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H LM YAVUZ’UN

RLER NDE ANNE SEVG S

“MOTHER LOVE IN THE POEMS OF HILMI YAVUZ”
Özcan BAYRAK•
Özet
Sosyal ya amda hayal ve duygu yo unlu unun kavranması, bu unsurların
dillendirilmesi, toplumsal de erler açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle airler
toplumun sesi olan bireylerdir. Toplumsal birçok konuyu ve sevgilerin en yücesi olan
anne sevgisini i leyen ve topluma yansıtan airlerdir.
Hilmi Yavuz’da anne sevgisi “hilmi’nin çocuklu u”, “kanto”, “ak am ve çocuk”,
“annem ve ak am”, “ak am ve kandil”, “yüzümdeki çöl”, “ak am ve Lavinia” ve
“yolculuk ve güz” adlı iirlerde görülmektedir. airin anne sevgisini en yo un i ledi i iiri
“annem ve ak am”dır. Bu çalı mada, Hilmi Yavuz’un, ya am algısı ve anne sevgisini
ya ama nasıl yansıttı ı irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Hilmi Yavuz, Anne, Çocuk, Ak am, Ölüm, Yalnızlık.

Abstract
Comprehension of the intention of imagination and feeling, expressing these
elements are very important in terms of social values. That’s why poets are individuals
who functions as the voice of the society. It is poets that work many subjects and the most
serene of the loves mother subject and reflect to the society.
Mother love of Hilmi Yavuz can be seen in the poems of “hilmi’nin çocuklu u”,
“kanto”, “ak am ve çocuk”, “annem ve ak am”, “ak am ve kandil”, “yüzümdeki çöl”,
“ak am ve Lavinia” and “yolculuk ve güz”. The poem in which the mother love is
referred in the most intensive way by the author is “annem ve ak am”. In this work, the
perception of life of Hilmi Yavuz how he reflects the mother love to the life will be
studied.
Key Words: Hilmi Yavuz, Mother, Child, Evening, Death, Loneliness.

Giri
Toplumsal bir varlık olan bireyin ya ama yönelimi ve ya amla ilk tanı ması anne
vasıtasıyla gerçekle ir. Toplumsalla manın ilk evresini olu turan bu süreçte çocuk, annenin
varlı ıyla kendini bütünle tirir. Çünkü bu dönemde ruhen oldu u kadar bedenen de anneye
muhtaçlık söz konusudur. Ya amın bu evresinde çocu un içgüdüsel bir ekilde anneye ba lılı ı
belirginle ir. Bunun en önemli sebebi çocu un ya amsal alanda kendi bedensel varlı ının,
annenin bedensel varlı ına ba lı olu unu kavramasından kaynaklanır. “ nsanın içinde geli mi
gerçek bir ben, anne-baba ve çocuk arasındaki sevgi ili kisiyle büyür.” (Gruen, 2005: 90). Bunun
için anne, çocu un tanımadı ı dünyaya açılan sonsuz penceresidir. Bu nedenle “biz her
ihtiyacımızın sevecen bir anne ya da baba figürü tarafından kar ılanmasını arzu ederiz.” (Carol,
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Kar ılıklı bu duygular, annede hayatın sonuna kadar varlı ını sürdürecek çocuk sevgisinin,
çocukta ise hayatın sonuna kadar varlı ını koruyacak anne sevgisinin olu masını sa lar.
Çocu un ruhsal geli iminde, toplum en önemli faktörlerden biridir. Çocuk, “toplumun
çocu a kar ı davranı larının damgasını ta ır, çocukta do u tan var olan toplumsallık
duygusunun ilk belirtileri kendini açı a vurur, organik kökenli sevgi duyguları filizlenip
ye erir ruhunda ve zamanla öylesine ileri bir düzeye ula ır ki, artık büyüklerin hep yakınında
olmayı ister.” (Adler, 2001: 62). Çocukluk döneminde anne efkatiyle büyüyen her çocuk,
sevgilerin en yücesi olan anne sevgisini ya ar ve hayatı boyunca annenin yanında olmasını
arzular. Bu sevginin ya anım süreci ve ya amda anne ile birlikte olma arzusu, bireyden bireye
farklılık gösterir.
nsanlı ın varolu undan günümüze kadar önemli bir konu olan anne ve anne sevgisi,
Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. iirlerinde tabiata ait unsurların önemli bir yer
tuttu u Abdülhak Hâmid, “Validem” adlı iirinde annesiyle tabiat arasında ba lantı kurarak
annesini belirginle tirir. Hamid, “ im ekleri, da ları, yıldızları, güne leri ve insanlarıyla
beraber bütün Kafkasya’yı annesinin ahsında toplar.” (Kaplan, 1995: 361). air, “Validem”
iirini, “Makber”den farklı bir duygu yo unlu uyla ele alır. “Makber” ölümü ve yok olu u
hissettirirken, “Validem” iiri “tam tersine bir yeniden do u ve yaratma” (Kaplan, 1995: 356).
sevinci hissettirir. air, annesinin özelliklerini sıralarken onu över ve bu övgüyle de ya amın
verdi i sıkıntıyı huzura ula tırır.
Validem ümmiydi, ümmiyenin
Var idi ezberinde birçok ilim.
Konu urken siyâk-ı hâle göre
Öyle e ’âr okurdu mürtecilen
Ki sadâsındaki halavet ile
Tarz-ı takrir-i dil-pezirinden
Sanki bir kat daha olurdu melîh.
“Neme lâzım benim o gonca-i ter
Bana gönlümdeki bahar yeter”
Gibi e ’âr ile terennüm eder,
Ve hususiyle bir melek gibi o
Ne mübarek dururdu, ben bilirim,
Ediyorken tilâvet-i Kur’ân!
(Akyüz, 1986: 169)
Hâmid’in eserleri incelendi inde “arka planında Zıll-ı mâder, o en büyük cânân diye
yüceltti i annesinin hayâli gizlidir.” (Kaplan, 1995: 368)
Türk edebiyatında iirleriyle önemli bir yere sahip olan Yahya Kemal’de anne sevgisi
vicdan azabıyla bir bütünlük sergiler. 1897 yılında annesinin ölümü dair gördü ü rüyanın
gerçek olması ve öncesindeki anneye uzaklık airde vicdan azabını belirginle tirir. “O anda
ölmek, intihar etmek istiyordum. Bu müthi yoklu a, bu derin acıya tahammül edemiyordum.
Bir deliyi tutar gibi, sımsıkı tutuyorlardı.”1 (Kahraman, 1998: 25)
Annemin na’ ını gördümdü;
Bakıyorken bana sâbit ve donuk gözlerle,
Acıdan çıldıracaktım.
Aradan elli dokuz yıl geçti.
Âh o sâbit bakı el’an yaradır kalbimde.
O ya arken o semâvî, o gülümser gözler
Ne kadar engin ufuklardı bana;
Tene ir tahtası üstünde o gün,
Bakmaz olmu tular artık bu bizim dünyaya.
(Kemal, 2004: 63)
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azabı çekmekte ve bu azabın elli dokuz yıl geçmesine ra men dinmedi ini belirtmektedir.
Necip Fazıl’da anne sevgisini “Anneme Mektup” iirinde görmekteyiz. air, anne
sevgisini hasretle bütünle tirerek ele almı tır. air annesinden uzak olmanın verdi i sıkıntıları
dile getirmektedir. airin en büyük endi esi ise annesini görmeden ölmesidir.
Son günün yakla tı görünesiye,
Kalmadı bir adım yol ileriye:
Yüzünü görmeden ölürsem diye,
Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.
(Kısakürek, 1995: 229)
Türk edebiyatında air kimli iyle önemli bir yer tutan Hilmi Yavuz’da, birçok air gibi
sevgilerin en mükemmeli olan anne sevgisini iirine konu edinmi tir.
Tespitler
H. Yavuz’un, anne sevgisini belirginle tirdi i iirlerin ço unda “karanlık” ve “ak am”
imgeleri dikkat çekmektedir. air, “hilmi’nin çocuklu u” adlı iirinde annesini çiçek i lemeli bir
lamba olarak sembolize eder. air bununla “de i ik ve özgün bir anne imgesini” (Aksan, 1995:
32). belirginle tirir. Karartma geceleri, lambanın aydınlatıcı özelli ini ve önemini
belirginle tiren bir unsur olarak kar ımıza çıkmaktadır. “Duygusal bir ö eyi içeren imge,
anneyle lamba arasında paralel bir benze imi olu turarak anlam alanını öznel olandan nesnel
olana do ru “ı ık”, “sıcaklık” ve “sevgi” figürleriyle geni letmekle kalmaz; “karatma geceleri”
tamlamasıyla da geçmi e gönderme yaparak airin kökensel varlı ına iz dü ürür.” (Korkmaz ve
Özcan, 2005: 308). Bu nedenle anne, hayatta gidece i istikameti bilmeyen çocu a, yön gösteren
ve karanlık olarak belirginle en gelece i aydınlatan bir konumdadır. Çocu un ya amla
tanı masını ilk sa layan ve bilmedi i bir ya amda yönelimlerini ilk gerçekle tiren ki i annedir.
Anne, karartma gecelerini aydınlatan lamba gibi çocu un ya amını aydınlatan bir özelli e
sahiptir. Annenin bu özelli inden dolayı air, annesini çiçek i lemeli bir lamba olarak sembolize
etmi tir.
hilmi diyor ki annem
çiçek i lemeli bir lâmbaydı
karartma gecelerinde
(Yavuz, 2010: 16)
iirde dikkat çeken di er bir husus airin üçüncü bir ahsa seslenerek “senin de
çocuklu un bir ceviz tabut muydu” (Yavuz, 2010: 16). eklinde çocukluk döneminin
bilinmezli ini sorgulamasıdır.
air annenin aydınlatıcı ve yol gösterici özelli ini
belirginle tirerek, annenin çocukluk dönemindeki fonksiyonunu en üst noktaya ta ır.
H. Yavuz’un anne sevgisini i ledi i bir di er iiri “kanto”dur. air bu iirinde anne
sevgisini, duygusal yo unlu un farklı bir boyutu olan “a k”la birle tirir. Bu ili kilendirmede
denizin bütünle tirici özelli inden hareketle martı, kumsal sembolleri ile anne imgesi öne
çıkarılmı tır. Öne çıkarılan bu unsurlar, hayatı temsil eden deniz imgesiyle bütünle tirilmi tir.
Tablo 1: Anne sevgisinin kavramlarla ili kilendirili i
martıların
kumsalların
annelerin

a k
en güzeli

a k
a k

Duygulara hâkim olma noktasında a kın büyüklü ü deniz, martı ve kumsal
kavramlarıyla bir bütün olarak ele alınmı tır. Bu unsurların her biri a kla ili kilendirilmi tir. Bu
ili kilendirmenin son safhası ise anne ile yapılmı tır. Çünkü deniz olarak nitelendirilen anne
hayatın temsilcisidir. Gerçek hayata yabancı olan çocu un sı ınaca ı ve kendini ifade edece i
tek ki i annedir.
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sen bir çocu u anlamak için birebir
annelerin annelerin en güzeli
A ktır
(Yavuz, 2010: 45)
airin anne sevgisini i ledi i iirlerden bir di eri “ak am ve çocuk”tur. air bu iirinde
anne sevgisini çocukluk yıllarına ait hatıralardan hareketle belirginle tirir. iirin birinci
dörtlü ünde geçen “mâzi kalbimde yara…” (Yavuz 2010, 323). ifadesi geçmi in bireyin
ruhunda ve bedeninde olu turdu u güzel hatıralardan hareketle özlem duygusunu
belirginle tirir.
o konak, yıkık, harap, anımsıyorum,
bulutlar a ır a ır inerdi odalara
(Yavuz, 2010: 323)
iirin ba lı ında yer alan ak am ve çocuk kelimelerinin birlikte kullanımı dikkat
çekicidir. Bireyin en masumane dönemi olan çocuklu un, zamanın en belirsiz ve ürküntü veren
zaman dilimi olan ak am ile birlikte kullanımı öne çıkmaktadır. Ak am, yutan ve yok eden,
kavramları ve nesneleri bedeniyle birle tiren, eriterek kendi karanlı ında toplayan bir özelli e
sahiptir. air, çocuklu unda ya adı ı kona ın görünümünü “annemsi bir sessizlik çökmü
duvara…” (Yavuz, 2010: 323). mısrasıyla belirginle tirir. Çünkü konakta büyük bir aileyle
ya anan kalabalık ve sesli ortam, bir sara nöbeti gibi çabucak geçmi tir. Bunun neticesinde
hâkim olan sessizlik ve ak amın yutucu özelli i kar ında air, çocuklu unu arzulamakta ve
annemsi bir sessizli i ve huzuru özlemektedir.
o konakta herkes, büyük aile,
ko turdu, yazlar sanki bir sara
nöbeti gibi ya anır, bir çırpını tır
çocukluk, orada, bo ak amlara…
(Yavuz, 2010: 323)
Hilmi Yavuz’un anne sevgisini en yo un i ledi i iiri “annem ve ak am”dır. air,
çocukluk yıllarına duydu u özlemi ve annesine olan sevgiyi, sembolik bir boyutta ele alır.
iirde anne, çocuk ve ak am kelimeleri açar sözcüktür. Çocuk ve ak am kelimeleri anne
sevgisini belirginle tiren kavramlardır. Anne ile çocuk arasındaki sevgi boyutunu etkileyen ve
dü ünceleri belirginle tiren ak am imgesi, airin kendini güvende hissetti i zaman diliminden
koparan unsur olarak kar ımıza çıkmaktadır. “ iirin ilk dörtlü ünde ak amın geli i, hüznün
habercisi olarak nitelendirilmektedir. Ak amın bu geli i, var olan ve gözle görülen unsurların
karanlık içerisinde erimesi ve onunla bütünle mesidir. Karanlıkta yok olan ve onunla
bütünle en e ya ile birlikte annedir.” (Bayrak, 2010: 49). air, annesini ve zamanı belirsizle tiren
“ak am”ı getirdi i hüzünle birle tirir. Bu birle me varlı ın gerçek görünümünü yitirdi i zaman
diliminde gerçekle ir. air, varlı ın gerçek görünümünü kaybetmesine “kimse benzemez oldu
kendine” (Yavuz, 2010: 324). mısrasıyla dikkat çeker. air bu söylemiyle geçmi e duyulan
özlemi öne çıkarır.
bir kapı açıldı, ansızın baktık:
ak am!.. kimse benzemez oldu kendine;
kimbilir ne kadar hüzünlü artık,
bir odadan ötekine geçmek bile...
(Yavuz, 2010: 324)
kinci dörtlükte air, annesinin yanında olmasından hareketle ak ama meydan okur.
Korkusuz bir sava çı edasıyla ak ama “sen neysen o kadarsın, ey ak am!” (Yavuz, 2010: 324).
eklinde seslenir. Çünkü ak am bilinmezlik yönüyle ölümü temsil etmektedir. “Bireyi
yalnızlı a ve karamsarlı a yönlendiren ak am, bu anlamda ruhsal çeli kilerin ve çöküntülerin
yo unla tı ı bir zaman dilimidir. Ak am, özellikle tek odada ve bir lamba ı ı ında belirginlik
kazanarak insanın yalnızlı ını somutla tıran bir süreçtir. Bireyin yalnızlı ı, lambanın kısık
ı ı ıyla tam ekillenemeyen e ya ve oda imgeleri bir bütünlük içerisinde bireyin dü ünce
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ifadesiyle, anne, lamba ve ak am kavramlarını birle tirir. Anne, air için ak amın bilinmezli ini
aydınlatan bir lamba ve sevgi saçarak hayatı aydınlatan sonsuz bir ı ıktır. airin karanlı a kar ı
koyu u, annenin onu aydınlatması ve ona sevgisini yansıtmasındandır.” (Bayrak, 2010: 51).
airin ikinci dörtlükteki ruhsal görünümü ile üçüncü dörtlükteki ruhsal görünümü
arasında önemli farklar görülmektedir. Bu farklılı ın en önemli sebebi annenin konumudur.
kinci dörtlükte yanında ve koruyucu özelli ini yitirmemi olan anne, çocu a güven
vermektedir.
sen neysen o kadarsın, ey ak am!
annem içini çekiyor kimi ansa;
ürkü!... biri ansızın bir gül koparsa;
imdi uzak olandır neye ula sam...
(Yavuz, 2010: 324)
air, annesinin yanında oldu u zamanlar, ak amın kar ısında dik ve sarsılmaz bir
duru sergiler. Ak amın tedirgin edici ve korkutucu özelli ine kar ı sergilenen bu duru ,
annenin hastalı ı ile sarsılır. Annenin hastalı ı ve ölümü, airi yalnızlı a sürükler. “Her günle
birlikte dönen dünya, bir önceki günün tortusunu (kiri, pasını), bir di er güne, yükünü
birbirine bo altan gemiler gibi devreder. Böylece, tortula an hayat yükü, her gelen günle
birlikte büyüdükçe büyür.” (Özcan, 2005: 215). Günlük ya amın hayat yükü kar ısında annesiz
kalan air, tedirgin eden ve korkutan ya amla kar ı kar ıya kalır.
Tablo 2: Çocu un ya am süreci

airin ikinci dörtlükte ak am kar ısındaki korkusuz tavrı, üçüncü dörtlükte de i ime
u rar. Bu de i imdeki en önemli sebep annenin hastalanması ve ak amın ucuna do ru
yolculu a çıkmasıdır. Ya amın bu bilinmez süreci çocu u yalnızlı a sürüklemi ve çocu un
ak amın bilinmezli i kar ısında korkmasına neden olmu tur.
âh, ak amdan bile ürküyor çocuk;
her yer alaca karanlık gurbet;
soldu annem, solarken goblen ve tülbent;
ve ak amın ucuna do ru yolculuk…
(Yavuz, 2010: 324)
airin psikolojik durumu, iirin ikinci ve üçüncü dörtlü üne u ekilde yansımı tır:
Tablo 3: Bireyin psikolojik durumunun iire yansıması
kinci dörtlükte bireyin
ruhsal görünümü
Korkusuz ve sava çı
Ak ama cephe alan
Sava maya hazır
nsanların ölümü (üzüntü)
Anne yanında, birey güçlü

Üçüncü dörtlükte bireyin
ruhsal görünümü
Korkak ve cesaretsiz
Ak amdan tedirgin olan
Ma lup
Annenin hastalanması
Annenin ölümü, birey güçsüz

iirin son dörtlü ünde air, anne ile geçen zamanı “bir türkü söylendi, neyin tadı var?”
(Yavuz, 2010: 324). mısrasıyla dile getirerek anne ile geçen ve türkü tadında olan zamanın yitip
gitti ini ve yalnızla tı ını vurgular. Hayatın “en önemli yapıcısı olan zaman, bizde, kopu ların
olu umuna öncülük eder.” (Issı, 2004: 29). Annenin ölümü, airde anneden kopu sürecini
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mahrum kalı dönemidir. Bireyin elleriyle annesini mezara koyması, ki inin ruhsal ya amında
kendi ruhunu mezara koymasıdır. Çünkü her insanın iki ölümü vardır:

Tablo 4: Bireyin ölümü algılayı ı

airin, son dörtlükte anne sevgisiyle özde tirdi i türkü de annenin ölümüyle, kendisi
gibi yalnız kalmı tır. air, bu yalnızlı ı “çekildik, bir ba ına kaldı o türkü” (Yavuz, 2010: 324)
mısrasında dile getirir. Annesine duydu u özlemle dı dünyaya açılmaya çalı an airin zamanı
geri getirme imkânı yoktur. “Zaman kavramı birçok ba ka özelli inin yanı sıra tekrarlanamaz
süreçlerle ilintilidir. Seksen ya ındaki bir insan bir daha hiç kırk ya ında olmayacaktır.”
(Norbert, 2000: 165). Zaman kavramındaki bu gerçe in farkında olan air, annesiyle geçirdi i ve
sevgi dolu günlere tekrar dönemeyece ini bildi inden ya amın bu boyutundan ikâyet eder.
bir türkü söylendi, neyin tadı var?
ak am bile bitti, kalmadı çünkü...
çekildik, bir ba ına kaldı o türkü;
kapılar arkamızdan kapanmadılar…
(Yavuz, 2010: 324)
Hilmi Yavuz’un anne, ak am ve kandil imgelerini bir arada kullandı ı di er bir iiri
“ak am ve kandil”dir. iiri genel olarak ele aldı ımızda ak amın ayrı tırıcı yönü belirginle ir.
air, “ak am annemle aramda bir süs” (Yavuz, 2010: 325). söylemiyle, ak amı katlanılabilir bir
boyuta ta ımanın çabasını sergiler. Çünkü ak am bilinmezli in somutla mı halidir. air bu
korku veren bilinmezli i “süs” imajıyla masumane bir boyuta ta ıyıp katlanılır hale getirmi tir.
“Bireyin iç dünyasına çekilmesi ile ba layan kendilik bilinci olu turma arzusu, onun dı dünya
algısına da yansır.” (Kanter, 2010: 161). Dı dünyayı, iç dünyasından hareketle ekillendiren
air, her eyi “kandile” benzetir. Çünkü anne çiçek i lemeli, aydınlatan, yol gösteren bir
kandildir.
bir e ya kuraklı ı
da ılmı bahçemize;
ve her ey kandil…
(Yavuz, 2010: 325)
air, ak am imgesini anne ile çocuk arasındaki yakınlı ı yok eden özelli iyle birlikte,
ak amın saran ve kaplayan özelli ini de belirginle tirerek iirine yansıtır. Çünkü ak am
ölümün sembolize edilmi halidir. Bu nedenle ölüm, varlı ı siyahlarla örten ve kendi bedeninde
yok eden bir özelli e sahiptir.
hangi a acın yapraklarını
siyah kadifeyle örttün Ölüm?
(Yavuz, 2010: 325)
Hilmi Yavuz’un “yüzümdeki çöl”, “ak am ve Lavinia”, “yolculuk ve güz” iirleri anne
imgesini kullandı ı, ancak anne sevgisini belirginle tirmedi i di er iirleridir. Bu iirlerdeki
anne imgesi u ekilde kullanılmı tır:
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yüzümdeki çöl

çocuklarını ceviz sandıklara gömüp
nehre bırakan annelerdin sen…
(Yavuz, 2010: 302)

ak am ve Lavinia

yüzüme bak, hüzüne bakmı olursun!
iir: baba belli de il, annesi rüyâ…
(Yavuz, 2010: 333)

yolculuk ve güz

bitti bitiyor… derken eski melekler
yazdılar annesine yaslı kelimelerin…
(Yavuz, 2010: 370)

air, “ak am ve Lavinia” iirinde anneyi rüya kavramıyla ili kilendirmi tir. Rüyanın
metafiziksel boyutu ve bir anlık olu süreci, anneyle geçen zamanı belirginle tirir. Bu zaman
dilimi tadına doyulamayan ve güzel bir rüya kadar kısa olan bir süreçtir. air, annesiz bu süreci
hüzünle ili kilendirmi ve bu hüznün yansıma mekânı olarak yüzünü göstermi tir.
airin “yolculuk ve güz” iiri irdeledi inde yolculuk, güz, melek ve anne göstergeleri
öne çıkmaktadır. Bu kelimelerin “bitti” fiiliyle ili kilendirilmesi annenin ya amsal serüvenini
belirginle tirir. Annenin ya am yolculu unu tamamlamaya yakın bir zaman sürecinde oldu u
vurgulanır.
Sonuç
Bireyin ya amında önemli bir yeri bulunan anne, çocu una verdi i emekle çocu uyla
arasındaki sevgiyi ekillendirir. Küçük sevgi parçacıklarının birikimiyle büyüyen bu sevgi,
bireyin ya amında ve ya am algısında oldukça önemli bir rol oynar. Bireyin ya am serüveninin
ilk evresi olan çocukluk dönemi, annenin varlı ı ve yönlendiricili i ile bir bütündür. Çocukluk
sonrası ya amın bütün evreleri anne-çocuk arasındaki bu sevginin etrafında ekillenir.
air, anne sevgisini imgesel bir boyutta belirginle tirmi tir. Sevginin mükemmel bir
ekilde imgeselle tirilmesi anne sevginin büyüklü ünden gelir. Bu süreç annenin ya lanması ve
ölüme do ru yolculu u ile yerini korkuya ve üzüntüye bırakır. Bu nedenle anne teminin
i lendi i iirlerinde yolculuk, güz, ak am, kandil, melek, solmak, ürkmek, harap, hüzün gibi
sözcükler annenin kaybedilme serüveninin imgesel boyutta iire yansımasını simgeler.
Anne sevgisinin en derinlemesine i lendi i “annem ve ak am” iirinde ak am saran,
yok eden özelli i ile belirginle ir. Bu annesiz ya amın ba langıcını olu turur. Acımasız
dünyanın kirli yüzüyle kar ıla acak olan air, bu süreci anne gibi mükemmel bir koruyucudan
yoksun olarak ya amak zorunda kalaca ını bilmesi, aire korku vermektedir. Bu süreçte anne
sevgisi artan ve daha çok ihtiyaç duyulan bir özelli e sahiptir.
Hilmi Yavuz, ya amdaki en önemli de er olan anneyi iirlerine konu edinmi , bu
konuyu ses ve anlam de erleri bakımından bir bütün olarak ele almı tır. Anne sevgisini özlemle
ili kilendiren air, anne ile çocuk arasındaki sevgi boyutunu ve duygusal ba ı
belirginle tirmi tir. Çocukluk yıllarında annesiyle ya adı ı duygusal yo unlu u ve annesine
olan sevgisini imgesel olarak iirine yansıtmı tır.
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