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Muzaffer Özgüleş (1979, İzmir)  2003 yılında ODTÜ Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2008-
2009 yıllarında Bilim ve Teknik dergisine popüler bilim yazıla-
rı hazırladı. Doktorasını İTÜ Mimarlık Tarihi bölümünde ta-
mamladı. Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2014-2015’te Oxford 
Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma projesini yürüttü. 
2009 yılından bu yana çeviri, redaksiyon ve editörlük yapıyor, 
Kumbara ve Mini Kumbara dergilerinde çocuklar için yazılar ve 
öyküler kaleme alıyor. Mimarlık tarihi ve çocuk yazarlığı ala-
nındaki çalışmalarını ve öğretim üyeliğini bir arada sürdürü-
yor.

Ayşın Delibaş Eroğlu (1968, İstanbul) MÜ Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Grafik bölümünden mezun oldu. Reklam ajanslarına 
ve yayınevlerine birçok illüstrasyon yaptı. Uyku Canavarı isimli 
çocuk kitabı için yaptığı illüstrasyonlar 1999’da Bratislava’da 
Çocuk Kitapları Bienali’nde ve 2000’de Japonya’nın çeşitli şe-
hirlerinde, müze ve galerilerde sergilendi. Çalışmalarından biri 
UNICEF tarafından tebrik kartı olarak satışa sunuldu. Yurtdışın-
daki yayınevleriyle de çalıştı. The Zoo Band and Princess Bella’s 
Birthday Cake ABD’de, Pirate Pranks İngiltere’de ve bir e-kitabı 
Avustralya’da yayımlandı. Resimlediği Babaannemin Gözü Ağrıdı 
adlı kitap, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından, 2006 
yılında “Yılın En İyi Okul Öncesi Kitabı” seçildi.
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Okuyucuya Not

Birazdan okuyacağınız satırlarda geçen olaylar hayal 
ürünüdür. Buna, kitapta bahsedilen bilgisayar oyunu 
da dahil… Ama Mimar Sinan’ın hayatı ve yapılarıy-
la ilgili tüm anlatılanlar gerçektir. Hatta yapıların 
hikâyelerini bizzat Mimar Sinan anlatmıştır. Meraklı 
okurlar konuyla ilgili kitaplara bakabilir.

Bir de kitapta geçen bazı “anahtar kelimeler” var. 
Bunlar, ilk kullanıldıkları yerde koyu yazılmış ve kita-
bın sonunda anlamlarına yer verilmiştir. Size yabancı 
gelebilecek bu kavramları öğrenmek için kitabın so-
nundaki küçük sözlüğe göz atabilirsiniz.
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1
Sinan’dan Gelen Mesaj

“Mimar Sinan adlı kullanıcıdan yeni bir e-posta me-
sajınız var.”

Annemlerin uyuduğundan emin olduktan sonra 
sessizce yataktan kalkıp bilgisayarı açıp, en sevdiğim 
şehir kurma oyununu oynarken ekranın köşesinde bu 
yazı belirdi. Mimar Sinan mı? O yüzyıllar önce ölme-
miş miydi? Üstelik Sinan’ın zamanında internet falan 
yoktu! O halde bu mesajı kim göndermiş olabilirdi? 
Kimdi bu “Mimar Sinan” adlı kullanıcı? 

Aklımdan bu düşünceler hızla geçerken oyundan 
çıkıp posta kutuma tıkladım. Gönderen kişi bölümün-
de gerçekten “Mimar Sinan” yazıyordu. Gelen mesa-
jın başlığıysa “Yapılara meraklı küçük dostuma göre 
bir macera” idi. Evimizin bahçesinde inşa ettiğim taş 
köprüleri, yazın kumsalda yaptığım kaleleri hatırla-
dım bir an. Yoksa Sinan, onun gibi ünlü bir mimar ol-
mayı kafaya koyduğumu biliyor muydu? Mesajı açıp 
okumaya başladım:

Merhaba Deniz

Duyduğuma göre yapılara meraklı bir çocuk-

sun. Hatta geçenlerde internette benimle ilgili 
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bir araştırma yapmışsın. Doğrusu çok sevin-

dim. Çünkü herkes adımı duymuş olsa bile 

hayatımı ve neler yaptığımı pek kimse merak 

etmiyor. İşte bu nedenle sana yazmaya karar 

verdim.

Şimdi sana bir teklifim var. Beni ve inşa et-

tiğim yapıları daha yakından tanımak istiyor-

san, seni bir maceraya davet ediyorum. Bir de-

dektif gibi araştırmaya hazır mısın? Bir gezgin 

gibi keşfetmeye var mısın? Bir define avcısı gibi 

şifreleri çözmek istiyor musun? 

Şimdi söyle bakalım, yanıtın evet mi hayır 

mı?

Mimar Sinan

“Hadi canım! Bu nasıl olabilir? Mimar Sinan bu 
e-postayı nasıl gönderebilir? Beni nasıl bu kadar iyi 
tanıyabilir?” Ağzımdan şaşkınlıkla bu cümleler dökü-
lüyordu. Evet, internette daha yeni araştırmıştım Mi-
mar Sinan’ı. Yapılarının fotoğraflarına hayran hay-
ran bakmıştım. Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü 
mimarı, gerçek bir deha, tam bir efsaneydi! 

Ama sonuçta bana bu mesajı gönderen o olamaz-
dı. Mezarından internete girecek değildi ya! Yoksa Mi-
mar Sinan efsanesi geri mi dönmüştü? Ha ha ha! Bu 
sadece filmlerde ve bilgisayar oyunlarında olurdu. Biri 
Sinan’ın ismini kullanıyor olmalıydı. İçimde garip bir 
şüphe ve derin bir merak belirdi… Hemen bir cevap 
yazmaya karar verdim.
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“Yanıtım evet, yani seni ve yapılarını çok merak 
ediyorum. Ama sen gerçekten kimsin? Bir de beni ne-
reden tanıyorsun? Önce bunları söyle” diye hızlıca ya-
zıp gönderdim. Anlaşılan “Mimar Sinan” da bilgisa-
yarının başındaydı, çünkü beş dakika sonra şu cevap 
geldi:

Sevgili Deniz

Teklifimi kabul etmene çok sevindim. Gerçek-

ten kim olduğumu öğrenmek istiyorsan, sabırlı 

olmalısın. Dedim ya, beni ve yapılarımı daha 

yakından tanıman için seni Mimar Sinan Ma-

cerası ’na davet ettim. Bu maceraya başlamak 

için girmen gereken kapı, bu linkte. Sana bir 

de bu kapıyı açacak anahtar lazım... Şifreyi al-

mak için yarın sabahı bekle!

Merakın biraz yatışsın diye sana bir resmi-

mi gönderiyorum. Zaten başka resmim de yok!

İyi geceler

Mimar Sinan

Çok heyecanlandım. Hemen e-postadaki linke tıkla-
dım. Acaba bu macera nasıl bir şeydi? Sayfa açılırken 
ekran önce karardı, karardı, karardı. Sonra aniden 
bembeyaz oldu. Parlaklıktan gözlerim kamaşmıştı, 
çok zor bakıyordum. Gözlerimi kıstım ve Mimar Si-
nan, tıpkı az önce gönderdiği resimdeki haliyle sisle-
rin arasından göründü. Sonra birdenbire kayboldu 
ve ekranda “Mimar Sinan Macerası’na başlamak için 
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şifreyi girin” yazısı belirdi. Hemen yanında da şifreyi 
girmek için dört rakamlı bir sanal klavye çıktı. Birkaç 
deneme yaptım, ama boşuna… Acaba şifre neydi?

Saate baktım, 10’a geliyordu. Yarın sabahı nasıl 
bekleyecektim? Şifre de e-postayla mı gelecekti? Ne-
den yarın? Yatağa uzanıp düşünmeye başladım. Beni 
bekleyen macera neydi? Mimar Sinan mıydı gerçekten 
bana bunları yazan? Nereden yazıyordu? Hâlâ yaşıyor 
muydu acaba? Yoksa bu bir oyun muydu? 
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2
Taştan Köprüler Yapan Çocuk

Bizim evin bahçesine çok benzer bir yerdeyiz. Yanım-
da daha önce hiç görmediğim bir çocuk var. Sağdan 
soldan topladığımız düzgün taşları bahçenin tam or-
tasına yığıyoruz. Böylece taşlardan kocaman bir dağ 
oluşuyor. Sonra bir fark ediyoruz ki taşlardan yaptığı-
mız bu dağ, Erciyes Dağı’ymış. Hani Kayseri’deki ünlü 
sönmüş yanardağ var ya, işte o…




