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Öz 

Klâsik Türk edebiyatının temel konularından en önemlisini, a�k ve dolayısıyla 
a�kın iki tarafı olan â�ık ve sevgilinin durumu olu�turur. Sevgiliye ait hemen hemen her 
unsurun â�ı�ın gözüyle nazma döküldü�ü bu edebiyatta, sevgilinin mekânıyla ilgili çe�itli 
kavramlar yer alır. Genel olarak, pek çok klâsik edebiyat �airinde ortak diyebilece�imiz bu 
kavramlar, �airlerin konuya yakla�ımları, üslup farklılıkları ve hayal dünyalarının 
zenginli�i vesilesiyle farklılıklar da arz eder. Bu ba�lamda çalı�mamızda, 15. yüzyılın 
önemli �airlerinden olan Ahmed Pa�a’nın Divan’ında yer alan sevgilinin mekânıyla ilgili 
kavramlar tespit edilecek, �airin bu kavramlara yakla�ımı incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmed Pa�a, Divan, Â�ık, Sevgili, Mekân. 

 
Abstract 

In Classical Turkish Literature, it is love and thus the two parties of love, the 
lover and the loved one, comprise one of the most essential issues. There are various 
concepts regarding the place of the loved one in this genre of literature, where almost 
everything concerning the loved one is put into words from the viewpoint of the lover. 
While these concepts are generally common amongst many of the Classical Turkish 
Literature poets, they may also alter from one to another due to the poet’s individual 
approach to the issue, differences in style and the richness of their imagination. In this line, 
this study will identify the concepts regarding the place of the loved one in Ahmet Pasha’s 
Divan, who is one of the greatest poets of the 15th Century, and scrutinise the poet’s way 
of handling these concepts. 
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Giri� 
Klâsik Türk �iirinde, �airin/â�ı�ın hayal dünyasında genel bir sevgili tasavvuru 

vardır. Güzellik ve estetik timsali olarak aktarılan sevgili, dı� görünü� bakımından 
tabiattaki varlıklara ait zikredilebilecek en güzel benzetme yönleriyle birlikte anılırken; 
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bunların â�ık üzerindeki yansımalarını ve etkilerini dile getiren beyitlerin sayısı on 
binlercedir. Sevgilinin fizikî güzelliklerinin anlatıldı�ı bu beyitler dı�ında cilvesi, i�vesi, 
nazı, â�ı�a ilgisizli�i, cevr ü cefâ kayna�ı olu�u vb. özellikleri klâsik edebiyat �airlerinin 
üzerinde sıkça kalem oynattıkları hususlardandır. 

Güzellik unsurlarının tesirlerinin yanında sevgilinin manevî davranı� ve 
tavırlarıyla acınası bir görünüm arz eden ve kendinden geçen â�ık, sevgiliye kavu�ma 
arzusunu daima taze ve zirvede tutmasıyla a�kının büyüklü�ünü ortaya koymaktadır. 
Elest bezminde büyüsüne kapıldı�ı sevgilinin visaline mazhar olmak için girdi�i 
mücadeleler, onu liyakat sahibi bir â�ık yapmakla birlikte, orada verdi�i söze sadakatini 
ispat için birer vesiledir. Onun için hayat, sevgiliye yakın olmakla kıymet kazanır. Bütün 
hayatı hicran ülkesinden vuslat diyarına yolculukla geçer. Sevgiliye do�ru attı�ı her adımla 
mutlu olur, huzur bulur. Hâlini arz etmek üzere eline divitini alır, Mecnûn’la boy 
ölçü�ecek seviyede oldu�unu payla�ır.  

Mezkur mertebeye gelmi� bir â�ık için sevgiliye ait olan ya da ondan izler ta�ıyan 
her �ey kıymetlidir. Bu ba�lamda sevgiliye yakla�mada önemli bir merhale olan mekân, 
â�ık için kutsî ve hayatîdir. Sevgiliye ait mekâna ve hatta mekânda bulunan varlıklara 
yakla�ımını ifade ederken kurguladı�ı dünya, â�ıkla sevgili arasındaki duygusal irtibatı 
sa�layan bir köprü gibidir. Â�ık; mekânda bulunan varlıkların, gözündeki ve gönlündeki 
kar�ılı�ını dillendirmekle hem sevgiliye arz-ı hâl eder hem de bununla teselli bulur. Kendi 
kendine çözümler üretir, çareler önerir. Sevgilin mekânı â�ık için sı�ınılacak tek yerdir. 
Sevgili ister ilâhî ister be�erî olsun, bu durum de�i�mez. Sevgilinin haricinde bir büyü�e 
yazılan ve övgü içeren kasidelerde de memdûha (övülen) yine benzer dü�üncelerle 
yakla�ılır. 

Klâsik edebiyatta çe�itli kavramlarla ifade edilen sevgilinin mekânına ait unsurlar, 
â�ı�ın dünyasında farklı ça�rı�ımlar olu�turarak mısralarda yer almaktadır. Genel olarak 
klâsik edebiyat �airlerinin konuya yakla�ımlarına örneklik te�kil etmesi bakımından 
çalı�mamızda 15. yüzyıl �airlerinden Ahmed Pa�a Divanı’nda1 sevgilinin mekânına ait 
unsurların i�leni�inde kullanılan dü�ünce, hayal ve tasavvurlar ve bu meyandaki kavram 
dünyası ele alınacaktır. 

Ahmed Pa�a Divanı’nda; gönül, Ka’be, kıble, harem, ravza, dergâh, kûy, diyâr, 
gül�en, �ehir, mahalle, ev, kapı, e�ik vb. kelimeler sevgilinin mekânını ifade etmek için 
kullanılan belli ba�lı kavramlardır. Bunların, bazen müstakil olarak ele alındı�ı, bazen 
birkaçının bir araya getirilerek tamlama olu�turuldu�u veya aynı beyit içerisinde 
birbirleriyle anlamsal ili�ki kurularak kullanıldı�ı görülmektedir. 

Çalı�mada; tespit edilen bu kavramlar ve bunlar etrafında olu�turulan dü�ünce, 
hayal ve tasavvur dünyası on iki ba�lık halinde incelenmi�tir:  

 
1. Gönül / Dil 
Sevginin menbaı ve merkezi olan gönül ya da dil; genellikle farklı bir varlık gibi 

mütalaa edilir. Â�ı�ın, tecrid sanatını kullanarak zaman zaman gönlüyle konu�up 
dertle�ti�i, hatta ona nasihatler etti�i görülür. Sevgilinin mekânı ba�lamında 
dü�ünüldü�ünde dikkat çekici tasvirler ve tahayyüllerin ortaya konuldu�unu söylemek 
mümkündür. “Ben hiçbir yere sı�madım, mümin kulumun kalbine sı�dım.” mealindeki 
kutsî hadis sebebiyle gönül, Ka’be’den daha kıymetli addedilmi�tir. Gönül, Yûnus 
Emre’nin genel tasavvufî inanı�ı dikkate alarak: “Gönül Çalab’ın tahtı / Çalab gönüle 

                                                 
1 Çalı�mada kullanılan beyitler �u kaynaktan alınmı�tır: Ahmed Pa�a (1992). Divan, (hzl: Ali Nihad Tarlan), Ankara: 
Akça� Yayınları. Beyitlerin sonlarında gazeller için G, kasideler için K harfi kullanılmı�; gazel ve kasidelerle birlikte 
beyit numaraları da ilave edilmi�tir. 
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baktı/ �ki cihân bedbahtı / Kim gönül yıkar ise” sözleriyle veciz bir �ekilde ortaya 
koydu�u üzere, genel bir kabulle Allah’ın mekânı olarak dü�ünülür. 

Ahmed Pa�a Divan’ında da, sevgilinin en önemli mekânı â�ı�ın gönlüdür. Fakat 
sevgilinin bu mekânda belirli bir süreç neticesinde yer aldı�ı görülür. Bu süreç bir sava�ta 
kalenin, �ehrin ya da ülkenin fethedilmesine benzer. Klâsik edebiyat dü�ünce ve hayal 
sistemi çerçevesinde tahakkuk eden bu süreçte sevgili, avcıya benzeyen gamzesiyle (yan 
bakı�ıyla) â�ı�ın gönlüne ok ya�dırarak saldırır. Bu saldırı, bir avın üzerine ya�mur gibi ok 
ya�masına benzeyecek kadar büyüleyicidir: 

Âh kim sayyâd-ı gamzenden dile peykân ya�ar  
Oh nice sihr etti nahcir üstüne bârân ya�ar(G 35 / 1) 

Gamzenin hücumuna sevgilinin di�er bir güzellik unsuru olan zülf de yardım eder. 
Zülfün saldırısı gönül ve can askerini kırar, parçalar: 

Saldı zülfün kim �ikest ede dil ü cân le�kerin  
Ehl-i islâm üstüne n'ederdi bir bî-din salıb(G 12 / 2) 

 Kar�ı koyacak kimse kalmayınca zülf; Mısır ülkesine benzeyen gönüle çadırlarını 
kurar: 

�âm-ı zülfün çerisi kondu gönül Mısrına kim  
   Sâye-bânlarla doludur kamu meydân-ı Mısır(G 84 / 2) 

 Gönül ülkesi, artık teslim edilmeye hazırdır. Çünkü,bu hengamede a�kın gamı da 
gönderdi�i askerlerle gönül ülkesini istila etmi�tir ve â�ı�a merhamet dilenmekten,bir barı� 
teklifinde bulunmaktan ba�ka çare kalmaz: 

Rahm eyler isen vakt durur kim gam-ı a�kın  
Saldı dil ü cân memleketine sipeh ey dost(G 21 / 3) 

Amansız saldırılar kar�ısında tahammülü kalmayan gönül, ma�lup olur;gönül 
ülkesini memnuniyetle sevgiliye teslim eder: 

Dil mülkün açtı kal'a-i dîn oldu kirpi�in  
�ükrâne al bu fetha ki resm-i kadîmdir (G 32 / 9) 

Artık bu noktadan sonra gönül ülkesinin hâkimiyetini tamamıyla ele geçiren 
sevgilinin her sözü bir ferman sayılacaktır: 

Ol �eh-i hûbân ki iklîm-i dilin sultânıdır 
Her ne der cân üstüne fermânanun fermanıdır (G 106 / 1) 

 Gönül her ne kadar bu süreçte yorgun dü�mü�, virane olmu�sa da üzülmeye gerek 
yoktur. Madem ki sultan gönlün hakimidir, eninde sonunda burayı imar edecektir: 

Çün hayâli tahtısın vîrâne gönlüm gam yeme  
Âkıbet ma'mûr olur �ol yerler sultân andadır(G 43 / 6)  
 

2. Diyâr 
Memleket ve ülke anlamına gelen diyâr, Ahmed Pa�a’nın Divanı’nda sevgilinin 

mekânı olarak kullanılan bir di�er kelimedir. �air, di�er kavramlarda oldu�u gibi, diyârla 
ilgili olarak çe�itli anlam dünyaları olu�turur.  

Klâsik edebiyat kültüründe, hazinelerin ejderhalar tarafından korundu�u 
inancından hareketle yeni bir hayal olu�turulan a�a�ıdaki beyitte sevgilinin diyârı bir 
hazineye (genc-i diyâr) benzetilmektedir. Fele�in yaptı�ı büyüyle o hazinenin bekçisi 
sevgilinin kirpikleri (tî�) olmu�tur. Beyitte geçen tî� (kılıç) kelimesi her ne kadar kirpik 
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olarak dü�ünülebilse de, aslında daha geni� anlamıyla sevgilinin bakı�ını ve bakı�ın 
gönüldeki tesirini ifade eder. Bu durumda genc-i diyâr ejderhayı andıran bir bakı�la 
korunmu� olur: 

Genc-i diyârına ne tılısım etti rûzigâr 
Kim ti�ın ejdehâsı ona pâs-bân imi�  (K 26/12) 

�aire göre, sevgilinin diyârı güzellerin bulundu�u bir mekândır. Bu güzellerin 
gamzeleri fitne çıkarmaktadır. Gamzenin yani yan bakı�ın fitne çıkarması, klâsik 
edebiyatımızda zaman zaman kar�ıla�ılan bir durumdur ki, bu da gamzenin en önemli 
özelliklerinden biridir. A�a�ıdaki beyitte de bunun örne�ini görüyoruz. Sevgilinin 
diyârında güzellerin gamzeleri fitne çıkarınca, ney ile tambur da inlemeye ba�lamı�tır. Ney 
ile tanburun çıkardı�ı yanık na�melerin kayna�ı bir yönüyle diyâr-ı yârdaki güzellerin 
gamzelerinden saçılan fitnelerdir. Beyit bir ba�ka bakı� açısıyla de�erlendirildi�inde ise, 
â�ı�ın gamzeden dolayı ney ve tambur gibi inleyi�i akla gelir: 

Gamze-i hûbân eder ancak diyârında fiten 
Nây ile tanbûr eder ancak zamânında enîn  (K 23/6) 

Bir ba�ka beyitte, hasret ate�iyle yanan, yakası parça parça olmu� hâlini sevgiliye 
arz etmekle yetinmeyip onu açıkça tehdit eden bir â�ık tablosuyla kar�ıla�maktayız:  

Korkum oldur ki gamından yakamı çâkedeyin 
Nâr-ı hasretle diyârını yakam gelmez isen (G 164/4) 

 Â�ık, sevgilinin diyârında dola�ılmadık bir yer bırakmaz. O, sadece sevgilinin 
diyârında dola�makla kalmaz; aynı zamanda hasret ate�iyle döktü�ü gözya�larıyla da 
oradaki tüm ta�ları yıkayarak, tozdan pastan arındırır. Burada sevgilinin diyârı, â�ı�ın 
gözya�larıyla yıkanan bir yer konumundadır: 

Diyâr-ı yârda bir seng yoktur 
Ki göz ya�ında anda zeng yoktur (K 4/13) 

 
3. �ehir 
Diyardan sonra en büyük dünyevî mekân olarak zikredilen �ehir, Ahmed Pa�a’nın 

“gidelim bâri �ehrinden” redifli gazelinde sevgiliye sitem dolu ifadelerle anlatılır. Gazel; 
sevgilinin ayrılı�ına sabredemeyen â�ı�ın kırık bir gönülle sevgilinin �ehrini terk etme 
iste�inin dile getirildi�i matla beytiyle ba�lar: 

Firâk-ı yâra sabr olmaz gidelim bâri �ehrinden 
Gönül çün sındı cebr olmaz gidelim bâri �ehrinden (G 232/1) 

Sevgilinin güzelli�ine sonsuz bir sevgiyle ba�lanmasına kar�ın istedi�i ilgiye 
göremez: 

Güzellik sende gâyetde  sevük bende nihâyetde 
Çü fikrin yok re’âyetde gidelim bâri �ehrinden (G 232/2) 

 Sevgilinin �ehrinde bulundu�u süre içerisinde â�ı�ın kısmetine, kebap olan bir 
gönül ve �arap gibi kırmızı akan gözya�ları dü�mü�tür. Gönlün iyice harap olmasıyla â�ı�a 
sevgilinin �ehrinden gitmekten ba�ka yol görünmemektedir: 

Dil odundan kebâb oldu gözüm ya�ı �arâb oldu 
Gönül mülki harâb oldu gidelim bâri �ehrinden (G 232/5) 

 Gazelin di�er beyitlerinde de benzer sitemlerin pe� pe�e sıralandı�ı görülür. �unu 
da ifade etmeliyiz ki bu sitemler, â�ı�ın sevgilinin �ehrini terk edece�i anlamına gelmez. O, 
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sadece hâlini sevgiliye arz ederek meded bekler. Sevgilinin cevr ü cefası ne kadar çok 
olursa olsun, gönlü ne kadar yanarsa yansın �ehri terk edecek de�ildir. Çünkü geceleyin, 
sevgilinin �ehrini aydınlatmak için mum yerine â�ı�ın âhının ate�i/ı�ı�ı gereklidir:  
   Subha dek �ehrinde ol mâhın ziyâ-bah� olmaga 

�u’le-i âhım yeter �em’-i �ebistân olmasın (G 251/10) 
 

4. Kûy 
 Divanda sevgilinin mekânı ile ilgili olarak kullanılan di�er bir kelime “kûy”, yani 
köydür. Kûy; örneklerde de görülece�i üzere, kimi zaman tek ba�ına veya kimi zaman da 
ele aldı�ımız di�er bazı kelimelerle birlikte kullanılarak sevgilinin mekânını ifade eder. Bu 
manada kûy, geni� ve genel bir mekânın kar�ılı�ıdır. 

Ahmed Pa�a’ya göre sevgilinin köyünü uzaktan da olsa görmekle veya bizatihi 
köye gitmekle gönüldeki sevgili arzusu eksilmez. Cennete gelen ki�i, nasıl Cemâlullah’ı 
görmek isterse, â�ık da cennete benzeyen sevgilinin köyüne gelince dîdârı görmek ister: 

Kûyunu görmekle dilden zâ’il olmaz �evk-i yâr 
Kâni’ olmaz cennet-i firdevse dîdâr isteyen (G 226/4) 

A�a�ıdaki beyitte sevgilinin köyüne varmak ve orada toprak olmak isteyen bir â�ık 
vardır. O topra�ın tozlarını da sabâ rüzgarı sevgiliye iletecektir: 

Bilmezem ki nice varam kûyuna dil-dârımın 
Ben me�er toprak olam ilte sabâ gerdim benim (G 210/5) 

 Â�ık, sevgilinin köyünde, sevgiliye ula�ma yolunda tek de de�ildir; arada “rakip” 
vardır. Ancak, sevgili gönül için bir gül bahçesi olunca rakip de o gül bahçesindeki 
dikenler hükmündedir. Dikenden dolayı gül bahçesinden ayrılmak, â�ı�a yakı�maz: 

Kûyundan anun gitme rakîbi görüp Ahmed 
Cân gül�enidir kaçma anun hâr u hasından  (G 235/7) 

 
5. Mahalle 

 Mahalle, sevgiliye ait bir mekân olarak birkaç beyitte geçmektedir. Bu beyitlerde 
â�ık, etti�i efgânlardan dolayı mahallenin köpeklerinin kendisinden incindi�ini söyler:  
 

�ncinir benden mahallen itleri 
Etti�im efgân elinden el-gıyâs (G 23/4) 

 Di�er beyitte ise, mahallenin köpeklerinin ayaklarının tozları bile en güzel 
amberden daha kıymetli tutulmu�tur. Bu da, â�ı�ın sevgiliye verdi�i önemi göstermesi 
bakımından ayrıca dikkat çekicidir: 

Mahallen itlerinin hâk-i pâyın 
Bulanlar anber-i sârâya vermez (G 121/4) 
 

6. Gül�en  
Gül bahçesi manasına gelen gül�en, sınırları içerisindeki bitkilerin güzelli�i ve 

sevgiliyle te�bih ve istiare yönleriyle ili�kilendirilmesiyle klâsik edebiyatın temel 
mekânlarından birisidir. Divan’da sevgilinin köyünde bulunan gül�en, â�ı�ın birkaç gün 
kalmak istedi�i, ancak gereken izni alamadı�ı bir mekân olarak anılmaktadır: 
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Dü�tü durdu komadı yoluna gitme�e beni 
E�ledi bir iki gün gül�en-i kûyunda �ehâ  (G 9 / 3) 

 
7. Ka’be / Beytü’l-Harâm / Harem 
Ka’be, Beytü’l-Harâm ve Harem; Ahmed Pa�a Divanı’nda bazen tek ba�ına, bazen 

de ba�ka kelimelerle birle�erek sevgilinin mekânını anlatmada kullanılan kutsî 
kavramlardır.  

Tavaf edilen Ka’be’ye ihtiramda bulunulur. Â�ık da sevgilinin bulundu�u bu 
mek’ânı tavaf eder. Tavaf çıplak ayakla yapılır ve â�ık da bu gelene�e uyar. Rakibi gayr-ı 
Müslime benzeterek Ka’be gibi olan sevgilinin bu mekânına sokmak istemez. Ka’be’nin 
yolları veya etrafı dikenlerle doludur. Fakat, nasıl gerçek mümin için bu dikenler veya 
vermi� oldu�u ezalar a�k dolayısıyla zevk mahiyetini alırsa, â�ık için de sevgilisinin 
mekânında görülen her diken veya onun orada bulunmasını önleyecek her güçlük, ya 
aksine kolaylık hâlini alır ya da zevk verir (Tolasa 1973, s. 302). �airin bu yakla�ımı, a�kın 
ve sevgilinin kutsiyetini ortaya koymakla birlikte â�ı�ın da kutsî bir yolda yürüdü�ünü 
gösterir. Â�ık için sı�ınılacak tek yer sevgilinin köyünde bulunan Ka’be’nin haremidir ve 
ba�ka bir yere secde etmek de â�ı�a haramdır: 

Harîm-i Ka’be-i kûyun yeter penâh bana 
Harâm ola dahi bir gayrı secde-gâh bana  (G 4 / 1) 

Di�er bir beyitte, Merve ve Safâ gibi Ka’beyle ilgili iki kavram kullanılarak 
sevgilinin kapısının Kabe’ye benzetildi�ini görmekteyiz: 

Ey kasr-ı ruh-perver ü v’ey tak-ı dil-gü�â 
Merve hakkıyçün oldu kapın Ka’be-i Safâ ( K 42/1) 

Â�ı�ın sararmı� yüzünden akan gözya�ının sevgilinin kapısına ula�ması için ondan 
yardım istenen a�a�ıdaki beyitte, mekân Ka’be’nin Harem’ine benzetilmektedir. Gözya�ı 
aktı�ında Ka’beye altından bir oluk gerekece�i için â�ık, sararmı� yüzünün bu görevi ifa 
edece�i inancındadır: 

Bulsun kapına ko ruh-ı zerdimden e�k râh 
Zirâ harîm-i Ka’beye zer nâv-dân gerek (K 166/7) 

A�a�ıdaki beyitte, Harem kelimesi kûy ve kapı kavramlarıyla birlikte 
kullanılmaktadır. Â�ık, sevgilinin köyünü dola�tıkça kapısını öpmektedir. �air bu durumu, 
Ka’be’yi tavaf edenlerin Ka’be’nin kapısını ve duvarlarını öpmesiyle e�de�er tutmakta ve 
sevgilinin mekânını Ka’be’ye te�bih etmektedir: 

Ahmed öper kapını kûyunu devr ettikçe 
Ki tavâf-ı Harem içre der ü dîvâr öpülür (G 40/5) 

Söz konusu mekân Ka’be olunca, burasıyla ilgili kavramların da zikredilmesi 
gerekecektir. Bu sebeple “Lebbeyk, Beytü’l-Harâm (Ka’be), Safâ, sa’y ve harâm” gibi Ka’be 
ile ilgili kavramlara yer verilerek sevgilinin kapısının Ka’be’ye benzetildi�i görülmektedir. 
Dinî bir gelenek olarak hac esnasında, Ka’be’nin etrafında tavaf sırasında “Lebbeyk” sesleri 
yükselir. Lebbeyk: “sana geldim, emret Yâ Rabbi!” anlamındadır. Sa’y ise, hacıların Safa ile 
Merve arasında usulüne göre yedi defa gidip gelmelerini anlatan bir kavramdır. Bir de 
Ka’be’nin önünde harîm denen bir yer vardır ki buraya girmek haramdır. �air; bütün bu 
kavramları bir arada kullanarak Ka’be’ye benzetti�i gelmek isteyenler için, sevgilinin 
kapısının haram kılınmasını istemektedir: 

Ka’be kapın Safâsına lebbeyk uranların 
Beytü’l-Harâma sa’yi var ise harâm ola (G 5/2) 
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Sevgilinin köyünün Ka’be’ye benzetildi�i bir ba�ka beyitte, â�ı�ın en büyük 
dü�manlarından birisi olan rakîbin Müslüman olmadı�ı için sa’y etmeye de hakkının 
bulunmadı�ına i�aret edilir. Çünkü, ancak ona layık olan birisi sevgilinin Ka’be’ye benzeye 
köyüne gitmeli ve sa’y etmelidir. Bu ki�i de �üphesiz, â�ıktır: 

Ka’be-i kûyun tavâfına ne sa’y eyler rakîb 
Mekkeye varmak revâ mıdır Müselmân olmayan (G 227/6) 

Â�ık, sevgilinin Ka’be’ye benzeyen kapısında beklemeyi, adeta onun muhafızlı�ını 
yapmayı hak etmektedir. Ancak bu i�e ba�ka talipler de vardır. En do�rusu, sevgilinin 
kapısını beklemeye kim layıksa onun beklemesidir. Çünkü, â�ık var iken varken Ebû 
Leheb’in Ka’be’nin muhafızlı�ını yapması do�ru de�ildir. Beyitteki “Ahmed” kelimesi 
tevriyeli olarak Hz. Peygamber olarak da dü�ünülebilir. Bu durumda â�ık, Hz. Peygamber; 
a�yârda Ebû Leheb olmaktadır: 

A�yâr kapın Ka’besini beklemesin kim 
Ahmed var iken hâfız ana Bû-leheb olmaz (G 115/8) 

Ka’be ile ilgili aldı�ımız son örnek beyitin birinci mısraında â�ık, sevgilinin 
Ka’be’ye benzeyen köyünü hayal ederken la’l gibi kıpkırmızı gözya�ı döktü�ü dile 
getirilmektedir ki bu kanlı gözya�ı demektir. �kinci mısrada geçen Beyt-i Ma’mûr, yedinci 
kat semâda Ka’benin hizasında bulunan gök ehlinin tavaf mekânıdır. �air, dökülen kanlı 
gözya�ının, Beyt-i Ma’mûr’un üzerine yakuttan bir oluk olaca�ını söylemektedir: 

Ka’be-i kûyun hayâlinde bu çe�m-i la’l-bâr 
Beyt-i Ma’mûr üstüne yâkûttan mîzâb olur   (G 90/6) 

 
8. Dergâh 
Dergâh, Farsça “kapı” anlamına gelen “der” kelimesi ile bazı kelimelere eklenerek 

mekân ismi yapan “gâh/geh” edatının birle�mesiyle olu�mu�tur. Bu �ekilde dergâh 
kelimesi ilk anlam olarak kapı yeri, kapı önü demektir. Ancak dergâhın özellikle tasavvufta 
esas kullanıldı�ı anlam ise tekkedir. Zamanla bu kelime; “Dergâh-ı �lâhî” ve “dergâh-ı 
izzet” (Allah’ın katı); dergâh-ı âlî (padi�ah kapısı) örneklerinde görüldü�ü üzere ba�ka 
kelimelerle bir tamlama olu�turarak farklı anlamlarda da kullanılmı�tır. Mesela Sultan 
Bayezid’in methinde yazılan bir kasidede dergâh kelimesinin, padi�ahın yüce katı 
anlamında kullanıldı�ını görüyoruz: 

Arûs-ı devletin olmazdı mübtelâsı bu halk  
Sevâd-ı der-gehin olmasa rûy-i �evkete hâl(K 22 / 14) 

A�a�ıdaki beyitte â�ık, hac vazifesini yerine getirmek için sevgiliden himmet 
beklemektedir. Haccın edasının �artlarından biri de Kabe’yi tavaftır. Tavaf olmadan hac 
eda edilmi� sayılmaz. Â�ıkların kıblesi (Kabe’si) ise sevgilinin bulundu�u mekândır, hatta 
sevgilidir. Dolayısıyla â�ı�ın, haccını eda edebilmesi için sevgilinin mekânına (dergâhına) 
gitmesi gerekmektedir: 

Dedim ki Ahmed bendene bir himmet et haccetmege 
Ol kıblesi â�ıkların dediki gel der-gâhıma  (G 289/8) 

 Â�ık, sevgilinin dergâhında bir nefes alacak kadar bile kısa bir süre kapıcı olmayı, 
padi�ahlık tacını ba�ına takmaya tercih eder. Burada �brahim Edhem-vârî bir yakla�ım söz 
konusudur: 
   Tâc-ı Husrevden geçerdim görse idim bir nefes  
   Kullarında der-geh-i âlîde der-bân oldu�um  (G 212 / 4) 
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9. Ev 
Mekânla ilgili kavramlar içerisinde en az kullanılanlarındandır. Â�ık, sihir bilmesi 

durumunda gümü� bir süpürge olup, sevgilinin evine yüz sürmeyi (evini süpürmeyi) 
hayal eder. Çünkü, yüzünü sürece�i her yerde sevgilinin ayak izleri vardır:  

Sihr bilsem bir gümü� cârûb ederdim kendimi 
Yüz sürerdim �ol eve dâ’im ki cânân andadır (G 42/2) 

 
10. Kapı ( Der / Bâb) 
Kapı; sevgilinin hareminin iptidasıdır ve Farsça “der”, Arapça “bâb” kelimeleriyle 

de kar�ılanır.  Ahmed Pa�a’nın sevgilinin kapısıyla ilgili çok geni� bir hayal dünyası 
kurdu�u görülür. Klâsik edebiyat kültürü çerçevesinde bazı �airlerde de gördü�ümüz bu 
hayal dünyası dı�ında orijinal te�bihlerin ve tasavvurların da beyitler arasına 
nak�edildi�ini söylemek mümkündür. Sevgilinin kapısı, â�ı�ın sürekli gözya�ı döktü�ü ve 
lütuf ve ihsan bekledi�i bir mekândır. 

Genel olarak sevgilinin kapısı; â�ı�ın, gözya�ları e�li�inde dertlerini anlattıkları bir 
mekândır. Elinde duadan bir kâse bulunan â�ık, bir dilenci gibi sevgilinin kapısını çalar ve 
ondan ihsan bekler, lütuf dilenir. Â�ı�ın bu kapıyı bırakıp ba�ka bir yere gidecek takati 
yoktur; aya�ı ba�lanmı�tır. Zaten gitmek de istemez. Onun vazifesi, altın (zer) gibi kıymetli 
gözya�larını, sevgilinin kapısına saçmaktır. Â�ı�ın gözya�larının altın gibi kıymetli 
olmasının yanında, çehresinin de altın renginde oldu�u ifade edilir. Bunun sebebi ise, 
a�layıp inlemekten yüzünün sararmasıdır: 

U� kâse-i niyâz ile geldim kapına kim 
Deryûze-i nevâl-i atân eyleyem senin (K 6/4) 

   
Ahmedin tâkati yok k’ede kapından seferi 
Aya�ı ba�lı durur gidemez ey yâr dahi      (G 301 / 8) 
 
Yoluna dîde-i u��âk güher-hîzoluban 
Kapına çehre-i u��âk zer-ef�ân yara�ır (G 45/2) 

Sevgilinin kapısına altın saçma i�i, â�ık varken ba�kasına dü�mez. Güne�in de altın 
(gibi ı�ıklarını) saçtı�ını gören â�ık,kapının güne�in hararetinden yanma ihtimaline engel 
olmak için canını feda etmeye hazırdır. Sevgiliyi güne�in ı�ıklarından bile kıskanan bir 
â�ıktan da ba�kası beklenmez: 

Kapına zer saçtı�ıyçin mihr inen germ olmasın 
Cân nisâr etmek anı gördükçe kârımdır benim (G 209/4) 

 Sevgili, kolay kolay kapıdan kendini göstermez. Bir kıyamet alâmeti olarak 
tasavvur edilen bu hadisenin tahakkuku hâlinde, sevgiliyi görme fırsatı yakalayan â�ı�ın 
biraz da mutluluk gözya�larına hâkim olamaması gayet tabiîdir:  

Kâmetin çıktı kapından oldu gözya�ı revân 
San kıyâmet koptu gökten ahter-i tâbân ya�ar (G 35/7) 

 A�a�ıdaki beyitte güzelli�iyle me�hur olan Hz. Yûsuf’un, sevgilinin kapısına kul 
edildi�ini görürüz: 

E�er ol Yûsuf-ı Mısrı bu �âhın yüzünü görse 
Kapısında kul olaydı geçeydi kendi ça�ından (G 255/5) 
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Sevgilinin kapısında istenmeyen bir tip vardır ki, bu da daha önce geçti�i üzere 
â�ı�ın en büyük dü�manı olan rakîptir. Bu ba�lamda â�ık, sadece kendisinin hak etti�ini 
dü�ündü�ü sevgilinin kapısından rakîbin kovulmasını talep eder. Sevgilinin kapısı bir 
cennettir ve cennette iftiracı birisinin (rakîbin) olması dü�ünülemez: 

Sür kapından rakîb-i gammâzı 
Lâyık olmaz behi�te bühtâncı (G 300/6) 

Rakîbi kapıdan kovulunca, kendisine mekân edinmek için â�ı�ın gerekçeleri de 
hazırdır: O, hem yetimdir hem de dilenci… Acınası bir hâlde bulunan â�ı�a merhamet 
etmek, onu kapıdan kovmamak gerekir: 

Ahmedi gözden salıp sürme kapından ya�ların 
Sâ’ili mahrûm edip eytâmı ma�bûn eyleme  (G 276/7) 

Beyitteki “sürme” kelimesi; çok a�lamaktan dolayı hastalanan, hatta kör olan â�ı�ın 
gözleri için �ifa sayılan sevgilinin kapısının topra�ı olarak da dü�ünülmelidir. Bu toprak, 
â�ık için gözlerine sürebilece�i en kıymetli sürmedir.  
 Â�ı�ın kapıda bir dilenci olu�uyla ilgili benzer beyitlerden birinde, yine gözya�ıyla 
sevgilinin kapısına yüz süren bir â�ık portresi kar�ımıza çıkar. Sevgilinin lütfu o kadar 
geni�tir ki, dilencileri kapısından asla kovmaz:  

Gözya�ı ile yüz sürer e�i�ine Ahmed 
Sâ’illere lutfun kapısından ola mı red (G 29/7) 

 Â�ı�ın, sadakatini ve ba�lılı�ını ispat etmesi için sevgilinin kapısında köle 
oldu�unu göstermesi gerekir. E�er Kur’ân üzerine yemin etmek gerekirse, sevgilinin 
mushafa benzeyen yüzü bunun için yeterlidir: 

Kapına kul oldum deyu Ahmed öpüp and içmege 
Mushaf yüzünde yazılan �olÂyet-i Rahmânı sun (G 223/8) 

Â�ı�ın, sevgiliden talepleri bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Sevgilinin yay gibi 
ka�larına ve gamzesine canını kurban etmek için hazırdır ve sadece emir beklemektedir: 

Gel ey kemân ebrûsuna kurbânlar oldu�um iri� 
Ol gamze-i bîmâr için kapında kurbân et beni 270/317/4 

Yukarıda sevgilinin kapısının, â�ı�ın derdini anlattı�ı bir mekân oldu�unu 
söylemi�tik. Â�ık, derdini sadece anlatmakla kalmaz, gözya�larıyla yazmaya da çalı�ır. 
Ancak durumu vahimdir; gece gündüz anlattı�ı derdinin ayrıntısına henüz girememi�, 
sadece genel hatlarıyla özetleyebilmi�tir: 

E�kim kapında derdimi her dem yazar velî 
Tafsîl ile yazılmadı ol mâ-cerâ henüz (G 118/8) 

 
11. E�ik / Âsitân 
E�ik veya âsitân, sevgilinin haremine ula�mada sınırdır. Â�ık için kapıyı açmak, 

e�i�i atlamak tahakkuku mümkün görünmeyen bir hayaldir. Â�ık, e�ikte sevgilinin 
yüceli�ini ve kudretini görürken, kendi acziyetini ve fakriyetini idrak ile hâlini ona arz 
eder. E�ik, sevgiliye uzak ya da yakın olmanın tam ortasıdır. Bir ba�ka deyi�le e�ik; vuslatla 
hicran arasında bir nokta; sevgiliye ula�mada son adımdır. Ancak klâsik �iirimizde son bir 
adımla bu noktayı a�an da yoktur. 

E�ikle ilgili Divan’da kar�ıla�tı�ımız belli ba�lı dü�ünce, hayal ve tasavvurlar �u 
�ekildedir:Öncelikle sevgilinin e�i�i, â�ık için büyük bir devlet (saadet, bereket)tir. Çünkü, 
e�ikte sevgilinin yüzünü görmesiyle â�ı�ın ba�ına gün do�acaktır. Gün, güne� demektir. 
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Ba�ına güne� do�ması; hem zihninin aydınlanması hem de “ba�ına güne� geçmesi” 
anlamındadır.Böylece;kendinde olmayan â�ı�ın iyice kendini kaybetmesinin alameti zuhur 
edecektir, zaten onun istedi�i de budur: 

Gördüm kapında yüzünü gün do�du ba�ıma 
Bildim ki devletim benim ol âsitân imi� (K 26/4) 

 Çünkü e�ikten ayrılanın gökte yıldızı olmayacak, cihanın padi�ahından uzak bir 
halde, mutsuz bir �ekilde ya�ayacaktır: 

E�i�inden ayrılanın gökte yoktur yıldızı 
Bî-sa’âdetdir olan �âh-ı cihânından ırak (G 147/2) 

 Â�ı�ın kısmeti, e�ikte cevr ü cefa çekmektir. Sevgili, naz edip bîgâne davranınca, 
â�ı�ın ba�ına gökten sayısız ta� ya�ar. Â�ı�a da talihine a�lamak dü�er: 

E�i�inden Ahmedin cevr ü cefâdır mansıbı 
Bu ne tâli’dir ki gökten seng-i bî-pâyân ya�ar (G 35/9) 

 Cevr ü cefa içindeki â�ı�ın kanlı gözya�ları sevgilinin yollarını yıkarken, 
kirpiklerinin görevi de e�ikte süpürge olmaktır: 

Bu kanlı ya�ım yollarına âb-zen olup 
Kirpiklerim e�i�ine cârûb olacaktır  (G 44/4) 

 Gözden dökülen kanlı ya�lar, artık bir sel boyutuna ula�mı�; â�ıkta sabır ve 
tahammül kalmamı�tır: 

Her dem gözümden e�i�ine seyl-i hûn gider 
Sabr u karâr dilden ü cândan sükûn gider (G 74/1) 

 Â�ık e�i�i bırakıp gitse, hatta bunu dü�ünse, sabah rüzgârı onu alıp tekrar 
getirecektir. Çünkü â�ık, artık sabah rüzgârına bile direnemeyecek kadar zayıf ve 
güçsüzdür. Bu beyitte, “bâd-ı sabâ” kavramından â�ı�ın sabaha kadar sevgilinin e�i�inde 
bekledi�i de anla�ılmaktadır: 

Fikr ederdim ki gidersem e�i�inden sanemâ 
Beni bu za’fım ucundan yine döndüre sabâ      (G 9/ 1) 

 E�ikle ilgili sevgiliyle â�ık arasında birtakım diyaloglara �ahit olunmaktadır. Â�ık, 
muhtemelen bir müddet e�ikten uzak kalmı� ve mazeret olarak hasta oldu�unu öne 
sürmü�tür. Ancak, e�ikte görünmese de a�layıp inlemesi çok uzaklardan sevgilinin 
kula�ına ula�mı�tır: 
   Hastayım varmadı�ım oldur dedim e�i�ine 

Dedi sen gelmezsin ammâ nâle vüzârın gelir (G 97/5) 
 Sevgili, â�ı�a e�i�inde bulunmasının iznini de vermi�tir. Ancak bir �artı vardır: 
e�ikte dola�an köpekleriyle dostluk kurması. Â�ık için bu bile büyük bir lütuf ve ihsandır: 

�tlerimle e�i�imde â�inâ olsun demi� 
Ömrü çok olsun ki bana lutf edip i’zâz eder    (G 98/2) 

 
12. Cennet / Ravza / Makâm-ı Mahmûd 
Ahmed Pa�a, sevgilinin bulundu�u mekânı anlatmak için dünyevî kavramlarla 

iktifa etmez; cennet, ravza, makâm-ı Mahmûd gibi ahiret hayatına ili�kin mekânları 
kullanarak hem sevgiliye hem de duydu�u a�ka kutsiyet atfeder.  
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Demler gelir ki cennet-i kûyında dilberin 
E�kim cevâhiriyle olur her civârla’l(K 12/7) 

 Sevgilinin köyünün, “cennet-i kûy” tamlamasıyla cennete benzetildi�i bu beytin 
manasını iki �ekilde dü�ünmek mümkündür: Birincisi; bir Müslüman dünyada cennete 
layık bir kul olmak için ibadet eder, �lâhî emirleri yerine getirir. Cennet, onun dünyada 
i�ledi�i amellerin kar�ılı�ıdır. �kincisi ise; cennet, Cemâl’in (hakiki sevgilinin) görülece�i 
yerdir. Â�ık için sevgilinin cennete benzeyen köyünde bulunmak büyük bir �ereftir. O, her 
fırsatta sevgiliye daha yakın olmanın (visâl/vuslat) hesaplarını yapar. Orada bulundu�u 
için bir yandan sevinirken, di�er yandan da henüz sevgiliye kavu�amamanın hüznünü 
ya�ar. Bu sebeple â�ık bazen öyle gözya�ı döker ki, bu gözya�ları etrafa cevherler saçar; 
sevgilinin köyünde her taraf la’l olur. La’l, kırmızı bir mücevherdir. La’l kelimesinin 
kullanılması, a�k derdiyle dökülen gözya�larının kanlı bir hâl alması sebebiyledir. Bu da 
kesretten kurtulup vahdete ermek için gereklidir. 

Ahmed aceb i cennet-i kûyundan olsa dûr 
Bilmezlik ile âdem elinden neler çıkar        (G 67 / 8) 

“Ahmed’in sevgilinin köyünün cennetinden uzak olmasına �a�ılmaz; insanın 
bilmeden elinden neler çıkar/neler gider” �eklinde çevirebilece�imiz beyitte, Âdem 
kelimesi üzerine iham-ı tenasüp yoluyla hem Hz. Adem, hem de kelimenin anlamı olarak 
insan kastedilmi�tir. �aire göre Hz. Adem’in, elinde olmadan cennetten çıkmasına 
�a�ırmamak gerekti�i gibi, â�ı�ın da sevgilinin cennetinden uzak kalmasını yadırgamamak 
gerekir. Çünkü, nasıl Hz. Adem’in cennetten çıkarılması onun iradesi dahilinde olmamı�sa, 
â�ı�ın sevgilinin cennetinde bulunmaması da arzu etti�i bir �ey de�ildir.  

Ahiret hayatına ili�kin di�er bir mekân olan ravza; “bahçe, sulu yer, bostan, 
çimenlik” gibi anlamlara gelse de, kavramsal olarak cennet bahçesi demektir. Pek çok 
klâsik edebiyat �airi gibi Ahmed Pa�a da, genel olarak bu kavramı benzer anlamlarda 
kullanmaktadır: 
   Redd etme kim niyâzıma âmin eder melek 

Ravzan önünde çünkü du’âneyleyem senin (K 6/4) 
Tasavvufî inanı�a göregerçek müminler, cennet de�il didar (cemâl-i �lâhî) isterler. 

Â�ık da sevgilisini görmek ister, onun mahallesini görmekle tatmin olmaz. Bu bakımdan 
sevgili dîdâr iken, kûy da cennet halini alır (Tolasa 1973, 302) Ravza, cennet bahçelerinden 
bir bahçedir; â�ık için cennet olan sevgilinin mekânı içinde bir bölümdür. Yukarıdaki 
beyitte sevgilinin ravzasının önünde dua eden bir â�ık görülmektedir. Â�ı�ın duasının 
mahiyeti vuslata erme talebiyle ilgilidir. Â�ık dua ettikçe melekler de: “âmin” 
diyeceklerdir. Melekleri duasına ortak eden â�ık, bu vesileyle sevgili tarafından 
reddedilmeme ümidi ta�ır. 

Bir ba�ka beyitte sevgilinin bulundu�u mekân, makâm-ı Mahmûd’a 
benzetilmektedir. Makâm-ı Mahmûd; övülen, derecesi yüksek olan makam demektir ve 
Hz. Peygamber’in kıyamet günü �efaatte bulunaca�ı makamdır. Â�ı�ın burayı mesken 
edinmek isteyi�i, sevgilinin mekânına atfedilen kutsiyetin farklı bir ifadesidir:  

Yeridir edinse mesken Ahmed 
Kûyunda k'odur Makâm-ı Mahmûd    (G 30 / 5) 

Sonuç 
 Konuyla ilgili olarak yukarıda zikredilenler haricinde onlarca örnek beyit vardır. 
Fakat, mevcut örneklerin Divan’daki sevgilinin mekânına ait kavramları ve bu kavramların 
�air tarafından kullanılı� �ekillerini ortaya koyması bakımından yeterli oldu�u 
kanaatindeyiz.  
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Genel olarak Klâsik edebiyatımızda, özelde de Ahmed Pa�a Divanı’nda ço�u 
zaman �iirin merkezinde yer alan sevgiliye ait her unsur gibi mekân da önemli bir yer 
tutmaktadır. �çerisinde sevgiliyi barındırması bakımından kıymet verilen mekânlar, â�ı�ın 
hâl-i pür-melâlini arz etmede bir vasıta olarak görülmü�tür. Di�er pek çok �airde de 
kar�ıla�ılabilen sevgiliye ait mekânlarla ilgili kavramların, Ahmed Pa�a’nın geni� 
muhayyile kuvvetiyle zaman zaman orijinal dü�ünce, tasavvur ve ifadelerle mısraların 
arasına ustaca yerle�tirildi�ini söylemek mümkündür. 
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