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Ritim de Bir Taklittir                                                                         
         Tacettin Şimşek

“Şiir muhakkak vezin ve kafiyeyle 
vücuda gelir. Şiir mûsikînin hemşiresidir, âletsiz te-
ganni edilemez.” 

“âlet”,
“taklidî âhenk” 

“Fış fış kayıkçı/Kayıkçının küreği/Hop hop eder 
yüreği.”

“fış fış”
“hop hop”

İşte can verdi vatan dînine, hürriyyetine
Buyurun kanlı musallâya Huda hürmetine
Hakk’a karşı duralım er kişi niyyetine
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

“er”
“eeer kişi 

niyyetine”

Döner vâdîde dûrâdûr bir ses, rûdlar çağlar 

Dinle davul ne diyor? Dan! Dan! Dan!..
Ben bu sese vurgunam:  Can! Can! Can!

“Da-
vul, dan, dan, can, can, vatan, kurban”

Tan tanrı geldi
Tan tanrı kendisi geldi
Tan tanrı geldi
Tan tanrı kendisi geldi.
Tan tanrı
güzel kokulu misk kokulu
parıltılı ışıltılı
Tan tanrı 5
Tan Tanrı 5
Tan tanrı
güzel kokulu, misk kokulu
parıltılı, ışıltılı
Tan tanrı 

“davul senfo-
nisi” “ce-
maati ayağa kaldırmak için seslenme” 

“tan tanrı”
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“Şiirin gizemi ezgidedir.” 

“Başka hiçbir şeye indirgenemeyecek 
olan yalnızca ezgidir. Ezgi şiirin hem saygınlığını 
sağlar hem de başarısının göstergesi olur. Ezgi, şiirin 
iletişimini sağlayan ve onda mündemiç biricik nes-
nelliktir.”

vurma kazmayı
  ferhâaad
he’nin iki gözü iki çeşme
  âaahhh
dağın içinde ne var ki
güm güm öter
ye senin içinde ne var
  ferhâd
ejderha bakışlı he’nin
İki gözü iki çeşme
ve ayaklar altında yamyassı
kasrında şirin de böyle ağlıyor
  ferhâaad

Sidharta

Ne ağaç ne tohum
Om mani padme hum

nûrusiyâha ağladığım zaman
annem sûzidilâra idi
ve babam bir tambur
annem sustu
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlarım
 nûrusiyâaah
           nûrusiyâaahhh

Fransa 
Afrikası

Hapitiki Hapitakü Tâkü.

İşte cıncık boncukların
Fransa Afrikası
Ver portakallarını, ver muzunu, canını ver
Toprağın güneşin bağışlamasında
Çalışmak Eyfel’e doğru
İşte, sana yeni Tanrının duası
İnsan derisinden davulların
Hapitiki Hapitakü Tâkü

Küçük mut / tarid muh / teriz dar / beler
Kafesler / de camlar / da pür-ih / tizaz
Olur dem / bedem nev / hager, nağ / mesâz
Kafesler / de camlar / da pür-ih / tizaz
Küçük mut / tarid muh / teriz dar / beler

Sokaklar / da seylâ / beler ağ / laşır
Ufuk yak / laşır yak / laşır yak / laşır.
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Yürürdüm / biraz güç,/ biraz bî- / huzûr
Dikenlik, / çetin, taş / lı bir sâ / hadan;
Önüm bir / yokuş, hep / çakıl, hep / diken;
Yürürdüm / fakat ben / muannid, / sabûr.

“Hürriyet yolunda”
Sekiz beş / sekiz beş / sekiz beş 

/ sekiz.

 “yürümek”

Bu Yağmur
Bu yağmur bu yağmur bu kıldan ince
Nefesten yumuşak yağan bu yağmur
Bu yağmur bu yağmur bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.

“Canınız kahve mi istiyor, bunu türlü türlü 
söyleyebilirsiniz, anlam birdir. Şiire gelince iş değişir. 
Şiir olan bir mısrada kelimelerin yerlerini değiştirdi-
niz mi şiirden iz bile kalmaz. Fuzulî’nin:

Gözüm, cânım efendim, sevdiğim, devletlû sul-
tanım mısraını okurken şair gibi içimizin derin bir 
sevgi, büyük bir saygı ile titrediğini duyarız. İşte şiir, 

bu titreyiştir. Şimdi kelimelerin yerlerini değiştirerek 
şöyle okuyunuz:

Efendim, sevdiğim, devletlû sultanım, gözüm, câ-
nım. Vezin bozulmamış ama şiir yok olup gitmiştir. 
Niçin? Çünkü yerleri değişmekle, birbiriyle uyuşan 
kelimeler ayrı düşmüş, şiir akımı kesilmiştir. Böylece 
içi titreten şiir Choc’u (şok) kalmamıştır.”

Kaynakça

Şiir Dili ve Türk Şiir Dili,

Saf Şiir Yoktur (Mayakovski, Eluard, Aragon, Bre-
cht, Neruda)

Eski Türk Şiiri, 

Edebiyata Dair, 

Om Mani Padme Hum, 

Batı Acısı/Akde-
niz/Aç Yazı,

 Edebiyat Üze-
rine Düşünceler

Namık Kemal’in Şairliği 
ve Bütün Şiirleri,

Çile

Türk Şiirinde Ses Ko-
nusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlılığı Üzerine 
Genel Bazı Düşünceler 1,

Tevfik Fikret-Dil ve Edebi-
yat Yazıları

 Türk Kültürü Araştırmala-
rı

Rübâb-ı Şikeste

Şiir Sanatı 

Şiir Üzerine Düşünce-
ler


