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Özet 

 Dede Korkut‟tan günümüze sözü bir üslup dairesi içinde sazın tınısı eşliğinde 

söyleyerek insanların acılarına, sevinçlerine tercüman olan sanatkârlara ozan ya da 

âşık denmiştir. Bu sanatkârlar bilgi birikimi ve kıvrak zekâlarıyla toplumda sözü 

sohbeti dinlenenler arasında bilge kişiler gibi görülmüştür. 

 Âşıkların birbirleri ile toylarda, meclislerde, düğünlerde karşılıklı atış-

ma/söyleşme/deyişmelerini zaman içinde halk şairleri de sazsız olarak yapabilecek-

lerini göstermek maksadıyla atışmalar yapmışlar. 

 Kahramanmaraşlı kalem/halk şairlerinden Behlül Ali, Derdiçok, Hayati Vasfi 

Taşyürek, Ahmet Çıtak ve Abdurrahim Karakoç‟un yıllar önce başlatmış oldukları 

bu atışma geleneği, üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra 2006 yılında bir gurup 

bölge şairlerinin karşılıklı yazışarak atışmaları sonucunda meydana gelen kitaplar 

da bir geleneğin yeniden sürdürülmesi anlamı taşımaktadır.  

 Bu makalede hem bu geleneği başlatan kalem şairlerinin atışma örnekleri hem de 

günümüz kalem şairlerinin adeta bir atışma şöleni şeklinde geçen atışma örnekle-

rinden bahsedilerek, atışma geleneğinin nasıl sürdürüldüğü üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Derdiçok, Abdurrahim Karakoç, âşık, kalem şairi, 

atışma. 
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POETRY SLAM EXAMPLES OF PEN POETS FROM 

KAHRAMANMARAŞ 

Abstract 

From the era of of Dede Qorqud to our day, the artists who sing along with 

the instrument saz within a certain style and interpret the sorrow and joy of people 

have been called as "minstrel" or " âşık" in Turkish. These artists have been re-

garded as wise people among the esteemed group of people in society thanks to 

their knowledge and wisdom.  

Folk poets also performed poetry slam to show that they can carry out this 

performance, which is conducted in ceremonies, meetings and weddings by min-

strels, without the instrument saz as well.  

Among pen/folk poets from Kahramanmaraş, Behlül Ali, Derdiçok, Hayati 

Vasfi Taşyürek, Ahmet Çıtak and Abdurrahim Karakoç started this tradition of po-

etry slam many years ago. The books involving the examples of the written poetry 

slam between a group of poets in the region in 2006 have a significant importance 

to sustain this tradition.  

This article gives examples from the poetry slam from both the initiators of 

this tradition and today's pen poets and touches upon how this tradition is preserved 

in our day.  

Key Words: Derdiçok, Abdurrahim Karakoç, âşık, pen poet, poetry slam 

GİRİŞ: 

Tarihin ilk devirlerinden bu güne insanlar topluluklar halinde yaşayarak hem birbirleri-

ne yardımcı olmak hem de iletişim halinde bulunmak için bir arada yaşamaya mecburdur. İşte 

bu bir arada yaşamının getirdiği sorumluluklar da insanlar arısında sevgi ve saygı bağlarının 

güçlenmesine bu vesile ile kültürün oluşmasına katkı sağlamıştır.  

Türk Milleti olarak, sevincimizi birbirimizle paylaşarak çoğaltmayı, üzüntümüzü de yi-

ne paylaşarak azaltmayı şiar edinmiş bir milletiz. Dede Korkut‟dan bu güne toyları, meclisleri 

şenlendiren halk ozanları olmuştur. Çünkü halk ozanları sazları eşliğinde irticalen söylediği 

türküler ve karşılıklı atışma/deyişmelerle hem içinde yaşadığı topluluğa hem de başka bölgeler-

de yaşayan insanların kulaklarına sözün en güzelini sunma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu 

halk ozanları zaman zaman düğünlerde meclislerde kahvelerde hoş vakit geçirmek birbirlerini 

imtihan etmek için atışma yaparlar. Bu atışmalarda birinci gaye birbirlerine üstünlük sağlama 

değil, sözü üslubu dairesinde söyleyerek dinleyicilere hoş vakit geçirmektir. Atışma yapacak 

aşığın belli bir olgunluğa erişmesi ve kıvrak bir zekâya sahip olması gerekir.    

En az iki âşığın aynı ayak, konu ve ezgiye bağlı kalarak karşılıklı söyleşmelerine 

“Atışma”, “Söyleşme”, “Karşılama” gibi adlar verilir. Atışmalar usta âşıkların ustalıklarını ser-

giledikleri ve yarıştıkları bir imtihan niteliği taşır. Doğmaca (irticalen doğaçlama) şiir söyleye-
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bilmek ve başka âşıklarla karşılaşabilmek için şiir söyleme yeteneği yanında şiirin teknik yapısı 

konusunda bilgi donanımına, dini ve tasavvufi konularda bilgi birikimine ve pratik zekâya sahip 

olmak gerekir. Sistemli deyişler olarak da adlandırılan atışmalara eskiden “tekellüm”, “münaza-

ra” gibi adlar da verilmiştir (Durbilmez 2008: 100). 

Saz eşliğinde âşıklar tarafından yapılan bu atışmalardan zaman içinde kalem şairleri de 

etkilenerek birbirleriyle atışmaya başladılar. Elbette birbiriyle atışacak kalem şairlerinin de belli 

bir olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Neticede gerek âşık olsun, gerekse kalem şairi olsun iki-

sinin de söyleyeceği belli ölçü ve kurallar dairesinde söylenen şiirdir. Birisi sazın tellerine do-

kunarak söylüyor diğeri ise kâğıda yazarak söylüyor. Neticede yapılan eylem aynı ama birisi saz 

çaldığından âşık, diğeri kalemle yazdığından halk şairi diye bilinmektedir. 

ŞAİRLERİN ATIŞMA ÖRNEKLERİ 

Kahramanmaraş, İstanbul, Bursa, Erzurum, Konya, Sivas, Kars gibi kültürel birikimi, 

aşığı, şairi çok olan bir şehirdir. Türk Edebiyatında önemli yere sahip âşıkların şairlerin toprağı 

ya Kahramanmaraş olmuş ya da Kahramanmaraş‟ın suyundan içmiş ekmeğinden yemiştir. 

Bölgenin en önemli halk şairleri arasında gösterilen Ahmet Çıtak kitabının arka kapa-

ğında dönemin Belediye Başkanı Mustafa Poyraz Kahramanmaraş‟ı şöyle anlatır:  

“Şair, şehir ve şiir Maraş‟ın ruhunda bir olmuş kavramdır. Anadolu‟da her şehrin bir ru-

hu vardır. Maraş ise şiir ruhlu bir şehirdir” 

O zaman bu topraklara ruh veren öncü şairlerden başlamak gerekse. Bölgede çağının 

Karacaoğlan‟ı olarak gösterilen halk şairi Derdiçok ile başlamak gerek. 

Asıl adı Ömer Lütfi olan Derdiçok, 1874 yılında Elbistan‟da doğdu. Düzenli bir eğitim 

görmedi. Köy imamı olan babasının yanında hafızlığa başladı ise de gönlü şiirden yana olan 

âşık hafızlığı sürdüremedi. 23 yaşından sonra tamamen şiirle ilgilendi. Kuvvetli irticali ve saza 

olan hâkimiyeti ile kısa sürede tüm çevrede tanındı (Atmaca 2017: 124).  

Yine bölgenin önemli halk şairleri arasında gösterilen bir başka şair ise Behlül Ali‟dir. 

Behlül Ali‟nin hayatı ile ilgili yazılı kaynakların bazılarında doğum tarihi 1881, bazıla-

rında ise 1884 olarak gösterilmektedir. Elbistan Nüfus Müdürlüğünden aldığımız nüfus kaydı 

örneğine göre Behlül Ali (Ali Kozan) 1302 (1886) yılında Izgın‟da doğdu. İlme ve okumaya 

hevesli olan Ali, dedesi âşık Virâni tarafından çok sevilen bir çocuktu. Virâni torununun iyi bir 

öğrenim görmesi için Sivas‟a gönderdi. Orada Rüştiye seviyesinde bir süre eğitim gördü. Çeşitli 

nedenlerden dolayı eğitimini sürdüremeyerek Elbistan‟a geldi. Elbistan‟da medreseye devam 

etti (Karaçalı 2015: 26).  

Âşıklık geleneğinin kıvrak bir zekâ ve bilginin ürünü olan iki aşığın birbirleri ile yapmış 

oldukları atışma/deyişme/söyleşmenin Kahramanmaraş‟ta ilk örneği, dönemin usta âşıklarından 

Âşık Virâni (Behlül Ali‟nin dedesi) ile Behlül Ali‟nin yapmış olduğu atışmayı ilk örnek atışma 

olarak gösterebiliriz. 
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Torun (Behlül Ali) 

Dolandım geldim obayı 

Cecine soktum yabayı 

Torununa sırmalı abayı 

Alsan n’nolur dedeciğim 

 

Köyde duramam avara 

Arpalar kesti zavara 

Torununa bir cüvere 

Versen n’lur dedeciğim 

Dede (Virâni) 

Âşıklar seri sağ olsun 

Bastığın güller eğilsin 

Kuzum tireki değilsin 

Ne edersin cüvereyi (Karaçalı 2015: 149). 

Destan anlatma geleneğinde olduğu gibi Bellül Ali ile Derdiçok‟un atışması da şöyle 

anlatılır: Ağalar leyyeyin günü taktakınan geçer. Efendim sonra vakit de bir vakit idi. Derdiçok 

namında bir âşık var idi ismine Lutfi derler idi. Hanifi oğlu Kâye namında bir adam var idi. 

Oğluna ziynet yaparhana Derdiçok‟a ohuntu saldı da gelince Belhül Ali‟y-inen birbirine aldı 

bakalım ney demişler dinen efendim: 

Aldı Behlül Ali 

Eğlen âşık eğlen ne deyim sana 

Durmayıp söylerim ben de Derdiçok 

Sefalı mağara aslan yatağı 

Pis çahal ne gezer inde Derdiçok 
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Aldı Derdiçok 

Ne olmuş bilmiyon şu bana n’olmuş 

Ağlarım dideler kan içre dolmuş 

Kalbin kar için hır-ınan dolmuş 

Bilirim içerin kinde Kul Ali 

Aldı Behlül Ali 

Pervâz edip göy yüzünde uçmadım 

Kışlakçı geldim de bura göçmedim 

Hatırını saydım ağzım açmadım 

Sen bana taş vurdun dünde Derdiçok 

Aldı Derdiçok 

Çok da değil kardaş daha küçüksün 

Hele dur bakalım daha çocuksun 

Cip horoz değilsin daha cücüksün 

Daha cik cik eden pinde Kul Ali (Karaçalı 2015: 84). 

Bölgenin önemli halk şairleri arasındaki bir başka şair ise Ahmet Çıtak‟ın Derdiçok ile 

bir atışması: 

Çıtak 

Gene bir kuş kondu sizin çalıya 

Vazifeye dikkat etmeli kardaş 

Ayağın koyarsa yapış yalıya 

Yolu terazile gitmeli kardaş 

Derdiçok 

Çok yaşa arkadaş aklına sağlık 

Vazifeye dikkat ederim Çıtak 

Korkma koymaz elin yalısı kayım 
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Yolu terazile gidicim Çıtak 

……………………….. 

Çıtak 

Ahmet Çıtak dostun dilinde anar 

Muhibbi sadıkın geriden dener 

Erkeklik ar ise serinde eğer 

Kafa tutup çalım satmalı kardaş 

Derdiçok 

Derdiçok perişan biliyon işte 

Altmış oldu tutar kalmadı başta 

Sen de karar etmem üç ile beşte 

Başka serancamı niderim kardaş (Yakar 2014: 487-489). 

Derdiçok‟un bir başka atışması. Şair muhtemelen oğlu yerine de kendi atışmıştır: 

Babası: 

Oğlum niye mejnun gezer 

Gezdiren aşkının derdi 

Cahilsin canından bezen 

Gezdiren aşkının derdi. 

Oğlu: 

Baba ben kazmam bostanı 

Yar giymiş mavi fistanı 

Bütün değer Elbistanı 

Gezdiren nazlımın derdi (Demir 1993: 115). 

Derdiçok yine bir başka atışmasında bir gelin ile atışmış. Bu atışmada da diğer atışma 

gibi hem kendi yerine hem gelin yerine atışmıştır. 
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Derdiçok: 

Aman nazlım tenha değil yerimiz 

Yadellere duyulmasın sırrımız 

Biz âşıkız güzel övmek kârımız 

Kurban olam gel gücenme sözüme 

Gelin: 

Çok söyleme yeter derdim deşersin 

Nerede büyüyüp nerde yaşarsın 

Sakın âşık aşk atından düşersin 

Yanan sonra ataşıma közüme 

……………………………… 

Derdiçok: 

Saçın ipek zülüflerin sırma mı 

Dilin şeker dudakların hurma mı 

Seni gören Allah beni görme mi 

Çok güzeller yatırmışım dizime 

Gelin: 

Aman âşık tuzak kurma yoluma 

Söyletme doyaman şirin dilime 

Daha kimse el sunmadı gülüme 

Senin gibi çoğu düştü peşime (Demir 1993: 428-432). 

Bölgenin bir önemli şairi ise Hayati Vasfi Taşyürek‟tir. Hayati Vasfi Taşyürek‟in atış-

ması da bir bakıma Derdiçok‟un atışma formatındadır. Taşyürek, şehirli bir kız ile köylü kızını 

atıştırır. 
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Köylü:  

Benki, sabahleyin dağ başlarında 

Meleşen kuzunun seyircisiyim 

Şırlayan derenin yamaçlarında 

Sağılan koyunun Kız BERCİ’siyim 

Asri: 

Ben de sabahleyin kalkar yataktan 

Bir zaman yıkarım inci dişimi 

Renk verir yüzüme kızıl şafaktan 

Güzelleştiririm gösterişimi (Taşyürek 1973: 39). 

Hayati Vasfi Taşyürek bir başka atışmasında ise tıpkı hemşerisi Derdiçok gibi bir gelin 

ile atışır ama bu sefer rakip atışmacı da mahlas kullandığını göre bu atışma karşılıklı yapılmış 

diyebiliriz. 

Vasfi: 

Uzak yollardan gelirim 

Neşe satar gam alırım 

Bir su ver kurban olurum 

Zülfün teline teline 

Gelin: 

Meramın ne ki geziyon 

Niye canından beziyon 

Neyimden hile seziyon 

Yeri yoluna yoluna 

………………. 

Vasfi: 

Adım Vasfi sağdır anam 
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Öksüz kalbim ıssız yuvam 

Gel düşünme gidek balam 

Tanır iline iline 

Gelin: 

Kazam Gürün adım Cennet 

Kandıraman etme minnet 

Gezerim düşmana nisbet 

Edip salına salına (Taşyürek 1973: 68-75). 

Hayati Vasfi Taşyürek yine bir başka atışmasında ise bu sefer bir Türkmen oğlu ile Av-

şar kızını atıştırır muhtemelen bu atışma da Taşyürek‟in kurguladığı bir atışmadır: 

Türkmen oğlu: 

Yıllardır çekerim hasreti ahı 

Kan akar gözümden yaş Avşar kızı 

Beklemeye sabrım yoktur vallahi 

El aman ardıma düş Avşar kızı 

Avşar kızı: 

Kerem gibi tahtın ele mi kaldı? 

Mecnun gibi başa bela mı geldi 

Arzu gibi beni eller mi aldı 

Sabır ateşinde piş Türkmen oğlu ((Taşyürek 1973: 93). 

Kahramanmaraş‟ın “edebiyatın ve şiirin başkenti” olarak anılmasında kalem şair-

lerinin öncü olduğunu yadsımamak gerek. Geleneksel şiirimizi iyi bilen Necip Fazıl Kı-

sakürek, Bahaettin Karakoç, Ali Akbaş‟ın da karşılıklı yazışarak atışma kabiliyeti olmala-

rına rağmen buna neden yanaşmadıklarını bilmiyoruz. Özellikle Göksun, Afşin, Elbistan 

ilçelerinde kalem şairleri tarafından atışma geleneğinin tekrar yaşatılmaya başlamasının 

altında biraz da gelenekle bağlarını sürdürmeleri geliyor inancındayız. Çünkü bu toprak-

larda yıllar önce, Virani, Behlül Ali, Derdiçok, Ahmet Çıtak, Kamil Bozkurt, Hayati Vas-

fi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç gibi usta halk şairleri var ve bu şairler zaman zaman 

birbirleriyle atışmışlar. Bundan dolayıdır ki, atalarımız “göl yatağında su eksik olmaz” 

demişler.    
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Ömer Hakan Özalp, Mehmet Gözükara ve İsmail Kutlu Özalp‟ın “İki Yürek Bir 

Ses Oldu (Sazsız Atışma)” kitabı için düşüncelerini anlatırken biraz da Kutlu ve Gözüka-

ra‟nın büyüklerinden almış oldukları ilhamla yola çıktıklarını şöyle anlatmaktadır: 

Bölgede, ozanlar-âşıklar arasında son dönemlere kadar az da olsa eski usul yarış-

malar da düzenlendiği bilinmekle birlikte,
2
 irticali atışma giderek yerini kalem şairlerinin 

atışmalarına bırakmıştır. Bir numune
3
 olmak üzere dönemin meşhur şairlerinden Ahmet 

Çıtak, Elbistanlıların kış mevsiminde çektikleri güçlükleri bir şiirle dile getirir. Ancak bir 

süre sonra, bilahare büyük bir şair olacak olan Abdürrahim Karakoç buna bir şiirle karşı-

lık verir: 

Çıtak: 

Gazab-ı ilahi tükenmez kışın 

Söylesem derdini roman Elbistan 

Odun yok, sahip yok, belalı başın 

Uçan kuştan yardım uman Elbistan 

Karakoç: 

Tanrı'nın kışına gazaptır dersin 

Sözün saçma-sapan bil Ahmet Çıtak 

Muhit başkalaşır değişir mevsim 

Yağar yağmur, akar sel Ahmet Çıtak 

……………… 

Çıtak: 

Ahmet Çıtak ayık gözünü yumma 

Böylesi beldeden rahatlık umma 

Kışınızdan kaçtım kurtuldum amma 

                                                           
2
 28-29 Ağustos 1969 gecesi Elbistan‟da düzenlenen ve Remzi Çıtak‟la Âşık Reyhanî‟nin ve Kul 

Hamit‟le Abdulvahap Kocaman‟ın irticalen atıştıkları şairler gecesi bunlardan biridir: “Şairler 

gecesinin ikincisi”, Elbistanın Sesi, sayı: 1313, 1 Eylül 1969, s. 1-2. 

3
 Bunlardan bir tanesi de, yıllar önce, gazete taramalarımız sırasında Elbistan Postası gazetesinde (23 

ve 30 Eylül, 4, 6 ve 9 Kasım 1957 ve bu konuda Bahattin Karakoç'un bir yazısı: 18 Kasım 1957) tesbit 

edip, kendisine verdiğimiz Sayın Arif Bilgin tarafından yayımlanmış olan Ahmet Çıtak-Hayati Vasfi 

Taşyürek atışmasıdır.  Şiir Döşedik Yollarına Elbistan'ın Afşin'in, s. 249-264, İzmir, 2010. 
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Naciye'm yok halım yaman Elbistan 

Karakoç: 

Yumma hey hemşerim ayık gözünü 

Her hususta kaim eyle sözünü 

Sayıklama bu beldenin kızını 

Ara bir başkasın bul Ahmet Çıtak 

Tabii bunun cevabı fazla gecikmez. Ama cevap Çıtak‟tan değil, Elbistanlı bir başka şair-

den, Kâmil Bozkurt‟tan gelir. Bozkurt, Karakoç‟a itidal tavsiye ederse de Karakoç bu şiire de 

bir karşılık verir: 

Bozkurt: 

Karagenç Çıtak’a şiir yazmışsın 

Kıl çok ince, kırka yaraman kuzum 

Ölmeden elinle kabrin kazmışsın 

Bırakmam yakanı giremen kuzum 

Karakoç: 

Bırak bunu, senin söze gelelim 

Ama kızma, biraz makul olalım 

Ben bir kılı tam seksene yararım 

İnanmazsan gel de say hatırzade 

……………………….. 

Bozkurt: 

Kâmil Bozkurt der ki bal yağ ol karış 

Arap atıynan edilmez yarış 

Özür dile yavrum, elin öp barış 

Yoksa bu meclise giremen kuzum 

Karakoç: 
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Bir ile iş bitmez, eyleyin iki 

Kişinin zikrinden bell’olur fikri 

Karakoç diyor ki bu sefer ilki 

Yetişir aldığın pay hatırzade 

Bu atışmanın; üç yıl kadar sonra, Çıtak‟la Karakoç‟un karşılıklı meşhur “Er mektubu” şii-

rini yazmalarıyla tatlıya bağlandığı anlaşılmaktadır: 

Karakoç: 

Aziz dostum, av zamanı geldi mi 

Kekliklerin ötmesinden ne haber 

Mız Durdu’nun oğlu asker oldu mu 

Mezoların Fatma’sından ne haber 

Çıtak: 

Av zamanı geçti başladı sökün 

Keklikler sahile ötüp gidiyor 

Mız Durdu’nun oğlu askerlik yükün 

İhraç oldu gayri atıp gidiyor 

………………. 

Karakoç: 

Çıtak dostum, mektup bitti hoşça kal 

Çok bekletme cevabını tezce sal 

Karakoç der, işte durum bu minval 

Elmaların yetmesinden ne haber 

Çıtak: 

Ahmet Çıtak der ki, cevabın bitti 

Sonbahar mevsimi elmalar yetti 

Bir yanı Anteb’e, Urfa’ya gitti 
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Komisyoncu şimdi satıp gidiyor (Gözükara ve Özalp 2017: 38-44). 

Elbistan‟ın kültürüne sanatına önemli katkılar sağlayan, şair, yazar eğitimci Arif 

Bilgin‟in yıllar önce âşıklar ve kalem şairleri arasında geçen konuşmayı şöyle aktarır: 

Kul Mustafa, mikrofonu elimden kaparcasına aldı ve salona dönerek meydan 

okudu. Üstüne şair tanımadığını, atışmada kimsenin yenemeyeceğini, vs söyledi. Bunun 

üzerine, salonda bir sessizlik oldu. Kimi ayıp ettiğini düşünüyordu, kimi “Aha şimdi Ab-

durrahim ağabey çıkar, onun hakkını avucuna kor” diyordu. Abdurrahim Ağabey, bana, 

„beni sahneye çağır‟ işaretini yaptı. Ben de sahneyi boşalttıktan sonra söyleyecekleri ol-

duğunu anons ederek davet ettim. Atışma yapacağı sanılarak heyecanlanan kalabalık sa-

lonu havalandırıyordu neredeyse. Dışarıdakiler de içeri girmek için kapıları kırayazdılar. 

Abdurrahim Karakoç, sahneye çıkıp mikrofonu aldı ve salonu alkışla inlettiren şu cevabı 

verdi: “Ben, irticalen de söylerim. Bilenler bilir ki çok söyledim. Üzerinde durmadığım-

dan körelmiştir.  Ama ben, asıl kalem şairiyim. Kalemle yazışmak üzere göbeğinden atan 

varsa buyursun çıksın karşıma!” (Hece Taşları Dergisi) 

Elbistan‟da yıllar sonra kalem şairlerinin atışmasına vesile olan Arif Bilgin ve 

Mehmet Gözükara olmuştur. Bu hususta görüşüne başvurduğumuz Mehmet Gözükara: 

“Bir dönem beylik merkezi olan- Elbistan’ın insanlarının derdini, kederini, öfkesini, se-

vincini, üzüntüsünü vs. şiirle dile getirmeye mecbur kılmıştır. İşte bu sebepten olsa gerek 

ki; şairi ve ozanı oldukça fazladır. Bu fazlalık zaman zaman bir birleriyle karşılaşmaları-

na ve şiirdeki yetkinliklerini bir biriyle atışarak sınamışlardır. İlk başlarda ümmi bir top-

lumun temsilcileri olarak irticalen söylenilen karşılaşmalar, okuryazarlık seviyesi arttık-

ça bu yetenek körleşmiştir. 

Okuryazar olarak karşımıza çıkan; Ahmet Çıtak, Hayati Vasfi Taşyürek, Hafız 

Rahmi, Kul Hamit, Abdurrahim Karakoç, Derdiçok, Ali Gözükara, Kamil Bozkurt, H. 

Hasan Uğur vs. ancak ilkokulu ancak okuyabilmişler hatta birçoğu bu okulu bile dışarı-

dan bitirmişlerdir. Bundan önceki âşık ve şairler de büyük ihtimalle ümmi idiler. Yani 

sözlü edebiyatın geçerli olduğu bu dönemin şairleri irticalen şiir söyleyemezlerse şair sa-

yılmazlardı. Onların yaptığı karşılaşmalar büyük oranda irticalendi. Şairler, ya Engizek 

Gazetesi aracılığıyla atışıyorlar ya da müstakil şiir şeklinde birbirlerine yazdıkları şiir-

lerle atışırlarmış. 

 Günümüz yazılı edebiyatın baskın olduğu bir döneme rastladığı için; şairler top-

lumda kalem şairleri olarak yerlerini muhafaza etmektedirler. 

2006 yılına gelene kadar atışan şair ve âşıklara olan ilgi ve alakam artarak devam 

etti. 2006 yılında aynı gazetede şiirlerimizin yayınlandığı Şair H.Hasan Uğur’la 16 Ocak 

2006 tarihinde atışmaya başladık. Bu vesile ile unutulmaya yüz tutmuş atışma geleneği-

nin külü tekrar üflenerek közü harlanması sağlanmıştır. Müstakil şiir şeklinde yazarak 

atıştığımız atışma tam bir ay sürmüş, “Boyun Büktüm Güle Doğru” isimli kitapta yerini 

almıştı. Akabinde sonraki yıllarda Namluya şiir Sürdüler, Şiir Döşedik Yollarına Elbis-

tan’ın Afşin’in, Söz Kuşandı Şairler Kılıçtan Keskin, Söz Açarı, İki Yürek Bir Ses Oldu 

Sazsız Atışma kitapları ile devam etti. (Kişisel Görüşme 27.07.2017) demektedir. 
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Bölgenin önemli şairleri arasında yer alan Adem Konan, hem yöre şairlerini iyi ta-

nıyan hem şiire kafa yoran cins bir şairdir. Mehmet Gözükara‟nın “Boyun Büktüm Güle” 

Doğru şiir kitabı için şöyle söyler: 

Son yarım yüzyıldır geleneksel şiirimiz birçok değişim ve dönüşüm geçirmiş; şekil, 

söyleyiş, tema ve duyarlık olarak epeyce bir çeşitlilik kazanmıştır. Geleneksel şiirimizin 

geçirdiği bu aşamaların etkisinden uzak kalan ya da kendisini bu etkilere kapayan şairler, 

genellikle eskiyi tekrardan kurtulamayarak; yeni ve taze duyuşlara, kendine has söyleyiş 

ve şiir tarzlarına ulaşamamışlardır. Gözükara, hem bu tür şiir anlayışlarının hem de ken-

dine has duyuş ve söyleyiş ustalığına ulaşmış şâirlerin kültür coğrafyası olan Elbistan‟da 

yetişmesi nedeniyle; ilk şiirlerinde kendini yenileyemeyen ve donuk biçimlerle tekrar 

eden şiir anlayışlarının etkisi altında kalmasına rağmen, şiirleriyle kendine yeni ufuklar 

açma çabası içine girmiştir. (Gözükara 2007: 9). 

İşte bu çabanın ürünü olarak belki de bir bakıma şairlerin atışmasına vesile olacak 

ilk kıvılcımı Rahmetli H.Hasan Uğur ile başlatmış olduğu atışma olmuştur. 

Gözükara’nın: 

Tavsuruna baktım gözlerin fersiz 

Yorgun görünürsün hasta mısın sen? 

Saç-sakal aklaşmış senden habersiz 

Kara giyinmişsin yasta mısın sen?  (Gözükara 2007: 149). 

Diye başlayan şiirine H. Hasan Uğur şöyle cevap verir: 

Şu yaşlı adamı karşına alma 

Niceleri onu denedi gitti 

Artık son devridir, yenerim sanma 

Senin gibileri sınadı gitti (Gözükara 2007: 151). 

Şairlerin buraya sadece birer dörtlüklerini aldık. Şiirin devamında ve başka atışma-

larında çıtayı biraz yükselterek birbirlerini kıyasıya taşlarlar ve bir başka şair Süleyman 

Kara, “Barış Çağrısı” başlıklı şiiri ile şairleri itidale çağırır: 

Ne bu öfkeniz, nedir bu kahır 

Yeter sizi barıştırak dostlarım. 

Dil yarası kör kurşundan beterdir 

Yeter sizi barıştırak dostlarım. (Gözükara 2017: 155). 
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İş o haddeye gelir ki H. Hasan Uğur‟un oğlu Can Uğur, Ahmet Bulut, Serhat Öz-

demir, Haşim Kalender, Nevzat Bayrı, Garip Doğan, Bekir Yalçın gibi kalem şairlerin 

yanı sıra Âşık Mahrumi de araya girip kıran kırana atışmayı sürdürür. Gözükara, Uğur 

atışmanın sonu ise şöyle tatlıya bağlanır: 

Gözükara: 

Şairler toplandı şiiristanda 

Ziyaret eyledik gördük gidiyok 

Duygu atımızı biz Elbistan’da 

Şaha kaldırarak sürdük gidiyok. 

Uğur: 

Tüm dostlarım çağırıyor barışa 

İyiliğim bilmedikçe barışmam 

Sizi kırmam son veriyom yarışa 

Dizin dizin gelmedikçe barışmam 

…………………………….. 

Gözükara: 

Fani olan, mutlak Bâki hükmüdür 

Âşık güle; diken, dala yük müdür? 

Gözükara’m seni duyan yok mudur? 

İşte gölgelenip, durduk gidiyok 

Uğur: 

Uğur der bak geçmişine atana 

Fatihalar yolla yerde yatana 

Göz dikenler bayrağıma vatana 

Hepsi birden ölmedikçe barışmam (Gözükara 2017: 174-176). 

Bu olayı şair-yazar, eğitimci Arif Bilgin şöyle özetler: Bir aya yakındır atışmalarını kıran 

kırana sürdüren şairlerimizi sonunda barışmaya ikna ettik. İkna etti ama n‟olur n‟olmaz, bir 
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sebep bulurlar da yine birbirlerine girerler korkusuyla, barışma kararlarına herkesi tanık etmek 

için hemen Ahmet Göçer‟den “Barışacaklarına dair bir haber” yapılması sözünü aldık. Hemen o 

gün tokalaşırken resimlerini çektirip haberi yazdırdık. Bir taraftan da ER-TV‟yi arayarak duru-

mu anlattık ve hem atışan şairlerimizden arzu edenlerle birlikte canlı yayına çıkacağımızı; bir 

taraftan bu barışa halkı şahit tutarken diğer taraftan da ünü Afşin‟i ve Göksun‟a kadar yayılan 

atışmayı baştan sona yaşatacağımızı anlattık. 1 Mart Çarşamba (2006) akşamı, ilgililerden bir-

çoğunun iştiraki ile bir buçuk saate yakın ekranda adeta bir şiir fırtınası estirdik. (Gözükara 

2007: 147). 

Muhtemelen bu atışmadan bir yıl sonra Arif Bilgin tekrar bir atışma duyurusu yaparak 

şöyle der: Gerçi „Atışma‟ saz şairlerinin ve karşılıklı olarak belli kurallarla ve irticalen (doğaç-

lama) yaptıkları bir işti; ama madem o tarzı şu anda mümkün değil, öyleyse kalem şairleri ara-

sında neden olmasındı. (Bilgin 2008: 7). 

İlk atışma Ahmet Bulut ve Mehmet Gözükara ile başlıyor. 

Bulut: 

Gözükara’m; ne gezersin kenarda 

Menzil alacaksan, ize gel ize 

Ârif elin oğlu, sever, sınar da 

İrfan meclisinde söze gel söze 

Gözükara: 

Küsme, darılmaca olmaz şairde 

Yazman kısa ise gelme meydana 

Halefi selefi göster şiirle 

Sezmen kısa ise gelme meydana. 

…………………………….. 

Bulut: 

Yönelirsen Hakk’a elbet yücelin 

Biter fani hayat, gelir ecelin 

Şair Bulut anlar, yoktur mecalin 

Bulunmaz tâkâtin, dize gel dize  

Gözükara: 

Gözükara’m, yarenliği severim 

Köroğlu misali yiğit överim 

Her yıl bir şairi burda döverim 

Tozman kısa ise gelme meydana. (Bilgin 2008: 12-14). 
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Atışmaya katılan kalem şairleri Elbistanlıdır. Erol Boyunduruk (Âşık Giryanî) Af-

şinlidir ve Elbistan‟da atışan kalem şairlerine şöyle meydan okur: 

Kimisi yazılır, sahaya gelmez 

Kimisi morali bozulur, gülmez 

Kardeşim Elbistan güreşi bilmez 

Varsa bir pehlivan salın meydana! (Bilgin 2008: 98). 

Kitapta Mehmet Gözükara‟nın 10 şiirine Ahmet Bulut 10 şiir ile cevap verirken, Cezri 

(Mustafa Kök), Mehmet Göçer, Can Uğur, Salih Ballı, Hacı Hasan Uğur, Ramazan Pamuk, M. 

Ali Kepez, Erol Boyunduruk (Âşık Giryanî) Söz konu kitapta atışma yapan diğer kalem şairle-

ridir. Arif Bilgin neredeyse bu atışmaları her yıl düzenlenen atışma festivali gibi düşünmüş ol-

malı ki, üçüncü atışma kitabı “Şiir Döşedik Yollarına Afşin‟in Elbistan‟ın”, önsözünde söyle 

diyor: 

Türk şiirinin bir geleneği olan Atışma‟nın canlandırılması ve bölgemizde yeniden hayat 

bulması amacıyla birkaç yıldır gayret sarf etmekteyiz.  Atışma, edebiyatımızda daha çok saz 

şairleri arasında yüz yüze oturup irticalen söyleşerek, delikanlılarla genç kızların karşılıklı veya 

birbirleri arasında manileşmeleriyle hayatiyet kazanmışsa da özellikle son asırda birçok şairin 

kalemle (ayrı mekân ve zamanda cevap yazarak) cereyan ettiği de bir gerçektir. Biz de 3 yıldır 

kalem şairleri arasında atışma tertip ederek bu geleneğin yöremizde canlı tutulmasına çalışmak-

tayız. (Bilgin 2010: 7).  

Kitapta ilk atışmayı Afşinli Arif Taşkale ile Elbistanlı Ahmet Bulut yapıyor.  

Taşkale: 

Hoca seni tahlil ettim 

Kar yağmaz kışa dönmüşsün 

Şiir saçması mı değdi 

Yaralı kuşa dönmüşsün. 

…………………………. 

Bulut: 

Yaşın yetmiş işin bitmiş 

Yaz desem de yazamazsın 

Umut gemilerin batmış 
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Yüz desem de yüzemezsin. 

Taşkale: 

Eğri direk hezen kırar 

Taşkale kendini yorar 

Her işte etmişsin zarar 

Kazançsız işe dönmüşsün 

Bulut: 

Şair Bulut budur hüner 

Taşkale örene döner 

Üfürsem ışığın söner 

Kız desem kızamazsın. (Bilgin 2010: 54-56) 

Bu kitapta atışan şairlerden, Ahmet Bulut, Ramazan Pamuk, Erol Boyunduruk, Arif 

Taşkale, Mesut Türkkahraman, H.Hasan Uğur, Osman Konak, Ali Başpınar, Mehmet Ayaz, 

Can Uğur‟un yanı sıra kitabın sonunda 1957 yılında yazıldığı belirtilen Merhum Hayati Vasfi 

Taşyürek ile yine merhum Ahmet Çıtak‟ın karşılıklı yazışarak atıştıkları dikkat çekmektedir: 

Çıtak: 

Nüfus kâtibinden haberin aldım 

Şan misali gez bakalım Hayati 

Şekeri okşayan hatıra saydım 

Şerbetini ez bakalım Hayati 

Hayati: 

Aldım selamını okudum hazla 

Bilirim coşkundur bey Çıtak Ahmet 

Şad olmadım gitti baharla yazla 

Kara baht elinden oy Çıtak Ahmet 

…………………………………… 
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Çıtak: 

Ahmet Çıtak hayran güzel huyunu 

İtiraz edilmez temiz huyunu 

Malamatlık derya olmuş boyuna 

Gir içine yüz bakalım Hayati 

Hayati: 

Vasfi’den sizlere selam geliyor 

Murat almak için dua diliyor 

Her zaman her yerde herkes biliyor 

Efendi ağa ve bey Çıtak Ahmet (Bilgin 2010: 250-253). 

Gerçekten de bir festivali havasında geçen atışmalar sonucunda Afşin, Elbistan, Gök-

sun, Nurhak kaymakamlarının atışmacılarla birlikte olmaları takdire şayan bir etkinlik olduğunu 

gösteriyor. 

Yaklaşık bir yıl sonra yine kalem şairleri bir araya geliyorlar. Bu atışma şairlerin üçün-

cü defa bir araya geldikleri ve bu seferde yazılan şiirlerin bir araya toplandığı kitabın üst başlığı 

“Söz Kuşandı Şairler”, alt başlığı ise “Kılıçtan Keskin -Atışma-“. Kitabın ilk atışmacısı Mehmet 

Gözüküra ve Ahmet Bulut. Mehmet Gözükara kalemi çekerek Bulut‟a şöyle seslenir: 

Gözükara: 

Kelam ehli sever sözü sohbeti 

Söz verip sözünde duranlar gelsin 

Her zahmetin olur mutlak rahmeti 

Nefsini talimde yoranlar gelsin 

Bulut: 

Gözükara, malum mesajın aldım; 

Cevabını, yaza-yaza gelirim 

Şiir deryasına, aşk ile daldım 

Bekle de gör, yüze-yüze gelirim. 
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…………………………….. 

Gözükara: 

Bıldır gibi bu yıl bofla geçmesin 

Hal bilmezler ehl-i hali seçmesin 

Gözükara'm gurbet ele göçmesin 

Pirinin izini sürenler gelsin 

Bulut: 

Kılıç kılıfından sıyrıldı yalın 

Şair Bulut sunar, pakette balın, 

Zahmetlerle yüklü, atışma yolun, 

Kalemimle, kaza-kaza gelirim. (Gözükara  2012: 21-259). 

İki şair kendi aralarında birbirlerine yazdığı toplam yirmi şiirle atışmayı bitirirler 

ve sıra bir başka atışmacıya geçer. Bu sefer sırada yine Mehmet Gözükara var, rakibi ise 

İsmail Kutlu Özalp. Daha önceki kitaplardaki atışmaları göz önünde bulundurursak atış-

ma kurallarına riayet ederek karşılıklı atışma şeklinde geçen ilk atışma Kutlu ile Gözüka-

ra‟nın atışması olmuştur. Çünkü diğer atışmalarda şairler birbirlerine karşılıklı birer şiirle 

cevap verirken burada her iki şair sanki seyirci önünde dörtlük dörtlük atışmaya başlamış-

lar. Kutlu, Gözükara‟yı meydana şöyle davet eder: 

Kutlu: 

Muradın girmemekse söz meydanına 

Edep erkân ile girmelisin hey! 

Şan katmak istersen nâm u şanına 

Gönülden mısralar dermelisin hey! 

Gözükara: 

Her yiğit giremez söz meydanına 

Meydan açıldı mı girilmeli hey 

Köroğlu şan kattı mâm u şan’ına 

Gönül meyveleri derilmeli hey! 
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…………………. 

Kutlu: 

Kutlu vicdanına kulak ver dinle 

Saldırma kimseye garazla kinle 

Önce hesaplaşıp kendi nefsinle 

Sözü sonra öne sürmelisin hey! 

Gözükara: 

Koynuma koymadım yalan dünyayı 

Düşüp de peşine etmem hay-hayı 

Aldı Gözükara’m çileden payı 

Bunları bir kazanç görmelisin hey! (Gözükara 2012: 62-63). 

Kutlu ile Gözükara‟nın atışmalarında atışma kurallarına tam riayet ettiklerini gör-

dük. Atışmacıları tartmak gerekse İsmail Kutlu Özalp gönlü ile toprağa basan daha müte-

vazı ve tasavvufi bir düşünceyle Gözükara‟ya cevap veriyor. Gözükara ise zaman zaman  

hırçın tavır sergileyerek atışmayı taşlamaya çevirecek elenseler çekiyor rakibine ama ra-

kibi buna yanaşmıyor. 

Kitap yine Mehmet Gözükara ile Haşim Kalender‟in, Ahmet Bulut ile Erol Gir-

yani‟nin, Mehmet Gözükara ile Erol Giryani‟nin, Ahmet Bulut ile Eyüp Şahan‟ın, M. Ali 

Kepez ile Erol Giryani‟nin, Ahmet Bulut ile M. Ali Kepez‟in, Mahir Başpınar ile Mehmet 

Gözükara‟nın, Mahir Başpınar ile Erol Giryani‟nin, Mehmet Gözükara ile H. Hasan 

Uğur‟un, Can Uğur ile Osman Konak‟ın, Mehmet Gözükara ile Fatma Kalkan‟ın, İsmail 

Kutlu Özalp ile Erol Giryani‟nin, Saliha Değirmenci Yavaş ile İsmail Kutlu Özalp‟ın, Sa-

liha Değirmenci Yavaş ile Fatma kalkan‟ın, Erol Giryani ile Fatma Kalkan‟ın atışmaları 

ile sürüyor. 

Kahramanmaraşlı şairlerden bir başka şair ise Tayyib Atmaca‟dır. Atmaca Elbis-

tan‟da olandan bitenden atışmalardan habersiz, mecliste görev yapmış devlet erkânının 

zaman zaman kendi polemiklerinden hareketle onları birbirleriyle atıştırmış. Her ikisi de 

uzun dönem Kahramanmaraş milletvekilliği yapmış Mehmet Sağlam ile Avni Doğan‟ın 

atıştırarak bir bakıma onların diliyle farkına varmadan bu atışmaya dahil olmuştur. 

 Âşık Avni Doğan: 

Gençlik gitti zaman hızlı akıyor 

Bu Ankara ruhumuzu sıkıyor 
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İnsanlar insana camdan bakıyor 

Gönül gözü ile bakan kalmamış 

 Âşık Mehmet Sağlam: 

İnsanlar insanın aç kurdu oldu 

Farz eyle bu şehir baç yurdu oldu 

Sayamıyor insan kaç derdi oldu 

İçini kimseye döken kalmamış 

…………… 

Âşık Avni Doğan: 

Unuttum nasıldı tadı soğanın 

Bezi aynı marabanın ağanın 

Avni Şardağı’nda uçar doğanın 

Ardımızda ağıt yakan kalmamış 

Âşık Mehmet Sağlam: 

Ey âşık içime doldurdun gamı 

Sözlerin has’tader Sağlam adamı 

Ericek’e kazdırsınlar odamı 

Burda üste toprak döken kalmamış (Atmaca 2014: 59-63). 

Kahramanmaraşlı şairlerin atışmaları bununla kalmıyor. Ali Akbaş, Mehmet Gözükara 

ile Tayyib Atmaca‟nın “Söz Açarı” atışma kitabı için şöyle diyor: 

Tanpınar, folklor için “külçe halinde altın” diyor. Halk âşıkları halk ozanları, meddah-

lar, destan anlatanlar bu serveti değerlendirerek küpe, gerdanlık, bilezik yaparlar büyük sanatçı-

lar folklorik kalmamak kaydıyla folklordan faydalanmasını bilen kişilerdir. “Atışma” dediğimiz 

bu gelenek bilhassa Elbistan ve Afşin muhitinde kırk elli yıl öncesine kadar hâlâ canlıydı. Ah-

met Çıtak, Kamil Bozkurt, Hafız Rahmi, Kul Hamit gibi aşıklar zaman zaman bir araya gelerek 

yahut mahalli gazete sayfalarında atışırlardı. Hatta o yıllarda genç bir delikanlı olan Abdurrahim 

Karakoç ağabeyin de bu atışmalara yeni bir sesle katılarak adı geçen ihtiyar kuşağı tedirgin etti-

ğini biliyorum. (Gözakara ve Atmaca 2014: 6-7). 
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Söz Açarı kitabı diğer atışmalara nazaran daha derli toplu, âşık atışmalarında olduğu gi-

bi şairin birisi bir ayakla atışmayı başlatmış diğer şair atışmayı sürdürmüş, atışma bittiğinde ise 

diğer şair başka bir ayak açarak yeni bir atışma başlatmış ve kitabın tamamında bunun böyle 

sürüp gittiğini tespit ettik. Bu atışmada dikkatimi çeken husus sanki iki şair bir masanın her iki 

ucuna oturup atışmışlar intibasını veriyor. Bu hususu Tayyib Atmaca şöyle anlatır: 

“Mehmet Gözükara ile diğer kalem şairlerinin atıştıklarından “Söz Kuşandı Şairler” 

isimli kitapla haberdar oldum. Bu arada ben de kendi kendime bu atışmaya yakın Mecliste gö-

rev almış milletvekillerinin zaman zaman birbirleri arasındaki polemiklerinden hareketle kendi-

lerinin dilinden birbirlerini atıştırmaya başladım ve ortaya Âşıklar Meclisi isimli bir kitap çıktı. 

Bu kitabı bastırmadan önce Mehmet Gözükara‟ya okuması için göndermiştim. Kitap yayınlan-

dıktan sonra Gözükara‟dan atışma teklifi geldi. Atışma kurallarına riayet ederek ayağı kim aç-

tıysa müsait olduğumuz saatlerde karşılıklı dörtlükler halinde atıştık. Atışma yaklaşık iki ay 

sürdü. Daha sonra da kitabı “Söz Açarı” adı ile 2014 yılında yayınladık.” (27.07.2017 Kişisel 

Görüşme) 

Söz konusu kitapta şairler atışmaya şöyle başlıyor: 

Gözükara: 

Gel muhabbet edek âşık 

Vardan yoktan konuşalım 

Çomça değil kaşık kaşık 

Azdan çoktan konuşalım 

Atmaca: 

Vardan alan yoktan verir 

Açtan toktan konuşalım 

Yel ırgalar, gam devirir 

Şelek-yükten konuşalım 

…………………… 

Gözükara: 

Gözükara‟m özlüyorum 

Gidişatı izliyorum 

Cevabını gözlüyorum 
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Hak, hukuktan konuşalım 

Atmaca: 

Atmaca’yım başım döndü 

Üstümüzde kuşlar döndü 

Ay kayboldu, güneş döndü 

Kalk şafaktan konuşalım (Gözükara ve Atmaca 2014: 25-29). 

“Söz Açarı” kitabında dikkatimizi şairlerin âşık edebiyatında yapılan atışma türlerine de 

riayet ederek atıştıklarını görmekteyiz. “Dudakdeğmez”, “Muamma”, “Tahmis”, “Muhammes”, 

“Dedim Dedi” türlerinden de atışma yaparak kendi alanlarında orijinal bir atışma kitabı meyda-

na getirmişler. 

Kahramanmaraşlı kalem şairlerinin son atışma kitabı ise İsmail Kutlu Özalp ile Mehmet 

Gözükara‟nın “İki Yürek Bir Oldu -Sazsız Atışma-“dır. Bu kitabın bir diğer adına da 

“El/istan/bul Arası Atışma” da diyebiliriz. Atışan şairlerin her ikisi de Elbistanlı olmasına rağ-

men birisi Elbistan‟da birisi ise İstanbul‟da yaşamaktadır. Büyük ihtimalle bu atışma kitabı da, 

daha önce hem Kutlu ile hem de Atmaca ile eposta yolu ile dörtlükler şeklinde atışarak meydana 

gelmiştir.  

“Sazsız Atışma” da, Mehmet Gözükara rakibini şöyle meydana çağırır: 

Gözükara: 

Atışma dediğin alevdir közdür 

Muhabbet kurulu bir yaya benzer. 

Sözü mecrasının içinde yüzdür 

Bu meydan dalgalı deryaya benzer. 

Kutlu Ozan: 

Sözler ki ateşten közden örülür 

Bir güneşe benzer, bir aya benzer. 

Muhabbet dediğin özden örülür 

Çağlar, çağlaması deryaya benzer. 

………………………………… 
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Gözükara: 

Ne kitabı vardır ne de mektebi 

İnsan fıtratında taşır edebi 

Gözükara yerde koymaz talebi 

Seyircisiz meydan tenhaya benzer 

Kutlu Ozan: 

Kutlu Ozan söz açınca laleden, gülden 

Görünür yâr yüzü perdeden, tülden 

Muhabbet var ise can u gönülden 

Her bir yer cennet-i a’laya benzer. (Gözükara ve Özalp 2017: 53-55). 

Bu kitapta her iki şair çıtayı biraz daha yükselterek “Kekeme” (Dil Tutulması), “Harfler 

Geçidi”, “Yalanlama”, “Zincirli Koşma”, “Tecnis Koşma”, “Yedekli Koşma”, “Zincirli Yedekli 

Musatmat Koşma”, “Müracaa Koşma” türlerinden de atışmalar yapmışlardır. Bu kitapta dikka-

timizi çeken bir diğer husus ise “Söz Açarı” kitabında olduğu gibi şairlerin birbirleriyle atışırken 

birbirlerine karşı üstünlük taslamaya gitmemeleri edep ve erkân dairesi içinde söyleyeceklerini 

ustalıkla söyleyerek bundan sonra yapılacak atışmalar için de geleneğin kuralları içinde daha 

derli toplu atışmaların yapılabileceğinin örneklerini oluşturmuşlardır. 

SONUÇ: 

Âşık Virani, Behlül Ali, Derdiçok, Ahmet Çıtak, Kamil Bozkurt, Hafız Rahmi, Kul 

Hamit, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç ile kırk yıl önce başlayan atışma geleneği 

2006 yılında Arif Bilgin‟in önayak olması sonucu Mehmet Gözükara ile H. Hasan Uğur‟un 

atışması ile tekrar gündeme geldikten sonra bölgede atışma yapabilecek şairlerin durumdan 

haberdar olmalarıyla tabiri caizse atışma şölenine dönüşmüştür.  

Bu atışmalar neticesinde bölgedeki şairler birbirlerini tanımış bu alanda söz söyleme 

kabiliyetlerini ölçmüşlerdir. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde yapılan gerek Âşıklar Bayramı olsun, 

gerekse Şiir Şölenleri olsun bunlardan farklı olarak kalem şairleri arasında Atışma Şöleni yapı-

labileceğinin ortaya koymuşlardır.  

Halk şiiri damarının günümüzde yeni sürgünler vererek sürdürüldüğü Kahramanmaraş 

başka şehirlere de bu hususta öncülük etmiştir. Ülkemizde ilk defa Elbistan ağırlıklı olarak El-

bistan, Afşin, Göksun, Nurhak çevresi kalem şairleri farkına varmadan bir geleneğin yaşatılma-

sına öncülük etmişlerdir. 

Kültür Bakanlığının ve şehir eminlerinin de katkıları ile Kahramanmaraş‟ta tıpkı âşıkla-

rın sahnede birbirleriyle atıştıkları gibi kalem şairleri de farklı zamanlarda guruplara ayrılarak 
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bir masa etrafında verilen ayaklar üzerinden birbirleriyle atışabilirler. Bu ülkemiz için profesyo-

nel manada kalem şairleri arasında yapılan ilk atışma yarışması olma özelliğini de kazanır. 

Atalarımız “Göl yatağında su eksik olmaz” demişler. Evet, göl yatağında su birikmiştir. 

Gönül topraklarımızı sulamak için kalem şairleri yeterli bilgi ve donanıma sahip olmuşlardır.  

Bu bilgi ve kültür birikimine yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak ise Kültür Ba-

kanlığı, Sütçü İmam Üniversitesi ve şehrin eminlerine düşmektedir. 
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