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MAziNi, Ebu Osman 

(bk. EBÜ OSMAN ei-MAziNİ). 

MAziNi, İbrahim Abdülkadir 

( ~ ji..J1 )~IQJ1~ ~'.Y.!) 

İbrahim b. Muhammed b. Abdilkadir 
el-Mazinl 

(1890-1949) 

Mısırlı roman ve kısa hikaye yazan, 
gazeteci. 
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19 Ağustos 1890 tarihinde Kahire'de 
doğdu. Ailesi Mısır'da Menufiye'nin Ku
mümazin mevkiinden geldiği için Mazinl 
nisbesiyle tanındı. Orta öğreniminden 
sonra önce tıp. ardından hukuk fakülte
sine kaydolduysa da bu fakültelere devam 
etmeyip 1907'de yüksek öğretmen oku
luna girdi. Bu dönemden itibaren Cahiz. 
Müberred. Ebü'I-Ferec el-İsfahanl. Ebu 
Ali el-Kall ve Abdülkahir el-Cürcanl gibi 
Arap edebiyatının otoritelerine ait belli 
başlı kaynakları. ayrıca İbnü'r-Ruml, Mü
tenebbl, Şerif er-Radi. Ebü'l-Ala el-Maar
rl gibi eski Arap şairlerinin divanlarını in
celedi. Aynı zamanda İngilizce'sini geliş
tirdi ve İngiliz edebiyatma karşı ilgi duy
maya başladı. İngilizce'den Arapça'ya ya
pılan bazı çevirilerin yanı sıra İngiliz ede
biyatının meşhur simaları ile şiir ve ede
biyat eleştirmenlerinin eserlerini okudu. 

Yüksek öğretmen okulundan mezun ol
duktan sonra ( 1909) liselerde ve Kahire 
Akademisi'nde İngilizce öğretmenliği yap
tı. 1914 yılında resmi görevinden ayrılarak 
özel liselerde öğretmenliğinin yanı sıra 
idari görevler üstlendi. Bu dönemde Mu
hammed Ferld Vecdl. Abbas Mahmud el
Akkad, Ahmed Hasan ez-Zeyyat gibi edip
lerle birlikte çalıştı. 1917'de öğretmenliği 
bırakıp kendini tamamıyla gazeteciliğe 
verdi. önce Vadi'n-Nil gazetesinde mü
tercim ve redaktör olarak çalıştı ( 1918). 
Ardındanel-Efkar, el-Al]bar, el-Ehram, 
es-Siyase, el-Belag, el-Esas, er-Risale, 
el-Hilal, Ruzü'l-Yusuf gibi gazete ve 
dergilerde yazılar yazmaya başladı. 1926 '
da el-Üsbu' dergisini çıkardı. 

Mazinl'nin yüksek öğretmen okulunda
ki öğrenciliği sırasında Arap ve Batı ede
biyatları üzerinde yaptığı çalışmalar ona 
çağdaşı olduğu ediplerden farklı bir hayat 
görüşü kazandırdı. Şiir, makale. hikaye, 
roman ve edebi tenkit gibi türler üzerin
de yeni düşünceler ortaya koymasına ve 
değerlendirmeler yapmasına imkan ha
zırladı. Mazinl burada. daha sonraki yıl-

larda modern Mısır şiirinin en önemli si
maları arasında yer alacak olan Abdur
rahman Şükrl ile arkadaş oldu. Böylece o 
zamana kadar Ahmed Lutfi es-Seyyid, 
Taha Hüseyin ve Muhammed Hüseyin 
Heykel'in temsil ettiği modernist Fransız 
şiir ve edebiyat ekolünün yanında Mazi
nl. Akkad ve Abdurrahman Şükrl tarafın
dan tesis edilen modernist İngiliz ekolü 
ortaya çıktı. "Divan grubu" adı verilen bu 
ekolün amacı Batı lirizmine uygun şiirler 
yazmaktı. Akkad ile birlikte şiir eleştirisi
ne dair yazdıkları ed-Divan adlı eserde 
Mazinl Araplar'da şiirin zayıf olduğunu 
iddia ediyordu. Bunun sebebini de Arap
lar'ın üzerinde yaşadığı coğrafya ile bu 
coğrafyanın onlara kazandırdığı karakter 
özelliklerine bağlıyordu. Ona göre çölün 
katılığı. kuruluğu. sıcaklığı ve çoraklığı 
Araplar'ın duygu ve düşüncelerine de 
yansımış . bundan dolayı şiirleri genellikle 
anlam bakımından kuru, tema bakımın
dansa sınırlı kalmıştı. Arap şiirindeki za
yıflığın ikinci sebebi bu milletin Samiır
ka mensup oluşuydu . Çünkü Mazinl Sa
ml ırkı şiirde zayıf buluyor, Arı ırka men
sup milletierin ise daha güçlü olduğuna 
inanıyordu. Ardından roman yazmaya yö
nelen Mazinl'nin en tanınmış romanı İb
rahim el-Katib'dir. Kendisine ödül ka
zandıran bu çalışması. Muhammed Hü
seyin Heykel'in 1913 yılında yayımlanan 
Zeyneb adlı eserinden sonra Mısır ro
mancılığının gelişmesinde büyük bir mer
hale olarak kabul edilir. Edebiyatın çeşitli 
dallarında ortaya koyduğu orüinal çalış
malarıyla Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'ye 
üye seçilen Mazinl1 O Ağustos 1949 tari
hinde Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. Şiir ve Edebiyat Eleştirisi. 1. 
eş-Şi'r gayatühu ve vesa'ituh (Kahire 
1915,1986) 2.Şi'ruffafı.;:o;(Kahire 1915). 
Şiirlerindeki duygularında gerçekçi ve sa
mimi olmadığını söylediği Mısırlı şair Ha
fız İbrahim'e yönelik bir eleştiridir. 3. ed
Divan (Abbas Mahmud el-Akkad ile bir
likte. Kah i re ı 92 ı) . 4. ffaşadü'l-heşim 
(Kah i re ı 924, 1932, ı 948) . Makalelerinden 
seçmeleri ihtiva eder. s. Kabzu 'r-riJ:ı 
(Kahire 1927; Beyrut ı975). Taha Hüse
yin 'in eş-Şi'rü'l-Cahili ve ffadişü'l-er
bi'a' adlı eserlerinin eleştirisine dair ma
kalelerini kapsamaktadır. 6. Şundu~u'd
dünya (Kahire ı 929). Siyasi makalelerini 
içermektedir. 7. Beşşar b. Bürd (Kahire 
ı 944). Şairin hayatı, şiirlerinin tahlil, de
ğerlendirme ve eleştirisine dairdir. Ro
manları ve Tiyatro Eserleri. 1. İbrahim 
el-Katib (Kah i re 1931 ). Halk dilinden uzak 
d urmanın ve modern yazı dilini kullan-
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manın önemi vurgulanan romanda olay
lar yazar İbrahim ile hastahanede tanış
tığı bir hemşire arasındaki duygusal iliş
kiler etrafında gelişir. 2. İbrahimü'ş-şani 
(Kah i re 1943; Beyrut 1975). 3. Garizetü'l
Mer'e ev l;ükmü 't-ta'a (Kah i re 1930, 
1935 ). Mısırlı kadının sosyal sorunlarını 
ele alan bir tiyatro eseridir. Diğer Eserle
ri. 1. Divanü şi'r(l-11, Kahire 1917). İki 
bölümden meydana gelen divanın birinci 
kısmında şairin özgün şiirleri, ikinci kı
sımda bazı İngiliz şairlerini taklit ederek 
yazdığı manzumeler yer alır. 2. Rif:ıle 

ile'l-fficaz (Kahire 1930). 3. Mul]tarat 
min edebi'l-Mazini (Kah i re 1961 ). 

Mazinl1935-1943 yılları arasında kırkı 
aşkın kısa hikaye kaleme alıp yayımlamış
tır. Bunlardan bazıları müstakil birer ki
tap konusu olduğu gibi Fi't-tarWte (Ka
hire 1937. 1957) otuz dört kısa hikaye yer 
almıştır. Mazinl'nin ayrıca İngilizce'den 
muhtelif çevirileri vardır. 
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Abdest ve gusülde 
ağza su alıp çalkalamak anlamında 

bir fıkıh terimi 
(bk. ABDEST; GUSÜL). 
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