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Okumaya çalıştığımız her kitabından şiirin na-
sıl olması gerektiğine dair dersler de alıyorduk aynı 
zamanda. Şiirin zorlamaya gelmeyeceğini, coşkun 
akan bir ırmak gibi olması gerektiğini onun şiirle-
rinden öğrendik. Onun için önemli olan has şiirdi. 
Gönülden kopup geldiği gibi hayatın içine akan bu 
şiirlerde kendine has yeni biçimler, farklı söyleyiş-
ler oluşturarak üslûbunu oluşturmuş oldu. Hiçbir 
şiir geleneğine karşı çıkmadı. Klasik şiirle modern 
şiiri aynı kefede tutmaya çalıştı. Bakışındaki tek 
şart gerçek şiir olmasıydı. Gerçek şiirin özünde 
aradığı ve benimsediği özellik de kendi dünyasında 
olduğu gibi millî ve manevi değerlere bağlı, inandı-
ğı gibi yaşayan ve yaşadığı gibi yazan şairlerin şiir-
lerini hiçbir zaman göz ardı etmedi.

O bir gönül insanıydı aynı zamanda. Aşk dük-
kânını yol kenarına açmış bir şair. Sohbeti, yüce 
gönüllü oluşuyla bu dükkân önünden her geçene 
ikram edecek bir çayı vardı her zaman. Az biraz 
kabiliyet gördüklerinin elinden tutmayı bir görev 
bilmiş, özellikle gençlere yol yordam göstermekten 
kaçınmamıştır. 

Son dönem şiirindeki savrukluk karşısında da 
tavrını göstermiş, özellikle bazılarının şiir yazdık-
larını sanmalarına karşılık da düşüncelerini; “Bu-
günkü şairlerin şiir yazdığına inanmıyorum. Tole-
ranslı yaklaşımıma rağmen bir yere koyamıyorum 
yeni şiiri. Bir çekirge sürüsü gibiler. Eğer çile ve dü-
şünce yoksa sonuç bu olur. Her işin özü düşünce-
dir. Ancak şiirin varlığına ve yararına inanıyorum. 
Bu sebeple şair olmak isteyenlerin elinden tutmaya 
çalışıyorum.” Şeklinde ifade ederek de bir yaraya 
parmak basmıştır aslında.

Yazdığı yirmiden fazla şiir kitabı, 36 sayı olarak 
çıkardığı “Dolunay” dergisiyle, düzenlediği şiir şö-
lenleriyle, samimi duruşu, tavizsiz kişiliği ile Ana-
dolu’da “şiiri ayağa kaldırma”yı başaran şair, Türk 
Edebiyat Tarihi içerisinde unutulmamak üzere 
yerini almıştır. Aynı zamanda bugün Anadolu’da 
şiirin, edebiyatın, kültürün varlığını büyük ölçüde 
Bahaettin Karakoç borçlu olduğumuzu unutma-
malıyız.

Güzel yaşadı, güzel eserler bıraktı. “Her kim ki 
olursa bu sırra mazhar/ Dünyaya bırakır ölmez bir 
eser” sırrınca onlarca eseriyle birlikte ölümsüzlüğü 
tattı. Çocuklarımıza, torunlarımıza nakledeceği-
miz unutulmayacak mısralar, hatıralar bıraktı bize. 
Her daim minnet ve rahmetle anacağımız güzel gö-
nüllü bir insan, büyük bir şairdi O. 

Ruhu şad, mekânı Cennet olsun…

Kartallar Yuvadan 
Uçtuğu Zaman
 
Haşim Kalender

Gelirim demiştin daha gitmeden
Ihlamurlar çiçek açtığı zaman
Şiirin susmadı ömrün bitmeden
Şairler şiiri saçtığı zaman

Dön de bak geriye dostların doldu
Oy beyaz kartalım yerin boş kaldı
Ardından geliriz zaman azaldı
Can cananın ecel biçtiği zaman

Arkada binlerin duası gerek
Göğü bir tutan var olmadan direk
Ne iman demiştim gıpta ederek
Dilekçen elime geçtiği zaman

O şekil yaşayıp gitseydik keşke
Ne bilsin ne anlar düşmeyen aşka
Şair ne diler ki duadan başka
Hayırla yâd ister göçtüğü zaman

Üzülmez amelle ömrü bitiren
Döneceksin demiş övüp getiren
Ecel bade olur yâre götüren
Dostunun elinden içtiği zaman

Bulutlar üstüne gölge serilsin
Dilerim hesabın kolay görülsün
Amelin dürülsün, sağdan verilsin
Ana evladından kaçtığı zaman

Kalender bilir ki doğan ölecek
Burda dert edinen orda gülecek
Sana uçuşacak sana gelecek
Kartallar yuvadan uçtuğu zaman


