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Bu kitap, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi’nin ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve 
Tarihi Eğitim Programı’’ kapsamında hazırlanan yayınıdır.
 
APİKAM’da 2016 yılında başlayan kent kültürü ve tarihi  
eğitim programları, İzmir’deki tüm ilkokul 4. sınıf ve 
orta okul 1. sınıf öğrencilerine açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Programlarda, İzmir için hazırlanan görsel öykülerin 
anlatımı, yaratıcı drama ile kent oyunları atölyeleri ve sergi 
ziyaretleri yer almaktadır.

APİKAM ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim 
Programı’’nda yer alan diğer yayınlar: 

“Zeytin Ağacı” 
“1-2-3 İzmir Varmış”
“Kordon’daki Beyaz Ev”

Proje Tasarım / Öykü Yazarı: Zehra Akdemir
Resimleyen: Deniz Yıldırım
Kent Oyunları Tasarımı: Şebnem Gökçen Dündar
Yaratıcı Drama Atölyeleri Tasarımı: Emel Bala 



Size inanılmaz bir öykü anlatacağım bugün. İki kişi 
var başrollerinde. İzmir’e heykelleri dikilse yeridir. 
Ama onlar böyle bir ödüllendirmenin peşinde 

olmadan yaptılar ne yaptılarsa. 

  Kahramanlarımdan biri 80’lerine merdiven dayamış, 
tonton, cesur ve gönlü hep genç Tekin Dede. O, eski 
eşyalar biriktirir, alır, satar, onarır. Antikacıdır. Diğeri 
ise çırağı Çakır. 13 yaşında. İkinci yaz oldu, Tekin 
Dede’nin yanında çalışıyor.  
 
İki kahraman dedim; ama aslında bu hikâyeye sebep 
olan gizli bir kişi daha var. Başlangıçta bir görünüp 
bir kaybolacak, oysa anlattığım her şey o var olduğu 
için var olacak: Gürbüz Bey. Onun öyle çok da iyi 
niyetli biri olduğunu söyleyemem; ama bazen bazı 
kötülükler tesadüfen bazı iyiliklere sebep olabiliyor. 
Gürbüz Bey, yarattığı öfke ve gerilimle Kemeraltı’nın 
gizli hazinesini bulmamızı sağladı. Kendisine buradan 
teşekkürlerimizi sunuyoruz!
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Tekin Dede’nin dükkânı, Konak Meydanı’na çıkan 
geniş, işlek, karşıdan karşıya geçerken çok dikkat 
edilmesi gereken Fevzi Paşa Bulvarı’nın başındaydı. 
Yerini haritada işaretledim. Çünkü yeri bizim 
hikâyemiz için çok çok önemli. Yaşlı bir yapının üst 
katında, dağınık küçük bir odaydı burası. Ve o gün, 
Gürbüz Bey ve adamlarının gelişiyle kapısı son kez 
açıldı. 

Gürbüz Bey, Fevzi Paşa civarındaki eski yapıları 
sahiplerinden çok ucuza satın almıştı. Bir tek Tekin 
Dede’yi dükkânını satmaya razı edemiyordu. Tüm 
alanı alır almaz, bu eski binaları yıkacak, buraya altı 
üç, üstü dört katlık bir alışveriş merkezi yapacaktı. 

Gürbüz Bey, elindeki kâğıt parçasını Tekin Dede’nin 
yüzüne doğru fışır fışır salladı: 
  
-  Al bakalım, al da bak Tekin Efendi! Bitti bu kez. 
İnat ettin, zararın büyük! Bu binada BEN otur desem 
SEN oturamazsın artık. Çürük burası çürük! 
6 yıl oyaladın beni. Al sana, raporu da burada. 
Çık git gari, yettin artık! 
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Çakır, Tekin Dede’nin bakışlarının söndüğünü gördü. 
Gürbüz durmaksızın konuşuyordu. Son olarak: 

-  Neymiş bu kardeşim??  Hazine mi var altında? Ne 
gömdün sen buraya? diye sesini iyice yükseltti.    
                        
Bu son söze karşılık Tekin Dede’nin usulca:  

-  Hazine var. İşte bunu bildin… dediği duyuldu.  
Gürbüz duydu da, duymazdan geldi. Diyeceklerini 
demiş, alacaklarını almıştı zira. 
 
-  Hey adam! Hey Allah’ım! dedi ve çarptı kapıyı çıktı.
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 Tekin Dede, yüzünü yerden kaldırmadan Çakır’a: 

-  Git oğlum, Çakaloğlu’na. Oradan 8-10 tane eski 
kolilerden versin sana Ferhat Abi’n, dedi.
 
Belli ki toplanma vakti gelmişti.   
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Eşyaları yavaş yavaş ve sessizce kolilere yerleştiriyor-
lardı. “Şunu al, şunu koy”dan başka bir şey 
konuşmuyorlardı. Sessizliği Çakır bozdu:
  
-  Ustam… Hazine var dedin ya az önce adama… 
Neden öyle dedin?  

Tekin Dede durdu. Camdan dışarı seğirtti gözlerini. 
Dudaklarını büzerek, aynı uslulukla: 

-  Var... var bir şey de, nasıl anlatayım ben sana 
çocuk? 

Döndü, arkasındaki antika dolabın kilidini açtı ve 
içinden eski bir kâğıda sarılı bir şey çıkardı. Masanın 
kenarına oturdu ve kağıdı özenle açtı. 

-  Bu ikisi birlikteydi, dedi. 

Bir kâğıt ve bir yüzük. Tekin Dede’nin dükkânına 
gelen eski bir kutunun içinden çıkmışlardı. Çakır 
eğildi, kâğıda baktı. Karışık şekiller ve anlaşılmaz 
yazılar vardı. Yüzük ise eski kocaman, kaba bir şeydi. 
Kesinlikle bir kadın yüzüğü değildi. Üzerinde yay ve 
ok işareti vardı. 

Tekin Dede:  

-  Yüzük bir şövalyenin, dedi. 

-  Hııı??!

7



Tekin Dede yüzüğün İzmir’de yaşamış bir şövalyeye 
ait olabileceğini ve yaklaşık 800 yıllık olduğunu 
zannettiğini söyledi. Çakır kalakaldı. 
İnanması imkânsızdı. 

-  Ustam, ya Allah aşkına, İzmir’de ne şövalyesi? … 
Eh, değerli bir şeyse, satsak ustam? Niye uğraşıyoruz 
ki? deyiverdi. 
     
Tekin Dede’nin gür kaşları diken diken oldu. Çakır’a:  

-  Hele git! Satsan ne olur? Müzeye verilir anca bu… 
Amaaa, ben biliyorum. Bu yüzükle bu harita var ya. 
Bunlar bir şey demeye çalışıyor. Lakin çözemedim. 
Vakit de bitti artık, dedi umutsuzca.
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Çakır anlamaya çalışıyordu: 

- Ne şimdi ustam? Bu bir define haritası mı diyorsun? 
Olmaz ki ustam, Kemeraltı burası. Ne olabilir ki? Bak 
işte her yer dükkân, dükkân, dükkân! …    

Eyvah, bu son cümleyi kurmayacaktı! Tekin Dede 
benzin dökülmüş ateş gibi parladı: 

- Bak hele şuna,  dükkân, dükkân, dükkânmış! 
Seni de Gürbüz’ün yanına veriyim, olsun bitsin! 
Farkın mı var?… Burası Kemeraltı, binlerce yıllık 
tarihi var buraların! Yok öyle, buralar sadece dükkân, 
dükkân, dükkân değil! 

Çakır, Tekin Dede’yi bayağı kızdırmıştı. 
Bilmeden… Bilseydi aslında her gün arşınladığı 
Kemeraltı sokaklarının, her öğlen yemek 
yediği Ali Paşa Meydanı’nın, kolileri aldığı 
Çakaloğlu Hanı’nın binlerce yıldır ne farklı 
insanların evi olduğunu, bir zamanlar  
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o güzel İzmir denizinin o ‘dükkân-dükkân-dükkân’ların 
hemen önünde bittiğini; kıyısında çeşit çeşit gemilerin 
demirlediğini; buranın o gemilere top top kumaş, 
çuvallarla üzüm, incir, baharat  yüklenen rengarenk 
ve telaşlı bir liman olduğunu; dahası gidelim geriye- 
aslında eski Romalıların bile çarşısı olduğunu; 
ondan sonra da Avrupa’dan gelen şövalyelerin, kılıç 
kuşanmış beylerin kol gezdiği, dövüştüğü ve hatta 
korsanların sığındığı 1000 yıllık bir kara olduğunu 
bilseydi, böyle demezdi Çakır. 
Tekin Dede’nin kafasını da bu kadar attırmazdı.
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Peki, şu yüzükle kâğıt üzerindeki çizime dönelim. 
Ne olabilirdi bu? Çakır bu kez kendini biraz daha 
vererek yüzüğe baktı. Üzerindeki şekli anlamaya 
çalışıyordu:  

-  Ustam, bu şekilde bir terslik var!  Okun yayın 
ortasında durması gerekmez mi? Oysa yayın kenarına 
koymuşlar.  
 
Tekin Dede:

-  He ya, işte onu diyorum. Bilerek yapmışlar. Bak bir 
de bu haritaya. Aynı yay bu haritada da var. Sonunda 
da ok işareti. (Yandaki eski haritaya bakın.)

Evet, sahiden öyleydi. Bu yüzükle resim benzer şeyi 
anlatıyordu! Okun üzerindeki yay bilinçli olarak 
kenardaydı. Çakır artık iyice gömülmüştü haritaya: 

-  Ustam, doğru diyorsun. Yüzükle harita birbirine 
çok benziyor. Aynı şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Ama 
haritada daha fazla şey var. Bu ne?... Bu bir ağaç 
anladığım kadarıyla. Yayın başında. Sonra 1-2-3-
4-5 tane taş var yayın üzerinde. Son taş biraz sırayı 
bozuyor ve daha büyük çizmişler… Bakayım, burada 
anlamadığım bir şeyler yazıyor. 

-  Latince, eski bir dildir o. Okuttum ben o yazıyı. Bak 
şuraya da yazdım Türkçesini. Diyor ki:
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Ödül yüzüğün dediğidir    
Ödül yüzüğü bulunduğun yerdedir
Biz koruduk onu yüz yıllarca 
Taştan kalın duvarlarla. 

Son okun talihsiz sahibi 
Yiğit bir Türk Beyi. 

Azaldı gücümüz yay doldukça  
Ayrıldık buradan, yay dolduğunda hanlarla  

Yayın üzeri bezendi 5 taşla
Su kaynakları yapıldı yollarına 

Ödül, bekler seni 
5. taşın baş ucunda 
Ağa hayrının, kervan 
konağının yanı başında
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Çakır afallamış bir şekilde bu kimden olduğu belli 
olmayan yazıya bakıyordu. Tekin Dede:

-  Belli ki bu harita, yüzükten birkaç yüzyıl sonra 
çizilmiş, dedi. Çünkü yazıda sürekli yüzükten ve 
ödülden bahsediyor. Ödül yüzüğün bulunduğu yerde 
diyor. Ödüle nasıl gidileceğini tarif ediyor. Bu yazının 
anlattıklarını çözebilsek…

Çakır yüzüğün yayını, haritanın yayıyla aynı 
doğrultuya getirdi. Baktı, baktı, baktı… Ellerini başının 
arasına aldı. Yine baktı: 

13



-  Ustam… dedi nihayet. Bu yay, o okun yayı değil. 
Bak bu yay, bir yol… Evet bence bir yol!... Ama 
anlayamadığım bir şey var. Yolun altı deniz. Mavi 
mavi dalgalar var. Bunlar da gemi direkleri olmalı.  
Nasıl oluyor burada böyle bir deniz? Kemeraltı’nda? 

Tekin Dede’nin gözleri ateşlendi:   

-  Hay senin aklını seveyim… Vardı, vardı!  Eskiden 
vardı! İçeri kaşık gibi sokulan deniz parçası vardı! 
Burası, tam Kemeraltı, bir iç limandı. Sonra doldu. 
Gemiler yüklerini buraya boşaltırdı. Ve o yay! Evet 
aslan parçası! O yay! İç limanın çevresindeki yol! 
Limanın kıyısı böyle bu yay gibi dönermiş. 

Çakır ayağa kalktı: 

-  Ağaç yayın başında, dedi. Ağacı bulursak başlangıç 
noktasını bulduk demektir. Sonra yayı takip ederiz. 
Ağaç duruyor mudur acaba? 

Tekin Dede, ağaca dikkatlice baktı: 

-  Çınar… Çınar yaprağı çizmişler. Yaşıyordur. Çınarsa 
yaşar. 1000 yıl bile yaşar.  Yürü kalk! Anladım ben 
onu!  Al yanına anahtarı!...
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Konak Meydanı’nda tam Saat Kulesi’ne bakan bir 
çınar ağacı vardır. Gittiğinizde görürsünüz. Çınar 
yıllardır orayı bekler. O beklerken, biz onun altında 
buluşuruz, gölgesinde otururuz. Farkına vardınız mı 
o ağacın, bilmiyorum. Bizimkilerin tahminleri doğru 
ise haritada işaretli olan o ağaçtı ve hazine yolunun 
başlangıç noktasıydı. 

Yüzük haritadan birkaç yüz yıl sonra çizilmiş, demişti 
Tekin Dede. Yani bu demektir ki yüzük zamanlarında 
buralar hep denizmiş. Ne çınar varmış ne de Konak 
Meydanı. Ne acayip!  

İşte yine o yüzük zamanlarında, bu suyun ve eski 
küçük iç limanın çevresinde, Türklerden de önce 
Bizanslılar otururmuş. Bizans’ı duydunuz mu? 
Eskiden yaşamış ve Anadolu’da yerleşmiş büyük 
bir imparatorluktur. İzmir’in eski sahiplerindendir. 
Bizanslılar buraya bir kale yapmışlar. Tam bu iç 
limanın kenarına, kalın taş duvarlı, şehri kollayan, 
‘limanın sahibi benim!’ diyen bir kale.  Birçok adı 
varmış o kalenin. Onlardan bir tanesi Liman Kale, 
diğerini ise az sonra öğreneceksiniz. 
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Bizanslılar buradayken, Türkler gelmiş ve bu iç limanın 
çevresine yerleşmek istemişler. Ama Türklerin Liman 
Kale’yi ele geçirmeleri pek zormuş. Nasıl olmasın? 
Bizanslılar, kaleyi korusunlar diye Avrupa’dan 
şövalyeleri çağırmışlar ve kaleye onlar yerleşmiş. 
Şövalyeler! Bildiğin Ortaçağ savaşçıları! 

Türkler karada çok iyi savaşırlarmış ama deniz 
savaşlarında pek deneyimli değillermiş. Liman 
Kale’yi bir türlü tam zapt edemiyorlarmış. Yine de 
vazgeçmemişler bu şehirden. Deniz kenarı olmuyor, 
öyle mi? Biz de İzmir’in dağ kısmına yerleşiriz 
demişler. Ve yukarıda- Liman Kale’nin ağabeyi- 
İzmir’in ilk ve esas kalesi Kadifekale’nin çevresine 
yerleşmişler. Türkler tepede Kadifekale’nin yanı 
başında, Avrupalılar aşağıda limanın kenarında, 
böyle yaşanmış bir süre. Tekin Dede, o çınarın 
altında Çakır’a bunları anlattı.
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Tekin Dede, bu yüzüğün o kaledeki bir şövalyeye ait 
olduğuna kesinlikle inanıyordu.  Yüzüğün bulunduğu 
yerde bir hazine, bir ödül, bir şey vardı. Şifreyi 
çözerlerse ödülü bulabilirlerdi. Ama şifreleri çözmek 
zordu. Şimdi Çakır bir yol açmıştı. Yay aslında ödüle 
giden yolu anlatıyordu ve yay bu ağaçtan başlıyor 
olabilirdi. Bir de şu yazı var elimizde… 

Çınar ağacının altında, Çakır yüksek sesle ilk satırları 
okudu:

‘‘Ödül yüzüğün dediğidir 
  Ödül yüzüğü bulunduğun yerdedir.
  Biz koruduk onu yüz yıllarca
  Taştan kalın duvarlarla.”
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Tekin Dede gayet emin bir şekilde: 

-  ‘‘Taştan kalın duvarlarla’’  derken limandaki o eski 
kaleyi anlatmaya çalışıyor. Hazine kalenin bulunduğu 
yerde demek istiyor.  

-  Anlaşılan biz o kaleyi arıyoruz. Bu eski kalenin adı 
neydi ustam? diye sordu Çakır. 

-  Çok adı var. Çok sahibi olmuş. Liman Kale de 
denmiş, Hisar Kalesi de denmiş. Bir ismi daha var da 
neydi? Ah kafam, unutuyorum ben işte böyle… Gül 
Kalesi, yok, yok.. Ok. Evet  Ok Kalesi ! 

Çakır küçük bir çığlık attı:

-  Ok mu? Ok mu dedin?...  Ok Kalesi! Buluyoruz 
ustam! Bak bir sonraki satırlarda ne diyor: 

“Son okun talihsiz sahibi 
Yiğit bir Türk beyi.”  diyor. 

Şükür! Biri daha kalpten inanmaya başlamıştı bu 
haritaya. Tekin Dede umutlandı. Bir yandan da 
mırıldanıyordu:  

“Ok’un talihsiz sahibi… Yiğit Türk beyi… Okun talihsiz 
sahibi… Yoksa??... Umur Bey olmasın bu dediği?... 
Bu kaleyi almaya çalışırken, surlarına tırmanan ve 
sırtından okla vurulan Türk Beyi… Vallahi de onu 
kastediyor! 
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O yüzden kaleye ‘‘Ok Kalesi’’ demiş olabilirlerdi !  

Bizim iki kahraman, Konak’taki çınarın altında, gelen 
geçenin meraklı bakışlarına aldırmadan neredeyse 
halay çekecek kadar mutluydular. Yazının ilk şifrelerini 
çözmüşlerdi. Ödül yani hazine, korunaklı bir yer olan 
kaledeydi. Aradıkları yer, kesinlikle Ok Kalesi’ydi.  
Ok Kalesi neredeydi? Hemen bir sonraki satırları 
okudular.  
 
‘‘Azaldı gücümüz yay doldukça
Ayrıldık buradan, yay üzeri dolduğunda hanlarla’’

Şimdi yayı bulma zamanıydı. Arkalarını denize 
verdiler. Ve Anafartalar adı verilen, Konak Meydanı’nı 
Kemeraltı’ndan dik kesen ana sokakta ilerlemeye 
başladılar. Bir yandan da çizdiğim haritadan 
Anafartalar’a bakar mısınız?   
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Kahramanlarımız yürümeye başladı. Kemeraltı’nda 
yürümek zordur. Lunaparklardaki çarpışan otoları 
sürmek gibidir. Rengarenk, kımıl kımıl dükkanlara 
giren çıkan, yolda makas yapan insanlara çarpmadan 
geçme oyunu oynarsın.
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Tekin Dede’yi telaşla yürürken gören karakol binasının 
önündeki bir polis seslendi: 

-  Tekin Amca! Hayrola nereye böyle koştura koştura? 
Bir sorun mu var? 
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Tekin Amca polise yok bir şey gibilerinden el salladı. 
Çakır, polise baktı. Polis’in önünde durduğu o binayı 
çok severim. Kemeraltı’nın karakol binası çok güzeldir. 
Solda Şükran Oteli’nin sokağının girişinde durdular. 
Çakır elindeki yazıya tekrar bakmak istiyordu: 

‘‘Ayrıldık buradan, yay üzeri dolduğunda hanlarla’’

Çakır, şöyle bir düşünmek için başını kaldırdı. Şükran 
Oteli’nin karşısındaki girişin üzerindeki yazıya gözü 
ilişti. Meserret Han yazıyordu. Kemeraltı’nda birçok 
han olduğunu biliyordu. Ama doğrusu hanların tam 
ne için kullanıldığını bilmiyordu. Mesela,  Meserret.  
Değişik, yüksek tavanlı bir yapıydı, ama içi yine 
bildiğin dükkân, dükkân, dükkândı. Aman Tekin Dede 
duymasın! 

-  Ustam bak, burada “yayın üzeri hanlarla dolmaya 
başlayınca ayrıldık buradan” yazıyor. İşte karşımızda 
Meserret Han. Doğru yoldayız bence. 

Tekin Dede: 

-  Evet evlat, doğru diyorsun. Şövalyeler buradan 
gittikten sonra da liman toprakla dolmaya devam 
etti. Her seferinde Türkler çarşıyı genişlettiler. Buraya 
camiler, hanlar yaptırdılar. Türkler büyüdükçe, 
Avrupalılar azaldı.  ‘‘Azaldı gücümüz yay doldukça’’ 
demesi o yüzden. 
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Çakır: 

-  Ustam, dedi merakla. Han tam olarak ne? Türkler 
neden bu kadar han yapmışlar buraya? Vallahi 
Kemeraltı’ndakilerden başka han duymadım şu 
İzmir’de. 

Tekin Dede, baktı konu uzun, güneş de tepede:

-  Yürü gir şu Şükran Otel’e. İki dakika oturalım, 
soluklanayım. Bir su içeceğim.   
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Şükran Oteli’nin yöneticisi Ersin Bey, Tekin Dede’nin 
çocukluk arkadaşı. Bu Şükran Oteli’ni size anlatmam 
lazım. Orası Kemeraltı’nın gizemli yerlerindendir. Dar  
bir kapıdan giriyorsun. Şaşırıyorsun. Küçücük bir yer. 
Buncacık yerde otel mi olurmuş diyorsun. Karşında 
otel görevlisinin durduğu masa ve dinlenmek için bir 
iki kanepe koltuk var. Sağda ise dar bir merdiven. 
‘‘Yok, ben yukarı çıkmayayım’’ deme sakın! Çık. 
Mutlaka çık. Yukarısı inanılmaz bir hikâye. Geçmişe 
ışınlanırsın. Çok eski bir otel, çok büyük. Uzun dar 
koridorlardan odalara açılıyorsun. Şükran Otel 
umarım yıkılmaz. Burayı sizin keşfetmenize bırakıp, 
asıl hikâyeme dönüyorum. 
  
Otelin üst katındaki aile salonlarından birinde 
soluklanırlarken,  Tekin Dede, Çakır’a  hanları 
anlatmaya çalışıyordu: 

-  Eski zamanlarda yolculuklar uzun sürerdi evlat. 
Bir yerden bir yere gitmek için dayanıklı hayvanlar 
lazımdı. Develerin üzerinde, yüklerle ve topluluk 
halinde yolculuk yapılırdı. Kervan denirdi bu 
topluluklara. Kervanlarla yolculuk daha güvenliydi. 
Hem de yolda insanlar birbirine destek olurdu. Özel 
kervan yolları vardı ve bu yolların üzerinde insanların 
konakladığı yerlere kervansaray denirdi. Şehir 
içindekilere de han. Hanlar, senin anlayacağın, otelin 
bir önceki modeli. 
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Ben de Tekin Dede’nin bu anlattıklarına bir iki ekleme 
yapayım: 

Bu eski kervan yollarından çok ünlü bir tanesinin adı 
Kral Yolu’ydu. Hiç duydun mu? Kral yolu doğuda 
“Sus” adlı bir kentten başlardı. Anadolu üzerinden 
geçer, bizim İzmir limanına bağlanırdı. Evet, bizim 
şu meşhur iç limana! Kemeraltı çarşısına! Gemiler 
limana yanaştığında Kemeraltı bir cümbüş olurdu. 
Baharatlar yüklenir, kumaşlar indirilirdi. 

Gelelim Çakır’ın neden Kemeraltı’nda bu kadar 
çok han ve kervansaray var sorusuna. Bir yerde 
en çok neye ihtiyaç varsa o yapılır. Eski İzmir’de 
konaklayan yolcu ve ticaret adamı çok olduğundan 
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bu kadar çok han yapıldı. Kemeraltı’nda Meserret 
Hanı’ndan, Abacıoğlu Hanı’na, Kızlarağası Hanı’na 
dek bir çok han var. Kimi kaldı kimi ise yitip gitti; ama 
kalanlar hâlâ çok güzel. Artık eskisi gibi han olarak 
kullanılmıyor. Kullanılsalardı şöyle bir görüntüye 
sahip olurlardı.
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Şükran Oteli’nden ayrıldılar. Anafartalar Caddesi, 
başlarda düz giden bir yoldur ve bitiminde  Kemeraltı 
Camisi vardır. Cadde oradan sağa kıvrılır!  

Tekin Dede Çakır’ın gözlerinin içine bakarak:

-  Tahminim doğru çıkıyor galiba evlat. Bu Anafartalar 
Caddesi?... Yay bu olmasın? dedi. 

Çakır’ın da gözleri büyüdü:

-  Anafartalar Caddesi? Hep kıvrılır mı bu sokak? Yay 
gibi?

Evet, kıvrılır. Yay gibidir bu cadde. Kemeraltı Cami-
si’nden itibaren yürümeye başladığınızda yol sizi hep 
sola doğru çeker. Anafartalar Caddesi bizim eski iç 
limanın sınırıdır. Takip edin o yayı, üzerinde Kemeraltı 
Camisi, Başdurak Camisi, Kestane Pazarı Camisi 
ve Şadırvan Camisi vardır. Bir de Hisar Camisi var 
ki, o tam yolun üzerinde değildir. Yayın biraz daha 
dışındadır.  

BİR DAKİKA!  5 CAMİ VE 5 TAŞ? 
BAKIN YAZIDA NE DİYOR: 

‘‘Yayın üzeri doldu 5 taşla
Su kaynakları yapıldı yollarına ‘‘

Sanırım az kaldı. Çözüyorlar şifreyi!
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Çakır heyecandan zor tutuyordu haritayı:  

-  5 taş, 5 camiyi anlatıyor olabilir mi? Sayalım usta. 
Yayın sonuna kadar gidelim, tek tek camileri sayalım. 
Bakalım doğru çıkacak mı? 

Hızlandılar. Yürüyorlardı. Salepçioğlu Hanı’nı geçtiler, 
Kuyumcular Çarşısı’nı geçtiler. Başdurak Camisi’ne 
geldiler. 

-  2.’si bu Başdurak, dedi Tekin Dede. Bak tam Kestelli 
Caddesi’nin karşısındadır. 

2.’si de tamam. 3. camide sıra. Arap Hanı çarşısını 
geçip yine devam ettiler. 3. caminin minareleri 
görünüyordu. Kemeraltı’nda kaybolduğunu 
hissedersen hemen başını yukarı kaldır ve gözünle bir 
minare ara. Gördüğün minareye doğru yürü. Emin ol, 
Anafartalar o caminin tam yanından geçiyordur.   
  
-  İşte Kestane Pazarı Camisi. 3. taş, 3. cami! 

Bunu da buldular. Devam ! 4.’ye doğru yürüyorlardı. 
Tekin Dede nefes nefese kalmıştı. Havra Sokağı’nın 
Anafartalar’ı kestiği yerde durdular. Havra Sokağı 
yıllardır İzmir’in taze sebze, meyve deposudur. Dut 
suyundan, peynire, balıktan, taze cevize her şeyi 
bulduğunuz, her şeyi tezgâhında tadabildiğiniz iştahlı 
bir sokaktır. 
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Esnaftan Ali Bey gördü bizimkileri:

-  Abi hayrola? Otur soluk al. 

Tekin Dede:

-  Yok durmayacağız Ali. Bir iş var da acele. Dönüşte 
uğrarım, dedi ve  Çakır’ın omzunu tutarak yürümeye 
devam etti. 

Ve sol tarafta karşılarına çıkan bu kez Şadırvan 
Camisi idi. Yay üzerindeki son cami. Tekrar yazıyı 
çıkardılar: 

‘‘Yayın üzeri doldu 5 taşla
Su kaynakları yapıldı yollarına ‘‘

‘‘Su kaynakları yapıldı yollarına’’ diyordu. Şadırvan 
Camisi’nin önündelerdi. Şadırvan nedir bilir misiniz? 
Cami avlularının ortasında yer alan,  üzerinde 
genellikle saçak olan çeşmelerdir. Şadırvan Camisi’nin 
ortasında camiyi kullananların abdest almaları için bir 
şadırvan bulunuyordu. Su kaynağı yani. Olacak gibi 
değildi! Bu da doğru çıkmıştı. O kadar yaklaşmışlardı 
ki hedefe!
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-  Artık buradan boş çıkamayız evlat. Bak buraya 
kadar getirdik işi. Sona geldik, dedi Tekin Dede. 

-  Bırakmıyoruz ustam. Hele dur. Şu son taş, son 
cami? Yayın sonuna geldik.  

Çakır bir kez daha baktı yazıya. Son satırlara: 

‘‘Ödül, bekler seni 
  5. taşın baş ucunda 
  Ağa hayrının, kervan konağının yanı başında ’’ 

Yüksek sesle okudu:
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-  “Ağa hayrının, kervan konağının yanı başında” 
diyor. Hangi ağa? Hangi kervan konağı bu?
 
Tekin Dede, yere çömeldi. Alnında boncuk boncuk ter 
vardı. Gülmeye başladı. Çakır anlam veremiyordu. 
O da eğildi: 

-  Ustam? Ne var? Ne oldu? diyordu Çakır. 

Tekin Dede büsbütün yere oturdu. Etraf ne der, ne 
düşünür umurunda değildi.  Gülüyordu bir yandan. 
Çakır hiç bu kadar güçlü gülen yaşlı bir insan 
görmemişti. 

-  Evlat, dedi Tekin Dede. Ağa hayrı dediği, 
Kızlarağası Hanı’dır! Beşir Ağa hayır için yaptırmıştır. 
Kervan konağıdır. Dediği odur. 5. taş dediği bizim 
Hisar Camisi’dir. Doğrudur. Yazılanlar bir bir 
doğrudur. Ödül 5. taşın baş ucunda, Ağa hayrının, 
kervan konağının yanı başındadır.  

Çakır :

-  Evet ustam, doğru çıktı. Haritayı çözdük de niye bu 
kadar gülüyorsun?  

Tekin Dede’nin gülmekten gözlerinden yaş 
boşalıyordu: 
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Evlat. Bu olacak bir şey değil. Aradığımız yer… nihayet 
bulduğumuz yer … bizim orası !!! Ok Kalesi, yüzüğün 
yeri, hazinenin yeri… bizim dükkânın yeri. Aradığımız 
hazine bizde. Dükkânımız onun üstünde!

 ~                           

İnanılmaz bir öykü demiştim, değil mi? 
Ben mucizelere inanırım. Hazine döndü dolaştı 
Tekin Dede’nin dükkânın bulunduğu araziden çıktı. 
Gürbüz’ün tüm planları alt üst oldu. Kazı ekipleri 
geldi ve kepçelerini araziye soktular. Ortaya çıkan ilk 
buluntular buranın altında Ok Kalesi’nin var olduğunu 
doğruluyordu. 

Hazinenin veya ödülün tam olarak ne olduğunu 
merak eden arkadaşlar olabilir. Bir hazinenin her 
zaman mücevherler, kıymetli süs eşyalarından 
oluşması gerekmiyor. Belki yerin derinliklerinde, Ok 
Kalesi’nin mahzenlerinde bir yerlerde, sandıkların 
içinde çil çil altın paralar saklıdır. Ama Tekin Dede, 
Çakır ve tabii ki biz İzmirliler için en büyük hazine 
Kemeraltı’nın kendisi. Orası bizim geçmişimiz, 
tarihimiz, en kıymetli hikâyemiz.  

Tekin Dede ve Çakır’ın çok selamları var hepinize 
çocuklar!

 ~
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