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sebütünönemlidergilerde300’denfazlamakaleyayımladı.Oxford,Cambridge,Harvard,JawaharlalUniversity,NewDelhi,UniversityofSingapore,InternationalIslamicUniversityofMalaysia,UniversityofLondon,AnkaraÜniversitesi,FatihÜniversitesi,UniversityofLagos,UniversityofNairobi,Stanford,Yale,UniversityofCaliforniagibiüniversitelerinyeraldığıdünyanınpekçoküniversitesindedersverdi.EnuzunsüreligörevleriniAfrikaveAfroAmerikaçalışmalarıprofesörüolarakUniversityofMichigan,CornellUniversityveBinghamtonUniversity’deyaptı;BinghamtonUniversity’denvefatındansadecebirayönce1Eylül2014tarihindeayrıldı.ÇoksayıdaüniversitedenfahrîdoktoraunvanlarınadasahipolanMezrûî,BirleşmişMilletler,AfrikaBirliği,DünyaBankasıgibikurumlardadanışmanlıkyapmış,hattabirzamanlarBirleşmişMilletlergenelsekreterliğiiçinadısöylenirolmuştur.Mezrûîhiçbirtartışmadankaçınmamış,birçokhassaskonudamuhalifpozisyonalaraktartışmalarındahadakızışmasınayolaçmıştır.Meselâİsrail’inFilistin’ekarşıpolitikalarındaateşlibirİsrailmuhalifiolaraküçüncüdünyanınvemüslümanülkelerindışarıdanbirmüdahaleolmadankendigeleceklerinibelirlemehaklarınısavunmuştur.Eleştirileriniherzamangerçekverileredayandırmış,ideolojiktaassuplarınezelîdüşmanıolmuştur.ÇokçeşitliyerlerdenkonuşmatekliflerialanMezrûî1970’lerinsonlarındaBBCReithLectureserisindekonuşmalaryapmış,ardındanTheAfricansadıylameşhurolantelevizyonprogramınagelmiştir.
Eser le ri.Mezrûî’ninçoğunluğumakalederlemelerindenmeydanagelenönemlieserlerindenbirkısmışunlardır:To wards 

a Pax Af ri ca na (doktorateziningözden
geçirilerek yayımlanmış şeklidir), The 
Po li ti cal So ci ology of the Eng lish Lan-
guage, The Tri al of Chris top her Okig bo,
Af ri ca’s In ter na ti onal Re la ti ons, Po li-
ti cal Va lu es and the Edu ca ted Class 
in Af ri ca, The Po li ti cal Cul tu re of Lan-
gu age: Swa hi li, So ci ety, and the Sta te, 
A World Fe de ra ti on of Cul tu res: An 
Af ri can Pers pec ti ve, Cul tu ral For ces in 
World Po li tics, Is lam: Bet we en Glo ba-
li za ti on and Co un ter Ter ro rism.

BİBLİYOGRAFYA:AliA.Mazrui,Afrikalılar:ÜçFarklıKültürel
Miras(trc.YusufKaplan),İstanbul1992;a.mlf., 
ThePowerofBabel:LanguageandGovernance
intheAfricanExperience,Ox ford 1998; a.mlf.–M.Tidy,NationalismandNewStatesinAfrica:
FromAbout1935tothePresent,Lon don 1987; a.mlf.–AlaminM.Mazrui,SwahiliStateandSo

eleştirdiği“Tanzaphilia”başlıklımakalesidebudergideçıktı.BufikirleriAfrika’nınkendikendiniköleleştirmesinegidenyololarakgörenMezrûî,“NkrumahtheLeninistCzar”başlıklımakalesindeGana’nınkurucusuKwameNkrumah’nınotoriterpolitikalarınınönüalınamazbirdiktatörlüğedoğrugittiğinedairkaygılarınıdilegetirdi.Mezrûîsadeceyazılarıylasiyasîtartışmalarınhalkaaçılmasınısağlamaklakalmadı,aynızamandahalkileiçiçeAfrika’nınöncühalkaydınıolaraktanındı.DünyaçapındaeniyikonuşanentelektüellerdenbiriolarakkabuledilenMezrûî,JamesBaldwin,RichardFalkgibiaydınlarvesiyasetçilerleaynıkategoridedeğerlendirildi.NitekimçoğuzamanonunhitabetiylebüyülenenRichardFalk,Mezrûî’yişöyleövmektedir:“Harikahitabetkabiliyeti,öğreticimukabeleleriveengindüşüncedünyasınınyanısıraAlibenimiçingecegeçsaatlerekadarsüren,derinkonulardasohbetlerettiğimizbirdostolarakhâlâcanlı...Onunyeteneğinivehayalgücünükarşılaştırmamgerekirseaklımabirtek,kendisindedeAliMezrûî’dekibüyüleyiciaklîvekalbînitelikleritakdiredebildiğimJamesBaldwingeliyor.Onunlailgilibendekienönemlihâtıra,Ali’yidinlerkensadeceAfrika’daotoriteolanbirismideğilaynızamandainsanlığınevrenselsesinidinlemekteolduğumufarketmemdir.”KenyalıromancıveentelektüelNgugiwaThiong’oisekonuşmalarınıbinlercekişinindinlemesindendolayıMezrûî’yi“akademikbirrockyıldızı”diyetanımlar.Çeşitli dallarda yazılar kaleme alanMezrûîözelliklegençlikyıllarındadoymazbiriştahlakitapokudu,böyleceAfrika’yıdünyanıngerikalanına,dünyayıdaAfrika’yabağlamışoldu.Afrikabirliği,uluslararasıdiplomasi,ırkveırklararasıilişkiler,doğayadairmeseleler,cinsiyeteşitliğiveİslâmcıaşırıgruplarınyükselişigibihemenherkonudamakaleleryazdı.Enönemligördüğümeseleiseküreseldüzeydeilişkilerinbelirlenmesindekültürünmerkezîrolününgözardıedilmesidir.SamuelHuntington’ın“medeniyetlerçatışması”teziniortayaatmasındançoköncekültürelfayhatlarınınsiyasalfayhatlarınadönüştüğünüilerisürerekkültürüuluslararasıdiplomasininmerkezinekoyanilksiyasetbilimciveuluslararasıilişkilerteorisyenioldu.BudüşüncelerleBinghamtonÜniversitesi’ndeAlbertSchweitzerkürsüsübaşkanlığıyaptığısıradaInstituteofGlobalCulturalStudies’ikurdu.Mezrûî,otuzdanfazlakitabınyanısıraAfrikavedünyasiyasetinedairneredey

ciety:ThePoliticalEconomyofanAfricanLan
guage,Na iro bi 1995; AbdallahSalehFarsy,Imam
ShafinaWanavyuoniwaAfrikayaMashariki,
Zan zi bar 1947; AhmedIdhaSalim,TheSwahili
SpeakingCommunitiesofKenya’sCoast,1895
1965,Na iro bi 1973; D.Frank,“ProducingAliA.
Mazrui’sTVSeries,TheAfricans:ATripleHeri
ta ge”,TheGlobalAfrican:APortraitofAliA.
Mazrui(ed.OmariH.Kokole), Tren ton 1998, s. 

297-307; SeifudienAdem,ParadigmLost,Para
digmRegained:TheWorldviewofAliA.Maz
rui,New York 2002; “HowAliMazrui,theGlobal
Ken yan, Char ted my path”,NgugiwaThiong’o’
theSundayNation,Nairobi15October2014;İb
rahimOruko,Kenya:TributetoProfAliMazrui:
OneoftheWorld’smostInfluentialScholars,
http://al laf ri ca.com/sto ri es/201410141203.html 

(11.03.2015).
ÿMohamedBakarı
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19Şubat1916’daMısır’ınüstdüzeybürokratvearistokratlarınınyetiştiğiköklübiraileninçocuğuolarakKahire’dedoğdu.BabasıKahireÜniversitesi’ninDârülulûmFakültesidekanlarındanAliHüsnüBey,annesieskinâzırlardanMehmedSâkıbPaşa’nınkızıFatmaHanım’dır.DedesiSâkıbPaşa’nın Şobra semtindeki konağındaAvusturyalıbirmürebbiyeningözetimindeyetişenHüseyinMücîbçokerkenyaştaFransızcaöğrendi.Çocukluğundanitibarenşiirleilgilendi.İlköğretimsırasındaAhmedŞevk¢,MustafaSâdıkerRâfiîveCibrânHalîlCibrân’ıneserleriniokumayabaşladı.Buaradaözelhocalardaneğitimaldı.Ondörtyaşınageldiğindeİbnü’lFârız,İbnZeydûnveMütenebbîgibiArapşairlerininbirçokşiiriniezberlemişti.OnbeşyaşındaikentaşındıklarıZemâlik’tekiSa‘diyyeSâneviyyesi’nedevamettiğiyıllardaFransızcaşiiryazabiliyordu.“SolgunBirGül”adlıilkArapçaşiirimektebindergisindeyayımlandı(1931).BuokulubitirdiktensonraEdebiyatFakültesi’ninArapçaveDoğuDilleriBölümü’negirdi
(1935).FakülteyıllarındaiyibiröğrenimgörmesininyanısıraFarsça,Türkçe,İngilizce,İtalyancaveAlmancaöğrendi.AynişemsÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeTürkçeveFarsçaasistanlığınatayinedildi.DoktorakonusuolanFuzûlîhakkındaaraştırmalaryapmakvekütüphanelerdeincelemelerdebulunmaküzere1951’degittiğiİstanbul’dabiryılkaldı.DönüşündeArapdünyasındaTürkedebiyatıhakkındailkderlitoplueserolanTârîÅu’l-ede bi’t-
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tan’daisebirdoktoratezi(bk.bibl.)hazırlanmıştır.HüseyinMücîb’inüzerindedurulmasıgerekenönemlibiryanıdaşairliğidir.KüçükyaşlarındanberiönceArapşiiri,dahasonraTürkveFarsşiirlerininetkisiyleyazdığıkasidelerini1945’lerdenitibarendergilerdeyayımlamıştır.Doktorasınıtamamladıktansonraaruzvezniylekalemealdığışiirleridivanlarhalindeneşretmiş,bunları sadece sanatendişesiyledeğilaynızamandaetkilendiğiTürkveFarsşairlerigibiruhmadde,hayatölüm,aşkâşıkmâşukgibidüşünceleriöneçıkararakyazmıştır.Hayatıbirkavgaveçatışmaalanıolmaktanziyadehoşgörü,dostluk,kardeşlik,sevgiveuzlaşmaalanıolarakgörmüş,şiirleriniklasikFarsveTürkşairlerigibihikmetler,darbımeseller,hayallerveâhenktemalarıylasüslemiştir.AyrıcaArapşiirineilkdefaTürkveFarsşiirininözelliklerindenredifiaktarmış,mesnevitarzınıkullanmış,terkibibendveterciibendnazımşekilleriniArapedebiyatınadahiletmiştir.TürkveFarsedebiyatlarındaönemlibiryeriolanmevlid,ramazâniyye,na‘t,nefesvemi‘raclailgilişiirtürleriniArapşiirinekazandırmıştır.FarsveTürktasavvufşiirininetkisialtındakalanMısrî,butarzdasembolikvelirikşiirlernazmetmiştir.AncakkendisinindebelirttiğigibiTürkçeşiirleriArapçaşiirlerikadarbaşarılıdeğildir.MukayeseliedebiyatalanındaönemliçalışmalaryapanMısrî,Arap,TürkveFarsdiliveedebiyatınadairgerçekleştirdiğiçalışmalarlaArapveİslâmdünyasındaihmaledilmişolanbukonudabilhassaüçedebiyatınbirbirindenbeslendiğinigöstermiştir.Arapedebiyatındabulunmayantür,şekilveözellikleriortayakoyarakherüçedebiyatınaynıkadîmköküzerindegelişenkuvvetlidallarabenzediğiniörnekleriylegöstermişvebunuİslâmedebiyatıolarakadlandırmıştır.Onunmukayeseliçalışmalarındadikkatçekenbiryönüdemüslüman toplumların halk edebiyatıalanlarındadaeservermişolmasıdır.Ramazanayı,SelmânıFârisîveEbûEyyûbelEnsârî,Kerbelâ,Kudüs,kadın,çiftçilikgibiortakkonulardayazdığıeserlerdeİslâmhalkedebiyatıveİslâmfolklorunundaaynıkaynaktanbeslendiğinisöylemiştir.MısrîArapgazetevedergilerindemakaleveşiirleriyayımlananvelûdbiryazardır.İlmîyazılarınıyirmiyediyılsüreyleüyeliğiniyaptığıMec ma£u’l-lu³ati’l-£Ara-
biy yedergisiveçalıştığıüniversitelerinilmîdergilerindeyayımlamıştır.BunundışındaMısır’daçıkanel-Livâßü’l-cedîd

Türkî’yineşretti(Kahire1951).1955’tetamamladığıteziylebualandadoktorayapanilkAraparaştırmacıoldu.ArdındanfakültedebirTürkolojibölümüaçtı.MuhammedHasanezZeyyâdveçoksonrakiyıllardaMısır’daNobeledebiyatödülüalanNecîbMahfûzgibiisimlerledostlukkurdu.1944’teMısırBaşbakanıŞerîfPaşaailesindenbirhanımlaevlendi.Dikkatçekiciçalışmalarıveyayımlarısayesindekısazamandaprofesörlüğeyükseldi,bölümbaşkanlığınavefakültedekanlığınatayinedildi.Kahire,Aynişems,Ezher,HilvanveKahire’dekiAmerikanüniversitelerindedersverdi.Amerika’nınçeşitliüniversitelerinde,İngiltere,KuzeyAfrika,Ürdün,SuudiArabistan,Küveyt,İran,Azerbaycandahilyirmibirüniversitedeçalıştı,birçoktalebeyetiştirdi.Bufaaliyetleridolayısıyla“amîdüdirâsâti’lâdâbi’şŞarkıyye”lakabıylaanıldı.12Aralık2004’teKahire’devefatettivededesininadıylaanılanSâkıbPaşaMezarlığı’nadefnedildi.Mısrî’ninTürkçeveFarsça’yadairçalışmaları kendi ülkesinin dışında dahaçokyankıbulmuşveoradabirçokdefaödüllendirilmiştir.Muhammed İkbal’indoğumunun100.yılında(1977)kendisinePakistan’daİkbalmadalyasıverilmiş,1987’deDevletBaşkanıZiyâülhaktarafındanyüksekbaşarımükâfatıylaonurlandırılmıştır.1985AğustosundaDevletEnformasyonMüdürlüğü’nceTürkiye’yedavetedilmiş,İstanbulveAnkara’dakiüniversitelerdeyapılantoplantılardaTürkçeşiirlerinisunmuştur.Türkkültürüneyaptığıhizmetlerdendolayı1995yılındaMarmaraÜniversitesitarafındankendisinefahrîdoktorapayesiverilmiştir.Karaçi’debulunanİmamAhmedRızâAraştırmaMerkezi1999’daonualtınşerefmadalyasıileödüllendirmiş,MısırKültürBakanlığıtarafından2003yılındaİslâmedebiyatıüstünbaşarıödülünelâyıkgörülmüş,aynıyılModernEdebiyatBirliğideMısrî’yefahrîdoktoraunvanıvermiştir.HakkındaMısır’dayükseklisansvedoktora,Pakis

Hüseyin

Mücîb

elMısrî

veMinberü’ş-şarš,SuudiArabistan’daçıkanÆåfi le tü’z-zeyt,Lübnan’daçıkan
el-EdîbveSuriye’deçıkanel-Vürûdgibiyirmibeşeyakındergideyazılarıneşredilmiştir.

Eserleri.Telif.1. Fâri siyyât ve Türkiy-
yât (Kahire1948).YazarbuilkeserinihalkınFarsveTürkedebiyatlarınıtanıyabilmesiiçinsadebirdillekalemealmış,şiirörneklerinefazlayervermedengenişkitlelerinilgisiniçekecekedebîkonularaönceliktanımıştır.2. Min Ede bi’l-Fürs ve’t-
Türk (Kahire1950).EserdeFarsveTürktarihi,sanatı,mimarisiveedebiyatındanörneklerverilerekilkmukayeseliedebiyatçalışmasıortayakonmuştur.3. TârîÅu’l-
ede bi’t-Türkî (Kahire1951,2000).BuradaTürkler,Türkedebiyatınındoğuşu,gelişmesi,klasikvemoderndönemlerinönemlişairleriyleeserleriüzerindedurulmuş,sonbölümhalkedebiyatınaayrılmıştır.MısrîbukitabınıSâdıkNeşet’lebirlikteFarsça’yatercümeetmiştir.4.Şem£ave
ferâşe(Kahire1955).ŞairinArapça ilkşiirkitabıdır.5. Ver de ve bül bül (Kahire
1958).TürkveFarsedebiyatlarınınizlerinitaşıyanşiirlerininyeraldığıeserinmukaddimesindeMısrîşiirveşairdebulunmasıgerekenözelliklerhakkındabilgivermektedir.6. Fi’l-Ede bi’l-£Ara bî ve’t-Tür kî 
(Kahire1962).Bukapsamlıeserdeherikiedebiyattaşiirtürleri,ortakalanlarolanLeylâveMecnûn,tasavvufîunsurlar,mevlidmetinleri,tabiatınşiireyansımasıgibikonularlaşairhükümdarlarelealınmıştır.
7.¥üsnünve£aşš(Hüsnüaşk,Kahire
1963).ŞairinArapçaüçüncüşiirkitabıdır.8. Hem se ve nem se (Kahire1964).Arapça şiirlerinin toplandığı dördüncükitabıdır.9.Rama²ânfi’ş-şi£ri’l-£Arabî
ve’l-Fâ ri sî ve’t-Türkî (Kahire1965).10. 
Fi’l-Edebi’l-İslâmî:Fu²ûlîel-Ba³dâdî
emîrü’ş-şi£ri’t-Türkîel-šadîm(Kahire
1967).Fuzûlî’ninheryönüyleelealındığıbuhacimlikitapmüellifindoktorateziolupMısır’daTürkolojisahasındayapılmışilktezdir.YayımlandığındabüyükilgiylekarşılanankitapRusça’yadaçevrilmiştir.
11.Øılâtbeyne’l-£Arabve’l-Fürsve’t-
Türk (Kahire1970).EserininilkbölümündeAraplar’laFarslar,ikincibölümündeAraplar’laTürklerveüçüncübölümündeFarslar’laTürklerarasındakiilişkilerçeşitliyönlerdenincelenmektedir.12. Îrân 
veMı½r£abre’t-târîÅ(Kahire1972).13. 
e½-Øa ¼â biy yü’l-celîl Sel mân el-Fâ ri sî 
£in de’l-£Arab ve’l-Fürs ve’t-Türk (Ka

hire1973).EserFarsça’yadaçevrilmiştir.
14. Ebû Eyyûb el-En½ârî £in de’l-£Arab 
ve’t-Türk (Kahire1974).15.İšbâlve’l-
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BİBLİYOGRAFYA:HüseyinMücîbelMısrî,Fi’lEdebi’lİslâmî:Fu
²ûlîelBa³dâdîemîrü’şşi£ri’tTürkîelšadîm,
Ka hi re 1967, s. 7-10, 184-185; VahîdüddinBahâeddin,ŞaÅ½iyyâtmine’ledebi’lmu£â½ır,Ha lep 

1970, s. 160-162; M.Abdülmün‘imelHafâcî,el
¥ayâtü’ledebiyyeba£de¾uhûri’lİslâm,Beyrut
1990, s. 164-168, 173-179; NebîleİshakM.İbrâhim,elİtticâhü’lİslâmîfîedebi’dduktûr¥üseyn
MücîbelMı½rî(doktoratezi,1423/2002), Ka ra çi 

Câmiatü’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye;MehmetAkkuş,
“Prof.Dr.HüseyinMucîbMısrîveVesîletü’nNe
cât’ınArapçaTercümesi”,SüleymanÇelebive
Mevlid:Yazılışı,YayılışıveEtkileri(ed.Mustafa
Kara–BilalKemikli),Bursa2007,s.396-405;AhmetKazımÜrün,“Prof.Dr.HüseyinMucib
elMısriveTürkEdebiyatınaKatkısı”,Yediİklim,
V/37,İstanbul1993,s.74-76;MuhammedHabîb,
“¥üseyinMücîbelMı½rî:¥ivâr”,Cerîdetü’lüs
bû£i’ledebî,sy.802,Şam2002;İsmailParlatır,
“Kahire,AynŞemsÜniversitesindeTürkolojiÇa
lışmaları”,TDl.,LXXXIV/607(2002), s. 296-299; İffeteşŞarkåvî,“elÜstâ×edduktûr¥üseynMü
cîbelMı½rîfînedvetiA£lâmfîKülliyyeti’lâdâb”, 
¥avliyyâtüâdâbi£Aynşems,XXXIII/Ocak-Şu-
bat-Mart, Ka hi re 2005, s. 11-17; SalâhTehânî,
“VeRa¼ale£amîdü’ledebi’lİslâmiyyi’lmušå
ran”,elMişkât,sy. 47, Fas 2006, s. 30; HâzimMahfûz,“Râ¼ilü’l£allâmeti’lmevsû£î¥üseyn
MücîbelMı½rîdâ£iyetü’ledebi’lİslâmîfîMı½r
ve’l-£âle mi’l-£Ara bî”,a.e.,s. 38; Ömerİshakoğlu,
“KarşılaştırmalıEdebiyatınÖncüsüHüseyinMu
cîbelMısrî”,ŞM,sy. 10 (2010), s. 5-22; Abdulmecitİslamoğlu,“MısırÜniversitelerindeTürkoloji
Çalışmaları”,HititÜniversitesiİlâhiyatFakülte
siDergisi,XI/18, Ço rum 2010, s. 146-148, 155 

(maddeninyazımındaHüseyinMücîbel-Mısrî’nin
1987’deKahire’deMustafaUzun’averdiğikendi
elyazısıhayathikâyesiveozamanakadaryayım-
lananeserlerininlistesiyleçeşitligörüşmelerde
aktardığışifahîbilgilerdendefaydalanılmıştır).

ÿMustafaUzun

– —MÝHRÝBÂNÎLER
( آل مهربان )

XIII-XVI.yüzyýllararasýnda
Sîstanbölgesindehükümsüren

mahallîbirhânedan
(1236-1543).

˜ ™

Moğolistilâsınınbölgedeyarattığıkorku,şiddetvekarışıklıksebebiyleSîstan’ınöndegelenleri,Ramazan633’te(Mayıs-
Haziran 1236) Melik Şemseddin Ali b.Mes‘ûdb.Halefb.Mihribân’abağlılıklarınıbildiripSîstan’ınidaresiniüstlenmesiniistediler.BununüzerineMelikI.ŞemseddinAli,13Zilkade633(19Temmuz1236)tarihinderesmenmelikliktahtınaoturduveNîmrûzmeliklerininikincivesonkolunuteşkiledenMihribânîlerhânedanınıntemelleriniatmışoldu.MelikŞemseddinAli,SîstanbölgesinikontrolüaltınaaldıktansonraÛk,Nihveçevresindekikalelerleİndusnehrinekadarolanyerlerideele

râßi’l-£Ara biy ye ve’l-Fâri siy ye ve’t-
Tür kiy ye ve’l-Ur diy ye; el-Æuds bey ne 
şu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye(Kahire); 
Kerbelâßbeyneşu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâ-
miy ye (Kahire2000); øazavâtü’r-Resûl 
beyneşu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye(Ka

hire2000);el-İsrâßve’l-mi£râcfi’ş-şi£ri’l-
£Ara bî ve’l-Fâ ri sî ve’t-Türkî (Kahire
2000);el-Fellâ¼fi’ş-şi£ri’l-£Arabîve’l-
Fâ ri sî ve’t-Türk (Kahire2000); Bey ne 
vâlidveveledihfi’ş-şi£ri’l-£Arabîve’l-
Fâ ri sî ve’t-Türkî ve’l-Urdû (Kahire2004,
eserdeArap,Fars,TürkveUrduedebiyat-
larındababaileçocukarasındakiilişkinin
şiirlerenasılyansıdığıincelenmektedir).

Tercüme.1. Fi’s-Semâ£ (Kahire1973).Muhammed İkbal’in Câvidnâme adlıeserinden.2. He diy ye tü’l-¥icâz (Kahi-
re1975).Muhammedİkbal’inArma³ån-ı
¥i câzadlıdivanından.3. Rav²atü’l-esrâr 
(Kahire1977).YineMuhammedİkbal’in
Gülşen-iRâz-ıCedîdadlıdivanınınnazmentercümesivetasavvufîunsurlarıbakımındandeğerlendirmesidir.4.Meşriš
Ze mîn der Âyîne (Milano1979).NecmeddinBammat’ınL’ori ent dans un mi-
ro iradlıeserinden.5. el-Ede bü’l-Fâri siy-
yü’l-šadîm (Kahire1980).PaulHorn’ın
Gesc hich te der Per sisc hen Lit te ra turadlıkitabınıngirişvedeğerlendirmenotlarıylabirlikteçevirisidir.6.el-Mevlidü’ş-
şerîf(Kahire1981).SüleymanÇelebi’nin
Ve sî le tü’n-necât’ınıntercümesi,şerhivediğermevlidlerlekarşılaştırılmasıdır.7. 
Mâ Verâße’¹-¹abî£a fî Îrân (Kahire1987).Muhammedİkbal’inSix Lec tu re on the 
Re cons truc ti on of Re li gi ous Tho ught 
in Is lamadlıdoktoratezinden(La ho re 

1930,1934).8.el-Edebü’l-İslâmîfîşib-
hi’l-šår re ti’l-Hin diy ye ti’l-Bâkistâniy-
ye (Kahire1988).GrahamBilly’ninUr du 
Li te ra tu readlıeserininbazıilâveveyorumlarlatercümesidir.9.el-İslâmbeyne
med ve ce×r (Kahire1990).HindistanlışairEltâfHüseyinHâlî’ninMü sed des-i 
MeddüCe×r-iİslâmadlımanzumeserinden.10.er-Ri¼leilâMı½rve’s-Sûdân
ve’l-¥abeşe(nşr.MâcideMahlûf,Kahire
1427/2006).EvliyaÇelebi’ninMısır,SudanveHabeşistanseyahatinotlarınıntahkiklitercümesidir.HüseyinMücîbelMısrî,MehmedÂkif’in“ÇanakkaleŞehidlerine”adlışiirinidenazmenArapça’yatercümeetmiştir(metniiçinbk.İslâmîEdebiyat, 
sy.8[İstanbul1990],s.24-25).Yirmikadar “mürâcaat”ı (redaksiyon) bulunanMısrî’ninimzasınıtaşıyaneserlerinçoğuKur’ânı Kerîm’in Almanca, İtalyanca,Fransızcagibidilleretercümelerivesözlükçalışmalarıhakkındadır.

£âle mü’l-£Ara bî (Kahire1976).İngilizceolarakdayayımlanmıştır.16. Øub¼ (Lahor 

1977).MüellifinFarsçaşiirlerinintoplandığı,aynıkafiyeveaynıvezindeArapçatercümelerinindeyeraldığıeser,Mısır’laİranarasındauzunbirdönemdensonradiplomatikilişkilerinyenidenbaşlamasıhâtırasınayazılmıştır.17. el-Mu£ce mü’l-câ mi£ 
Urdî-£Ara bî (Karaçi1978,Hasanel-A‘za-
mîilebirlikte).18.İšbâlve’l-Æurßân(Ka

hire1978).İkbal’ineserlerivefikirleriüzerindeKur’ânıKerîm’inetkisininelealındığıbukitapSâlihb.ŞemseddinenNedvîtarafındanUrduca’yaçevrilmiştir.19. el-
Ede bü’t-Türkî (Kahire1979).20. Fi’l-
Edebi’ş-şa£biyyi’l-İslâmi’l-mušåren
(Kahire1980).Eserdemüslümanmilletlerinhalkedebiyatıkarşılaştırmalıolarakincelenmektedir.

Diğer Telif Eserleri: İšbâl beyne’l-
mu½li¼îne’l-İslâmiyyîn(Kahire1980); 
Şevšve×ikrâ(Kahire1981,Arapçaşiir-
lerininyeraldığıbirkitaptır); Ver de tün 
zâbi le / Sol gun Bir Gül (Kahire1984,
mesnevitarzındayazılanyirmibeşArapça
kasideylebunlarınserbestTürkçeçevirile-
rindenmeydanagelir.Eserdeşiirinman-
zumolaraktercümeedilmesigerektiğini
söyleyenşair,edebîzevkidahaiyiyansı-
tabilmekiçinsanatkârınbazıyerlerdeser-
besttercümeyebaşvurabileceğinideifa-
de eder); el-Mu£ce mü’l-Fâri siy yü’l-£Ara-
biy yü’l-câmi£ (Kahire1984); E¦erü’l-Fürs 
li-¼aŠârati’l-İslâm(Kahire1984);Mı½r
fi’ş-şi£ri’t-Türkîve’l-Fârisîve’l-£Arabî
(Kahire1985); Mev ce ve ½aÅra (Kahire
1986,müellifinArapçadivanıdır); Mu£ce-
mü’d-dev le ti’l-£O¦mâniyye (Kahire
1989,buçalışmadaOsmanlıliteratürün-
dekullanılandeyimveterimlerinyanın-
dapadişahvemeşhurkişilerinhayatına
dairbilgiverilmiştir);el-Merßefi’ş-şi£ri’l-
£Ara bî ve’l-Fâ ri sî ve’t-Türkî (Kahire
1989); el-Üs¹ûre bey ne’l-edebi’l-£Ara-
bî ve’l-Fâ ri sî ve’t-Tür kî (Kahire1991); 
Mu£ce mü’s-Sul¹ân Æå bûs li’l-esmâßi’l-
£Ara biy ye (Kahire1991,birheyettara-
fındanhazırlananveUmanDevletBaşkanı
SultanKåbusadınakalemealınaneserde
Arapçaisimlerinetimolojisiüzerindedu-
rulmaktadır); E¦erü’l-mu£ce mi’l-£Ara bî 
fî lu³åti’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye (Kahire
1992,ArapçasözlükçalışmalarınınTürk-
çe,FarsçaveUrducasözlüklereetkisinin
incelendiğieserdebudillerinetkileşimi-
ninelealındığıuzunbirmukaddimenin
ardındanArapça’danFarsça,Türkçeve
Urduca’ya geçen kelimeler sıralanmış-
tır);el-EndelüsbeyneŞevš¢veİšbâl
(Halep1994);el-Mescidbeyneşu£a-


