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Birinci Kapı 
 

Hüner Şencan 
 

Hafif tertipten, koleksiyoncu olduğumu düşünürüm. Değer verdiğim bazı eski eşyaları satın alır, belli bir 
hırsa sahip olmadan biriktirir; hatıralarımı ve yaşamımı onlarla zenginleştirmeye çalışırım. Birkaç aydır, 
kapı simgelerinin koleksiyonuna merak saldım. Zihinsel bir koleksiyonculuk bu… Okuyarak, resim ve 
fotoğraflarını inceleyerek hayal dünyamda onları sınıflandırıyor, hiyerarşik bir sıraya koyuyor, değersiz 
kapıları bir alt sıraya indiriyor, kapılarla ilişki içinde olan toplumsal yapıyı, insanların zihin iç dünyalarını 
anlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu, kendimi keşfetme uğraşısı içindeyim. Son kapıyı arıyorum… 
 
Koleksiyonculuğun okulu yoktur… Âsar-ı atîka toplayan kişiler değerli antik eşyalarla değersiz olanları 
zaman içinde müşterilerinin arayışları ve değerlendirmeleri çerçevesinde öğrenirler. Ben, bu işte 
yeniyim. Hangi kapıların değerli ve önemli olduğu konusunda net bir fikrim yok. Bu nedenle kalburüstü 
bir değerlendirmeyle seçiyorum, kapılarımı… Onları; “satabilirim”, “satamam” endişesi içinde değilim. 
Satamadığım kapılar bende kalabilir... 
 
İşe, devlet kapılarıyla başladım. “Ekmek kapısı, devlet kapısı” deyişi zihnimizde yer etmiştir. 
Günümüzde, “devlet memuriyetine girmeyi” ve “iş güvencesini” ifade ediyor.  Fakat bu deyişteki fiziksel 
“kapı” olgusunu görmezlikten gelemeyiz… O zaman sormalıyız, hangi kapı? Osmanlıda kapı ağası, ağa 
kapısı, kapı kethüdâsı, kapucu başı, ebvâb terimleri var... Kapı; ‘devlet’ veya ‘idare’ demek… Kapı Ağası 
ise ‘İdare Amiri’ anlamına geliyor… Osmanlıların kuruluş yıllarına, Selçuklulara uzanacak değilim. 
Gözümü şimdilik beş devlet kapısına diktim ve bu yazıda onlardan birincisini ele alacağım.  
 
İstanbul’da, Osmanlılardan kalan beş önemli simgesel devlet kapısı var. Cumhuriyet’ten sonra yapılan 
Taksim kapısını da bunlara ilave edersek haşmetli kapıların sayısı altıya çıkar. Fakat Taksim Kapısı devlet 
kapısı olmamış, sadece anıt olarak kalmıştır. Ankara’da simgesel bir devlet kapısı yoktur. Cumhur-
başkanlığı köşkünün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapıları simgesel bir nitelik kazanmamıştır. Son 
yıllarda Ankara belediye başkanının şehir girişlerine ‘kapılar’ yaptırması, sadece geçmiş kültürü 
hatırlatma amacı güdüyor.    
 
Birinci devlet kapısı İstanbul’da… Eski Saray’a ait... Onu, Mazhariyet Kapısı olarak nitelendiriyorum. 
Bursa’daki, Edirne’deki eski devlet kapıları ‘geçiş kapıları’… Onları ‘Hazırlık kapıları’ olarak da 
isimlendirebiliriz… Elestü bi Rabbiküm sualine muhatap olduğumuz kapı, ilk kapı… Ana rahmine düşme 
ise müteakip kapı… Gerçek birinci kapı, ‘doğum’… Öncekileri hep hazırlık kapıları… 
 
Eski Saray’a “Atîk-i Hümâyun Sarayı” deniyormuş o zamanlar… Kutlu komutan, Fatih Sultan 
Muhammed Han İstanbul’u fethettiği zaman, yarımadanın üçüncü tepesinin bulunduğu bölgeyi 
kendisine mekân tutmuş ve buraya ahşaptan 25 odalı bir saray yaptırmış. “Saray” adı verilen üç katlı 
bu mütevâzi yapı, mimari özellikleri açısından büyük ihtimalle eski Edirne Sarayı’na benziyordu.   
 
İlgi odağım, sarayın cümle kapısı…  Çünkü cümle âlem o kapıyı seyrediyordu… Her sarayın en az iki 
kapısı olurdu ve en büyüklerine cümle kapısı denirdi.  Fatih, bu tepeyi iki nedenle seçti… Birincisi söz 
konusu tepe, İstanbul yarımadasının merkezi konumundaydı. İkincisi, burada Bizans İmparatorluğunun, 
bazilika türü bir binası, Tedosyus’un miting meydanı ve girişine yaptırdığı büyük “zafer takı” vardı. Bu 
yüzden olsa gerek, burası en azından belli bir süre için Fatih’in önem verdiği bir mekân olmuştu. Daha 
sonra, bölgeyi ve yapılan sarayı yeterli görmeyecek, ömrü yüzyıllara uzanan âli devleti taşıyacak yeni 
bir saray yaptıracaktı.  
 
At Meydanı’nın güney ve güney doğusunda denize doğru uzanan Bizanslılara ait eski bir sarayın sadece 
yıkıntıları vardı. Bu saray 330 yılında Konstantin tarafından yapılıp 1080 yılına kadar 700 yıl varlığını 
sürdürmüştü. Büyük Saray adı verilen bu yapı İstanbul fethedildiğinde harâbe halindeydi. Fatih, o yeri 
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gezerken dilinden şu sözler dökülmüştü: “Şuna bakın, efsanevî kral Efrasyab’ın o muhteşem sarayında 
şimdi uğursuz baykuşlar mızıka takımı, örümcekler kapı ağası olmuş…” Yapı, dördüncü haçlı seferi 
sırasında tahrip edilip yağmalandıktan sonra, uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edilmişti. 
 
Son Bizans imparatoru Pale-logos, Ayvansaray-Balat semtindeki sarayında yaşıyordu. Bu bölgeyi daha 
sonra biz, Ayvansaray ve Balat olmak üzere iki ayrı semte bölmüştük. Balat (Palas-Saray) semtinde 
bulunan bu yapıya biz, Tekfur Sarayı [Kâfir Sarayı] diyorduk.  Bizanslılar ise yapıya Bilaç-erna Sarayı 
[Tanrının Bahşettiği Saray]  adını vermişlerdi. Fetih sürecinde bütün surlar top ateşine tutulduğu gibi, 
bu saray da yoğun bir bombardıman ateşi altında kalmış ve bu nedenle yıkılmıştı. Zaferden sonra içinde 
oturulacak halde değildi.  
 
Çağ açıp, çağ kapatan kutlu komutana bu nedenle sıfırdan yeni bir saray yapmak gerekiyordu. Fatih, 
sur içi İstanbul’unun üçüncü tepesi sayılan ve sonradan Bâ-yezîd olarak adlandırılan bölgede, iki yıl 
içinde iç içe geçmiş iki avlusu bulunan yeni bir saray yaptırdı. Saray bahçesinin içinde Bizanslardan 
kalmış bir mermer sütun bulunuyordu. Colona İstoriata adı verilen bu sütun Tedosyus’un yaptırmış 
olduğu forum alanının ortasında bulunuyordu. Eski çizimlerde, Sarayın dış bahçesinin arka köşesinde 
gözüktüğüne göre Forum’un sınırı günümüzde Ordu Caddesi üzerinde bulunan tarihi hamamın arkasına 
kadar uzanıyordu.  İnternetteki eski fotoğrafından anladığımız kadarıyla, kuşaklar halinde boydan boya 
insan ve hayvan rölyefleriyle süslü olan bu sütun günümüze ulaşamamıştır.  
 
Saray sözcüğü, “Eski Saray” için fazladır ama o günkü şartlarda “saray” olarak nitelendirildiğinden biz 
de bu kelimeyi kullanmaya devam edelim. Sarayın dış bahçe sınırları, Kapalı Çarşı’nın karşısındaki 
Sahaflar Çarşısı’nın girişinden başlıyor,  eski Bakırcılar Sokağı ile Mercan Yokuşu’na doğru uzanıyor ve 
cadde sonunda sola dönerek İstanbul Müftülüğüne kadar bütün Süleymaniye Camii’ni içine alıyordu. 
Güney batıda ise ana cadde üzerindeki Edebiyat Fakültesinin alt köşesinden başlayıp Vezneciler 
Durağı’na ve oradan Bozdoğan Surları’na açılan yolu takip etmek suretiyle Kirazlı Mescid’in önünden 
geçerek İstanbul Müftülüğünün sınırlarına erişiyordu. Sarayın iç bahçe sınırları ise yaklaşık olarak 
İstanbul Üniversitesinin ana bina sınırları ile aynı idi. Bugün gördüğümüz mutantan dış kapı, o günlerde 
iç bahçe duvarının asıl kapısıydı. O nedenle, bu kapı Osmanlının fetihten sonra yaptığı devlet sarayının 
ilk simgesel devlet kapısıdır. 
 
Günümüzde bu bölge, UNESCO Dünya Kültür Alanı tanımlaması içine alınmıştır. Ne gariptir ki, İstanbul 
Üniversitesinin ana binalarının yer aldığı Eski Saray’ın öz bahçesi sit alanının dışında tutulmuştur. Kim 
bilir, belki de iyi yapılmıştır…  
 
Fatih Sultan Muhammed Han, geniş bahçeye sahip bu sarayda 12 yıl kadar yaşadı. İnşaatın ilk iki yılında 
sarayı temsil eden ana köşk yapılmıştı. Daha sonraki yıllarda bahçeye hizmetli personel ve mutfak için 
ek binalar yapıldı. İkinci avlu, dış avluydu ve birkaç sene sonra yapılmıştı. Burada seçilmiş askerler, 
sultanın özel muhafız alayı kalıyordu.  
 
Osmanlı, o dönemde devlet kapılarına ihtişamlı isimler vermişti. Saray-ı Âmire Kapısı (Emîrler, yani 
Yöneticiler Sarayı Kapısı], Dersâdet, Dâr-üs Sâde Kapısı (Mutluluk Kapısı), Dâr-üs Selâm Kapısı (Barış ve 
Sükûnet Kapısı), Bâb-ı Hümayun Kapısı (Sultan Kapısı, Şâhâne Kapı, Mübârek Kapı, Kutlu Kapı) ve 
diğerleri…   
 
1532 tarihine uzanan Matrakçı Nasuh’un çizimlerinden anladığımız kadarıyla, oldukça sade görünümlü 
bu sarayın, bir ana yapı ve birkaç küçük binadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Sarayın dış avlusu 
1460’lı yıllarda tamamlanmış olmalıydı.  
 
Zaman içinde, Eski Saray’ın büyük dış bahçesi iki büyük camiye verilen yerler nedeniyle küçülmüştü. 
Bâ-yezîd Camii yapılırken dış avlu yıkılmış, sadece üniversite bahçesinin bulunduğu yerdeki orijinal iç 
avlu kalmıştı.  Zaman içinde haremi ayırmak ve bölmek üzere iç avlunun içinde ve kısmî nitelikte başka 
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avlular da yapılmıştı... Saray bahçesinin kuzey bölümü ise Kânûnî zamanında Süleymaniye Camii’ne 
tahsis edilmişti.  
 

Eski Saray, 1541 ve 1617 yıllarında çıkan yangınlarda tahrip oldu ve yeniden yapıldı. Hükümdâr o 
vakitler Topkapı Sarayı’nda yaşadığından bu yangınlardan etkilenmedi. Eski Saray’da padişah çocukları, 
eski padişahların anneleri ve dul zevceleri kalıyordu. Yangınların sonrasında, Eski Saray her defasında 
yeniden yapıldı. Yenilenen saray binasının yanında ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak başka 
binaların da yapılmasına izin verildi.   
 
Eski sarayda, dış avlunun ana giriş kapısı, yani “devlet kapısı” birkaç defa yenilenmişti. William Henry 
Bartlett’in 1850 tarihinde çizdiği gravürde gözüken kapının Fatih Sultan Mehmet zamanından kaldığını 
düşünmüyoruz. Çünkü kaynaklarda bu kapının 1827 yılında yapıldığı ve 1847 yılında formu korunarak 
yenilendiği belirtiliyor. 1827 yılından önceki Eski Saray’ın cümle kapısını “kale kapısı” formunda hayal 
etmek zorundayız.   
 
Zihinsel kapı koleksiyonu yaparken birkaç konuyla birden ilgileniyorum… Kapıların ana gövdesi, 
formları, süs ve aksesuarları, toplumsal kültürle olan bağdaşıklığı, toplumsal inançları yansıtma 
derecesi, felsefesi, özgünlüğü, kültürü oluşturma ve kültürü sürdürebilir hale getirme özelliği, kapının 
dili ve kapının geçit verdiği dünya…  
 
Maddi ve manevi kültürel ürünler, içinde yaşadığımız toplumun dışa yansıyan aynaları...  Tarihin bir 
döneminde var olduğunu saydığım Eski Saray’ın “klasik kale kapısına benzeyen” battal kapısı günümüz 
mimarisinde minimalizm terimiyle karşılanıyor. Minimum sayıda renk, değer, biçim, çizgi ve doku 
anlamına geliyor. Eski Saray’ın ilk kapısının o zamanki fetih ruhunu taşıyan bir kapı olduğunu 
düşünüyorum. Yalın ve sade… Süsleri varsa bile, minimal düzeyde…  Mütevazî bir kapı… Bu yalın kapı, 
250 sene hüküm-fermân olmuş ve toplumla kendisi arasına mesafe koymamış... 
 
1700’lü yıllardaki Lale Devri’nden itibaren işler değişmeye, klasik Osmanlı mimarî yaklaşımı yerini Batılı 
tarzlara bırakmaya başlamış... 1730’lu yıllarda I. Mahmut bizi Barok üslubuyla tanıştırmış… Bir mimarın 
şu sözü beni derinden sarsmıştır: “İstanbul’da 1735’ten sonra geleneksel üslupta yapılmış bir bezeme 
bulmak olanaksızdır.” Evet, bir şeyler yapılmaya çalışılmış… Batılı tarzlardan seçmeler yapılıp Osmanlı 
tarzıyla bütünleştirilmek istenmiş… Ve adına ‘Osmanlı usulü’ denmiş. Fakat kendimiz söylemiş, 
kendimiz inanmışız…  
 
1827 yılına gelindiğinde ferman II. Mahmud’un... Sultan, Eski Saray’ı Seraskerlik binası olarak 
kullanmaya karar veriyor. Günümüzdeki tabiriyle Baş Kumandanlık veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı… 
Eski sarayın geçirdiği ilk yangından sonra 1827 yılına kadar neredeyse 300 yıl geçmiş. Bu dönemde eski 
sarayda kimler yaşamış, neler yapılmış, bilgilerimiz oldukça sınırlı… Fakat konumuz o değil. 
 
1827 yılına gelindiğinde Vak’ayi Hayriye adıyla Yeniçeri Ocağı lağvedilerek yerine yeni bir ordu 
oluşturulmuş ve adına Asâkir-i Mansure-i Muhammediye denmiş. Ağa Kapısındaki Yeniçeri Ocağı 
kapatılarak “Seraskerlik” müessesesi oluşturulmuş.  Daha sonra Seraskerlik birimleri Eski Saray’ın içine 
alınmış. Böylece Eski Saray, “Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Serasker Dairesi” olmuş. Bölgeye 
askerler yerleşince mevcut binalar yetmediğinden yeni binalar yaptırılmış…  
 
Dikkat ediniz, ordunun adı muhteşem… Birinci ordu, ikinci ordu değil, Hz. Muhammed A.S.’ın övgüsüne 
mazhar olmuş ve onun yardımını almış “Kutlu Ordu…” Devlet yapılanmasında, mimarîde, askeriyede 
Batılı değerlerden yana tercihimizi ortaya koyarken, kamuoyuna yönelik bir takım korkular ve endişeler 
nedeniyle “mensûre” sözcüğüne sığınmışız.  Kaynaklarda, mensûre sözcüğüne “dindarların tepkisini 
azaltmak için Muhammediyye ismi eklendi” deniyor. Demek ki, ruhumuzu da kaybetmişiz… Yani, fetih 
övgüsüyle şerefyâb olmayı… Aradan 15 sene geçmiş, geçmemiştir ordunun adı tekrar değiştirilerek 
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Asâkir-i Nizâmiye olmuştur. Tarihimize, kültürümüze ve halkımıza karşı samimiyetsiz, değer yönelimli 
olmayan ucuz aydın yaklaşımı…   
 
Bâ-yezîd meydanındaki kale biçimli Eski Kapı veya ‘Osmanlı usulü’ biçimli 1827 kapısı, Hz. Peygamberin 
övgüsüne mazhar olmayı temsil ediyor. Bu kapıya, komutan ve ordu hissedâr… Asker ve toplum 
hissedâr…  
 
1827 yılında, yeni yaratılan Osmanlı Usulünü kullanmak suretiyle Eski Saray kapısına, ana strüktürde 
olmasa bile, süslemelerinde Batı elbisesi giydirilmiştir. Artık tevazu ve minimalizm gitmiş, yerine 
ihtişam gelmiştir. Fakat Osmanlı, istemeyerek de olsa bu kapıyı içine sindirmiş ve benimsemiştir. Tek 
nedenle… Ana strüktürüne dokunulmadığı için… 1827 Kapısının strüktürel özelliklerinden biri külahıdır 
ve tennure biçiminde yapılmıştır. Tennure, dönen dervişlerin nur renkli beyaz elbiselerinin adıdır.  
Rahmetli koca annemin annesinin adı Tennure imiş. Bu elbise, ters çevrilmiş “lam elif” harfine tekâbül 
eder. Zikri ve özünde birliği temsil eder. Tepesindeki güneş kurslu alemiyle birlikte anlamı, “lâ 
ilâhe”dir… Ters dönmüş ve iç içe geçmiş sekiz lâ harfiyle tennurenin külah şeklinde tecessüm ettiğini 
görürsünüz. Külahın üst tarafında Lâ harflerinin kıvrımları “dilimli kupola” olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
külahın ikinci bir benzeri yoktur. Tekdir… 1827 kapısı; inancımızın içinde, değerlerimizde, ailemizde, 
üzerimize giydiğimiz elbiseyle birlikte…  
 
Teşhisimizi yapalım, eski adıyla, “saray”; yeni adıyla “serasker” kapısı, büyük ölçüde Osmanlıdır… Ana 
çizgileriyle, formuyla, kitabesiyle ve muhafızların nöbet bekledikleri yer olan nizâmiye üniteleriyle… 
Batılı öğeler ise; rozetler, süslemeler ve bazı ayrıntı çizgileri...  Bu dönemde, II. Mahmut, “Osmanlılığı” 
bir akım haline getirmiştir. Gerçi, aslî “devlet kapısı” olma özelliğini çoktan Topkapı Sarayı’nın giriş 
kapısına kaptırmıştır ama Eski Kapı yine de tarihsel değerini korumaya devam etmektedir.  
 
Bu dönemde Süleymaniye Camii’nin arkasında kalan Yeniçeri Ocağı’nın merkez binasına ait Ağa Kapısı 
birimleri Şeyhülislamlığa verilmiş ve adı Fetvâ-hâne olarak değiştirilmiştir.  Bu binanın Cumhuriyet’ten 
sonra İstanbul Müftülüğü haline getirildiğini görüyoruz.  Ağa Kapısının avlusunda bulunan ve yangınları 
gözetlemek üzere yapılan eski Harîk Köşkü o dönemde yıktırılmış Eski Saray’ın içinde, günümüzde 
“Beyazıt Kulesi” olarak isimlendirdiğimiz yeni bir Yangın Kulesi yaptırılmıştır. 
  
 1827 yılında, Osmanlı Usûlü’ne göre yenilenen “devlet kapısı”, yaklaşık yirmi yıllık bir aradan sonra 
formu ve özellikleri korunarak tekrar gözden geçirilir. Bu kapıların uzun süre dayanmaları ve kalıcı 
olmaları zordur. Ahşap ve kurşun kaplama malzeme kullanılarak yapıldığından azami dayanma süreleri 
25-30 yıldır. Bu yüzden 1843 yılında kurşun kaplamaları değiştirilir, çürüyen ahşapları ve kalem işi 
yenilenir, boyanır ve kitabeleri temizlenerek yeniden canlandırılır.  
 
Kapının alınlığındaki “İnna fetahnâ leke…” ayeti, kapının ruh gömleğidir. Eski Sarayın veya Seraskerliğin 
bu kapısı Osmanlı toplum yaşantısının bir uzantısıdır adeta… Kapının kubbesi börktür, tuğdur, âfitâbdır. 
Kapının alemi vardır… Gül tomurcuğunu andıran dilimli kubbesiyle, kalem işi güneş ışığı huzmelerini 
yansıtan âfitâb çizgileriyle, dantelli saçak süslemeleriyle içimizi ısıtır, bizi sarar… Kapı biziz ve biz 
kapıyızdır…  
 
Sorunlarla dolu bir yirmi yıl daha geçmiştir.  Eskiyen veya bazılarına göre çıkan bir yangın sebebiyle 
ahşap malzemeden yapılan serasker binası harap olmuştur. Bu nedenle yıkılmasına; taş ve tuğla 
kullanılmak suretiyle kâgir bir yapı olarak yeniden yapılmasına karar verilir. Bu süreçte Eski Saray’ın 
dört metre yüksekliğindeki avlusu da özel olarak yıktırılır.  
 
Seraskerlik binasının Mühendishâne’den yetişme Ali Paşa tarafından yapıldığı belirtilir. Bina eminliğini 
Altunîzâde İsmâil Zühdü Paşa yapmıştır. Bazı kaynaklarda ise mimarının Fransız asıllı Bourgeoi olduğu 
yazılıdır. Ali Paşa veya Bourgeoi… Uzmanlar bu konuyu çözsünler… Fakat bu arada belirtmeden 
geçemeyeceğim, Üniversitenin Mercan yokuşuna bakan Doğu kapısının, Harem Kapısı olarak da 
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isimlendirilir,  tam karşısında tarihi bir mabed vardır: Ali Paşa Camii… İlginç minaresi, dışa taşkın mihrap 
nişi, dinamik çizgileri ve geometrik çevre süslemeleriyle tam bir Tanzimat eseridir.  İnşaatının üzerinden 
daha 150 yıl bile geçmemiştir, fakat yaprak yaprak dökülme emareleri göstermeye başlamıştır.  
Üniversite binasını yapan Ali Paşa aynı zamanda bu camiyi yapan kişi midir? 
 
Tartışma götürmeyen gerçek, Eski Saray’ın yerine yapılan binanın Fransız tarzında yapılmış olduğudur. 
Birçok kaynakta “binayı bizim mimâr yapmıştır, fakat kapı Fransız mimarının” görüşü ileri sürülür. Kapıyı 
yaparken Fransız mimarının görüşünü mutlaka almışlardır. Ne cevap vermiştir diye düşünüyorum… 
Herhalde, bilgiç tavırlarla Osmanlı “avlu mimarisini” küçümseyerek, bu biçimdeki yüksek avlu 
duvarlarını toplumdan soyutlanmış, “içine kapalı mimari anlayış ve yaşam tarzı” teziyle eleştirmiş 
olmalıdır… Bizimkiler de “Haklısın…” diyerek kendisini onaylamışlardır… Ali Paşa, Seraskerlik binasını 
modern Fransız tarzında inşa etmiştir.  Fakat yeni yapılan modern seraskerlik binası ile klasik Eski Saray 
kapısı birbirine ters düşmüştür...  “Altı kaval üstü şeş hâne” bir durum ortaya çıkmıştır. Durum Sultan 
Abdülaziz’e arz edilir. “Efendimiz ne buyururlar?” diye sorulur.  Tarihin açmazlar kapanına yakalanmış 
olan sultanın verdiği cevabı tahmin etmek zor değil… Kendisinin de onayıyla Osmanlının ruh özünü 
taşıyan devlet kapısı yıktırılmış ve yerine yine Fransız tarzında modern bir kapı yaptırılmış… Böylece 
“bina-kapı” uyumu ve birlikteliği sağlanmış. Kutlu Kapı yıktırılarak “Fransız tarzı bina” ile “Fransız tarzı 
kapı” evlendirilmiş… Onlar ermiş muradına…  
 
Son Kutlu Kapı’nın tarih sahnesinden silindiği yıl 1864. Hiç kuşku yok, önemli bir kırılma noktası… 
Herhangi bir kapının Fransız tarzında yapılması beni etkilemez. Fakat Fetih Kapısı’na strüktürünü de 
bozarak Frenk elbisesinin giydirilmesini hazmedemiyorum. Eski Saray kapısı, hiç olmazsa ana 
strüktürüyle Fetih Kapı’sıdır.  Gurur ve onur timsalidir… Üzerine yazılan fetih ayetlerinin anlamı çok 
derindir ve sadece bu kapıda anlamlılık kazanır. Örneğin bu ayetler Topkapı Sarayı Kapısı’nın alınlığına 
yazılmış olsaydı ruhumda aynı titreşimi yaratmazdı… Galiba, sorun “kapı” değil… Sorun, zihniyet 
dünyamızın Frengistan’a açılmış olması… Sorun, “geri kaldığımız” çıplak gerçeğiyle kavruluyor 
olmamız… Yenilik ve yaratıcılık yerine “aktarmacılığı” tercih etmemiz… Sultan Abdülaziz, o günden 
itibaren “davranışlar âleminde” yeni bir kapı açtı… Bir kalemde geleneği sildi… Yeni kapıya tuğrasını 
koydurdu… Aradan 70 yıl geçmedi ki onun da tuğrası süngerlendi…  Sonra ikinci bir 70 yıl daha geçirdik… 
“Sultan Abdülaziz’e ayıp oldu, tuğrayı açığa çıkaralım” dedik… Ben asıl Kutlu Kapı’ya yapılan ayıbın ne 
zaman kaldırılacağını merak ediyorum.  
 
Nostaljik dönüşüm peşinde değilim… Kutlu Kapı’yı, Osmanlı Usûlü denen ne 1827 modeli II. Mahmut 
Kapısı’yla, ne de nasıl olduğunu tam bilmediğimiz minimalist mimariye sahip olduğunu zannettiğimiz 
orijinal Eski Saray Kapısı’yla ihya edebiliriz. Yeni bir anlayış, yeni bir mimari tarz geliştirebilmek için 1453 
Fetih ruhunu içselleştirmeliyiz. Gençlerimize kutlu bir soluk üflemeliyiz… Onların eline mala, çekül, 
terazi, gönye vermeli ve gönüllerine 1500 yıllık kutlu yolculuğun lâhutî usaresini akıtmalıyız.  Ürperme, 
ümit ve tevekkül özellikleriyle donanmış; gönyeyi çok iyi kullanabilen, tasarımını tarihten, iç 
dünyasından ve Yüce Yaratıcı’nın bahşettiği ilhamdan alan bir mimarın yapacağı, şâ’şâdan uzak, 
herhangi bir Kutlu Kapı kabulümdür… O kapının üzerinde de “Şüphesiz sana apaçık bir fetih verdik” 
ayeti yazılı olacaktır.  
 
1864 kapısını itici buluyorum… Fransız mimârisini temel aldığı için değil… Hristiyan kiliselerinin ana giriş 
kapılarına veya Roma İmparatorluğunun zafer taklarına benzediği için de değil… ‘Roma İmparatoru 
Konstantin’in ruhunun bu kapıda yeniden diriltilmiş olduğu’ düşüncesi beni çok etkilemiyor. Tepkisel 
değilim…  Bana dokunan, zihniyet ve medeniyet dünyamızın özünü oyun hamuru içinde şekillendirip 
sürdürülebilir bir tarz ortaya koyamamamız… Mimar Sinan’da takıldık kaldık… Mimar Sinan, mütevazî 
Osmanlı strüktürüne heybet kazandırırken değer yapılarımızla oynamadı, onları geliştirdi… Bize Yüce 
Yaratıcı’nın Cemâl ve Celâl sıfatlarını hatırlattı… “mimâride usûl yaratıyorum” iddiasında da 
bulunmadı… Sonra, Batı’nın şa’şası karşısında büyülenip gözleri kamaşan niteliksiz aydınların 
“evrenselcilik” tuzağına düştük… Viktor Hugo’nun felsefesini Türkçeleştirdik, “milletim nev-i beşer 
vatanım ruy-i zemin” diyerek genel akışa katıldık. Dünya vatandaşı olduk… Kimliksiz ve kişiliksiz… 
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Değerleri, yıpranmış ve aşınmış… Seçme dikkatini, farklı olmayı, özgün olmayı bir kenara bıraktık. Oysa 
değerlerimiz bize “başkalarına benzememeyi, farklı ve orijinal olmayı” öğütlüyordu.  Bana göre 1864 
Kapısı, iç mücadelemizin yenilgisi… Düştüğümüz yerden kalkmak için, 1864 Kapısı’nın strüktürünü 
yeniden ele almak zorundayız.  
 
1827 kapısını biraz daha masum buluyorum, ama o da eklektik… Sadece ana karakteri itibariyle durumu 
kurtarıyor.  1827 Kapısı’nı kutsamıyorum.  
 
Şimdi 1864 kapısını didik didik irdeliyorum… Amacım, somut varlıkların ruh kökünü yakalamak… Bir 
mimarın çizgileri, okulda aldığı mühendislik ve geometri derslerinin içeriğine dayanmıyor. Yüzyıllar 
öncesinin anlayış ve felsefesinin, inançlarının, mücadelelerinin, geleceği şekillendirme duygu ve 
düşüncelerinin eseri… 1864 Kapısı’na hayranlıktan ağzı açık kalmış, boş gözlerle bakıp geçemem… 
Üzerindeki “İnna fetahnâ leke…” ayeti durumu kurtarmıyor, tersine yüreğimde duyduğum sızıyı daha 
da artırıyor. 
 
1864 Kapısı, Fransa’da örnekleri çokça bulunan herhangi bir zafer takına, katedral cephesine veya tak 
benzeri çeşme düzenlemelerine benzetilebilir. Fransızca Arc de Triomphe denilen zafer taklarının 
yapımı bir Roma geleneğidir ve özellikle 16. yüzyılda yaygınlık göstermiştir. Bu zafer taklarının kimi tek, 
kimisi ise üç geçitlidir. Örneğin Etol Sarayı’nın zafer takı tek geçişlidir. Oysa 1864 Kapısı’nın üç geçitli 
kapılarla olan benzeşikliği daha fazladır. 1864 Kapısının iki yanında bulunan nizamiye kuleleri bu 
benzeşikliği bozmaz. Onlar kamuflaj öğeleridir. Fransa’daki Arc de Triomphe du Carrousel takı üç 
geçişlidir ve 1864 Kapısına daha çok benzer. Aksesuarlarına ve ayrıntılara bakmıyorum. Önce, temel 
karakter önemlidir… Kapıların genel karakteri ise kaç girişli olduğu ve cesâmeti ile belirlenir. 1864 
Kapısı’nın Fransa’daki ikiz kardeşi Karosel Kapısı’dır.  
 
Şimdi gözlerimizi Roma’ya çevirelim. Burada da bir “kardeş kapıya” sahibiz... MS 312’de dikilmiş olan 
Konstantin Tak’ı (Arch of Constantine) 1864 Kapısı’yla hem ruh, hem de genel görünüm olarak daha 
fazla uyuşur. Bence Fransız mimar kendi ülkesindeki Zafer Tak’ını veya Karosel Tak’ını değil, İtalya’daki 
Konstantin Tak’ını örnek almıştır. Çünkü bu tak I. Konstantin tarafından yaptırılmıştır ve Kostantiniyye 
şehri için onun takını örnek almak daha doğrudur. Bir yüksek ana giriş kapısı ve yanlarında nispeten 
daha alçak iki giriş yeri… Roma’daki, Forum Romana da Konstantin Tak’ından farklı değildir.  
 
Galiba gerilere doğru fazla açıldık… Fransız mimarın ne düşündüğünü kimlerden etkilendiğini bilmiyor, 
zihin jimnastiği yapıyoruz… İsterseniz Bizans zamanına dönelim ve Tedosyus’un yaptırmış olduğu 
Forum veya Toplanma Alanı’nın giriş kapısına yöneltelim dikkatimizi… İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin Ordu Caddesi’ne bakan cephesinde bu kapının kırık mermer sütun kalıntılarını hala 
görebilirsiniz. Batılılar bu kapının resmini yapmışlar İnternet’e koymuşlar, o da üç geçişli… Günümüz 
Bâyezîd Meydanı’nda bir zamanlar var olan Konstantin Forumu da üç kapılı… Aksesuar farklılıkları 
olmasına karşın ana strüktür aynı…   
 
Bu akım, Romalıların kuruluş yıllarına kadar uzanan bir gelenek… Üç geçiş, üç pencere, üç yuvarlak… 
Bana teslisi hatırlatıyor… Romalılar Hristiyanlığı kabul ettikten sonra onun etkisinde mi kaldılar diye 
düşünüyorum. Romalılar MS 50’li yıllardan itibaren Hristiyan olmaya başladılar. Üç geçişli kapıların, 
takların, bina cephelerinin bu tarihten sonra ortaya çıkması gerek… Fakat alan yazını incelediğimizde 
üç geçişli kapı temasının Hristiyanlıktan önce de var olduğunu görüyoruz.  
 
Aklıma hemen Antalya’daki Üç Kapı modeli geliyor. Üç Kapı, 130 yılında Roma İmparatoru Hadri-
anus'un Antalya'yı ziyareti  anısına yapılmış. Üç geçişli kapıların asılları Paris’te, Roma’da değil, 
Türkiye’de… Denizli yakınlarındaki Hierapolis kentinde… 1864 Kapısı’nın kadîm Anadolu kültürünü 
yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, söyleyebiliriz, fakat övünebilir miyiz? İznik Konsülü MS 325 
yılında toplandıktan sonra teslis inancı resmiyet kazandığından bu kapıları Hristiyanlıkla ilişkilendirmek 
zor… Teslis inancı Helenlerde, Mısır firavunlarında, Yahudilerde, Hint-Aryen toplumlarında, Hititler ve 
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Sümerlerde de var… Batılılar, üç geçişli kapıları Romalıların bulduğunu yazıyorlar, fakat doğru değil… 
Romalılar üç geçişli kapıları Helenlerden öğrendiler… Kanıtı antik Perge kenti… Helenler ise Filistin 
halkından, Suriye ve Mezopotamya halkından…  
 
Üç bin yıllık tarihi bir süreç var… İçime sinmeyen 1864 Kapısı’nın temelleri Süleyman peygamberin 
mabedine uzanıyor. Yahudiler, buna “ilk mabed” adı veriyorlar.  Bizim ilk mabedimiz, Kâbe… Bu nedenle 
ezelî ve ebedî bir uyuşmazlığımız var… Savaşlarda yıkılmış olması nedeniyle Yahudiler beş yüz yıl sonra 
mabetlerini yeniden yapıyorlar ve bunu “ikinci mabed” olarak adlandırıyorlar.  
 
Süleyman peygamberin yaptığı ilk mabedi, milattan önceki tarihlere ait bir çömlek parçası üzerindeki 
çizgileri temel alarak yeniden resmetmiş Batılılar… Kutsal binaya giriş veren iç avlusunun kapısı üç 
geçişli… Antalya, Patara, Adrian Arkı ve Domitian kapılarının da üç geçişli olması artık sürpriz değil…  
 
Bu kapılar Hristiyanlığın değil, Süleyman peygamberin yaptığı mabedin izlerini taşıyor… “Dinler bozulsa 
da, cansız yapılar ve formlar masumdur” diye aklınızdan geçebilir, fakat ben öyle düşünmüyorum. 
Yapılar, sahipleriyle ve kültürel çevreleriyle kimlik kazanıyor. Üç kapılı Süleyman Mabedi onun 
zamanında yaşasaydım, mutlaka benim de mabedim olurdu. Mabed, eğer ilahi mesajı tahrif edenlerin 
otağ kurdukları bir mekân olmuşsa, benim için artık üç kapının veya girişte yer alan bronzdan yapılmış 
sütunlar olan Yâşin ve Baz simgelerinin herhangi bir anlamı yok…  
 
Ben kendi inanç âlemimde; simgelerden, giriş kapılarından, sütunlardan, dikili taşlardan, ehramlardan 
vâreste bir hayat sürmek istiyorum. Kapı koleksiyonu yapmam, onları kutsadığım anlamına gelmiyor. 
Kapı koleksiyonunu beni menzile, aradığım son kapıya götürecek işaret taşları gibi görüyorum.  
 
500 yıl sonra yapılan ikinci mabedin de kapısı üç geçişli… Görüyoruz ki üç geçişli kapı; zafer takı, kale 
girişi, bina cephesi, pencere düzenlemesi ve hatta cami girişi inşa edenlerin amaç ve niyetlerinden 
bağımsız olarak kadim bir geçmişe sahip… Bu yaklaşım, arka planda Süleyman peygamberin mabedi, 
inançları ve değerleriyle özdeşleşiyor.   
 
Hristiyanlık yerine, Süleyman peygamberin mirasıyla anlam kazanması, 1864 Kapısını benim gözümde 
kurtarmaya yetmiyor. Ben, onu Hz. Muhammed A.S.’ın getirdiği son din ve bu dinin oluşturduğu 
medeniyet evreninde değerlendiriyorum… Ve sonuç… Kültürel dünyamız onu kabul etmiyor... O, benim 
kültür evrenimde tek kapılı, daha az heybetli ve süslemelerinde minimalist bir yaklaşıma sahip 
olmalıydı… Gözümüzü kamaştırmak yerine, bilincimizi açmalıydı… 1827 Kapısı’nın tek geçidi vardı. 
Külahı, yüksek çevre duvarları ve kavsaralı yan nişleriyle kokumuzu, duygularımızı ve benlimizi daha iyi 
temsil ediyordu. Evet, değerlerimizle barışık, yeni bir kapıya ihtiyacımız var… Bu kapı yapılmalı…  
 
Nedir bu ‘kapı saplantısı’ anlayamıyorum… Kapıyı Süleyman peygamber icat etmedi… Üç kapı veya tek 
kapı ondan önce de vardı. İhtişamlı kapı yapma düşkünlüğü nereden kaynaklanıyor? İktidar ve gücü ele 
geçiren herkes bir kapı yapmaya çalışıyor.  Makedon hükümeti şehrin ortasına büyük bir kapı yaptı ve 
adına Zafer Takı dedi.  Hangi zafer, neyin zaferi… Yüzyıl önce kazanılan ‘sözde zaferin’ ertelenmiş takı 
mı? 
 
Sultan V. Mehmet Reşat Rumeli seyahatine çıktığında Selanik, Manastır ve Üsküp şehirlerinde 
kendisine mutantan taklar yapıldı. Bu takların altından gururla geçti. Sosyalist ülkeler takları çok 
sevmişlerdi. Büyük devlet binalarının her birisine bu ihtişamlı kapılar altından giriliyordu. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bayram kutlamaları Galata Köprüsü üzerine kurulan taklarla gerçekleştiriliyordu. Hala 
birçok şehir ve kasabamızın girişinde taklar vardır. Eskiyenleri yıkıp yenilerini daha ihtişamlı bir şekilde 
yapmaya çalışıyoruz.  
 
Üniversiteler bahçe girişlerine tak yapma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Hz. Peygamberimiz, “Ali 
ilmin kapısıdır” buyurunca, yanlış anlayıp ilim yuvalarına kapı yapmak gerektiğini mi düşündük? 
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İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar yerleşke kapısı üçüncü defadır yeniden yapılıyor… İlk kapıyı çok 
eleştirmiş ve basit bulmuştuk. İkincisi daha büyük yapıldı. Çok geçmedi ki yeni bir kapı yapıldığını 
görüyoruz. Tek kelimeyle, “devâsa”… Eski kapılar betonarme olmadığından 25, 30 yıl ancak 
dayanabiliyordu. Fakat yeni kapılar olağanüstü malzeme dayanıklılığına karşın sekiz on senelik bir ömre 
ancak sahip olabiliyor. Kapılarla nasıl bir imaj yaratmak istiyoruz, hangi güçsüzlüğümüzü saklıyoruz, 
zihinsel arka planımızda hangi fetişizm duygularını tatmin ediyoruz? Farkına varmadan “ultra modern 
örtük totemizm” olgusunun girdabına mı kapıldık?  
 
1864 Kapısı tek geçitli, daha az heybetli, daha az süslü olsaydı, ne olurdu? Ne değişirdi… Yine bir 
geleneği temsil eder miydi? Evet, bence ederdi. Tek kapılı olma inanç ve değerlerimize göre, Vahdet’e 
işaret ederdi. Benliğimizi ve kimliğimizi ezmeyen bir cesamette olsaydı, “malik-el mülk”ü daha çok 
hatırlar, Batılı mimarî yaklaşımların “devasa hacimli mimâri yapılar üretirken küresel adaletsizliği 
derinleştirdiğini” dünyaya daha iyi anlatırdık.  
 
Kadîm gelenekte iktidar kapıları doğal olarak hep tek geçişli yapılmıştır. Putlaştırma, kapılardaki geçiş 
bölümlerinin sayılarını artırmış, boylarını yükseltmiştir.  
 
Tarihin binlerce yıl süren bir döneminde Firavunlar, Nemrutlar kendilerini tanrı olarak ilan ettiklerinden 
tek veya birden fazla geçişi bulunan kapılara büyük önem vermişler her defasında bu kapıları daha 
ihtişamlı, daha büyük ve daha süslü yapmaya çalışmışlar... Tanrılıklarından bir türlü tatmin olamama 
marazı… Antik, Babil şehrindeki “İştar Kapısı” bu yaklaşımın tipik bir örneği... Nemrut, kendisini tanrı 
ilan edip, sarayının girişine Tanrının Kapısı adını vermiş… 
 
Kapı geleneği milattan önce beş bin, sekiz bin, on bin yıl öncesine dayanıyor. Hatta diyebilirim ki, Hz. 
Âdem’e ulaşıyor… Hz. Âdemin bir oğlu Kâbil çiftçi; diğeri Hâbil ise çobandı. Çiftçi veya çoban iseniz bir 
sınıra ve bir kapıya ihtiyaç duyarsınız. Tarlanın sınırları, bir yerde onun kapısıdır. Hayvan besliyorsanız 
onları korumak için avluya ve kapıya ihtiyaç vardır…  Kapı, Hz. Âdem zamanında da olmuştur.  
 
Yeni zaman bilim adamlarının “çakmak taş devri” masalına inananlar inansın… Biz, Homo Sapiens’i 
reddeder, ilk insanın Hz. Âdem olduğuna inanırız. Kapı, “Elestü”den itibaren var… Hz. Âdem neslinin 
çoğalmaya başlamasıyla birlikte, kapılar da arttı… Bir ilk kapı vardı ve bir de son kapı muhakkak 
olacaktır… Ölüm, son kapı değil.  
 


