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                                                        Öz 

 Edebiyat dünyasına 1950’li yıllarda giriş yapan Can Yücel, özellikle 1970 sonrasında verdiği eserleriyle 
Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alır. Şair, yaşamının bir parçası olarak değerlendirdiği şiirlerine 
ailesini konu edinmekten çekinmez. Özellikle babasına büyük bir hayranlık duyan Yücel, onun için pek çok şiir 
kaleme alır. Bu şiirlerden en çok dikkat çekeni şüphesiz “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiridir.  

 1970 Kuşağı toplumcu-gerçekçi şairleri arasında yer alan Abdülkadir Budak ise; Gömleğim Leyla 
Desenli, Sevdanın Son Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı gibi şiir kitaplarıyla geleneksel şiirin imgelerini 
başarıyla yeniden dile getiren bir şair olarak değerlendirilir. Budak, sadece toplumu ve toplum sorunlarını 
şiirlerine aksettirmez, ferdi ıstıraplarını da dillendirir. Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü “Hayatta Ben En 
Çok Annemi Sevdim” şiiriyle ifade eden şair, aynı zamanda bu manzumesiyle Can Yücel’e nazire yapar. 
 Bu çalışmada Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri ile Abdülkadir Budak’ın 
“Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenecektir. Biri babaya, öteki 
anneye duyulan sevgiyi dile getiren bu iki şiir, muhteva açısından ele alınacaktır.  
 Anahtar Kelimeler: Nazire, Can Yücel, Abdülkadir Budak, Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim, 
Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim. 

Abstract 

Can Yücel, who entered the world of literature at 1950s, is betwixtimportant poets of Turkish literature 
with his works particularly after 1970s. He does not beware mention about his family in his poem of which he 
regards as part of his life. Yücel, who especially admires his father, receives many poems for the sake of him. 
The most attractive one is undoubted “I LovedMostly My Father in My Life”. 

Abdülkadir Budak as to who is a poet betwixt 1970 generation, considered as a poet who successfully 
re-expresses the traditional poem’s images with poetry books such as Gömleğim Leyla Desenli, Sevdanın Son 
Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı. Budak, who considered among the socialist-realistic poets of '70s, 
does not only reflect the public problems and society to his poems, but also expresses his individual sufferings. 
The poet, who expresses his sarrow for the death of his mother via the poem “I LovedMostly My Mother in My 
Life” at the same time he replies in kind to Can Yücel. 

In this study, Can Yücel's poem "I LovedMostly My Father In My Life" and Abdülkadir Budak's "I 
LovedMostly My Mother in My Life" will be examined in a comparative approach. These two poems, one of 
which expresses paternal love and another one maternal love, will be discussed in terms of content. 

Keywords: Repply in kind,Can Yücel, Abdülkadir Budak, I LovedMostly My Father In My Life, I 
LovedMostly My Mother in My Life. 

Giriş 

 İlk şiirlerinde 1940 Kuşağı’ndan çok Garip akımının etkisi görülen Can Yücel(1926-1999), 
sonraki yıllarda bu etkinin azalmasıyla özgün bir hüviyet kazanır. Muhalif kişilik, küfür ve argo, 
sokağın dilini şiire taşıma Yücel’in şiirlerinin en belirgin özelliklerindendir. “Yaşamım benim en güzel 
şiirim”(Yücel, 1974: 26)diyen şair, hayatının önemli bir parçası olarak ailesini de şiirlerine konu 
edinir ve bu düşüncesinin bir ürünü olarak “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde babasına 
duyduğu sevgiyi, özlemi çocuk ruhunun bütün içtenliğiyle dile getirir. Şair, hayatta en çok sevdiği kişi 
olarak ifade ettiği babasından, babasının işi gereği ve aceleciliği yüzünden beklediği ilgi ve sevgiyi 
yeterince görmediği için bu konuda samimiyetle yakınmaktadır. 



Öte yandan Yücel’in bu şiirine nazire olarak Abdülkadir Budak (1952), “Hayatta Ben En Çok 
Annemi Sevdim” şiirini kaleme alır. Budak, annesine duyduğu sıcak sevgiyi içtenlikle mısralara 
döker. Dar gelirli ve kalabalık bir aile ortamında büyüyen şair, annesine derin bir bağlılık hisseder. 
Özellikle annesinin ölümü şairin ruhunda derin izler bırakır; onun yokluğunda boşlukta savruluşunu 
“anahtarsız kilide”(Budak, 1997: 43) benzetir. 

 

Nazire  

Nazire, “bir şairin şiirine sonradan bir başka şair veya şairin kendisi tarafından, kafiyeleri 
veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, çoklukla gazel ve kasidelerde görülen 
benzer şiirlere”(Yavuz, 2013a: 359)verilen addır. Cevap da denilen nazirenin çoğunlukla aynı dilde ve 
şivelerde olması gerekir (Yavuz, 2013a: 359-360). 

 Arap edebiyatında ilk defa Cahiliye devrinde varlığından söz edilen nazire, İslami dönemde 
Kâ‘b b. Züheyr’in Hz. Muhammed için kaleme aldığı Bânet Süâd (= Sevgili Uzaklaştı) kasidesine olan 
nazirelerle gerçek anlamda başlar (Durmuş, 2006: 455) ve daha sonraki dönemlerde yaygınlık kazanır. 
Fars edebiyatında istikbal, cevap, tazmin gibi terimlerle karşılanan (Çiçekler, 2006: 457) nazirenin ilk 
örnekleri on ikinci yüzyılda görülür (Yavuz, 2013b:148). Türk edebiyatında ise, Fahreddin bin 
Mahmud’un Behcetü’l-Hadâ’ik fî-mev’izeti’l-Halâ’ik adlı eserinden öğrenilen bilgilere göre, XIII. 
yüzyıldan öncedir. Türk şiirindeki ilk örnekleri, Hakim Süleyman Ata’nın (ö. 1194) hocası Ahmet 
Yesevî’nin (ö. 1166) şiirlerine nazireler söyleyerek üstadının yolunu devam ettirmesi ile ortaya konur. 
Anadolu’daki nazire örneklerinin ise Yunus Emre’nin (ö.1320)  şiirleriyle ortaya çıktığını söylemek 
mümkündür. Yunus Emre de tıpkı Hakîm Süleyman Ata gibi Ahmet Yesevî’nin şiirlerine nazireler 
yazar (Yavuz, 2013b: 149). 

“Türk edebiyatında nazîre yazan şairler arasında şiirlerinin üçte biri nazîre olan Karamanlı 
Nizâmî, nazîrede usta sayılan Kefevî Hüseyin Efendi, Leylâ Hanım, kendi şiirlerine nazîre yazan 
Muallim Nâci, ayrıca Necâtî Bey ve Nedîm sayılabilir” (Köksal, 2006: 457). 

Eski edebiyatta yeni şairlerin yetişmesi, öncekilerin ortaya koydukları eserleri taklit etme, yani 
nazire ile sağlanırdı. Büyük sanatkârlara hayranlık duymayla başlayan öykünme, onların şiirlerinin 
benzerini ortaya koyma çabasının ürünü olur.  Bu, eski edebiyatta nazireciliğin bir okul işlevi 
taşıdığını göstermesi açısından önemlidir. Çünkü genç şairler bu yolla hem şiirin inceliklerini öğrenir 
hem de kendilerini geliştirerek özgün eserler ortaya koyma fırsatı bulurlar. Usta sanatçılara özenen ve 
onlar gibi şiirler ortaya koymak isteyen genç kalemlerin şair olmaları yolunda önemli bir basamak 
oluşturan nazirecilik, hem yeni sanatçıların yetişmesini hem de şiirin temel özelliklerinin yeni nesillere 
öğretilmesini sağlar. Nitekim Tanpınar, nazirenin eski şiir geleneğindeki bu usta-çırak ilişkisine 
değinerek nazireciliğin, bir akademi niteliği taşıdığını vurgular (Tanpınar, 2012: 42).  Elbette sadece 
genç şairler nazire yazmamışlardır, usta sanatçılar da nazireler kaleme almışlardır.  Bu açıdan 
bakıldığında nazire, sadece zemin veya model şiirin örnek alınarak aynı konu, aynı ölçü, aynı kafiye 
ve redifle yeni bir şiir oluşturma uğraşısı değil, aynı zamanda bir geleneği sürdürme gayesinin somut 
ürünüdür.  

Beğenilen şiirlerin taklit edilmesi ile ortaya çıkan nazire geleneği iki önemli işlev içerir: 
Birincisi, nazire yapılan sanatçının şiirinin bir başka sanatkâr tarafından beğenildiğini, takdir 
edildiğini; ikincisi, nazire yapan sanatçının kendi sanat kudretinin nazire yaptığı sanatkârdan daha 
aşağı olmadığını, onun şiiri kadar veya onun şiirinden daha güzel şiir yazabileceğini gösterir. 
“Böylece, güzel bulduğu şiirlere, hayranlık ve saygı duyduğu şairlere olan ilgi ile onların şiirlerine, 
aynı konu, aynı vezin, aynı kafiye ve redif ile şiirler yazar. Ancak ikinci şiiri yazan şairin birinci şairi, 
söyleyiş, edâ ve konuda geçmesi istenir. (Yavuz, 2013b: 147). Nitekim E.J.W. Gibb de nazireyi “Bir 
başka şairin eserini geçmek amacıyla yazılan şiir” (akt. Köksal, 2006: 15) olarak tanımlar. Nihat Sami 
Banarlı da nazire için, “yeniden yaratış veya daha mükemmel hâle koyuş” (Banarlı, 1971: 485) derken 
bu düşünceyi destekler nitelikte görüş beyan eder. Böylece şiir sanatında bir rekabet başlamış olur.  

Divan edebiyatındaki nazirelerin çoğunlukla gazel ve kaside nazım şekilleriyle yazıldığı 
görülür. Ancak hemen hemen her çeşit nazım şekliyle kaleme alınmış örneklere de rastlanmaktadır 
(Köksal, 2006: 21). Nazirenin bir başka özelliği ise, zemin veya model şiir olarak kabul edilen ilk 



manzume hangi nazım şekli ile yazıldıysa nazirenin de aynı şekil ile yazılması esastır. Ancak 
uygulamada bu kaideye pek uyulmadığı görülmektedir. Yani, “Kasideyi kaside, gazeli gazel, 
murabbaı murabba kısaca zemin şiir denilen ilk şiir hangi nazım şekli ile yazılmışsa, ona nazire yazan 
şairin de aynı nazım şeklini kullanması nazirede bir şart gibi görünürse de karşılaşılan örnekler 
bunun aynen uygulanmadığını da göstermektedir” (Yavuz, 2013b: 148). Uygulama farklılık arz etse 
de Türk edebiyatında hemen her nazım türündeki şiirlerin tanzir edildiği söylenebilir (Köksal 2006: 
456). 

Klasik edebiyatın önemli bir geleneğini oluşturan nazireye benzer şiirler de vardır. Nazireye 
en yakın, hatta bir çeşit nazire kabul edilen tür tehzildir (Köksal, 2006: 50). Sözcük anlamıyla 
“zayıflatma, alaya alma” (Devellioğlu, 2012: 1239) anlamına gelen tehzil, “ünlü bir şiire, aynı ölçü 
ve uyakta şaka ve alay yollu” (Dilçin, 2005: 273) nazire yazmaktır. Nazirenin, “modern zamanlarda, 
iki şair arasındaki husumetten kaynaklanan ve istihfaf ifadesi olarak ortaya konan” örnekleri de 
vardır. Benzer şekilde parodi adı verilen, “taklit maharetine dayalı güldürme amacı taşıyan ve aslın 
üslûp özelliklerini yansıtan edebî bir eserin taklidi de bu bağlamda zikredilmelidir” (Durmuş 2006: 
455). Modern edebiyattaki parodi tekniğinin klasik edebiyattaki bir çeşit nazire kabul edilen tehzille 
benzerlik gösterdiği söylenebilir. Örneğin Orhan Veli’nin  “Eskiler Alıyorum” manzumesinde, Ahmet 
Haşim’in şiiri, “musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisan”(Enginün 
ve Kerman, 2012: 62) olarak kabul eden görüşü alaya alınmakta ve “Bir de rakı şişesinde balık 
olsam” (2005: 80) dizesiyle Haşim’in, “Bir Günün Sonunda Arzu” şiirinin “Göllerde bu dem bir 
kamış olsam!” (Enginün ve Kerman, 2012: 80) biçimindeki son dizesi parodi tekniğiyle 
gülünçleştirilmektedir (Daşçıoğlu, 2012: 45). Elbette ki ciddi bir eserin bir kısmını veya tamamını 
alaya alarak onu gülünç hale getirip yıpratma amacı taşıyan parodi tekniği bilinen anlamda bir nazire 
örneği teşkil etmez. Ancak Ahmet Haşim’in şiirlerinin içini boşaltarak onun şiir anlayışını yıpratma 
amacı güden Orhan Veli’nin, bu manzumesiyle klasik edebiyattaki nazire geleneğini Cumhuriyet 
döneminde yeni bir boyuta taşıdığı söylenebilir. 

Cumhuriyet devrinde dahi, dönemin kimi şairleri tamamen eski tarzda nazîreler kaleme alarak 
geleneği bir anlamda devam ettirmişlerdir. Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Necdet Rüştü Efe, 
Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç gibi bazı şairler “tehzîl”leriyle -farklı bir mecrada da olsa- bu 
geleneği devam ettiren isimlerdir” (Köksal, 2006: 457).  

Yüzyıllarca devam ederek bir gelenek haline gelen nazirenin, devir ve zihniyet değişse de 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim adı geçen şairlerin bu geleneğe kayıtsız kalmayarak 
modern şiirin imkânları dâhilinde nazire örnekleri verdiklerine tanık olunmaktadır. Bu geleneği devam 
ettiren isimlerden biri de Abdülkadir Budak’tır. Budak, Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babamı 
Sevdim” şiirine, “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri ile nazire yapar. Her yönüyle babasını 
yansıtan ve ona olan hayranlığını bu şiiriyle ölümsüzleştiren Yücel’e karşı Budak, annesini ön plana 
çıkararak ona cevap verir. Söz konusu şiirleri incelemeye geçmeden önce şairlerin hayatına ve sanat 
anlayışlarına kısaca değinmekte yarar vardır. 

 

 Can Yücel 

21 Ağustos 1926 tarihinde doğan Can Yücel’in babası Milli Eğitim eski bakanı Hasan Ali 
Bey’dir.  Yücel, çocuk yaşta iken babasının önce maarif müfettişi ardından milletvekili ve en sonunda 
Milli Eğitim Bakanı (1938-1946) olmasıyla ona karşı özel bir ilgi ve hayranlık duyar. Bunu da “Çağın 
en güzel gözlü maarif müfettişi” (Yücel, 1974:31) mısraıyla dile getirir. Bu anlatımdaki samimiyet 
çocukluğa ait saflıkla, çocukluk dünyasının ince ruhluluğuyla ifadesini bulur. Ancak bütün bu 
içtenliğe karşın babasının iş yoğunluğu yüzünden ondan beklediği ilgiyi göremez. Buna rağmen şair 
babasına olan hayranlığını “Hayatta ben en çok babamı sevdim” (Yücel, 1974:31) dizesiyle dile 
getirmekten çekinmez.  

Babasına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren şair, söz konusu hayranlığı sadece “Hayatta 
Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde değil, “Hasan Ali’ye”, “Rüya”, “Hasan Ali Arşivinden” 
şiirlerinde de ona yönelik özlemini ve sevgisini yansıtır. "İtiraf" şiirinde ise babasıyla yaşadığı 
ihtilafların pişmanlığını dile getirir. “Yücel, hapishanede iken 1973 yılında Yeni A dergisinin 16. 
sayısında yayınladığı şiirde (Sardunyaya Ağıt), babasının ismi ile kendi ismini birleştirerek ‘Hasan 



Can’ takma ismini kullanır. Bu tavır bile babaya yönelik sevginin bir emaresidir” (Arslan, 2014: 167). 
1956 yılında Güler Yücel ile evlenen şairin bu evlilikten olan üç çocuğundan birine, babasının adını 
yaşatmak istercesine, Yeni Hasan adını vermesi sanki bir hanedanlığın devamını sürdürmek ister 
niteliktedir.  

Yalın bir dille kaleme aldığı şiirlerinde konuyu hayatın içinden alır. Ona göre “Bütünselliğin 
dışında şiir yoktur. Hayat ve ölüm de bir bütündür. Şiir bu bütünden çıkan çılgınlıktır”1. Hasan Bülent 
Kahraman’a göre ise “arınmanın, durulmanın, aşkınlaşmanın, kısacası etikanın şiiridir” Can 
Yücel’inki (Kahraman, 1996: 61). Bir eleştirmene göre ise politik, günlük ve hiciv bir karakter 
sergileyen Yücel şiirinin asıl özelliği ise şaşırtıcılıktır (Cengiz, 2005: 93-94).  

Yücel’de insan her şeyin merkezidir ve onun şiirinde çıkış noktası çoğunlukla ben’dir. Bunun 
sebebi şairin kendini dünyadan sorumlu duymasıdır (Cengiz, 2005: 91-92). Bir başka özelliği ise 
küfürlü ifadelerin Yücel’in şiirlerinde düzenin çarpıklığına okkalı bir eleştiri olarak belirmesidir. Fakat 
yaşamın içinden, yaşanmışlıklardan hareketle şiirini yoğurduğu için “küfür bile onda, iyi, güzel olan 
açısından bir yargılama haline dönüşüyor” (Cengiz, 2005: 93). 

Yücel Kayıran, Can Yücel’in şiirini iki ana döneme ayırır: Yazma ve Sevgi Duvarı adlı 
yapıtları ilk dönemi oluştururken; ikinci dönemi Bir Siyasinin Şiirleri kitabıyla başlatır (Kayıran, 
1996: 33).Şairin hapiste iken kaleme aldığı Bir Siyasînin Şiirleri kitabı, 12 Mart döneminde Türkçeye 
çevirdiği bir kitap yüzünden cezaya mahkûm olduğu yılların ürünüdür ve hapishanede geçen 
zamanının bir güncesi gibidir. Şairin babasına yazdığı “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri de 
bu kitabında yer alır. Kayıran’a göre bu kitaptaki şiirler, “Yücel’in şiirinde, milat anlamında bir 
dönüm noktası oluşturur” (Kayıran, 1996: 36).  

Bir Siyasinin Şiirleri, Yücel’in geniş okuyucu kitlesiyle buluştuğu bir kitap olur. Hapiste 
bulunan şairin, dönemin siyasal ve toplumsal sorunlarına ayna tutan, dışarıdaki hayata dair 
izlenimlerini, fikirlerini içeriden (hapishane) aksettiren manzumeleri yer alır bu kitapta.  Refik 
Durbaş’a göre ise “kişisel ve toplumsal yaşamın acı bir dönemini dile getiren, öfkeli, alaycı, boyun 
eğmeyen, siyasal şiirlere ağırlık verilen bir kitap”2tır.  

Zorlu hapishane günlerinde kendini şiire veren şair, yaşamıyla şiiri arasındaki bağı şu dizelerle 
dile getirir:  

“Yaşamayı yaşamak istiyorum, demiştim, 

Neylersin ki bu damda bu dem 

Ayaklarımla uyaklarımda zincir, 

Böyle topal koşmalarla geçiyor günlerim 

Oysa -- medhetmek gibi olmasın kendimi ama -- 

Yaşamım benim en güzel şiirim” (Bir Siyasinin Şiirleri, s.26). 

 

Bu şiirde, “hapishane, şairi, dışarıdaki eylemlerinden vazgeçirecek kadar imkânsızlıklarla 
dolu bir mekân” (Narlı, 2010:464) olsa da şiirle bağdaştırılan hayatı yaşamak her şeyin önüne geçer. 
Hapishane damında ayaklarıyla uyaklarında zincir olan şair, kör topal koşmalarla geçen günlerinde 
çocukluk yaşamına ait günleri anımsar. Çocukluk döneminde babasına büyük bir tutkuyla bağlı olan 
Yücel, o yıllara ait izlenimlerini, yaşamından gerçek bir sahneyi ortaya koyan“Hayatta Ben En Çok 
Babamı Sevdim” şiiriyle dile getirir.  

 

                                                           
1Özkartal, M.Z. (2009, Ağustos 13). Muhalif Bir Bilge Can Yücel. Milliyet.http://www.milliyet.com.tr/muhalif-bir-bilge--can 
yucel/kitap/haberdetayarsiv/31.10.2010/1127788/default.htm  (Erişim: 11.04.2017) 
2Özkartal, M.Z. (2009, Ağustos 13). Muhalif Bir Bilge Can Yücel. Milliyet.http://www.milliyet.com.tr/muhalif-bir-bilge--
can-yucel/kitap/haberdetayarsiv/31.10.2010/1127788/default.htm  (Erişim 11.04.2017) 



Abdülkadir Budak 

Can Yücel’in varlıklı ve bürokrat bir ailede doğmasının aksine Abdülkadir Budak, babasının 
ikinci evliliğinden olan yedi çocuktan ikincisi olarak23 Nisan 1952 yılında Sivas’ın Hafik ilçesinde 
dünyaya gelir. Ailesinin ekonomik durumundan ötürü zor ve sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirir. 
Demirci olan babası ve ev hanımı olan annesinin okuma yazma bilmemesi Yücel’den ayrılan en 
önemli özelliklerindendir. Babasının sağlığı bozulunca aile, Ankara’ya taşınmak durumunda 
kalır.Babasının hastalığı ve çalışamayacak durumda olması sebebiyle Ankara’ya taşınan ailenin 
geçimini sağlamak, Ankara Şeker Fabrikasında çamaşırhane işçisi olarak çalışmaya başlayan annesine 
düşer. Tabii annesinin evin geçimini sağlaması babasının öfkesine yol açar. Karısının eline bakmak 
durumunda kalan ve bunu sindiremeyen babası, gittikçe daha da hırçınlaşır, eşine ve çocuklarına 
yaptığı eziyetin şiddetini giderek artırır: 

“Aldığı kültürün doğal bir sonucu olarak, ‘hanımının eline bakmak durumunda kalması’ 
babamı daha hırçınlaştıracak, yaralayacak, çekilmez hale getirecekti. Yalnızca anneme değil, 
hepimize eziyet etmeyi ölümüne dek sürdürür.”(akt. Bulut, 2007: 8) 

Ekonomik koşullar, kalabalık bir aile ortamının getirdiği zorluklar Budak’ın problemli bir 
çocukluk dönemi geçirmesine, babasıyla sorunlar yaşamasına sebep olur ve şair bunu;“Babamla 
problemleri olan bir çocuktum, belki her çocuğun babasıyla problemi vardır ama sanıyorum benim 
biraz daha fazlaydı”(akt. Bulut, 2007: 119)şeklinde dile getirir.Ankara’da Sincan Lisesini bitiren 
Budak, ekonomik nedenlerden dolayı üniversite hayatını tamamlayamaz. Devlet memurluğu yaparak 
geçimini sağlayan şair, şiir yazmayı da ihmal etmez. 

Kendisini Behçet Necatigil ile Cahit Külebi arasında bir yerde konumlandıran Budak için 
“Şiir bir ayrıntılar sanatıdır; ama bütündeki ayrıntıyı yakalama sanatı”dır (Atabaş, 2001: 3). Titiz bir 
işçilikle ince ince dizelerini dokuyan şair, II. Yeni’nin kekeme Türkçe’sinin şiirin sesini kıstığı bir 
dönemde uyak sevgisiyle ölçülü denebilecek bir şiir üreterek tavrını ortaya koyar (Bayıldıran, 1982: 
105). “Budak’ın şiiri, bireyinin varoluşu bağlamında modernizmi zemin edinmiş, ancak bu varoluşu 
ifade etme bağlamında gelenek ile bağlarını koparmamış bir şiirdir” (Kayıran, 1994: 75). Sabit 
Kemal Bayıldıran yaptığı kasabalı şair-kentli şair ayrımında Budak’ı, III. Kuşak şairleri arasında 
kasabalı bir şair olarak addeder (Bayıldıran, 1982: 105).Yücel Kayıran’a göre ise Abdülkadir Budak’ın 
şiiri, “kırsal dünyanın coğrafyasına ait bir şiir değil, ama, kırsal olanın kültürel dünyasına ilişkin 
imgeleri ve imgesel yapıyı yoğun olarak içeren bir şiirdir” (Kayıran, 1994: 74). 

İlk şiirini 1970 yılında yayımlayan Budak o tarihten bu yana aralıksız olarak şiirle uğraşır. 
“1970 Kuşağı şairleri arasında, geleneksel şiirin imgelerini başarıyla yeniden dile getiren bir şair 
olarak değerlendirilen” Budak, “Ötekine bakar gibi ‘kendine bakmanın şiiri’ni yazdığı (…) şaşırtıcı 
buluşları, dengeli ironisi ve humoruyla yeni kuşak içinde özgün bir yeri olan bir şair”3olarak kabul 
edilir. Kendini ötekinin yerine koyarak dışsal bir bakış açısıyla, ötekine bakar gibi şiirlerini 
değerlendirir. Zira ötekine bakmak farklı olanı kabullenmek, benimsemek, özümsemektir. Farklılığı 
kucaklayan Budak bunu şiirine başarıyla aksettirir.  

Öte yandan Hilmi Yavuz’un Türk şiirinde yeniden yaygınlaştırdığı gül metaforunu Abdülkadir 
Budak da sık sık kullanır. Ancak “Hilmi Yavuz, gül’ünü minyatürden şiire sokup onu doğal bir öğe 
olarak değil, bir kültürün (Doğu Kültürü) simgesi olarak kullanırken, Budak, gül’ünü daha çok doğa 
olarak alıyor şiirine” (Bayıldıran, 1982: 107-108). 

Geleneksel şiirin imgelerini başarıyla dile getiren şair, klasik edebiyatın asırlarca devam eden 
nazire geleneğini de sürdürür. Bu bağlamda, 1997 yılında yayımlanan Aşk Beni Geçer kitabında 
kaleme aldığı “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri,Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok 
Babamı Sevdim” şiirine bir naziredir. 

Şiirlerin İncelenmesi 

Beşer dizelik toplam dört bentten oluşan “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinin 
birinci bendinde şair; 

                                                           
3 http://kitap.ykykultur.com.tr/yazarlar/abdulkadir-budak (Erişim: 12.04.2017) 



Hayatta ben en çok babamı sevdim.  
Karaçalılar gibi yardanbitme bir çocuk  
Çırpı bacaklarıyla... Ha düştü ha düşecek...  
 Nasıl koşarsa ardından bir devin,  
 O çapkın babamı ben öyle sevdim. 

 

diyerek babasına olan tutkusunu güçlü bir şekilde vurgular. Babaya olan yoğun sevginin dile 
getirildiği ilk dizeden sonra özlem duyan çocuğun betimlemesine geçilir. Karaçalılar gibi, 
yardanbitme, çırpı bacaklı, ha düştü ha düşecek söz gruplarıyla tasvir edilen çocuk ile dev gibi bir 
baba zıtlığı ön planda tutulur. Çocuk ile baba arasındaki fiziki görünüşe değinilirken arka planda 
babaya duyulan sevginin yoğunluğu hissettirilmeye çalışılır. Dev imgesi, çocuğun gözünde 
ulaşılamayan ama çok değerli bir varlık olan babayı yüceltmek için kullanılır. Çocuğun, yardan 
(uçurum) biten karaçalı bitkisine benzetilmesi, uçurum kenarında yetişen bu bitkinin kökünün sağlam 
olmaması, yeterince gelişememesindendir. Çünkü sert bir rüzgârda veya selde kökünden sökülen, 
toprakla olan bağı kopan karaçalı gibi, çırpı bacaklı bir çocuk da zayıf ve çelimsiz olduğu için ayakları 
yere sağlam basmaz, tek başına zorlukların üstesinden gelemez; başkasının desteğine, ilgisine ve 
şefkatine gereksinim duyar. Böylece şair, gözünde devleştirdiği babasının konumu karşısında kendi 
zayıflığını, güçsüzlüğünü ve ona olan bağımlılığını imler. Zira kendi zayıflığı, güçsüzlüğü karşısında 
babası onun için ulaşılamaz bir devdir. Bu açıdan,“ ‘Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim’ üç tırnak 
içinde ve sonunda iki ünlemle okunmalı: ‘Hayatta ben en çok babamın yerine geçmek istedim’ olarak 
okunmalı”dır (Akın, 2006: 52). 

Birinci bendin son dizesinde “o çapkın babamı ben öyle sevdim” diyen şair, çocuk nazarıyla 
gözünde devleştirdiği babasına beslediği hisleri dile getirirken aynı zamanda onun bir başka özelliğini 
de vurgular: Çapkınlık. Serseri, tatlı herif olarak tarif ettiği babasının hovardalığından söz ederken 
onun, metreslerini eve getirmesine ses çıkarmayan annesinin ona kara sevda ile bağlı olduğu için bu 
duruma katlandığını, sadece annesinin değil kendisinin de babasına âşık olduğunu, “o serseri, tatlı 
herifin” bütün bunları idare ettiğini şu ifadelerle dile getirir: 

“Babam vekil oldu. annemin başına şapka kondu, doğru Ankara‘ya… Annem Romanyalı, 
mahzun kadın. Çok güzel. Boy: 1.80. müthiş şefkatli. Babamın zamparalığı mâlum. Metreslerini –bu 
söz kadına ayıp ama- işte onları eve getirir. Hepsi uzun sürer. 10 yıl aynı kadın… Annem hep 
kabullenir. Annem hepsine göğüs gerer. Annem âşık babama. Babam tatlı herif bütün bunları idare 
eder…Babam hep seferberdir. Herkesi çalıştırır. Kendi de çok çalışır… İt. Serseri. Çok da severim o 
serseriyi, o tatlı herifi! Annemin âşık olmamasına imkân yok. Ben de âşıktım ona aslında.. Birden 
terslenir. Sonra öyle insan canlısı ki”(akt. Börklü, 2012: 7). 

Abdülkadir Budak’ın “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiirine bakıldığında ise, Can 
Yücel’de babaya duyulan sevginin yerini anneye duyulan katıksız sevgiye bıraktığı görülür. Budak 
şiirini, Yücel’in şiirine benzer bir formatta kaleme alır. “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri de 
tıpkı “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri gibi beşer dizelik dört bentten oluşmaktadır. Budak 
nazire olarak yazdığı bu şiirde Yücel’in aksine hayatta en çok annesini sevdiğini söyleyerek adeta ona 
cevap verir.  

İlk bentte şair annesiyle arasındaki güçlü bağa değinir: 

 

Ona göre baştan beri iflâh olmaz biriydim 

Babam korkuydu bana, annem yürek serinliği 

En sevdiği oğluydum -bana hep öyle gelirdi- 

            Uzun avcı öykülerini ilk ondan dinlemiştim 

            Hayatta ben en çok annemi sevdim 

 



Annesinin kendisini “baştan beri iflah olmaz biri” olarak gördüğünü ifade ederken; anne-baba 
karşıtlığında babanın korkuyu, annenin isehuzuru, güveni temsil ettiğini belirten şair, bu dizelerde anne 
ve babasının kendisinde oluşturduğu izlenimleri aktarır. Babasından korkması şaire bir sığınak, 
güvenli bir liman arama ihtiyacı hissettirir. Bunu da, kendisine uzun avcı öykülerini anlatarak onu 
teskin eden annesinde bulur. Baba, otokrat bir otoritenin sembolü iken; anne, sevginin, şefkatin 
sembolüdür ve onun için yürek serinliğidir. Anne sevgisinin verdiği güven duygusuyla kendisini, 
annesinin en sevdiği oğlu olarak görür ancak bundan tam emin olamadığı için “-bana hep öyle 
gelirdi” der. Çocukluk yıllarına ait masalları, öyküleri ilk olarak annesinden dinleyen şair, her ne 
kadar annesine göre iflah olmaz biri olsa da o, hayatta en çok annesini sever.  

Şair birçok şiirinde babasının sert ve sorunlu olduğundan, annesinin ise anlayışlı ve munis 
halinden söz eder. Yine bir şiirinde baba, öfke ve azar nitelemeleriyle tasvir edilirken anne, dinginlik 
ve şefkat timsali olarak lanse edilir: 

 

Öfkeli, azarlayan baba gündüzlerden çok  

 Dingin ve şefkatli anne olan gecede 

(Varlık, Şubat, 2001) 

 

 Her iki şiirin ilk bentleri karşılaştırıldığında, Yücel’de annenin edilgen, Budak’ta ise etken bir 
konumda olduğu görülür. Yücel’in şiirinde sevgi tamamen babaya yöneliktir ve annenin varlığı bile 
hissettirilmez. Budak’ta ise anne pasiflikten çıkartılarak aktif bir rol yüklenir. Yine Budak’ta baba 
korkuyu sembolize ederken anne, çocuğu babaya karşı koruma güdüsü içerisindedir. Çocuğunu teskin 
ederek, ona masallar anlatarak onun için bir yürek serinliği olur.  

 Yücel’in şiirinin ikinci bendinde; 

Bilmezdi ki oturduğumuz semti  
Geldi mi de gidici... hep, hepp acele işi!..  
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi.  
 Atlastan bakardım nereye gitti,  
 Öyle öyle ezber ettim gurbeti. 

 

diyerek babasının işinin çokluğu sebebiyle ondan ayrı kalan çocuğun babaya sitemi söz 
konusudur.Babasının milletvekili olmasının hemen ardından aile, Şişli’deki Şair Nigar Sokağı’na 
taşınır. Burada babaannesi, dedesi, kardeşleri ve annesiyle bir arada yaşarlar. Bu sırada babası Hasan 
Âli Yücel sürekli olarak Ankara’ya gidip gelmektedir. Yoğunluğu sebebiyle eve seyrek uğrayan 
babasını özleyen şair, bu özlemini çocuk ruhunun masumluğuyla dizelere aktarır. “Çağın en güzel 
gözlü maarif müfettişi”nin işi “hep acele”dir. Yoğun iş temposu içinde bulunduğundan eve kısa süreli 
ziyaretler gerçekleştirir, “Geldi mi de gidici”dir. Babasının kısa süreli ziyaretleriyle tatmin olamayan 
yardanbitme çocuk, “Bilmezdi ki oturduğumuz semti” diyerek babasına ince ince dokundurur. 
Babasının yola her çıkışında gittiği şehirlere atlastan bakarak “Öyle öyle ezber ettim gurbeti” dizesiyle 
artık bu durumu kanıksadığını ifade eder.  

 Budak, şiirinin ikinci bendindeki; 

 

Sözüm ona büyümüştüm, ekmek getirirdim eve 

Annem öldü, düşüyorum, koptu salıncağın ipi 

Anahtarsız bir kilide benzediğim doğru şimdi 

            Saçlarına tırmanırdım tutunup yıldızlara 

            Kokusu kalmıştır diye kapandım odalara 



 

şeklindeki ifadeleri ile annesinin ölümüyle içine düştüğü boşluğu anlatır. Annesinin ölümünü 
salıncağın ipinin kopmasına benzeten şair, onu yitirmekle adeta yıkılışını sembolize eder. Bu, bütün 
umutlarının, bütün hayallerinin sona ermesi demektir. Salıncağın ipi kopunca, düş âleminden 
sıyrılarak hayatın gerçekleriyle yüzleşen çocuk, maruz kaldığı zorluklar karşısında dayanma gücünden 
yoksundur ve hayata tutunma çabasında başarısız olur. “Sözüm ona büyümüştüm, ekmek getirirdim 
eve” dizesiyle annesini yitirdiği yıllardaki yaşına değinen şair, o sıralarda büyüdüğünü, olgunlaştığını, 
delikanlı olduğunu, ev geçindirdiğini ima eder. Ancak bu olgunluğa rağmen annesinin ölümüyle 
kendisini, anahtarsız bir kilide benzetir. Sağlığında yavrusunun dertlerini dinleyerek çözüm bulmaya 
çalışan annenin ölümü, çocuğun, dert ortağını yitirdiğini gösterir. “Şairin dünyasında anne, çocuğun 
dünyasının kapılarını açan anahtardır. Kendisini anlayan, yaralarına merhem olmaya çalışan anne de 
ölünce şair, anahtarsız bir kilide dönüşür” (Bulut, 2007: 116). Onun yokluğunda odalara kapanır, 
hayaller kurar. Kokusu kalmıştır diye odalara kapanması, hatıraları gözünün önünde canlandırarak 
yeni bir güç kazanmasının, hayata tutunma çabasının somut belirtisidir.  

Her iki şiirin ikinci bentleri karşılaştırıldığında şu farklılıklar görülür: Yücel’de, baba hasretine 
olan duygular dile getirilir. Babasına kavuşma hayalini kuran çocuk, onun gittiği şehirleri haritadan 
bakarak öğrenirken; Budak’ta annenin yitirilişiyle karşı karşıya kalınan zorluklar söz konusudur ve 
ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışma zorunluluğu vardır. Başka bir deyişle, Yücel’de önemli olan 
babaya kavuşmaktır ve bu gerçekleştiğinde bütün sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Budak’ta ise ayrılık 
vardır ve annenin ayrılışı bütün sıkıntıların başlangıcı olur.  

Yücel’in şiirinin üçüncü bendinde; 

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,  
40'ı geçerse ateş, çağ’rırlar İstanbul'a,  
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!  
 Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu,  
 Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. 

 

dizeleri, çocuğun hastalandığı zamanlarda babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını gösterir. 
Ateşi çıktığında babasının İstanbul’a çağırılmasından büyük bir mutluluk duyar. “Sevinçten uçardım 
hasta oldum mu” dizesiyle babasına yakın olabilmek, ondan ilgi görmek amacıyla hasta olmaktan bile 
mutluluk duyan çocuk, “Bir helalleşmek ister elbet, diğ’mi, oğluyla!” diyerek ona kavuşacağı için 
mutludur. Hastalık nedeniyle babasına kavuşmanın yolunu bulan çocuk, daha sonra bunu, onu bir 
hastalık haberiyle telaşlandırıp çok uzaklardan getirtebilen bir aşk oyununa, dönüştürür ve “Tifoyken 
başardım” der. Böylece babasına kavuşarak başını onun göğsüne yaslar, kokusunu burnuna çeker. 
“Şairin çocukluk yaşamından bir sahneyi ortaya koyan bu şiir”de (Aksan, 2011: 124) Yücel, o 
günlere ait anılarını; 

“Babamı her zaman bir koku olarak düşündüm. Babamın kendine göre bir kokusu vardı. Ben 
babamın kokusunu sevdim aslında. Çok ayrı kalırdık biz; ama buluştuğumuz zaman beni koluna 
yatırırdı, uyurduk. Bir saat, iki saat; uzun gurbetlerden sonra. Ve hep kokusunu hatırlarım ben 
babamın. Sonra sesini hatırlarım.”(Buharalı, 1981: 11)şeklinde günlüğünde aktarır. 

Budak, şiirinin üçüncü bendinde; 

 

            Kıyamazdı bilirdim şiirler yazan oğluna 

Sevgilim terkedince benden fazla ağlardı 

İstiridyeydi annem, içinden inci çıkardı 

Hergün daha da büyüyor yüreğimdeki yırtık 

            Annemi anılarda bile bulamıyorum artık 

 



diyerek annesi sağ iken onunla arasındaki sıkı bağa vurgu yaparken, yokluğunda katlanmak zorunda 
kaldığı büyük acıları dile getirir. Annesinin oğlunun terk edilmesine ağlaması, ondan fazla üzülmesi 
evladına beslediği duyguların yansımasıdır. Fakat artık şairin yerine ağlayacak, onun yalnızlığını 
paylaşacak bir annesi yoktur. “İstiridyeydi annem, içinden inci çıkardı” dizesinde anne istiridyeye, 
çocuk inciye benzetilmiştir. İstiridyenin inciyi meydana getirmesi için geçen süre ve bu arada çektiği 
sıkıntı sonucunda ortaya çıkan inci gibi, annesi de oğlunu yetiştirmekle değerli bir meyve olarak onun 
şair olmasını sağlar. Fakat incinin istiridyeden ayrılıp asıl ortamından kopması gibi şair de annesini 
yitirmesiyle kendini güvende hissettiği barınağın yıkıldığını düşünür. Annesinin yokluğu yüreğinde 
derin bir boşluk oluşturur ve bu boşluk her geçen gün daha da büyür. Daha da kötüsü annesini 
anılarında bile bulamaz ve hayatın zorluklarından dolayı hatıralarında bile ona fazlaca yer veremez. 

Her iki şiirin üçüncü bentlerinde şu farklılıklar göze çarpar: Yücel’de çocuğun babaya 
düşkünlüğünün tersine, Budak’ta çocuk anneye düşkündür. Yine Yücel’de babaya kavuşma 
gerçekleşirken Budak’ta annenin yokluğunun yarattığı boşluk söz konusudur.  

Yücel, son bentte; 

En son teftişine çıkana değin  
Koştururken ardından o uçmaktaki devin,  
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için  
 Açıldı nefesim, fikrim, canevim  
 Hayatta ben en çok babamı sevdim. 

 

dizeleriyle babasına duyduğu özlem ve sevgiyi farklı bir boyutta anlatmaktadır. En son teftişine çıkan 
“Dev artık uçmakta (cennette)’dır” (Kolcu, 2014: 459) sözü onun öldüğünü gösterir. Hastalık 
haberiyle çok uzaklardan çıkıp gelen baba, oğluyla arasındaki bu aşk oyununu bozar: Ölür. Sürekli 
hayranlıkla baktığı imgenin gözünün önünden yok olmasıyla şair, yeni ve farklı aşklarla karşılaşır. 
“En son teftişine çıkana değin” hep o devin ardından koşmakla geçirilen çocukluk yılları başka tür 
aşklar keşfeder. Böylece “daha şiirin başlığından başlayarak bir pankart gibi hayatta ben en çok 
babamı sevdim diyerek başka sevgilere kapısını kapat”an (Kolcu, 2014: 459) şair, babasının ölümüyle 
yüreğinde yeni sevgilere yer açar. Zamanla büyüdükçe, “Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar 
için”fikrinin, nefesinin, canevinin açıldığını ifade ederek böylece sadece babasına değil, başkalarına 
da sevgi besler. Sevginin farklı türlerini de keşfeder ama bunlar arasında bir kıyaslama yaptığında 
babasına duyduğu sevginin açık ara önde olduğunu “Hayatta ben en çok babamı sevdim” diyerek bir 
kez daha vurgular. 

 Budak ise şiirinin dördüncü bendinde; 

 

Babamın hemen ardından gitmesi gerekmezdi 

Evinin badanasını yarım bırakıp erkenden 

O gün bugündür bana gülden önce gelir diken 

            Dedim ya anahtarını yitirmiş bir kilidim 

            Hayatta ben en çok annemi sevdim 

 

dizeleriyle annesinin erken ölümünün kendisinde yarattığı izlenimleri aktarmaktadır. Babasının hemen 
ardından annesinin ölmesi şairin yaşama sevincini alıp götürür, onu karamsarlığa sürükler. Evinin 
badanasını yarım bırakması, oğlunu yetiştirmesinin eksik kaldığını gösterir. Hayatın zorlukları, 
sıkıntıları karşısında bunalan şair, “O gün bugündür bana gülden önce gelir diken” diyerek annesinin 
yokluğunda çektiği sıkıntılara değinir. Annenin korumasının eksikliğini hisseden Budak, dertler 
karşısında yılgınlığa düşüp neşesini yitirirken Yücel, babasının ölümüyle yüreğinde yeni sevgilere yer 
açar. Yücel’in, “Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için” fikrinin, nefesinin, canevinin açıldığını 
ifade etmesi sadece babasına değil, başkalarına da sevgi beslediğini gösterir. Anne sevgisinden, 



şefkatinden mahrum kalan Budak, boşlukta savruluşunu bir kez daha kendisini, anahtarını yitirmiş bir 
kilide benzeterek ifade ederken annesinden başka hiç kimseye gönlünde yer vermez. Budak, sevgi 
sarayını başkalarına kapatırken; Yücel, sevginin farklı türlerini keşfeder. Budak, gönlünde tek sevgi 
bırakırken; Yücel, sevdiklerinin sayısını artırmakla birlikte bunların arasında babasının sevgisini ön 
plana çıkarır.  

Budak, Yanlış Anka Destanı kitabında yer alan “VIII.” şiirinde, “Ölmemiş olsaydı babam / 
Gülüşünü güz örtmezdi annemin” dizeleriyle, annesinin üzüntüsünü babasının ölümüne bağlar. Aynı 
şiirde, “Ölmemiş olsaydı babam / Raydan çıkmazdı bir tren”(Budak, 1994: 17) dizeleriyle bozulan 
aile düzenine değinir. Babasının ölümünün kendisine hissettirdiklerini “Babam ve Ölüm” şiirinde dile 
getiren Budak, annesinde bulduğu yürek serinliğini babasında bulamaz. Babasından beklediği sevgiyi, 
şefkati bulamayınca ona kızgınlık ve öfke duyar:“Babamı her an affetmeye hazırdım, saçlarım da 
okşanmaya hazırdı; ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi, gerçekleşemedi diyen Budak, babası ölünce 
babasının yüzüne değil de ayaklarına bakmıştır”(Bulut, 2007: 117). 

Her iki şiirin son bentlerine bakıldığında, Yücel’de babanın ölümünün, şaire yeni aşkların 
kapısını araladığı ve farklı sevgi türlerini (kadın, aşk, güzellik…) keşfettirerek onu, babasının 
yokluğuna alıştırdığı görülür. Babaya duyulan sevgi yerini yeni aşklara bırakır. Budak’ta ise annenin 
yokluğuna alışamama durumu söz konusudur. Annenin yokluğu onu yaşamın güçlükleri karşısında 
yalnız bırakır. Yücel’de yeni sevgiler, yeni aşklar için duyulan heyecan Budak’ta yoktur; aksine, 
karamsar bir tutum mevcuttur.  

Ali İhsan Kolcu, Can Yücel’in bu şiirini “Öteki Oidipus” başlığı altında inceler ve: “Hayatta 
Ben En Çok Babamı Sevdim şiiri Oidipus karmaşasının aksine erkek çocuğunun anneye değil de 
babaya olan düşkünlüğünü yansıtan ve bir bakıma Freud’un nazariyesini çürüten bir manzume 
niteliğindedir.” (Kolcu, 2014: 458) der. 

Can Yücel’in Oidipus karmaşasını haklı çıkaracak yerde annesine değil de tersine babasına 
olan hayranlığını dillendirmesi Kolcu’nun bu iddiasını destekler mahiyettedir. Kız çocuklarının 
babaya, erkek çocuklarının annelerine olan düşkünlüklerinden yola çıkan Freud, tezine örneklik teşkil 
edecek metinleri inceler ve Sophocles’in ünlü Kral Oidipus trajedisine bunu uygular. Can Yücel’in 
aksine hayatta ben en çok annemi sevdim diyen Abdülkadir Budak’ın Freud’un görüşünü destekler 
nitelikte bir manzume ortaya koyduğunu söyleyebilmek için şiirin bu bakış açısıyla incelenmesi şarttır.  

Sonuç  

Can Yücel “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde babasına duyduğu sevgiyi, özlemi 
ve ona olan hayranlığını çocukluk yıllarına ait gerçek bir sahneyi ortaya koyan bu şiirle ifade 
eder.Abdülkadir Budak ise “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiirini, Can Yücel’in şiirine nazire 
olarak kaleme alır. Annesine beslediği sıcak sevgiyi içtenlikle dizelere aktaran şair, annesini 
yitirmesiyle yıkılışını anlatır. 

Biri babaya, diğeri anneye duyulan sevginin dile getirildiği her iki şiir, konu açısından 
benzerlik göstermektedir. Can Yücel’de babaya duyulan sevginin Abdülkadir Budak’ta yerini anneye 
duyulan katıksız sevgiye bıraktığı görülür. Yücel’in şiirinin adında bir sözcük değişikliğine giderek 
babam yerine annem sözcüğünü koyan Budak’ın bu tavrı, Yücel’in şiirine bir cevaptır.  

Şairlerin şiirlerine bakış açısını yansıtan sahip oldukları sosyo-ekonomik farklılıklardır. 
Varlıklı ve bürokrat bir ailenin çocuğu olan Yücel için babası ulaşılmaz bir pozisyondadır ve ona olan 
hayranlık bir nevi onun sahip olduğu makama, dolayısıyla temsil ettiği güce ve iktidara 
yöneliktir.Kısıtlı ekonomik imkânlara sahip Budak için ise anneye olan hayranlık, annenin evin 
geçimini üstlenmek mecburiyetinde kalmasıdır. Hayatın zor şartlarıyla mücadele ederek oğlunu 
yetiştiren anne, oğlu için kıymetli bir mücevherdir. Yücel’de zirveye ulaşmak, Budak’ta hayatın 
yükünü sırtlayana omuz vermek amaçtır.  

Her iki şair/şiirde göze çarpan bir diğer unsur annelerin konumudur. Yücel’de annenin adı bile 
geçmez iken; Budak’ta anne son derece aktiftir. Benzer şekilde Yücel’de baba huzur kaynağı, 
sığınılacak güvenli bir liman iken; Budak’ta baba korkuyu çağrıştıran, kaçınılması gereken biridir.  



Yücel’de babanın ölümüyle onun yokluğuna alışma ve dolayısıyla yeni sevgilere kapı aralama 
söz konusudur. Budak’ta ise annenin yokluğuna alışamama durumu vardır. 

Her iki şiir konu açısından benzerlik gösterse de işlenişi bakımından farklılık göstermektedir. 
Can Yücel’de babaya duyulan sevgi çocuk ruhunun masumluğuyla mısralara dökülürken 
okuyucuyu/dinleyiciyi yer yer gülümseten bir üslup taşıdığı, nispeten olumlu bir atmosfere sahip 
olduğu söylenebilir. Abdülkadir Budak’ta ise anne sevgisi içtenlikle dile getirilirken özellikle onun 
yitirilişiyle okuyucuyu/dinleyiciyi hüzünlendiren bir atmosfer hâkim olur.Ancak her iki şiirde 
konunun işlenişinde göze çarpan benzerlik ikisinin de samimi ve doğal bir anlatıma sahip olmasıdır.  

Şiirler şekil özellikleri bakımından da benzerdir. “Can Yücel’e nazire” notuyla şiirini kaleme 
alan Budak, biçim unsurları açısından Yücel’in oluşturduğu şekle bağlı kalır. Sonuç olarak her iki 
şiirin de birçok açıdan benzerlik göstermesine rağmen özgün yönleriyle ön plana çıktığı görülür.  
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