
OSMANLI ARAŞTIRMALARI 

XXVI 

Neşir Heyeti - Editorial Board 

Halil İNALCIK -İsmail E. ERÜNSAL 

Heath W. LOWRY -Feridun Bv1ECEN 

K.laus KREISER 

Misafir Editörler: 

Hatice A YNUR ~Mehmet KALP AKLI 

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 

XXVI 

Prof. Dr . . Mehmed ÇA VUŞOGLU'na 

ARMAÖAN- ll 

İstanbul - 2005 



DİV AN ŞAİRİ AŞIDAN NE ANLAR 

Yaşar AYDEMİR • 

Giriş 

Şair biraz aykırı insandır. Aslında sadece şair için söylememek lazım 
belki de; sanatçı aykırı insandır. Eşyaya bakışı, görünen nesneler arasında 
kurduğu ilişkiler; çağnşımlar, göndermeler bir başka olur. 

Fakat, en uçuk şairin bile hareket noktası alemdeki nesnelerdir. Eşyanın 
şair muhayyilesinde çağnştırdığı, hayal ettirdiği şeyler, şiirin malzemesi olur. 
Neredeyse şairin her rwsraının veya beytinin arkasında deforme edilmemiş bir 
tabiatveya kültür; inanış, yaşam biçimi, adetler, gelenekler vs. vardır. Hele bu 
klasik edebiyatımız içinde şiir yazan şairlerde olursa ... 

Ernr1, bana birçok açıdan yerelliği hatırlatan, atasözleri ve deyimleri nere
deyse olduğu gibi şiire taşıyan bir isim olarak geliyor. Emri Divanını okurken 
şimdiye kadar hiç dikkatimi çekmemiş bir hususun şiirde malzeme olarak kul
lanıldığını gördüm. Ama Emri' de beytin beni çeken tarafı, belki de hayatıının 
bir döneminde uğraş alanım olan ziraatta ilgili olması idi. İlgi alanına girmediği 
için, birçok okuyucunun belki de hiç dikkatini çekmemiştir. Bu beyitten hare
ketle, acaba benzer kullanımlar var mı diye başka divanlarada bu gözle baktım. 
Gelibolulu Au, Haşiini, Kaygusuz Abdal, Aziz Mahmud Hüdayi, Naili ve Bill 
gibi şairlerde de örnekler buldum. 

Okuyucu, şairin kullandığı kelimenin bütün anlamlarına hazırlıklı ol
malıdır. Eğer· bu hazırlığı yoksa, şairin tedailerinden ancak bildiği kadarıyla 
anlam çıkaracaktır. 

* Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. 

OSMANLI ARAŞ:riRMALARI, XXVI (2005). 
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Aşı 

Sözlüklerde aşı: "Organizmada belli hastalıklara karşı bağışıklık ka
zandırmak için vücuda verilen eriyik; bir ağacın dalı· veya gövdesi üzerine, aynı 
familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk gibi parçaları 
kaynaştırma işi veya böylece eklenen parça; bu eriyiğin uygulanmasıdır" 
şeklinde tanımlanır. Bizim bu yazıda söz konusu ettiğimiz aşt, bir ağacın dalı 
veya gövdesi üzerine, aynı familyanın başka bir türünden alınan dal, göz, to
murcuk gibi parçaları kaynaştınna işi veya eklenen parçadır. 

Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümele
rine devam edecek şekilde birleştirme tekniğidir. Yeni bitkinin üst kısmını 
meydana getirecek aşı kısmına kalem veya tek göz ihtiva ederse aşı gözü, alt 
kısmını ve kökünü meydana getiren kısmına anaç adı verilir. 

Temel olarak iki çeşit aşı vardır; göz aşısı ve kalem aşısı. Göz aşısı, 
altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir kabuk parçası ile bu
nun üzerindeki tek bir göz ile yapılan aşılara denir. Sadece yongalı göz aşısı 
metodunda, kabuk parçasının altında odun dokusu bulunur. T aşısı (kalkan 
aşısı), Ters T aşısı, Yama göz aşısı, Fliit göz aşısı, Yongalı göz aşısı gibi 
çeşitleri vardır. Kalem aşısı, taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kômbi
yum bölgelerinin üst üste gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem 
arasında bir bağlantı kurulmasına denir. Bu aşı, oduntaşmış aşı kaleminin anaç 
olarak kullanılacak bitkiye uygun zamanda ve uygun şekilde birleştirilmesiyle 
yapılır. Kalem aşısının, Dilcikli aşı (İngiliz aşısı), Gaga aşısı, Çoban aşısı, 
Yaı7na aşı, Köprü aşı, Kenar aşı, Kakma aşı ve Kemer aşısı şeklinde çeşitleri 
vardır. 

Edebiyatımızda Aşı 

Elimizdeki örneklerin bir kısmında kalem aşısına, bir kısmında göz 
aşısına, bir kısmında hem kalem hem de göz aşısına, bir kısmında da çeşidi 

belirtilmeden genel olarak aşıya yer verilmiştir. Şimdi bu örneklerdeki aşının 
kullanımına bakalım. Aşağıya alınan bey it göz aşısından hareketle yazılmıştlr: 

Göz göz idüp nalıl-i cismin her kızılbaşufi hadeng 
Tfğ u hançer san cı lup yir yir aiia berg aşlar 

Aif, K.25111, G.407111 
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Kayın ağacından yapılmış ok, her Kızılbaşın fidana benzeyen cismini 
göz göz edip, kılıç ve hançer saplayıp/batınp yer yer ona yaprak aşılar. 

Göz aşısında öncelikle sağlıklı bir göz bulunur. Arkasından anaç 
üzerinde açılan kısma göz zedelenmeden yerleştirilir. Anaçta açılan T şeklindeki 
yarık, aşı bıçağının darbeleriyle açılır. Aşı gözü, yaprak sapının dala birleştiği 
yerde bulunur. Gözün zedelenmemesi için yaprak sapı dibinden kopanlmayıp 
yaprak kısmına yakın yerden makasla kesilir. Bu şekilde anaca yerleştirilip 
bağlanan gözün yaprak sapı hafif eğri bir duruş sergiler. Ali'nin beytinde bu 
aynntılann görüldüğünü söylemek yerinde olur. Beyitte kullanılan "tiğ" şerha 
şerha açtığı yaratarla anaçta göz yerini hazırlamış, yaprak sapı hafif eğri bir 
duruş sergileyen gözün görüntüsü de hançerle yaprak (göz) aşısı yapmıştır. 

Ali'nin ikinci beyti kalem aşısı üzerine kurulmuştur: 

Elinde hamesini gördi bağhan-ı kemal 
Didi çalındı gibi nahl-i bastô.Jıa kalem . Alf. K. 7219 

Olgunluk bahçıvanı, kalemini elinde görünce "bostan fidanına kalem 
çalındı gibi" dedi. Burada kullanılan "kalem çalmak" tabiri aşılamak anlamında 
olmalıdır. "Çalmak" kelimesinin "mayalamak" anlamı yanında "Y oğurt çal
mak" deyimini n de sütü mayalamak anlamında kullanıldığı düşünülürse bunu 
rahatlıkla söylemek mümkün olur. 

Beytin kurgusunda "bağban", "nahl", "bustan", "çalınmak" ve "kalem" 
kelimelerinin yer alması, zorunlu· olarak ziraatte kullanılan aşı yı düşündürÜyor. 
Elbette burada şairin kastı yazı yazılan kalemdir. Ama şairin bunu yaparken aşı 
kaleminin nitelikçe üstün olandan alınıp, daha zayıf olana aşılama ve daha kali
teli ürün elde etme amaçlı yapılması olgusundan hareket ettiği ve beytin kurgu
sunu daha da güçlendirdiği ortadadır. Beyitte geçen "bostan fidanına kalem 
çalındı gibi" ifadesi, aşılama işleminin başladığını ama henüz kalemin anaca 
yerleştirilmediğini düşündürüyor. 

1 
Şu beytde de kalem aşısından hareket edilmiştir: 

Elimden her ne dem kan dökse ey serv-i revlin hançer 
Olur bir serde aşianmış nihiil-i erguvtin haııçer · 

Alf (Kaya), s.682 
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Ey servi gibi salınan sevgili! Hançer senin elinden ne zaman kan dökse, 
bir başta aşılanmış erguvan fidanı olur. 

Erguvan ağacının çiçek açtığı dönemde her tarafının kipkırmızı tomur
cuk şeklinde çiçekli görünüşü, şaire hançerlenen bir insanın veya hançerleme 
sonrasında hançetin görünrusünü hatıriatmış olmalıdır. "Aşlanmış", "nihal-i 
erguvan", "ser" ve "hançer' kelimeleri bize aşılama faaliyetini düşündürüyor. 

All'nin aşağıya alınan beytinde önceki beyitlerdeki kadar olmasa da, ka
lem aşısını çağrıştıracak bir kullanım dikkati çekiyor': 

Elüiide nevk-i kalem oldı niçe goncaya daL 
Ki her birinde bulınur hezar gwıc u deltil 

Aif. K.J00/35 

Beyti birkaç şekilde nesre çevirmek ve bu çerçevede anlam vermek 
mümkündür: 

a. Senin elinde kalemin ucu, nice goncaya dal oldu; bu dalın her birinde 
nice işve ve naz bulunur. 

b. Senin elinde kalemin ucu, nice goncaya işaret etti; bu işaretin veya 
goncanın her birinde nice işve ve naz bulunur. 

c. Senin elinde kalemin ucu, her birinde yüzlerce işve ve naz olan nice 
goncaya dal/goncanın üzerinde bittiği şah oldu. 

Kalem aşısı, yarma aşı dediğimiz bir aşı olup, aşılanacak olan anaç fi
danın tepesi kesilir ve kalem şeklindeki sürgün kesilen yere yerleştitilerek hava 
almayacak şekilde kapatılır. Bu aşı tutarsa, diğer aşılara göre daha hızlı büyür. 
Çünkü, tepesi kesilen ağaç bütün gücünü aşılanan sUrgüne verecek ve onun 
hızla büyümesini sağlayacaktır. 

Kalem aşısında, anaç üzerine yerleştirilecek kalemin ucu küt kesilmeyip 
ucuna doğru inceltilir. Beyit kurgulanirken kamış kalemin ucunun şekli ile aşı 
kaleminin şekli arasındaki ilişki göz ardı edilmemiş göriinüyor. 

Bize bütün bunları düşündüren kelime "dal" kelimesinin çağrışımlarıdır. 
Tabi ki burada methedilen kişinin mahareti anlatılıyor; ancak şairin aşılı fidanın 
aşılanmarnış olanına göre daha iyi ürün verdiği gerçeğinden hareket ettiğinin 
hatırlanınası da yerinde olur düşüncesindeyiz. 

Haşimt'nin beyti de kalem aşısından hareketle yazılmıştır . Beytin ifade 
ediliş biçimi biraz argoyu çağrıştınr. 
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Kalem işlemege çün sa'y ü lıimmet eyledüm anıma 
Dilô. tutdıramadum ol nihô.l-i nev-rese hayfô. 

89 

Hô.şimf (Kaya, s.67) 

Ey gönül! O yeni yetme fidana (sevgiliye) kalem işlemeye Çok fazla gayret 
gösterdim; ama yazık ki tutturamadımi 

Aşık, taze bir fidana benzettiği sevgilisine aşı yapmaya çalışmış, tuttura
mamışttr. Bunun için de hayıflanmaktadır. Beyitten, aşığın gayretinden sonuç 
çıkmadığı, sevgiliden aşiğa bir karşılık gelmediği; arzusunun g~rçekleşme
diğini anlıyoruz. Şair bunu ifade ederken de malzeme olarak aşı terimlerini 
terci~ etmiştir. 

Emri' nin şu beytinde hem göz aşısı, hem de kalem aşısına birlikte yer 
verilmiştir: 

Dıraht-ı cisme bu bô.ğ-ı cefô.da ey kemôıı-ebru 
Kalem aşlar hadengüii yaprağ aşlar aiia peykôııuii 

Emrf, G.278!3 

Ey keman kaşlı sevgili! Bu cefa bahçesinde cisim ağacıma kayın 
ağacından yapılan okun kalem, peykanın (kirpiklerin) da yaprak aşılar. 

Emri'nin şiirinde iki çeşit aşıdan söz ediliyor. Keman kaşlı sevgili, ağaca 
benzetilen aşığın bedenine okuyla kalem aşısı, okun ucundaki temreni veya 
kirpikleriyle de yaprak aşısı yapmıştır. 

Kalem aşıları, odunlaşmış aşı kaleminin anaç ?larak kullanılacak bitkiye 
birleştirilmesiyle yapılır. Emri'nJn yaprak aşısı dediği göz aşısı ise, aşağıdaki 
resimde de görüldüğü gibi, aşılanm~ istenen anaç üzerinde uygun olarak 
açılan yere, aşı gözü alınacak ağacın sürgününden alınan ve üzerinde tek bir 
göz bulunan küçük bir kabuk parçasının yerleştirilmesiyle yapılan aşıdır. 

a. Aşı gözünün alınması b. Gözün yerleştirilmesi 
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c.Aşı gözünün bağlanması d. Y anna kalem aşısının yapılışı 

Görüldüğü gibi, kalem aşısında odunlaşmış kalem, yaprak aşısında ise 
sadece yaprak sapı ile o sapın dibinde bulunması gereken göz vardır. Einn; 
"okun kalem aşılar" derken aşı kalemi ile sevgiliden gelen oku, "peykanın yap
rak aşılar" derken de temrenin battığı yerde açtığı yaranın şekli ve temrenin 
görüntüsü ile, aşı gözü ve yaprak/ yaprak sapı arasında ilgi kurar. 

Gelenekte sevgili aşığına yüz vermediği gibi sürekli cevr ü cefa eder: Her 
an çekilmiş yay misali kaşlarından binlerce ok atar. Hepsinin hedefi aşığın 
gönül ülkesidir. Bu beyitte de Emri, cismini bir ağaca, cefayı bağa benzetmiştir. 
Sevgili de yay gibi kaşlarıyla aşığına aklar atar. Şair bu durumu anlatırken 
gündelik hayatta karşılaştığı "aşı ve aşılama" olgusunu beytin kurgusunun te
meline koyar. 

Bir başka kalem aşısı beyti de Bakl'nindir: 

Abd ar olsa n' ola mfve-i şi 'r-i Bakf 
Umıadı kimse bu bağ içre dalıı böyle kalem 

Bakf, G.33 115 

Baki'nin şiir meyvesi taze, parlak ve sulu· olsa buna şaşılır mı? Elbette 
şaşılacak bir şey yoktur; çünkü bu bağ içinde böylesine kalem vuran kimse ol
mamıştır. 

Baki'nin kalem kelimesini hem kalem aşısı, hem de şairin elinde~ kalem 
olarak düşünmek mümkündür. Aşılı ağaç güzel meyve verir. Baki'nin şiir 
meyvesinin lezzeti de, kaleminin iyi cins olmasından kaynaklalll!. 

Kaygusuz Abdal'a ait aşağıdaki beyitte, doğrudan aşı çeşidi söylenmi
yorsa da, kastedilen göz aşısı olmalıdır: 

Sen f!Şı etmeyi gözle ey Kaygusuz Abdal 
Bu sırra kaçan irişür senün gibi sersem 

Kaygusuz, Divan, G.326!14 



DİVAN ŞAİRİ AŞlDAN NE ANLAR 91 

Tasavvufi anlayışta kemal sahiplerinin, taleb eden insan yetiştirme görev
leri vardır. Beyitte geçen aşıdan kasıt, talipiiierin eğitirrıidir. Aracı da sohbettir. 
"gözle" kelimesi, verilen eğitimin yerine gelip gelmediğini test etmek olmakla 
beraber, "aşı" kelimesiyle birlikte kullanılınca "göz aşısı"nı düşündürüyor. 

Yine tasavvufi bir &nlam taşıyan aşağıdaki bentde, aşı çeşidinden söz 
edilmeyip sadece aşı ve aşılamadan bahsedilmiştir: 

Sfb aşlayıcak bfde 
Evvelki rüsılm gide 
Bakf ki zuhur ide 
Fônf eriyip aka 

Seyyid Azfz Mahmud Hiidftyf. s.l291166 

Söğüde elma aşılayınca evvelki usuller/kaideler gider; baki ortaya çıkınca 
fant olan eriyip gider. 

Tasavvufta meyvesiz ağaç zahir ehlini, meyveli ağaç da batın ebiini 
karşılar. Hakikatten habersiz olan insana hakikatin bilgisi verilince artık hiçbir
şey eskisi gibi olmaz. Hakikat ortaya çıkınca fantnin hükmü kalmaz. 

alır: 
Söğüt-elma aşısını konu alan bir başka beyit de Kuddust divanında yer 

Söğiitte hiç biter mi tatlı elma 
Yarılup sarılup aşlanmayıııca 

Kuddusf, 384/3 

Gerek yarma aşı dediğimiz kalem aşısında, gerekse göz aşısında, aşı ye
rini açınada yarma, kalem veya göz yerleştirildikten sonra sarma, sonuçta da 
aşılama gerçekleşir. Aşı tuttuktan sonra da istenilen tatlı meyve elde edilir. 
Beytin ikinci rnısraında yer alan bütün kelimelerin aşı terimlerinden oluştuğu 
dikkatlerden kaçmıyor. 

Haleti'nin beyti de kalem aşısından hareketle kurulmuştur: 

Olurdı Msılım belki saiia beJizetmek 
Eger nihôl-i güle aşlanaydı şaJı-ı semen 

Avnizôde Hôletf, G. 61112 
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Eğer gül fidanına yasemin şah ı/ kalemi aşılansaydı; belki ürününü sana 
benzetrnek mümkün olurdu. 

Sevgili o kadar güzel ve benzersiz ki; iki güzel çiçeğin ayn ayn güzelliği 
sevgilinin güzelliğini ifadede yetersizdir. Şair bunun için yaseminden alınan 
şah/ kalem, gül fidanına aşılansaydı. belki ortaya çıkacak yeni çiçek sevgiliye 
benzeyebilirdi diyor. 

Aşı, aynı familyadan olan bitkilerde yapılır; armudun ahlata, şeftalinin 
kayısıya, gülün kuşbumuna, eriğin yabani eriklere aşılanması gibi. Sarmaşık
giller familyasından olan yasemin fidanından alınan kalemin güle aşılanıp 
aşılanamayacağına dair bir bilgiye sahip değilim. Gelenekte, sevgilinin bütün 
"en" sıfatları üzerinde taşıyor olması, onun tekliği ve benzersiz oluşu ile, be
yitte geçen "aşlanaydı" ifadesi, sanki bunun gerçekte mümkün olmadığımn 
altını çiziyor gibidir. 

HaJeti'nin şu beyti de aynı tür aşıdan hareket eder: 

Viremez bar-ı nihal-i kalemilm 'illemini 
Sidre şii/ımı e ger aşlasalar TuM'ya 

Azmizade Halett. G.725!6 

Sidre dalını Tuba fidamna aşıtasalar bile, benim kalem fıdanımın verdiği 
meyveleri veremez; meyvesini hatıriatamaz bile. 

Burada da aşılamadan maksadın iyi cins ürün almak olduğu anlaşılıyor. 
Şair fıdana benzettiği kaleminin meyvesini, üzerine Sidre dalı aşılanmış Tuba 
ağacı ile karşılaştınyor ve bu kadar iyi cins aşının bile kendi meyvesinin·kemi
yet ve keyfiyeti ni veremeyeceğini söylüyor. 

Halil Nfui Bey'in beylinde de kalem, aşılı fidan olarak düşünülmüştür: 

Mivedar aldı hame-i Nuri 
Kalem aşılı nihiildir gilya 

Halil Nuri Bey, G.9!5 

Nuri'nin kaleminin, sanki kalem aşılanmış bir fidan gibi meyvesi bol 
olmuştur. Aşılı fidandan beklenilen de, kalite ve ürün artınmıdır. 

Ulvl'nin beyti de kalem aşısı ile ilgilidir: 
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Boynumı çaldı mulıarref kalem idüp tfğw1 
Aşlanur tfğ ile şahô. nitekim şôha kalem 

93 

Ulvf (MK.Yz.A. 799, 20b) 

Ey sevgili! Tıpkı kılıç ile kalem aşılandığı gibi, senin kılıcın da aşı ka-
lemini hazırlayıp benini boynumu vurdu. · 

Kalem aşısında aşılanacak anacın, toprak seviyesinin 5-25 cm. üstünden 
tepesi kesilir. Kesilen yerde kalem için açılan yere iyi cins kalem yerleştirilir. 

Ulvl; ikinci mısraında geçen "şaha" kelimesini "ey padişahl ey sevgili!", 
ikinci "şô.ha" kelimesini de dal anlamındaki kelime olarak yazıyor. "Dal", 
"kalem" ve "aşlamak" kelimeleri beytin hareket noktasının aşılama faaliyeti 
olduğunu gösteriyor. Beytin ilk mısraında geçen "senin kı lı cm riıultarref kalem 
edip boynunıu çaldt" ifadesi, üzerine aşı yapı lacak anacın tepesinin kesilmesine 
işaret etse gerektir. İlk mısrada söylediğine ikinci mısrada delil getiren şair, "Ey 
sevgili! Nitekim kılıç ile dala kalem aşılanır" ifadesine yer veriyor. 

Nam'nin şu beytinde de kalem aşısı söz konusu edilmiştir: 

Şah-ı anıale kalem unnasa dest-i cı?du 
Meyve-i devha-i ikbtili olur muydu nefls 

•. 

Nliilf-i Kadfnı, Kt.3319 

Cömertlik eli, emellerimin şahına kalem vurmasa, ik~al ağacıının mey
vesi böyle nefis olur muydu? 

Beyitte söz konusu edilen aşı, kalem aşısıdır. "şah", "kalem urmak", 
"devlıa" hatta bağlarnma göre "dest" kelimeleri aşı terimleridir. 

Sonuç 

Her sanatkar sanatıyla ilgili unsurları, müşahade ettiği, kullandığı, 

inandığı, düşündüğü malzemelerden seçer. Bunları gerçek hallerinden farklı 
olarak, ama deforme etmeden yeniden yoğurur ve sanatın ı ortaya koyar. Mal
zemesi dil olan şair de gündelik hayatında karşılaştığı nesneleri veya olgulan 
kullanır, aralannda değişik ilgiler kurarak şiir yazar. İyi cins ürün elde etmek 
maksadıyla yapılan ve bir zirai terim olan aşı da diğerleri gibi şairin malzemesi 
olmuştur. Biz de aşı ve aşılama konulu yazımızda, hayatla iç içe olan sanat
kann ilgisini çeken aşı ve aşılama terimlerini kullan ış biçimine dikkat çekmeye 
çalıştık. 
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