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Beşinci Kapı 

Hüner Şencan 

 
Bâdirelerle geçen otuz üç yıl boyunca yüce devleti tek başına idare eden âlî bir kapı o… İlahî irade ile 

kendisine tanınan mîadı doldurduktan sonra, işlevini yerine getirmenin iç huzuruyla emekliliğe 

ayrılmış, sesiz sedasız gelişmeleri uzaktan izleyen bir övünç âbidesi. Şahsında, “yüceltilmiş hilâfet 

statüsünü” ve “İslâm ittihadını” temsil ediyor. Sadece Osmanlı devletinin kapısı değil, Hint 

Müslümânlarının, Balkan milletlerinin, Kafkas Müslümânlarının, Kuzey Afrika’da yaşayan Arap ve 

Berberî Müslümânların; hülâsa İslâm birliğinin, İslâm Milleti’nin kapısı. Ele aldığımız ilk dört kapıda 

Osmanlı devletinin temsil edilmesi ön planda iken, beşinci kapıda devleti de aşan bir coğrafya için 

“İslâm birliği” fikrinin filizlendiğini görürüz.  

O dönemde medeniyet savaşçıları, fikir kılıçlarını kınından çekmişler kıyasıya mücadele içindeler.  

Avrupa’nın azametli kapıları “etnik milliyetçilik” kılıcıyla savaşıyor ve İmparatorluğun her bölgesinde 

“etnik ben-merkezciliği” körüklüyor. Mütevazi giysileri içindeki Beşinci Kapı ise bu hamleleri “İslâm 

ittihadı yaylım ateşiyle” savuşturmaya çalışıyor.  

Yıldız Sarayı’nın kapısını, devlet portalları arasında beşinci sırada değerlendiriyorum. Beşinci Kapı, 

“son Osmanlı sarayına” ait, fakat Osmanlı Devletinin son kapısı değil. Çünkü devlet, Çorbacı Risto’nun 

şımarık kızı Helen’le temsil edilen Dördüncü Kapı’da çökmüş. Bu açıdan Beşinci Kapı mâsum… Onun 

başı dik ve mağrur. Bâb-ı Âlî’nin sonu gelmez entrikalarından uzak… Beşinci Kapı aynı zamanda 

mağdur… Elli metre ötesinde sahibine yapılan suikast girişimine şahit olmuş.  Sahibi zımnında; 

iftiralara, karalamalara konu edilmiş ve sonunda “cennet mekân” sıfatıyla anılan sahibi Selanik’teki 

Alaettin Köşkü’ne sürgüne gönderilmiş.  

Beşinci Kapı derviş ruhlu… Büyük ölçüde Kâdîrî, biraz Şâzelî… Bu arada Nakşî, Rifâî ve Halvetî 

dergâhlarının havasını da teneffüs etmiş. Kokularını hep dokusuna sindirmiş. Beşinci kapı, belki basit 

bir taş yığını ve dökme demirden yapılmış yeşil boyalı portal kanatlarıyla sıradan bir nesne. Fakat çok 

önemli bir özelliği var. “Fizikî görüntüsü” ile ruhun derinliklerine işleyen “manevî rolü” iç içe geçmiş. O 

hem bir nesne, hem de Doğu ve Batı medeniyet çarpışmalarını başarıyla yorumlayan bir felsefe 

öğretmeni. Beşinci Kapı’yı fizikî özelliklerinden çok, “ad aktarması” yaparak temsil ettiği değerlerle ele 

almak istiyorum. Yapıda mimarî özelliklerin, desenlerin ve işlemelerin değil, temsil ettiği “değerlerin” 

konuştuğunu görürsünüz.  

Beşinci Kapı’nın bânîsi Sultan Abdülaziz, fakat o yeğen Abdülhamîd-i Sânî ile özdeşleşmiş. İkinci 

Abdülhamîd, bu kapı ile otuz üç yıl hükmünü yürütmüş ve tarihe mührünü vurmuş bir sultan.  Ceddi 

Birinci Abdülhamid on beş yıl hüküm fermâ olmuş iken, o bu süreyi ikiye katlamış hatta geçmiş. 

İnsanlarımız “ikinci” demeye gerek duymazlar; “mekânı cennet olsun Abdülhamid Han” diye anarlar 

onu. Beşinci Kapı Abdülhamid’in şahsını değil, onun İslâmî değerlerini, devlet yönetme biçimini, 

toplumu koşullandırma ve eğitme uygulamalarını, sarsıntı geçiren yüce devleti ayakta tutma 

çabalarını temsil eder.  O artık sadece fizikî bir varlık değildir. Osmanlı toplumunun Batıdan gelen 

görünmez ışınım parçacıklarıyla mücadele etme, yeni bir kalkınma dinamiği oluşturma konusunda 

günümüze kadar gelen “özgün değerler huzmesidir”.  

Bazı kayıtlarda Beşinci Kapı’dan saltanat kapısı diye söz ediliyor. “Saltanat” mastar kipinde bir 

kelime… Anlamı “sultanlık” demek… Fakat kamuoyunda, “zevk-ü sefa içinde yaşamak” anlamı 

yaygınlaşmış. Bununla birlikte yapı “Saltanat Kapısı” adıyla meşhur olmamış. Nedeni, kapının 

göğsünde ihtişamı temsil edecek ne bir madalya ve istiridye kabuğu, ne de bir şanlık olması. Kimileri 

“saltanat kapısı” demeyi Helen Kapısı’ndan alışkanlık edinmiş olabilir. Veya devlet ricâlinin dilleri 
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alıştığından, sultanın girip çıktığı bu kapı da “saltanat kapısı” olarak isimlendirilmiştir. Fakat onun 

ihtişam ve saltanat iddiası yok. O gölgede, kenarda kalmayı tercih etmiş. Ön planda değil… Onu bu 

nedenle “Sessiz Kapı” olarak isimlendiriyorum. Resmî bir tanımlama yapacak olursak, Beşinci Kapı’yı 

mastar kipi kullanmadan “Sultanlar Kapısı” olarak da adlandırabiliriz.  

Tarihin kayıtsızlığı ve ilgisizliği ne yazık ki hâlâ devam ediyor. Kapı ketum olduğundan, sormaz ve bilgi 

almazsanız onu teşhis edemez, bulamazsınız. İnsanlar yokuş yukarı çıkan Yıldız Caddesi’nin tam 

karşısındaki yapıyı Sultan Kapısı zannediyorlar. Ben de yanıldım… Yapının “Herodpar” formlu yatay taş 

düzenlemeleri ile dökme demir kanatlarında yer alan “büyük bir haç simgesi” etrafına serpiştirilmiş 

rumî süslemelerini inceler ve fotoğraflarını çekerken, yanıma gelen güvenlik görevlisiyle yaptığım kısa 

bir sohbet sonucunda uyandım. Yanlış yerde, yanlış noktadaydım… Bu incelediğim Valide Kapısı idi. 

Güvenlik görevlisi nazik bir yol göstermeyle beni Büyük Mâbeyn Köşkü’nün yanına götürdü. Gerçek 

Sultan Kapısı, Valide Kapısı’na yakın bir konumda ve Yıldız yokuşunun sol tarafında idi. Serence Bey 

Caddesi’nin karşısına denk geliyordu. Birden irkildim…  

Karşımda kanatları kapalı olmak üzere yeşile boyanmış yüksek bir demir kapı vardı. Onarım görmüş, 

yenilenmişti. Güvenlik görevlisi, “kapıyı sadece sultanın kullandığını, sair zamanlarda kapalı 

tutulduğunu” söylüyordu. Alaeddin’in sihirli lambasının ovulması üzerine, dev göğsünün üzerinde 

kollarını kavuşturmuş “büyük bir cin” ile yüz yüze gelmiş gibiydim. Bana sert bir sesle sordu: “Ne 

istiyorsun, ne arıyorsun?” Konuşan cin miydi, kapı mıydı kestiremiyorum. Hayret ve şaşkınlık 

içindeydim. Kapı bana sesleniyor ve benim cevap vermem gerekiyordu.  

Kendimi toparladım. Kapıya fazla yaklaştığımı, huzuru rahatsız ettiğimi düşündüm. Çünkü karşımda 

“bir sadelik ve heybet” vardı.  “Azamet” duygusunu yaşadım. Arkaya doğru yürüyerek geri çekildim. 

Huzuru rahatsız etmemek için onu dakikalarca uzaktan seyrettim. Sonra, “destur” aldığımı düşünerek 

tekrar yanına yaklaştım. Kapı veya cin, şimdi benimle daha “müşfik bir ses tonuyla” konuşuyordu. 

“Demek beni tanımak istiyorsun” dedi. “Evet” diye yanıtladım. “Fakat yöntemin yanlış… Sen beni 

tanımak için giydiğim paltoya bakıyorsun. Eğer beni tanımak istiyorsan davranışlarıma bak ve 

verdiğim kararları araştır.” dedi kayboldu.  

Düşüncelere gark oldum… Ben; biçimler, desenler ve strüktürel yapılarla toplumsal ve psikolojik 

yapılar arasındaki ilişkiler üzerinde odaklanmaya alışmışken Beşinci Kapı’nın önünde kendimi boşlukta 

bulmuştum. İlk defa yöntem ve tarzımı belirleyemiyordum. “Palto” bana herhangi bir şey söylemi-

yordu. Ne broşu, ne de madalyonu vardı.  

Cin’e hak veriyordum, fakat paltoyu incelemekten vaz geçmeyecektim. 

Palto, Beşinci Kapı’nın fiziki strüktürü ve süslemeleri… Bu yapıda fazla bir özellik yok. Gözünüzü 

kamaştırmıyor, sizi büyülemiyor. Dakikalarca inceleyerek, araştırarak ayırt edici bir özellik bulmaya 

çalışıyorsunuz. Bu şekilde davranmanızın nedeni ilk dört kapının sizi koşullandırmış olması. Beşinci 

Kapı sıkıntılı bir durum yaratıyor, “bu kapı hakkında ne yazacağım” diye düşünüyorsunuz.  

“Üzerine yağmurdan korumak üzere harpuşta düzenlemesi yapılan yüksek duvarların ortasında 

heybetli sade bir kapı.” İşte o kadar…  Başka ne söyleyebilirsiniz… Strüktürü ne tevhidî, ne de Tanrısal. 

Zengin bir Beg’in konak kapısı bile daha ihtişamlı yapılmış olabilir. Kapı girişinde yine iki sütun var: 

Yasin ve Baz… Artık bu tür sütunları böyle isimlendiriyorum. Bunlar plaster değil, gerçek sütun. Yasin 

ve Baz geleneği Nuh peygamber zamanından geliyor. Ancak, mimar ve yüklenicilerin söz konusu 

sütunları “Yasin ve Baz yorumuyla” yaptıklarını düşünmüyorum. Bilinçsiz olarak sadece geleneği 

sürdürüyorlar.   
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Sonra sütunların bir özelliği dikkatimi çekiyor. Her bir sütunda oldukça enli “üç bilezik” var. Kapının 

mimarını tanımıyoruz. İtalyan, Rum veya Ermeni kökenli olabilir. Mimarın sütunlara “gizli simgesel bir 

mesaj” yükleyip yüklemediğini bilmemiz mümkün olmadığından bu bilezikler bizim için sadece bir 

“dekorasyon”, bir “süs”. Başka bir anlamı yok… Fakat sanat tarihçileri ve “izlenimciler” öyle 

düşünmeyecekler, bu bilezikleri hayal âlemindeki düşüncelerin somut yansımaları olarak ele 

alacaklardır. Ben de, mimari eserler karşısında kendimi sık sık “izlenimci” pozisyonunda bulurum. 

Çünkü sanatçıların “tarih, hayal ve ideallerle” beslenen bir duygu ve ruh hali içinde çalıştıklarını 

düşünürüm. Dilim, bu üç bileziğin “teslisi” temsil ettiğini söylemeye varmıyor, çünkü sol omuzumdaki 

Atîd meleği “dikkatli ol, yoksa günah yazarım” diye uyarıyor. Sağ omuzumdaki Rakîb meleği ise “sevap 

kazanmak istiyorsan sen beni dinle” diye sesleniyor: “Üç bilezik üç şifredir. Sen bunların manasını 

bilemezsin, anlamını Allah’a havale et… Sağ sütundaki bilezikler Elif, Lâm, Mîm; sol sütundaki 

bilezikler Elif, Lâm, Râ’dır. Sen şifrelere değil, ayetlere bak.” Evet, hayal kuruyor ve değerlerime uygun 

bir yorum yapmaya çalışıyorum, çünkü “kapımın göğsüne nâmahrem bir gölge” düşsün istemiyorum. 

İstanbul’da, belki Türkiye’de kapı girişlerindeki sütunlara böylesine üç bilezik giydirilmiş başka bir 

tasarım var mıdır, bilmiyorum. İlk bakışta orijinal gibi duruyor. Fakat yaptığım araştırma sonucunda 

hayal kırıklığına uğruyorum. Ne yazık ki, o da Batıdaki örneklerin bir başka taklidi. Devşirme bile 

değil… Demek ki mimarlar “özgün bir tasarım” ortaya koyamamışlar, “kültür taşıyıcılığı” yapmışlar. 

Kapıyı yapan mimarları kültür hamalları, kültür ajanları olarak görüyorum. Ancak kabahatleri yok. 

Görevlerini yapmışlar. Asıl kabahatli biziz. Ümran felsefesiyle hareket eden fikir insanı, sanatkâr, 

mimar, mühendis, kalfa ve usta yetiştiremeyince Batıyla aramızda açılan mesafeleri terlemeden, 

yorulmadan hızla kapatmaya çalışmışız. Kaldı ki, Batıdan apartılan bu tasarım dahi onların orijinal 

ürünü değil. Batılılar da eski Mısırlılardan çalmışlar. Antik Mısırlılar saraylarının taç odası sütunlarında 

bu enli bileziklere yer veriyorlarmış. Bu bilezikleri çeşitli desenler ve krallarının renkli resimleri ile 

süslüyorlarmış. Şimdi daha iyi anlıyorum ki,  “tasarımı teslisle açıklamaya kalkışma” diyen Atîd meleği 

gerçekten haklı imiş.  

Yasin ve Baz sütunlarının başlıkları da ilginç… Tanzimat döneminde yapılan diğer sütun başlıklarına 

benzemiyor. Antik Grek milletinin Dorik, İyonik veya Kornityen sütun başlıklarına benzemediği gibi 

Romalıların Tuskon ve Kompozit başlıklarıyla da ilgili değil. Strüktürel olarak daha çok Mısır sütun 

başlıklarına benziyor. Farklı olarak, bu başlıklara kabartmalı akant yaprakları işlenmiş. Şaft bölümünde 

yer alan “enli üç bilezik tasarımı” ile “özel sütun başlığı” biçimi onların Mısır saraylarının taç 

odalarında yer alan benzerlerinin bir taklidi olduğunu gösteriyor. Sözün özü, tasarımın izleri beş bin yıl 

öncesine, Firavun saraylarına uzanıyor. Bu tasarım şekli, Abdülaziz mimarlarının marifeti. Benzerlerini 

Konya’daki Aziziye Camii’nde ve Alaeddin Camii’nin o dönemde yenilenen mihrabında da görüyoruz.   

Beşinci kapının göze çarpan bir diğer özelliği “Herod” formlu, paralel uzanan girintilere sahip kesme 

taş  düzenlemesi. Aynı düzenleme sarayın Valide Kapısı’nda da var. İTÜ’nün Maden Fakültesinde, 

Yıldız Sarayı Dış Karakol binasında, Dördüncü Kapı’nın apse duvarlarında, Haydarpaşa Tren Gar’ında, 

Balat semtindeki Selanik Sinagogu’nun giriş kapısında, Fındıklı’daki Bayezîd-i Cedîd Camii’nin ön 

cephesinde ve o dönemde yapılmış daha birçok binada bu “tarzı”  görüyoruz. Belli ki, bu cephe 

düzenlemesi Osmanlıda kısa bir süre “moda” olmuş. Ermeni veya Rum mimarlar yapımı zor olan bu 

tarzı sevmişler, kilise-cami ayrımı yapmadan imzalarını atıp dünyadan göçmüşler. Hoş bir görünüme 

sahip… Fakat bu dekor “bize” ait değil. Ruh kökümüzde karşılığı yok, o nedenle süreklilik kazanmamış. 

Herod formlu kesme taş düzenlemesinin kenarları ya 45 derece pahlı veya 1,5 cm’den başlayıp 3 

cm’ye kadar uzanan bir derinlikte alçaltımlı… Alçaltım şeritlerinin genişliği 5 cm’den başlayıp 7,5 

cm’ye kadar değişebiliyor. Orijinal “Herod tasarımı” zaman içinde değişikliklere uğramış ve farklı 

türevleri çıkmış ortaya. Kesme taş tasarımlarının bazılarında dört tarafın da alçaltımlı olduğunu 

görüyoruz. Sadece uzun kenarları alçaltımlı, dar kenarları düz olan Herodsal taş örnekleri de var. 
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Beşinci Kapı’da cephe taşlarının düzenlemesi bu son gruba ait… Herod tasarımlı bu biçime özgün isim 

bulmam gerekiyor. Günümüze kadar böyle bir isimlendirme yapılmamış, fakat lüzumlu. “Herod-

paraleli” bulabildiğim en iyi isimlendirme. Hem Herodsal tasarıma işaret ediyor, hem de özgün 

“paralel alçaltımı” vurguluyor. Ancak bu “bileşik kelimeyi” kısaltmamız gerekiyor. Bu haliyle 

hatırlanması ve ifade edilmesi zor… “Herodpar” kelimesinde karar kılıyorum. Tutarsa… Böyle bir terim 

üretmezseniz mimari yapıları ve tasarımları yeni nesle tanıtamazsınız.  

Batının klasik mimarisinde Herodpar cephe tasarımına sahip çok sayıda bina olduğu anlaşılıyor. Bu tür 

binaları Roma’da, Atina’da, Fransa’da İngiltere’de ve Almanya’da sıkça görmek mümkün… Sonra 

Amerikalılar bu tasarıma ilgi duymuşlar. Tasarım, “ilaç olsun kabilinden” bize de taşınmış. Aslında 

Rönesans zamanına ait… Batılılar “köklere dönüş” felsefesi çerçevesinde eski Roma mimari tasarım 

özelliklerini o dönemde yeniden canlandırmışlar. Herodpar cephe tasarımlı düzenleme daha çok 

Musevi sinagoglarının ayırtedici işareti… Nasıl oluyor da aynı zamanda bir caminin ön cephesinde 

kullanılabiliyor diye sormayın. “Kasturya Sinagogu” giriş kapısının iki yanında bulunan devşirilmiş 

“üçlü rozet tasarımı” Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdaî Camii’nin içindeki plaster sütunlara taşınabili-

yorsa, Herodpar desenini bir caminin dış cephesinde kullanmak bir şey değil. Plasterlerin Kasturya 

Sinagogu tasarımıyla benzer olması, sadece bir “tesadüf” olarak değerlendiriliyorsa tasarımın 

Venedik’teki tarihî Getto Sinagogu’nda da bulunmasını “iki kere tesadüf” olarak yorumlamamız 

gerekiyor. Taksim’deki Triyada Rum Kilisesi’nin cephe alınlığında ve Ayasofya’nın bahçe duvarlarının 

korkuluk babalarında da bu simgelerin var olması diğer tesadüf örnekleridir. Desen günümüzde yeni 

yapılan Küçükyalı Merkez Camii’nin içine taşınmış. Zihniyet dünyamızı gözden geçirip, diriliş süreci 

içinde yaşamazsak “tesadüfler kendisini tekrarlamaya” devam edecek.    

Herodpar tasarımı, ilk kez Kral Büyük Herod’un yaptırdığı yapılarda görüldüğü için bu isimle anılmış. 

Büyük Herod, MÖ 40’lı yıllarda Kudüs’te yaşamış bir kral. Rakamları dirhemle tartmamak için tarihleri 

yuvarlıyorum…  Büyük Herod, megaloman bir adammış. Gerçekleştirdiği devasa mimari yapılarla bir 

anlamda kendisini “ölümsüzleştirmek” istemiş. Milattan önce 18 yılında Mescid-i Aksa’daki eskiyen 

“İkinci Tepe Mâbedini” yeniden inşa etmiş ve genişletmiş. Yapıda “eşler” adı verilen, ağırlığı 10 

tondan başlayıp 45 tona kadar uzanan ince kesimli büyük taşlar kullanmış. Kudüs’te bu taşlarla 

yapılmış “Ağlama Duvarı”nın önünde Yahudilerin dua ettiklerini biliyoruz. Musevîler Ağlama 

Duvarı’na “kotel” adını veriyorlar. Yapının temelinde yer alan devasa taşlar, “marj” adı verilen 

alçaltımlı şeritleri ve “boss” adı verilen kabartılı düzenlemeleri nedeniyle “Herod taşları” olarak 

tanınıyor. Ben, “alçaltım payı ve kabartı” ikilisini tek bir terimle, “Herodpar” kelimesiyle karşılamayı 

uygun buldum. Bin dörtyüzlü yıllarda gelişen Rönesans mimarisi, tarihî Herodpar tasarımının yeniden 

stilize edilerek günümüze kadar gelmesini sağlamış.  

Can yaramız Kudüs ve kutlu mabed Mescid-i Aksâ… Beşinci Kapı’nın, yani Abdülhamid’in zihni hep 

Kudüs’le meşgul olmuş. Batılılar Kudüs’ü, diğer adıyla Beyt-ül Makdis’i Beşinci Kapı’nın hükümran-

lığından koparmak istemişler. Sandıklar dolusu altın sermişler kapı eşiğine. Beşinci Kapı, her defasında 

sağlam durmuş, yüzünü çevirip bakmamış bile. Yahudiler Kudüs’ü “Yer-u Selayim” olarak isimlen-

diriyorlar. “Selam Yeri” veya “Selam Kapısı” olarak anlayabiliriz. İngilizler “Jer-us Salem” demişler. 

Süleyman Peygamber şehir için Dâr-üs Selâm, “barış yurdu” ismini kullanmış. 1908 yılında Batılılar ve 

müstagrip zihniyet el ele verip ne zaman ki Beşinci Kapı’yı hall’ etmişler, Yahudilere göç yolları 

açılmış… Aradan on yıl geçmiş, geçmemiş, 1918’de İngilizler işgal etmiş Filistin topraklarını. Beyt-ül 

Makdis çaresiz razı olmuş kaderine ve sahipsiz kalan Beşinci Kapı da... İşte o günden beri barış 

güvercinleri konmuyor Filistin topraklarına… O günden beri kan ve gözyaşı akıyor Nuh’un torunu 

Kenan ilinde...   O günden beri Dar-üs Selam, artık Dâr-ül İşgâl…  
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Kaynaklar, “Herodpar tasarımının” köklerini Büyük Herod’a kadar götürüyor. Kim bilir, belki daha 

eskidir. İlk tapınak Hz. Süleyman Mabedi’nde ve onun yaptığı şehir duvarlarında da kullanılmış 

olabilir. Davut peygamber zamanından önce Jebusites halkının “Selâm” olarak adlandırdıkları Kudüs 

şehri için ilk kez inşa edilen şehir duvarlarında Herodpar tarzının kullanılmadığını kim iddia edebilir? 

Hatta ben biraz daha ileriye gidip Kral Gılgamış’ın Basra bölgesindeki Uruk şehrinde yaptırdığı ilk kale 

duvarlarında dahi “alçaltım paylı ve kabartılı”, yani “Herodpar tasarımlı” taşların kullanılmış olmasının 

ihtimal dâhilinde olduğunu söyleyeceğim. Herodpar tasarımlı ve ince kesimli bu taş duvarların tarihi 

beş bin yıllık… Batılılar eskiye dayanan “bu tür tanımlamalara” bayılırlar, çünkü “antik dönem” 

yönelimlidirler. Fakat bizim için tarih 610’dur. Biz yeni bir dünya kurma iddiasıyla tarih sahnesine 

çıkan kutlu bir neslin torunlarıyız. Ey sanat tarihçileri, yöneticiler, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar, 

kalfalar, ustalar ve siz ey elleri nasırlı, yüzleri güneşten yanmış işçiler… Değer sapmalarından, değer 

yönlendirmelerinden kurtulun. Süs, tasarım, desen ve oymalarla fazla vakit kaybetmeyin. Bu konuda 

minimalist olun. Binaların, taşların, kerestelerin veya sonlu varlıkların değil; davranışların güzel-

leştirilmesine odaklanın.  

Herod ismi, bir taraftan fiziki Herodpar tasarım özelliğiyle ilgiliyken, diğer taraftan Beşinci Kapı’nın 

manevi yönüyle, onun felsefi değerleri ve kalkınma anlayışıyla bağlantılı. Cinin sözünü hatırlayın: 

“Paltoyla ilgilenme. Verilen kararlara ve davranışlara bak.” demişti.  Şimdi sıra cinin isteğini yerine 

getirmede...    

Beşinci kapı ne tutucu, ne modern… Ne gerici, ne de ilerici. Bazılarının ileri sürdüğü gibi “orta yolcu” 

da değil… Beşinci Kapı’nın davranışları daha çok kaleydoskopun renklerine benziyor. Bazen oldukça 

kırmızı tonlar, bazen büsbütün yeşil rengin hâkim olduğu alacalıklar içeriyor. Kırmızı renk Tanzimat, 

yeşil renk İslâm... Beşinci Kapı devlet idaresinde “Durumsallık ve Koşulsallık Yönetim tarzını” 

uyguluyor gibi. Bu yaklaşım çağdaş ve modern bir yönetim anlayışını temsil ediyor. En azından ben 

öyle değerlendiriyorum. Beşinci kapı bazen çok cesur, paniğe kapılmıyor, dirayetle inisiyatifi ele 

alıyor. Bazen oldukça ürkek ve çekingen… Tedbirler alıyor, modern devletlerin yaptığı gibi “bilgi 

toplama” konusu üzerinde odaklanıyor. Mutlak gücünü hiçbir zaman “balyoz edasıyla” kullanmıyor. 

Sürekli af ediyor, en ağır cezası kişileri yüksek maaşlarla sürgüne göndermek. Tahtından olma riskini 

dahi göze alarak düzenli ordu birliklerinin isyan etmiş Müslüman askerlerle savaşmalarına veya isyanı 

bastırmalarına izin vermiyor. Beşinci Kapı; okullar, fabrikalar, yollar, köprüler ve çeşmeler yaptırıyor. 

Gemiler alıyor, gemiler inşa ettiriyor. Kalkınma ve imar yolunda kendi kişisel servetini ortaya koyuyor. 

Atomik ışınım dönemi onun devri zamanında da bütün gücüyle devam ettiğinden Batılılaşma 

etkisinden bütünüyle kurtaramıyor kendisini. Adının baş harflerini Frenk imparatorları gibi büyük 

saray salonlarının duvar alınlıklarına, saray eşyaları üzerine “ihtişamlı monogramlar” olarak kazıtıyor.  

Beşinci Kapı, fiziksel sadeliğine karşın arka planda süslü Tanzimat saraylarına geçit veriyor. Fakat yine 

de yapabildiği kadar israfı, lüksü ve hoyratlığı azaltmağa çalışıyor. Beşinci Kapı, her zaman abdestli 

geziyor. Ağzı sürekli dualı… Sorumlu bir halife olmanın yüksek bilinciyle hareket ediyor.  

Batılılar Beşinci Kapı’nın tutum ve davranışlarına bakarak, işlerine gelmediği için, onu “müstebit” ilan 

ediyorlar. “Zealot” veya “Kızıl Kapı” yaftasını yapıştırıyorlar. İnançlı diktatör, kasap, hilekâr, hürriyet 

kısıtlayıcısı, zâlim gibi yaftaları kullanarak o yüce kapıyı devirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. 

Gazete ve dergilerinde onu küçük düşüren, ona hakaret eden binlerce karikatür, çizgisel resim 

yayınlıyorlar. Âdeta bir bombardıman… Kılıç ve “tüfenk” gitmiş, yerini ondan daha etkili bir silah olan 

“karikatür” almıştır. Devlet yöneticilerinin o dönemde karikatürün “silah olma” özelliğini iyi anlayıp 

anlayamadıkları kuşkulu. Osmanlının sözde aydınları Batının eski silahı “karikatür” oltalarına tav ve 

yem oluyorlar.    
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Bu arada 1800’lerin başından itibaren Osmanlıda yeni bir nesil gelişmeye başlamıştır. Bunlar, “ışınım 

çocuklarıdır.” Onları Tanzimat’ın yani Çernobil faciasının “defolu çocukları” olarak da isimlendire-

bilirsiniz. Hastalıklı bir ruh iklimi, müstagrip beklenti ve hayaller içinde nafile bir mücadelenin içine 

girmişler… Evet, iktidar olmuşlardır, fakat “zihinsel ışınım hastalıkları” nedeniyle hem kendilerini yok 

etmişler, hem de devletin çökmesine sebep olmuşlardır. Işınım çocukları Beşinci Kapı’yı sürekli 

tekmelemişler ve sonunda o ağır demir kapının kanatlarını açmaya muvaffak olarak “bir çapulcu 

güruhu gibi” sarayı yağmalamışlardır. O acılı dönemde sahipsiz kalan Beşinci Kapı’nın gözlerinden 

yaşlar boşanır, kahrolur... Çaresizdir, bu yağmayı seyretmekten başka bir şey yapamaz...     

Beşinci Kapı, Abdülmecid ve Abdülaziz’in “ışınım deliliklerinden” sonra “akıllı bir şahsiyet” olarak 

ortaya çıkar. Devletin ve toplumun ülkeler arasındaki yarışta; maddi açıdan, altyapı, teknoloji, bilim, 

araştırma, tarım, ticaret, sanayi, donanma, askerî düzen gibi faktörlere göre geride kaldığını fark eder. 

Otuz üç yıllık süre içinde ilmek ilmek yeni bir “yönetim modeli” oluşturur, “değerler örüntüsü” ortaya 

çıkarır. İnsanlarımız yaşamını ve eserlerini yazmaktan henüz onun yaşantısı ve kararlarıyla ortaya 

koyduğu “modern dünya stratejisini” yazmaya vakit bulamamıştır ama bu modelin ve değerler 

huzmesinin ögeleri toplumsal yaşamın bütün alanlarında filiz vermeye ve boy atmaya başlamıştır.   

Batılılar, Beşinci Kapıyı çoğunlukla “Zealot” olarak görürler.  “Bağnaz” anlamına gelir bu kelime. 

Nedeni açıktır… Beşinci Kapı önce Anayasayı kabul etmiş, sonra rafa kaldırmıştır. Böylece dedelerinin, 

kutlu devlet adamları olan Fatihlerin, Kanunîlerin yolundan gitmiştir. İslâm birliğini savunmuş, 

dünyanın neresinde olursa olsun Müslümânların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini tavsiye 

etmiştir. Zehirli ışınım parçacıklarının etkisiyle ruhları müstagrip olmuş; yabancılara bilinçli, bilinçsiz 

jurnallik yapan “aydın” tayfasına yüz vermemiştir. Bin yıllık toplumun “yaşam iksiri” olan İslam’a 

sarılmıştır.   

Beşinci Kapı kimilerine göre Herodyen’dir.  Tarih öncesinde yaşayan Yahudiler için Herodyen tutum, 

savaşmak yerine Roma’nın mimarisini, ticaret biçimlerini, sanatını ve edebiyatını örnek alma 

anlamına geliyordu. Beşinci Kapı’nın devri zamanında Roma, artık Batı’dır. Yenilikçi olmak için Batıyı 

izlemek gerekir. Bu görüşler çerçevesinde Ulu Hakan Abdülhamit Han kimilerine göre Batıcı ve 

yenilikçi bir insandır. O, teknoloji devriminin yaşandığı bir çağda; eğitim, teknoloji ve diğer yeniliklere 

önem vermek suretiyle ayakta kalmayı başarmış ve gelecek nesillere “yeni bir kalkınma modeli” 

sunmuştur.   

Fakat, aldanmayalım… Batılı terimlerinin her biri bir başka idam kemendi. Zealot kemendi yağsız, 

Herodyen kemendi yağlı. “Ölümlerden ölüm beğen” gibi bir yaklaşım. Bazıları modern teknolojik, 

bilimsel, ekonomik ve benzeri gelişmeler karşısında Herodyen yaklaşımı bize bir kurtarıcı gibi sunu-

yorlar. Fakat bu yaklaşım aynı zamanda Batılı değerlerin “artçısı” olmak anlamına geliyor. Avrupa 

Birliği bize Herodyen bakıyor, bu çerçevede hizaya girmemizi istiyor. Binalarımız, camilerimiz, 

saraylarımız Herodpar tasarımlı olmalı; mihrap ve minberlerimiz Sinagoglarda kullanılan simgelerle 

zenginleştirilmeli ve biz Zealot gözükmemek için asla itiraz etmemeliyiz. Aydınlık gibi gözüken zehirli 

cümle şu:  “Herodyen yaklaşım, modern olmak demektir ve çağdaş Batılı değerleri temsil eder.”  

Batı, Kartezyen felsefeden beslenir. Rasyonalizm, matematik ve fizik bize âlâ-i vâlâ ile sunulan 

Herodyen yaklaşımın temelidir. İki yüz yıllık ışınım dalgalarının etkilerine karşı koymaya çalışan Beşinci 

Kapı ne Zealot, ne de Herodyen’dir. Evet, üzerine Herodpar bir palto giymiştir, fakat kararları ve 

davranışları su-i generis’tir. Ona Herodpar palto giydirenler, kararlarını ve davranışlarını da Herodyen 

yapmak için çok uğraşmışlar fakat başarısız olmuşlardır.  

Beşinci Kapı geride kaldığının farkındadır. Arayı kapatmak için gücünün yettiği kadar bütün çarelere 

başvurur. Bir taraftan, ülkenin zaman kaybetmeye tahammülü olmadığından “teknoloji transferi” 
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sayılabilecek kararları verirken, diğer taraftan bunun “ilâ nihâye” devam edemeyeceğini düşünerek 

“eğitimi” öncelikler. Eğitim rekabetçi, yaratıcı ve yenilikçi olmalıdır. Eğitim inanç ve değerlerle 

bütünleşmeli; hızını, güdülenmesini ve nihaî gayesini bin yıllık yaşam iksiriyle beslemelidir.  Bu 

yaklaşımda ne Zealotluk ne de,  ilerlemek ve gelişmek için Herodyen yaklaşımın temel öğesi olan 

“safra atmak” vardır. Aslında Beşinci Kapı çok iyi bir fayton sürücüsüdür. Cuma selamlıklarından sonra 

sık sık fayton arabasını bizzat kendisinin kullandığı görülmüştür.  Dizginleri çekmeyi, sağ kayışı 

salmayı, sol kayışı germeyi, yerine göre ikisini birden serbest bırakmayı çok iyi bilir. Karmaşık dizgin 

kullanma eylemi Batılıların “iki kutuplu” basit Zealot-Herodyen mecâzıyla açıklanamaz. Batılılar olsa 

olsa, bu tür açıklamalarıyla sadece kendilerini tatmin ederler.  

Beşinci Kapı yaklaşık 150 yaşında. İnsanlar, Dolmabahçe Kapısı’ndan abartılı övgülerle söz ederken 

Beşinci Kapı konusunda suskunlar. Çünkü Helen Kapısı fiziki özellikleriyle değerlendiriliyor; Beşinci 

Kapı ise yönetim felsefesi ve yönetim uygulamalarıyla. Ne yazık ki, Batı ve Batılılaşmış insanlar yanlış 

bilgiler ve yanıltıcı haber bombardımanıyla Beşinci Kapı’nın üzerine gölge düşürmeye devam 

ediyorlar. Hiçbir kapı hatasız ve bütünüyle masum değildir. Son değerlendirmede günah sevap denge-

sine bakılır. Beşinci Kapı’nın iyilik ve sevapları hatalarını kat kat aşıyor. Beşinci Kapı cennet mekân, 

cennet firâz. Onun Batılı terzilerin diktiği bir kostümü giyiyor olmasına bakmayın,  mecburiyetten…  

Şairin deyişiyle, Beşinci Kapı’ya “Hem zalim, hem deli dedik. Fitne çıkardık kıyam ettik, [yetmedi 

sürgüne gönderdik.]  Meğer deli olan bizmişiz.  Sadece deli değil, edepsizmişiz. Tükürmüşüz atalar 

kıblegâhına.”  

Beşinci Kapı, üçüncü bin yılda “kalkınma değerler felsefesini” oluştururken kendisinden etkin 

yararlanacağımız bir Kuzey Yıldızı. Daha iyi anlamak için, onu güçlü teleskoplarla gözetlemek gerek.  

 


