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Hünkâr ağır bir hastalıktan sonra yeni iyileşiyordu. Sebepsiz bir titre-
me, aşırı sinir ve çılgınlık derecesinde hiddetinin sebebini kendisi de 
bilmiyordu. Bir kızgınlık hâline denk gelip kimlerin canını yakacağı-
nı kendisi de kestiremediğinden hastalığı belirti gösterince etrafında 
kimsenin kalmamasını tembih etmişti Sadrazam’a. Ona haksız yere 
kimler için ölüm fermanı verdiğini, kimleri görevinden azlettiğini 
anlatmanın da zamanı değildi. Bunları öğrenmenin sultanı mutsuz 
edeceğini herkes biliyordu ama asıl korku yeniden öfkelenmesine se-
bep olmaktı. 

Tabipler onun açık havada kalmasını, çiçeklerin kokusunu almasını, 
kuşların cıvıltısını dinlemesini salık vermişlerdi. Suların çağlayışı, 
rüzgârın sesi hatta yağmurun şıpırtısı bile onun katılaşan kalbini 
yumuşatabilirdi. Edirne Sarayı bu iş için biçilmiş bir kaftandı. Geniş 
bahçesi, ağaç denizini andıran tepeleri, şehrin etrafını çevreleyen 
bahçe ve bağları, başını çevirdiği her yerde göze çarpan elvan kokulu 
rengârenk çiçekleriyle ruhu dinlendiriyor, binbir çeşit kuşun çıkardı-
ğı sesler gönlü okşuyor, bedeni gevşetiyordu. Burada geçirdiği bir ay-
dan fazla zamandır huzur içindeydi. İstanbul’dan Edirne’ye taşınmış 
olan devlet erkânı divanın toplanmasını dört gözle beklese de huzu-
runu kaçıracak korkusuyla divanı toplamıyordu. Arada sırada Sadra-
zam’ı huzuruna çağırıyor, ona ülkenin hâlini, ahalinin sıkıntısı olup 
olmadığını, hudutların durumunu, ecnebi devletlerin faaliyetlerini 
tek tek soruyor, onun kısa cevaplarına “Âlâ”, “Pek güzel”, “Münasip”, 

“Yaraşmış” gibi ifadelerle memnuniyetini bildiriyordu. Doğrusu Sad-
razam da sultanın bu hâline çok şaşırıyordu. İstanbul’da olsa en kü-
çük kusura hiddetlenir, bağırır, çağırır, mektup yazdırır; beylerbeyi-
dir, kadıdır, subaşıdır muhatap kim ise tehdit eder, işin hallini isterdi. 
Edirne’ye geldiğinden beri sultandan öfke yerine saadet fışkırıyordu.

AYAK ALTINDAKİ SIR
Tufan Gündüz
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Bütün bunların arasında sultanın tek derdi tıraş olmaktı. Hastalığı sebebiyle 
uzun zamandır yatağından kalkmadığından saçı uzamış, sakalı biçimsiz hâle 
gelmişti. Edirne’ye taşınırken hizmetliler arasında berberi de getirmek kim-
senin aklına gelmemişti. Şimdi belli ki Edirne’de güvenilir bir berber bulmak 
gerekiyordu. Sadrazam hemen arayışa başladı. Sağa sola sordurdu. Eli çabuk, 
ağzı sıkı berberler arattı. Nihayet Edirne’nin sözüne güvenilir adamlarının 
tavsiyesiyle bir berber bulundu. Tam da istenilen vasıfları taşıyordu. Henüz 
gençti. Çok konuşmaz, sorulmadıkça bir şey söylemezdi. Bütün Edirneliler 
onun berberlikte maharetine, sırdaşlığına ve ağzı sıkılığına şahitlik ediyordu. 
Bütün bunlar sultanın başını teslim etmek için yeterliydi. Berber hemen sa-
raya getirildi. Hâl ve hareketlerinin nasıl olması gerektiği uzun uzun anlatıl-
dı. Makası, usturası kaynar sularda iyice yıkandı, temizlendi. Sultan’ın tıraşı 
için her türlü hazırlık tamamlandı. Sadrazam da alması gereken tedbirini aldı. 
Efendisi Edirne Sarayı’nın bahçesinde tıraş olurken etrafına adamlar yerleş-
tirmeyi, kendisi de uzaktan izlemeyi ihmal etmedi.

Berber büyük bir saygıyla sultanın önce sakallarını düzelmeye girişti. Sul-
tan’ın ona sorduğu sorulara -Sadrazam’ın tembih ettiği üzere- “evet” ya da 

“hayır” diye kısa cevaplar veriyordu. Sultanın iltifatlarını da “Sultanımız en 
iyisini bilir.” diyerek savuşturuyordu. Fakat her nasıl olduysa sultan ile sohbet 
derinleşmeye başladı; konu gündelik hayata, Edirne pazarının hâline, devlet 
adamlarının davranışlarına kadar geldi. Berberin dili usturası gibi keskinleş-
meye başladı, her söze bir cevap bulur oldu. Birden:

“Sultanım kızınızı benimle evlendirseniz de kendisine saray saadeti yaşatsam.” 
deyiverdi.

Sultan irkildi. Gayriihtiyari:

“Ne diyor bu?”  diye söylendi. Etrafına bakındı. Kimsede bir hareket yoktu. Belli 
ki berberin söylediklerini ne sadrazam ne de muhafızlar duymuştu. 

Berberin keskin usturası tam da şah damarının üzerindeyken ne yapacağını 
bilemedi. Belki de küçük bir oyunun içindeydi. Sakinleşti, gülümsedi:

“Önce tıraşını yap, sonra senin dediğini yapayım.” dedi.

Berber bütün heyecanıyla böyle bir evliliğe izin çıkması hâlinde sultanın kızı-
nın altın ve akçeler içinde yüzeceğini, Çin ipeğinin, Hint zümrüdünün, Deşt-i 
Kıpçak kürklerinin ayağına serileceğinden bahsetti. Arada kendi yiğitliğin-
den de söz etmeyi ihmal etmedi. Ola ki sadrazam olursa kâfir memleketlerine 
çıkacağı seferleri bile anlattı.  Sultan garip bir sakinlik ama mâni olamadığı 
bir şaşkınlık hâliyle onu dinliyordu. Berber tıraşı tamamladıktan sonra yavaş 
hareketlerle malzemelerini toparladı. Derin bir saygıyla padişahın huzurun-
dan ayrıldı. Kapıda Sadrazam, ona, aralarında ne konuştuklarını sordu. Berber 

“Hiç.” cevabını verdi. Zaten ağzı sıkı biri olarak tanındığından Sadrazam da pek 
zorlamadı. Yüklü miktarda bahşiş verip yolladı.
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Sultanın aklı berberin söylediklerinde kalmıştı. Adı sanı duyulmamış bir ber-
berin kızına talip olmasına, üstelik bunu da kendisine bizzat söylemesine öf-
kelenmeli mi yoksa gülmeli miydi? Yoksa birileri ona bir oyun mu oynuyordu? 
Bir hile, bir entrika mı çevriliyordu etrafında? Berberin cesareti nereden geli-
yordu?

Eliyle sadrazamın yanına gelmesini işaret etti. Sadrazam ileri yaşından bek-
lenmeyecek çeviklikte yanında beliriverdi. Ona berber ile yaptığı konuşmayı 
ve berberin talebini anlattı. Sadrazam duydukları karşısında oracıkta küçük 
dilini yutacak, öfkesinden kalbi yerinden çıkacaktı neredeyse. Şakaklarındaki 
damarlar şişmiş, yüzü kıpkırmızı kesilmiş, eli ayağı titrer olmuştu. 

“Bu… bu nasıl? Bundaki cüreti öğrenirim.” diye kekeledi. Hışımla huzurdan ay-
rıldı. Berberi hemen buldurup sorguya çekti. Bununla yetinmedi berberi tanı-
yan herkesi sorguya aldı. İşin garibi berber böyle bir konuşmayı hatırlamıyor, 
saygıda kusur etmediğine dair yemin billah ediyordu. Onu tanıyanlar da ber-
berin her hâline kefil olduklarını, onun saygısızca bir harekette bulunmasına 
imkân olmadığını söylüyordu. Acaba kimsenin bilmediği bir hile mi vardı or-
tada? Yoksa padişahın öfke kapılarını açmayı, birilerinin başının gövdesinden 
ayrılmasını isteyenler mi vardı ki berber onun öfkesini ayaklandıracak sözleri 
sarf edebilmişti?

Bütün şehir töhmet altındaydı şimdi. Padişah’ın huzuru kaçmış, sözlerdeki 
sırrın öğrenilmesi için herkesi sıkıştırmaya başlamıştı. Ne Sadrazam ne Şey-
hülislam ne de saray çevresinden birileri Padişah’ın sorularına cevap verebi-
liyordu. Berberin ve onu tanıyanların yediği dayaklar, gördükleri işkenceler 
kulaktan kulağa yayıldıkça dört ayaklılar bile şehirden ayrılmanın yolunu 
arıyordu. Ne var ki artık iş işten geçmiş şehrin tüm kapıları kapatılmıştı. Bu 
mesele çözülmeden çıkış yoktu.

Sultan’ın öfkesi kabarmaya başlamıştı ki Sadrazam’ın kapısını yaşlı bir adam 
çaldı. Meseleyi çözebileceğini ancak bunun için berber ile Sultan’ı birlikte gör-
mesi gerektiğini söyledi. 

Sadrazam bu defa onu uzun uzun sorguladı, kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. 
Yaşlı adam duvar ustasıydı. Anlattığına göre Edirne’deki güzel yapıların hep-
sinde bir tuğlası vardı. Edirne Kütüphanesinde okumadığı kitap kalmamış; 
görmüş, geçirmiş biriydi. Sadrazam meseleyi nasıl çözeceğini sordukça, yu-
muşak bir sesle “Onu söyleten biri vardır.” diyor, sözünü öteye geçirmiyordu.

Sadrazam -çaresiz- adamı Sultan’ın yanına götürdü. Aynı sorular, aynı ce-
vaplar Sultan’ın huzurunda da devam etti. Nihayet berber ile Sultan’ın yüz-
leştirilmesine karar verildi. Berber atıldığı mahzenden çıkarıldı. Yaşlı adamın 
isteği üzerine Sultan bahçede tıraş olduğu yere getirildi. Yine tıraş olacakmış 
gibi oturdu. Berber de onu tıraş ediyormuş gibi durdu. Yaşlı adam gözlerini 
berbere dikmiş onun hareketlerini izliyordu. Berber ile Sultan bir süre hava-
dan sudan konuştular. Laf lafı açtı, söz söze yoldaşlık etti, samimiyet ilerledi 
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ama her sözün de bir sonu vardı. Konuşacak konu kalmadı. Aralarında kısa bir 
sessizlik oldu. Sultan götürün bunu diyecekti ki berber elini onun omuzuna 
koyup “Sultan’ım, kızınızı verip vermeyeceğinizi hâlâ söylemediniz.” deyiver-
di.  Sultan’ın hiddetinin kabarmasına aldırmadan yine altından, akçeden, inci-
den yakuttan, saraydan, konaktan bahsetmeye başladı. Onları dikkatle izleyen 
yaşlı adam:

“Buldum!” diye seslendi. 

Herkes meraklandı. Yaşlı adam gelip tam berberin durduğu yeri işaret etti: 

“Burayı kazın!” dedi.  Hizmetkârlar hemen kazma kürek getirdiler. Gösterilen 
yer hızla kazıldı. Birkaç metre derine inilmişti ki büyük bir hazine odası ortaya 
çıktı. Toprak kazıldıkça sandıklar dolusu altın ve gümüş sikkeler, altından ye-
mek takımları, kadehler, altın ibrikler, kaplar ve daha neler neler fışkırıyordu. 
Hazine o kadar zengindi ki Sultan’ın hazinesi onun yanında küçük bir sandık 
gibi kalırdı.

Herkes şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu. Yaşlı adam Sultan’ın önüne 
gelip eğildi.

“Sultan’ım herkesi konuşturan ayağının altındaki hazinedir. Bu fakir berbere 
de kudretinin üzerinde söz söyleten işte bu hazineydi. Söz onun değil hazine-
nin sözüydü.” dedi.  

Sultan, berbere uzun uzun baktı. Ellerini önünde bağlamış bir kenarda süklüm 
büklüm duruyordu. Kaç gündür çektiği eziyetten dolayı perişan hâle gelmişti. 
Sadrazam’a onun gönlünü almalarını, yaşlı adama da dilediği ne ise vermele-
rini tembih etti.  Yerinden doğruldu. Saraya doğru yürürken kendi kudretinin, 
kahrının ve bağışının kaynağını düşündü. Üzerinde oturduğu hazinenin ken-
di aklına, zihnine, kişiliğine hatta emirlerine ve yasaklarına bu kadar hâkim 
olup olamayacağını hesap etmek için sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyacı vardı. 


