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Ali ve Ayşe dedelerinin 

ellerinden tutmuş Eminönü 

vapurunun kıyıya yanaşmasını 

bekliyorlardı. Bugün babaları-

nın iş yerine gideceklerdi. 

Nasıl bir yer olduğunu çok 

merak ediyorlardı. Babaları 

Tahtakale‟de tüccardı. Kağıt 

tüccarlığı yapıyordu. Fakat 

daha önce dükkana hiç gitme-

mişlerdi. Çocuklar dükkanın 

nasıl bir yer olduğunu hayal 

ederken vapur kıyıya yanaştı. 

Dedeleri  “Çocuklar dikkat 

edin. Şuradaki köprüden ine-

ceğiz. Sakın korkmayın, deni-

ze düşmezsiniz” dedi. Ali ve 

Ayşe dedeleri Hasan „a doğru 

başlarını çevirip “Peki dede” dediler. Vapurdan indikten sonra dedeleri “Aferin 

size” dedi ve sonra “Şimdi babanızın dükkanına kadar yürüyeceğiz. Yoruldum, be-

ni taşı demek yok” dedi. Bunu üzerine çocuklar gülerek “Tamam dedeciğim” dedi-

ler. Ali “Eğer Ayşe yorulursa ben onu taşırım dedeciğim” dedi. Bunun üzerine Ay-

şe “Hayır ben yorulmam ki yürürüm uslu uslu” dedi. Dedesi torunlarına dönerek 

“Aferin benim torunlarıma” dedi. İkisini de öptü. İskeleden çıkıp dükkana doğru 

yürümeye başladılar. Bir alt geçitten geçip meydana çıktılar. Daha sonra tek mi-

nareli bir camiye doğru yürümeye başladılar. Bu sırada Ayşe yukarıdaki büyük 

camiyi görüp “Bu caminin adı ne?” diye sordu. Bunun üzerine dedesi “Bu Süleyma-

niye Camisidir çocuklar” dedi. “Sultan Süleyman bir Osmanlı Padişahıdır. Bakın 

şuradaki camide onun en yakın adamlarından birisinin camisidir” dedi. Ali “Dede 

okul gezisinde o camiye gitmiştik. Bizi şuradaki camiyi gezdirir misin?” diye sor-

du, Rüstem Paşa Camisini göstererek. Ayşe “Bu o cami mi? Ben de annemle git-

miştim ama uzaktan hiç görmemiştim. O cami olduğunu anlamadım” dedi. Bunun 

üzerine dedesi “Evet güzel kızım, büyük bir camidir” dedi ve Ali dönerek 

“Elbette ki gezdiririm. Zaten babanızın dükkanı caminin hemen karşısında. Önce 

babanızın yanına gidelim. Orada yemeğimizi yer sonra da camiyi gezeriz” dedi. 

Daha sonra hiç konuşmadan yürüdüler. 



On beş dakikalık bir yürüyüşten 

sonra babalarının dükkanının olduğu soka-

ğa geldiler. Dükkanlar dar sokakların ara-

sındaydı. Sokak çok kalabalıktı. Hamallar 

sürekli bir şeyler taşıyordu. Buradaki ha-

reketlilik çocukların dikkatini çekti. Dük-

kanlara bakmaktan yolda düzgün yürüye-

miyorlardı. Hangi dükkan ne satıyor onu 

inceliyorlardı. Bir yandan da babalarının 

dükkanını arıyordu gözleri. Onlar önlerine 

bakmadan yürürken Hasan Dede onlara 

yön veriyordu. Çok geçmedi ve “İşte gel-

dik!” diye bir ses duydular. Sonunda dük-

kana varmışlardı. Hasan Dede „nin de dedi-

ği gibi caminin tam karşısındaydı. Babası onları karşıladı. Önce babası Hasan 

Dede „nin elini öptü. Sonra da çocuklarına sarılıp “Hoşgeldiniz!” dedi. Onlara ön-

ceden hazırlanmış üç tabureyi göstererek “Buraya oturabilirsiniz. Bunlar sizin 

için” dedi. Hasan Dede ve çocuklar taburelere oturdular. Dükkanın raflarında 

uzun kağıtlar vardı. Hepsinin boyu farklıydı. Bazıları rulo şeklinde sarılmıştı. Ali 

ve Ayşe merakla dükkanın içini inceliyorlardı. Çok büyük bir dükkan değildi. Ali 

yere doğru inen bir merdiven olduğunu gördü. Bir adam sırtındaki küfenin için-

de sarılmış kağıtlar olduğu halde yukarı doğru çıktığını gördü. Sonra Ayşe‟ye 

dönerek “Ayşe bak! Burası depo olmalı” dedi. Bunu duyan babası “Evet çocuklar 

alt kat dükkanın deposudur. Buradaki raflara müşterilere göstermelik olarak 

kağıt örneklerini 

koyuyoruz. Alt kat-

ta ise raflardakin-

den kat kat fazlası 

var” dedi. Çocuklar 

bir süre daha dük-

kandaki hareketlili-

ği izlediler. Daha 

sonra yemekleri 

geldi. 



 Çocuklar yemeklerini yediler ve tekrar bek-

lemeye başladılar. Sabırsızlıkla camiyi gezmeye gi-

decekleri vakti bekliyorlardı. Geleli bir saat olmuş-

tu ve sıkılmaya başlamışlardı. Dükkan bekledikleri 

kadar eğlenceli değildi. Kendilerinin yapacağı bir iş 

yoktu. Öylece beklemek canlarını sıkmıştı. Ayşe de-

desine dönüp ne zaman gideceklerini sordu. Dedesi 

saatine baktı ve “Camiyi gezmek vakit alır. Babanı-

zın işi bitene kadar ancak gezeriz zaten.” dedi. Ço-

cukların içini tekrar bir heyecan kaplamıştı. 

 

 Hasan Dede caminin yüksek duvarına doğru 

yönelip çocuklara “Bu caminin adı nedir biliyor mu-

sunuz? Buraya gelirken söylemiştim” dedi. Ali ve 

Ayşe aynı anda “Rüstem Paşa Camii” dedi. Hasan Dede doğru cevabı aldıktan 

sonra Rüstem Paşadan bahsetti. Rüstem Paşa, Sultan Süleyman „ın en yakın 

adamıydı. İki kez sadrazamlık yaptı. Ayrıca çokta zengin ama yaşlı bir insandı. 

Rüstem Paşa „nın ölmeden önce bir cami yaptırmak istiyordu. Fakat yer konu-

sunda endişeleri vardı. Sonra konuyu bir anda değiştirdi. “Bu yerler önceden 

Müslüman olmayanların yeriydi” dedi. Çünkü İstanbul „un fethinin üzerinden çok 

uzun bir zaman geçmemişti. Buralarda şimdi olduğu gibi önceden de bir sürü 

dükkanlar vardı. Buranın şehrinin ticaret merkezi olduğunu anlattı. Eliyle yuka-

rıdaki caddeyi işaret edip “Burası Hasırcılar caddesidir” dedi. “Uzunçarşı ile 

Hasırcılar ticaretin çok yoğun olarak yapıldığı yerdir. Gördüğünüz gibi hiç boş 

yer yok. O zamanda yokmuş” dedi. Çocuklar hayretle dinliyordu. Sonra çocukla-

ra Mimar Sinan „ı bilip bilmediklerini sordu. Bilmediklerini öğrenince onlara çok 

iyi bir mimar olduğunu 

söyledi. Bu camiyi Mimar 

Sinan „ın yaptığı da söz-

lerine ekledi. O zaman-

lar bu caminin yerinde 

bir mescit olduğunu söy-

ledi. Mescidin adı Hacı 

Halil Mescidiydi. Bura-

daki Müslüman tüccarla-

ra bu mescit yetmiyordu 

ve bir camiye ihtiyaçları 

vardı. Müslüman nüfus 

artıyordu. Buraya bir 

cami yapılmalıydı.  



Sonra önceki konuya geri döndü. “Şimdi anladınız mı neden Rüstem Paşa Camisi 

burada?” diye sordu. Çocuklar hep bir ağızdan “Evet!” dediler. Rüstem Paşa ca-

mi yaptırmak istiyordu. Buradaki halkta bir cami yapılmasını istiyordu. Böylelik-

le cami buraya yapılacaktı. Eski küçük mescit başka yere taşınacak ve yerine 

bir cami yapılacaktı. Mimar Sinan „ın bu camiyi yaparken karşılaştığı sorunu 

söyledi. Cami çok yer kaplayacaktı. Burada ki dükkanların yıkılması gerekiyordu. 

Dükkan sahipleri bunu istemezdi. Mimar Sinan buna çözüm olarak ne yapabilir 

diye sordu. Çocuklar düşündüler ama bulamadılar. Dedeleri onlara Sinan „ın ön-

ce dükkanlar için zeminde yer yaptığını sonra da camiyi bu dükkanların üzerine 

inşa ettiğini söyledi. Çocuklar büyülenmişti. 

Şimdi daha iyi anlıyorlardı caminin neden 

kıyıdan bile gözükebildiğini. Cami yerden 

altı metre yüksekte yapılmıştı. Bu bir katlı 

bir evin boyu kadardı.  

 

 Çocuklar caminin yüksekte olduğunu 

öğrenince camiye nasıl çıkılıyor diye sordu-

lar. Dedeleri dört tane merdiven ile çıkıla-

bileceğini söyledi. Bunlardan ikisinin cami-

nin uç köşelerinde diğer ikisinin ise caminin 

ortasında olduğunu söyledi. Ortadaki mer-

divenlerden caminin içindeki ikinci kata çı-

kılabildiğini öğrendiler. Dedeleri onlara ca-

minin bahçesine çıkan merdivenlerin üstle-

rinin kapalı olduğunu ve apartman  



merdivenlerine benzediğini söyledi. Daha 

sonra “Hadi gidelim o merdivenlerden yukarı 

çıkalım. Camiyi daha yakından inceleyin” dedi. 

El ele tutuşarak merdivenlerden yukarı çıktı-

lar. Merdivenlerin tavanı alçaktı. Dedeleri 

biraz eğilmek zorunda kalmıştı. Ali ve Ayşe 

bunu görünce gülüştüler. Daha sonra caminin 

avlusuna geldiler.  

 

Avluya çıktıklarında bahçesinin çok 

büyük olmadığı gördüler. Bahçenin bittiği 

yerde korkuluk ve üzerlerinde kemerler var-

dı. Bu kemerler çok hoş duruyordu. Sanki alt 

tarafta hiç dükkan yokmuş izlenimini veri-

yordu. Tam karşılarında ince merdivenle çıkı-

lan küçük bir kulübe gördüler. Dedeleri bah-

çenin her iki tarafında da bu kulübelerin olduğu söyledi. Sonra bu kulübeleri gös-

tererek bunlardan birinin müezzine ait olduğunu, diğerinin de caminin bakımıyla 

uğraşan kişinin odası olduğunu söyledi. 

 

Bahçeye ilk çıktıklarında kırmızı çatılı yer Ali‟nin ve Ayşe‟nin ilgisini çek-

mişti. Çatı sütunlarla ayakta duruyordu. Çatının üç tarafı açıktı. Sadece bir tara-

fı kapalıydı. Oradan da camiye giriliyordu. Hava sıcak olduğu için kırmızı çatının 

altına geçtiler. Burası biraz daha serindi. Daha sonra kırmızı çatılı yerin  



bitiminde küçük küçük beş tane kubbeciğin olduğunu gördüler. Dedeleri onların 

“revak” olduğunu söyledi.  Revak ayrı bir hava katmıştı camiye. Revağın bulundu-

ğu yer biraz daha yüksekteydi. Buralara hasırlar serilmişti. Hasırların üzerine 

oturdular. Caminin ana girişi tam ortadaydı. Sağında ve solunda çok büyük pence-

reler vardı. Bu pencerelerin boyu ikinci kata kadar uzanıyordu. Demir parmaklı-

lar pencereyi sarmıştı. Ön kısmın uçlarında ise iki tane üst üste pencere vardı. 

Bu pencerelerin üzerinde de demir parmaklıklar vardı. Sağ taraftaki 



parmaklığın yanında bir mihrap bulunuyordu. Hasan Dede buranın namaza vak-

tinde gelemeyenlerin cemaatle namaz kılmak istediklerinde imamın durması için 

yapıldığını söyledi. Çocuklar şimdi daha iyi anlamışlardı dışarı mihrabın olduğu-

nu. 

  

 Hasırla üzerinde otururken Ayşe, caminin ön cephesindeki çinileri inceli-

yordu. Dedesine “Bizim evdeki sehpanın üzerinde de bu çiçekten var” dedi, çi-

ninin üzerindeki laleyi göstererek. Dedesi Ayşe „ye yönelip gülümsedi ve 

“Doğrudur kızım. Bu camide onun gibi bir sürü çiçek var. Size bir soru soraca-

ğım, bu camiyi özel yapan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz” diye sordu. Çocuk-

lar çevrelerine bakındılar. Ali en sonunda “Bu çiniler mi?” dedi. Bunun üzerine 

dedesi başını salladı. Sonra cami-

nin içindeki duvarlarında çinilerle 

kaplı olduğu söyledi. Çiniler üze-

rinde sade veya karışık desenle-

rin olduğunu anlattı. Rüstem Paşa 

padişahlardan sonra en zengin 

kişiydi. Camisini diğer camilerden 

ayıran bir özelliğinin olmasını is-

tiyordu. Bunun üzerine caminin 

içinin çinilerle kaplı olduğunu 

söyledi Dedeleri. “Mimar Sinan 

„ın yapıtlarında çini bu kadar çok 

kullanılmaz” dedi. “Rüstem Paşa 

„nın özel isteğidir” diye de ekledi.  

O zamanlar çini üretmenin kolay 

olmadığını, çinilerin İznik „te ya-

pıldığını anlattı. Bu camide çok 

fazla çini kullanıldığı için İznik 

„teki çini atölyelerinin yetmediği-

ni ve Rüstem Paşa „nın Kütahya 

„da da çini atölyeleri açtırdığını 

söyledi. Bu sırada Ayşe „nin dik-

katini gelişi güzel olarak duvarda duran çiniler çekti. Bunları göstererek 

“Dedeciğim burası niye böyle?” dedi. Dedesi Ayşe „ye döndü ve “Bunlar çalınmış 

çiniler kızım. Daha sonra hırsızlar yakalanmış. Çiniler de söküldükleri yerlere 

yapıştırılmış. Fakat yapıştırılma işlemine dikkat edilmediği için burada ki çiniler 

bozuk” dedi. Bu sıra da Ali dedesine minarenin nerede olduğunu sordu. Dedesi 

minarenin caminin sağ tarafında olduğunu ve bozuk çinili duvara dik olan duvar-

daki kapıdan çıkıldığını söyledi. Sonra yavaşça yerinden doğruldu ve “Gelin ço-

cuklar içeri girelim. Ama önce size bir şey göstereceğim” dedi.  



Yerlerinden kalktılar. Caminin büyük ana giriş kapısına geldiler. Dedeleri Ali ve 

Ayşe „ye kapının hemen sol tarafında duran çinilerin üzerine işlenmiş ağaç mo-

tifini gösterdi. Çocuklar hayranlıkla bakıyorlardı. Dikkatli dikkatli dalların ne-

relere uzandığını bulmaya çalışıyorlardı. Ayşe dallardaki çiçek motiflerine hay-

ran kalmıştı. Çok canlı renkteydiler. Ayrıca çeşit çeşit çiçekler vardı.   

 

 Dedeleri bir süre sonra “Hadi içeri girelim” dedi. İçeri girdiklerine ço-

cuklar kendilerini duvarlardan alamıyordu. Her yer çiniyle kaplanmıştı. Caminin 

içi masmaviydi. Kubbenin eteklerine kadar çiniler vardı. Dedeleri sütunlardaki 

çinilerin daha sade duvarlardaki çinilerin daha karmaşık olduğunu söyledi. Son-

ra minberin yanına gittiler. Minber üzerinde iç içe girmiş geometrik şekiller 

vardı. Mermerden yapılmıştı ve büyüktü. Caminin içine girenlere “Ben burada-

yım” diyor gibiydi. Korkuluklarında iç içe geçmiş daireler vardı. Yanlarında da 

üçgen içinde karışık figürler vardı. Ali figürleri anlamaya çalıştı fakat sonra 

vazgeçti. Kafası karışmıştı. Dedesi “Hadi gelin mihraba da bakalım” dedi. Mih-

rabın yanına gittiklerinde mihrabın imamın namaz kıldırdığı yer olduğunu, cami-

nin kıblesini gösterdiğini söyledi. Sonra mihrabın üzerindeki girintili çıkıntılı 

mermer şekilleri göstererek “Bakın! Bunlara mukarnas denir” dedi. Mukarnas 

çocukların ilgisini çekmişti. Mihrapta minber gibi mermerdendi fakat o da çi-

niyle kaplanmıştı.  Daha sonra dedeleri kubbeyi taşıyan fil ayaklarından bah-

setti. Bunlar çok kalın sütunlardı. Ali “Gerçekten de fil ayağı gibi, çok kalın” 

dedi. Cami içinde sağda ve solda ikişer tane olmak üzere toplam dört tane fil 

ayağı vardı. Kubbe ile bu büyük sütunların birleştiği yerlerde Arapça yazılar 

vardı. Dedeleri bunların üzerinde Allah, Muhammed, dört halifenin ve birde 

Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunlarının isimleri olduğunu söyledi.  



En sonunda da “Biliyor musunuz çocuklar, bu caminin kubbesi yapıldıktan yaklaşık 

iki asır sonra deprem sebebiyle çökmüş” dedi. Ayşe hemen “Asır ne demek?” di-

ye sordu. Dedesinden önce davranan Ali, kardeşine dönerek “Asır yüz tane yıla 

verilen isimdir. Yani iki asır iki yüz yıl sonra anlamına gelir” dedi. Dedesi başını 

sallayarak Ali „nin dediğini onayladı. Sonra ekledi “Depremden önce de bir yangın 

çıkmış. Bu yangında yapılışından yaklaşık bir asır sonra olmuş”. Ayşe gülerek 

“Yani yüz yıl sonra değil mi dedeciğim” dedi. Dedesi “Evet kızım yüz yıl sonra. 

Aferin sana ne çabuk öğrendin” dedi, tebessüm ederek.  

  

 Caminin içini gezdikten sonra çıkmak 

için tekrar ana kapıya yöneldiler. Bu sırada 

mahfil katından biraz daha alçaktaki müez-

zin mahfili fark etti çocuklar. Hasan Dede 

çocukların bakışlarından oranın ne için kul-

lanıldığını çözmeye çalıştıklarını anladı ve 

sonra “Burası müezzinlerin yeri çocuklar. 

Eskiden camilerde ses sistemi, mikrofon 

olmadığı için müezzinlerin yeri yüksekte ya-

pılırmış. Böylece seslerini tüm cami içine 

yayılır ve cemaat seslerini duyabilirmiş” de-

di. Çocuklar içlerinden Mimar Sinan „ın ne 

kadar akıllı olduğunu düşünmeye başlamış-

lardı.  



 Artık gitme vakti gelmişti. Dedeleri “Dünkkana dönmeden önce gitmemiz 

gereken son bir yer daha var” dedi. Bahçenin sol tarafındaki Müezzin odasının 

altındaki üstü kapalı merdivenlerden aşağı indiler. Sol döndüklerinde karşılarında 

bir şadırvan gördüler. Şadırvanın ortasındaki havuzun üstü kapalıydı. Ortadaki 

havuz daire şeklindeydi. Ayşe “Burada hiç çini yok” dedi. Dedesi güldü. “Evet kı-

zım yok” dedi. “Caminin şadırvanı aslında böyle değil. Şadırvan sekiz kenarlıymış. 

Fakat şuanda böyle değil. Onarım gördüğü zaman değiştirmiş olabilirler” dedi. Ali 

ve Ayşe şadırvanın orijinal halini göreme-

dikleri için üzülmüştü. Dedeleri tekrar 

söze başladı. “Peki çocuklar sizce Mimar 

Sinan neden şadırvanı buraya yapmış?” 

diye sordu. Ali “Çünkü bahçede yer yok. 

Orada olsaydı bahçe iyice daralırdı. O ne-

denle buraya mı yapmış?” diye soruyla ce-

vap verdi dedesine. Dedesi “Ali haklı. 

Bahçe yeterince küçük olduğu için Sinan 

şadırvanı buraya yapmış” dedi.  

 

 Sonra şadırvandan çıkıp dükkana 

doğru yürümeye başladılar. Üst taraftaki 

bahçenin ortasına denk gelen ama sokak 

ortasına yapılmış bir çeşme gördüler. Ay-

şe “Yukarıda yer olmadığı için mi bu çeş-

meyi buraya yapmışlar” diye sordu.  



Dedesi gülerek “Evet kızım. Fakat sadece o yüzden değil”. “Peki ya neden?” diye 

hemen sordu Ali. Hasan Dede “Çünkü bu çeşmeyi bahçeye yaparsa sadece bahçe-

dekiler faydalanır. Bahçede de herkes kullanmaz. Çeşme herkes kullansın diye 

aşağıya yola yapılmış. Böylelikle yoldan daha fazla insan geçtiği için çeşmeden 

daha çok insan faydalanır” dedi. 

 

 Bunları konuşurken dükkana varmışlardı. Babaları hazırlanmış onları bekli-

yordu. “Gezini nasıldı?” dedi. Çocuklar hep bir ağızdan “Çok güzeldi” dediler. 

Sonra Ayşe devam etti. “Çok güzel çiniler gördük” dedi babasına. Babası “Evet 

bu cami çinileriyle ünlüdür” dedi. Daha sonra caddeye park edilmiş arabalarına 

binip eve doğru yol aldılar. Ayşe hala çinilerin üzerindeki canlı renkli çiçekleri 

düşünürken Ali Mimar Sinan „ın ne kadar iyi bir mimar olduğunu düşünüyordu. Bü-

yüyünce mimar olmaya karar vermişti. Araba trafikte yavaş yavaş ilerlerken 

Rüstem Paşa Cami yavaş yavaş gözden kayboluyordu. 



Bulmaca Buldurmaca 

Merhaba Çocuklar, ben aşağıdaki çini motiflerini eşleştiremedim. Bana yardım 

eder misiniz? 

 
 




