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Şuurun Demi Şiir ve Aczin Sultanı Şair                                                                         
 Bircan Kayacan

 Hakikat ehline bin selam.

“Şairlere gelince onlara sadece sapıklar uyarlar. Gör-
müyor musun onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar 
ve yapmadıkları şeyleri söylerler” 

Şi’re heves etme kim yalandır
Yahşi deseler ana yamandır
Ger derse Fuzûlî var güzellerde vefâ
Aldanma ki şair sözü elbette yalandı

İman edip salih 
ameller işleyen, Allah’ı çokça anan ve haksızlığa uğra-
tıldıktan sonra öçlerini alanlar müstesna. Zulmedenler 
hangi dönüş yerine döneceklerini yakında bilecekler.”

“Bizim ona öğrettiğimiz şiir değil onun buna ihtiyacı  
yok” 

“Onun avucu Kur’an cevheriyle doludur ve par-
mağı şiire bulaşmamıştır. Bunun nedeni halkın bu iki 
cevher aynı madenden midir diye düşünmelerini en-
gellemek içindir.”

“Şiirin hik-
metli olanları vardır, beyanda da büyü”

“Ben en 
fasih söyleyenim”
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“Gidin, bu yasaktır yahut şiir okumayın, meş-
ru değildir” “Ni-
çin şiir söylemiyorsun? Diye  sorulduğunda “Kur’an’ı 
görünce dilim tutuldu.”

“Şiir, istiare ve belli vasıfl arı 
temeline dayanan, vezin ve kafiye bakımından birbi-
rine eşit olan parçalara bölünmüş, her parçası kendi 
başına önündeki ve sonundaki parçalara muhtaç ol-
madan maksadı ve manayı remzlerle anlatan bela-
gatlı sözdür.”

“Bize şiiriyundan ziyade şuuriyun lazım.” 

Vasfi’yem kim câme-i eş’ar çâk etsem gerek
Gerçi kim âlemde eş’ârım zuhûrumdur benim

“Ham şairin sözüne baksan, zülf, 
sünbül, gül, bülbül, şarap, kadehten geçilmez. O tür 
şairler sevgilinin çevresinden, boy, yanak, dudak, göz 
ve sineden dışarı çıkamaz. Bazan bahara, bazan da 
bahçeye uğrar, servi, gül, yasemene ilişir. Gidilme-
miş yolda dolaşmaz, sapa vadileri gezinemez. Yüce 
manaları elde edemez, gayp avına kement atamaz.”

Tezkire
“Şairlerin def, ney, 

maşuk ve mey gibi kullandıkları ibare ve istiareleri 
görüp de bunların şarap ve güzeli tavsif ettikleri zan-
nolunmasın. Hakikati bilenler nezdinde her lafzın 
bir manası, her ismin bir müsemması, her sözün bir 
tevili ve her tevilin bir temsili vardır.” 

 “Her nereye başım koysam secde ettiğim mescûd O
Altı cihette de, altı cihetin dışında da  ma’bûd hep O

Hepsi bahanedir maksûd ancak O’dur O.”

“Senin yüzünü vâsıtasız ve açık olarak
Anlatmak ne mümkün
Ben de güzel yüzlüleri methederim
Fakat bunlarla senin yüzünü kastederim.”


