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Üçüncü Kapı 

Hüner Şencan 

 
Üçüncü kapı, başlı başına bir devlet… Veya “devlet” kelimesi az gelir, imparatorluk… Bir müessese, 

çeşitli binalardan oluşan bir külliye, basım-yayım sektörü, ateşli yazar-çizer takımıyla bir dönemin 

intelijansiyası, bakanlar kurulu, başbakanlık ve son hali ile vâlilik… Bizim, yeni kuşaklara Bâb-ı Âli’yi 

anlatmamız zor olacak… Çünkü Bâb-ı Âli adeta, bir kaleydoskop…  Çevirdikçe, döndürdükçe farklı 

renklere bürünüyor…  

Ben onun hem fizikî kapı olma özelliği ve mimarî yönüyle, hem de psikolojik ve toplumsal etkileriyle 

ilgileniyorum. Bana göre, sonradan Bâb-ı Âli adıyla meşhur olan bu geçit, İstanbul’da üçüncü sırada 

yer alan önemli bir devlet kapısı…  

Alemdâr Caddesi üzerinde, Gülhane Parkı ana giriş kapısının elli metre altında yer alan Alay Köş-

kü’nün tam karşısında yer alıyor. Heybetli bir Osmanlı görüntüsüne sahip… Artık fotoğraflarını çok 

nadir görebildiğimiz “Birinci Devlet Kapısı”nın 1827 formuna benziyor.  Şimdi sıra, bu kapıda…   

Üçüncü kapı, Osmanlıda sadrazamlık binasının ana geçit yeri… Osmanlı merkezî hükümet binalarının 

bulunduğu bahçeye açılıyor. 2006 yılında bu bahçeye epey girmiş çıkmıştım. İstanbul ilinin “İl Âfet ve 

Acil Durum Planını” hazırlıyordum. Acil Durum Müdürlüğü bu bahçenin içindeki bir bina içindeydi… 

Ayrıca AKOM Merkezi de buradaydı. İçerideki büyük televizyon ekranını ve diğer küçük televizyon 

ekranlarını açarak bize sunum yapmışlardı. Âcil hallerde İstanbul buradan yönetilecek demişlerdi… Bir 

ara ince kalem işleriyle süslü valilik kabul salonunu da ziyaret etmiştik. Fakat binayı sevmemiştim. 

Bana düzensiz gelmişti. Bahçesi de öyleydi. Bakımsız mıydı, eğri büğrü müydü?   Bahçeye konan ve 

deprem ihtimali için tutulan sarı renkli konteynır depolar da çok sevimsiz duruyordu… Giriş çıkışlar 

sıkı polis kontrolü altında tutuluyordu… 

Eskiden sadrazamların “kabul odaları”, isterseniz “çalışma ofisleri” deyin, kendi konaklarının içinde 

olurmuş. O vakitler, paşalar bahçeye iki konak birden yaptırırlarmış. Birine “haremlik” diğerine “se-

lamlık” adını verirler, iki konağın arasına yüksek bir bahçe duvarı örerlermiş. “Selamlık” konağını işyeri 

veya devlet dairesi gibi kullanırlarmış. Sadrazamı görmek isteyen kişiler selamlık bölümüne geldikle-

rinde ayakkabılarını çıkarırlar, çoğunlukla köşkün ikinci katında oturan Sadrazamın huzuruna kabul 

için alt kattaki salonda beklerlermiş. Sadrazam, misafirlerini veya istidâ (dilekçe) vermek isteyen kişi-

leri makam odasının köşe sedirine bağdaş kurarak oturmuş vaziyette kabul edermiş. Öyle masa, san-

dalye diye bir şey yokmuş.  

Zaman içinde, “hükümdarlık” veya “güç erki” paylaşılmaya başlanmış. Fatih’ten itibaren padişah gün-

lük devlet işlerini sadrazama, birinci ve ikinci vezirlere bırakmış. 1700’lü yıllara gelindiğinde Batılılaş-

manın etkisiyle vezirlik müessesi “bakanlar kurulu” yaklaşımına evrilmiş. Başbakanlık ve bakanlar 

kuruluna Osmanlıda “sadâret müessesi” denmiş. Böylece, bu bölgede bulunan “paşa konağı” “sadaret 

konağına” sarayın girişinde bulunan “paşa kapısı” da, tüm devleti temsil etmek üzere “yüce kapıya” 

dönüşmüş… 

Sadâretin, yani sadrazamlığın adı, “Bâb-ı Âli” olmuş…  “Yüksek Kapı” veya “Yüce Kapı” anlamına gel-

mekle birlikte buradaki “bâb” artık fiziksel anlamda bir kapı değildir. “Devlet” veya “hükümet” anla-

mındadır. Özelde, Osmanlı hükümetlerini temsil etmesine karşılık, genelde Osmanlı İmparatorluğunu 

temsil eden ve onu yücelten yeni bir kavram olarak ortaya çıkmış…   

Osmanlı hükümetinin resmen “Bâb-ı Âli” olarak isimlendirilmesi 1755/1756 yılında gerçekleşmiş… 

Fetihten 300 yıl sonra… Derviş Mehmet Paşa, Halil Paşa’nın bu bölgede bulunan eski köşkünü kendi 
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parasıyla onartarak bağımsız sadrazamlık binasına dönüştürmüş. Halil Paşa köşkünün daha o zaman-

larda zaten bir “paşa kapısı” varmış. Fakat bu kapı öyle görkemli bir eser değilmiş. Bina, “sadaret ya-

pısı” haline getirilince kapısı da önemsenmiş ve devleti temsil edecek şekilde “ihtişam öğeleriyle süs-

lenerek” yeniden yapılmış.   

Hükümet anlamında Bâb-ı Âli belirli sayıda dâire ve binalardan oluşuyormuş. Bu binalar 1839’da çıkan 

bir yangında yanmış. Abdülmecit zamanında yeniden yapılarak 1843’te açılış töreni yapılmış… Mevcut 

kapı yaklaşık 170 yıllık bir tarihe sahip… Yangın sonrasında binaların kapsamı sadece Sadrazamlığı 

değil, bakanlık işlevlerini de ele alacak şekilde genişletilmiş. Kaynaklar, Bâb-ı Âli binalarındaki iç deko-

rasyonun İsviçre’de doğan mimar Gaspare ve Giuseppe  Fossatti kardeşler tarafından yapıldığını belir-

tiyor.  Yabancı elçiliklerin dekorasyonlarını hep bu kişiler yaparlarmış. Güneyde yer alan son dönem 

binalarını Stefan Kalfa’nın yaptığı belirtiliyor.  Bahçenin Âlî kapısını kim yapmış bilgi bulamadım.  Bi-

nanın neoklasik tarzda inşa edildiği bildiriliyor.  Aradan kırk yıl geçmiş, 1878’de büyük bir yangın daha 

çıkmış. Bahçedeki binaların tarihte altı kez yandığı belirtiliyor. Fakat bu son yangından Sadrazamlık 

binası ile barok-rokoko saçaklara sahip ana giriş kapısı zarar görmeden kurtarılabilmiş. Bâb-ı Âli’yi bir 

taraftan fiziksel ve diğer taraftan sosyal yangınlarla bağlantılı olması nedeniyle “Yangınlar Kapısı” 

olarak isimlendiriyorum.   

Batılılaşmanın etkisi altına girmeye başladığımız 1700’ler sonrasında Karabet Balyan, Fossatti Kardeş-

ler ve diğer Osmanlı mimarları eserlerini hep Barok, Ampir, Rokoko ve Yeni Osmanlı Usulü adını ver-

dikleri tarzlarda gerçekleştirmişler. Mimar olmasam da, ortaya koydukları eserler toplumsal yapımızı 

şekillendirdiğinden bu eserleri dikkatle inceleyerek anlamaya çalışırım. Örneğin geniş saçaklı Bâb-ı 

Âli’yi Osmanlı tarzı zannederken, mimarlıkla ilgili yazılardan aslında onun “saçak ve örtüsünün” 

1840’ların Rokoko tarzı olduğunu öğreniyoruz… İlginç… Batıda bu tür saçak ve külahtan oluşan Roko-

ko tarzının başka bir örneği var mıdır, araştırmak gerekiyor. Batılı yazar, teşhis koşmuş Rokoko tarzı 

diyor… Onlardan daha iyi mi bileceğiz?  Fakat Rokoko tarzı ikincil özellikleri tanımladığından bu tavsif 

bana pek doğru gelmiyor. “Tevhid tarzı” olarak isimlendirmek daha doğru. Kapı, seçmeci yaklaşımlarla 

yapılmış olabilir, siz asıl ana strüktüre bakınız. “Tarz” tanımlamasını “ayrıntı sayılabilecek ikincil öğele-

re göre değil”, strüktürü oluşturan birincil öğelere göre yapmak zorundayız. Eğrisel tasarım, süsleme-

ler, ayna ve altın yaldızların kullanılmış olması nedeniyle bir Batılı Rokoko teşhisini koydu diye ona 

katılmak zorunda değilim. “Tevhit tarzındaki strüktürün Rokokoyla süslendiğini” söylemek bana daha 

makul görünüyor.   

Okuyucu, doğal olarak “bu kapıda ne buluyorsun?” diye bana soracaktır. Fiziksel olarak tek özellik… 

Birinci kapıyla benzeşme… Yani Osmanlının ruh kökünü daha iyi temsil ettiğini düşündüğüm Tennure 

Kapısı ile bu kapı arasında duygu bağlantısı var. Elektriklenme yaratıyor ve beni birinci kapıya bağlı-

yor… Bunu sağlayan özellik örtüsü, yani külahı ve saçakları…  Zaten bu nedenle “tevhid tarzı” olarak 

isimlendirdim. Sonra onu “ikinci kapıya” bağlıyorum… İkinci kapıya bağlayan öğe çeşmeleri… Bu bağ-

lantı, “Su gibi azîz ol” felsefesini yansıtıyor. Dertlilere derman ol, hastalara şifâ dağıt, mazlumların 

velisi, garip gurebânın babası ol. Rahatlat, adâleti ve hakkâniyeti gözet… Kapının yan nişleri, birinci 

kapıdaki nöbetçi kulübelerine benziyor. Alay köşkünün armudî dilimli çatı örtüsü ile Bâb-ı Âli’nin kapı 

örtüsü arasında bir tamamlayıcılık var. İkinci Kapı, tevhidi temsil eden gelenekten ve sürellikten kop-

muş iken, Üçüncü Kapı sürelliği temsil ediyor.  

Üçüncü Kapıyı hayretle inceliyorum… Nasıl hayatta kalabildi diye… Çünkü güney-kuzey tarafında yapı-

lan son binalar Fransız Ampir tarzında… Bâb-ı Âli’nin simgesel kapısı ise Yeni Osmanlı Üslubu tarzın-

da… Uyuşmuyor… Rahmetli Sultan Abdülaziz sağ olsaydı ne cevap verirdi, bilmiyoruz… Fransız tarzı 

bina ile Yeni Osmanlı tarzı kapı pekâlâ birlikte olabiliyormuş… Kapıyı eğer Stefan Kalfa yaptı ise tebrik 

etmek gerekiyor. Müthiş bir yöntem, müthiş bir ara yol bulmuş. Dâhiyâne diyebilirim… Bâb-ı Âli’nin 

sokağa, yani halka bakan cephesi Osmanlı… Orada bir tennure var, tevhidi temsil ediyor… Halk gör-
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mek istediğini görüyor… Kapının iç bölümünde ise Ampir kapısı var. Büyük üçgen timpanon alınlıkla 

sade düz bir yapı… Mimar, tennure külahın üçte birlik bölümünü arka taraftan keserek Bizans-Helen 

mimari tarzını andıran sade bir düzenleme yapmış. Sanki “içeride bulunan biz aydınların yüzü…” diyen 

bir hali var… Bu kapı, dış yüzüyle Osmanlı iç yüzüyle Batılı…  Görmek istiyorsanız görürsünüz, 

1850’den beri “kapı”mız çift kişilikli… Fiziksel kapımız, devletimiz, seraskerlik müessesemiz… Ve aydı-

nımız da…  

Asıl cümle kapısı olan Bâb-ı Âli günümüzde gücünü ve önemini Güney Kapı’sına kaptırmıştır. Güneyin 

bahçe kapısından değil, binanın giriş revaklarından söz ediyorum. Güney kesimindeki “giriş revakları-

nı” Ampir Kapısı olarak isimlendirdim. Stefan Kalfa işini iyi yapmıştır. Üç açıklıklı simgesel girişi binaya 

çok iyi dayatmıştır… Konstantin’i, Roma’yı, Bizans’ı kurtarmış Süleyman Peygamber’in şefaatine nail 

olmuştur. Huzur içinde yatabilir…  

Bâb-ı Âli bina kompeksinde kuzey kapısı ile güney kapısı, bir paranın yazı ve turası gibi… Paranın tura 

bölümünde bir tuğra motifi var. Tura sözcüğü yoksa “tuğra”dan mı geliyor? Yazı bölümünde ise “Am-

pir” yazıyor… Tuğra ve ampir… Bize “bu görüşü” benimsettiler… Üç yüz yıldır beynimizi yıkıyorlar… 

“Biz hem Doğuyuz, hem Batıyız” diyorlar…  Bazılarının “Hayır biz sadece Batıyız ve Batılı değerlerden 

yanayız” karşı çıkması karşısında, Doğuya sarılacak değilim. Bizim jargonumuzda ikilemeler, üçlemeler 

yok. “Yeryüzü mescit” tanımlamasında, “biz Ampirle seni memnun edelim”, “sen de Tuğra ile bizden 

memnun ol” gibi bir tavra yer yok… “Neysen, o’sun… Olduğun gibi görün… Göründüğün gibi yürü” 

tavrı geçerli bizim için…  

Gülhane Caddesi’ndeki Bâb-ı Âli denen bu Yüce Tak, cümle kapısı olma özelliğini güneydeki Ampir 

Kapısına kaptırdığı günlerden beri rahat değiliz… Çünkü Stefan Kalfa, kapının harcına hile karıştırdı… 

Ön yüzü ile arka yüzünü farklılaştırdı. Tebessüm eden maskelerle dolaşıyoruz…  Artık iki kapı var: Bâb-

ı Âli Tennure ve Bâb-ı Âli Ampir.  Ana girişin güneye taşınması kimyamızı bozdu… Bâb-ı Âli Ampir, dar-

belere açılan kapıyı, ordunun siyasete karışmasını ve müdahalesini, yabancı devletlerin içimizde gizli 

dolaplar çevirmesini temsil ediyor. Ampir-Tuğra çelişkisini günlük hayatımızda her gün gözlemlemiyor 

muyuz? Batıya elimizi uzatmış, kolumuzu kaptırmışızdır.  Binbaşı Enver ve arkadaşları 200 kişilik kala-

balık bir grupla Sadâreti basmış, başbakanlıkta 11 kişinin canına kast etmiştir. Başbakanlıkta kâtilâm 

yapılmış, bakan öldürülmüş ve başbakana zorla istifa mektubu imzalatılmıştır. Bütün bu olaylar aslın-

da Bâb-ı Âli Tennure’nin değil, Bâb-ı Âli Ampir Kapısı’nın eseridir… Bâb-ı Âli Tennure’yi bir ölçüde 

âzâde tutmamız gerekir.  Ampir Kapısı beni üzüyor, ondan yüzümü çeviriyorum… O, II. Abdülhamid’i 

tahttan indirip, apar topar Selanik’e gönderen kapı… Ampir Kapısı, darbelerin, vesâyet rejimlerinin 

ağababası… Ruh kökümüzden uzaklaşan ve yabancılaşan insanların kapısı…  

Bâb-ı Âli, Tennure Kapısı için ideal bir form veya biçim öngöremiyorum. Tennure külahına ve çeşmele-

rine karşın eklektik özellikler ağır basıyor. Son onarımlarda Rokoko süsleme özellikleri de basitleşti-

rilmiş ve yalınlaştırılmış. Derin ve ince oymalar, kabartmalar sığlaştırılmış. Bana sıcak gelen yönü 

strüktürü… Yani hâlâ tevhidi ve tennureyi temsil ediyor olması. Sultan Abdülmecid’in tuğrası ve Os-

manlıca kitabesi bana, “devlet-i ebedi müddet” felsefesini hatırlatıyor. Ana saçağındaki iri palmet 

yapraklarını sayıyorum 14 adet… On beşincisi Osmanlı, on altıncısı Türkiye Cumhuriyeti diye düşünü-

yorum. Gerçekten o niyetle mi yaptılar, yoksa benim yakıştırmam mı, bilmiyorum. Tennurenin üçte 

birlik bölümüne bıçak atılarak kesilmiş… Tennurenin etekleri artık ne yazık ki, dalgalanamıyor… Nö-

betçi kulübelerinin arka kavisli duvarlarında aynaya benzeyen eliptik pencereler var. Bir zamanlar bu 

pencereler ince çıtalar ile örülü imiş. Nöbetçi belki gerektiğinde arka bahçeye bakıyordu, belki de iç 

odada dinlenen nöbetçi diğer arkadaşlarını göreve davet ediyordu. Uzaktan bakıldığında eliptik görü-

nümlü bu pencereler “ayna” izlenimi doğuruyor.  Günümüzde buralara metal plaklar yerleştirilmiş. 

Çeşmeler ve kurnaları ilgimi çekiyor. Halk kurnalara “yalak” adını verir. İnsanlar hayvanlarıyla gelir bu 

yalaklarda onları sularlarmış. Daha sonra binitlerinden inip kana kana kendileri su içerlermiş. Geçmiş-
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te bir ihtiyacı karşılamak için yapılan çeşmeler ve kurnalar bir yaşam biçiminin felsefesi ve değer yapı-

sı haline gelmiştir. Çeşme aklanmaktır, temizlik, nezihlik, edep, terbiye, akıl, süreklilik ve sürdürülebi-

lirliği temsil eder. Suları akıyor, insanlar su içebiliyor olsaydı ne iyi olurdu… Dua edilirdi, Allah’tan şifa 

istenirdi, “devlet-i ebedi müddet” denirdi…  

Kapının iki yanında yer alan uzun ayaklı kandilleri unutmamak gerekiyor. Bunlar da birkaç defa değiş-

miş. Gece olduğunda ışıkları sürekli yanıyor mu bilmiyorum. Yanmıyorsa yakmak ve işlevsel hale ge-

tirmek gerek.    

Bir zamanlar “nöbetçi niş yerleri” yeterli görülmemiş olmalı ki, otantik görünümlü nöbetçi kulübeleri 

de yapılmış… Bu kulübeler, hem Tennure hem Ampir kapısında kullanılmış. Sonra kaldırılmış. Şimdi 

kapıda görev yapan polislerin böyle bir kulübeleri yok, açıktalar… Ayrıca polislere görev yaparken 

postural – simgesel bir duruş tanımı yapılmamış. Normal şartlarda görevlerini yapıyorlar. Yüce Kapı’da 

“yüce bir yürüyüş tarzı”, “yüce bir duruş tarzı”, “yüce bir karşılayış, yüce bir ilgilenme tarzı” yok… 

Memurlar, Valilik Kapısı olarak görevlerini en güzel bir şekilde yerine getiriyorlar. Fakat ben, daha 

fazlasını arıyorum… Yüce Kapı felsefesiyle postural-simgesel bir etki yaratılmasını arzu ediyorum… Bu 

etki tennurenin şefkati ve sıcaklığını, Kutlu Komutan’ın onur ve gururunu yansıtıyor olmalıdır.  

1881 ve 1997 yılında onarımlar görmüş. Bir güzelin yüzüyle fazla oynamamak gerekir… Bâb-ı Âli Tuğra 

Kapısı çok renk değiştirmiştir. Bunu eski fotoğraflarından anlıyoruz. Kurşun kaplamaları geçmeli, düz 

bir zaman da kıvrımlı olmuştur. İlk alemi hilal şeklinde iken, sonra düz yumrulu olmuştur. Çevre du-

varları kimi zaman pembeye ve sarıya kimi zaman da beyaza boyanmıştır. Kitabesinin renklendirmesi 

de aynı şekilde farklı zamanlarda farklı olmuştur. Biz, tarihi eserlerimizi yenilemeyi, güzelleştirmeyi ve 

onlara makyaj yapmayı seven bir milletiz. Sanırım bu konuda ölçüyü biraz kaçırıyor gibiyiz. Simgesel 

tarih eserlerimiz için artık “onarım standartları” oluşturmamız gerekiyor. Hangi dönemi esas alacağı-

mızı ben bilemem, fakat ‘paşa kapısı’ formuna kadar uzanmayacağımız da belli… En çok önem verdi-

ğim konu; tek geçişli, külahlı ve çeşmeli ana strüktürün korunması… Abdullah Freres’in çektiği fotoğ-

rafı temel alabiliriz veya “daha anlamlı açıklaması” olan varsa dinlemeye her zaman hazırım.   

Fransızlar bire bir tercüme ederek, bizim Bâb-ı Âli Tuğra Kapısı’na egzotik olarak değerlendirdikleri  

“La Porte Sublime” adını vermişler. Onlarda daha öncesinde böyle bir terim yokmuş. Bu terim çok 

hoşlarına gitmiş… Bu terime ilk zamanlarda korkuyla karışık büyük saygı duyarlarmış. “Adaletli ve 

hakkaniyetli La Port” diye konuşurlarmış. Osmanlı veya Türk demezlermiş. Konuşmanın başında, orta-

sında veya sonunda her zaman saygıyla andıkları bir ‘La Port Sublime’ sözcüğü geçermiş. Kast ettikleri 

olgu, fiziksel kapı değil, Osmanlı İmparatorluğunun kendisi imiş… Sonra işler yavaş yavaş değişmeye 

başlamış.  Osmanlı Devleti’nin gücünü yitirdiği, diğer devletlerin isteklerini yerine getirmek zorunda 

kaldığı dönemlerde Bâb-ı Âli sözcüğü “Bâb-ı Hâlî”ye dönüşmüş. Yani “Boş Kapı” veya “Halsiz Kapı” 

olmuş.  Bâb-ı Âli Avrupa’nın “Hasta Adamı” olarak isimlendirilmeye başlanmış. İngilizler Fransızlardan 

esinlenerek Osmanlıya “The Port Sublime” ve Almanlar “Hohe Pforte” adını vermişler. Fransızca o 

dönemde diplomasi dili olması nedeniyle İngiltere ve Almanya’yı da etkilemiş. Osmanlı İmparator-

luğunun çökmesiyle birlikte La Porte Sublime kelimesi de tarih olmuş…  Bu günlerde Belçika’da La 

Porte Sublime isimli bir restoran açılınca kulak kabartıyoruz. Yok, efendim Paris’te uzun yıllardan beri 

hizmet veren La Porte Sublime isimli pahalı çay evinin müdavimleri yüksek sosyete insanları imiş. Özel 

olarak demlenmek ve keyif çatmak için buraya gelirlermiş. Dükkân sahibinin Türkiye’den ithal ettiği 

elma kurusu, badem özü ve kabuk tarçın kullanarak yaptığı çaydan içmek öyle herkese nasîb olmaz-

mış… Ülkesinde La Porte Sublime çayını bizim “demir hindi” şerbeti gibi satarmış. Ne diyelim, “Keser 

döner, sap döner. Belki, bir gün hesap döner”… 

Her şey iyi, güzel…  Fakat bir konu zihnimde tam oturmuyor. Bâb-ı Âli Tennure Kapısı niçin “Yüce Ka-

pı” olsun… Nihayetinde sadece “sadrazamlık kapısı”, yani başbakanlığı temsil ediyor. Oysa ondan 

daha yüce, ondan daha yüksek olan bir kapı var: Padişahın kapısı, padişahlık kapısı. Hatta padişahlık 
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kapısı da değil, Hilafet Kapısı. Fetih Kapısı, Müzâheret Kapısı, Kutlu Kapı… Padişahlar Yavuz Sultan 

Selim han ile birlikte “halife-i rûyi zemin ve zıllullahi rûy-i zemin” olarak anılmaya başlandılar. Bu söz-

cükler sultanın “Hz. Peygamber’in yeryüzündeki halifesi ve Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” anlamına 

geliyor. “Bâb-ı Âli” tanımlaması Alay Köşkü’nün karşısında yer alan bu kapı için bence uygun değil… 

Çünkü o kapı, Zıllullah Kapısı kadar yüce değil… Zıllullah Kapısı adalete, Allaha, cennete, mutluluğa 

açılan bir kapı. Kelimenin çağrışımlarında, arka plan tasarımlarında bunlar var. Lütfen, basit bir dillen-

dirmeyle “aaa, bu kapı cennete götürüyormuş” diye konuyu vülgarize etmeyiniz. Söylemek istediğim 

Âli Kapı’nın başbakanlık kapısı olmadığıdır.  Âli Kapı, devleti ve teb’asını adaletle ve İslâm şeriatıyla 

yönetmek üzere Yüce Yaradan’a söz veren ve bu sözü eylem ve kararlarıyla hayata geçiren devlet 

adamlarının simgeleşmiş geçiş yerleridir.  

Öyle anlaşılıyor ki, sultanlar erk gücüyle birlikte Âli Kapı kavramını da sadârete kaptırmışlardır. Son 

dönemde elleri ve kucakları boştur. Sadâret, Âli Kapı kavramını devralmış fakat anlamını kavraya-

mamıştır. Tam tersine içini boşaltarak Hâli Kapı’ya dönüştürmüştür.  

Gerçek Bâb-ı Âli, Humâyun Kapısı’dır, yani ikinci kapı... Ne olmuş, nasıl olmuştur da Sadaret Kapısı’na 

bu isim verilmiştir bilmiyoruz. Bildiğimiz, 1536 yılında Fransız Kralı Birinci François’in ilk kez Osmanlıya 

bir elçi gönderdiğinde söz konusu elçinin ikinci kapının altından geçtiği ve bu kapıyı Sublime Porte 

olarak isimlendirdiğidir. Kim bilir, isim devretme olayını dahi Batılılardan almış olabiliriz… Çünkü 

1850’den beri kısmî bir akıl tutulması veya fetret dönemi içindeyiz. Kurtulmaya çalışıyoruz, kurtulamı-

yoruz…   

Bâb-ı Âli Tennure’si kendisine en çok isim yakıştırılan bir kapı…  Önceleri Paşa Kapısı denmiş.  Fransız-

lar 1536’dan sonra, Osmanlılar ise 1727 yılından itibaren onu Bâb-ı Âli olarak anmaya başlamışlar. 

Kapının gerçek ismi Dar'ül Hilafet'ül Âliye olmasına karşılık sonradan kısaltılmış ve sadece Bâb-ı Âli 

denmiş. Bir rivayete göre Sadrazam Alemdâr Mustafa Paşa zamanında, II. Mahmut’a izafeten 

Mahmûd-u Adlî veya kısaca Bâb-ı Adlî olarak adlandırılmış. 1808 de Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa 

Anadolu ve Rumeli vezirleri ile Padişah II. Mahmut’u bir araya getirerek aralarında Sened-i İttifak adı 

verilen bir anlaşma imzalamalarına sebep olmuş. Bu anlaşma ile padişahın yetkileri ilk defa sınırlandı-

rılmış... Güya yetkilerinden vaz geçtiği için II. Mahmut ödüllendirilmiş ve kapının ismi Mahmûd-u Adlî 

olmuştur. Bir dönem Bâb-ı Âsafî denmiş. “Erdem Kapısı” anlamında… Çünkü Hz. Süleyman’ın en çok 

güvendiği vezirinin adı Âsaf imiş… Günümüz Türkiye’sinde üç bine yakın kişi yeni doğan çocuklarına 

Âsaf adını veriyormuş. 1900’lü yıllarda çekilmiş eski bir fotoğrafın üzerindeki Osmanlıca yazıdan anlı-

yoruz ki, Bâb-ı Âli Tennure Kapısı’na bir dönem “Soğuk Çeşme Kapısı” adı da verilmiş. Bu isimlendir-

meyi de normal karşılamak gerekir. Soğuk Çeşme sokağının başında İkinci Kapı, sonunda ise Üçüncü 

Kapı… Haddim olmayarak Bâb-ı Âli’yi hem kolonladım, hem de çok sayıda isimler verdim. Orijinaline 

verdiğim isimler: Bâb-ı Âli Tennure Kapısı, Bâb-ı Âli Tuğra Kapısı, Bâb-ı Âli Tura Kapısı, Bâb-ı Âli Yangın-

lar Kapısı, Bâb-ı Âli İki Yüzlü Kapı, Bâb-ı Âli Çift Kişilikli Kapı, Bâb-ı Âli Timpanon Kapısı. Kolonu olarak 

gördüğüm Güney Kapısı’na verdiğim isimler: Ampir Kapısı, Âfitâb Kapısı, Vesâyet Kapısı, Sadâret Kapı-

sı. Bu kapı, önümüzdeki yıllarda yeni isimlendirmelere gebe…  

İlginçtir, Bâb-ı Âli başka ülkelerde de var. İranlılar Bâb-ı Âli yerine “Der-i Âli” diyorlar, anlamı Yüksek 

Kapı veya Yüce Kapı… Farsça ‘der’ kelimesi dönüşerek Sakson dillerine de geçmiş ve ‘door’ olmuş. 

İsfahan’da Safavîler döneminden kalma tarihî bir kapı var… Adı, Âli Kapu… Biz Farsça veya Arapçasını 

dile getirirken, onlar Türkçesini kullanıyorlar. Tarihsel etkilenimleri açıklamak zor… Âli Kapu bizim 

daha çok İkinci Kapımıza benziyor veya gerçek Bâb-ı Âli Kapısı’na… Âli Kapu 1597 yılında yapılmış, fikir 

olarak Osmanlıdan etkilenme ihtimali çok yüksek. Hindistan’ın Lucknow şehrinde “Rumî Der-i Vazeh” 

(Rumi Darwaza) isimli bir kapı daha var. 1784 yılında inşa edilmiş. Âsaf-ud Devle tarafından yapılan 

caminin hemen yan tarafında bulunuyor. İnternet’te Der-i Vazeh sözcüklerinin Bâb-ı Âli anlamına 

geldiği belirtiliyor. 1727 yılından önce Japon İmparatorlarına “Mikado” adı veriliyormuş. Mi ‘yüce’; 
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kado ise  ‘kapı’ anlamına geliyormuş. Japonlar imparatorlarını “Yüce Kapı” sözcükleriyle anıyorlarmış. 

Demek ki, hem Doğuyu, hem Batıyı etkilemiş, fakat yerimizde sağlam duramamışız. Burada “Âsaf” 

kelimesine özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bâb-ı Âli, bir yerde Âsaf toplumunun veya toplumları-

nın kapısıdır.  

Yazıyı bitirmek istiyorum, fakat âfitâb simgesine veya rozetine değinmeden geçemeyeceğim. Diğer 

Rokoko üslubu süslemeler beni etkilemiyor. Gözüm Ampir kapısının üzerindeki güneş rozetine takılı-

yor. Kendime “orada ne arıyor, niçin konmuş” diye soruyorum. İnternet’te şöyle bir açıklama var: 

“Kapının üst tarafında bir güneş sembolü  görülür. Sembolün içinde Osmanlı harfleriyle ‘Türkiye Cum-

huriyeti yazısı’ vardır. Alt tarafta bulunan kitabede ise ‘Nurlu hilafetin en yüksek makamında bulunan, 

dünyanın dörtte birinin hâkimi  Abdülmecit Han’ın bu binayı yaptırdığı’ yazılıdır.” Eğer doğru anlıyor-

sam, âfitâb simgesi “nurlu hilafete” işaret ediyor. Bu kavramsallaştırma, sonradan kabul ettiğimiz bir 

yaklaşım olmalı... Fatih döneminde, klasik Osmanlı mimarisinde böyle bir terminoloji yok. Yavuz Sul-

tan Selim Han’dan sonra mı gelişti? Hayır, onun zamanında da yok. Muhtemelen II. Mahmut, Abdül-

mecit, Abdülaziz sürecinde ortaya çıktı. Birden “nurlu hilafetin” önemini fark ettik. Nurdan çizgiler, 

ışık huzmeleri yapmaya ve devlet armasını bu huzme ışıklarıyla doldurmaya başladık.  

Osmanlı zamanındaki Ampir Kapısı’nın nurlu daireselliği güneş kursunu, %80 oranında temsil ediyor. 

Cumhuriyet zamanındaki onarımdan sonra güneşin daireselliği %55 oranına düşmüş… Demek ki, nu-

rumuz azalıyor. Dairesellik, yüzde yüz oranında olsaydı ne değişirdi? Hiçbir şey… Benimkisi öylesine 

bir söz… Ben aslında başka bir yerde, başka bir mod’dayım…   

Âfitâb veya güneş simgesini Topkapı Sarayı’nın üçüncü kapısı olan Bâb-üs Sade Kapısının aleminde de 

görmekteyiz. Hilalin içine “zorlama yöntemle” bir güneş kursu sıkıştırılmış. Yani, ay güneşi kucaklıyor, 

sarıyor, sarmalıyor! “Bu hilalde padişah var, hilafet merkezi var” mı demek isteniyor? Daha pek çok 

yerde güneş simgelerini görmek mümkün… Ayasofya Camiinin eski Hünkâr Mahfilinin tepeliğinde 

böyle bir düzenleme yokken Osmanlının son zamanlarında bir güneş kursunun yerleştirildiğini görü-

yoruz. Beni şaşırtan Beşiktaş Deniz Müzesini gezdiğimde son dönem Tanzimat Sultanlarının bu âfitâb 

simgesini pek sevmiş olduklarını görmemdi. Neredeyse bütün saltanat kayıklarının Sultan Mahfilleri-

nin tepeliğinde bu güneş kurslarından bulunuyordu. Altın sarısı yaldızlarıyla tek boyutlu, iki boyutlu, 

üç boyutlu olarak, halk diliyle ifade edersek “envâî çeşidi” vardı. Müzeyi gezerken âfitâb kursları beni 

büyülemişti. Kendi kendime, “Bir imparatorluk böyle olmalı, kullandığımız enstrümanlar ele güne 

karşı gururumuzu ve onurumuzu korumalı, yüksek perdeden konuşmalı” diyordum. Göğsüm genişle-

miş, nefesim açılmış, başım yükselmişti. “Bu bir gelişme…” diyordum. Dünya, Fatihler, Yavuzlar, Ka-

nunîler zamanındaki gibi kalmayacak sürekli gelişecekti…  

Fakat sonra bir gelişme oldu. Kuşkulandım ve araştırmaya başladım…  İnternet’te “monstrance” ve “osten-

sorium” terimleriyle karşılaştım. Mantrens terimi şöyle açıklanıyordu: Hz. İsâ'nın  bedeni-

ni temsil eden, güneş biçimli ortası boş, sapından tutulan bir obje… İlginç, hemen görselleri incelemeliydim… 

Ve sonunda her şey açık bir şekilde ortaya çıktı… Bizim “hilafetin nurlu ışıkları” zannettiğimiz nesne gerçekte 

“Mantrens”ten başkası değildi… İçimden Stefan Kalfayı bir kere daha tebrik ettim. Bu akıllı usta, mant-

rens’i bize “hilafetin nurlu ışığı” diye takdim etmiş; duygularımızı ve gururumuzu okşayarak onu baş tacı 

yapmamıza neden olmuştu. Yazının tam burasında bana “sen de çok kuşkucu oldun” diyebilirsiniz… Ne cevap 

verebilirim ki… Gerçekten kuşkulanmamak daha iyi… Gözünü kapat, kulağının üstüne yat, hilafetin nurlu 

ışıklarını düşleyerek mutlu bir geleceğin düşünü kur… Müthiş keyif verici bir hâl… 170 yıldır bu afyonun etkisi 

altındayız.  

Üçüncü Kapı, güyâ Yüce Kapı…  Fakat gördüğünüz gibi kafası karışık bir kapı… Aslında, “öbür tarafa” geçme 

sadece bir “perde” işidir… Bu yüzden kimi camilerin mihraplarına sembolik ‘yeşil perde resimleri’ çizilir. Na-

maz kılarken eğer iyice konsantre olursanız perdenin öbür tarafına geçebilirsiniz. Üçüncü Kapı’nın altından 

geçip kapının iç tarafının fotoğrafını çekmeye yöneldiğimde, “hilâfet makamını temsil eden zâtın huzuruna 
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kabul edilmiş olmayı” düşledim. Acı olan gerçek ne böyle bir makam, ne de böyle bir zât vardı… Bu nedenle 

zihnimi Üçüncü Kapı yerine Son Kapı’ya yöneltmem daha doğru olacaktı.  O, yeşil perdenin ötesinde bir yer-

lerde mutlaka var olmalıydı.  


