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İkinci Kapı 
 

Hüner Şencan 
 
Topkapı Sarayı’nın dış girişini “ikinci devlet kapısı” olarak nitelendiriyorum. Sabah ezanıyla dua 
okunarak açılan ve yatsı ezanı ile yine dua okunarak kapatılan bu ikinci kapı, Sur-i Sultanî adı verilen 
geniş avlunun en dışta yer alan kapısıdır aynı zamanda…  Birinci tepede yer alan bu kapının 
Osmanlı’daki adı Bâb-ı Hümâyun... Topkapı Sarayı’nda üç önemli kapı var. Fakat asıl ilgi odağım, 
Hümâyun adı verilen bu dış kapı… 
 
Fatih adına tescilli ve 1478 tarihli bu dış geçit, sahibinden dolayı ‘Gözetilmiş Kapı’dır... Korunmuş ve 
belirli bir nedenle Allah tarafından himaye edilmiş olan “kutlu zâtın” kapısıdır. Çünkü O’na mübîn olan 
bir fetih nasîb edilmiştir. Fetih olgusu, onun kaderine ezelde yazılmıştır… Eskiden beri Türk illerinde 
devletin başı olan hükümdâr, hâkimiyeti Tanrı’dan alan kişidir. Hüküm verme, yani ‘yönetme görevi’ 
ona geçici bir süre için emânet edilmiş ve kendisine sorumluluk yüklenmiştir. Hükümdâr, Allah’ın 
emanetine hıyânet etmemeli, teb’asına karşı ülkeyi adaletle yönetmeli, kimsesi olmayanların kimsesi 
olmalıdır. Humayun, hâmi’dir… Koruyan, kollayan, gözeten, sahip çıkan veya ayağa kaldıran… Saltanat 
süren değil…  Bu kapıya Saltanat Kapısı, Güç Kapısı denmemiştir. Bu kapı mütevazî olmak, sarıp 
sarmalamak zorundadır. İnsanları, hayvanları, güçsüzleri, yetimleri… Tarihte, kapının çevresinde 
dolaşan, kapı önlerinde yatışan kedi ve köpekler bugün bizleri şaşırtıyor olabilir. Fakat kapı, onların da 
muhatabı…  
 
Humâyun Kapısı, eski adıyla Saray-i Cedîd, yeni adıyla Topkapı Sarayı’nın kapısı... Saray, 1478 yılından 
1856 yılına kadar 378 sene kesintisiz hüküm fermâ... Bu tarihten sonra Abdülmecid ile birlikte gücünü 
Dolmabahçe Sarayı’na kaptırır. Yorulmuştur, “ulu bir bilge gibi” gelişmeleri uzaktan, üzüntü ve acıyla 
izlemeye başlar.  
 
Üzüntüsü, hüküm fermâ yetkisini kaybetmekten değil,  devletin “dîn-i mübîn-i hümâyun” özelliğinin 
ortadan kalkmasındandır. O yıllarda Eski Saray’a Frenk elbisesi giydirilirken, Yeni Saray’ın müzeler 
koleksiyonuna terk edilmesi bin yıllık gelenekten yavaş yavaş uzaklaşmak anlamına geliyordu.  
Humâyun ve mübîn şifrelerinin içi boşaltılıyordu. Önce, yönetim olarak savrulduk, arkasından büyük 
toplumsal savrulma ortaya çıktı.  
 
Humâyun Kapısı’nın çevresinde dolaşıyor, fotoğraflarını çekiyorum… Bunu niçin yapıyorum, 
bilmiyorum… Şu an, sadece içgüdüsel bir davranış… Bir şeyler arıyorum… Kaybettiğim bir şeyleri…  
Orijinal formunu mu? Yıkılan köşkünü mü? Duygu yaratan klasik mimarisindeki süsleme ögelerini mi?  
Keşfetmeliyim, kapıyı çözmeli, onu anlamalıyım…  
 
Tarihî minyatür resimlerini inceliyorum. Basit sıradan resimler… Bir ilkokul öğrencisi çizmiş gibi… 
Büyükçe bir giriş kapısı ve üzerinde köşk adı verilen bir bina… O kadar… Köşkün nasıl bir daire olduğu 
anlaşılmıyor, iki katlı mı tek katlı mı? Herhalde yüksek tavanı olan, tek katlı bir bina olmalı… İki dizi 
pencere var. Alt pencereler çapraz ince çıtalarla örülmüş… Panjurlu… Dışarıdan içerisi görünsün arzu 
edilmiyor demek ki... Üst pencereler biraz daha küçük ve panjursuz. Hem güneş almaya imkân 
vermeli, hem de kışın fazla soğuk almasını önlemeli… Tüm devlet ricâli binalarında olduğu gibi yüksek 
tavanlı bir köşk… Gönül genişliğini, cömertliği, düşünme enginliğini ve bakış derinliğini temsil ediyor… 
Nasıl baktığımıza bağlı… “Hayır”… “Heybeti, saltanatı, güç ve iktidarı temsil ediyor” da diyebilirsiniz…  
Demek ki, öyle bakıyor, öyle algılıyorsunuz… Bir Batılı gibi… 
 
Bizimkiler üç boyutsuz resmetmişler… Minyatür denen kaba saba çizgilerle… Resme boyut vermeyi 
günah saymışlar… Mimarlar, ne sarayı, ne de kapısını camilerden daha yüksek tutmamışlar... Edep ve 
hayâ etmişler “Yüce Yaratıcı’nın gücüne gider” diye… Ressamlar, “gerçek güzellik Allah’a mahsustur” 
düşüncesiyle yaşamlarını ibadet için değerli görmüşler; “tek kare resim” yaratma uğruna günlerini ve 
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haftalarını kaybetmemişler… O nedenle, bu resimler çarpık çurpuk… Yeterince bilgi vermiyor… Tek 
kare resimle zamanı dondurma ve geleceğe mektup atma düşüncesi yok Osmanlıda… Geleceğe 
yönelik tek mektup, peygamberî vasiyet: sâlih evlat yetiştirme, sadaka-i câriye ve ilmî bir eser 
yazma…  --- Yani, “bilimsel bir eser” mi demek istiyorsunuz? --- Hem evet, hem hayır… Batılıların 
bilimsel eser yazma yaklaşımıyla bizim bilimsel eser yazma anlayışımız farklıdır. Batılıların bilimsel 
eser yaklaşımı; profandır, kutsaldan soyutlanmıştır. Onlar Tanrıyla Dünyanın yollarını ayırmışlardır. 
Bizde, iç içedir. Bilimsel yöntem ve metodlar Allah’ın bize öğütlediği tarîkatlardır. Biz onları kullanır, 
düşünür, yeni görüşler ileri sürer, yanlışlar ve böylece hakikati bulma çabası içinde bulunuruz. 
Sonuçta, tahkîkî iman derecesine ulaşırız. 
 
Üniversitelerimizde yazılan tarihsel mimarî yapıları tanıtan kitaplara bakınız… “Profan yapılar”, “kutsal 
yapılar” diye temel ikili bir sınıflama vardır.  Hamamları, köprüleri, çeşmeleri, hanları profan eserler 
arasında; camileri, şadırvanları, minberleri ve minareleri kutsal yapılar arasında sayarlar. Kale profan 
veya seküler bir yapı mıdır? Ya, Humâyun Kapısı? Beyin hücrelerinin protoplazma ve çekirdeğine 
kadar Batı düşüncesi ve felsefesiyle yoğrulmuş zihinlere nüfuz edemeyeceğimin farkındayım, fakat 
onlar da açık bir şekilde görüyorlar ki, İslâm toplumlarında bu yapılar hiçbir şekilde profan değildir.  
 
Dinle alâkası olmayan bir kapıya “Selâm Kapısı” adını veriyoruz.  Arkasından bir sürü tedâiler, 
çağrışımlar…  Barış anlamına mı geliyor, “Selâmün Aleyküm” anlamına mı? Mescid-i Nebevî’deki 
kapının adı da Selâm… Kâbe’de de var… Hz. Peygamberin “Bir yere selâm vermeden girmeyiniz…” 
buyruğunu hatırlayalım… Rahmetli babam, sabah erken saatte yatak odasından kalkıp onun odasına 
girdiğimde “Niçin selâm vermeden giriyorsun?” diye beni paylamış; ben de yıllar sonra oturma 
salonuna mahmur gözlerle girip “günaydın” diyen kızımı uyarma ihtiyacı hissetmiştim: “Sevgili kızım, 
bizim günaydınımız, “selâmün aleyküm”dür…  Yani, “Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize 
olsun…” Topkapı Sarayı’nda birinci bahçeden ikinci bahçeye geçişi sağlayan geçidin adı Selâm Kapısı… 
Bizim bazı yapılarımızı ve eserlerimizi profan olarak nitelendirmeleri Batılıların açık bir paradigma 
yanılgısı…  Onları mazur görebiliriz, fakat kendi insanlarımızı, hayır…  
 
Bâb-ı Hümâyun Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanmış. Surların bitirilmesi ise daha uzun 
sürmüş, Kutlu Komutan vefat ettikten sonra dahi yapımı devam etmiş. 12 metre yüksekliğindeki 
surların ön cephesinde yer alan bu kapı oldukça sade bir görünüme sahip… Tarihte de böyle olmuş… 
Belli bir aksesuara sahip olmuş, fakat minimal düzeyde… Değerlerimizi daha iyi temsil ediyor… Ancak 
günümüzdeki kapı ile tarihteki kapının görünümleri ve büyük ihtimalle üzerindeki yazılar aynı değil… 
Birkaç tespit yapmakta yarar var… 
 
Hümâyun Kapısı pek çok onarım, değişiklik ve çevre düzenlemesine konu olmuş… Son yıllar hariç eski 
değişiklikleri pek bilmiyoruz. Benim tahminim en az altı kez üzerinde çalışılmış… Elimizde eski 
yüzyıllardan kalma fotoğraflar, minyatürler var. Bu çizgi resimlerden orijinalini çıkarmak mümkün 
değil. Batılıların çizdikleri gravürler de gerçeği ancak bir ölçüde yansıtıyor... Şimdiki son hali, köşk 
hariç tutulursa, gerçeğine daha çok benziyor gibi. Fakat asli öğe sayılan köşk olmayınca ve kapı 
girişlerinin yanında yer alan çeşme benzeri nişlerin eski gravürlerle uyumsuzluğu dikkate alınırsa 
“görüntüsel bir benzerlik” bu… “Aslî benzerlik” değil… Demek ki, yine bir yerlerde yanlış yapmışız. 
 
Mimaride “restitüsyon” diye bir kavram var. Yıkılmış, bozulmuş ve müdahalelerle büyük ölçüde 
değişmiş yapıları orijinal haline getirme çabası. Orijinaline ait bir fotoğrafınız veya resminiz varsa işiniz 
kolay. Yoksa benzerlerini araştırıyorsunuz… Çok yönlü ipuçlarından yararlanarak bir model gerçekleş-
tiriyor; toplumsal belleği kullanıyorsunuz. Yıllarca çalışarak eseri yeniden ortaya çıkarıyorsunuz ki, 
sonra bir gün bir yerlerden bir gravür bulunuyor… Yapıyla gravürü karşılaştırdığınızda, birden derin bir 
hayal kırıklığına uğruyorsunuz.    
 
Hümâyun Kapısı’nda yaşadığım duygu budur. Ağırbaşlılığını, mütevaziliğini, sessiz ve süssüz oluşunu 
seviyorum… Kapının bir o yanına, bir bu yanına yürüyor, onu derin bir şekilde teneffüs ediyorum… 
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Yakından ve uzaktan bakıyor; çevredeki turistlerin yüz ifadelerini okumaya çalışıyorum. Merak 
ediyorum, bu kapıda ne arıyorlar? Nasıl bir duygulanım içindeler?  
 
Humâyun Kapısı, değerlerimizle daha barışık gibi… Ama orijinal değil. Yine de bana daha sıcak geliyor. 
Kalabalıklar girip çıkıyor, başlarını kaldırıp yukarıya bakıyorlar, Osmanlıca yazılarını, hat sanatını 
inceliyorlar, tuğralarına bakıyorlar. Hiçbir “vaav” nidası yok… Turistler içlerinden herhalde şöyle 
geçiriyorlardır: “Bu kapı da bir şey mi, siz gelin bizdeki kapıları görün…” Toplumsal koşullanma diye bir 
kavramdan söz edebiliriz herhalde… Aslında eserlerimizle toplumsal yapılarımızı koşullandırıyoruz. 
Toplumda bir beklenti, algı yaratıyor ve bu algıyı daha sonra gelecek nesillere taşıyoruz. Bu açıdan 
Türk insanın kafası karışıktır, karıştırılmıştır. Değer yargıları ve öncelikler, lüzumsuz ve gereksiz 
tartışmalar girdabında boğulup gider… Bu durum, tarihsel koşullanmışlık düzeyine, son üç yüzyılda 
yeni katmanlar ilave etmek istememiz nedeniyle ortaya çıkmıştır.  Bu katmanlar uyuşmamıştır ve 
devamlı hareket halindedir. Bir birine kenetlenmediğinden sürekli deprem fayları oluşmaktadır...    
 
Humâyun, çok geniş bir bahçenin kapısı… Uzmanlar bahçesinin yaklaşık 700 bin metre kare olduğunu 
söylüyor. Bir zamanlar bu bahçenin içinde sarayın tedarikini sağlayan sebze bahçeleri varmış, vahşi 
hayvanlar beslenirmiş… Gülhane Hayvanat Bahçesi yaklaşımı ta o günlerden mirasmış. Fakat ne yazık 
ki o gelenek de kaldırıldı… Bilerek mi, bilmeyerek mi?  Bu “manayı” korumanın bir faydası var mıdır? 
Saraya gelen yabancı devlet adamları Sultan’a ait vahşi hayvanların bulunduğu bu yeri gezer, buradaki 
aslanları, ayıları ve tavus kuşlarını incelerlermiş. Hayvanların “hümâyunu” için ne kadar mânidar…  
Kestirmeci yaklaşıma sahip isek bir kalemde “hayvan esâreti” de diyebiliriz… Her görüş zıddıyla kâim…  
Ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız önemli…  
 
Osmanlı avluları seviyor… Onları hem kalın, hem de mahremiyet nedeniyle çok yüksek yapıyor. Eski 
Saray’da da, yeni Saray’da da çok sayıda avlu var. Yeni sarayda belki dört, belki beş avlu var. Avlu 
içinde avlu…  Bohça içinde bohça gibi… Mahrem, daha mahrem, en mahrem… Kutsal, daha kutsal, en 
kutsal yer…  
 
Avlu kelimesi incelenmeğe değer. Arapça havle kelimesinden geldiğini düşünüyorum. Kuran’da “la 
havle velâ kuvvete” şeklinde geçer. Manası, “Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur” şeklindedir. 
 
Eşimin köyünün adı, “Havlu Burun”dur. Manasını kimse bilmez. Havâle göndermekten söz ederiz. 
Köpekler havlar. Çocuklar havale geçirir. Abdest alır yüzümüzü havluyla sileriz. Havlu kumaş 
dokusunda “hav”dan söz ederiz.  “Bu ahvâl ve şerâit” içinde derken, “Alpullu ve havalisi” sözünü 
kullanırken aslında avlu kelimesinin asokasyonları veya türetilmiş ve başkalaşmış izleri üzerinde 
yürüyoruz demektir.  Ben yukarıdaki ayeti, “Allah’ın çizdiğinden başka sınır, Allah’ın gücünden başka 
güç yoktur” şeklinde anlıyorum. Fakat Hz. Adam aleyhis-selâmdan beri insanlar hep sınır çizmişler, 
hep avlu yapmışlardır.  
 
Avlu ve kapı birlikteliği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Avlu var ki, kapı vardır. İlk kapılar kale kapılarıdır. 
Sûr-i Sultanî bir tür kaleciktir ve bu kaleciğin dış kapısı Hümâyun Kapısıdır. İnsanlar korkularından kale 
içinde kaleler yapmışlar, çoğalınca kaleleri genişletmişler, burçlarını yükseltmişler, emniyete 
kavuşunca güzelleştirme faaliyetlerine yönelmişlerdir. Abartılı bir yorum diyeceksiniz, ama ben 
cesaretle söylemekten çekinmeyeceğim. Türkçe zannettiğimiz kale sözcüğü de havle kelimesinden 
geliyor. Yani avlu demek…  
 
Yıkılan Bizans İmparatorluğu’nun sur içinde kalan topraklarında beş ana sur ve beş ana avlu vardır. İlk 
sur, MÖ 667’de, Kral Vize tarafından Sultanahmet’teki Milyon taşından başlayıp Sarayburnu’ndaki 
Sinan Paşa Sarayı’na kadar uzanan hattın doğusunda kalan topraklar üzerinde yer alan Bizantum şehri 
için yapılmıştır.  İkinci sur, Severus Duvarı’dır. Üçüncü sur Konstantin ve dördüncü sur Tedosyus 
tarafından inşa edilmiştir. Beşinci sur Fatih Sultan Mehmet’in surudur ki, onun içinde de ayrıca en az 
üç, iç sur daha vardır. Bu beş surda toplamda yüzlerce kapı bulunuyordu. Son Bizans İmparatoru 
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Tedosyus, Yedikule Zindanları tarafında bulunan Altın Kapısı ile öğünürdü… Şimdi orada örümcekler 
kapı ağası…   
 
Bizim müzâheret kapımız, “birinci kapı” olarak isimlendirdiğim Eski Saray’ın kapısı… “Yüce” devlet 
kapımız ise, Hümâyun Kapısı… Biri açan, diğeri yaşatan…  
 
Lütfen dikkat ediniz, avlular ve kapılar hep iç içe… Bu gözlem, derin düşüncelere dalmama neden 
oluyor… Tarih boyunca ve bütün coğrafyalarda hep böyle olmuş… İnsanlar güç mü topluyorlar, 
korunuyorlar mı, yoksa gizli bir kapıyı mı arıyorlar… Hani, o son kapıyı!  
 
Hz. İbrahim A.S., Kâbe’ye ulaşmak için mîkât denen beş sınır kapısı belirlemiş. Süslü kapı yapacak hali 
yok… Her birinin giriş yerine uzunca bir dikili taş dikmiş. “Burası giriş kapısıdır” demiş… Lütfen hızlı 
geçmeyiniz, “dikili taşlar da kapı…” Bu kapıdan itibaren emniyet içinde olunuz, ihrâma giriniz, bitki 
koparmayınız, insanlara zarar vermeyiniz, kötü söz söylemeyiniz, bir böcek dahi olsa öldürmeyiniz 
demiş… Hem coğrafî sınırları, hem davranış sınırlarını belirlemiş, yani değerlerimizi… Humâyun 
Kapısı’nın genleri Hz. İbrahim’e ulaşıyor. 1864 Kapısı Süleyman Mabedi’nde sonlanırken Humâyun 
Kapısı Hz. İbrahim’e ve oradan Hz. Âdem’e erişiyor… Aslâ zorlama bir yorum değil…  
 
İç avlular ve iç kapılar teoremi… Bunu çözmek zorundayız. Bizi son kapıya götürecek formül o… 
Mekkeliler için mîkât Hıll Bölgesi, yani Hz. İbrahim’in sınırları kapsamında ikinci bir avlu, ikinci bir sınır. 
Başlangıçta Kâbe’nin avlusu yoktu. Sonra avlu yapıldı, hacıların sayısı arttıkça eskiler yıkıldı genişletildi 
ve genişletilmeye devam ediliyor. Osmanlı zamanında, Kâbe’nin içinde metâf denilen yere Bâb-ı 
Selâm Kapısı’nın altından geçilerek girilirdi.  Ona “Benî Şeybe Kapısı” da denirdi…  Şimdi metâf, bütün 
Kâbe… Metâf genişliyor, Zemzem Kuleleri’ne rağmen genişlemeye devam edecek… Tahmin ederim, 
kuleleri de yutacak veya belki kıyamet kopacak…  Bir an önce son kapıyı bulmak gerekiyor… Gözüm 
Kâbe’nin siyah örtüsünün altındaki altın renkli kapısında… Birçok kişi Kâbe’nin bu altın renkli kapısının 
arkasında ne var diye merak ediyor. Ben de merak ediyorum ve İnternet’te araştırma yapıyorum… 
İçerisi boş… O halde son kapı değil… Bab-ı Hümâyun kapısı beni Hz. İbrahim aleyhis-selâma, Kâbe’ye 
getirdi ve hatta içine dahi girdim, ama aradığımı bulamadım. Birden dikkatimi çekti, Kâbe’nin iç 
köşesinde bir kapı var yukarıya, tavana çıkıyor. “Tevbe Kapısı” olarak biliniyor… Bir hacı bu 
merdivenleri tırmanarak Kâbe’nin tavanına çıkmış, gökyüzüne bakıyordu… Yoksa… O da mı son kapıyı 
arıyordu? “Ey Allah’ım, biliyorum, ne yerdesin, ne göktesin…” Fakat bu takınaklı düşünceden, son 
kapıyı arama kurgusundan da kurtulamıyorum… Acaba son kapı, “tövbe” mi? 
 
Humâyun kapısı beni gezdiriyor, düşündürtüyor… Dahası, “beni yeniden ele al” diyor… Kendi kendime 
konuşuyorum: “Son kapı, aslında ne yapacağıma karar vermem” demek… Bu kapıyı yeniden ele 
alacağım… O’nu, yani kendimi… Zihniyetimizi, bakış açımızı… Gelecek nesiller için izler, işaretler 
bırakmam gerek…    
 
Gelecek nesiller bizim gibi naîf olmayacak, çok daha güçlü gelecekler… Önce ilkeleri belirlemeliyim. 
“Yeryüzü mescit” olduğuna göre hiçbir yapı Zâtî bir değere sahip değil... Özne değil, nesnedir. Onlar 
aracılığıyla Yaradan’a yöneliriz. Yönelmemize aracılık ettikleri ölçüde değerlidirler. Taş, taş olduğu 
için, kapı ağaç olduğu için değerli değildir. Bizi gönül yoluyla, seyri sefere çıkardığı için değerlidir. 
Nesnenin kendisi değil, yolculuk önemlidir. Mimaride, süslemede, azamet ve sanatta Yaratıcıyı ikinci 
plana itecek, gözümüzü kamaştıracak her yaklaşım nesneyi azizleştirir.   Nesne bizde hoşnutluk 
duygusu yaratabilir, fakat başımızı döndürmemelidir. 
 
Peygamberî öğreti, diğer dinlerin ve inançların yaklaşımlarına benzememeyi gerektirir. Nesneyi, 
formu, çizgi ve rengi, herhangi bir simgeyi azizleştirmeden kullanmanın yollarını bulmak… Onları bir 
amentü gibi görmemek… Saplanıp kalmamak… Sürekli geliştirmek. İnanç dünyamızın davranışlarımıza 
günlük yaşantımıza yansıyan hareketleri ve dinamikleri içinde yeni hareket öğeleri bulmak ve bunları 
çizgiye dökmek…  
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Tarihî eserleri onarmak üzere ele alan büyüklerimizin bir çelişkiyi sürekli yaşadıkları anlaşılıyor. Bir 
taraftan orijinali yaşatmak ve korumak istiyorlar, diğer taraftan geçmiş zamanların yaklaşımları ve 
değerleri içinde anlamını yitiren öğelerden kurtulup kendi zamanlarının simgesel öğeleriyle yapıyı 
zenginleştirmek istiyorlar. Gerçekten zor bir durum… Geçmişi yaşatmak zevksizlik… Çağın değerlerini 
enjekte etmek, tarihe ihânet… Ara çözümler ve eklektik yaklaşımlar ise kimseyi tatmin etmiyor… 
Yapının yüzünü, altı kez estetik cerrahi masasına yatırınca artık onu hiç kimse tanımıyor. Donuk ve 
hissiz bir yüzle karşı karşıyayız… Tebessümü bile soğuk… Geleceğin genç mimarlarını zorlayacak en 
önemli sorun bu. Fakat mimarlar bu sorunu tek başına çözemeyecekler. Konu toplumsal değerler ve 
toplumsal koşullanma ile yakından ilintili… Uzun yüzyıllar tartışma ve arayışlarla geçecek… En sağlam 
ölçüt, nesnenin azizleştirilmemesi ve özgün tasarımlar yaratma…  Bu iki ölçüt bizi kurtarabilir… 
Önümüzdeki binlerce yılda bu eserler üzerinde kim bilir daha kaç ameliyat yapılacaktır.  
 
Eski bir gravüre bakarak tasvir etmeye çalışıyorum. 1840’lı yıllar olabilir… Humâyun kapısının bu 
görünümü orijinal değildir, fakat bende iyi izlenimler bırakıyor. Aslında ressam, III. Ahmet Çeşmesi’ni 
resmetmiş, fakat kaçınılmaz olarak arka plandaki kapının bir bölümünü de tuvaline almak zorunda 
kalmış. Kapının ana kemeri, sonraki kemerlere göre daha sivri.  Sivri kemer, yarım atkı söve ile 
süslenmiş. Sivri kemerin tam üst kısmında palmet yapraklarından yapılmış muhtemelen mermer bir 
taç var. Bizde genellikle çeşmelerin üzerine yapılır. Örneğin Eyüp Sultan’daki selsebil çeşmesinin 
üzerinde böyle bir taç vardır. İki tarafta yarım atkı söveler “püskül sarkıtlarla” sona eriyor.  
 
Kemerin altında, şimdi ayet yazılmış olan bölümde, çiçek ve yapraklardan oluşan rölyef rumî bir desen 
var. Desenin daha sonra silinerek yerine ayet yazıldığı anlaşılıyor.  Günümüzde ay ve yıldız bulunan 
rozetlerin etrafında oymalı süslemeler olduğu görülüyor.  
 
Kemerin tam üstünde köşk ve köşkün orta yerinde büyükçe bir pencere var. Sultan ve eşlerinin 
burada oturup yoldan geçenleri izledikleri, sultanın şehzadelerin (şâh-ı zâde) sünnet düğünü gibi 
etkinliklerde buradan halkı selamladığı bildiriliyor. Pencere soğan biçimli sağır bir kemerle süslenmiş. 
Bu resmi diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik bu… Soğan biçimli kemer sövesi içe doğru iki 
kademe girinti ile derinleşiyor. Diğer resimlerde bulunmayıp sadece bu resimde var olan bir başka 
özellik köşkün saçakları. Ahşaptan yapılmış, oymalı ve geniş tutulmuş. Söz konusu köşkün 
1839 yılındaki yangına kadar ahşaptan yapıldığı ifade ediliyor. Osmanlı bu tür yapıları, yani köşk, 
çeşme, giriş kapısı ve hayat sundurmalarının saçaklarını hep geniş tutuyor. Selçuklulardan beri gelen 
bir gelenek bu… Köşkün üstü kiremit kaplı. Saçakların kenarında kurşundan veya çinkodan yapılmış 
dantelalı yağmur damlalıkları var. Köşkün altında yer alan kâide duvarına baktığımızda büyükçe bir niş 
olduğunu görüyoruz. İkincisi gözükmüyor. Diğerlerinde bulunmayan farklı özellik nişin kemer 
formunun da soğan başı biçimli olması… Acaba ressam hayal gücünü mü çalıştırmıştır? Sanmıyoruz. 
Öyle olsaydı III. Ahmet Çeşmesi’nde de benzeri yaklaşımlara sahip olurdu.  
 
Üst pencerelerin kemerleri sivri ve belki süslemeli. Pek çok resimde görüldüğü gibi pencereler kısa 
değil, uzun. Üst pencerelerde söve yerine girinti formu kullanılmış gibi... Net anlaşılmıyor… Başka 
resimlerden anladığımız kadarıyla ana pencerenin her iki yanında üçer pencere daha var. Ortadaki 
pencereyle birlikte toplam yedi pencere. Üst sırada ise sadece altı pencere, çünkü ortadaki 
pencerenin üzerindeki soğan biçimli sağır kemer burada pencere yapmaya yer bırakmamış. Minyatür 
resimlere bakılacak olursa yan duvarlarda da pencereler var, fakat bundan emin değiliz. Minyatür 
resimlerde bu tür ayrıntılara dikkat edilmemiş gibi bir hava var. Birinci sıradaki yedi pencerenin 
üzerinde sağır kemerler ve bu kemerlerin kilit taşlarının üzerinde yer alan taçlar uzaktan bakıldığında 
muhteşem bir görüntü sergiliyor.  
 
Humâyun Kapısı, üzerindeki köşkle birlikte heybetli ve asaletli bir duruşa sahip. Heybetli çünkü hem 
yanlarındaki sur duvarlarından, hem de belli aralıklarla dikilen kare biçimli kale burçlarından daha 
yüksek.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/1839
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Eskiden ana kemerin altında herhalde sadece ilk yapım kitabesi vardı. Bu kitabe, Fatih devrinin hattatı 
Ali bin Yahya es-Sûfî tarafından Arapça yazılmıştır.  
 
Sonraki resimlere baktığımızda, üst pencerelere de tahta çıtalardan panjur yapıldığı anlaşılıyor. Ana 
kapının iki tarafında yer alan girişlerin düz, sâde ve daha derin oldukları görülmektedir. Belki muhafız 
kulübesi, belki çeşme olarak yapıldı, tam bilmiyoruz. Daha sonraları kapı girişine ahşaptan yapılmış iki 
muhafız kulübesi konmasından bunların çeşme formları olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Eski resimlere 
bakıldığında belli belirsiz alçak kurna formlarının var olduğu izlenimi ediniliyor.  Bâb-ı Ali Kapısı’nda da 
benzeri yapısal düzenlemelerin mevcut olması bu ihtimali güçlendirmektedir. Günümüzde söz konusu 
alçak kurna formları yükseltilmiştir. Çeşme niş formlarının her iki yanında ve biraz uzakta iki mazgal 
deliği görülmektedir. Bunların üst kata çıkan merdiven boşluklarının aydınlatılması ve 
havalandırılması amacıyla yapıldığı tahmin edilebilir.  
 
Çatıda değişik tarihlerde farklı sayıda baca yer almıştır. Bazı fotoğraflarda iki, bazılarında üç ve 
bazılarında da dört baca olduğu görülmektedir. Köşk yıkıldıktan sonra kapı cephesinin üst silme 
sınırına ajur rölyef işlemeli bir sıra taş parapet yapılmıştır. Bu parapetlerin orada ne kadar kaldığını 
bilmiyoruz, daha sonra kaldırılmış ve düz hale getirilmiştir. 
 
Günümüze gelindiğinde ana kapı girişinin yan tarafında bulunan nişlerde çeşme formu iyice belli 
edilmiştir, fakat çeşme ve kurna düzenlemesi yapılmamıştır. Bu nedenle, sağır kemerli bir süs nişi 
algısı doğurmaktadır. Ayna taşı, eski nişe göre daha sığ bir şekilde yerleştirilmiştir. Bir ölçüde 
derinliğinden kaybetmiştir. Nişin ayna taşında dekoratif girintili bir tuğ imgesi vardır. Bu tuğ imgesi, 
Haseki Hürrem Sultan Camii’nde bulunan hünkâr mahfelinin perdeli düz mihrabına benzemektedir. 
Aslına bakılacak olursa benzer düzenlemeyi pek çok yerde görmek mümkündür. Hamamların kurna 
taşlarında, Edirnekârî yağdanlık raflarında, kavukluklarda,  seccadelerde, minberlerin ayak 
kaidelerinde… Ben onu tuğ imgesi olarak tanımladım. Çünkü biraz da Abdülmecid’in fesinin üzerine 
taktığı dik duran tuğa benziyordu. Bu tür formları, Photoshop programındaki katmanlarla 
açıklayabiliriz. Üst üste koyduğunuzda formlar belli ölçüde örtüşürler. Kimisiyle yüzde on oranında, 
kimisiyle yüzde elli, kimisiyle yüzde seksen, doksan oranında… Çeşmenin ayna taşındaki bu özel form, 
hiç şüphesiz abdesti ve namazı hatırlatır. Bu nişlerin ahşap çatılı Humâyun Kapısı’nda iç bükey formlu 
olduğu görülmektedir. Yani kavsaralı… Tıpkı yüz yüze bakan kapı içi niş formlarında olduğu gibi… 
Bilinmeyen bir tarihte kavsaralı yapı bozularak düz ayna formuna geçilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, 
cephede gelgitler çok olmuştur ve onarım taşları hâlâ tam olarak yerine oturmamıştır.  
 
Acaba “köşklü ana giriş kapısı” Osmanlıya veya Fatih Sultan Mehmet’in yaptırmış olduğu bu yapıya 
özgü bir uygulama mıdır? Sanmıyoruz. O döneme ait büyük kapılarda kullanılan bir formdur bu. Hem 
Doğudan, hem Batıdan izler taşır. Topkapı sarayına adını veren ve deniz kıyısında yer alan Top 
Kapısı’nın da formu bir dönem bu şekilde imiş. Eminönü semtindeki Yeni Caminin arka avlusundan 
deniz tarafına açılan bölümünde de aynı kapıdan bulunuyormuş. Demek ki oldukça yaygın bir 
uygulama… Doğudan da, Batıdan da etkilenmişiz… Hintliler Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı bu 
kapıdan etkilenmişler ve benzeri bir kapıyı onlar da kendi şehirleri için yaptırmışlar. Etkilenmişiz, 
etkilemişiz… Sonra yok etmişiz… Çelişkiler dünyasında yaşıyoruz… Yerimizi güçlendirememişiz.  
 
İçselleştiremediğimiz bir form var. Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Sağan görünümlü 
kemerler, kubbeler, formlar ve desenler… Pek çoğumuz bunların Hint kökenli olduğunu düşünüyor… 
Bence değil… Babür’e kadar uzanan bir geçmişi ve ortak kullanım değeri var. Bu form Doğu 
toplumlarının ortak kültürel mirası… Osmanlıda pek çok yerde bu formu görüyoruz. Hümâyun 
kapısında, eski Sirkeci tren garında, Topçu kışlasında, Üsküp’teki Kanûnî’nin yaptırmış olduğu saat 
kulesinde, Tıbbiye-i Şâhâne-i Hümâyun binasının burçlarında ve diğer pek çok yerde… Cami 
alemlerinin tamamında soğan simgesi vardır, bereketi, toplanmayı, tevhidi, gücü ve dayanıklılığı 
temsil eder. Alemlerdeki biçimi daha sonra, “soğan formu” yerine “armudî form” olarak 



7 
 

isimlendirmişizdir. Bir portakal gibi, yumruyu ve özellikle sivri olan yumruyu tercih etmişizdir. Kökü 
belki orta Asya steplerine, oradan da Mezopotamya oluşumlarına uzanır. Eski düğün törenlerinde 
kumaş toplayan düğün alayı bayraktarının elinde taşıdığı sırığın en uç noktasında takılı kocaman bir 
soğan başı vardır. Üzerine renkli krep bağlanarak kamufle edilir ve bir tuğ havası verilir. Makedonlar 
her yıl bizdekine benzer şekilde “Altın Soğan Şarkı Yarışması” düzenlerler. Nedense, soğan formu 
modern mimarlara ve üslupçulara ters gelir… Çünkü bu form, toplumu batı tarzlarından uzaklaştırıp 
Doğu toplumlarına yakınlaştırır. Ben soğan formuna baktığımda tevhid ve ümmet mesajını alıyorum… 
Doğallığı, tabiatı, keskin köşeleri olmayan, insanları üzmeyen yumuşak dokunuşları hissediyorum. Bir 
de Batılıya sormak lazım… Her halde şöyle cevap verecektir: Gözyaşı, acı, ıstırap… Kokma, 
kokuşmuşluk ve en önemlisi “geri kalmışlık…” Paradigmaların uyuşmazlığı dediğimiz şey işte bu…  
 
Hümâyun Kapısı’na yapılan müdahalelerin kronolojik bir tarihi yok. Kim, hangi tarihte, nasıl bir 
müdahalede bulundu ve niçin? Bunun çıkarılması gerekiyor… 1700’lü tarihlerden itibaren yapılan 
müdahalelerde kübik yaklaşım egemen… Eğik düzeyler, iç bükey, dış bükey formlar, dalgalı etekler, 
sütünceler, hafif sivri kemerler, mukarnaslar, kabaralar, yuvarlak bilezik ve korniş silmeleri, kavsaralar 
hep eski çağa ait formlar olarak değerlendiriliyor.  Yeniçağın mimar ve tasarımcısı, yitik hazinelerimizi 
yeniden gün yüzüne çıkarma sorumluluğuyla karşı karşıya… Büyük zorluklardan biri mevcut teknoloji 
çarkının o yönde dönmüyor olması… Mimarların, mühendislerin desteğini alması lazım… 
Mühendislerin de iş adamlarının ve bunun yanında tüm toplumun…    
 
Hümâyun Kapısı, deneyim dolu 1000 yıllık koca bir çınar ağacı gibi… Tarih ötesinden sesleniyor: 
“Dalım budağım kırılmış, köklerime neft yağı dökülmüş… Bu ortamda, yüzüme makyaj ha yapmışsın, 
ha yapmamışsın… Evet, görüyorum, bir şeyler söylemeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun… Ama seni 
dinleyen, seni anlayan kim?”  
 
 
 
  
 


