
18

ÖYKÜ

TÜRK DİLİ EKİM 2022  Yıl: 71  Sayı: 850

Devrin Süleyman’ının kendi parasıyla İstanbul’a yakışır bir cami inşa 
ettirmeye karar vermesinden beri aylar geçtiği hâlde caminin sade-
ce temeli atılmış, duvarlar bir türlü yükselmemişti. Oysa taş ustaları 
aylardır harıl harıl çalışıyorlardı. Bakırköy yakınlarındaki taş ocak-
larından getirilen küfek taşlarına yumuşak darbelerle şekil veriyor-
lar, taşın her bir yüzeyini bir sabun gibi pürüzsüz hâle getiriyorlardı. 
Taşlar yontulup duvara yerleştirilecek hâle gelince yamaklar, hemen 
onları özenle kaldırıp bir başka alana götürüyorlar; aynı çabuklukla 
bir başka taşı ustaların önüne koyuyorlardı. Örülmeye hazır taşlar 
çoktan dağ gibi yükselmişti. Bunlar iyi hoştu ama henüz hiçbiri bir 
duvar üzerine yerleştirilmemişti. Herkes Mimarbaşı Sinan’ın “Bis-
millah!” deyip duvarcı ustalarına emir vermesini bekliyordu. Lakin 
Sinan bu emri bir türlü vermiyordu. 

Mimar Sinan da boş durmuyordu aslında. Gün doğmadan kalkıyor, 
öğleye kadar taş ustalarının arasında dolaşıyor, onların yonttuğu 
taşları tek tek inceliyor, biçimini beğenmediklerini işaretliyor, du-
varda kullanılacakların arasına karıştırılmamasını sıkı sıkıya tem-
bihliyordu. Öğleden sonra ise yontulmuş taşların önünde Anadolu 
ve Rumeli’den gelen duvarcı ustalarını tek tek imtihan ediyordu. Sor-
duğu tek bir soru vardı:

-Taşın kaç yüzü var?

Bazıları bu soruyu hayretle karşılıyor, kem küm ediyor, kendi aklınca 
cevaplar veriyor, Mimarbaşı’nı ikna etmeye çalışıyordu. 

-Taşın yüzü mü?

-Evet.

-Iıı… Hım… Bir, iki, üç, dört, beş, altı… Altı yüzü var.

-Bu kadar mı?

TAŞIN KAÇ YÜZÜ VAR?
Tufan Gündüz
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-Altı işte.

Böyle cevap verenlere:

-Memleketine dön efendi, duvarcılığı da bırak, başka bir meslekle uğraş, diye 
yol veriyordu. 

-Bir daha saysaydım, diye ısrar ettiklerinde kızıyor; 

-Efendi, eylenme, hadi, diye azarlıyordu.

Bazılarının verdiği cevaplar ise Mimar Sinan’ı çok memnun ediyor, gülümsü-
yor ve onu “Sen biraz bekle hele.” diyerek İstanbul’da barınacakları hanlara 
gönderiyordu. 

Mimar Sinan’ın memleketine gönderdiği adamlar bir yandan, imtihan edile-
cekler diğer yandan sorunun cevabını bulmaya çalışıyor, sen hele biraz bekle 
dediği kişilerin yoluna çıkıp sıkıştırıyorlardı.

-Ustam be, bize de söyleyiver taşın kaç yüzü varmış? 

-…

-Ustam kurban olayım, deyiver.

Ustalar da en az Mimarbaşı kadar ketum davranıyorlardı. 

-Taş başında öğrenilir bu.

Çok geçmedi, Mimar Sinan’ın duvarcı ustalarını seçmek için sorduğu soru İs-
tanbul ahalisinin diline düştü: “Taşın kaç yüzü var?” Sokakta, yolda, yolakta, 
mecliste, meydanda, cami önlerinde sözün başı da sonu da aynı sorunun et-
rafında dönmeye başladı.  Herkesin elinde bir taş evire çevire taşın yüzünü 
sayıyordu. Kimi yuvarlak bir taşı döndürüp duruyor, kimi yontulmuş bir taşın 
yüzünü sayıyordu. Kimine göre taşın bir yüzü vardı. Kimi iki diyor, altını üs-
tünü gösteriyordu. Herkesin ittifak ettiği rakam ise altıydı ama Mimarbaşı altı 
diye cevap verenleri de memleketine göndermiş, cevabı beğenmemişti. Bir sır, 
bir muamma olmalıydı bu soruda. Lakin kimse doğru cevabın ne olduğunu bir 
türlü bulamıyordu. 

Topkapı Sarayı’nın duvarlarının arkasında da taşın kaç yüzü var tartışması 
aldı yürüdü. İş o raddeye geldi ki divanda bile konuşuldu. Kimse makul bir ce-
vap veremedi. Konu uzadıkça Sultan’ın da merakı arttı. Lakin şimdi Mimar-
başı’nı çağırıp bu sorunun cevabını öğrenmeyi denemedi. Herkes biliyordu 
ki Mimarbaşı inşaatı yükseltmeden huzura gelmez, binbir bahane öne sürüp 
sarayın kapısından içeri girmezdi. Devlet erkânından birinin gidip sorunun 
cevabını öğrenmesini de kimse kendine yakıştırmazdı. Öyle ya memleket de 
başka mesele mi kalmamıştı? 

Nihayet caminin temelleri atıldı. Sırlı karışımlarla hazırlanan Horasani harç-
lar dökülmeye, duvarları örülmeye başlandı. Maharetli ellerle yontulan küfek 
taşları usta duvarcıların ellerinde özenle yerini bulurken “Taşın kaç yüzü var?” 
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sorusu da unutuldu gitti. Altı yıl boyunca da kimsenin aklına tekrar sormak 
gelmedi. Akıl edip soran olursa da yine cevabını alamadı. Zaman yavaş yavaş 
akıp gitti. 

***

Seferler, zaferler, şenlikler arasında altı yıl geçmişti. O gün İstanbul sokakla-
rı yavaş yavaş tenhalaşmış, çarşı ve pazar yerleri sessizliğe bürünmüş, şehrin 
bütün kalabalığı ve gürültüsü Topkapı Sarayı’nın önüne toplanmıştı. Bazen 

“Padişahım çok yaşa!” sesleri yükseliyor bazen sessiz bir bekleyiş oluyor, çıt 
çıkmıyordu.  Güneş gökyüzünün ortasında sabitlenmiş gibi duruyor, minare-
lerden yükselen salâlar cuma namazının yaklaştığı haberini veriyordu. Sultan 
Süleyman’ın altı yıl önce inşaatına başlattığı caminin yapımı nihayet tamam-
lanmıştı. Bugün orada ilk cuma namazı kılınacaktı. 

Nihayet sarayın büyük kapısı gıcırtıyla açıldı. Kalabalık bir yeniçeri grubu sert 
bakışlarla kapıdan çıkıp Sultan’ın geçeceği yolun sağını solunu tuttu. Kısa bir 
bekleyişten sonra devlet erkânı, süslü elbiseler giyinmiş hizmetkârların yula-
rından çektiği gösterişli atlar üzerinde Topkapı Sarayı’ndan çıkmaya başladı. 
Önce yeniçeri ağası, defterdarlar, kazaskerler ve vezirler göründü. Ardından 
veziriazam ile Sultan Süleyman belirdi.  Kalabalığın uğultusu bir anda gök 
gürlemesine dönüştü:

-Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!

Sultan Süleyman ve devlet erkânı vakur tavırlarla kalabalığın ortasında açı-
lan yoldan camiye doğru ilerledi. Kısa yol çabuk bitti. Yol boyunca kalabalık 
daha da artmış, caminin bulunduğu alan tam bir insan denizine dönüşmüş, 

“Padişahım çok yaşa!”, “Maşallah, maşallah!” sesleri gök gürlemesini andırır ol-
muştu.

Caminin önüne gelindi. Herkes atlarından indi. Mimar Sinan avlu kapısında 
tek başına duruyordu. Sultan Süleyman atından iner inmez ona doğru yöneldi. 
Sinan hemen hamle yapıp eteğinin ucunu öptü. Sultan eliyle omuzunu sıvaz-
ladı. Birlikte avluya girdiler.

Sultan Süleyman camiye uzun uzun baktı. İnşaata başlandığında birer yığın 
gibi duran taşlar şimdi görkemli bir yapıya dönüşmüştü. Kapılar, pencereler, 
kubbeler, minareler sanki yüzyıllardır gizlendikleri yerlerden çıkmışlar; bu-
rada, bu caminin duvarlarında birleşmişlerdi. Bu sırlı bir duruştu ve sanki her 
biri kendi sırrının ortaya çıkmasına razı değildi. 

Devrin Süleyman’ı bu sırrı anlamak ister gibi bütün tezyinatı tek tek inceliyor, 
gözünün görebildiği bütün taşları uzun uzun seyrediyordu. Yapının büyüsüne 
öylesine kapılmıştı ki bu görkemli güzelliğin karşısında sultanlığının ne kadar 
kıymetsiz olduğunu düşünebilir, tacı tahtı oracıkta bırakabilirdi. “Bu sadece 
hendeseden ibaret değil, bunda bir sır var muhakkak.” diye geçti içinden. 



21

..Tufan Gündüz..

EKİM 2022 TÜRK DİLİ

Kalabalığın uğultusu kesilmiş, alana derin bir sessizlik çökmüştü. Arada at-
ların burunlarından solumaları da olmasa meydanda kimsenin bulunmadığı 
sanılacaktı. 

-Ne güzel bir eser yapmışsın Mimarbaşı, diye mırıldandı Sultan.

-Sultanımız lütfedip beğendiğini söylüyor, diye cevap verdi Mimar Sinan.

-Bu taşların bu kadar güzel yontulacağını, bu kadar güzel görüneceğini hiç dü-
şünemezdim.

Birlikte caminin etrafında yürüdüler. Mimar Sinan, taşların nereden ve nasıl 
getirildiğini, maharetli ustaların nasıl çalıştığını anlattı bir çırpıda. Sultan 
gözlerini camiden alamadan “Aferin, âlâ, pek güzel.” diye mırıldanıyor, duvar-
lara elini sürüyor, taşların yüzünde belli duran her bir keski darbesini parmak 
uçlarıyla okşuyor, tebessüm ediyordu.  Mimarbaşı da onun ardı sıra yürüyor, 
caminin özelliklerini sakin sakin anlatıyordu.

Caminin giriş kapısına gelince durdular. Kapının eşiğinde bir taş sığacak kadar 
çukur vardı. Belli ki bir taş eksikti. Sultan soran gözlerle Mimar Sinan’a baktı. 
Sinan gülümsedi: 

-Sultanım… Son taşı da sultanımız efendimiz koysa; bu fakir karınca, sultanı-
mız efendimiz de ustalarımız arasındaydı diye övünse?

Böyle bir eserde bir harcı ya da bir taşı olması Sultan Süleyman’ı mutlu eder-
di elbette. Ama Sultan’ın son taşı koyacağı yer için niye eşik seçilmişti? Başka 
bir zaman olsa hemen hiddetlenir; “Mimarbaşı, Devlet-i Aliye’nin sultanına 
eşik mi onartıyorsun?” diye çıkışır, onu hemen azleder, memleketin en uzak 
köşesine sürgün ederdi. Ancak gün, o gün değildi. Caminin güzelliği karşısın-
da büyülenmiş gibi duruyor, bu büyük ustaya karşı sesini çıkaramıyordu. Ona 
tebessümle baktı:

-Olur.

Mimar Sinan, eliyle “Getirin!” işareti yaptı. Adamlardan biri; bir insanın iki 
eliyle kolayca kaldırabileceği büyüklükte, küp şeklinde bir taş, bir başkası kü-
çük bir tekne içinde harç getirdi. İkisi de aynı anda ellerindekini eşikteki boş-
luğun yanına bırakıp hızla uzaklaştı. 

Devlet erkânının meraklı bakışları altında Sultan eğildi. Taşın yerleşeceği çu-
kura biraz harç koydu.  Tam taşı yerleştirecekti ki Sinan:

-Yalnız, her ustanın bilmesi gereken bir husus var Sultanım.

-Neymiş? 

-Taşın kaç yüzü var?

Devrin Süleyman’ı duraksadı.  Elindeki taşa uzun uzun baktı. Evirdi, çevirdi. 
Arkasında el pençe divan duran vezirlerine, kazaskerlerine, defterdarlarına, 
nişancılarına döndü. Her biri soru kendisine sorulmasın diye gözlerini yere 
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dikmiş bekliyor, Sultan ile göz göze gelmemeye çalışıyordu. Caminin tam da 
kapısının önünde âdeta ayak divanı toplanmıştı. Sultan,

-Söyleyin bakalım ağalar, dedi.

Veziriazam, “Bu meselenin bir sırrı varsa Sinan Ağa bilir.” diye savuşturdu. Ka-
zaskerler, “Ulemanın bu meseleye dahli yok.” dediler. Sultan’ın gözüne girme-
ye çalışan vezirler “Altı yüzü vardır.” diye söze karışıp hendesenin kaidelerin-
den dem vurdular. Reisülküttap soruyu anlamamış gibi yapıp ses çıkarmadı.

Sultan elindeki taşın her bir yüzünü ayrı ayrı inceledi. Parmaklarıyla keski iz-
lerine bile dokundu. Avuç içiyle okşadı. Nihayet taşı eşikteki boşluğa yerleştir-
di. Eliyle üst kısmını sıvazladı. Sinan ısrarla sordu:

-Sultanımız cevap vermeyecek mi?

Sultan Süleyman:

-Yedi.

Mimar Sinan dudak büktü:

 -Ben orada altı tane görüyorum. Hangisi yedinci yüz?

Oradakiler şaşkınlıkla birbirine bakıştı. Sultan, eşiğe yerleştirdiği taşın üst 
kısmını okşadı.

-Taşın altı yüz var hakikat… Yedinci yüz, ustanın seçtiği ve görünmesini iste-
diği yüz.

Sinan bu cevaptan çok memnun oldu. Gülümseyerek sordu:

-Bu sırrı nasıl çözdünüz?

-Avluya girer girmez, duvarlara senin baktığın gibi bakmaya, senin gördüğü-
nü görmeye çalıştım. Fark ettim ki senin bu eserin hendeseden ibaret değil 
Mimarbaşı. Bir sır var her bir noktasında. İşte o zaman anladım. Sen taşlarda 
kimsenin görmediği yedinci yüzü görüyorsun. Sorunun cevabı da buydu.

Mimar Sinan bu iltifatlardan o kadar çok memnun oldu ki hemen eğilip Sul-
tan’ın eteğinden öptü.

-Sultanımız bizi utandırıyor. 

-Eee, şimdi sen söyle bakalım, neden son taşı eşikte bıraktın?

Sinan tebessüm etti:

 -Camiye her giren ve her çıkan önce eşiğe bakar.

-Doğru.

-Bundan sonra her kim ki bu camiye ibadet için gele, sizin de ustalığınızı bilsin. 
Bizim ustalarımızın adı unutulur ama sizin adınız unutulmaz. Eşiğe her bakan 
tıpkı sizin gördüğünüz gibi taşın yedinci yüzünü görsün, dua kılsın istedim.
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Bu defa Sultan Süleyman memnun oldu. Hep beraber içeri girdiler. Taşlardaki 
sırrı çözmenin verdiği gönül hoşluğuyla cuma namazını kıldılar. 

O günden sonra Devrin Süleyman’ının yaptırdığı camiye gelenler ondaki ih-
tişamın sırrını anlamak için eşikte onun yerleştirdiği taşı bulmaya çalıştılar. 
Kimi “şuradaydı”, kimi “buradaydı” dedi. Kimi orta yerdeki küçük taşı gösterdi 
kimi kenardaki büyük olanı. Oysa sır, Süleyman’ın taşı koyduğu yerde değil 
taşın yedinci yüzündeydi. 


