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Altıncı Kapı 

Hüner Şencan 

 
Günümüzde devleti temsil eden “son” anıtsal yapı… Fakat bunu kimse bilmiyor. Çünkü topluma öyle 

tanıtılmadı. Etrafında bir tur atıp incelemeye, onu okumaya başladığınızda anlıyorsunuz ki, aslında o 

bir “devlet” kapısıdır.  Küçülmüş, “âlî devletten” “devlete” dönüşmüş bir coğrafyanın ve makûs 

talihine giryân olmuş bir toplumun kapısı. 

Altıncı Kapı benim için masamın üzerinde veya kitap rafımın kenarında yer alan bir biblo... Bir satranç 

taşı olan “şaha” benzetirim onu. Altıncı Kapı, şah ruhuyla hareket edilerek ve şâhî simgeler 

kullanılarak inşa edilmiş özel bir tasarım… Biblo veya bir satranç taşı elbette değildir ama işte öylesine 

minyatür bir yapıdır. Onu Osmanlının azametli devlet kapılarıyla karşılaştıramazsınız.  

Altıncı devlet kapısı Taksim’de inşa edilmiştir. Yüce Osmanlı devletinin yıkılması üzerine yurdumuzu 

işgale yeltenen düşmanlar yurttan kovulmuş, Meşrutiyet devlet rejimi yerine Cumhuriyet rejimi 

kurulmuştur. Altıncı Kapı yeni kurulan devletin simgesidir. Aradan 88 yıl geçti. Bu süre içinde “devleti 

temsil edecek” başka hiçbir kapı yapılmadı. Bu saatten sonra da yapılamaz. Çünkü tarih “gününde 

ağırlık kazanır”.  

Tahmin ettiğiniz gibi, Taksim Anıtı’ndan söz ediyor onu “kapı” olarak tanımlıyorum. Evet, birçokları 

açısından “kapıya benzemiyor” olsa da “görenin gözü…” demişler. Gözüme öyle gözüküyor. Mimari 

yapılar şiir gibidir. Şairin ne yazdığı, neyi kastettiği değil; okuyucuların ne anladığı önemlidir. Bu yazıda 

Taksim Şiiri’ni yorumlamaya çalışacağım, yani Taksim Kapısı’nı…  

Daha başlangıçta Altıncı Kapı’nın bir “anıt” olması düşünülmüş ve ona göre tasarlanmış. Anıtsal 

strüktürlerin tarihsel geçmişi 4500 yıl öncesine, eski Mısıra uzanıyor. Batılılar anıt olarak yapılan dikili 

taşlara “obelisk” adını vermişler, oysa eski Mısırlılar bu tür anıtları “tiken” olarak isimlendiriyorlardı. 

En büyük tikeni de Amon-Ra adına dikmişlerdi. Taksim Anıtı’nın formu için İtalyan mimar tiken’i değil, 

kapı formunu tercih etmiş. Normal kapı formunu ele alıp sağından solundan sıkıştırmış, boyunu 

kısaltmış, sonra içine heykeller yerleştirerek bir “anıt” çıkarmış ortaya. Bir benzerinin bulunmaması 

nedeniyle “orijinal” sayılıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Küçükçe sayılacak bir kapının kavsarasına 

(intrados) onlarca heykeli her mimar kolay sıkıştıramaz. Kapı-heykel birlikteliği “anıt” formuna 

dönüşmüş. Öyle anlaşılıyor ki, mimar bir taşla iki kuşu birden vurmuş. Kapı formunu arayanlara “işte 

size kapı”, heykel formunu arayanlara “işte size onlarca heykel” demiş.  

Konumuz “devlet kapısı”… Onun için önce “kapı formuna” odaklanacağım. Kavsaradaki heykelleri bir 

tür şanlık olarak görüyorum. İlk beş kapının şanlıkları “kartuşlarla” temsil edilirken Altıncı Kapı’da 

“heykeller” ön plana çıkıyor. 

Evet, Taksim Anıtı bir “devlet kapısı…” Cumhuriyetten sonra devleti temsil eden simgesel tek yapı o… 

Başka bir örnek gösteremezsiniz… Çok sayıda heykel yapıldı, fakat onların hiçbiri devleti temsil 

etmiyor. Devleti sadece ve sadece “kapı” temsil eder. Taksim Heykeli’ndeki kapı formunu devlet 

büyükleri mi tercih etti, yoksa mimar kendi zihninde mi canlandırdı bilmiyoruz. Kaynaklara bakılırsa 

bütünüyle mimar tasarladı. Eğer öyleyse, Taksim Anıtı’ndaki strüktürel form devlet büyüklerinin 

iradesiyle ortaya çıkmadı. Onu bize İtalyan mimar hediye etti ve zaman içinde devleti temsil eder bir 

niteliğe büründü.  

Cumhuriyetin ilk yılları… Aradan beş yıl geçmiş geçmemiş. İstanbul “geçim” derdinde, halkın “kapı” 

diye bir sorunu yok. Yoldan geçen sıradan vatandaşa sorsanız “Kapı konusunda ne diyorsunuz?” 

diye… Anlamayacaktır. “Kapımız Tanrı misafirine açıktır” deyip sizi savuşturacaktır. Kapı derdine 
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düşenler o zamanın İstanbul Belediyesi yöneticileri ve devlet şürekâsı. Beşinci Kapı’nın hükümran 

olduğu dönemde etkisi iyice azalan radyoaktif ışın dalgaları Cumhuriyet sonrası ortaya çıkan 

toplumsal karmaşa ve hengâme içinde yayılmak için yeniden uygun bir zemin bulur. Azınlıklar, 

ışınlanmış aydınlar, ışınlanmış kamu yöneticileri hamarat bir gayretkeşlikle Batılılaşma adına heykel ve 

anıt yapma yarışına girişirler.  

Taksim Kapısı’nın strüktürel ve dekoratif özelliklerini ele alacağız ama öncelikle tarih ötesine uzanan 

bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Altıncı Kapı, Batıda gelişen bir “sürelliğin” ülkemizdeki son simgesi. 

Batılılar portal-mania adı verilen “kapısal sürekliliği yaşatma” hastalığına yakalanmışlar. Peki, bize ne 

olmuş? Bize ne oluyor? Niçin Batının “kültür çöplüğünde” bir şeyler bulmaya çalışıyoruz? 

Anıt kapıların kökeni eski Mısır’da... Kral Amen, kraliçe Mut ve oğulları Kansu’ya ithaf edilen Karnak 

Tapınağı’nın yapımına MÖ 2000’li yıllarda başlanmış. Eserin geliştirilmesine ve genişletilmesine 

yüzlerce yıl devam edilmiş. Karnak Tapınağı bizim için önemli, çünkü “pylon” adlı simgesel kapısıyla 

tanınıyor.  

Luksor Tapınağı MÖ 1392’de yapılmış. İki dev “pilan”ı var. Canlandırma resimlere bakılırsa, pilan adı 

verilen geniş enli kulelerinin arasında süslü bir “portal kapısına” sahip... Kapının alınlığında “kepri - 

heper” veya “haberci melek” simgesini görüyoruz. Dönemin pîr-avul’u çoklu tanrıya bağlılığı ifade 

eden “Aten’i Tutan” şeklindeki ismini “Amen’i Tutan” şekline çevirerek Luksor Tapınağı’nda tek 

tanrıya ibadeti esas almış.  

MÖ 240 yılında “İdfu” isimli şehirde yapılan ve Horoz isimli tanrıya adanan mabedin 36 metre 

yüksekliğindeki “pilan” kulelerinin ortasındaki “geçiş yeri” sonradan yapılan bütün “zafer taklarının” 

esin kaynağı.   

Milattan önce 100’lü yıllarda yeniden yapılan Azor (Hathor) mabedine bakın. Avlunun “dış giriş kapısı” 

önceki tapınak kapılarının devamı niteliğinde...  

Tarih öncesi 2000’lı yıllara gidip Mezopotamya’ya baktığımızda Sümerlerin Ur (Avar) şehrinde Zekâret 

adı verilen çok kademeli yüksek mabetleri görüyoruz. Batılılar bunlara Ziggurat adını veriyorlar. Bir tür 

taraçalı piramit görünümünde… Milattan Önce 700’lü yıllarda Babil’de Yeryüzünün ve Cennetin Kapısı 

anlamında “E Seman Anki” adında yedi katlı bir mabet yapılıyor. MÖ 689’da Asur kralı Sencer Babil 

şehrini fethediyor ve mabedi yıkıyor. Canlandırma resimler eğer gerçeği yansıtıyorsa Zekâret’in üç, 

beş ve yedinci katlarında “pilan” görünümlü kuleleri ve “portal kapıları” var. Fakat önemli olan 

kapılarının sayısı değil, onların “simgesel portal” görünümü.  Mezopotamya’da kapıya “simgesellik” 

kazandıran öğe “çiftli pilan” veya “çiftli kule” tasarımı… Batılıların canlandırma yaptığı resimlerde kule 

cephelerinde görülen dikey oyuk kanallar bir tür “yakıştırma” mı bilmiyoruz.   Dorik bir süsleme olan 

“üç kabartı” düzenlemesinin kökleri Misinlilere oradan antik Mezopotamya’ya ve Mısır’a kadar 

uzanıyor. Grekler, triglif tasarımına çeki-düzen vermişler, onu biraz daha güzelleştirmiş olabilirler.   

Milattan Önce 575’te Ebu Neccar “Muş” adlı ejderha simgesiyle özdeşleşen İştar isimli kapıyı 

yaptırmış. Bu çalışmada da “pilan/kule” tasarımının kapıda temel özellik olduğunu görürüz. Tarihsel 

kökenlerine ait genlerin kokusunu almış olmalı ki, Alman devleti İştar adı verilen “Yıldız Kapısını” 

önemseyerek onu yeniden canlandırmaya karar vermiş. Berlin’deki Pergamon adlı müzede bu kapının 

temsili bir örneğini yaptırarak dünya vatandaşlarının ziyaretine açmış.  

Anıt kapılar eski Mısır’da da var, eski Mezopotamya’da da… Milattan önce 10’lu yıllarda Romalılar 

gösterişli temenos kapılarını orijinal bağlamından kopararak dünyasal “zafer arklarına” 

dönüştürmüşler ve çok sayıda kapı yaptırarak insanlar her altından geçtiklerinde imparatoru ve 

zaferlerini unutmasın istemişler. Bunlardan onlarcası günümüze kadar gelmiş. Romalıların kaç tane 
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“zafer kemeri”   yaptırdıkları tam bilinmiyor. Bunların çoğu yıkılmış, yok olmuş. İmparatorluğun 

yıkılmasından uzun bir süre sonra, 1500’lü yıllarda bu “tutku”  yeniden nüksetmiş. Krallar ve devlet 

başkanları tekrar çılgın bir yarışa girerek “ihtişamlı kapılar” yaptırmaya başlamışlar. Fransızlar, 

İtalyanlar, Almanlar, İngilizler, İspanyollar, Ruslar, Hintliler ve tabi ki Amerika Birleşik Devletleri. Son 

kapıyı 2011 yılında Makedonya Cumhuriyeti yaptırmış ve Makedonlar da en azından “dünya üçüncü 

lig kapılar listesinde” yerini almayı başarmışlar.   

Doğu dünyası Zekâret ve İştar kapılarından, Batı dünyası ise Kepri “haberci-melek” kapılarından 

etkilenmiş. Batılılar eski Mısırlıların kepri’yi “akrep” veya “kara böcek kafalı” bir tanrı olarak 

resmettiklerini iddia ediyorlar. Sonra ne olmuşsa olmuş, kepri denen bu böcek “güneş tanrısının” 

simgesi haline getirilmiş. Pylan Kapıları’nın giriş alınlıklarına kepri simgelerini yerleştirmek genel bir 

alışkanlık olmuş. Mısır pîr-avullarının yaptırdıkları Pylan Kapıları’nda yer alan kepriler zaman içinde 

değişikliğe uğrayarak yalın daire, rozet veya kabara formlarına dönüşmüş. Öteden beri kapı 

alınlıklarındaki üçgenlerde yer alan süslü Osmanlı kabaralarının anlamını bulmaya çalışırdım. Meğer 

hepsi devşirilmiş “kepri” simgesinden başka bir şey değilmiş. Sonuçta Taksim Anıtı’na da taşınmış... 

İster “akrep” veya “kara böcek” isterseniz “şems” adı verilen güneşin remzi olarak görün, yorumlar 

aynı kapıya çıkıyor. Eski Mısırlılar değer verdikleri bu “kepri” deseniyle tanrısallığı simgelemişler.  

Eski Mısır’daki, heybetli “Pylan Kapıları” geniş “mabet avlularına” açılıyordu. Günümüzde Arap 

dünyası geniş mabet avlularını “harem” veya “harîm” olarak isimlendiriyor. Sümerliler bundan 5000 

yıl önce “e’samanki” terimini kullanmışlardı bu tür avlular için… Yani, “Süphan’a yönelme ve onu 

anma yeri…” Sonra kutsal nitelik kazandırılan bu alanlara “temene” adı verildi. Eski Yunanlılar terimde 

küçük bir değişiklik daha yaptılar ve “temenos” ismini kullandılar. Pylan Kapıları aslında “temenos” 

olarak isimlendirebileceğimiz geniş mabet avlularının kapısıydı. Kapıdaki ihtişam tanrısallığı 

simgeliyordu, fakat pîr-avunlar yeryüzünde tanrının temsilcileri hatta bizzat kendileri olduklarını iddia 

ederek “pylanları” kendileriyle özdeşleştiriyorlardı. Pylan veya üzerindeki kepri simgesi, pîr-avûn, pîr-

avûl demekti. Yani, Beyaz Saray’ın kapısı, Büyük Saray’ın kapısı veya Büyük Avlu’nun kapısı… Çünkü 

Büyük Avlu’nun içinde saray ve mabet yan yana bulunuyordu.  

Romalılar kadim mabet kapılarının felsefesini değiştirerek onları “Zafer Kapılarına” dönüştürdüler. 

İmparatorluğun çökmesinden sonra Romalıların Avrupa’nın dört bir tarafına dağılmış olan torunları 

bu kez “Anı Kapılarını” hayata geçirdiler. Anı, “hatırlamaya” ait bir sözcük… Anı Kapı, Hatıra Kapısı 

demek… Batılılar “Memorial Arc” adını vermişler bu tür kapılara ve bol miktarda yapıyorlar. Önünde 

resim çektiriyorlar, kabartma rölyeflerine bakarak bir ölçüde estetik sanat zevklerini tatmin ediyorlar. 

İlginçtir, “anı” sözcüğü bizi tatmin etmemiş, “anıt” kelimesini tercih etmişiz Altıncı Kapı için… 

Osmanlıcası “âbide” demek. Sözcük birden gözümde büyüdü. Hafif bir şaşkınlık hali yaşıyorum. Anıt 

veya âbide… Bu sözcük bize “ışınım döneminin” bir hediyesi mi?  Âbide, “abd” kökünden kaynak-

lanıyor ve “kulluğu hatırlatan” anlamında mı? Belki de “ebed” kökünden dönüşmüştür… O zaman, 

“sonsuzluğa uzanan ebedi dikit”.  

Kuran’da “hem Allah’a, hem de Allah’tan başka tanrılara ibadet edenler için “âbid” terimi kullanılıyor. 

Kim bilir, terimin belki Arapçayla hiç alakası yoktur.  Bu kelime İngilizce sözlüklerde “bekleyen, çakılı 

kazık” anlamına geliyor. Abide, itiraz etmeksizin bekliyor veya işte öylesine bakıyor… Akıllı 

davranışlara, aptalca davranışlara…  Sözlükler abide kelimesini “kendimizle veya toplumumuzla 

birlikte yaşatarak tanrısal güçlere sahip olduğunu vehmettiğimiz bir put, bir ilâhe, bir mâ-but” olarak 

tanımlıyor…  Tarihte ilkel topluluklar sîneye çekip ona katlanmışlar, varlığına tahammül etmişler. 

Arada sırada hatırlayıp çeşitli ritüellerle onu anmışlar, ona temenna etmişler. Temenna… Her şey bu 

“temenna” sözcüğünde gizli… Onun manasını biliyorsak her şeyi biliyoruzdur, bilmiyorsak...  
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Anıt kapılardan Doğu devletleri de nasiplerini almışlar. Milattan Önce 550’de Persepolis şehrindeki 

Cemşit Sarayının kapılarıyla Mısır kapılarının benzerliği ilgi çekici... Özbekistan’ın Buhara şehrindeki 

Tak-i Zargaran, Tak-i Tilpak-fürûşan, Tak-i Sarrafân yapıları “eyvanlarıyla” göz dolduruyor. Bu kapıların 

rol modeli MS 550 yıllarında yapılan İran’daki Tak-i Kisrâ… Peygamberimiz doğduğunda 14 burcunun 

yıkıldığını, duvarlarının çatladığını bildiğimiz sarayın kapısı… MS 380’li yıllarda yapılan Tak-i Bostan 

kapısının üzerindeki rölyeflerde Perslerin tanrısı Mazda’yı görüyoruz. İran’daki kadim anıtsal kapılar 

“saraylara” ait. İranlılar sarayları “taht” olarak isimlendiriyorlar. Zaman içinde kelimeler dönüşmüş, 

taht kapıları “Tak” veya “Taç Kapıları” olmuş. Saraylardan koparılarak müstakil “anıt” olarak yapılan 

kapılara “tak” denmiş. Altıncı Kapı, bana göre içi heykellerle dolu “özel bir tak”.  

Tak 

Heykel 

Âbide 

Temenos 

Temenna 
 

Yeni terimlerle karşılaşınca anlamlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bana göre Altıncı Kapı bir “âbide” 

değil, çağdaş “kült-sel bir anıt…” Âbide sözcüğü “ebedî olan” anlamına geliyorsa, inancımıza göre bu 

sıfat sadece Allah’a ait.  Kelimeyi Batılılar da kullanıyorlar: “O abide with me” başlıklı meşhur bir 

ilahileri var. “Tanrı her zaman yanımda, hâzır ve nâzır” anlamına geliyor. Altıncı Kapı’yı tanımlamak 

için Osmanlıcadaki “âbide” sözcüğü yetersiz kalıyor. Altıncı Kapı bana göre bir “kültse”dir. Kült-sel 

toplulukların düzenli olmayan ritüllerini yönelttikleri bir “melce”… Batılı terimle ifade edersek seküler 

sanctuary, seküler apse veya bir sakça gözü... O; “temenosu”, “sakçası” ve “mütemennileri” ile 

birlikte ele alınması gereken çağdaş bir “anı eser”.   

 

Bu “anı eser”, aslında diğer portal kapılarda görüldüğü gibi eski Mısır uygarlıklarında tohumu atılan 

“pilan” kapılarının ruhunu yaşatmayı hedefliyor. Romalıların tüm zafer takları Mısır’dır, Babil’dir… Batı 

başkentlerinde insanların hayranlıkla seyrettiği bütün taklar, üzerlerindeki rölyeflerden bağımsız 

olarak bize Ramses’i, Nemrud’u hatırlatır.   

 

Altıncı Kapı’daki heykeller “savaşçıları” ve “kahramanları” temsil ediyor. Roma zamanında savaşçılar 

kabartma firizlerle gösterilirmiş. Çağımızda üç boyutlu heykellere ağırlık veriliyor. Kahramanların bir 

kısmı belli, bir kısmı ise “isimsiz”…  Savaşçılar ve kahramanların yanında “destekçiler” de var. 

Destekçilerin anıtsal yapıya alınması tuhaf olmuş. Kahramanlık destanının “ağırlığını” biraz azaltıyor 

gibi. Acaba “minnettarlığı” abartmış, “olmasaydınız…” noktasına mı taşımışız? Destekçilerin mutlaka 

çok hoşuna gitmiştir de… Yıllarca okuduğumuz İnkılap Tarihi ders kitaplarında Rus lider Lenin’in “bir 

milyon altın ruble ile savaşa destek verdiği” iddiası yer almıyordu. Desteği veren Lenin mi, yoksa 

Buhara Müslümanları mı? Gerçekler ne zaman gün ışığına çıkacak? İtalyan mimar Canonica’nın 

kahramanlardan birine kendi yüzünü giydirdiği iddia ediliyor. Bunu kanıtlamak zor… Eğer doğruysa 

“ayıp etmiş” der geçeriz.    

Altıncı Kapı’da iki heykel grubu var: Savaş heykelleri ve barış heykelleri.  

Savaş heykelleri grubu 11 figürlü bir kompozisyon. Heykel düzenlemesinde “sanatsallık” ihmal 

edilerek “düşmanı kovma mesajı” ağırlık kazanmış. Kalpağın kıvrımlı, kıvırcık ipliklerini göremiyoruz. 

Askerî elbiseler de yuvarlak ve genel hatlarla resmedilmiş. Sağ taraftaki askerin fişekliği yok, niçin 

bilmiyoruz. Belki asker değil… Boyunun kısa kalması, silah ve mühimmata sahip olmaması onun bir 

“yol gösterici” olabileceğine işaret. Sol taraftaki asker için “hiç olmazsa bize benziyor” diyebiliriz. 

Fakat asker ve yol göstericilerin başlıkları galiba tarihsel değil. Sorunu çözemiyoruz; kalpak mı, 
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kabalak mı, Enverîye mi yoksa sadece başlık mı? Mimar bunları “yakıştırmış” olmalı.  Arkada, at 

üstünde yer alan askerin başlığı biraz daha belirgin hale getirilip siperliğine ay simgesi konamaz 

mıydı?  Sadece görünmeyen bir figüre ait “başlık” bize ait… O da Çanakkale Savaşı zamanını temsil 

ediyor… Anıtta yer alan karakter tiplemeleri sorunlu gözüküyor. “Yol göstericinin” başlığında saçlar ve 

başlık birbirine karışmış.  Cephede savaşan askerler boyunlarına hiç dürbün kutusu takarlar mı? 

Kahramanın “duruş biçimi” bir Kocatepe mi, yoksa bir tırmanma eylemi figürü mü? İki kadın 

görüyoruz, başları örtülü. Biri çarşaflı, diğeri yemenili… Bunlar, isimsiz kahramanlar… Fakat yerde 

oturan kadının pozisyonu iyi olmamış. O, ıslanmaması için mermileri battaniyeyle sararken açıkta 

kalan çocuğunu ince çarşaf beziyle örtmeye çalışıyor. Mücadele düşüncesi ve örgüsüne “örnek bir 

tarihsel kahramanlığın” bu şekilde montajlanması hoş bir görüntü koymamış ortaya. Kimse 

dillendirmiyor, ama anlıyorsunuz… O kadın Şerife Bacı’dır. Aslında tek başına “o pozisyon” devasa bir 

heykel olmaya layıktır.  

Eller dikkatimi çekiyor… Şerife Bacı’nın eli ve diğer eller… Yüzük ve serçe parmak içe doğru kıvrılarak 

diğer üç parmağın açılması Hristiyanlıkta “barış” veya “selam” anlamına geliyormuş.  “İyilik konuş, 

iyilik söyle” anlamında kilise töreni sonunda insanları kutsamak için kullanılırmış. “Benediction” adı 

verilen bu işaret bazılarına göre ise Hz. İsa’yı temsil edermiş. Zorlama bir yorum getirme niyetinde 

değilim, fakat Canonica’nın dini simgelere büyük ölçüde ilgi duyması ve yaşamının son zamanlarında 

bütünüyle dine yönelmesi küçük bir ayrıntıya dikkat etmemizi gerektiriyordu. Batılı veya Doğulu 

ecnebi heykeltıraş ve mimarların tümünde kültürel imgeleri eserlerine “emdirme”  genel bir davranış 

kalıbı.  

Çizmedeki tokalar dikkatimi çekiyor… Öyle anlaşılıyor ki, İtalyan mimar bu çizmeleri “emanet” almış. 

İngiliz asilzadelerinin giydiği türden… Bu çizmeleri kim görmüş, kim giymiş… Yazılanlara bakılırsa 

mimarımız epey araştırma yapmış, fakat öyle anlaşılıyor ki heykel kompozisyonunu aceleye getirmiş. 

On bir figürden beşi ön planda, diğerleri siluet… Kocatepe figüründe “tepe” olmayınca “düşecekmiş 

gibi bir etki” çıkmış ortaya. İtalya’da “ömür boyu senatör” ilan edilen dünyaca tanınmış bir mimara 

hafiften dokundurmak ve söz söylemek zor, fakat ne yapayım, tarihsel ve kültürel tutarsızlıklar 

gözümü tırmalıyor.  

Barış heykelleri grubu, “mutlu sonu” yansıtıyor. Bu kompozisyonda 16 figür var. Canonica, “bir kare 

resim çekmek için” kahramanlarımızı epey sıkıştırmış. Ön planda ışık tutulan iki simayı yakından 

tanıyoruz. Üçüncüsünde “şapka siperliği” figürün yüzüne gölge düşürmüş. Bıyıkları ipucu olabilir, 

fakat tanımak için yazın araştırması yapmamız daha doğru olacak. Arka planda kalanlar bütünüyle 

yabancımız. Herhalde önemli şahıslardır. Kompozisyonda başlarında çeşitli şekillerde türban bulunan 

beş kadın var. Erkeklerin arasına karışarak birlikte poz vermişler. Demek ki ne yârdan, ne de serden 

vazgeçebiliyorlar… Bu kadar dar bir alana fiziken on altı kişiyi sığdırmak… Fakat sanat dediğimiz şey 

tam da bu… Zoru gerçekleştirmek… On bir figürle “eski Kapıyı” korumuş, on altı figürle “yeni bir Kapı” 

açmışız. Yani, bir takım insanlar aramıza katılmışlar, “Kapımıza” ortak olmuşlar… Saplanan tekerleği 

çıkarmak için arabamızı itenleri içeri almak zorunda kalmışız. Sıkışıklığımız ve terlememiz bundan…  

Sözlükler; taban, ayaklık, kalça diye açıklıyor “kaide” kelimesini. Belkemiği, Aşağı Mezopotamya veya 

temel diyenler de var. Sözlük araştırması yapmaya ihtiyaç duydum, çünkü Altıncı Kapı heykel-tak 

birlikteliğine sahip. Anıt, sadece heykellerden ibaret olsaydı “kaideyi” tanımak kolay olacaktı. Altıncı 

Kapı gibi kombine bir strüktürde kaide ile bütünleşmiş düzenlemeyi kâi-tak olarak isimlendirebiliriz.  

Kâi-tak düzenlemesi, heykellerin tasarımı kadar önemli bir konu. Ben şu noktadayım: Kâi-tak düzen-

lemesini kim yaptı? Canonica mı, İtalyan Mimar Mongeri mi? Rivayetler muhtelif… Mongeri’nin 

sadece çevre düzenlemesini yaptığını iddia edenler olduğu gibi, “kaidesinin” de ona ait olduğunu 

belirtenler var. Hangi görüşün doğru olduğunu bilmek isterdim. Her kim yaptı ise, simgeleri kâi-taka 
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yedirmiş, yüzeye sıfır numara zımpara atıp cilalayarak “paramızın gücü kadar konuşan” bir eser 

koymuş ortaya. Bir şeyler söylemek istiyor, vazgeçiyorum. Çünkü Canonica ve Mongeri’nin hışımla 

ayağa kalkıp beklemediğim tepkileri göstermelerinden korkuyorum.  

Altıncı Kapı’ya İtalyan Ticaret Bankası 600, Nestle çikolata fabrikası 40 TL vermiş. Galata’nın 

Levantenleri, Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar en büyük katkıyı yapmışlar. Kaynaklarda yazılanlar 

doğru ise maliyetin yüzde doksanını onlar karşılamışlar. Perapalas muhitindeki Levanten esnafa 

yönelik 100’er liralık makbuzlar hazırlanırken bu kutlu projeye yoksul Müslüman ahalinin de katılması 

için “birer liralık biletler” bastırılmış. Anlayacağınız, “çorbada” bizim de tuzumuz var. Giryankâr İslâm-

bol halkı ancak o kadarına güç yetirebilmiş. Zavallı cahil halk, âbidenin ne anlama geldiğini, ne anlama 

geleceğini anlayamamış. Kim bilir, belki de anlamıştır… 

Altıncı Kapı’nın kâi-takı, oldukça büyük “dairesel bir alanın” ortasında yer alıyor. Bu tür dairesel 

alanları “temenos” olarak isimlendiriyorum. Çıkış yeri Mezopotamya… Kadim topluluklar ibadet 

yerlerini çeşitli büyüklüklerde daireler çizerek etrafına taş duvarlar veya aralıklı taş belirleyiciler 

yerleştirmek suretiyle oluştururlarmış. İtalyan asıllı mimarımız Mongeri, dairesel temenosu “salip” 

biçiminde bölümlendirerek Altıncı Kapı’yı tam ortasına yerleştirmiş. Temenos bir “salip gammata”... 

Sokaktaki sıradan vatandaş için bu düzenleme “salip gelmiş neyime” mesabesindedir, ama Canonica 

ve Mongeri için “O abide with me” veya “O abide with us” anlamındadır. Kült-sel toplulukların 

tarihsel bilgi ve bilinç düzeyi sığ… Onların herhangi bir şeyin farkında olduklarını zannetmiyorum. 

Mongeri’nin her hareketini izleyin… Bu müthiş “Türk’ün”, İstanbul’da yaptırdığı evinin temel harcına 

“Tanrı’nın kutsaması dileğiyle” sözleri yazılı bir onurluk yerleştirdiğini öğreniyoruz. Nereden 

bakarsanız bakın, Mongeri dinsel simgeselliği önemseyen bir şahıs. Temenos’un tasarımsal 

düzenlemesi profan değil…  

Abidenin Taksim maksemine bakan cephesinde ve kâi-takın üst tarafında yüzü peçeli bir kadın rölyefi 

var. Maksem ve peçeli kadın karşılıklı konuşuyorlar… Tarihselliği, toplumsal değerleri, inançları ve 

yaşadıkları sıkıntıları… Mimar, peçeli kadın rölyefini “batan güneş” aydınlatsın istemiş. Meydanın 

modern binalara bakan cephesinde ise; yüzü açık, başını örttüğü türbanının altından taşan saç 

uçlarının esen rüzgârla dalgalandığı başka bir kadın yüzü… Makseme, yani tarihe ve değerlere sırtını 

dönmüş. Peçesiz kadının yüzü doğuya bakıyor.  Her sabah doğan güneşi izliyor. “Doğan ve batan 

güneş” ikilemi… Işınıma maruz kalmış insanların çocukları, torunları heyecanlarını bastıramıyorlar. 

Coşkuyla bir o tarafa bir bu tarafa seğirterek ve hamleler yaparak “dönüşümden” söz ediyorlar. Onları 

hayretle izliyorum… Evet, kaleydoskobun döndüğünü ben de görüyorum. Bu eraktik dönüş yeni 

değil… İkinci Viyana muhasarasından beri devam ediyor ve daha stabil hale gelmedi… Peçeli ve 

peçesiz kadın figürleri tüm dünya toplumlarının gerçeği… Biz her ikisine de sahip çıkmış, değer vermiş, 

kâi-takın tacına yerleştirmişiz. Peçeli kadın bizim yüzyıllar süren bir gerçeğimiz.   

Kadın başı rölyefleri, beyaz mermer çerçeveli “lazgen” (lozenge) bir madalyonun içine yerleştirilmiş. 

Derinde kaldığından çıplak gözle zor fark ediliyor. Tarihsel gerçekliğimizi vurgulayan “peçeli kadın” 

simgesinin daha fark edilir olmasını arzu ederdim.  Bu arada lazgen madalyon ilgimi çekti. Lazgen 

tasarım “doğurganlık” anlamına gelirmiş. Kadın simgesiyle lazgen tasarım tarih boyunca birlikte 

düşünülmüş ve kökleri Babil krallığına kadar uzanıyormuş. Hristiyanlar lazgen madalyonların içine Hz. 

İsa’nın resimlerini yerleştirirlermiş.  

Lazgen dörtgen, eğer bir “süs tasarımı” ise her toplumun onu kendi amaçları doğrultusunda 

kullanmak istemesi doğal... Anadolu kilimleri lazgen desenleriyle ünlüdür. Hristiyanlar da sevmişler… 
Gerhard Richter’in 1998 yılında açtığı “Soyut Çizgiler” resim sergisindeki lazgen desenlere sahip altı 

panonun doğrudan Katolik Kilisesini yansıttığı belirtiliyor. İtalyan mimar Mongeri’nin hangi 

güdülerin etkisi altında kaldığını bilmiyoruz. Dini duyguları ve çağrışımları kabartan bu simge her 

yerde… O, eski Osmanlı Bankası’nın ve Renault otomobil fabrikalarının simgesi, Brezilya Federal 
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Cumhuriyeti’nin bayrağı, Osmanlı evlerinin tavan süslemesi, camilerde içine mâkilî sitili ile yazılmış 

Allah ve Muhammed lafızlarını içeren bir çerçeve, Şam’daki Emevî Camii’nin süslemesi ve daha 

birçok örnek… Bir “çizgisel tasarımı” herkes kullanıyorsa, o artık kimseye ait değildir. Tasarımın içini 

nasıl doldurduğunuz, nasıl zenginleştirdiğiniz önemli…  

Kâi-takın baza’sı ilgimi çekiyor. Baza, heykellerin oturduğu platform… Tak ile bütünleşmemiş 

olsaydı “kaide” terimini kullanacaktım. Fakat bu tür yapılar için “baza” terimi daha uygun 

gözüküyor. Tasarım biçimini, “satranç taşlarının” bazalarından tutun Endonezya’daki Budist 

Barbodor Tapınağı’na, Kremlin’deki dünyanın en büyük çan anıtına kadar pek çok düzenlemeyle 

ilişkilendirmek mümkün. İsterseniz “külah çiçeği örnek alınmış” deyiniz… Kuşkusuz her yorum 

“safsata” olarak değerlendirilecektir. Tek gerçek,  “iç bükey eğimli, yukarıdan aşağıya doğru 

genişleyen bir düzenleme”… Ad vere-mezsiniz, ad koya-mazsınız… Ad verdiğiniz anda “yanılsama” 

çalışır… Zihnin algısal örgütleme işlevini ele alan Geştalt psikologları “insanları aldatmayın” diye 

sesleniyorlar. Üç noktayı öyle bir yerleştirirsiniz ki, insanlar orada var olmayan bir üçgen görürler. 

Çizgileri ve noktaları öyle bir yerleştirirsiniz ki anıt seyircilerinin bir bölümü orada genç ve güzel bir 

kız, diğer bölümü yaşlı ve çirkin bir kokona var olduğunu algılarlar. Batıdaki sanat fakültelerinde 

öğrencilerden anıtlardaki simgelerle ilgili hipotezler geliştirmeleri istenir. Amaç, öğrencilerin 

Geştaltyen tasarım yeteneklerini yükseltmektir. Hem var, hem yok… Hem öyle, hem değil… Bunun 

tek bir adı var: “reification” kışkırtmacılığı… Soyut, anlamsız ve belirsiz simgeleri somutlaştırarak 

deneyimlenen nesnelerle arasında bağlantı kurmak... Ben bu tuzağa düşmeyeceğim…  

 

Altıncı Kapı’nın baza üzerinde yükselen iki “pylanı” ve taç “başlığı” var. Pylanlar ve taç başlık desenli 

bir bordürle birbirinden ayrılmış. Pylanlar tak’ın ayakları… Batılılar bunları “piyer” olarak isimlen-

diriyor. Bu ayaklar “sütun” veya “plaster formlu” yapılmamış. Çünkü mimarın eli açık değil, 

tasarruflu davranmış… Ayakların cephelerine yeşil mermer plakların gömüldüğünü görüyoruz. Aynı 

mermer plaklar taç başlığın cephesinde de kullanılmış. Bunlar özel serpantin mermerleri... “Zeytin 

yeşili” renge sahip ve “verd antik” kodlu... Sadece Filistin, Yunanistan, Girit ve İtalya’da bulunan bu 

mermer türünün tarihi Romalılar zamanına kadar uzanıyor. Romalılar ona lapis atrasyus adını 

veriyorlarmış. Osmanlılar da bu madeni önemsemişler ve yeniden değer kazandırmışlar. Anıtsal 

yapılarda ve mabetlerde kullanılıyor. Anıta “barış” cephesinden bakıldığında sağ üst taraftaki 

mermerin uyumlu olmadığı anlaşılıyor. Eskiyip yere düşünce aynı ton ve desen bulunamamış 

olabilir. “Türk usulü düzenleme” dediğimiz tam da bu…   

 
Altıncı Kapı’nın kâi-takında “stukko” adı verilen pembe renkli “yapay mermer” malzeme kullanılmış. 
Normalde bu malzemenin oldukça pahalı olması gerekir. Fakat sanatkârlar bazen ucuz hammaddeden 
yararlanarak maliyetleri düşürme yoluna başvururlarmış. Daha yüz yıl bile olmadan stukko mermer 
kâi-takın yaprak yaprak dökülmeye başladığını görüyoruz. “Dökme mermer” yaklaşımı herhalde doğru 
bir tercih değildi… Ketenpereye gelmemişiz, kısa dönem çarpıcılığını uzun dönemli kalıcılığa tercih 
etmişiz.  
 
Altıncı Kapı; bir tak, heykeller demeti,  tak-heykel birlikteliğinden oluşan bir hatıra anıtı ve yarım 

kalmış bir çeşme… Kimileri tarafından kültse yapılmaya çalışılan bir yapı aynı zamanda… Herkes 

ondan işine geldiği zaman, işine geldiği kadarını alıyor. Keşke çeşmeleri aksaydı… İnsanlar sıcak 

yaz günlerinde yüzlerini yıkasalar, serinleselerdi… 

       

 

 


