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yazılmış şiirlerden oluşuyor. Hayatlarına yakın-
dan ve uzaktan tanık olduğum insanların en ta-
biî oluşum ve oluş hâlinde şiirimde yer aldıkları 
bir kitap “Dokuz Kandil”. Kitabın içeriğine ilişkin 
önsözde şunları demiştim:

“Bu insanlar, misyonları itibariyle, toplumun 
çeşitli kesimlerine ışık tutmuş, onlar üzerinde 
sevgi ve umut hâlesi oluşturmuşlardır. 1923 dev-
rimiyle ayağı kayan, kalbi kararan, belleği körelen 
toplumu, sözleriyle, yazılarıyla, eserleriyle, du-
ruşlarıyla sırat-ı müstakime çağıran, bu yola ha-
yatlarını koyan, bin bir güçlüğe göğüs geren, ufuk 
insanlardır.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit 
Zarifoğlu, dünya görüşümün ve şiirimin oluşu-
munda beslendiğim kaynaklardır.

Halis Altıdağ, İlhami Çiçek, Hasan Aycın, ak-
ranlarım olarak birlikte yola çıktığımız sanatçı 
kardeşlerim, arkadaşlarım ve dostlarımdır. 

Fethi Gemuhluoğlu, sohbetlerinde bulundu-
ğum, onu dinleme mutluluğuna eriştiğim, herke-
sin olduğu gibi benim de gönül ağabeyimdir.

Gönenli Mehmed Efendi ise, vaazlarını dinle-
yen, cemaatinden insanların anlattıklarından ta-
nıdığım gerçek bir Bediüzzaman yoldaşı.

Ebediyete göçenlere Allah’tan rahmet, yaşayan-
lara MERHABA!”

Bu kitaptaki şiirlerin ritmi, edası, söylemi, dil 
yapısı, kişilerin mizaçlarını yansıtan poetik bir 
yapı oluşturur. Sözgelimi Sezai Karakoç’a dair 
şiir, sizin de belirttiğiniz gibi, Sezai Karakoç’un 
şiir diline yakın bir söyleyiştedir. Keza, diğerleri 
de öyle.

Burada şunu belirtmekte yarar görüyorum: Bu 
şiirler oturayım da filanca için şiir yazayım şek-
linde ortaya çıkmadı. Her biri kendiliğinden zu-
hur etti ve bir çırpıda yazıldı. Tabiî her biri değişik 
zaman dilimlerinde ve değişik ruh halleri içinde 
ortaya çıktı. Aslında, bu şiirleri, başka isimlerle 
de sürer diye kitaplaştırmayı düşünmüyordum. 
Yedigece Kitapları’ndan dostların yayın teklifini 
geri çeviremedim ve dokuz isim olduğu için “Do-
kuz Kandil” olarak yayınlandı. Şiirlerin yanı sıra, 
kişiler hakkında kısa porteler de yer aldı kitapta.

Elimde, otuza yakın yazılmış portre var. Bunları 
ayrı yayınlamayı düşünüyorum. “Dokuz Kandil” 
kendi içinde bütünlüğü olan bir kitap. Eklemeler 
yapmak doğru olmaz kanaatindeyim.
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l Mücahit Şahin

Âbıhayat

Uzak da olsa gözlerin
Taşırlar bahar muştusu.
Bir cemrenle ışıklanır,
Gönlümün sağır kuytusu.

Avuç içi ırmakların
Saatlerin kaynağıdır.
Titrek ve ürkek kuşların
Sonsuz, sükûn konağıdır.

Abıhayattan ellerin
Döker ufka gül kurusu.
Gözlerinin oluğundan
Akar suyun en durusu.

Güvercin kanadı gibi
Umut yüklü gülüşlerin
Bitmeyecek dalgalardır
Aynalara gelişlerin.

Siyah tavanlı evrenin
Ey elmastan avizesi!
Güzelliğinle yıkanır,
Gökte yıldızlar dizesi.

Sokağımın ayazından 
Yar eşiğine gelmişim.
Anladım ki ben kendime
Sensiz garip bir elmişim.


