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Dördüncü Kapı 

 
Hüner Şencan 

 
Ser-mîmâr Abdülhalim Bey, yüklenici Garabet ve Nikogos Balyan, kontrolör Altunîzâde İsmail Zühtü 

Dördüncü Kapı’nın kilidini açmak üzere kendilerine yetki verilmiş olan insanlar.  Paris Opera 

Salonu’nun iç süslemesini yapan Charles Sechan da “kalem işleriyle” onlara destek vermiş. Hep 

birlikte muhteşem bir eser koymuşlar ortaya. Dolmabahçe Sarayı’nı ve dillere destan olan Saltanat 

Kapısı’nı üretmişler. Sarayın on dört kapısı var, bunlardan en önemlisi Saltanat Kapısı. Devleti bizzat 

yönetmiş olması hasebiyle Saltanat Kapısı’nı diğer devlet kapıları arasında dördüncü sıraya 

yerleştiriyorum.    

Yabancılar onu “İmparatorluk Kapısı” olarak isimlendiriyorlar. Günümüzde sadece Cumhurbaş-

kanlarına açılan kapı niteliğinde. Başbakanlara dahi açılmıyor. Bu değerli mücevheri kıskanmamak 

elde değil. 1850’li yıllara geldiğimizde Saadet Kapısı anlayışından uzaklaşarak Saltanat Kapısı 

anlayışına yelken açmışız.  Saadet ve mutluluğu arama düşüncesi; yerini keyif sürme ve zevk-ü sefâ 

âlemine bırakmış. Saltanat Kapısı, mutantan ve hovarda bir yaşamın temsilcisi. Sultan, klasik 

Hümayun Kapısı’nın acı hatıralarından kaçıp kurtulmak, gönlünü biraz hoş etmek istemiş, Dördüncü 

Kapı’ya sığınmış. Veya Devlet-i Âliye’nin ikinci Viyana Muhasarası sonunda zayıflayarak gerileme 

dönemine girmesiyle dünyaya “ölmedik hayattayız” mesajı verilmeye çalışılmış.    

‘Dünya eğlenceden ibaret değildir’ düsturu gereğince hüzünlerin de simgesi olmuş Dördüncü Kapı. II. 

Mahmud’un hanımı Bezm-i Âlem Valide Sultan’ın ve Atatürk’ün cenaze törenlerine tanıklık etmiş. 

Kaderin cilvesi, sultanlar bu kapıyı uzun süre kullanamamışlar. Aradan 160 yıl geçti, kapı ancak 30 yıl 

kullanılabilmiş. O nedenle, Saltanat Kapısı kullanılan değil, vitrinde sergilenen “tarihî bir biblo”.  

Dördüncü Kapı, Sultan Abdülaziz sonrasında sû-i kast korkusu ve endişelerini içinde barındırmış. 

Başlangıçta Topkapı Sarayı’ndan çıkılıp kendisine sığınılan bir kapı iken, içinde yaşanan saray 

entrikaları nedeniyle kaçılan ve uzaklaşılan bir kapı olmuş.  

Dördüncü Kapı’nın en önemli özelliği mimarî tasarım yönünden orijinalliği. Dünyada bir eşi yok. 

Yeryüzündeki en önemli üç sarayın kapısı ile karşılaştırılıyor. Bu nedenle mimarî özelliklerini ayrıntılı 

bir şekilde ele almalıyız. Fakat sosyo-psikolojik tesirlerine ve toplumsal şartlandırma etkilerine değin-

meden geçemeyeceğiz.  

Saltanat Kapısı, su alıp batan Titanik Gemisi’nin yerini belli etmek üzere su yüzünde itinayla yaptığımız 

büyük bir şamandıra. Ona bakarak ve iç geçirerek “gemimiz burada battı” diyoruz. Gözlerimiz ışıl ışıl 

ve aynı zamanda üzüntüden yaşlarla dolu. Kapının bir kanadında Mekke ve diğer kanadında Medine’yi 

temsil eden dört yüz yıllık, “hâdim-i haremeyn-i şerifeyn” rozetlerinin artık bir anlamı yok. Hilafet 

kurumunu bu kapıda kaybettik. O’nu meclisin “manevî şahsına” havale ederek buharlaştırdık, sonsuza 

yelken açan bir buluta dönüştürdük. Dördüncü Kapı’nın patinası havada uçuşan toz ve kirlerden 

oluşmuyor, tarihin günah yükünü taşıyor. Suikast kurgularını, ilgayı ve çöküşü…  

İnsanlar öbek öbek gelip ziyaret ediyorlar, önünde fotoğraf çektiriyorlar. Büyüleyici, tılsımlı bir havası 

var. Kendisini hayranlıkla seyrettiriyor. Önünde kırmızı ceketli iki polis eri ihtiram nöbeti tutuyorlar. 

Mihâniki adımlarla yürüyorlar, sert adımlarla “hazır ol” vaziyetine geçtikten sonra birbirlerine selam 

veriyorlar. Kapı, bir mıknatıs gibi bizi kendine çekiyor, tutuyor ve alıkoyuyor. Ayrılamıyoruz. Fakat ne 

yazık ki, gözlerimiz ve bakışlarımız kapıyı kuşatamıyor, yoruluyoruz. Dönüp bir daha bakıyoruz. 

Kendime soruyorum: “Bu kapı bana ne söylüyor?” Cevap bulamıyorum. Onu kendime yabancı 

hissediyorum. Gözümü alıyor, fakat gönlüme hitap etmiyor. Çizgileri bize ait değil, ona bir hikâye 
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yazamıyorum, onunla konuşamıyorum. Ama itiraf etmeliyim, süslü ve görkemli. Devlet-i Âliye’yi değil, 

Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil ediyor. Bir imparatorluk kapısı… Turistlerin ilgisini çekiyor, genelde 

bizim insanlarımızın da…  Fakat insanların gönül tellerini titreştirdiğini düşünmüyorum. Çalışmıyor, 

kanatları sürekli kapalı duran bir kapı. Heybetli ve kasvetli…  

Bununla birlikte, Saltanat Kapısı, Türk milletinin gururu ve onuru olmuş. Hepimiz onunla övünüyoruz. 

“Atalarımız ne saraylar, ne kapılar yaptırmış”  diyoruz. Devlet-i Âliye’yi kaybetmişiz, fakat bu kapı 

sayesinde gururumuzu kurtarmışız veya borca girerek gururumuzu satın almışız. Gelişmeleri nasıl 

okumak gerekiyor, nasıl okumalıyız? “Bize bir saray yapmışlar, altımızdaki halıyı çekip almışlar” da 

diyebiliriz. Aslında, Dördüncü Kapı, kendimizi teselli ettiğimiz “ucuz başlık parası, drahmi”. 

Zelzelelerden güç bela kurtardığımız mütevazı çeyiz sandığımız. Bugün, Osmanlı adına övündüğümüz 

oymalı, püsküllü eserlerin büyük bir kısmı son iki yüzyıla ait. Evet, hemen hepsi Batılılaşma etkisiyle 

yapılmış ama bize geçmişimizi hatırlatıyor, bizi öyle veya böyle tarihe bağlıyor. Ya Saltanat Kapısı da 

olmasaydı… Neyle övünecek, neyle gururlanacaktık! Saltanat Kapısı, dünyanın en büyük sarayına ait… 

O saray ki, içi “en”lerle dolu. En… En… En… O kadar çok ki, bunların hepsini hatırlamamız mümkün 

değil. Atatürk yaşamının son günleri için Enler Sarayı’nı tercih etmiş. Günümüzde dahî, çok-çok büyük 

devlet adamları Enler Sarayı’nda ağırlanıyor. Saltanat Kapısı, hiçbir şey olmasa bile Enler Kapısı’dır.  

Saltanat Kapısı’nın ışınımı Batı düşüncesinin görünmez atomik parçacıklarını taşıyor. Bu şualar içimize 

işlemiş, toplumumuzu etkilemiş ve tesirleri hâlâ devam ediyor. 1877 yılında Osmanlı Büyük Millet 

Meclisi’nin üyeleri ilk defa bu kapıdan geçerek sarayın Muayede Salonu’nda Kuran-ı Kerim’e el 

basmak suretiyle “hazret-i padişahîye ve vatana sadakat” yemini etmişler, milletvekili olmuşlar.  Pek 

bilinmez, ama Saltanat Kapısı, bu nedenle Büyük Millet Meclisi’nin ilk kapısıdır aynı zamanda.  

Saltanat Kapısı Cumhuriyetten sonra da Batılılaşma işlevini ve görevini sürdürmeye devam etmiş. 

1932 yılında Dil Kurultayı’na ev sahipliği yaparken arkasından Kuran-ı Kerim ve Ezan’ın Türkçeleş-

tirilmesi kararlarına aracılık etmiş. İlk Türkçe ezan egzersizleri bu kapının arkasında yapılmış. Kapı, 

mukaddesatımıza el uzatmış.  

1856 yılında kullanıma açıldığında kapıya yüklenen gizli radyasyon yükünün yoğunluğunu varın siz 

tahmin edin. 1856 ile 1932 yılları arasında geçen süre 75 yıl. Plütonyumun ruhları kavuran radyasyon 

ışınımı hâlâ devam ediyor. Abdülmecid’in tutkuyla bağlı olduğu “güneş pervanesi” Saltanat Kapısı 

sayesinde Güneş-Dil Teorisi’ne dönüşmüş. Parlak güneş ışıkları gözümüzü almış. Bir dönem ne 

görebilmiş, ne de anlayabilmişiz. Aradan ikinci bir 75 yıl daha geçmiş, artık sorgulayabiliyoruz. 

Batılılaşmanın değil, “kendimiz” olmanın arayışı içindeyiz.    

Dördüncü Kapı’yı Abdülmecit 6 ay, Abdülaziz 15 sene, Beşinci Murat üç ay, İkinci Abdülhamit 8 ay, 

Beşinci Mehmet Reşat 9 yıl, Vâhidüddîn 4 yıl, Abdülmecid Efendi 2 yıl ve Atatürk aralıklı olarak 4 yıl 

kullanmış… Toplasanız fiili olarak 30 yıl etmiyor. Saltanat Kapısı iktidar olduğu 82 yıllık ömründe 

sadece 30 yıl belli bir işleve sahip olmuş. İkinci Abdülhamit 33 yıllık iktidarında her yıl, sadece iki defa 

bayramlaşma töreni yapmak için kullanmış bu kapıyı. O artık emekli. İşlev görmüyor, devleti 

yönetmiyor, sadece göz zevkimizi okşuyor. Onu acı ve tatlı hatıralarıyla anıyoruz, anmaya devam 

edeceğiz.  

1927 yılında padişahlara ait tuğraların binalardan kaldırılmasını öngören kanun yayımlanınca hummalı 

bir faaliyet başlamış. Tarihî sürekliliğin esas olduğu unutularak geçmişi hatırlatan simgelere sünger 

çeken davranışlara yönelinmiş. Ülkenin her tarafında öç alırcasına harçla sıvama, murç keskilerle 

silme, çekiç darbeleriyle bozma faaliyetlerine girişilmiş. Böylece tuğraların, armaların yüzde doksanı 

tahrip edilmiş. Dördüncü Kapı’nın tepeliğinde bulunan Abdülmecid tuğrası ise, müze müdürü Sezai 

Selek’in “hemşehri” dokunulmazlığı sayesinde kurtulabilmiş. İşgüzarlar, anıt kapının üzerindeki tarihî 

tuğranın kaldırılmasını doğru bulmayan hemşehri Selek’in üzerine gidememişler, çekinmişler.  
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Osmanlı tuğrasını Batılı tarzda inşa edilen Saltanat Kapısı ile buluşturma, içine düştüğümüz ölümcül 

“gerileme - bunama” hastalığından kurtulmak için istemeyerek içtiğimiz çok sayıdaki ilaçtan biri. Devâ 

ve ilaç arayışları III. Selimle başlamış, II. Mahmud’la devam etmiş.  Sonra, Abdülmecid, “zehr-i zakkum 

olsa bile” anlayışıyla Dördüncü Kapı’yı yaptırarak bu ilacı içmiş ve hastalığını ayyuka ilân etmiş. Açılış 

günü, “galiba biraz abarttık” diye itirafta bulunsa da, “kültürlerin mizaç uyuşmazlığını” hiçbir zaman 

fark edememiş. Gafletin ârazları 1700’lü yıllardan itibaren kendisini göstermeye başlıyor. Fakat 

sebeplerini çok daha gerilerde aramak gerek. 1700’lerdeki küçük sivilceler yerli malı “kara merhem” 

ile tedavi edilemeyince, 1850’lerde Batıdan ithal edilen tentürdiyot tedavisine başlanmış. Bu yaklaşım 

ivme kazanmış, daha sonra hep batılı doktorlardan, batılı mimarlardan yararlanılmış. Görünmez bir 

şok ve basınç dalgası sultanları, devlet adamlarını, askerleri, aydın denen insanları önüne katıp 

sürüklemiş. Sadece cahil halk kitleleri, bir ölçüde “kâvi duruş” sergileyerek bu badireyi ciddî yanıklar 

ve zâyiatla atlatabilmiş. Günümüzde Dördüncü Kapı’nın tuğrası ‘direnenlerin’,  rokokotik mimari ise 

‘sürüklenenlerin’ simgesi.  

Zamanın parasıyla 80 bin pounda mal olan Dördüncü Kapı öncekiler gibi orijinal, dünyada bir başka 

örneği yok. Strüktürü yatay bir X harfi şeklinde yapılmış. X harfinin tam orta yerinde mutantan kapı 

yer alıyor. Kanatları çeyrek daire şeklinde… Her bir kanadın ucunda heybetli nizamiye kuleleri yer 

alıyor. Kapıya dışarıdan veya içeriden bakan insanları bu kuleler kucaklıyor. Kapı her iki yönden yarım 

daire formuyla sizi içine çekiyor, adeta vakumluyor. Eğer, dışarıdan içeriye doğru yürüyorsanız, 

doğuya yönelmişsiniz demektir. Alakası yok ama kilise girişlerini hatırlatıyor.  Fransa’daki Sen Şapel 

Kilisesi’nin çatı örtüsü ile kapının strüktürü arasında ilişki kuruyorum. Lütfen, “nereden icap etti” diye 

sormayınız. Mumbai’deki Kutsal İsim Katedralini, Salisburg Katedralini, Kutsal Üçlü Anglikan Kilisesini, 

Sen İgnatius Katedralini, New York Katedralini, Peterborough  Katedralini, Worms Katedralini, 

Burgundy Kilisesini ve isimlerini sayamayacağım daha onlarcasını X düzenlemeli çatı örtüleriyle 

hatırlıyoruz. Mimaride bu strüktür “çapraz tonozlu” sistem olarak biliniyor. Batılılar, Roma mimarî 

özelliğini yansıtan bu düzenlemeye rib vault adını vermişler. X biçimli bu strüktürel düzenleme “Gotik 

mimari üslup” olarak tanımlanıyor. Bu mimarî düzenleme, God adı verilen Tanrının adını yüceltmek 

ve yükseltmek için geliştirilmiş. God-ic sözcüğü daha sonraları Gotik olmuş. En azından, ben öyle 

yorumluyorum. Batı terminolojisiyle isimlendirirsek Dördüncü Kapı’nın strüktürü tek girişli olsa bile 

Gotik, yani Tanrısal… Kendime soruyorum, Tevhidî olsaydı ne kaybederdik? 

Birinci Kapı’daki üç geçişli düzenlemeye burada rastlamıyoruz. Fakat tek geçişli olması, ne yazık ki onu 

Tevhidî yapmaya yetmiyor. Tekli geçişte iki kanatlı büyük bir kapısı var. Her kanat, Rokoko sanatında 

demir döküm işçiliğinin eşsiz örneklerini sergiliyor. Kanatlarda üç motif dikkati çekiyor. En tepede 

“güneş taç başlık”, hemen altında “eliptik âfitâb simgeli kartuş” ve en altta “dairesel güneş” simgesi. 

Güneş, güneş ve yine güneş… Üçüncü Selim’de kallâvî kavuğun üzerinde ay-yıldız biçimiyle gözüken 

tuğ, Sultan Dördüncü Mustafa’da güneş simgesine benzemeye başlar. II. Mahmut’un boynunda 

pırlantalarla süslü bir kolye, göğsünde broş, önce kavuğunda ve bir müddet sonra, kıyafet devrimiyle 

birlikte, fesinde ‘tuğ düğmesi’ olarak yer alır. Çok kollu yıldızı veya papatya çiçeği görünümlü broşu 

gerçek anlamda güneş simgesine dönüştüren kişi Dördüncü Kapı’nın sultanı Abdülmecid. O, ciğer 

kırmızısı fesinin alınlığında büyükçe bir âfitâb broşuna sahip tuğuyla hatırlanıyor. Tören elbisesinde iki 

güneş simgesi daha var. Biri sol göğsünün üzerinde ve diğeri boynunda asılı bir kolye olarak.  Bu 

simgeleri günümüzde polis teşkilatında kullanılan yıldıza ve Cumhurbaşkanlığı forsuna taşımışız. Üç 

güneş, Avrupa’nın, Asya’nın ve Afrika’nın hâkimi olma anlamına geliyor.  Dış dünyaya mesaj daha 

kapının kanatlarında veriliyor. Âfitâb simgelerinin tarihsel kökeni çok eski.  Bizi kadîm zamanlara 

götürüyor. Günümüzden 5000 yıl öncesine, Firavunlar (Pîr-avn) zamanına dayanıyor. Tarih boyunca 

büyük saray sahipleri porta kapılarının kanatlarına hep bu kartuşlardan yaptırmışlar. “Ân olsun… Şân 

olsun…” diye… Tevekkeli, eski Mısırlılar bu simgeye boşuna “şanlık” dememişler. Helenler Mısır’ı işgal 

edince kelimeyi tercüme etmede epey zorlanmışlar, sonunda ‘kartuş’ kelimesinde karar kılmışlar. 

https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1CHWA_trTR610TR618&es_sm=122&q=tent%C3%BCrdiyot&spell=1&sa=X&ei=kUcqVdC1A8vWasSagPgO&ved=0CBgQBSgA
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Şanlıklar, ‘ebedî’ olmayı temsil edermiş. Biz de “devlet-i ebed-i müddet” olması düşüncesiyle âfitab 

şanlığını Osmanlı Arması’nın, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin temel öğesi haline getirmişiz.  

 
Dördüncü Kapı üç açıklıklı değil, ama her iki tarafında üçer sütün var. Bizi, tekli sütunla karşılayan 

Saltanat, çiftli sütunla karşılayan Hazine Kapısı… Saltanat Kapı’sı sırlarla dolu, anlaşılması zor bir şiir 

gibi…  

Her dinden, her meşrepten insan onu kendine göre yorumluyor, kendine göre okuyor. Kapı “üçleme” 

içeren süslemelerle bezenmiş. Hristiyan’sanız, onda teslisi görürsünüz.  Müslüman’sanız; üç kıtada 

hâkimiyeti, namaz kılarken okuduğunuz rükû ve secde tesbihlerini, kapıyı üç defa vurmayı, namaz ve 

gusül abdesti alırken uzuvları üç kez yıkamayı…  Devam edelim, tâziye ziyaretini üç gün içinde 

yapmayı, mübarek üç ayları, peygamberimizin mühim şeyleri üç defa tekrar etmesini, veda haccında 

üç defa “Şahit ol yâ Rab” diye seslenişini, her namazdan sonra üç defa “beni bağışla” diye dua 

etmeyi… Dahası var; akşam namazının üç rekât olmasını, vitir namazını, Kanûnî’nin üç defa kılınan 

cenaze namazını, Fatih’in Ayasofya’da kıldırdığı ilk Cuma namazını ilk iki tekbirden sonra bozarak üç 

tekbirle tamamlamasını… Tasavvuf ehli şeyh Vefa’nın Fatih’i kapısından üç defa döndürmesini, yeni 

doğan çocuğa isim konurken  üç defa kulağına isminin fısıldanmasını, Mevlevî mukâbelesinde 

semâhânenin üç defa devredilmesini, suyun üç yudumda içilmesini… Bu örnekleri daha da çoğaltmak 

mümkün… Fakat Müslümanlar için “üç rakamının” tek başına kutsal bir yönü yok. “Allah tektir, teki 

sever” hadisine dayanarak üçü sevmişiz. Bu arada beşi, yediyi, otuz üçü ve doksan dokuzu da severiz. 

Saltanat Kapısı’ndaki üçlü süslemeler bana göre, “üç kıtada hükümrân” olmayı simgeliyor. Tanzimat 

mimarlarının veya Ermeni mimar ailesi Balyan’ların ne düşündükleri ve hangi niyetle üçleme 

yaklaşımına başvurduklarını bilmiyoruz, doğrusu merak ta etmiyoruz. Önemli olan bizim onu nasıl 

okuduğumuz.    

Kapının iki yanında “tek” sütun bulunmasını “sadece bir numara bu kapıdan girecektir” şeklinde 

anlıyor, çift sütunlu Hazine Kapısı’nı ise “sadrazamların giriş” kapısı olarak değerlendiriyorum. Giriş 

kapılarının yanında karşılıklı iki sütun bulunması Nuh peygamber zamanına kadar uzanıyor. Bu 

gelenek yakın tarihimizde cami mihraplarına da taşınmış “yeşil mermerden yapılmış çift sütünceler” 

olarak. Nuh peygamberin akrabası olan Lâmî isimli kişi biri bronzdan, diğeri ağaçtan olmak üzere iki 

ayrı direk yapmış. Bu direklerin üzerine Büyük Tufan sırasında Nuh peygamberin getirdiği ilâhî mesajı 

ve hikmetli sözleri yazmış. Bir sütunun asla yanmamasını ve diğerinin de batmamasını garanti altına 

almış. Böylece ilahî mesaj, belâ ve musibetlerden kurtulmak için sonraki yüzyıllara emniyetle 

taşınmış. Bu geleneğin İdris peygamber zamanından geliyor olması da ihtimal dâhilinde. Çift sütun 

uygulamasının çok sonraki yıllarda antik Mısır tapınaklarında yer aldığını görüyoruz. Gelenek 

kaybolmuyor, binlerce yıl sonrasına taşınıyor ve Süleyman peygamber mabedinde “Yâsin” ve “Baz” 

adlarıyla karşımıza çıkıyor. Sonraki bin yıllarda ise bu yaklaşım büyük yapılara taşınan “yüksek 

değerlikli” bir uygulama haline geliyor. Saltanat Kapısı’nın sağ tarafındaki sütun Baz, sol tarafındaki 

Yâsin…  

Kapının iki yanında yer alan kornit-iyon nizamında düzenlenmiş tek sütunla çift sütun arasında 

kocaman bir “şanlık” görüyoruz. Bu şanlık bir “madalyonu” simgeliyor. Altı yüz yıllık tarihin 

göğsümüze taktığı bir madalya. Hemen üstünde “ipek kurdele yerine geçmek üzere” yatay 

düzenlenmiş “eşkenar dörtgen simgesi” var. Madalyon, kurdeleye çıpa görünümlü süslü bir klipsle 

tutturulmuş. Madalyon, her iki tarafından Barok tarzı “boyun atkısı şerit çelenkler” (garland) ile 

süslenmiş. Madalyonu çerçeveleyen kanaviçenin alt kısmında büyükçe bir istiridye kabuğu var. 

“Garland” ve “istiridye” simgeleri bizim kültürümüze ait değil. Hristiyanlar kutsal ikonlarını örme 

çiçekten yapılmış çelenkler içinde sergilemeyi severler. Garland kelimesi İncil’de de vardır: “O başınıza 

zarif bir çelenk yerleştirecek ve size güzel bir taç ihsan edecektir.” Garland, “kavisli çiçek zinciri” 
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demek, “feston” adı da veriliyor. Çiçekten yapılmış bir tür boyun atkısı gibi… Meşe yapraklarından, 

çam kozalaklardan ve değişik türde çiçeklerden yapılıyor. Bazen içine kimi meyveler ince dallarıyla 

birlikte katılıyor. Roma mabetlerinin içinde kutsal addettikleri yerlere bu festonları asmaya özel bir 

önem verilirmiş. Romalılar insan ve hayvan kafatasları arasına feston çelenkleri yerleştirirlermiş. 

Yüzyıllar sonra Rönesans’ın ortaya çıkmasıyla garlandlar hem kutsal, hem de profan yapılarda tekrar 

kullanılmaya başlanmış. Feston’un üzerinde her zaman bir rozet veya madalyon olurmuş. Saltanat 

kapısının feston’unda sayılan özelliklere ilaveten her iki ucunda üçer tane olmak üzere altı adet 

püskül olduğunu görüyoruz. Dördüncü Kapı’nın süslemelerinde foston’ların özel bir önemi var. Çünkü 

festonlar heryerde... Tuğranın altında ve üstünde, çift sütun başlıklarında, nizamiye kulelerinin 

tepeliğindeki vazolarda… Nizamiye kulelerindeki giriş kapılarının iki yanında bulunan “plaster 

sütunlarda” da festonlar var. Bunlar bir vazodan yükselen “çiçek demetleri”, “çiçek sarmalları” 

şeklinde.  Batılılar bunları “şerit festonlar” (clusters) grubunda değerlendiriyor.   

Kapının iki yanında yer alan madalyonlar neyi temsil ediyor? Madalyonun ortası niçin boş ve hafif 

kabartılı veya yüksek rölyef formlu? Bilmiyoruz. Fakat bir şiir gibi ele alıp yorumlayabiliriz. Bu, abartılı 

ele alınmış, bir “boş kartuş” düzenlemesi, kökleri eski Mısıra uzanıyor. Oradan Misinlilere, Helenlere 

ve Romalılara geçmiş. İrlanda’nın Kilkenny kasabasındaki Sen Canice Katedrali’nin duvarında da buna 

benzer bir rölyef var. İtalyanlar, Almanlar ve Fransızlar bu şanlığı çok önemsemişler. Hatta Fransızlar 

bir dönem “kartuş” denen bu nesne ile “kafalarını bozmuşlar”.  Kapı kanatlarına, kemerlerin kilit 

taşlarına, mezar taşlarına, kitap kapaklarına, haritalara, resim çerçevelerine ve mobilya eşyalarına hep 

kartuş simgesi işlemişler. Kimisi boş, kimisi dolu…  Daireseli, kalp şeklinde olanı, kalkan biçimlisi, 

düzensiz kıvrımlara sahip çerçeveli olanı, ark veya dörtgen biçimlisi olanları var. Amerikan üniver-

sitelerinin birçoğu armalarında bu kartuş formunu kullanmışlar. Firavunlar bu kartuşların içine 

isimlerini yazdırırlarmış. Napolyon eski monarşi yönetimin simgesi olan fleur-de-lis simgesinin 

kullanımını terk ederek imparatorluk kartuşunun üzerine “arı” resmini ve kendi monogramını 

kazıtmış. Herhalde, eski Mısır Firavunlarına özenmiş.  Antrparantez; Fleur-de-lis simgesi, zambak 

çiçeği ve “teslis” ile açıklanıyor. Dolmabahçe sarayındaki Abdülmecit tuğrasının kenar süslemelerinde 

bu simgeyi görünce şaşırıyoruz. Hizmetleri nedeniyle Abdülmecit’i takdir ederken, bu tür 

duyarsızlıklarına anlam veremiyorum. Onu, görünmez parçacıkların etkisinde iflah olmaz hastalıklara 

yakalanmış bir müstagrip olarak görüyorum. Antik bir saatin pandülü gibi bir o tarafa, bir bu tarafa 

savruluyor. Ve kendisiyle birlikte bizi de sürüklüyor. 

Şanlık, Batı dünyasında 1550 ilâ 1775 yılları arasında yoğun biçimde kullanılmış. 1700’lü yılların 

başlarında gelişen Barok sanatının vazgeçilmez öğesi olmuş. 1850’li yıllara gelindiğinde çok daha 

gelişmiş ve süslü olarak Dördüncü Kapı’nın alınlığında yer almış. Barok mu, Art Nouveau mu, yoksa 

Rokoko tarzı mı artık ona da sanat tarihçileri karar versinler…  Rokoko tarzında çizgi ve kıvrımların çok 

daha ince ve zarif olduğu bildiriliyor, belki Art Nouveau…  

Roma’daki Konstantin Takı’nın kartuşlarına savaşçı figürleri yerleştirilmiş. Diğerlerinde kralların 

monogramları, arı gibi simgeler, Meryem ve İsa resimleri var. Osmanlı padişahları genelde tuğra 

simgelerini kullanmışlar. Edirne’deki Eski Sarayın Giriş kapılarında da iki kartuş var. Kartuşların birinde 

devasa boyutuyla Allah c.c. ve diğerinde Muhammed a.s. adı yazıyor. O zaman insanlar, acaba 

“kartuş” felsefesiyle mi veya firavunlar gibi “şanlık” oluşturma düşüncesiyle mi hareket etmişler? 

Kartuş veya şanlık eğer sadece bir “çerçeve” ise, Osmanlı oraya “Îlâ-yı Kelimetullahı” yerleştirmiş. 

Tuğralar sadece bir imza, bir mühür… Fatih’in imzası saray kapısının alınlığında yok. Sırtımızdan 

cüppeyi çıkarıp, başımızdan kavuğu atınca imzamızı sarayların alınlığına yerleştirmeye başlamışız. 

Saltanat Kapısı’nın iki tarafında yer alan şanlıkları ben hilafetle ve bunun yanında “haremeyn” adını 

verdiğimiz Mekke ve Medine şehirleriyle ilintili görüyorum. Boş gibi görünen bu kartuşlar Bursa 
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sarayındaki, Edirne sarayındaki kapıların üzerinde var olan Allah ve Muhammed lafızlarını içeriyor. 

Fakat o dönemde Batılılaşma illetine yakalandığımız için yazamamışız.  

Saltanat Kapısı’nın ikizi olan Hazine Kapısı’nda “şanlı madalyon” düzenlemesi yerine  “nişlerden” 

yararlanılmış. İçi boş iki niş… Batıdaki örneklerinde bu nişlerin içinde “yarı çıplak, güzel kız heykelleri” 

var. Daha doğrusu onlar kadın veya kız da değil, peri… Yâni melek, melekler… Gotik, tanrısal kapıdan 

içeri girerken sizi melekler karşılıyor! Heykel yapmak “haram” olduğundan biz bu nişlerin içlerini boş 

bırakmışız. O nedenle bu kapılar tam Batılı değil, eklektik veya Yeni Osmanlı tarzı. Eğer kabul edilirse 

hatamız, farklı değerler örgüsünden oluşan, hiç bilmediğimiz karanlık bir tünele girmek.      

Bazen “kartuş”, bazen “şanlık” terimiyle andığımız madalyonun çerçeve süslemeleri ilginç. Çevresi 

“yumurta ve ok” desenleriyle süslenmiş. Düşük rölyef üzerine yumurta kabartması yapılmış ve her 

yumurtanın yanında ok simgeleri var. Kaynaklar, yumurtanın yaşamı, okun ölümü temsil ettiğini 

söylüyor. Yaşarsın, ölürsün… Yaşarsın, ölürsün… Yumurta ve ok Hristiyanların antik anıtsal mezar-

larında çokça kullanılan bir simge imiş. Kökleri eski Mısıra dayanıyor, o vakitler “yeniden doğuşu”, 

“güneşi” ve “yaratılışı” temsil edermiş. Kaynaklarda yumurta gibi görünen şeklin asılanda lotus veya 

nilüfer çiçeğinin goncası olduğu belirtiliyor. Bu gonca, ruhun her zaman saf ve temiz olduğu anlamına 

gelirmiş. Budizm ve Hinduizm de ayrıcalıklı bir yeri var nilüfer çiçeğinin. Hindistanlılar  “milli çiçeği” 

ilan etmişler onu. Dördüncü Kapı’nın pek çok yerinde yer alan bu bordür süslemesi aynı zamanda 

“geri çekilmeyi” ve “öne çıkmayı” temsil ediyor. Lotus çiçeği hava karamaya başladığında bataklıktaki 

suyun içine çekilir gözden kaybolurmuş, güneş doğmaya başladığında farklı bir renk ve farklı bir koku 

ile yeniden su yüzüne çıkar insanların gönüllerini ferahlatırmış. Anlamlı…  Dördüncü Kapı yoksa bize 

mesaj mı veriyor? 

Kapı kanatlarının iki yanında, orta ve üst menteşe hizasında,  duvara asılmış iki süs öğesiyle 

karşılaşıyoruz. Dakikalarca baktığımız halde bu süs öğelerini herhangi bir nesneye benzetemedik. 

Rastgele yapıldığını söyleyemeyiz. Bu süs öğeleri kapının “tılsımları”. Mîmâr, bu tılsımlarla gizemli bir 

şiir yazmış kapıya…  Böylece, ona bakan herkes farklı bir yorum getiriyor.  

Süs öğeleri, uzaktan bakıldığında kapının yanlarına asılmış iki büyük 

“fener” varmış gibi gözüküyor. Fenerler, kapının sundurmasını aydın-

latıyor. Eskiler bunlara “avizdân” derlermiş, günümüzde  “avize” olarak 

isimlendiriyoruz. Sekiz köşeli, dökme demirden yapılmış, kenger 

yapraklarıyla süslü bu avizelerin kıvrımları kendi içinde ayrıca özel 

anlamlara sahip olabilir. Dostlarım fenerin üst bölümüne baktıklarında 

kurukafa, aslan veya maymun kafası gördüklerini belirttiler. Demek ki, 

bilinçaltını kurcalıyor.  

Kapıya doğru yaklaştığımızda “avize” algısı kayboluyor, “üzerlik” sim-

gesi öne çıkıyor. Anadolu’da evlerin duvarlarına veya kapıların iki 

yanına asılan bu form, Dördüncü Kapı’da özgün bir tasarıma sahip. 

Üzerlik bir ev aksesuarı, fakat aynı zamanda nazarlık… Kötü bakışları 

uzaklaştırmak ve onların etkisinden korunmak için kullanılıyor.  Batılılar 

bu tür üzerliklere “amulet” adını veriyorlar. “Düş kapanı” biçimli 

olanını odalarında bulunduruyorlar.  Sahibini tehlikelerden ve zarar 

görmekten koruduğuna inanılıyor.  Bir tür muska… Acaba, Dördüncü 

Kapı’nın cephesinde bâtıl inançların izlerini taşıyan böyle bir forma yer 

verilmiş olabilir mi?  

Bilgisayarımda büyüterek, deseni daha yakından incelemeye çalışıyorum. Barok tarzlı bu üzerlik 

Yahudilerin “hameş” simgesine benziyor. Yahudiler bu simgeyi “Allah’ın eli” veya Hz. Musa’nın ablası 
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“Meryem’in Eli”  olarak değerlendiriyorlar. “Hameş” onların koruyucu muskası...  Simge, “ele-avuca” 

hiç benzemiyor demeyiniz. Başparmak ve serçe parmak gizlenmiş. Bulanık bir bilinçaltı mesajı ile 

zihinler ve vehimler tahrik edilmek mi isteniyor? Eğer öyleyse, şimdiye kadar yazdıklarım bu tuzağın 

tam da içine düştüğümün resmidir. İçimizden bazıları, hameş veya hamseye Hazreti Fatıma’nın Eli 

adını veriyorlar.  Simge, “üzerlik” olarak kullanıldığında, parmakları aşağıya veya yukarıya dönük 

olarak asılabilmekte...  İranlılarda, Araplarda, Türklerde, Hintlilerde ve kuzey Afrika ülkelerinde 

“pençe-i âli aba” adı da verilen “el” simgelerine olan bağlılığın yaygın olduğunu biliyoruz. Aslında 

inançlarımız bu tür uygulamalara izin vermiyor, biz koruyuculuğu sadece Allah’tan dileriz. Eskiden 

yeni yaptığımız bina cephelerine mâşallah, bârek-Allah, yâ Malik-el Mülk, yâ Hâfız sözcüklerini yazar, 

korunmasını Allah’a havale ederdik. Günümüzde bu teamülü neredeyse kaybettik. Simgelerden, 

tılsımlardan, muskalardan veya üzerliklerden medet umma anlayışı Firavunlar zamanına kadar 

uzanıyor. Firavunlar sonraki hayatta kendilerini koruması için saraylarının duvarlarına “vedcet” adı 

verilen bir simge asarlarmış. Tılsımlı olduğuna inanılan bir “göz simgesi” imiş bu… Öyle anlaşılıyor ki, 

nazar boncuğunun tarihi beş bin yıllık. Nazar’a inanırız. Kem gözlülerin bakışından Allah’a sığınırız. 

Bebeklerimize nazar boncuğu değil, üzerinde “mâşallah” veya “bârekallah” yazılı yaka iğneleri takarız. 

Saltanat Kapısı’nda sultan Abdülmecit mi, yoksa mimarlar mı, gizli “kem bakış” korkularını gidermek 

için bu üzerlik simgesini oraya yerleştirdiler bilmiyoruz ama sözlü geleneğimizde yaşatılan bir halk 

tekerlemesini ondan çok daha değerli buluyoruz: İç eşikte, dış eşikte / Giderken, gelirken /  Göz eden, 

desin Bârekallah.  

Gözlerimiz şimdi kapının kemer açıklığında… “Kapı alınlığı” (pediment) adı verilen bu bölüm, yarım 

daire formunda. İçeriye doğru uzaması nedeniyle mimaride “derin alınlık” olarak isimlendiriliyor. 

Çevresi “dil ve ok” simgelerini içeren bordürlerle süslenmiş. Dil-ok bordürü, yine bilinçaltını tahrik 

ediyor, “beni araştır” diye sesleniyor.  

Kemerin kilit taşı üzerinde istiridye tepelikli “tılsım rozeti” var. Bu simgeyi aslan veya maymun gibi 

hayvanların kafasına benzetmek için kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Batıdaki kilit taşlarının üçte 

birlik bölümünde “sakallı, yaşlı bir yüz” vardır ve bu uygulama kilit taşının “kişileştirilmesi” olarak 

adlandırılır. Kimi kilit taşlarında ise “kadın yüzü”, bazılarında da bitki yapraklarından yapılmış “yeşil 

adam” yüzü olur. “Yeşil Adam” adı verilen bu yüzler, pagan kültürüne uzanan boyutta, bitkisel 

tanrıları temsil edermiş. Hristiyanlar, pagan kültürünün etkilerinden kendilerini kurtaramamışlar.  

Alınlığın her iki tarafında “çeyrek kemerli yayı” dik açılı kenarlarla bütünleyen üçgen 

düzenlemeye “köşelik” (spandrel) adı veriliyor.  Kapının köşelikleri akant yapraklarıyla 

süslenmiş ve tam ortasında özel bir desen var.  Bir tür “serbest kartuş düzenlemesi” 

gibi duruyor, fakat daha çok Katoliklerin monstrance imgesine benziyor. İsterseniz, 

Vatikan’daki Sen Peter Meydanı olarak da görebilirsiniz. Sonuç değişmez… Kapı 

süslemelerinin en önemli özelliği bu, “gizleme”… Desenler “buzlu camın” arkasından 

konuşuyor. Yakıştırdığımız her mânâ elimizde kalıyor, yerini bulmuyor…  Biz ona boş 

gözlerle bakarken, birileri mesajını çoktan almış oluyor.  Monstrance simgesi aslında 

Hristiyanlık dönemi öncesine uzanarak putperestlerin tanrılarına işaret ediyor; İştar’a, Horoz’a ve 

Şems’e… Sevinçten göklere yükselttiğimiz şampiyonluk kupalarının “subluminal mesajı” sakın 

monstrance olmasın? Putlardan, simgelerden, tılsımlardan ve anlamsız teneke kupalardan sana 

sığınırız Allah’ım.   

“Derin kemer”e sahip bu alınlığı, “tonoz” mimarisi olarak isimlendiremiyoruz. Çünkü daha uzun 

olması gerekiyor. Kemer karnındaki (intrados) süsler tarihten ilham alınarak yapılmış. Bazilikalarda, 

kilise tavanlarında sıkça gördüğümüz bu süslemelerin asıl kaynağı Romalıların zafer ve hatıra takları. 

Milattan sonra 25 yılında Fransa’da yapılan Orange Zafer Takı’nın tavan süslemeleri petek formlu iken 

Roma’da MS 80 yılında İmparator Tito adına yapılan Zafer Takı’nda “gülçe” simgeleri kullanılmış. 
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İntrados’ta yer alan bu süslemelere “çukur panel” adı veriliyor. Kasa, kutu, sepet veya gömme panel 

diyenler de var. Batılılar “kofer” (coffer) demişler. Bu kelime dilimize de geçmiştir, “kofra” şeklinde 

başka bir anlamda kullanılır. Çeşitli kiliseler, Vatikan Müzesi ve Roma’daki Pantheon “kofer panelli” 

tavanlarıyla meşhurdur. Dolmabahçe’deki Bezmi Âlem Valide Sultan Camii’nin kubbesinde de kofer 

süslemelerine yer verilmiş. Zamanın mimarları, Dördüncü Kapı’nın kemer karnını İmparator 

Abdülmecit’in şanına layık olması için, Roma geleneğinden apartılan “devşirme süs öğeleri” (spolia) 

ile bezemişler. Bu süs öğeleri belki Romalıların da değil... Esin kaynağı, Kudüs’e, Mezopotamya’daki 

İştar Kapısı’na kadar uzanıyor olabilir.   

Roma mimarî tarzıyla yapılan “taklar” insan vücudunun bölümleriyle açıklanıyor. Ayak, diz altı, diz 

üstü, gövde ve baş.  Dördüncü Kapı’nın mimarî üslübunda eğer Roma genleri hâkim ise bizim de olaya 

bu açıdan yaklaşmamız gerekiyor.  

Şimdi “baş” bölgesini ele alalım. Batılılar bu bölgeye “entablature” adını vermişler. Türkçe sözlüklerde 

“saçaklık” diye geçiyor ama yabancı kelimenin karşılığı olmaktan uzak. Baş bölgesi, kendi içinde dört 

kısımda ele alınıyor: boyun, yüz, saçlar ve taç.  

Yaklaşık 30 cm enindeki “boyun” kısmı, sütunların üzerine konan “tabla” ile temsil ediliyor. Batılılar 

buna “architrave” adını vermişler. Bizde “lente” denir. Dördüncü Kapı’nın lentesi yarım metre arayla 

dizilmiş akant yaprağı figürlerine sahip “süs konsolları” (corbels) ile bezenmiş. Söz konusu akant 

yaprakları ‘S’ biçimli. Bu tasarım alanyazında “ancone” veya “scroll” olarak adlandırılıyor. Scroll 

düzenlemeleri çiftli sütunlara (kuple columns) kadar devam ediyor. Lente’nin üst bölümünde ince bir 

“boncuk- silindir” (bead and reel) silmesi ve hemen onun üstünde “yumurta-su yaprağı” bordür 

deseni yer almakta. İyonik düzende “bead-reel” süslemeleri genellikle “boncuk-disk” şeklinde 

tasarlanırken Saltanat Kapısı’nda bunlar “uzatılmış boncuklar” şeklinde yapılmış. Batılılar bu türüne 

“elongated beads” adını veriyorlar. Uzatılmış boncuk ve disklerin anlamı “doğum, yaşam ve ölüm” 

olarak değerlendiriliyor. Doğarsın, yaşarsın ve ölürsün. “Bead ve reel” dizileri adeta bir zikirmatik… 

Yumurta-yaprak (egg and leaf) bordürünün üstünde dar bir şerit halinde tenya (taenia) yer alıyor. Biz 

gergi şeridi adını verebiliriz. Lente’nin hafif dışarıya taşan üst kenar silmesi… Dor Nizamı’nın öğesi 

olan bu tenya, koşu yapan atletlerin alınlarındaki şeritlere benzetilir.   

Başlığın “yüz” kısmında, friz (frieze) adı verilen duvar süslemeleri var. Bu bölüm yaklaşık 70 cm 

eninde. Boyun bölümünde bulunan süs konsollarının uzantıları bu bölümde yarım metre arayla 

düzenlenmiş ve akant yaprağından yapılmış perdelerle devam ediyor. Aralarına gülçe simgeleri 

konmuş. Kapının bu bölümünde Dor Nizamı’ndan yararlanılmış. Klasik Yunan ve Roma mimarisinde 

kare düzenlemenin içine yapılan gülçe rozetlerine, genel bir terim olarak “metope” adı veriliyor. 

Dilimize “motif” biçiminde geçmiş. Eski Yunanlılara ait Dor Nizamı’nda metop’lar “üç direk” (triglyph) 

simgesi arasına yapılırmış. Üç direk, milattan önceki yıllarda insanların ağaçtan derme-çatma kulübe 

olarak yaptıkları ilk mabetlerde kullanılırmış. Saltanat Kapısı’nda “üç direk” yerine akant yapraklı 

perde düzenlemesi kullanılmış. Çok uzun yıllardan beri metop’larda gülçe rozetini kullanmak genel bir 

teamül. Kökleri, Milattan önce dört bin yıllarındaki Mezopotamya-Mısır uygarlığına uzanıyor. Batılılar 

bu simgeye rozet (rosette) adını veriyorlar. Eski Yunanlılarda bir dönem kullanıldıktan sonra 

unutulmuş ve Rönesans’la birlikte yeniden canlandırılmış. Biz gülçe veya gülbezek terimleriyle 

karşılamış olsak da manası daha geniş. Yaprakları dairesel biçimde düzenlenmiş olan bitkilerin veya 

çiçeklerin hepsi rozet. Tek başına gülü temsil etmesi gerekmiyor. Gülün “yapraklarını açmasına 

benzer şekilde” büyüme sürecine sahip tüm bitkiler gülçe… Osmanlı bu simgeyi sevmiş, özellikle 

mezarlarda kullanmış. Roma-Bizans mimarisinden devşirilen mermer lahitleri bir tür kaktüs çiçeği 

olan sukulent simgesel tasarımlarıyla donatmış. Fakat bizim için o desenler sukulent değil, gülbezek’tir 

ve devr-i âlem-i temsil eder.  
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Frizin üzerinde dar saçaklı bir “üst tablo” var, buna korniş (cornice) adı veriliyor. Onu insan başındaki 

saçlara benzetiyorum.  Frizden dar saçaklı kornişe geçiş, “dil ve ok” bordürleri ve onun üstünde yer 

alan dentil simgeleriyle sağlanmış. Dentil bölümünün üst tarafında 10 cm eninde “taç lentesi” 

(corona) ve onun da üstünde “su yaprağı” veya “yaprak-ok” adı verilen yaprak motifleriyle süslenmiş 

eğrisel “taşırma pervaz” (cymatium) bölümü yer alıyor. Korniş üç ana bölümden oluşuyor: dentil, 

corona ve cymatium. Dentiller, öne doğru çıkan küçük dikdörtgen kabartmalar. Yan yana dizilmiş 

dişlerden oluşan bir dizi... Dilimize dantel şeklinde geçmiş. Bizim, yani Mezopotamyalıların “diş”i 

Hintçeye das, Latinceye dens olarak geçtikten sonra Grek ve Roma mimarisinde bir süsleme öğesine 

ad olmuş.  Binlerce yıl sonra dantel adıyla başkalaşmış bir kelime olarak bize geri dönmüş. Dentillerin 

ilk örneğine MÖ 500’lü yıllarda yaşamış olan Aşamenid İmparatoru Daryus’un mezarında rastlanılmış. 

Mimarlar, dentil’i Batı Anadolu’da bir zamanlar var olmuş olan İyonya’ya ait İyonik Düzen süslemesi 

olarak adlandırıyorlar. Bu “diş” simgeleri bir yönüyle “damlalık” gibi…  Batılılar bunlara drop veya 

gutta adını veriyorlar. Kornişin altında kesintisiz bir şerit olarak devam etmemesi nedeniyle damlalığa 

daha fazla benziyor gibi. Normal şartlarda damlalıklar triglif’lerin altına yerleştirilirmiş. Fakat bu 

örnekte, triglif bulunmadığından söz konusu motif, hem “diş” hem de “damlalık” olarak 

değerlendirilebilir. Taç lentesinin altında ilginç bir desen var. Ortasında bir kutucuk ve iki yanında boş 

yaprak kabukları… Sanki bir tılsım kutusu…  

Sıra taç’da… Bu tür yapıların Batıdaki örneklerine baktığımızda korniş düzenlemesinin hemen 

üzerinde üçgen alınlık (tympanum) bulunur. Dördüncü Kapı’daki düzenleme “üçgen alınlığı” 

hatırlatıyor olsa da ben onu daha çok “taç”a benzetiyorum. O taştan yapılmış bir imparatorluk 

başlığı... Belki de bir miğfer… Tacın tam orta bölümünde “yumurta-ok” bordürlü, altın yaldızla 

kaplanmış Sultan Abdülmecid’in tuğrası var: Abdülmecid han bin Mahmud, el-muzaffer daima 

(1270)…  

Tacı bir daire gibi düşünürsek iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz: Birincisi tacın siperliği, ikincisi 

korkulukları… Siperlik; gözümüzü okşayan ve bakışları merkezileştiren bölüm... Tam ortasında tuğra 

var, bakışımız orada sükûn buluyor. Selçuklularda ve Osmanlıların ilk zamanlarında miğferlerin 

börkünde ya “La ilâhe illallah, Muhammed-ün rasûlüllah” veya “Nasr-un minallahi ve fethun karîb” 

yazarmış. Miğfer tâca dönüşünce o kutlu sözler unutularak “Abdülmecid, her zaman zafer kazanan…” 

sloganı benimsenmiş. Ne yazık ki, kutsi dâvâya ait ilâhî şifrelerin, enâniyet parfümü ile tütsülendiğini 

ve altın yaldızla kaplanarak üstünün örtüldüğünü görememişiz, anlayamamışız.   

Siperlik dediğimiz, kapı kanatlarının üstündeki bölüm…  Her iki tarafta üçer tane olmak üzere altı 

burcu ve bir tepeliği var. Tomurcuk (fleuron) tepeliklerle sonlanan burçların (pinnacle) plastik 

özelliklerini tanımlamak “lüzumsuz bir tantana” olacak, fakat tam ortada yer alan “asıl tepeliği” 

irdelememiz gerekiyor.  

Geçmişten başlayarak günümüze gelelim… 17. yüzyılda, Herculaneum [Herküliye] ve Pompeii 

[Pompey] şehirlerinde kazılar yapılmaya başlandığında tarih öncesine ait vazolar bulunmuş. 

Avrupalılar önceki yüzyıllara ait klasik vazolara büyük ilgi duyarak onları her yerde yeniden 

kullanmaya başlamışlar. Bir süre sonra vazolar Avrupa’da neoklasik döneme ait süsleme sanatının 

ayırt edici özelliği olmuş. Su kaplarının üzerine, kapılara, pencerelere, parfüm şişelerine, mobilyalara, 

ağaç işlemelere hep “vazo simgeleri” yerleştirmişler. Bir süre sonra kendileri de bu hallerine şaşıp 

“vazo deliliği” adı altında kitap yazmışlar. Eski Greklere göre, pişmiş topraktan yapılan ilk çömleği 

Tanrıça Aten bulmuş. Neoklasik dönemdeki vazo “takınaklıları”, özellikle Grek vazoculuğunu taklit 

etmeye çalışmışlar. Kaynaklarda, klasik dönem vazolarının içme suyu, şarap, zeytinyağı ve sıvı boyaları 

taşımak için kullanıldığı belirtiliyor.  Fakat anlamlı olanı onun, aynı zamanda dinî ayinlerin bir aracı 

olarak ortaya çıkması. Özel bir türü, “gelin banyosunda” kullanılacak suyu korumak için kullanılırmış. 

Bizde bu âdete “gelin hamamı” adı verilir. Gelin banyosu suyunu tutmak üzere özel olarak tasarlanan 
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bu vazo aynı zamanda cenaze merasimlerinde de kullanılırmış. Bir tür “meyyit vazosu” imiş… Ölü 

Vazosu’nun içinde kutsanmış su, şarap, zeytinyağı, süt veya bal gibi sıvılar taşınırmış. Bu sıvılar ya 

ölünün vücuduna sürülür veya mezar toprağına dökülürmüş. Basitleştirmek için, bu vazoyu “gelin-

cenaze ibriği” olarak da isimlendirebiliriz.  Batılılar, porta kapılarına ve binalarda çatı parapetlerinin 

üstüne konan bu vazoya  “likitos” adını verirlermiş. Likitos vazosuyla mezara okunmuş şarap 

dökmenin amacı tanrıların ölüyü kutsamasını sağlamakmış. Çok farklı uygulamaları olan bu âdetin 

kökleri Romalılara, Greklere, İsraillilere ve hatta Mısırlılara kadar uzanıyormuş. Uzun bir “vazo” 

paragrafı oldu. Fakat “siperlik” bölümünün “tepeliğini” böyle bir giriş yapmadan ele alamazdım. 

Çünkü imparatorluk tacının tepeliğinde bir “vazo” var.  

Bir an kuşkulandım, “yoksa vazo değil mi?” Hayır, eminim, bu bir vazo.   Altında yedi disk içeren süslü 

bir kaidesi var. Likitos’a benzemiyor. Uzun ince belli değil, bilakis enli. Yanlarında bulunan kollarına 

veya tutamaçlarına iki püskül bağlanmış. Tepesinde su güğümlerindekine benzer bir kapak var. 

Kapağın alt kenarı yine disklerle süslenmiş. Cepheden baktığınızda beş disk gözüküyor. Göremediğiniz 

yan disklerle birlikte yedi disk olabileceğini düşünüyorsunuz. Hristiyan ikonografisini araştırdığımızda 

yedili düzenlemelerin özel bir anlamının olduğunu öğreniyoruz. Öndeki ilk üç disk kâinatın üç günde 

yaratılmasını temsil ediyor. Dördüncü disk hayır ve şerrin, beşinci disk mahlûkatın, altıncı disk 

Havva’nın ve yedinci disk Âdem’in yaratılmasını…  Yakıştırma zorlaması mı diyorsunuz? Ben, “antik bir 

şiirin fantastik bir yorumu” olarak değerlendirilmeyi tercih ederim. “Fatiha’nın yedi ayetini temsil 

ediyor” diyeceğim ama Kapı’nın havası izin vermiyor. Kapağın tutamacı, kıvrımlı akant yaprakları ve 

çam kozalağıyla sonlandırılmış. Aslında, vazo şeklinde yapılan bu siperlik, sadece bir dekorasyon… Bu 

uygulamada “Neoklasik Nizam” adı verilen ekolden etkilenilmiş… Yapımcı mimarların ona derin dînî 

bir anlam yüklemiş olabileceklerini hiç zannetmiyorum. Fakat başka bir gerçek var, “vazonun içi dolu.” 

Vazo simgesi çağrışımlarla yüklü… Çağrışımlarından kurtulamıyor, ister istemez soruyorsunuz: Bu bir 

gelin vazosu mu, yoksa cenaze vazosu mu? Eğer cenaze ise kimin?  

Vazo kapağının tepeliği üzerinde durmamız gerekiyor. Bu topuzumsu düzenleme enginar bitkisinin 

goncasına benziyor gibi. Bağlantılı olduğu akant yapraklarına bakılırsa bir tür akantus goncası… Lotus 

çiçeğinin goncası olarak da tanımlayabilirsiniz. Fakat bu benzetmelerin hiç biri doğru değil. Çünkü 

neoklasik özellikler taşıyan bu tür tepeliklerde hep “çam kozalağı” kullanılıyor… Kökü Filistin 

topraklarına uzanıyor. Kozalak, oldukça geniş yelpazede yer alan simgesel anlamlara sahip. 

Günümüzde “misafirperverliği ve sıcaklığı” temsil ediyor. Merdivenlerdeki tırabzan başları, klasik 

karyola başlıkları, bahçe duvarlarında kullanılan babaların tepelikleri hep kozalak figürleriyle 

süsleniyor. Dolmabahçe Sarayı’nın bahçe korkuluklarının baba taşlarında da aynı kozalak simgesi var. 

Dünyanın en büyük kozalağı İtalya’da bulunuyor. On metre yüksekliğinde… Bronzdan yapılmış Pigna 

adı verilen bu kozalak birinci yüzyılda Romalılar tarafından anıtlaştırılmış. Mısır tanrısı Oziris’in 

asasında kozalak simgesini görüyoruz. Kozalak tarih boyunca “epifiz beziyle” temsil edilen bir nesne 

imiş. Epifiz bezi, beynin geometrik merkezinde bulunun göz şekilli bir organ.  Vücudun “üçüncü gözü” 

olarak isimlendiriliyor. Beynin dış dünyadaki “ışığı” algılama merkezi… Masonlar onu kendilerine 

simge olarak seçmişler ve ona “her şeyi gören göz” veya “radyant delta” adını vermişler. Antik 

zamanlarda “şifa” simgesi olarak görülüyormuş. Çünkü eski ilaçların etken maddesi büyük ölçüde 

kozalaktan temin edilirmiş. Kuzey Avrupa’da “aydınlanma” ve “anlayış” anlamına gelirmiş. 

Mimarideki anlamı ise, doğurganlık, verimlilik ve yeniden meyve verme olarak belirlenmiş. Etrüsk 

mezar ve türbelerinin üzerleri hep kozalak biçimli konilere sahipmiş. Roma döneminin kozalakları 

Tanrıça Zisa’yı temsil ediyormuş.  Eski Mısır’da, çam ağaçlarının ruhunu bünyelerinde taşıdıkları için 

Oziris ve Attis adılı tanrılar da kozalak simgesiyle ilintiliymiş. Bu arada, putperest pagan kültüründe 

kozalak, “ebedî hayatın” remzi olarak değerlendiriliyormuş. İncelediğimiz Dördüncü Kapı’da tepeliğe 

yerleştirilen beş kozalak var. Biri kapının siperliğinde, dördü nizamiye burçlarının tepeliğinde…  Vazo 

ve kozalak… Basit bir “neoklasik desen” olarak isimlendirdiğimiz beyaz ışığının “vazo ve kozalak” 
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prizmasından geçmesiyle ortaya çıkan onlarca renk. Anlayamıyor, açıklayamıyorsunuz. Camilerde son 

cemaat yerinin üzerini örten kubbelerin mermer alemleri düz konik topuzlu olarak yapılır. Yoksa 

devşirilmiş bir kozalak süslemesi mi?  

Kapının iki yanında yer alan Baz ve Yasin sütunları ile kuple sütunların başlıkları “Kompozit Düzen’de” 

yapılmış. Bu usulün tarihi Roma’daki Tito Takı’na kadar uzanıyor.  Düzenleme Rönesans zamanında 

Bakire Meryem adına yapılan kilise girişlerindeki sütunlar için uygun görülmüş. Kompozit düzen, 

İyonik düzenin volütleri ile Kornit düzenin akant yapraklarını birleştirerek karma bir yapı çıkarmış 

ortaya. Konstantin’e kadar Kompozit düzen Roma imparatorlarının kazandığı “askerî zaferlerin” 

simgesi iken, Konstantin zamanında Hristiyanlığın kabul edilmesiyle birlikte yerini Kornit düzene 

bırakmış. Batılıların yazdıklarına bakılırsa Kornit düzen “başka türde bir zafere” işaret ediyor, İsa’nın 

ölümüyle günahların fethedilmesi anlamına geliyormuş. Vay canına… Dördüncü Kapı ne kadar anlam 

yüklü, ne kadar da mübarek bir yapı imiş! Bütün günahlarımızı üstlenmiş de, bizim haberimiz yok. 

İyonik düzende kıvrık koçboynuzlarını andıran volütlerinin tam orta kısmına “göz” veya “iris” adını 

veriyorlar, İtalyanca “occhio” [okyo] olarak isimlendiriyorlarmış. İris, Grek mitolojisinde “gökkuşağı 

tanrıçasını” veya “haberci olan kanatlı bir meleği” temsil edermiş. Grekler, İris tanrıçasını cennetle 

yeryüzü arasındaki bir köprü ve ümit meleği olarak değerlendirirlerken Romalıların İris tanrıçası 

“hüzün ve keder” anlamına gelirmiş. Gelin biz birleştirelim; sağ volüt sevinç, sol volüt hüzün olsun.  

İşte öylesine saçma bir şey…   

Dördüncü kapı “ana plasterleri” ve apse kanatlarda yer alan “yavru plasterleri” ile birlikte koloneyd 

(colonnade) etkisi yaratıyor. Mimaride, sıralı sütunlarla heybet oluşturmaya koloneyd adı 

veriliyormuş. Aslında ana sütunlar gerçek sütün değil, bir tür plaster, yani yarım sütun. “Tekil plaster” 

ile kapı arasında üzerlik; tekil plaster ile “kuple plaster” arasında şanlık, kuple plasterlerin kendi içinde 

ise tek çiviye asılmış festonlar var. Mimarın tekil plasterlerle başlayıp kuple plasterlere geçmesi ve 

oradan yavru plasterlere uzanması “zıtlık etkisi” yaratma amacına yönelik… Böylece monotonluğu 

kırıyor, her metrekaresinde bakışlarınızı yapıya bağlıyor. Dördüncü kapı, bir “anıt portal” 

(propylaeum). Kromozomları, antik Greklere, Mısır firavunlarına ve Nemrut’un İştar Kapısı’na kadar 

uzanıyor. O bir “porch” veya “sundurmalı kapı” olmanın çok ötesinde. Atina’daki Akropol’ün giriş 

kapısı, Roma bazilikalarının heybet göstergesi, kiliselerin insan ruhunu etkileme aracı, Münih’teki 

Şehir Kapısı (Königsplatz), Victor Emmanuel Galerisi’nin giriş portalı, Karnak Tapınağının Cennet 

Kapısı, Washington’da Kapitol Binası’nın giriş cephesi, Hadrian Tapınağı’nın giriş kapısı, Efes’te Celsus 

Kütüphanesi’nin giriş kapısı veya Efes’teki Artemis Tapınağı… Bu tür propylaeum kapılar, “müşrik 

kültürlerin” ve “müşrik düzenlerin” şatafat simgesi.   

Dördüncü kapı isitirdye süslemeleriyle zenginleştirilmiş. Değişik büyüklüklerde; kimi içbükey, kimi 

dışbükey olmak üzere çeşitli şekillerde onlarcasına sahip… İstiridye, Barok sanatının vazgeçilmez bir 

öğesi olarak değerlendiriliyor. Eklektik bir kapıda mimar bu süsleme öğelerini kullanmamazlık 

edemezdi. Nizamiye kulelerinin vazo küplerinde, konsol süslemelerinde, floretlerde, kornit sütun 

başlıklarında, kuple sütunlar arasındaki feston süslemelerinde ve şanlık altındaki bölümlerde istiridye 

kabuklarını görüyoruz. En güzel ve büyük olanları şanlık panellerinde yer alıyor. Ayrıca üst 

parapetlerde fleur-de-lis (zambak) simgelerinin aralarında kullanılmış ve bu süslemelerin hemen 

altında triglif’lere (üç direklere) yer verilmiş. Hristiyanlar zambak simgesini bakire Meryemi temsil 

etmek üzere ikonografik bir simge olarak kullanıyorlar ve aynı zamanda onun kutsal saydıkları teslise 

işaret ettiğini dile getiriyorlar. Kapının köşeliklerine yerleştirilen monstreance simgeleri de istiridye ile 

taçlandırılmış. Nizamiye kulelerinin yuvarlak kemerli pediment bölümlerinin temel öğeleri yine 

istiridye. Onları her yerde görüyoruz. Şöyle düşünüyorum. Eğer, belli bir dönem Barok sanatının 

etkisinde kalmışsanız bu süs öğelerini kullanırsınız. Nitekim 1800’lü yıllardan sonra yapılan çeşme, 

cami, portal kapı, saray ve köşk gibi tüm yapılarda Batı mimarî tarzlarının simgeleri bazı değişiklikler 
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yapılarak hep kullanıla gelmiş. Osmanlının Barok, Rokoko, Ampir gibi üslupların özgün simgeleri için 

anlambilimsel bir değerlendirme yapmadığını düşünüyorum. Osmanlı, sanatsal güzelliklere yalın bir 

bakış açısıyla yaklaşmış, “güzelse herkesin güzelidir” deyip almış, arka planını derinlemesine 

araştırmamış. Bir söz vardır; “Gemi başka bir gemiye bakılarak yapılır.” denir. Dönemin saraylarını, 

köşklerini ve camilerini yaparken gözlerinizi Batıya çevirirseniz, Batı mimari tarzlarını esas alır, 

Hristiyan mimar, mühendis ve kalfalardan yararlanırsanız, Batının görünmez atomik parçacıklarını 

teneffüs ederek büyümüş ve terbiye edilmişseniz geminiz doğal olarak Batının çizgileri ve tasarımına 

sahip olur. Oysa doğanın renkleri, çiçekleri, istiridye kabukları, mevyveler, vazolar ve kozalaklar hiçbir 

dinin veya medeniyetin inhisarında değil… Hiçbir duygusal karmaşaya kapılmadan onları niçin 

kullanmayalım?  

Osmanlı fazla kafa yormadan, “dünyanın güzelliği” deyip istiridye simgesini kapının her yerine 

yerleştirmiş olabilir. Fakat mimarî tarzlar; çizgileri, kullandıkları simgeler, kartuşlar, renkler ve 

desenleriyle birlik oluşturarak bir anlamı yüceltir veya bir anlamı ortaya koyar. Ben istiridye 

kabuğuna, vazo simgesine, çam kozalaklarına takılıp kalmış değilim. Onlarca çizgi, desen ve simgenin 

hep birlikte ortaya koyduğu manayı araştırıyorum. İstiridye bu açıdan önemli… Kendime soruyorum: 

Böylesine bütüncül bir anlam varsa, acaba istiridye de bir araç olarak kullanılmış olabilir mi? 

Tasavvufta bir söz vardır: “Vahdette kesret, kesrette vahdet” denir. İstiridye simgelerindeki kesretin 

amacı nedir? Bunu sorgulamam yanlış mı değerlendirilecektir?  

İsteyen istediği gibi değerlendirsin. Ben istiridye kabuğunu x-ray cihazına almaktan vazgeçmeyeceğim. 

Bilim adamları bu konuda uzun makaleler yazmışlar. İstiridye sembolünün geçmişini tarih öncesine 

kadar götürüyorlar. Fakat günümüze taşınan istiridye Barok sanatıyla ilgili ve büyük ölçüde dini 

anlamlar yüklü. Her ne kadar çağdaş Batı toplumları artık istiridye simgesinin dini anlamıyla pek ilgili 

gözükmeseler de “tarihî miras sandığında” onu korumaya devam ediyorlar. İstiridye kabuğunun 

anlamı hakkında çok sayıda açıklama var. Ancak, ikisi önem kazanıyor: Hristiyanlıkta gerçekleştirilen 

vaftiz işleminin simgesi olması ve Hz. İsâ’nın havarilerinden olan Yakub’un mezarına yapılan kutsal 

hac yolculuğunu temsil etmesi. Eskiden belli bir bölgede yaşayan Hristiyanlar yeni doğan çocukları 

günahlarından arındırmak için vaftiz yaparken su dökmek üzere istiridye kabuğunu kullanırlarmış. Bu 

nedenle istiridye “vaftiz maştrapası” olarak simgeleşmiş. İstiridyenin dini çağrışımlara sahip ikinci 

anlamı, onun Hz. İsâ’nın havarisi Yakub’un mezarıyla ilgili olması. Havari Yakub, filistinde 

öldürüldükten yüzlerce yıl sonra hatırlanmış ve kemikleri mezarından çıkarılarak İspanya’nın 

kuzeyindeki Santiago şehrine götürülmüş. Böylece Avrupa’nın bütün şehirlerinden Hristiyanlar onun 

mezarını ziyaret etmek üzere yollara koyulmuş. Hristiyanlar için günümüzde üç yer önemli ve kutsal 

sayılmakta. Kudüs, Roma ve Santiago… Avrupanın her yerinden yola koyulup Santiago’da hacı olmak 

isteyen kişiler yakalarına, şapkalarının siperliklerine istiridye kabuğu takarlarmış. Yollarda bu simgeyi 

gören insanlar onlara su verir, önlerine yemek çıkarırlarmış. İstiridye kabuğu “hayır yapmak”, “havari 

yakub’u ziyaret edip hacı olmak” ve “havari Yakub’un mezarı” anlamlarına gelirmiş. Hristiyanlar bir 

dönem istiridye kabuğunu dini mesaj vermek üzere her yerde kullanmışlar, mimari yapılarda, süs 

eşyalarında, kolyelerde… Sonra dini anlamı “örtülmüş” veya “unutulmuş”.   

Gözüm ayaklarda… Daha doğrusu, belin altında kalan bölümde… “Pedastal” terimi plasterlerin 

ayaklarına verilen bir isim. Dilimize “postal” olarak geçmiş. Plaster bütünlüğüne “şaft” deniyor. Şaft iki 

bölümden oluşuyor: gövde ve bacak. Sütunun düz olan üçte birlik alt bölümü, “bacak” anlamına 

geliyor. Siz “kaval” olarak da isimlendirebilirsiniz. Yivli sütun bölümü “gövde” anlamında… Yani 

“şeşhane”… Dördüncü Kapı’nın sütunlarında “dışbükey şişme bir eğim” olmamasına karşılık, mimar 

Roma sütunlarındaki “entasis” bölümünden itibaren üst bölümü yivli yapmaya karar vermiş. Bacak ile 

postalın birleştiği yer “bileklik” ve yabancılar onu “beyz” (base) olarak isimlendirmişler. Şimdi, 

yukarıdan aşağıya doğru sıralayalım: gövde (entasis), bacak, bileklik ve ayak… Bilekliğe bizde “küp” adı 
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da verilir.  Plasterlerin gövde kısmında yer alan “yivli şaft” bölümü, 24 filüt ve 24 filet’ten oluşuyor. 

“Filüt” girinti, “filet” çıkıntı…  “Bilsek ne, bilmesek ne yazar” mı? Cevabım, “bilen yönetir, bilmeyen 

yönetilir”.  

Dördüncü Kapı’nın nizamiye kulelerine kadar uzanan yatay X harfi şeklindeki “yan panel duvarları” 

apse’yi temsil ediyor. Apse, yarım daire şeklindeki bir duvar, giriş yeri, girinti veya yarım daire 

şeklinde üstü kapalı bir kubbe. “Kabartı” anlamında Türkemize de geçmiştir. Bu düzenleme Hristiyan 

dünyasında ambulatory,  exedra, presbytery gibi farklı terimlerle tanımlanmış. Batıda Barok ve 

neoklasik mimarinin bir öğesi olarak değerlendirilmiş, hem dış bahçe kapılarında, hem de sarayların iç 

giriş kapılarında kullanılmış. Mihrap görünümlü olmasına karşılık genişliği, derinliği ve büyüklüğü 

itibariyle bizim “harp mekânımızdan” farklı özelliklere sahip. Apse, genleri itibariyle Roma ve Grek 

mimari özelliğini yansıtmasına karışılık daha sonraları Hristiyan kilisesinde ayinlerin yönetildiği merkez 

birim haline getirilmiş. Kubbeli apse, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kilise tasarımının standart bir 

parçası olarak görülmüş. Argo bir ifade olacak ama biz apseyi “takmamışız”. Osmanlı Ayasofya 

Camii’ndeki apseyi görmezlikten gelmiş, kıble ölçümü yaparak apsenin içine İslâm’ın mihrabını 

yerleştirmiş ve yıllarca namaz ibadetini yerine getirmiş. Apse beni zihinsel karmaşaya sevketmiyor, 

fakat yine de sormamazlık edemiyorum: Plütonyum parçacıklarından oluşan yağmurun altında 

iliklerine kadar ıslanmış baş mimar, diğer mimarlar ve yükleniciler başka bir strüktür ortaya 

kayabilirler miydi? 

Apse duvarlarının hakkını vermemiz gerekir. İçbükey duvarlar, uzun “yekpare panel levhaları” ile 

süslenmiş. Bu uzun paneller, ya üst üste yığılımış taş dizileri, ya dökme taş düzenlemesi veya sadece 

sıva… Batılılar bu tür duvar düzenlemelerine “ashlar” [eşler] adını veriyor.  Eşler düzenlemesi, “kuple 

plaster” sütunları da içine almış ve bir bütünlük sağlamış. Plaster sütunlar arasında üç büyük 

madalyon yer alıyor. Batılı örneklerinde bu madalyonların “yuvarlak camlı pencereler” şeklinde 

olduğunu görüyoruz. Tekrar olacak ama bana göre; bu madalyonlar Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarındaki hâkimiyeti temsil ediyor. “Doğumu, yaşamı ve ölümü temsil ediyor” derseniz yine de 

yanılmış olmazsınız. Şairin gizemli şiiri her türlü yoruma açık… Apse madalyonlarının içinde on 

yapraklı papatya çiçekleri var. Mısır’da “Tell el-Yahudiya” isimli antik yerleşim yerinde yer alan 

Üçüncü Ramses’in sarayında kazı yapıldığında bu çiçeğin binlerce benzerini bulmuşlar.  Daha sonra en 

güzel örneklerini Paris’teki Louvre Müzesi’ne taşımışlar. Rozet 3500 yıllık bir geçmişe sahip. “Ne kadar 

eski, o kadar değerli” mi acaba?  Ramses’in “fayans papatya çiçeği” şimdi Dördüncü Kapı’da apse 

duvarlarının madalyonlarını süslüyor. Hayır, bu Ramses’in çiçeği değil, “patera” da diyebilirsiniz. 

Patera, eskiden hamamlarda kullandığımız dibi “kabartmalı çiçek yapraklarıyla” süslenmiş bakır su 

tası. Patera tası, tarih öncesinde Tanrılara sunum yapmak için kullanılıyormuş. Onun “Ramses’in 

çiçeği” olduğuna inanmak istemiyorsanız, pekâlâ duvara ters kapatılmış bir “patera tası” olarak da ele 

alabilirsiniz. Veya ben orada “çiçek simgesinden başka hiç bir şey görmüyorum” dersiniz… Tercih sizin.   

*** 

Hiç şüpheniz olmasın ki, Dördüncü Kapı Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor. O, birlikte 

yaşadığımız kapı komşumuz Çorbacı Risto’nun şımarık kızı… Sekerek dans eden, süslü kokona Helen... 

Kimisi sarıklı, kimisi fesli; sırtına cepken-göynek giymiş, ayağında diz çakşırı olan gençler etrafında 

toplanmış hayret ve şaşkınlıkla onu seyrediyorlar. Birbirlerinin kulaklarına eğilip fısıldaşıyorlar. “Ne 

satıyor, ne satıyor?” diye soruyorlar. İçlerinden biri bağlantısız bir cevap veriyor: “Çok satıyor…” Bir 

başkası olayı hâlâ algılayamadığından saf bir eda ile soruyor: “Kim alıyor?”  Diğeri cevap veriyor: “Hiç 

kimse… İnsanlar bakıp geçiyor.”  

 


