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Ahmet Paşa'nın Gönül 
Dünyasında Hikmet ve Aşk 

Bayram Ali ÇETiNKAYA* 

Aşkın alemin Var Edici'si, Ahmet Paşa'nın divanında önemli.bir yer 
tutar. Zira camveteni halk eden Halık, her var olana can ve ruh bahşe
der. Nihayetinde Alemler varlık aleminde tecessüm eder. Toprak sultan 
olurken, O'nun kudreti, sultanı da toprak etmeye muktedirdir. Nizarn 
ve düzen, her şeye güç yetirebilen Kadim'in eseridir. İlkbaharın zuhuru, 
Haşrın zahir işaretlerinin habercisidir. Nitekim hatasız ve yanlışsız 
Hükmedici (Hakim), her işte imizam ve ahengi, varlık dünyasında teza
hür ettirir. 

Kitab-ı sım'-ı Yezdan bf-hatadır toğru bak Ahmed 
Kalem yazmadı levh üzre çü bir harf-i siyah egri (331-7) 

Allah, rahmeti ve gazabını dilediğine yöneltir, dilediğinden azad 
eder. Hakikatte her var olan ve var edilen, Sonsuz Olan'a şükretrnekle 
mükafatlandırılnuştır. 

Ger hamd ederse ha§re dek efrad-ı k.ainat 
Dilli dilince Halika her dem hezar bar (41-5) 

Yine de nimetler karşısında, yaratılanların yapacağı fazla bir şey 
yoktur. Zira lütuflar alemi, o kadar geniş ve sınırsızdır ki, şükürler onlar 
karşısında çaresiz kalmaktadır. Küçük alem olan insan, büyük alemin 
karşısında güçsüz ve naiftir. Alemleri yaratan karşısında ise, hiçliğe 
dilçar olur. 

Kimim ben ki medhini sevda kılam 
Bu na'ma-yi bt-haddi ihsa kılam (2-8) 

. . 
* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, İstanbul. 

241 



BURSALI ŞAİR AHMET PAŞA VE DÖNEMİ 

Cevad'ın (Sonsuz Cömert Sahibi) ikramlannın sınırsızlığı, bütün 
mahlukatı kuşatır ve sarmalar. Cemal ve Celal olan Allah'ın bağışlaması 
ve affı o kadar haasizdir ki, kullan bile bu tarifi mümkün olmayan cö
mertlikle kendilerinden geçerler. Bu bir öyle cömertlik ki, kul bunun 
karşısında günah işlemeye bile yönelebilir. Ama her kötü ve şerri, Son
suz Affedici, bağışlayacaktır. Israr olmadıkça ve tekrar tekrar işlemedik
çe 

Eger mücrim olmasa ey Zü'l-celal 
Kime afvın edeydi arz-ı cemal (2-43) 

Allah'ın zatı, Ahmet Paşa'nın dilinde, sır ve nur kavramlarıyla te
reri.ıiüm eder. O bu yaklaşımıyla sufilerin düşünceleriyle paralel bir ko
numda yer alır. Hak Teala yaratılmışlarda nur olarak tecelli eder. Onun 
aşkın sırrını her beşer anlamaz; ancak sırra layık olanlar ve onu hak 
edenler buna nail olurlar. Onlar da hikmet ehliden başkası değildir. 
Hikmetli sözler, aynı hikmet anahtarlan gibidir. Hikmet yolunda Hakk 
ve hakikate ulaşmada, var olan sır, perde ve setreler kalkar; Huda'nın 
sırrında bir sır olunur. 

Göstermege yir ebiine didarı nurını 
Ayine virdi Tanrı Ta'ala senün gibi 

Sen ol ayfne-i nur-ı hüdasın 
Ki her bir surete ma'nf-nümasın 
Dilin hikmet kilfdinin dilidir 
Emtn-i Mahzen-i sırr-ı Hudasın 

(4-3) 

(9-1,2) 

Yaratılmış ve varlık alanında mekan bulmuş her şeyde Hakk'ın işa
retleri ve remizleri gizlidir. Onu keşfedecek olanlar sırra vakıflar olan
lardır. 

DUle-i Ahmed görür nur-ı cemalinde İ lah 
Nak§-ı dil-keş merdüm-i bınaya nakkaş andırır (82-7) 

Sırra vakıf olanlar, ancak ehl-i İslam'dan bir güruhtur. Onlarda 
merhamet, yardımlaşma ve doğruluk İstİkarnet Üzeredir. 

Dedim kaddin dil ü dfn-i müselmanlar gibi doğru 
Hat-ı tersa gibi ne içündür ol zülf-i dü-tah egri (332-4) 
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AHMET PAŞA 'NIN GÖNÜL DÜNYASINDA HİKMET VE AŞK 

İslam ve Müslümanlık, Ahmet Paşa için, önemli vasıflardır. Şairimiz 
bu noktada Müslümanlıkla kafidik arasındaki farklılıkları şeklen ele 
alma yoluna gitmez. Onun için önemli olan iç ve gönül halinin ne oldu
ğudur. Zünnarını kesip kalp dünyasındaki pranga ve zincirleri çıkaran 
"veli" bile, hakikat yolcusu olmaktan uzaktır. 

Zülfün gidermiş ol sanem kafirliğin komaz henüz 
Zünnarını kesmiş velf dahi müselman olmamış (128-4) 

Şehitlik ve şehadet makamı; Ahmet Paşa'mn mevzulan içerisine da
hil olur. Şehadet kavramı, kelime-i şebadet için de kullanılır. Yare ve 
Sevgili'ye ulaşma yolunda can vermek; hem şehadet mertebesine vasıl 
eder, hem de kelime-i şehadeti zikretmeye vesile olur. A.şıkta gerçekleşen 
şehadet, sevgilinin yüz ve simasıdır. 

Yar el uzattı kat/üm içün ben yüzingörüp 
Parmak getürdüm uş ki şehadet hemfn ola (7-6) 

Aşığın şehadet şerheti içip şehitlik mertebesine nail olması, sevgili 
veya onun gamzesiyle gözleridir. Şehadet, bir başka beyitte, ölümün 
kafir elinden olması ve mezarına nur yağmasıyla ilgili halleri ifade eder. 
Bir kafirin müslümanı şehit etmesi gibi, sevgilinin gamzeleri de aşıkı 
çarpar, perişan eder ve onu öldürür. 

Çün şehfd eylersin ol gamze ile hey kafir beni 
Bıırf nur insün mezaruma güzer kıl daima (3-4) 

Ahmet Paşa'mn dünyaya olan düşkünlüğünü dengelemek için, bu 
zafiyetini bir himmet olarak temenni eder. O dünya heva ve hevesinden 
uzak durmayı, ancak dünyev! emellerinin gerçekleşmemesi durumunda 
talep eder. Her şeye rağmen, Ahmet Paşa, mistik alemin derin teemmül 
cephesinde yer alm:az. Vuslata ermek arzusuna, dünyaya düşkünlüğü 
engel olur. O yalnızca yönelir, yaşayanlara hayran olur ve yeri geldiğin
de şiir sanatında sufilik tabir, kavram ve temsillerinden yararlanır. 

Yairgür ben mürfdüni murada 
Ya gönlümden çıkar dünya hevasın (10-1) 

Sevgilinin güzelliğinin özü ve mahiyeti, aslında nurdur. Böyle bir 
halin içinde kaybolmak ve yok olmak, onu tahammülsüz bırakmaktadır. 

Pertev-i nur-ı tecellfden ko yansın can ü dil 
Var Ahmed ben bugün müştak-ı dfdar olmuşum (216-5) 
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BURSALI ŞAİR AHMET PAŞA VE DÖNEMİ 

Tecelli narında yanan ve nuronda aydınlanan aşık için, cezbenin ha
sıl olması sevgilini:ı# cemali, yüzü, yanağı ve saçı sebebiyledir. 

Dam-ı hicrlinın sıdı dil murgunun biilin velf 
Cezbe-i şevk-ı cemiilin uçurur bi-blil anı (351-6) 

Ahmet Paşa'nın, salt rasyonel akla bakışı genellikle olumsuzdur. O, 
akıl için "hurde-bin, hayran, bigane, perakende-hal, şikest" gibi sıfatiada 
birlikte, "ermemek, hikmetle bulamamak, perişan olmak, yanmak, malı
rem-i suhan aşİna olamamak, dağılmak, kasid olmak" gibi ifadeleri kul
lanır . 

. Şairin bu ifadeleri çoğunlukla aşk, güzellik ve ızdırap unsurlarıyla 
karşılık bulur. 

Hüsn her bir clirihimde gizledi bin genc-i aşk 
Akl mfzlinın şikest etti bu hüsnün kesreti (350-8) 

Aşık, içinde bulunduğu hal üzerine sevgilinin yardımına müracaat 
eder. Aslında sevgiliden istediği, himmet veya inayettir. Ancak burada 
kastedilen manevi yardımdan başka bir şey değildir. Aşık, sevgilinin 
katına ulaşmak ve onun yamnda önemli bir yer edinmek için himmet ve 
inayet arayışı içerisindedir. 

Vaslma ermeğe Ahmed'de liyakat yok ise 
Bir inliyet nazarm kıl ki liyakat getire (258-4) 

Himmet ve inayet, arzulanan kişinin bir nazanyla gerçekleşmekte
dir. Ahmet Paşa'nın kastettiği himmet, dünyevi himmet anlaınındadır. 

Aşık olan kişi, Ahmet Paşa'nın zihninde, cemale aşık olandır. Bura
daki güzellik, daha çok soyut bir güzelliği ifade etmektedir. Maddi bir 
güzellik onu cezbetmez. Nitekim aşık ile zahid arasındaki en önemli 
fark, bu hususta gerçekleşir. Aşıkın meşrebi açık ve samimi bir şekilde
dir. Onun maddi alemle bağı kalmamıştır. Zaten maddi ve dünyevilikten 
uzak olan aşk, gerçek aşıklara özgü bir hali anlatır/resmeder. 

'Zahidli kıf.yunu terk ettiği budurAhmedün 
~ık-ı sadık hemlin kalmak gerek didlirda (284-7) 

Aşk aleminde, aşka gönül veren aşıkın gıdası gamdır; o ondan besle
nir. Aşka değer katan; gam, keder ve hüzündür. Bu hal, aşıkı geliştirir ve 
kemale erdirir. 
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AHMET PAŞA'NIN GÖNÜLDÜNYASINDA HiKMET VE AŞK 

Gçım çekmeyince kıymeti artar mı aşıkın 
Kan yu~mayınca buldu mı hiç i'tibiir la'/ (12-6) 

Aşık, nazlı ve pasif kişidir; lütfu ve ilgiyi sürekli sevgiliden bekler. 
Kargaşa ve telaş onda bulunmaz. Onun sevgili ile olan münasebeti ve 
muhabbeti hayal üzerine dayarur. Hayal; aşık için sağlam, zevkli, sadık. 
ve sakin bir avuntu ve tesellidir .. 

Tabi ile ıyd eylemekten hazzı yoktur aşıkın 
Ki ol hayiilinle eder bir dernde bin pinhiin ıyd (34-12) 

Sevgiliye olan düşkünlüğü, aşığl her türlü kötülük ve belaya taham
mül ederek katlarunasına mecbur bırakır. Aşık, başına gelen her türlü 
felaket ve musibete karşı aşk ve sevgisinden, dolayısıyla sevgiliden asla 
vazgeçmez, uzaklaşmaz. Zira onun için iki yol veya iki kapı vardır. Ya 
sabredecek ya da mekan değiştirecek, sefer edecek. 

Kıldım bela-yi aşk ile ben mübtela sefer 
Meşhurdur ki aşıka ya sabr u ya sefer · (73-1) 

Yine sabretmek zordur, meşakketlidir ve ızdırap vericidir. Ancak 
güzelierin mesleği, aşığın sabrını bitirmek ve yok etmektir. Aşık, onun 
için aşk ve muhabbet yolundan tehlike ve meşakket vardır diye ayrılmaz. 
Nitekim aksini · .~üşünen ve hayal eden, hakiki aşık . olarak görül
mez/kabul edilmez. 

Ver aşka gönül gam yeme aşıkmıdır Ahmed 
Endfşe kılan aşk yolunun hatarından (238-7) 

Aşık, sabır ve tahammillün zirvesine ulaşır; istikametinden asla ay
rılmaz. Karşılaştığl bütün engelleri aşar, her bir engel onun için yeni bir 
hayata doğru yürüyüştür. Ancak aşığın ölümü sevgiliden ayrılık; 
nihayetinde ise hicrandır. Onun bu durumu, çok ilginç bir hali tasavvur 
ettirir. O, ölüm ile yaşam arasında gel-git yaşayan bir varlığa dönüşür. 
Sevgiliden gördüğü karşılık, aşık için hayati derecede önem arz eder. 
Çünkü aşık, sevgilisinin çekim alanına girmiş; dolayısıyla ona bağlanmış 
ve onu vurulmuştur. Sevgilinin hal ve hareketlerinden bir kısmı aşığı 
öldürür, bir kısmı da diriltir ve hayat verir. 

Aşık ı şurtdesin gah öldürüp geh dirgüren 
Gamze-i düzdfdesiyle hande-i pinhanıdır 
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BURSALI ŞAİR AHMET PAŞA VE DÖNEMİ 

Aşık, güçsüzdür; söz hakkı yoktur; tabii bir varlıktır. Onun güç al
dığı tek merkez, g_qsterdiği ve katlandığı sabır ve metanettir. O, sevgili
den gelen her şeye nza gösterir. Bela da gelse, lütuf da gelse, aşık rıza 
makamındadır, sabreder ve tahammül gösterir. Nitekim aşığa sadece 
sevgili değil, zaman ve talih de zulmeder. 

Devnin güzelleri nice meyl etsin Ahmed'e 
Ki uzattı zulm elin ana devnın dedikleri (325-7) 

Aşık, Ahmet Paşa'nın gözünde, bülbüldür. Sevgilinin yüzü, yanağı 
güzelliği ve endamı güle veya gül bahçesine benzer. Bülbül, gülün ve gül 
bahçesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bülbül olmadan gül 
bahçesi olmaz ve gülün güzelliği fark edilmez. Zaten bülbülün ah u fer
yad"uıa ve övgülerine göre, gülün güzelliğinin derecesi ortaya çıkmakta
dır. 

Bahar-ı hüsnün Ahmedsiz geçirme 
Ki bülbülsüz gül-i handan yaraşmaz (112-6) 

Bülbülün sanatını İcra etmek için gülü ve onun bulunduğu yeri ara
dığı, aşık da sevgiliyi veya onun bulunduğu yeri arar ve gözler. Sevgiliyi 
gördüğünde onun güzelliğiili övmek, şarkılar söylemek ve ah u feryat 
etmek, herkesi olduğu gibi bülbülü de şaşırtır. Bülbül nasıl kafes içinde 
ise, aşık da, aşk veya gam kafesine girmiştir. Kafes içinde olmak, hakikat
te güzel sesli olmak sebebiyledir. 

Düşürdü Ahmedi kafes-i aşka lutf-u tab 
Bülbülleri esir hoş-avaz ider dirig (140-8) 

Ahmet Paşa, aşığın içinde yaşadığı hali tasavvur etme yeteneğine sa
hip olan bir aşık şair olarak, kendisini daha çok bülbüle benzetmeye 
çalışır; övme yoluna başvurur. 

Ahmed gazeliyatma öykünmege bülbül 
Bir kaç kelimat itti ki gonca güle yazdı (344-5) 

Aşık, sevgilisini güzel vasıflannı methederek bülbülleşir. Bülbülün 
övgüleri üzerine nasıl goncalar açılır ve gül olursa, ya da onun ah u 
zarına cevap vererneyen gül, nihayetinde sanki bu ahiann yerini bulma
sıyla dökülür ve güzelliğiili yitirirse, aşık ile sevgili arasında da aynı du
rum hasıl olur. 

246 . 



AHMET PAŞA'NIN GÖNÜL DÜNYASINDA HİKMET VE AŞK 

Ahmed yüzüne karşı figan etme sakın kim 
Gül hırn;zenini yile verir bülbülün ah ı (339-7) 

Aşık ile sevgili, bülbül ile gül ilişkisi yeri geldiğinde gülrnek ve açıl
mak manalarma işaret eder. Bülbülün güle olan aşkı ortaya çıktıkça, bül
bül de bunu söyledikçe gül gonca halini bırakır açılmaya başlar. Tıpkı 
sevgilinin, aşığa gönül verip tebessüm etmesi, gülmesi ve konuşmaya 
başlaması gibi. 

N ale kılduğmca Ahmed goncasınun güldügü 
Bu ki bülbüller figan ettikçe gül handan olur (80-5) 

Aşık, kendisini bülbüle benzetirken bunu bir üstünlük hissiyatıyla 
yapar. Sevgilinin yüzü gül olmakta ve aşık bu güzel karşısında heyecana 
gelip kendinden geçmekte methiyeler söylemekte ve iştiyakla iniernekte 
ve feryat etmektedir. 

Gül yüzün şevki ile görüb Ahrnedün nalişlerin 
Rahm edip feryad eder murg-ı hoş-avalar bize (274-7) 

Ahmet Paşa, aşığı güle benzettiği gibi, bazı yerlerde aşığı pervaneye 
de benzetir. Pervane, ışığa doğu hareket eder, onun etrafında döner, ni
hayetinde kendini ışığın yoğunluğu içine atarak yakar, feda eder. Aşık da 
pervane gibi, seviWinin yüzü ve yanağı (sem, çerağ) içinde yanar, kavru
lur, yok olur. 

Çün cemalün sem'ine peruanedür Ahmed bu gün 
Akibet 'ışkun odıncı yanasıdur dostum (197-5) 

Aşık, aynı zamanda bir aynadır. Çünkü içinde bulunduğu gönül hali 
ve vaziyeti itibariyle böyle bir durumdadır. Sevgilinin güzelliği, aşığın 
hal ve yaşannsı üzerinde sınırsız bir tesire sebep olmaktadır. Onun için, 
sevgili ne kadar güzel ve şuh ise, aşık da o nispette perişan olacak ve 
kendinden geçecektir. 

Hal-i Ahmed hüsnüne ey meh temanı ayinedür 
Hüsnüni seyretmeğe bari nazar kıl daima (3-12) 

Gönül de, işığın sırdaşlarından biridir. Belki de en yakın dostudur. 
Çünkü gönül "aşıkın arzu ve istek, daha doğrusu aşk ve güzellik konu
sunda önüne geçemediği iç kuvvetidir. Zevk, haz ve elemlerinin menbaı, 

247 



BURSALI ŞAİR AHMET PAŞA VE DÖNEMİ 

merkezidir. Ekseriya gönül, insanın hayat unsuru olup ve uzviyeti ayak
ta tutan can mefhumu ile birlikte görülür." Aşk ve aşık söz konusu edil
diğinde gönül mutlaka orada olur. Bazı zamanlarda gönül, zahir olup 
aşığın yerine konufur. Bazen de aşık, onunla aynı kişiymiş gibi konuşur, 
sohbet eder, dertleşirve nasihatlerde bulunur. 

Müşkül bu yolda çün agyar imi§ gönül 
Nezr ey/e nakd-i canını def-i bela için (236-7) 

Gönül, bir anlamda aşk kavgasının yapıldığı mekandır. Dünyev! ve 
uhrevi her türlü hesabın ve ernellerin yeri arasıdır. Gönlün aydınlığı ve 
nu'ru, sevgilinin aşkı ve muhabbetiyle zuhur eder ve ışık saçar. Aşık, 
ızdırap ·çeken gönülden başka bir şey değildir. Aşk ve güzellikten neş' et 
ede~:1 her ızdırabı, gönülden başka duyan ve hisseden yoktur. Ancak, 
göİiül ne kadar ızdırapla karşı karşıya kalırsa kalsın, aşk onun hayatiye~ 
tidir. Onun varlık gerekçesidir, yani var oluşunun sebebidir. 

Hey kıyamet gel hisabm gönlüme sor zülfünün 
Elli bin yıldan uzundur her şeb-i hicran ana (2-6) 

Gönül, sürekli tekamül eden ve bunun için azığa muhtaç olan bir 
varlıktır. Onun gıdası çoğunlukla gam, keder ve hüzündür. Yakılan, 
yıkılan, yerlere atılan, ezilen, her türlü işkence ve cezaya muhatap olan 
gönlün değeri, yeri ve zamana göre farklılık gösterir. Ancak o gönül her 
şeye rağmen, yine de sevgiliye gitmeye hazırdır ve namzettir. O, haki
katre aşıkta değil, güzelde ve sevgilide mekan tutar. Gönül, bu mevzu
larda haya, ar, namus dinlemez. Aşk ve güzellik için, bunlardan fedakar
lıkta bulunup geçebilir. Sevgili ise, gönlün bir meşgalesi durumundadır. 
Gönlün yakından ilgilendiği bir diğer husus, güzel ve sevgiliyi düşün
mek, onu tahayyül etmektir. Böylece, gönlün koynunda, adeta her gece 
binlerce güzel teselli bulmaktadır. 

Ey püser ebkar-ı efkar ile Ahmed gönlünün 
Her gece bir guşesinde bin meh-i taban yatar (52-5) 

Gönlün elinden olmayarak cezbesine kapıldığı, aslında sevgilide gö
rülen nazdır, cilvedir. O geceleri gezer, bundan dolayı da sık sık bela ve 
musibetlere dilçar olur. Aynı zamanda gönül çok kıskançtır. Diğer taraf
tan onda var olan diğer bir şey de üınittir. Ümit ve (az olmakla yine de 
bulunan) huzur, gönlü yağmaya ve çileye muhatap yapar. Aşk ve güzel
lik güçleri, onu hedef haline getirir ve istedikleri gibi yönetirler ve yön
lendirirler. Aşığın en önemli sermayesi olmasına rağmen, gönül, sevgili 
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tarafından 9ir kukla gibi oynatılır. 
Gönül mül~ü/şehri, aşk ve güzellik ordusunu~ gelip yerleştiği, 

yağmasına, kavga ve gürültüsüne şahit olduğu yerdir. Işgale ve tahribata 
uğrayan ve buna açık olan gönül, aşık için bir ızdırap merkezidir. 

Dil miilkü kasdına gözü hançer çekip ne ider 
Ki aşıtb-ı çın-i zülfü yıkar bu vilayeti (318-2) 

Gönül şehrinde kuşatma, işgal ve tahripten başka, yangın hali ve de
dikodu da yaygındır. Bu şehir, gözdep. gelen ve inen şiddetli ateşte yan
makta ve kavrulmaktadır. Bu arada ancak gözyaşı alevleri şiddetleneo 
yangını söndürmeye koşmaktadır. Gönül şehri, dedikodu ile çalkalan
makta ve kavga-gürültü içerisindeki bir hali yaşamaktadır. 

Gün olmaz kim cemalün güft ü gıtyu 
Bu gönliim şehrini gavgaya virmez (122-3) 

Dünya ve alemle ilgilenmeyen ve onu yok sayan aşık, sevgiliye bü
tün samimiyetiyle kul ve köle olmuştur. Hakikatte bu, herkesin üstesin
den gelemeyeceği zor bir iştir; büyüklük ve sultanlıktır. Nihayetinde 
gönlün varmayı ve ulaşmayı arzuladığı mertebe sultanlık makamında bir 
mertebedir. 

Bir çöpe saymaz iken iki cihan milketini 
Sana bin can ile kul oldı gönül sıtltandır (62-3) 

Sevgilinin içinde kaldığı ve misafir olduğu saray, gönüldür. Onun 
saray olması, sevgilinin büyüklüğü sebebiyledir. O saray ki, dünyadaki 
en güzel saraylardan daha güzeldir. Ancak zamanın geçmesiyle sarayla
rın aşınıp yıkıldığı gibi bu saray zamana karşı direnemeyecektir. Aşık 
ise, orada sevgilinin hayali vardır diye hüzünlenir. Ordu, konmak ve 
yerleşmek için güvenli ve boş mekan arar. Aşık «sevgilisinden, gani or
dusunun konmasını önlemek için gönül sarayına dikmek gayesiyle bir 
ok atmasını ister." · 

Bir gamzen okun at dikelim dil sarayına 
Konmaz sipah-ı gam bakıcak ol alamete (259-2) 

Gönlün taht olması, sevgilinin hayalini yaşatmak içindir. Sevgilinin 
hayali, sultan makamına eş değer bir mertebedir. O tahta sultan olan 
sevgiliden başkası oturamaz; taht ancak sevgiliyle birlikte düşünülebilir. 
Yine de bu taht istenildiği şekilde marnur değil, hatta virane halindedir. 
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Nihayetinde o tahta sultan oturacaktır. Dolayısıyla marnur hale gelecek
tir. Ahmet Paşa bir beyİtte bunu şöyle ifade eder: 

Taht-ı sulttin-ı hayalindir çü gönlü Ahmedün 
Devlet-i hüsnünde ey şeh ne içün abadan değil (179-5) 

Hasta için yalnızlık ve sıkıntılı geceler, sevgilinin saçının geceye 
benzetilmesiyle ifade edilir. Gönül öyle bir haldedir ki, adeta saçtaki 
haliyle, tek başına sıkıntılı ve ağrılı bir gece geçiren hasta gibidir. Gönül, 
kendisinin yalnızlığını giderecek ve onu eğlendirecek bir dostun gelme
niesi üzerine, sıradan bir kişiyi birkaç günlüğüne arkadaş tutan bir kim
seye benzetilir. Tah1nin edileceği üzere bu arkadaş, gamdır, kederdir. 
Gö~üf ancak hüzünle yalruzlığını giderir. Gönül için hasta hayali, ilaç ve 
şifa halinde akla gelir. Zira gönül hastadır ve sevgilinin ilaç, şifa, tabip, 
ol~n dudaklarına muhtaçtır. Bazı zamanlar da gözün ve gamzenin okları, 
zehri ve büyüleri ile hasta olan gönül, sevgilinin dudaklarının sunacağı 
şifa ile hayat bulacaktır, dert ve sızılanndan halas olacaktır. 

Buse tiryakin umarken dil-i bimarımıza 
Zehr-i gam verdi saçın gör bu siyeh-karlığı (28-3) 

Sevgilinin gönlünün yaralı ve hasta oluşu, çoğunlukla gamzenin ve 
kirpikierin oka; kaşlarında kemana benzetilmesine dayanır. Milinet ve 
gamın da ok ve yay gibi, gönlü yaralayan ve delen haller olduğu aşikar
dır. Bazen gönlü yaralayan madde, ok yerine taş olur. Ancak yaralanma 
ve delinındere karşı gönlün gösterdiği tepki, genellikle olumludur. Ba
zen yaşadığı durumdan şikayet eder. 

Zahm-ı gamzen merhem urmuşdur dil i mecmhuma 
Hey ne derdim var ki derman o/dı peykanın senin (163-2) 

Gönül, bazen de kuşa benzetilir. Ahmet Paşa, sevgiliyi acımasız ve 
merhametsiz bir avcıya; saçlarının doğana veya tuzağa; benlerinin de bu 
tuzaktaki tanelere benzetir. Yine o, kaşları bir yuvaya ve kirpiklerinde 
elmas bir hançere benzetir. 

Seni ey murg-ı dil ol dane-i hal itdi esfr 
Nice bir dama düşüp töhmet-i sayyad idesin (248-4) 

Gönül kuş olarak düşünüldüğünde, onun kafes içinde muhafaza 
edilme hali de ifade edilmektedir. Şu halde gönül için kafes, yani maddi 
varlık olarak ten veya gam kederdir. Kuşun uçma hali yaratan hava ile 
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gönle hakim olan hava (yani aşk) arasında kelime oyunu yapıldığı görü
lür. 

Uçarsa gönül murgu ne gam ten kafesinden 
Ayrılmadı çün dost heva vü hevesinden (235-1) 

Aşıkın gönlü, sevgilinin güzelliğinin ve bu güzelliğin mahiyet ve so
nuçlarının tecelligahı aynadır. Sevgili ve başkaları, söz konusu olan gü
zelliğin mahiyet ve derecesini, aşıkın bundan çok etkilenen gönlü vasıta
sıyla temaşa imkanına kavuşur. Güzel, sürekli aynaya bakar; aşık, buna 
dayanarak gönlünü ayna olarak sunar. Zira onun biricik arzusu, sevgili
nin onu temaşa etmesidir. 

Ne içün itmezsin nazar sen gönlüne 'aşıklarun 
Çünkü hüsnün seyr ider ayinede hubanı 'fd (29-4) 

Aşık ile sevgili, Ahmet Paşa'nın gönül alerninde, can ve ten ile ifade 
bulur. Can, sevgiliyi temsil ederken, ten ise aşığı temsil eder. Ten cansız 
olmaz; aksi halde kuru kalır. Aşık da sevgilisi; yani cam olmaksızın ya
pamaz ve hiçbir şeyin tat ve lezzetine nail olmaz. 

Canane cemalinsiz dil bulmadı candan haz 
Zfra ten-i bt-cana yok 'ayş-ı cihandan haz (137-1) 

Sevgilinin aşıktan uzaklaşması, canın bedenden ayrılıŞını hatırlatır. 
Sevgilinin görünmesi ise, ölü bir cisme taze can gelmesiyle izah edilir. · 

Aşık, sevgilisine, kendisi için münasip gördüğü eziyet ve işkenceye 
tahammülü kalmadığım, burç ve taş unsurlarını kullanarak anlatmaya 
çalı.şır 

Bedenim burc değildür yüregim taş benim 
Seng-i gam zahmına sfnem nice takat getire (258-3) 

Cam örten, kapatan ve gizleyen toprak, ten toprağıdır. Can soyut 
bir varlıktır. Dolayısıyla onun varlığı sadece bilinir; görünmez. Can ile 
ab-ı hayat, sevgilinin ağzı ve dudağıyla ilişki kurulmaktadır. Ab-ı hayat 
da gizli veya yoktur. Ağız da ayın şekilde görülmez, gizli ve yok olarak 
kabul edilir. Canın bulunduğu ve çıkış yeri de ağızdır. Dudaklar da can 
öğesi için son çıkış mahallidir. Nihayetinde onunla temasa geçilir. 

Leblerinden ger bana bir buse ihsan edesin 
Hiç ağzımdan ölünce çıkmaya canım bigi 

251 

(306-2) 



BURSALI ŞAİR AHMET PAŞA VE DÖNEMİ 

Ahmet Paşa divanında hikmet ve aşk 

Sonuç olarak-Ahmet Paşa'nın mistik şairler gibi deruru boyutunun 
güçlü olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. O bazı du
rumlarda aşırı dünyevileşirken, bazen de gönül dilim kullanmaktadır. 
Bununla birlikte onun sözlerinde, hikmetli bir seslenİş ve akli bir bakış 
hitabı çok belirgin hissedilmemektedir. Ancak Ahmet Paşa'nın divanın
daki kullandığı ifadeler, hem maddi hem de aşkın karşılık bulmaya elve
rişli olduğu söylenebilir. Şiirindeki kesin hatların belirginleşmemesi, 
onun söyleminin zenginliğine işaret etmektedir. Yine de onun beşeri ve 
cismaru aşk yoğunluğu içerisinde olduğunu söylemek abartı olmayacak
tır. 

. Ahmet Paşa'nın gönül aleminde can ve ten, yaratılmış her varlığa 
lutfedilir. Alemler varlık alemine dahil olurken, onun yerküre üzerirı,de
ki en önemli menbaı toprak sultan olur. Ayaklar altında çiğnenen, ezilen 
ve üzerine basılan toprak, aynı zamanda en şerefli varlığın mayası ve 
harnurudur. 

Topraktan suret ve şekil bulan ins~na, rahmet ve gazap, onu 
halkeden tarafından verilir. Ancak lütuflar ve rumetierin genişliği ve sı
nırsızlığı, tüm şükürleri çaresiz ve yetersiz bırakmaktadır. Bağışlanma ve 
affın kapsayıcılığı, beşeri umutların umuduna yükseltir. 

Ümit ve rıza makamların arasında, Hakk, nur olarak tecelli eder. 
Aşkın sırlarının tesiri, layık olanlar ve hak edenlere zahir olur. Sırların 
kendilerine zuhur ettiği hikmet erbabı karşısında, tüm perdeler ve setre
ler sonuna karşı açılır. Nihayetine onlar da sırlar içinde bir sır derekesine 
yükselir. Hakk'ın sırları, sırra viilaf olanlara faş olur. 

Himmet arzusu, Ahmet Paşa'Nın dünya lütuflarıyla kendisi arasına 
mesafe koymasına sebep olur. Ancak o, mistik alemin teemmül ve te
zekkür ufkunda yer tutmaz. Vuslat arzusuna, Ahmet Paşa'nın dünyevi 
talepleri mani olur. Ancak o, suflliğin terminolojisinden hebardardır ve 
ondan faydalanır. 

Cismaru ve ruharn güzelliğin özünde ve merkezinde nur vardır. 
Aşık, sevgilinin gönlünde mekan tutmak için himmet ve inayet arayışın
dadır. Ahmet Paşa' da himmet, dünyevi himrnetten başka bir hali tasav
vur etmez. Himmete namzet olan aşık, hakikatte cemale aşıktır. Meta
laşmaktan ve maddueşmekten azade olan aşk, hakiki aşıklara aşkı teren
nüm eder. 

Aşk evreninde, aşka gönül veren aşıkların gıdası gam ve hüzündür; 
bu hakiki aşığı tekamül makamlarının zirvesine viisıl eder. Lütuf ve ilgi, 
sevgiliden suclur eder ve onu hayal alemine taşır. Ancak tahayyül etmek, 
aşık için bir tesellidir. 
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Bela ve.musibetlerin muhatabı olan aşık, sabır ve sefer arasında gidip 
gelen bir ruh atıposferinde seyahat eder. Meşakkat ve ızdırap anaforu, 
aşığın sabır taşını çatlatır, herhava eder. Nitekim aşık için tehlike ve güç
lük, ehemmiyetsiz hallerin zuhurundan başka bir anlam taşımaz. 

Güzellerin mesleği, hem aşığa kendini köreltmek, hem de kendisi 
karanlıklar içerisinde aydınlıktan nasiplenmemek üzerine kurulur. Sevgi
linin fiilleri, aşığı çarpar ve öldürür veya diri kılar ve hayat verir. 

Sevgilinin cezbesi, aşığı diriltir de öldürür de. Pervanenin ışıkta yok 
olması gibi, aşık da sevgilide kaybolur. Aşık hem aynadır, hem sırdaştır, 
hem de dert ortağıdır. Gönül, ortaklığın mekanı ve merkezidir. Sevgili
nin kaldığı ikametgah, gönül mülküdür/sarayıdır. 

· Gönül mülkünün sakinleri, can ve tenden müteşekkildir. Sevgilinin 
görünmesi, ölü bedene taze can gelmesiyle açıklanır. canı örten ve giz
leyen topraktır, yani ten toprağıdır. İnsanın başlangıç ve sonsuz hayata 
başladığı hitam/son, toprakla buluşması ve cem olmasıdır. 

Ahmet Paşa Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 3875. 
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