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Îliyyâ

Selîm Hâvî

HATTÂB, Mahmûd Þît

İs lâmiy ye mu£â½ıra, Ka hi re 1390/1970, s. 37-57; 
Mu ham med el-Meczûb, £Ulemâß ve mü fekki rûn 
£araf tü hüm, Ka hi re, ts. (Dârü’l-i‘tisâm), I, 327-
347; En ver el-Cündî, A£lâ mü’l-šar ni’r-râbi£  £aşer 
el-hicrî: A£lâ mü’d-da£ve ve’l-fikr, Ka hi re 1981, s. 
289-297; Ah med el-Alâvi ne, et-Te×yîl ve’l-is tidrâk 
£alâ Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Cid de 1423/2002, s. 
323-324; Sabâh Nûrî el-Merzûk, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn ve’l-küttâbi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, 
Bağ dad 2002, VII, 320-327.

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —HÂVÎ, Îliyyâ Selîm
אوي ) ّא   ( إ

(1929-2000)

Arap þairleri ve þiirleri üzerine
eleþtirileriyle tanýnan

Lübnanlý âlim, edebiyatçý 
ve eðitimci.˜ ™

25 Ma yıs 1929 ta ri hin de Lüb nan’ın 

Metn ka za sı Şü veyr kö yün de dün ya ya gel-

di. Ba ba sı Selîm Halîl el-Hâvî, an ne si Se-

lîme Necîb Atâyâ, ağa be yi de ün lü şa ir Ha-

lîl Hâvî’dir. Kö yün de ki il ko kul da oku duk tan 

son ra tah si li ne Pro tes tan Yük sek Dev let 

Oku lu ile Aziz Yu hannâ es-Sâbiğ Ens ti tü-

sü’nde de vam et ti. Bey rut Öğ ret men Oku-

lu’nu 1948’de ta mam la dı. Bu ra da ta rih çi, 

ede bi yat çı ve po li ti ka cı Fuâd el-Bustânî’nin 

ders le ri ne gir di, on dan eleş ti ri ve ede bi yat 

ala nın da önem li bil gi ler edin di. Yi ne bu 

okul da edebî dü şün ce le ri nin olu şu mun da 

önem li bir et ki si bu lu nan Fran sız ma te-

ma tik çi, fi zik çi ve dü şü nü rü Bla ise Pas cal 

hak kın da ge niş bil gi sa hi bi ol du. 1952’de 

fel se fe dip lo ma sı al dı. Me zu ni ye ti nin he-

men ar dın dan eği tim ala nın da ça lış ma ya 

baş la dı. 1955’te Lüb nan Üni ver si te si Yük-

sek Ede bi yat Ens ti tü sü’nü de bi tir di ve 

bu ra da bir çok Fran sız ho ca ile ta nış tı. On-

lar dan yi ne ede bi yat ve eleş ti ri ko nu sun da 

da ha son ra çok fay da la na ca ğı ders ler al dı. 

Lüb nan Üni ver si te si’nde Arap ede bi ya tı 

ala nın da uz man laş tı.

Üni ver si te de ken di si ni ede bi ya ta yön-

len di ren şa ir Nâyif Ne ked’den ders gör dü 

Fâ ti ¼u Ce zî reti ªa rîf ve Ce zî re ti’l-ƒaŠrâß” 

(MMİ Ir., XL/2 [1989], s. 66-85). Bu ça lış ma-

la rıy la bir ta raf tan ilk dö nem İs lâm tarihi-

ne yön ve ren le ri ta nı tır ken di ğer ta raftan 

bun la rın baş ta as ker lik ol mak üze re top lu-

mun için den çe şit li di sip lin le re bağ lı ki şi le-

rin ör nek alı na rak ye tiş ti ril me si nin öne mi 

üze rin de dur muş tur.

As kerî Ko nu lar. Hat tâb’ın, Hz. Pey gam-

ber za ma nın dan baş la mak üze re as ker-

lik le il gi li te rim le rin ya nın da sa vaş sa na tı 

ve mal ze me le ri ni ko nu alan, İs lâm harp 

ta ri hi ba kı mın dan önem li ça lış ma la rın-

dan ba zı la rı şun lar dır: el-Mu½¹ala¼âtü’l-

£as ke riy ye fi’l-Æurßâni’l-Kerîm (Bey rut 
1386/1966), Di râ sât fi’l-va¼de ti’l-£aske-

riy ye ti’l-£Ara biy ye (Ka hi re 1969), el-

Va sî¹ fî risâle ti’l-mes ci di’l-£as ke riyye 

(Bey rut 1401/1981), el-£As ke riy yetü’l-

£Ara biy ye tü’l-İs lâ miy ye (Bey rut 1403/ 
1983), el-£As ke riy ye tü’l-£Ara biy yetü’l-

İs lâ miy ye: £Aš¢de ten ve târîÅen ve šå-

de ten ve türâ¦en ve lu³aten ve si lâ ¼an 

(Bey rut 1403/1983). As kerî ter mi no lo ji nin 

Arap ça’da yay gın laş ma sı na önem li kat-

kı sağ la yan Mahmûd Şît Hat tâb, sa vaş 

sa na tı ve av cı lık ko nu sun da ki eser le riy le 

ta nı nan Mem lük ku man da nı İbn Menglî’-

nin (ö. 778/1376 [?]) el-Edil le tü’r-res-

miy ye fi’t-te£âbi’l-¼ar biy ye ad lı ese ri-

nin tah kik li neş ri ni de yap mış tır (Bağ dat 
1409/1989) (di ğer eser le ri için bk. Sa bâh 
Nûrî el-Merzûk, VII, 320-327).

Gün cel Ça lış ma la rı. Hat tâb, için de ya-

şa dı ğı top lu mun me se le le ri nin çö zü mü ne 

ge nel ola rak kat kı da bu lun ma ya ça lış mış, 

iç ti maî, ahlâkî ve mânevî alan lar da ıs la ha 

da ya lı fi kir ler üret miş tir. Arap dün ya sın da 

ka li te li eği tim le İs lâmî şuu run güç len di-

ri le rek ve özel lik le İs ra il’e kar şı kül tü rel 

kim li ğin ko ru na rak mü ca de le ye de vam 

edil me si, iş ga le kar şı ci had ru hu nun can lı 

tu tul ma sı için bü yük ça ba gös ter miş, İs ra-

il’e üs tün gel me nin yegâne yo lu nun ni te-

lik li eği tim ve öğ re tim fa ali yet le ri ol du ğu-

nu söy le miş tir. £Adâle tü’s-semâß (Ka hi re 
1968), ¥aš¢šatü İsrâßîl (bas kı ye ri yok, 
1967), Bey ne’l-£aš¢de ve’l-šıyâde (Bey-
rut 1972), el-£As ke riy ye tü’l-İsrâßîliy ye 

(Bey rut 1968) gi bi eser le riy le Arap âle-

min de ta rih bi lin ci nin ve dinî duy gu la rın 

uya nıp ge liş me sin de önem li rol oy na-

mış, İs ra il’in Or ta do ğu po li ti ka sıy la il gi li 

ma ka le le ri ni sü rek li ye ni le ye rek Ehdâfü 

İsrâßîliy ye ti’t-te ves sü£ıy ye fi’l-bi lâ di’l-

£Ara biy ye adıy la bir ara ya ge tir miş tir 

(Ka hi re 1970; Ri yad 1433/2011).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Mahmûd Şît Hat tâb, er-Resûlü’l-šåßid, Bağ dad 

1960, s. 203, 291; İbrâhim el-Ba‘sî, ŞaÅ½iyyât 

Eser le ri. Velûd bir ya zar olan Mahmûd 

Şît Hat tâb’ın bir kıs mı he nüz ya yım lan ma-

mış 300’ü aş kın ki tap, risâle ve ma ka le si 

var dır. Si yer ve İlk Dö nem İs lâm Ta ri hi. 
Arap dün ya sın da as kerî okul la rın ya nın-

da di ğer eği tim ku rum la rın da Hz. Pey-

gam ber’in ha ya tı ve İs lâm ta ri hi nin ih mal 

edil di ği ni gö ren Hat tâb ilmî me sa isi nin 

önem li bir kıs mı nı bu an la yı şı de ğiş tir me-

ye ayır mış tır. er-Resûlü’l-šåßid ad lı ça-

lış ma sı ilk ese ri olup (Bağ dad 1958) Türk-

çe’den (Ko mu tan Pey gam ber, trc. Ah med 
Ağı rak ça, İs tan bul 1986) baş ka pek çok 

di le çev ril miş tir. Eser de Hz. Pey gam ber’in 

gaz ve le ri, ay rı ca se riy ye ler ele alın mış tır. 

Hat tâb, Re sûl-i Ek rem’le il gi li her tür lü ça-

lış ma nın için de yer al ma ya ça lış mış ve çok 

sa yı da aka de mik top lan tı ya ka tıl mış tır. 26 

Ka sım 1979’da Ka tar’da dü zen le nen III. 

Ulus la ra ra sı Sî ret-i Nebî Kon fe ran sı’nda 

sun du ğu teb liğ Pey gam ber Or du su nun 

Ta ri hi adıy la Türk çe’ye çev ril miş tir (trc. 
İh san Sü rey ya Sır ma, İs tan bul 1983). Bu-

nun ya nın da Sü ferâßü’n-nebî ½al lallåhü 

£aley hi ve sel lem (Bey rut 1417/1996), 
“Mu£âz b. Ce bel el-En½ârî el-ƒaz recî e½-

½a¼âbî el-£âlim es-sefîr el-mücâhid ra Šı-

yal lå hu £anh” (Me cel le tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-
İs lâmî, I/1, Mek ke 1987, s. 219-252), “es-

Sefârât ve’r-resâßilü’n-ne beviy ye: Küt tâ-

bü’n-nebî ve mevâddü hü mü’l-ki tâ biy ye” 

(el-Mev rid, XVI/1, Bağ dad 1987, s. 29-50), 
“e½-Øa¼âbiy yü’s-sefîr ¥â¹ıb b. Ebî Bel te£a 

el-La¼mî” (Risâle tü’l-ƒalîci’l-£Ara bî, III/9, 
Ri yad 1983, s. 133-148) gi bi ça lış ma lar 

yap mış tır. Ay rı ca Hz. Pey gam ber’in ter bi-

ye sin de ye ti şen ler le on lar dan son ra ge len 

ve as ker lik ta ri hi nin önem li olay la rın dan 

olan İs lâm fe tih le ri ni ger çek leş ti ren ku-

man dan la rın fa ali yet le ri ni ele alan ça lış-

ma lar yap mış tır. Æå de tü fet¼i’ş-Şâm ve 

Mı½r (Bey rut 1385/1965), £Uš be b. Nâ fi£ 

el-Fihrî (Bağ dat 1383/1965; Ka hi re 1971), 
Æå de tü fet¼i’l-£Irâš ve’l-Ce zî re (Ka hi-
re, ts.), Æå de tü fet¼i’l-Ma³ ri bi’l-£Arabî 

(I-II, Bey rut 1386/1966, 1398/1978, 1404/ 
1984), ƒâlid b. Velîd el-Ma¼ zû mî (Bey-
rut 1968), Æå de tü’n-nebî el-šå de tü’ş-

şü hedâß fî Mußte Zeyd b. ¥â ri ¦e el-Kel-

bî (Bey rut 1990), Æå de tü’n-nebî (Dı maşk 
1415/1995), Æå de tü fet ¼i’l-İs lâmî fî bi-

lâ di Mâ ve râßin nehr (1418/1998), Æå de-

tü fet¼i’s-Sind ve Af³a nis tân (Bey rut 
1418/1998), “Mesleme b. £Abdilme lik b. 

Mer vân fâ ti ¼u Şa¹ri’l-AnâŠûl ve Mu¼â½ı-

rü’l-Æus ¹an ¹î niy ye” (MMİIr., XXVII I [1397/ 
1977], s. 117-152; XXIX [1398/1978], s. 71-
93; XXX [1399/1979], s. 128-177), “ªârıš 

b. Zi yâd: Fâ ti ¼u Şa¹ ri’l-En de lüs” (MMİ Ir., 
XXXIX/3 [1988], s. 73-136), “ªa rîf b. Mâlik: 
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Şâ£irü’l-enâşîd ve’l-me râ ¦î (I-II, Bey rut 
1981); ƒalîl ¥âvî fî su ¹û ri hî fî sîre tihî 

ve şi£rih (Bey rut 1983); ƒalîl ¥âvî fî 

muÅtârât min şi£ ri hî ve ne¦rih (Bey rut 
1983); Ma£a ƒa lîl ¥âvî fî sîre ti ¼ayâtihî 

ve şi£rih: A¼ dâ¦ ve e¼âdî¦ ve dirâsât 

(Bey rut 1987); Na¾ariy ye tü’l-fen ni’½-½âfî 

bey ne’l-meb deß ve’t-ta¹bîš: Æa²âyâ ve 

me ×â hib ve a£lâm (Bey rut 1989).

C) Di ğer Eser le ri. Şi ir Akım la rı: el-

Klâ si kiy ye fi’ş-şi£ri’l-³arbî ve’l-£Arabî 

(Bey rut 1979); er-Rûman siy ye fi’ş-şi£-

ri’l-³ar bî ve’l-£Arabî (Bey rut 1979); el-

Ber nâ siy ye fi’ş-şi£ri’l-³arbî ve’l-£Ara bî 

(Bey rut 1979, 1980); er-Rem ziy ye fi’ş-

şi£ ri’l-³arbî ve’l-£Arabî (Bey rut 1979); 
es-Sür(re)yâ liy ye fi’ş-şi£ ri’l-³arbî ve’l-

£Ara bî (Bey rut 1979). Ti yat ro: Aesch ylus 

ve’t-trâcîdya’l-i³ rî šıy ye (Bey rut 1978); 
So po hoc les ve’t-trâ cîd ya’l-i³ rî šıy ye 

(Bey rut 1980); Eu ri pi des ve’t-trâ cîd ya’l-

i³ rî šıy ye (Bey rut 1978); Şha kes pe are 

ve’l-mes ra ¼u’l-İlî zâb bî tî (Bey rut 1978); 
Eu ge ne O’Ne ill ve’l-mes ra¼u’l-Em rî-

kî (Bey rut 1981); Lu igi Pi ran del lo ve’l-

mes ra¼u’l-İ¹â lî (I-II, Bey rut 1978-1979); 
el-Fen ve’l-¼ayât ve’l-mes ra¼: Na-

¾ariy yât ve na ¾a rât (Bey rut 1985); Pic-

ket (Bey rut, ts. [Dârü’s-se kå fe]). Di van 
Neş ri: Şer ¼u Dî vâ ni’l-AÅ¹al et-Ta³libî 

(Beyrut 1967, 1979, 1986); Şer¼u Dîvâni 

Ebî Tem mâm (Bey rut 1981); Şer¼u Dî-

vâ ni Cerîr (Bey rut 1980, 1982); Şer¼u 

Dî vâ ni’l-Fe rez daš (Bey rut 1982); Şer¼u 

Dî vâ ni Ebî Nüvâs (Bey rut 1982, 1987). 
Ro man la rı: ed-Düvvâme (Bey rut 1982); 
el-Æa½r (Bey rut 1982); Øukûk ve şükûk 

£alâ Ša fâ fi’l-müs tenša£ (Bey rut 1985); 
Neb hân (Bey rut 1986). Hâvî’nin ay rı ca el-

Mü fîd fi’l-ede bi’l-£Arabî (or ta okul ki tabı, 
Bey rut 1964-1965) ve Fen nü’l-Åa ¹â be ve 

te¹av vu ruhû £in de’l-£Arab (Bey rut 1960, 
1969, 1970, 1997) ad lı eserle ri de var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ro bert B. Camp bell, Con tem po rary Arab Writ-

ers, Bey rut 1996, I, 450-453; M. Halîl el-Bâ şâ – 

Ne cîb Hü se yin el-Bu aynî, Mu£ce mü’l-müßel lifîn 
fi’ş-Şûf ve’l-Met neyn ve ÆaŠâß £Âli ye, Bey rut 
1999; İbrâhim Ab duh el-Hûrî, Şümû£ fi’l-bâl, 
Bey rut 2003; Tûnî Dav, Mu£ce mü’l-šar ni’l-£işrîn, 
Bey rut, ts. (Dâru Eb‘âd), s. 760 vd.; Yûsuf Le be kî, 

“¥â vî, Îliyyâ Selîm”, Mv.AU, VI, 128-133.

ÿHü se yin Ya zı cı

– —HAYÂLÎ-i GÜLÞENÎ
(ö. 977/1570)

Halvetî-Gülþenî þeyhi, þair.˜ ™

890 (1485) yı lın da Teb riz’de doğ du. Adı 

Emîr Ah med, la ka bı Şem sed din, kün ye si 

şah si ye ti, en gin kül tü rü ve di le hâki mi-

ye tiy le te ma yüz eden Hâvî eser le rin de ki 

ifa de ka bi li ye ti, dü şün ce zen gin li ği, ana liz 

ye te ne ği, tah kik ve tet kik be ce ri si, öz gün-

lük ve so nuç çı kar ma açı la rın dan da ede-

bi yat se ver ler ara sın da müs tes na bir ye re 

sa hip ol muş tur.

Eser le ri. Hâvî ede bi yat ta ri hi ve şi ir le 

il gi li araş tır ma, edebî eleş ti ri ve de ğer-

len dir me ler le şi ir akım la rı ve edebî sa-

nat lar, hikâye ve ro man alan la rın da pek 

çok eser ve ma ka le yaz mış tır (Mv.AU, 
VI, 129-131). A) Kla sik Arap Şi iri ve Şa-
ir le ri: İb nü’r-Rû mî, fen nühû ve nef siy-

ye tühû min Åi lâ li şi£rih (Bey rut 1959, 
1960, 1980, 1988); Fi’n-Našd ve’l-edeb 

(I-V, Bey rut 1960, 1980, 1986); Fen nü’l-

va½f ve te ¹av vu ru hû £in de’l-£Arab (I-II, 
Bey rut 1961, 1980, 1987); Fen nü’l-faÅr 

ve te ¹av vu ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 
1964); Fen nü’ş-şi£ri’l-Åamrî ve te¹av-

vu ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 1969); İm-

rußül šays: Şâ£i rü’l-merßeti ve’¹-¹abî£a 

(Bey rut 1970); en-Nâbi³atü’×-¬übyânî: 

Si yâ se tü hû ve fen nühû ve nef siy ye-

tüh (Bey rut 1950, 1970); el-¥u¹ayße fî sî-

re tihî ve nef siy ye tihî ve şi£rih (Bey rut 
1961, 1970); Fen nü’l-hicâß ve te¹av vu-

ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 1970, 1998); 
el-AÅ ¹al: Fî Sîre tihî ve nef siy ye tihî ve 

şi£ rih (Bey rut 1979, 1981); el-Mü te neb bî: 

Sî re tühû ve nef siy ye tühû ve fen nü hû 

min Åilâli şi£rih (Bey rut 1990); Ne mâ-

×ic fi’n-našdi’l-edebî ve ta¼lîli’n-nu ½û½ 

(I-III, Bey rut 1996).

B) Mo dern Arap Şi iri ve Şa ir le ri: İlyâs 

Ebû Şe be ke: Şâ£irü’l-ca¼îm ve’n-na£îm 

(Bey rut 1970); A¼med Şevš¢ (I-IV, Bey-
rut 1970, 1977, 1983); Ebü’l-Æåsım eş-

Şâb bî: Şâ£irü’l-¼ayât ve’l-mevt (Bey rut 
1972); Emîn NaÅle: eş-Şâ£irü’l-cemâlî 

(Bey rut 1972); el-AÅ¹alü’½-Øa³¢r: Şâ£i-

rü’l-cemâl ve’z-zevâl (Bey rut 1972); 
Îliy yâ Ebû MâŠî: Şâ£irü’t-tesâßül ve’t-

te fâßül (Bey rut 1972); £Ömer Ebû Rîşe: 

Şâ£i rü’l-cemâl ve’l-šıtâl (Bey rut 1972); 
Øa lâ¼ Le bekî: Şâ£irü’r-rav¼ ve’l-bav¼ 

(1972); Ni zâr Æabbânî: Şâ£irü’l-merße, 

şâ£i ru ša Šıy ye ve il tizâm (I-II, Bey rut 
1972, 1981); Fevzî el-Ma£lûf: Şâ£irü’l-

bu£d ve’l-vecd (Bey rut 1973); ƒalîl Mu¹-

rân: Şâ£i rü’l-šu¹reyn (I-IV, Bey rut 1973); 
Bedr Şâkir es-Seyyâb: Şâ£irü’l-enâ şîd 

ve’l-merâ¦î (I-VI, Bey rut 1973, 1980); Şe-

fîk el-Ma£lûf: Şâ£irü’l-bu£d ve’l-vecd 

(Bey rut 1978); Ma£rûf er-Ru ½â fî: en-

Nâ ¦ir ve’ş-şâ£ir (I-IV, Bey rut 1978); eş-
Şâ£irü’l-Æaravî: Reşîd Selîm el-ƒû rî (I-
IV, Bey rut 1978); İbrâhîm Nâ cî: Şâ£irü’l-

vicdân (Bey rut 1979); Be de vî el-Ce bel: 

ve Arap ça’sı nı kuv vet len dir di. Bu sı ra da 

Cib rân Halîl Cibrân, İlyâs Ebû Şe be ke, Sa-

lâh Le bekî ve uzun sü re şi iri nin et ki sin de 

kal dı ğı Saîd Akl gi bi çağ daş Arap ede bi ya-

tı nın önem li şah si yet le ri nin eser le ri ni oku-

du. Di ğer ta raf tan sem bo lizm akı mı nın 

ön cü sü Fran sız şa iri Stép ha ne Mal lar mé 

ile XIX. yüz yı lın en önem li sem bo list şa-

ir le rin den Char les Ba ude la ire’i in ce le di ve 

on la rın da et ki sin de kal dı. Kırk yıl dan faz la 

bir sü re ede bi yat araş tır ma la rıy la uğ raş-

tı. Bu sü re için de ede bi yat ta ri hi, edebî 

eleş ti ri, edebî araş tır ma, edebî sa nat lar ve 

hikâye gi bi alan lar da eser ler ver di. Bu yö-

nüy le hem ge nel Arap ede bi ya tın da hem 

de Lüb nan ede bi ya tın da önem li bir yer 

edin di. Lüb nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat-

lar Fa kül te si’nde, Beyrut Kız Fakültesi’nde 

ders ver di. Ho ca lı ğın da öğ ren ci le rin den 

hep say gı ve sev gi gördü. Ger çek leş ti ri-

le bi lir dü şün ce le ri ni ön pla na al dı, ha yalî 

dü şün ce ve duy gu lardan uzak kal ma ya 

ça lış tı. Eği tim ha ya tı boyun ca eleş ti ri sa-

na tı na çok önem ver di. Bu sana tın ede bi-

ya tın her ala nın da cid di bi çim de uy gu lan-

ma sı nın ede bi ya tın da ha ti tiz bir şe kil de 

in ce len me si ni sağ la ya ca ğı na ina nı yor ve 

kar şı laş tır ma lı eleş ti ri ye önem ve ağır-

lık ve ril me si ni sa vu nu yor du. Şi ir, eleş ti ri, 

ede bi yat gi bi alan lar da ka le me al dı ğı eser-

ler de me tin içi de ğer le re önem ver di ve 

ye ni bu luş la rı ön plan da tut tu. 30 Ağus tos 

2000 ta ri hin de öl dü.

Hâvî’nin eser le rin de ya ra tı cı lı ğın ko nu yu 

ikin ci pla na it me siy le da ha can lı, ger çek çi 

ve da ha an la şı la bi lir bir ifa de nin or ta ya 

çık tı ğı dik ka ti çek mek te dir. Ça lış ma la rın-

da en iyi nin pe şin de ol du ğu, kul lan dı ğı her 

ke li me nin özel bir an lam ta şı dı ğı, me tin 

se çi mi ne özen gös ter di ği ve ifa de le ri ne 

de rin lik ka zan dır dı ğı he men gö rül mek-

te dir. Ha ya tı nı edebî ve şi ir sel de ğer le rin 

ge liş ti ril me si ne ada yan Hâvî’nin bi rin ci de-

re ce il gi alan la rı nı Arap ça ya zı üslûbuy la 

mo dern ve kla sik Arap ede bi ya tı, edebî 

ekol ler, edebî tür ler le edebî eleş ti ri oluş-

tur muş tur. Ona gö re sa na tın kar ma şık 

de ğil hal kın an la ya bi le ce ği ya lın ifa de ler le 

su nul ma sı ge re kir; şai rin de ğe ri şii rin de 

or ta ya koy du ğu öz gün lük ler le öl çül me li-

dir. Lüb nan Üni ver si te si’nde ün lü Fran sız 

eleş tir me ni Gae tan Pi con’un ya nın da üç 

yıl ka lan ya zar, onun kar şı laş tır ma lı eleş-

ti ri sa na tı ve me tin tah li li me to dun dan 

ol duk ça et ki len miş, tah lil le rin de yük sek 

ede bi yat zev kiy le en kü çük ay rın tı yı ya ka-

la yıp tes bit et me ye ça lış mış tır. İlmî ve ri ve 

bul gu la rı zev ke, ahlâka, dü şün ce ye, duy-

gu ya ve ru ha hi tap eden ya lın ve an la şı lır 

bir üslûpla or ta ya koy muş tur. Güç lü ilmî 




