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ÖZET 

Elinizdeki bu çalışma, Mîhâîl Nu’ayme’nin edebiyata dair makalelerinin 
toplandığı el-Ğirbâl adlı kitabı bağlamında incelenmiştir. Genel olarak 
edebiyatta eski ve yeni eleştiri metodu hakkında bilgi verildikten sonra, 
Nu’ayme’ye göre eleştiri ve eleştirmen terimleri üzerinde durulmuştur. Edebiyat 
ve edebiyatçıya yüklediği anlam üzerinde de durularak, bu konudaki görüşleri 
belirtilmiştir. Şiir ve şair konusundaki düşünceleri, şiirde vezin ve arûz 
sistemine karşı yapmış olduğu eleştirileri ele alınmıştır. Dil konusunda ise 
eskiyi taklide karşı çıkan Nu’ayme’nin fasîh ve halk diline dair görüşleri 
belirtilmiştir. Çalışmada, Nu’ayme’nin edebiyat alanında yapmış olduğu 
yenilikler de değerlendirilmiş, edebiyatta özellikle de eleştiri sanatında Rus 
edebiyatçılarından etkilenmesi konusuna değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arap edebiyatı, eleştiri, Mîhâîl Nu’ayme.  

ABSTRACT 

This study has analysed the Mihail Nu’ayme’s articles on literature which 
collected his book called el-Ğirbâl. Generally, after giving some information 
about the new and the old criticism method on literature, had been studied the 
terms of criticism and critic according the Nu’ayme. Also it has been studied his 
point of views about literature and man of letter. It has been discussed on his 
ideas and criticizes about poem and poet and the negativities which meter and 
aruz had added to poem. Nu’ayme has objected to follow the old style on the 
language and in this matter he had explained his ideas on fluent and public 
speech. In this study, it has been also assessed of Nu’ayme’s changes that he 
made on literature field and it has been studied his being influenced from the 
Russian man of letter.  

Key Words: The Arabic literature, criticism, Mihail Nu’ayme.  

GİRİŞ 

19. yüzyılın başlarına kadar edebî eleştiri, eskilerin metoduna göre olup 
metinleri dil ya da nahiv yönünden incelemekten ibaretti. Mısır’da İsmail Paşa 
zamanında edebî alanda canlanma görmekteyiz. İsmail Paşa’nın son zamanları 
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ile Tevfik Paşa döneminde, bazı yazarların eskiyi bir kenara bırakarak edebî 
üslupta yeni bir yol çizmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Edebî eleştiri alanındaki 
ilk adım, 19. yüzyılın sonlarında Hüseyin el-Mirsâfi ile atılmıştır. el-Vasîla el-
Edebiye adlı eserini Daru’l-Ulûm’da 1888 yılına kadar verdiği derslerden 
oluşturan el-Mirsâfi, burada eski eleştiri metodunu kullanıyor (Emîn, ts. ; 12) ve 
yapmış olduğu eleştirileri dile yöneltiyordu. Kelimelerin manalarını irdeliyor, 
kullanım hatalarını açıklıyordu. Şiirde ölçü olarak eski Arap kasidesini temel 
alan el-Mirsâfi, bunun dışına çıkılmasını istemiyordu. Diğer taraftan kasidede 
konu bütünlüğü olması gerektiğini savunuyordu. Lafzı çok, manası az olan 
beyti de güzel bulmuyordu (Emîn, ts. ; 15-16).  

Eski eleştiri metotlarını kullanan diğer bir yazar da Muhammed el-
Muveylihî’dir. Eleştiriyi iyiye ve mükemmele varmak için en iyi araç olarak 
gören el-Muveylihî, zamanının eleştirmenlerini, eleştirilerinde yalnızca övgüye 
yer vermelerinden dolayı ayıplıyordu (Emîn, ts. ; 24-25).  

Arap edebiyatındaki modern eleştiriye gelince, bu sahada öncü olarak Hasan 
Tevfik el-Adl kabul edilir. Almanların eleştiri metotlarını benimsemiş olan 
Hasan Tevfik el-Adl, oryantalistlerden özellikle de Brockelmann’dan 
etkilenmiştir (Emîn, ts. ; 53). Bu alandaki en büyük gelişme ise 1908 yılında 
Mısır Üniversitesi’nin açılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Dışarıdan gelen 
oryantalist hocaların da bulunduğu bu üniversitede edebiyat dersleri, 
Avrupalılar tarafından farklı bir metotla veriliyordu. Eski metot, edebî eserleri 
dil, belagat gibi yönlerden incelerken, Avrupalı oryantalistler yalnızca bunlarla 
kalmıyor, aynı zamanda edebiyatçının şahsiyetini, yaşadığı çağın durumunu da 
ele alıp ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı (Tâhâ, ts. ; 7). Bu metoda göre her eski 
edebî eser, güçlü ve sağlam olduğu için takdire şayandı. Her yeni eser ise zayıf 
olduğu için değersizdi (Tâhâ, 1988; 366).  

Şiir, eleştiri, roman, tiyatro ve biyografi alanlarında söz sahibi olan Mîhâîl 
Nu’ayme, bu alanlar arasında daha ziyade eleştirmen ve şair olarak temayüz 
etmiştir. Kalkınma çağında sosyal yaşamın ve düşüncenin belirleyici faktörü 
olan eleştiri ve şiir Nu’ayme’nin öncü olduğu alanlardır. Canlılığın kaynağı olan 
bu iki temel etken, insanı hayatın çeşitli alanlarında mücadeleye hazırlıyor 
(Valîd, 1992; 13-14).  

Yapıcı ve olumlu bir eleştiri ameliyesi, sadece geniş bir kültüre değil, aynı 
zamanda özel bir kabiliyete, keskin bir zekâya ve isabetli bir rehberlik 
yeteneğine de gereksinim duyar. Arap edebiyatının eleştiri sahasında kalem 
oynatan ilk usta yazarlardan sayılan Mîhâîl Nu’ayme’de de bu yetenekleri 
görmekteyiz. Mehcer edebiyatının öncülerinden olan Nu’ayme, ürünlerinde 
sosyal sorunları konu edinen, geleneklere ve Doğu taklitçiliğine alaycı biçimde 
karşı gelen, eleştirmen bir edebiyatçı, sosyal reformcu ve hümanist bir filozoftur. 
(Hasan, 1962; 468-469). O, sadece edebiyat eleştirmenliği yapmayıp, 
yazılarında sosyal eleştiri konularını da ele almıştır. Sosyal eleştirilerinin 
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başında, aile, kadın, eskiye bağlılık, batıl inanç gibi konular yer almaktadır 
(Abd el-Kerîm, 1970; 119).  

Nu’ayme’nin 1913 yılından başlayarak el-Funûn dergisinde ve es-Sâih 
gazetesinde yayınlanan eleştiri ve edebiyata dair makaleler topluluğu el-Ğirbâl 
adı altında kitaplaştırılarak 1923 yılında, ünlü Arap edebiyatçısı ve eleştirmeni 
Abbas Mahmud Akkâd’ın yazmış olduğu mukaddimeyle basılmıştır. Biz bu 
çalışmamızı Nu’ayme’nin edebiyat alanındaki eleştiriye dair yazmış olduğu 
makaleleri bağlamında ele almaktayız. Çalışmamızı Nu’ayme’nin edebiyat ve 
dil anlayışı bağlamında sürdürdük. Nu’ayme’nin edebiyat ve edebiyatçıya 
yüklediği anlam üzerinde durarak, özellikle de onun şiir ve şair konusundaki 
düşüncelerini, şiirde vezin ve arûz sistemine karşı yapmış olduğu eleştirilerini 
ele aldık. Dil konusunda da eskiyi taklide karşı çıkan Nu’ayme’nin fasîh ve halk 
diline dair görüşlerini belirttik.  

Nu’ayme’ye Göre Eleştiri ve Eleştirmen 

Nu’ayme’nin yazarlık hayatına eleştiri yazılarıyla başlaması bir rastlantı 
değildir. Cubrân Halil Cubrân’ı dil konusundan dolayı eleştiren bir yazara cevap 
olarak yazmış olduğu Fecru’l-emel ba’de leyli’l-ye’s (Ümitsiz Geceden Sonra 
Ümit Işığı) isimli makalesi onun edebiyat eleştirisi alanında yazmış olduğu ilk 
makalesidir. Müellif bu durumu şöyle anlatmaktadır: 

“Okuduğum bir makale beni Fecru’l-emel ba’de leyli’l-ye’s (Ümitsiz 
Geceden Sonra Ümit Işığı) isimli makaleyi yazmaya sevk etti. Makaleyi el-
Funûn dergisine gönderdim. Bu benim eleştiri alanında yazdığım ilk makalemdi 
ve bu makale benim edebî hayatımın başlangıcı oldu. Bu makalede, Arap dilinin 
asırlar boyunca devam eden donukluğunu, yazarların ve şairlerin hayattan 
uzaklaşmalarını eleştirdim. “ (Mîhâîl, 1978; 150).  

Nu’ayme, eleştiri sanatını eleğe benzetiyor. Eleme yapmak, bir maddeyi 
artıklardan arındırmaktır. Edebî eleştiri ise iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, 
doğruyu yanlıştan ayırt etmektir. Bu eleme sırasında her ne kadar dikkatli 
olunsa da elenen tohumlar arasında bozuk tohumların kalması kaçınılmazdır. 
Böylece eleştirmen de hatadan geri kalamaz. Bazı çirkin şeyleri güzel, bazı 
doğruyu da yanlış görebilir. Çünkü o da bir insandır. İnsan ise masum değildir. 
Böyle durumlarda ilk önce eleştirmenin niyetine bakarız. Şayet eleştirmen 
yaptığında samimi ise hatasından dolayı affedilir. Daha sonra ise yaptığı 
eleştirisinin sağlam olup olmadığına bakarız (Mîhâîl, 1988; 15-16). Bu 
cümlelerden de anlaşıldığı gibi Nu’ayme’ye göre eleştirmen, eleştirilerinde 
yapıcı ve samimi olmalıdır, yıkıcı yok. Bundan dolayı da o, bir eleştirmen 
olarak “öteki kişiliğe” çok önem veren, onu tanımaya, ondan istifade etmeye, 
onunla bilinçlenmeye ve onu bilinçlendirmeye çalışan bir anlayışa sahiptir. Ona 
göre edebiyat bir kişinin diğer kişilere gönderdiği bir elçidir ve en büyük değeri 
de kişiler arasındaki vicdanı harekete geçirerek bir tür duygu birliği 
sağlamasında yatmaktadır (Mîhâîl, 1920; 85).  
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“Eleştirmen fıtri olarak eşyada ayırt etme zevkine sahip olmalıdır. Var olan 
kurallar ve ölçüler bu ayırt etme gücünü doğurmaz, aksine bu ayırt etme gücü 
kendiliğinden kurallar, ölçüler belirlerler. Başkalarının koyduğu kurallara göre 
eleştiri yapan kişiden ne kendisine, ne eleştirilene, ne de edebiyata bir fayda 
yoktur. Şayet iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için değişmez 
kurallarımız olmuş olsaydı, ne eleştiriye, ne de eleştirmene ihtiyacımız olurdu” 
(Mîhâîl, 1988; 17). el-Ğirbâl isimli kitabının ilk makalesi olan el-Ğirbâl 
(Elek)’te eleştirmenin görevinin neden ibaret olduğunu şöyle belirtir: 
“Eleştirmenin görevi elemektir. Ama bu elemekten kastım insanları elemek 
değil, aksine onların ortaya çıkardıkları ürünleri elekten geçirmedir. Öyleyse 
eleştirmen ortaya konan ürünleri eleştirir, onun sahiplerini değil. Eleştirilen 
kişinin şahsiyeti ile onun yazarlık yönünü ayırt edemeyen eleştirmen, eleme 
yapamaz. Yazar olsun, şair olsun onun kişiliği dokunulmazdır” (Mîhâîl, 1988; 
13-14).  

Nu’ayme’ye göre eleştirmen mucittir. Eleştirdiği eserde başkalarının, hatta 
yazarının bile ulaşamadığı cevheri göstermek için perdeyi aralar. Eleştirmen 
üretkendir. Eleştirmenin güzellik ve hakikat konusunda görüşleri vardır. Bu 
görüşler, onun ruhi mücadelesinin, yaşam ve onun anlamıyla ilgili nefsiyle 
yaptığı muhasebenin bir ürünüdür. Eleştirmen kılavuzdur. Çünkü o, çoğu kez 
kibirli yazarı veya yolunu şaşırmış şairi doğru yola ileten yol göstericidir. Nice 
ünlü roman yazarları vardır ki hayatının belli bir döneminde şiir yazmak için 
yaratıldığı hissine kapılır. Ama o, kelime yığınından başka bir şey ortaya 
koyamaz. İşte o zaman eleştirmen onun gözünü kaplayan örtüyü kaldırır ve 
onun alanının şiir değil de roman olduğunu gösterir (Mîhâîl, 1988; 18-19). 
Eleştirmen dosttur, düşman değil. Zaten gerçek eleştirmen de doğası gereği 
düşmanlığa dayalı bir eleştiri yapamaz. Eleştirmenin asıl görevi bir edebî eserin 
eksikliklerini samimi bir tutumla ortaya koymak ve eserin yazarını uyarmaktır. 
Ona göre edebiyatçı ve eleştirmen ayrılmaz iki parçadır. Eleştirmen hep 
edebiyatçının izini sürer ve onun bütün hareketlerini gözlemler. Onun yaşamını 
inceleme altına alır (Mîhâîl, 1988; 92).  

Edebiyat ve Şiir Anlayışı 

Nu’ayme, kağıt üzerinde yazılan her şeyin edebiyat olmayacağını söylüyor. 
Edebiyat, yaşam toprağından, nurundan ve havasından besinini alan bir sanattır. 
Edebiyatçı ise ince duygulu, doğru düşünceli, hayatın keşmekeşlerini 
değerlendirmeği bilen kimsedir. Edebiyatımızı donukluktan ve taklitten 
kurtaracak olan bu yeni ruh günümüzün umudu, yarınımızın ise direğidir 
(Mîhâîl, 1978; 180-181). Edebiyatçı, ilk önce kendisini daha sonra ise 
başkalarını aydınlatabilen kimsedir (Mîhâîl, 1973; 241; Mîhâîl, 1966; 76-77). 
Ona göre edebiyat, yazar ile okur arasındaki bir elçidir. Edebiyatçı adını almayı 
hak eden kimse bu elçiyi kalbinin ve aklının gücüyle donatabilmiş kişidir. İşte 
el-Râbıta topluluğu olarak bizler, edebiyatı bir dil kıyafetleri defilesi veya aruz 
ya da vezin sergisi olarak değil de bir elçi olarak gördüğümüzden dolayı varlık 
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sahasına çıkmışız. Genç ruhları, sözcüklere sığınarak değil kendi öz benliklerine 
dönerek edebiyata teşvik etmekteyiz (Mîhâîl, 1988; 27-28). Ona göre insanın 
gizemleri ve derinliklerindeki sırlar ancak bu şekilde çözülebilir.  

Nu’ayme’ye göre yaşam ve edebiyat ayrılmaz ikiz kardeştirler. Edebiyat 
hayata, hayat da edebiyata yaslanıyor. Edebiyat hayat gibi geniştir, derin 
gizemlerle doludur. Edebiyat, yaşamda, yaşam da edebiyatta yankılanıyor. Batı 
sayesinde şiirin, gazel, nesep, övgü, yergi, ağıt, fahr, kahramanlık dışındaki 
konulardan da ola bileceğini kavradık. Aynı zamanda Batı sayesinde roman 
sanatıyla da tanışmış olduk. Yaşamı tasvir etmek, akıllara ve gönüllere etki 
yapmak için bu türde geniş bir alan bulmuş olduk. Nesrin sadece secili 
cümlelere ve sözlüklerde gömülüp kalmış kelimelerle süslenmekle kısıtlı 
olmadığını kavradık (Mîhâîl, 1988; 30). Ona göre edebiyat, sürekli olarak 
yenilenmenin bilgisidir. Bu bilgi sayesinde öteki kişiliğe sirayet edilir. Bu arada 
kavramlar ve yöntem onu pek fazla ilgilendirmez. Bu yüzden edebi eleştiriye el-
Ğarbele (Eleme) adını vermiştir. Eleme işi ise bir maddeyi yararsız olan 
şeylerden temizleme işleminden ibarettir (Valîd, 1992; 66-67).  

Nu’ayme, Mihvâru’l-Edeb (Edebiyat ekseni) (Mîhâîl, 1988; 23-25) adlı 
makalesinde, kâinattaki her şeyin iki yönlü diyalektik bir savaşım içinde 
olduğunu ve bu savaşımın temel ekseninin insan ve onun gizemleri etrafında 
döndüğünü belirtir. Dolayısıyla edebiyatın da ekseni insandır. Yapılan, yazılan 
ve söylenilen her şey aslında insanın gizemlerini keşfetme gayesini gütmektedir. 
İster bilinçli ister bilinçsiz bu böyledir. İnsanın, Allah’ı, tabiatı ve değer 
yargılarını araştırmasındaki amaç, kendi benliğinin hakikatine ulaşmak isteğidir. 
Yazdığımız her şeyde kendimizi aramaktayız. Öyleyse edebiyat, benlik kitabını 
okumak ve bu benliğin; Allah, tabiat ve değer yargılarıyla olan çetrefilli ilişkiler 
ağını ortaya çıkarmaktır. Bunun dışındaki şeyler dikkate alınmaya değmez. Bu 
takdirde edebiyat iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ve doğru ile yanlışı birbirinden 
ayırt edebilmek için yapılan bir eleme işinden başka bir şey değildir (Valîd, 
1992; 65).  

Nu’ayme de Belinski gibi toplumun manevi yaşamının gelişmesinde 
tiyatronun önemini anlıyor ve bu sanat dalına dikkat çekiyordu (Aida, 2003; 
213). Tiyatro sanatının Batı edebiyatındaki önemli yerinden bahsederek, bu 
sanat dalının onların günlük hayatlarının bir parçası haline geldiğini, tiyatro 
sanatının önemli eğitici yönünün olduğunu söylüyor. Arap dünyasında ise 
tiyatro oyunu eğlencenin bir çeşidi olarak görülüyor. Tiyatro sanatçısına 
ahlaksız kadın, tiyatroya da kahvehane gözüyle bakılıyor. Toplumun bu sanat 
dalının, yaşamın bir parçası olduğunu kavrayamamasından yakınıyor (Mîhâîl, 
1988; 31-32).  

O, edebiyatın yükselmesiyle milletlerin de yüceleceğini söylüyor. İster 
roman yazarı, ister gazeteci, isterse de şair olsun yaratıcı yazar başkalarının kalp 
gözüyle göremediklerini görür. Yaratıcı yazar, ona verilen gerçeği kavrama 
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becerisi sayesinde bizlere yaşamın görünümlerinden yararlı ders sunar. İşte 
bizim aradığımız yazar, bütün bu üstün artıları kendisinde toplayan kişidir. Ama 
ne yazık ki bu artıları kendisinde toplayan yazarı göremiyoruz (Mîhâîl, 1988; 
50). Bizde yazarlar değil, kendilerine yazar adını vermiş yazarcıklar var. Bizde 
kitaplar değil, kitap ticaretiyle uğraşan tüccarlar var (Mîhâîl, 1988; 54). Bela, 
bizde yeteri kadar yazarlarımızın olmamasında değil, asıl bela, bizde var olan 
yazarlar zümresi, daha doğrusu yazarlar ordusunun, hep kutlama, mersiye, gazel 
gibi konuları kalemlerine dolandırıp durmalarındadır (Mîhâîl, 1988; 45). 
Yazarların samimiyetsizliklerinden yakınarak, şöyle sitem ediyor. “Samimiyet, 
ne güzel kelimedir! Keşke, bizde hardal tanesi kadar samimiyet olsaydı” 
(Mîhâîl, 1988; 57).  

Nu’ayme, bir kasideyi, makaleyi, hikâyeyi veya romanı ele alırken hangi 
ölçülere göre değerlendirmemiz gerektiği sorusunu sorar. Bir yapıtı uzunluğuna, 
kısalığına, manasına, konusuna, içerisindeki faydalara, insanların çoğunluğunun 
beğenisine göre mi değerlendirmemiz gerekiyor sorusunu sorar. Bu durumda 
farklı farklı okuyucu zevkinden, farklı zaman ve mekân diliminden dolayı farklı 
değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmelerden hangisinin doğru, 
hangisinin yanlış olduğuna nasıl karar vereceğiz. Bundan yüzlerce hatta binlerce 
yıl önce yazılmış eserler, günümüzde hâla canlılığını koruyor ve insanlar 
onlardan zevk alıyorsa, daha ötesi bu eserler her geçen gün yenileniyorsa o 
zaman denilebilir ki bizimle bizden yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış insanlar 
arasında, zamanın ve mekânın değişmesiyle değişime uğramayan bazı ortak 
değerler vardır yargısı doğrudur. Öyleyse zamana, mekâna, beşer zevkine göre 
değişmeyen sabit edebî ölçütler olması gerekir. Ancak bu değişmez edebî 
ölçütler sayesinde bir esere hak ettiği değeri verebiliriz. Nedir bu sabit ve 
müşterek ölçütler? Bu ölçütlerin eksiksiz olarak belirlenmesini mümkün 
görmese de kendisine göre birkaç tanesini şu şekilde sıralar: 

1. İnsanı kuşatan umut ve düş kırıklığı, başarı ve başarısızlık, inanma ve 
şüphe etme, sevgi ve nefret, haz ve acı, hüzün ve sevinç, korku ve huzur, gibi 
pek çok psikolojik etkenleri açıklamaya olan ihtiyacımız.  

2. İnsanın yaşamında yolunu aydınlatacak bir ışığa duyduğu ihtiyaç ki bu 
ışık hakikatin ışığıdır. Benliğimizin ve dışımızdaki âlemde olan hakikat ışığına 
olan ihtiyacımız. Gerçek içimizdedir. Her ne kadar gerçeği kavramadaki 
anlayışımız farklı olsa da kâinatta var olan gerçek değişmezdir. Âdem 
zamanında var olan gerçeklik bugün de aynıdır, değişmezdir. Kâinatın sonuna 
kadar da bu gerçek hep aynı olarak kalacaktır.  

3. İnsanın her şeyde aradığı güzelliğe olan ihtiyacı. Ruh, doyumsuz bir 
şekilde güzele meyillidir. Her ne kadar her birimizin güzellik ve kötülük 
anlayışımız farklı olsa da yine de evrende kimsenin ihtilaf etmeyeceği mutlak 
bir güzelliğin bulunduğunu görmezden gelemeyiz.  
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4. İnsanın müziğe olan ihtiyacı. İnsan ruhunun, nedenini bilmediğimiz garip 
bir tutkusu vardır seslere ve nağmelere. Belki de bu tutku âhenk ve armoniye 
ihtiyacımızdan kaynaklanmaktadır. İşte edebî eserleri ölçeceğimiz ölçütlerden 
bazıları bunlardır. Eserin değeri bu ihtiyaçları karşılamadaki oranı ile ölçülebilir. 
Değerli bir eser anlatım gücü yüksek, hakikat bakımından zengin, estetik değeri 
yüksek ve armonisi en tatlı olan eserdir (Mîhâîl, 1988; 70-71).  

Edebiyatın gelişmesinde edebî eleştirinin önemini belirten Nu’ayme, Arap 
eleştirmenlerin hayla edebî eserleri düzgün değerlendirmeği beceremediklerine 
dikkat çekiyor: “Bizim belamız, değişmez edebî ölçütlerimizin olmamasında 
değil. Bu ölçütler bizde fazlasıyla vardır. Belamız bu ölçütleri uygun bir 
biçimde kullanacak olan edebiyatçılarımızın olmamasındadır” (Mîhâîl, 1988; 
73).  

Şiir Anlayışı 

Şiir, vezinli, kâfiyeli sözdür. Bu tanımlama şiirin terkibi, ibarelerinin dizimi, 
kâfiyelerinin ve vezinlerinin sağlamlığıyla bağlıdır. Ama şiir, yaşam gücü, öne 
atılımdır diye tanımlama yapıldığı zaman şiirin mahiyetinden söz edilmiş oluruz. 
Şiir konusunda Nu’ayme’nin konumu bu iki tanımlamadan hangisine uygun 
olduğuna baktığımızda onun bu iki tanımlamayı da kapsayan şiir anlayışına 
sahip olduğunu görürüz (Abd el-Hakîm, 1980; 39). Nu’ayme’ye göre şiir, ışığın 
karanlığa, hakkın batıla karşı zaferidir, şiir bülbülün ötmesidir. Şiir, yıldırım 
parıltısı, çocuğun tebessümü, çocuğunu kaybetmiş annenin gözyaşlarıdır. Şiir, 
sonsuzluğun güzelliği, güzelliğin sonsuzluğudur. Şiir hayattan zevk alma, ölüm 
karşısında titremektir. Şiir, sevgi ve nefrettir. Şiir, sarhoşun kahkahasıdır. Şiir, 
yaşamın ağlaması, gülmesi, konuşması, susmasıdır (Mîhâîl, 1988; 76-77). Bu 
tanımlamadan, şiirin belirli, sınırlı bir tanımının olmadığını görüyoruz. Şiir 
dünyada var olan hayır, şer, mutluluk, bedbahtlık, ruh, madde gibi faktörlerden 
oluşmaktadır. O, yaşamın bütünüdür. Kâinatın ruhu ve özü, lafzı ve anlamı, 
başlangıcı ve sonudur (Abd el-Hakîm, 1980; 40). Duygu ve düşünceler insanın 
iç dünyasının görünümleridir. Şiir de iç dünyamızın dilidir. Şair ise iç 
dünyamızın tercümanıdır (Mîhâîl, 1988; 115).  

Nu’ayme, şiirde hayal olgusunun, realiteden kopuk ve bağımsız 
olamayacağını, eğer olursa bunun şiir değil, saçmalama olacağını söylüyor. 
Örneğin herhangi bir yeri tasvir ederken bir araya getirdiğimiz unsurlar daha 
önce hiç görmediğimiz, hatta tabiatta pek rastlanmayan bir şekilde 
kurgulanabilir. İşte bu, gerçek bir hayaldir. Çünkü daha önce görmediğimiz bir 
şekilde bir araya gelmiş olan unsurları; örneğin ağaçları, denizi, güneşi ve diğer 
şeyleri biz yaratmış ya da uydurmuş değiliz. Bunlar zaten tabiatta vardır. Ancak 
bunları dilediği gibi bir araya getirip, oranlarında değişiklikler yapmak şairin 
hakkıdır. Hayal gücü işte budur. Yoksa şairin siyaha beyaz, kırmızıya sarı deme 
hakkı yoktur. Yani eşyayı tabii vasıflarından arındırıp ona kendi yanından 
özellikler katarak ve buna da hayal adını vererek şiir yazmaya hak sahibi 
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değildir. İyi ve kötü şair arasındaki bütün fark bundan ibarettir. Gerçek şair, 
duyu organlarıyla idrak edemediği veya ruhuyla temasta bulunamadığı hiçbir 
şeyi anlatmaz. Onun lisanı kalbinden taşanları dile getirir. Gerçek şair ilham 
parmağını, insanların kalp ve düşünce perdelerinin altına sokup o perdeleri 
kaldırarak gözleri, onun altında bulunan hakikate döndüren kişidir. Sahte şair 
ise, hiç kimsenin ne uykuda ne de uyanıkken görebileceği, akla gelmeyen 
şeyleri hayal ettiğine bizleri inandırmaya çalışan kimsedir. Bize, dünya kuruldu 
kurulalı hiçbir insanın, meleğin ve cinin hissetmediği duyguları tarife yeltenir. 
İşte bu yüzdendir ki birinci tür şairlerin şiirleri bizi sarsar. Onları ezberler ve 
tekrar eder dururuz. İkinci tür şairlerin şiirleri ise bizleri sadece güldürür 
(Mîhâîl, 1988; 80-83). O hâlde bir eserde samimiyet, doğruluk vazgeçilmez 
unsurdur.  

Şiir ve şair isimli makalesinde Nu’ayme, “sanat, sanat içindir” düşüncesini 
de kabul etmez, sanatın görevinin yüce manevi talepleri karşılaması gerektiğine 
inanmaktadır. Şair, peygamber, filozof, sanatçı, müzisyen ve vaizdir. Onun 
peygamberliği başkalarının göremediği sırları kalbiyle görmesinde, sanatkârlığı 
gördüğü ve duyduğu güzellikleri kelimelerle ifade edebilmesinde, müzisyenliği 
bizim ses kalabalığı diye duyduğumuz şeyleri onun seslerin harmonisi olarak 
duymasında, kâhinliği ise hakikat ve güzellik ilahına hizmet etmesinde yatıyor 
(Mîhâîl, 1988; 84-85). O, her şiir yazanın şair olmadığını söyler. Şairle, şiir 
nazmeden kişi arasındaki farkı şöyle belirtiyor. “Şair, iç amillerin itmesiyle 
kalemini eline alır. Bu yönelmede onun hiçbir gücü, kuvveti yoktur. Bu 
bağlamda o bir köledir. Ama o duygu ve düşüncelerini kâğıda dökmeye 
oturduğu zaman mutlak yetki sahibidir. Çünkü o, bu duygu ve düşüncelerden 
istediğini tercih etmektedir. Nazmeden kişi ise eline kalem ve kâğıt alarak 
beynini ve sezgisini zorlayarak, onları kamçılayarak bir şeyler yazmaya çalışır. 
Amacı duygularına tercüman olmak veya düşüncelerini ifade etmek değildir. 
Aksine sadece kaside nazmetmektir” (Mîhâîl, 1988; 86). Edebiyat doğruluktan 
uzak olmamalıdır. Şairin ruhu yaşam nabzının atışını duyar. Kalbi ise nabız 
atışlarının sedasına cevap verir. Dili ise kalbinden geriye kalan atıklarıyla 
konuşur. İç dünyası (ruhu) gördüklerinden, işittiklerinden etkilenir. Kafasında 
düşünceler oluşmaya başlar. Bu düşünceler rüyada ve uyanıkken ona eşlik eder. 
Öyle bir sıkıntılarla kaplanır ki bu sıkıntılardan kurtulmaya çalışır. Sonunda 
kalbinden gelenleri kâğıda dökmek için bilinçsiz olarak kaleme itildiğini fark 
eder. Son kâfiyeyi getirene kadar dinlenemez. Bu son noktada durarak annenin 
çocuğuna şefkatle bakması gibi o da dudakları arasından kalemine dökülenlere 
bakar (Mîhâîl, 1988; 86).  

Nu’ayme’nin şiir alanında değişik görüşleri vardır. Ölçü, şiirin gereklerinden 
değildir diyerek Arap edebiyatında arûzu bulan Halil b. Ahmed el-Ferâhidi (ö. 
175/791)’nin ölçü sistemine karşı çıkmıştır (Mîhâîl, 1989; 101). “İnsanlar, dua 
ve ibadete ayinler koydukları gibi şiire de vezinler koydular. İnsanlar 
mabetlerini yapay şeylerle süsledikleri gibi şiiri de yapay şeylerle süslediler. 
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Dua ve ibadette mabedin gerekli olmadığı gibi şiirde de vezin ve kâfiye gerekli 
değildir” (Mîhâîl, 1988; 116). Hiç şüphesiz ki veznin ortaya çıkmasındaki amaç 
duygu ve düşüncelere tatlı bir melodi ahengi katmaktır. Bundan dolayı da vezin 
şiirle beraber doğal olarak gelişmeye başladı. Vezin, şiirle şekillendi, şiir 
vezinle değil. Arap şiirinin gelişmesiyle vezin de gelişti. Bu durum, Halil b 
Ahmed el-Ferâhidi’nin, vezinleri bir araya getirip onları bir kurala bağlıyana 
kadar böyle devam etti. Ama bu zamandan sonra vezin yavaş yavaş şiirin önüne 
geçmeye başladı. Ta ki vezin asıl, şiir ise ona bağlı oldu. Artık, Halil’in 
geliştirdiği arûza, vezinleriyle, süsleriyle vâkıf olan kişi şair olarak 
adlandırılmağa başlandı. Arûz, sadece şiirimize değil aynı zamanda genel 
edebiyatımıza da zarar verdi. Veznin şiirin önüne geçmesi, onu herkesin 
gözünde yapmacık hâle getirdi. Artık arûz ilmini benimseyen kişi şair 
sayılmaya başlandı (Mîhâîl, 1988; 117-119). Edebiyatta eskiyi taklit ederek ona 
bağlı kalındığı ve içten gelen duyguya önem verilmediği için eskiye bağlılığı 
eleştiriyor. “Sadece doğru vezinlere ve terennümlü kafiyelere önem vererek 
ortaya çıkarılan her ürün kısırdır. Gerçek ürün yalnızca vezin ve kâfiyeleri değil, 
duygu ve düşünceyi bir araya getiren eserdir. Bir ürün şekil ve içerik yönünden 
birbirinin ayrılmaz parçasıdır” (Mîhâîl, 1988; 124). Dilin ayrıntılarına takılıp 
kalan, anlamdan çok vezinle uğraşan kişilere karşı savaş açarak, onları 
beceriksiz taklitçilere benzetir. Anlamın hiçbir şeye kurban edilmemesi 
gerektiğini söylüyor. “Arûzun peşinden koşuştururken, şiirin dizginleri 
elimizden kaçtı. Şiir vezinlerinin doğrusunu eğrisinden ayırt edelim diye 
uğraşırken neyin şiir olduğunu ve neyin şiir olmadığını unutuverdik” (Mîhâîl, 
1988; 109).  

Nu’ayme, yükseliş, düşüş, güçlü ve zayıf durumlarda ilhamını hep ruhundan 
aldı. O, şairlik becerisi inkâr edilemeyecek bir şairdir. Şiirlerinde asla yağcılık 
yapmaz, aksine inandığı şeyden ilham alır. Sonradan onun, şiirden nesre 
kayması çok üzücüdür. Belki de o, şiirde anlatamadığı derin düşüncelerini 
nesirde anlatma imkânı bulmuştur (İhsân ve Muhammed Yusuf, 1982; 191-192).  

Dil Anlayışı 

Nu’ayme, geleneksel dil anlayışına bağlı olanları sert bir dille eleştirir. Dil 
araçtır, amaç değildir. Önemli olan ifadedir. O, sadece dile önem verip, içeriği 
ihmal edenleri eleştirir. Dili ortaya çıkaran, geliştiren insandır, dil insanla canlı 
kalır, insan dille değil. Zamanın değişmesiyle dil de değişebilir. Dil insanların 
elinde bir araçtır (Mîhâîl, 1988; 101). Dil, duygu ve düşüncelerimizi ifade 
etmek için kullandığımız bir araçtır. Önemli olan bu duygu ve düşüncelerdir. İlk 
önce onlar gelir daha sonra ise dil. Nitekim hayatın akışını değiştiren, devrim 
yaratan duygu ve düşüncelerdir, sözlük, sarf, nahiv kitapları değildir. Arap 
edebiyatında bugün biri biriyle çatışan iki düşünce vardır: birisi edebiyatın 
amacının dil olduğu, diğeri ise dilin amacının edebiyat olduğu. Birinci görüş 
sahipleri, edebiyatın amacının okuyucuya sunulan sarf, nahiv, arûz, kâfiye gibi 
bilgilerden ibaret olduğuna inanırlar. İkinci görüş sahipleri ise her şeyden önce 
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ne söylendiğine daha sonra ise nasıl söylendiğine bakarlar. Çünkü onlar 
edebiyatta önemli olan şeyin düşünce ve duygu olduğuna inanırlar (Mîhâîl, 
1988; 99-101).  

Nu’ayme’ye göre beşeriyetin gelişmesiyle beraber onun dili de gelişir. 
Bugün var olan insanlık birkaç asır bundan önce var olan beşeriyetin doğal 
olarak aynısı değildir. Bugün var olan dil de birkaç asır bundan önce var olan 
dilin aynısı değildir. Bunu görmemezlikten gelmek körlükten başka bir şey 
değildir. Beşeriyetin dilinin değişkenliğinin sırrı dilde değil, aksine bizzat 
insanın kendisindedir. Çünkü insan dili meydana getirmiştir, dil insanı değil. Dil, 
insanla hayat bulur, insan dille değil. İnsanın durumunun değişmesiyle dilin 
durumu değişir, dilin durumunun değişmesiyle insanın durumu değişmez. Dil 
insanın önünde bir araçtır, insan dilin önünde değil. Ama edebiyat kurbağaları 
bunun aksini iddia ediyorlar. Edebiyatçını dilin önünde bir araç olarak 
görüyorlar. Edebiyatçı, dilin, değersiz görülen kölesi, dil ise onun asîl efendisi 
oluyor. Şayet bir gün birisi çıkıp da iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini 
sözlüklerin bize aktarmadığı kelimelerle aktarmaya çalışırsa bu kurbağalar 
hemen öne atlayıp, dili kastederek “güzel araçlarımızı mahvettin” diye 
vakvaklamaya başlarlar.  

 Geleneksel dil anlayışına bağlı olanları kurbağaya benzettiği Nakîku’d-
defâdi isimli makalesinde şöyle diyor. “Hayatın olgularından biri olan dil, 
yalnızca yaşam kanunlarına boyun eğer. Hayat ise uygun olanlar içerisinden 
daha uygun olanı ayakta tutar. Öyleyse neye karşıdır bu Arap diyarlarından 
gelen vakvaklamalar. Bunlar sözlükleri yastık edinir, onlara dua okurlar. 
Hayattaki bütün gayeleri, bir kaside veya makalenin, kendi zevklerine uymayan 
kelime ve ifadeleri üzerinde münakaşa yapmaktır. İşte o zaman sana o tatlı 
nağmesini duyuracaktır. Vak! vak!” (Mîhâîl, 1988; 96-97).  

Nu’ayme, bütün bunları söylerken, Arap dilini sevmediği ve onu zayıflatmak 
istediği ithamıyla karşı karşıya kalmıştır. O, bu türlü suçlamaları bertaraf etmek 
ve Arap diline olan derin sevgisini göstermek için şöyle der. “Arapça, kelime ve 
türetim bakımından yeryüzünün geniş ve zengin dillerinden biridir dersem 
mübalağa etmiş sayılmam. Onu kara sevda derecesinde seviyorum. Bu dil 
kanımda ve canımda yaşıyor. Ne var ki o, bunca sayısız zenginliğine rağmen, 
bugün çağın ihtiyaçlarından doğan birçok kavrama gereksinim duymaktadır. 
Konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark bu kadar büyük olduğu sürece elbette 
tiyatro için elverişli olmayacaktır. Arap tiyatroculuğundaki zayıflık işte bundan 
kaynaklanmaktadır. Yine o, kaside ve makale bazında oldukça elverişli olmakla 
birlikte hikâye ve roman için o derece de elverişli değildir. Yazım ve 
okunmasındaki zorluklara ek olarak gramer ve morfolojisindeki güçlük de 
ortada (Mîhâîl, 1988; 56).  

Nu’ayme’ye göre, edebî dilin mahiyetinin doğru anlaşılmaması Arap 
edebiyatının geride kalmasının önemli sebeplerinden biridir. Çoğu edebiyatçının 
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özellikle de şairlerin yanlarından ayırmadıkları, içerisinde yeni nesil için 
anlaşılmaz olan eski kelimeleri bulup kullandıkları sözlüklere karşı sert 
eleştiride bulunur. Bu sözlükleri eskimiş, dağılmış evle kıyaslar. Ediplerin 
eserlerinin yüzeysel olmasından, gerçek duyguyu yansıtmamasından dolayı 
yakınıp durur. Şairleri bu eskiye bağlılıktan vazgeçmeye, onların hayatın gerçek 
yüzüne cesaretle bakmaya çağırır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de 
ümitsizliğe kapılmıyor, yazısının sonunu ümitle bitiriyor “Ümitsizliğe 
kapılmayın, siyah bulutların arkasından yeryüzünü aydınlatan Güneş 
doğacaktır” (Mîhâîl, 1988; 64).  

Fasih ve halk dili kullanımlarına da değinen Nu’ayme, halk dilinin 
kullanılmasının kaçınılmaz olduğu yerlerin var olduğunu savunur. Örneğin 
herhangi bir yazar, okuma yazma bilmeyen bir çiftçiyi, şiir divanlarının ve dil 
kitaplarının lisanıyla konuşturacak olursa farkında olmadan komik bir duruma 
düşer ve hem kendisine, hem çiftçisine, hem de okuyucusu veya dinleyicisine 
haksızlık etmiş olur. Halk dili bütün kabalığına rağmen halkın felsefesini, 
yaşam tecrübelerini, inançlarını ve vecizelerini içinde barındırmaktadır. Şayet 
bütün bunlar, yazı dili ile ifade edilecek olursa sanki yabancı bir dilden şiir ya 
da vecize çeviren kimsenin konumuna düşülmüş olur. Öyleyse bazı durumlarda 
özellikle de tiyatro sanatında halk dilinin kullanılması kaçınılmazdır (Mîhâîl, 
1988; 34; Mîhâîl, 1989; 16). Nitekim Nu’ayme, el-Âbâ ve el-benûn (Babalar ve 
Oğullar) isimli tiyatro eserinde eğitimli kahramanlarını edebî dilde, eğitimsiz 
kahramanlarını ise halk dilinde konuşturur. Dolayısıyla söylenmek istenen şeyi 
hangi dil daha iyi ifade edecekse onu kullanmak zorunluluğu vardır. Çünkü ona 
göre meselenin özü dilde değil anlamdadır. Dil bunun için bir araçtır. Bu konu 
ile ilgili olarak şöyle der. “Dil meselesinin hassas bir konu olduğunu bilmiyor 
değilim. Bu konu, yaratana değil de yaratılana tapan bazı insanların zihninde 
gürültü patırtı ve kuruntu uyandırmaktadır. Onlar Arapça’yı onu meydana 
getiren Araplardan daha kutsal sayıyor ve onu mükemmelliğin adresi olarak 
gösteriyorlar (Mîhâîl, 1985; 57).  

DEĞERLENDİRME 

Batı edebiyat, 20. yüzyılın başlarından başlayarak, Doğuda kendi varlığını 
iyiden iyiye hissettirmişti. Artık şairler şiirde bir yenilenme istiyorlar ve Batı 
tarzı şiirler yazmaya gayret ediyorlardı. İşte bu yenilikçi hareket daha Mehcer 
edebiyatı ortaya çıkmadan önce Mısır’da Ahmed Şevkî ve Hafız İbrahim, 
Lübnan’da el-Yâzicî, Irak’ta ez-Zehâvî ve el-Rusâfî ile başlamıştı. Doğu Arap 
dünyasındaki bu yenilikçi şairler sahip oldukları bütün yeniliklere rağmen yine 
de eskinin ifade kalıplarından ve konu başlıklarından pek de dışarı çıkamadılar. 
Bu yüzden Mehcer şairleri bu kişileri gerçek birer yenilikçi saymamışlar sadece 
ıslahatçılar olarak görmüşlerdir (Abd el-Hakîm, 1980; 22). Özellikle de el-
Râbıta el-Kalemiyye mensupları Arap şiirine bütün boyutlarıyla yeni anlayışlar 
getirmişlerdi. Klasik söylev dilini reddetmişler ve Muhammed Mendûr’un 
“fısıltı şiiri” diye isimlendirdiği türü tercih etmişlerdir. Bunun yanı sıra insanın 
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kişisel tecrübelerini, insanın doğaya karşı konumu, temel insanlık sorunları ve 
var oluş problemi gibi konuları şiirlerinde merkez olarak almışlardı. Böylelikle 
Arap şiirine Kitab-ı Mukaddes’ten birtakım konular sokmuşlar, Arap şiirini 
etkileyerek ufuklarını genişletmişlerdi. Bunlara ek olarak kısa vezinler 
kullanmaya özen göstermişler ve kâfiyeleri çeşitlendirerek şirin biçimini 
değiştirmişlerdi (Mustafa, 1969; giriş).  

Bu yenilikçi akımın önde gelenlerinden olan Mîhâîl Nu’ayme’nin eleştiriye 
dair yazıları el-Ğirbâl (Elek), Fi’l-ğirbâli’l-cedid (Yeni Elek) isimli kitaplarında 
ve makalelerinde toplanmıştır. Bu alanda diğer Mehcer edebiyatçılarının da 
eseleri vardır. Ancak bu alanda ilk akla gelen Nu’ayme’dir. Çünkü denilebilir ki 
eleştiri metodunun ilk edebi ölçülerini geliştiren o olmuştur. Zaten onun bütün 
bu edebî ölçülerini, el-Ğibâl (Elek) adlı eserinde görmek mümkündür (Hüseyin, 
2002; 169). Nu’ayme şair gibi bir yenilikçiydi. Şiirde vezin taklidinden çıktı. 
Bazen iki beyitte kâfiyeye bağlı kalıyor, ama kasidenin hepsinde değil. 
Konularını hep hayattan alan Nu’ayme’nin “Ahî” isimli kasidesi hümanist 
düşüncelerle zengindir (Muhammed Abd el-Munîm, 1986; 387). Her türlü 
eskiye karşı gelen Nu’ayme, eski konuları değersiz buluyor yeni konulara 
yöneliyordu.  

Denebilir ki tüm Mehcer şairleri arûz vezinlerinin basît, medîd, tavîl gibi 
uzun bahirlerinden hep kaçınmışlar, kısa bahirlere eğilim göstermişlerdi. Ayrıca 
tevşîh diye anılan ve Endülüs edebiyatının getirdiği bir yenilik olan vezin 
türünü benimsemiş ve kullanmışlardı (Nâdire Cemil, 1957; 229–231). Mehcer 
şairlerinin vezin ve kâfiyede yaptıkları yenilikler aslında köklü ve orijinal 
yenilikler değildir. Onların yaptıkları şey sadece kâfiye çeşitlemesi ve arûz 
veznindeki tef’ilelerin dağılımını değiştirmek olmuştur. Dolayısıyla ortaya yeni 
bir şiir musikisi koymaktan çok var olan musikinin (arûz) içinde oynama 
yapmak suretiyle bir değişiklik yapmaya çalışmışlardır. Yapılan bu tür 
değişiklik ise ilk olarak Mehcer edebiyatında değil Endülüs edebiyatında ortaya 
çıkmıştır. Endülüs edebiyatındaki muvaşşaha türü aslında arûz veznindeki 
bahirlerin dağılımında yapılan değişiklikten ibarettir. Öyleyse Mehcer 
edebiyatının vezin ve kâfiyede yaptığı değişikliği, yüzyıllar önce Endülüslü 
edebiyatçılar ortaya çıkarmışlardır. Hatta bazı Endülüs muvaşşahlarında arûz 
vezni dışında başka vezinlere bile rastlanmıştır. Ne var ki ne Endülüs ne de 
Mehcer edebiyatçıları yeni bir vezin getirmeyi başarabilmişlerdi (Enes, 1980; 
354–355). Râbıta el-Kalemiye’nin diğer üyeleri gibi Nu’ayme’nin da arûz 
kurallarına karşı olan bu tavırlarına rağmen o da arûzun bütün bahirlerini 
şiirlerinde kullanmış ve bu yolda eskileri takip etmişti (Nâdire Cemil, 1957; 
233). Muhammed Mendûr, Nu’ayme’nin dil hakkındaki görüşlerini verdikten 
sonra şöyle devam eder. “Nu’ayme’nin dil konusundaki düşünceleri bir nazariye 
olarak kaldı. Ne kendisi ne de Mehcer edebiyatından olan diğer arkadaşları 
edebî dilimizin ve kurallarının dışına çıkmadılar. Doğudaki bazı edebiyatçı 
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meslektaşlarının ibarelerde ve dilin terkibinde yaptıkları gibi onlar da bazı 
yenilikler dışında başka bir şey yapmadılar” (Muhammed, ts. ; 41).  

Kuşkusuz ki Nu’ayme, el-Râbıta el-Kalemiye yazarları arasında, ibareleri en 
güzel olan, lafızla ibare arasındaki ilgiyi en güzel kura bilen kişidir (Îsâ, 1977; 
379). Onun şiirler topluluğuna baktığımızda kulağa hafif gelen üslubunu 
görürüz. Kısa bahirler, kafiyelerin çeşitliliği hâkimdi. Bütün bunlar onun şiir 
alanındaki yeniliklerindendir. Aynı zamanda yabancı ruhunun ve Batı 
edebiyatının etkisinin şahidi oluruz. Ama Nu’ayme kendisi, şiirinin ister 
Amerika, ister İngiliz, isterse de Fransa edebiyatının etkisinden uzak olduğunu 
açıklıyor. Onu etkileyen ve onun şiirlerinin etkilendiği tek yabancı edebiyat Rus 
edebiyatıdır. Bu iz kuşkusuz ki onun Poltava’da başlayan eğitiminden 
kaynaklanmaktadır. Daha sonraları ise Dostoyevski ve Tolstoy gibi ünlü Rus 
yazarlarının eserleriyle tanışlıkla başlar. Nu’ayme’deki bu etkiler daha çok 
felsefi, sosyal düşüncelerde ve iç muhasebede kendini göstermektedir. Özellikle 
de Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sının etkileri onun hikâyelerinde barizdir. Aynı 
zamanda bu etkilerin izlenimlerini onun şiir toplusu olan Hemsu’l-cufûn’unda 
da görmekteyiz. Nu’ayme ilk şiirini de Rus dilinde yazdığını belirtiyor. en-
Nehru’l-mütecemmid ismindeki bu şiirini daha sonra kendisi Arapçaya 
çevirmişti (Nâdire Cemil, 1957; 283).  

Nu’ayme, Rusya’da öğrenciyken Rus edebiyatının devleriyle tanıştı. Rus 
edebiyatına aşina olması, onun Rus edebiyatçı ve eleştirmenlerinin 
üsluplarından yararlanma imkânı verdi. Onun düşünce dünyasının oluşumunda 
da onların etkisi olmuştu. İlk kasidesi olan en-Nehru’l-mutecemmide (Donmuş 
Nehir)’i Rusya’da öğrenciyken kaleme alan Nu’ayme, donmuş çay 
benzetmesiyle Rus imparatorluğunun baskısı altında olan Rus halkının donuk 
yaşam tarzını canlandırmıştı (Abd el-Dâyim, 1993; 228). Ünlü Rus müsteşriki 
Kraçkovski, Nu’ayme’nin Rus edebiyat ile olan ilişkisini şöyle dile getiriyor. 
“Rus edebiyatnı derinden benimseyen, onun klasiklerinin terbiyesini almış olan, 
Belinski idealaraını derinden anlayan Nu’ayme, haklı olarak modern devrin en 
ünlü Arap eleştirmeni sayılıyor. Nu’ayme’nin biblografisine yazdığı önsözde 
Kraçkovski şöyle diyor. “Onun eserlerinde, özellikle de eleştiri yazılarında Rus 
edebiyatının en başlıcası da Belinski’nin eleştiri metodunun izlerini 
görüyordum” (İgnatiy Yulianoviç, 1956; 223).  

Nu’ayme’nin Rus edebiyatından etkilenmesi konusunda Azerbaycanlı Doğu 
bilimcisi Aida İmanguliyeva daha kesin görüş belirterek şöyle diyor. “el-Girbâl 
kitabı Rus edebî eleştiri metodunda, özellikle de Rus eleştirmen Belinski’nin 
eserlerinin etkisi altında yazılmıştır. Nu’ayme’nin edebî eleştirilere dair yazmış 
olduğu makaleleri bunun kanıtıdır” (Aida, 2002; 102).  

SONUÇ 

Üslubuna gerçekçilik, sadelik, akıcılık hâkim olan Nu’ayme, Arap 
edebiyatının genel özelliği olan uzatmalar ve doldurma ifadelerden uzak 
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durmuştur. O, şiirlerinde oldukça sade ve kolay kelimeleri kullanmıştır. 
Kelimenin kullanım yaygınlığına ve insana hoş gelmesine önem vermiştir. Bazı 
durumlarda halk dilinin kullanılması gerektiğini savunmasına rağmen ortaya 
koyduğu ürünlerinin dili hep fasîh Arapça olmuştur. Sadece el-Âbâ ve el-benûn 
(Babalar ve Oğullar) isimli tiyatro eserindeki eğitimli kahramanlarının dili fasîh 
Arapça, eğitimsiz kahramanlarının dili ise halk Arapçasıdır. Onun dil 
hakkındaki düşünceleri bir nazariye olarak kalmıştır. Ürünlerinde edebî dilin ve 
kurallarının dışına çıkmamıştır. Dilde yaptığı yenilikler, ibareler ve dilin 
terkibindeki değişikliklerin ötesine geçmemiştir.  

Nu’ayme, Arap edebiyatının taklitten, süsten ve mübalağadan kurtulmasına 
davetle yetinmedi aynı zamanda hayatı canlandıran şiir türüne davet etti. Ona 
göre hayat ve edebiyat ayrılmaz ikiz kardeştirler. Bundan dolayı edebiyat 
besinini daima yaşamdan almalıdır. Şiirin, gazel, övgü, yergi, ağıt, övünç ve 
kahramanlık türünün dışında başka türlerden de olabileceğini söyleyerek, arûz 
ve vezne karşı çıktı. Arûz kurallarına karşı olan tavırlarına rağmen o da arûzun 
bütün bahirlerini şiirlerinde kullanmış ve bu yolda eskileri takip etmişti. Yaptığı 
şey sadece kâfiye çeşitlemesi ve arûz veznindeki tef’ilelerin dağılımını 
değiştirmek olmuştur. Dolayısıyla ortaya yeni bir şiir musikisi koymaktan çok 
var olan musikinin (arûz) içinde oynama yapmak suretiyle bir değişiklik 
yapmaya çalışmıştır.  

Sonuç olarak bir edebiyat eleştirmeni olarak Nu’ayme, edebiyatta çağa, 
zamana, mekâna göre değişmeyen edebî ölçütler ortaya koymuş, şiirin 
yapısında bazı değişikliğe giderek arûz sistemine karşı gelmiştir. O, dilin 
ayrıntılarına takılıp kalan, anlamdan çok vezinle uğraşan kişilere karşı savaş 
açarak, onları beceriksiz taklitçilere benzetmiştir. Edebiyatı hayattan ayrı 
görmeyerek, onun konusunu yaşamdan alması gerektiğini savunmuştur.  
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