£âlemü’l-£Arabî (Kahire1976).İngilizce
olarakdayayımlanmıştır.16. Øub¼ (Lahor
1977).MüellifinFarsçaşiirlerinintoplandı
ğı,aynıkafiyeveaynıvezindeArapçater
cümelerinindeyeraldığıeser,Mısır’laİran
arasındauzunbirdönemdensonradiplo
matikilişkilerinyenidenbaşlamasıhâtıra
sınayazılmıştır.17. el-Mu£cemü’l-câmi£
Urdî-£Arabî (Karaçi1978,Hasanel-A‘zamîilebirlikte).18.İšbâlve’l-Æurßân(Ka
hire1978).İkbal’ineserlerivefikirleriüze
rindeKur’ânıKerîm’inetkisininelealın
dığıbukitapSâlihb.ŞemseddinenNedvî
tarafındanUrduca’yaçevrilmiştir. 19. elEdebü’t-Türkî (Kahire1979). 20. Fi’lEdebi’ş-şa£biyyi’l-İslâmi’l-mušåren
(Kahire1980).Eserdemüslümanmillet
lerinhalkedebiyatıkarşılaştırmalıolarak
incelenmektedir.

Diğer Telif Eserleri: İšbâl beyne’lmu½li¼îne’l-İslâmiyyîn (Kahire1980);
Şevšve×ikrâ (Kahire1981,Arapçaşiirlerininyeraldığıbirkitaptır); Verdetün
zâbile / Solgun Bir Gül (Kahire1984,
mesnevitarzındayazılanyirmibeşArapça
kasideylebunlarınserbestTürkçeçevirilerindenmeydanagelir.Eserdeşiirinmanzumolaraktercümeedilmesigerektiğini
söyleyenşair,edebîzevkidahaiyiyansıtabilmekiçinsanatkârınbazıyerlerdeserbesttercümeyebaşvurabileceğinideifade eder); el-Mu£cemü’l-Fârisiyyü’l-£Arabiyyü’l-câmi£ (Kahire1984); E¦erü’l-Fürs
li-¼aŠârati’l-İslâm (Kahire1984);Mı½r
fi’ş-şi£ri’t-Türkîve’l-Fârisîve’l-£Arabî
(Kahire1985); Mevce ve ½aÅra (Kahire
1986,müellifinArapçadivanıdır); Mu£cemü’d-devleti’l-£O¦mâniyye (Kahire
1989,buçalışmadaOsmanlıliteratüründekullanılandeyimveterimlerinyanındapadişahvemeşhurkişilerinhayatına
dairbilgiverilmiştir);el-Merßefi’ş-şi£ri’l£Arabî ve’l-Fârisî ve’t-Türkî (Kahire
1989); el-Üs¹ûre beyne’l-edebi’l-£Arabî ve’l-Fârisî ve’t-Türkî (Kahire1991);
Mu£cemü’s-Sul¹ân Æåbûs li’l-esmâßi’l£Arabiyye (Kahire1991,birheyettarafındanhazırlananveUmanDevletBaşkanı
SultanKåbusadınakalemealınaneserde
Arapçaisimlerinetimolojisiüzerindedurulmaktadır); E¦erü’l-mu£cemi’l-£Arabî
fî lu³åti’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye (Kahire
1992,ArapçasözlükçalışmalarınınTürkçe,FarsçaveUrducasözlüklereetkisinin
incelendiğieserdebudillerinetkileşimininelealındığıuzunbirmukaddimenin
ardından Arapça’dan Farsça, Türkçe ve
Urduca’ya geçen kelimeler sıralanmıştır);el-EndelüsbeyneŞevš¢veİšbâl
(Halep 1994); el-Mescid beyne şu£a-
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râßi’l-£Arabiyye ve’l-Fârisiyye ve’tTürkiyye ve’l-Urdiyye; el-Æuds beyne
şu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye (Kahire);
Kerbelâßbeyneşu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye (Kahire2000); øazavâtü’r-Resûl
beyneşu£arâßi’ş-şu£ûbi’l-İslâmiyye(Ka
hire2000);el-İsrâßve’l-mi£râcfi’ş-şi£ri’l£Arabî ve’l-Fârisî ve’t-Türkî (Kahire
2000);el-Fellâ¼fi’ş-şi£ri’l-£Arabîve’lFârisî ve’t-Türk (Kahire2000); Beyne
vâlidveveledihfi’ş-şi£ri’l-£Arabîve’lFârisî ve’t-Türkî ve’l-Urdû (Kahire2004,
eserdeArap,Fars,TürkveUrduedebiyatlarındababaileçocukarasındakiilişkinin
şiirlerenasılyansıdığıincelenmektedir).

Tercüme.1. Fi’s-Semâ£ (Kahire1973).
Muhammed İkbal’in Câvidnâme adlı
eserinden. 2. Hediyyetü’l-¥icâz (Kahire1975).Muhammedİkbal’inArma³ån-ı
¥icâzadlıdivanından.3. Rav²atü’l-esrâr
(Kahire1977).YineMuhammedİkbal’in
Gülşen-iRâz-ıCedîdadlıdivanınınnaz
mentercümesivetasavvufîunsurlarıba
kımındandeğerlendirmesidir. 4.Meşriš
Zemîn der Âyîne (Milano1979).Nec
meddinBammat’ınL’orient dans un miroiradlıeserinden.5. el-Edebü’l-Fârisiyyü’l-šadîm (Kahire1980).PaulHorn’ın
Geschichte der Persischen Litteratur
adlıkitabınıngirişvedeğerlendirmenot
larıylabirlikteçevirisidir.6.el-Mevlidü’şşerîf (Kahire1981).SüleymanÇelebi’nin
Vesîletü’n-necât’ınıntercümesi,şerhi
vediğermevlidlerlekarşılaştırılmasıdır.7.
Mâ Verâße’¹-¹abî£a fî Îrân (Kahire1987).
Muhammedİkbal’inSix Lecture on the
Reconstruction of Religious Thought
in Islamadlıdoktoratezinden (Lahore
1930,1934). 8.el-Edebü’l-İslâmîfîşibhi’l-šårreti’l-Hindiyyeti’l-Bâkistâniyye (Kahire1988).GrahamBilly’ninUrdu
Literatureadlıeserininbazıilâveveyo
rumlarlatercümesidir.9.el-İslâmbeyne
med ve ce×r (Kahire1990).Hindistanlı
şairEltâfHüseyinHâlî’ninMüseddes-i
MeddüCe×r-iİslâmadlımanzumese
rinden.10.er-Ri¼leilâMı½rve’s-Sûdân
ve’l-¥abeşe(nşr.MâcideMahlûf,Kahire
1427/2006).EvliyaÇelebi’ninMısır,Sudan
veHabeşistanseyahatinotlarınıntahkik
litercümesidir.HüseyinMücîbelMısrî,
MehmedÂkif’in“ÇanakkaleŞehidlerine”
adlışiirinidenazmenArapça’yatercüme
etmiştir (metniiçinbk. İslâmîEdebiyat,
sy.8[İstanbul1990],s.24-25).Yirmika
dar “mürâcaat”ı (redaksiyon) bulunan
Mısrî’ninimzasınıtaşıyaneserlerinçoğu
Kur’ânı Kerîm’in Almanca, İtalyanca,
Fransızcagibidilleretercümelerivesöz
lükçalışmalarıhakkındadır.

HüseyinMücîbelMısrî,Fi’lEdebi’lİslâmî:Fu
²ûlîelBa³dâdîemîrü’şşi£ri’tTürkîelšadîm,
Kahire 1967, s. 7-10, 184-185; VahîdüddinBahâ
eddin,ŞaÅ½iyyâtmine’ledebi’lmu£â½ır, Halep
1970, s. 160-162; M.Abdülmün‘imelHafâcî,el
¥ayâtü’ledebiyyeba£de¾uhûri’lİslâm,Beyrut
1990, s. 164-168, 173-179; NebîleİshakM.İbrâ
him,elİtticâhü’lİslâmîfîedebi’dduktûr¥üseyn
MücîbelMı½rî (doktoratezi,1423/2002), Karaçi
Câmiatü’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye; MehmetAkkuş,
BİBLİYOGRAFYA:

“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-Şubat-Mart, Kahire 2005, s. 11-17; SalâhTehânî,
“VeRa¼ale£amîdü’ledebi’lİslâmiyyi’lmušå
ran”,elMişkât, sy. 47, Fas 2006, s. 30; Hâzim
Mahfûz, “Râ¼ilü’l£allâmeti’lmevsû£î ¥üseyn
MücîbelMı½rîdâ£iyetü’ledebi’lİslâmîfîMı½r
ve’l-£âlemi’l-£Arabî”,a.e.,s. 38; Ömerİshakoğlu,
“KarşılaştırmalıEdebiyatınÖncüsüHüseyinMu
cîbelMısrî”,ŞM,sy. 10 (2010), s. 5-22; Abdulme
citİslamoğlu, “MısırÜniversitelerindeTürkoloji
Çalışmaları”,HititÜniversitesiİlâhiyatFakülte
siDergisi, XI/18, Çorum 2010, s. 146-148, 155

(maddeninyazımındaHüseyinMücîbel-Mısrî’nin
1987’deKahire’deMustafaUzun’averdiğikendi
elyazısıhayathikâyesiveozamanakadaryayımlananeserlerininlistesiyleçeşitligörüşmelerde
aktardığışifahîbilgilerdendefaydalanılmıştır).
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( ) آل مهربان
XIII-XVI.yüzyýllararasýnda
Sîstanbölgesindehükümsüren
mahallîbirhânedan
(1236-1543).

—

™

Moğolistilâsınınbölgedeyarattığıkor
ku,şiddetvekarışıklıksebebiyleSîstan’ın
öndegelenleri,Ramazan 633’te (MayısHaziran 1236) Melik Şemseddin Ali b.
Mes‘ûdb.Halefb.Mihribân’abağlılıkları
nıbildiripSîstan’ınidaresiniüstlenmesini
istediler.BununüzerineMelikI.Şemsed
dinAli,13Zilkade633(19Temmuz1236)
tarihinderesmenmelikliktahtınaoturdu
veNîmrûzmeliklerininikincivesonkolu
nuteşkiledenMihribânîlerhânedanının
temelleriniatmışoldu.MelikŞemseddin
Ali,Sîstanbölgesinikontrolüaltınaaldık
tansonraÛk,Nihveçevresindekikalelerle
İndusnehrinekadarolanyerlerideele
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geçirdi.Ardındanbağlılığınıarzetmekve
hâkimiyetinimeşrulaştırmakiçin 636’da
(1238-39)Karakorum’aÖgedeyHan’ınhu
zurunagitti.ÖgedeyHan’ınfermanıyla
(yarlığ)Sîstan’adönenI.ŞemseddinAli
hâkimiyetalanınıKuzeyBelûcistan’daki
MastûnkveKusdarbölgesinekadarge
nişletti.

HorasanileKirmanveBelûcistanara
sındastratejikbirgeçişbölgesiolanSîstan
ötedenberiHorasanhâkimlerininilgisini
çekmekteydi.Heratbölgesininmahallî
hâkimi ve Kert hânedanının kurucusu
MelikŞemseddinMuhammediKert,653
(1255)yılındaMengüHan’ınGüneyHora
sanveSîstan’ınidaresininkendisinebıra
kıldığınadairfermanıylabirlikteSîstan’a
geldi.I.ŞemseddinAli’ninSîstan’dabu
lunmamasındanfaydalanarakbirdirenişle
karşılaşmadanşehregirdi.Ancakkısabir
süresonrayerineUrusîŞah’ıbırakıpSîs
tan’danayrıldı.BuesnadaSîstan’adönen
MelikI.Şemseddin,ŞemseddinMuham
mediKert’idestekleyenbirgrupisyancı
tarafındanSafer653(Mart-Nisan1255)ta
rihindeöldürüldü.ArdındanMelikI.Şem
seddin’inyeğeniNasîrüddinMuhammed
(1261-1318)HülâgûHan’ınhuzurunaçı
karakonungüveninikazandı.Amcasının
katledilmesindenyaklaşıkaltıyılsonra15
Cemâziyelevvel659(17Nisan1261)tarihin
deHülâgûHan’ınfermanıileSîstan’ageldi
vebölgeyehâkimoldu.Amcasınınöldürül
mesindensorumluolanlarıcezalandırıp
şehrinsurlarınıtahkimetti.Dahasonra
Sîstan’ıkendiidaresinebağlamakisteyen
ŞemseddinMuhammediKertileuzun
süredevamedecekbirmücadeleyegirdi.
NeticedeSîstanveçevresiniKerthâneda
nınınsaldırılarındankorumayıbaşardı.İl
hanlıHükümdarıAhmedTeküder,683’te
(1284)gönderdiğibirmenşurlaMelikNa
sîrüddinMuhammed’inSîstanhâkimiye
tinitasdiketti(TârîÅiSîstân,s.405-406).
Yarımasrıaşkınbirsüremeliklikyapanve
Mihribânîler’inasılkurucusukabuledilen
NasîrüddinMuhammed,hükümdarlığı
nın son dönemlerinde oğlu Rükneddin
Mahmûd’unisyanlarıylauğraştı.Ancak
Sîstaneyaletininhâkimiyetiölümüneka
darkendielindekaldı.Vefatınınardından
yerine oğlu Nusretüddin Muhammed
(1318-1330) geçti. Oğullarından Rük
neddinMahmûd,Sîstan’ınbatıkısımları
ileKuhistan’a,MelikAlideÛkbölgesine
hâkimoldu.EğlenceyedüşkünolanNus
retüddinMuhammed’inhâkimiyetdevri
nisbetensakingeçti.HalefiI.Kutbüddin
Muhammeddöneminde(1330-1346)vuku
bulanvebasalgınıvekıtlıkSîstanbölge
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sinebüyükzararverdi.Mihribânîler,İl
hanlıDevleti’ninXIV.yüzyılınortalarında
yıkılmasındansonraortayaçıkankarışıklık
dönemindemüstakilhareketetmeyebaş
ladılar.Budurumaynızamandaiçvedış
çekişmelerinartmasınazeminhazırladı.
GerekCelâleddinMahmûd (1350-1352),
gereksehalefiİzzeddinKerman’ın(13521382)meliklikdönemleridahaçokdâhilî
mücadelevetahtkavgalarıylageçti.
SîstanbölgesiXIV.yüzyılınsonçeyre
ğindenitibarenEmîrTimurvehalefle
rininilgialanınagirdi.Horasan’ıelege
çirenTimur,II.Kutbüddinb.İzzeddin’e
(1382-1384)elçilergöndererekkendisine
tâbiolmasınıistedi.YeğeniŞâhıŞâhan
TâceddinEbü’lFeth’iTimur’unhuzuru
nagönderenII.Kutbüddinonunisteğini
yerinegetirdi.AncakTimur 785 (1383)
yılındaçetinbirmuhasaranınardından
Sîstan’ıelegeçirdi.Üçgünyağmayaizin
verildiğigibihalktandapekçokkişikat
ledildi (Melikşah Hüseyin-i Sîstânî, s.
104-105).Timur,Sîstanbölgesininhâki
miyetini Melik Şâhı Şâhan Taceddin’e
(1386-1403) verdi.Melik II.Kutbüddin
iseSemerkant’agönderilerekhapseatıl
dı,üçyılsonradaidamedildi.Timur’un
güveninikazananŞâhıŞâhanTâceddin,
Anadoluseferidahilonunpekçoksefe
rindehazırbulundu.
Timur,ŞâhıŞâhanTâceddin’inölümün
densonraSîstanbölgesininhâkimiyetini
III.KutbüddinMuhammed’e(1404-1419)
verdi.III.KutbüddinbaşlangıçtaTimur
lular’laiyiilişkilerkurduysada811(1408)
yılındaŞâhruh’unSîstan’amüdahalesiyle
karşılaştı.BumüdahaleyeSîstanbölge
sindehutbevesikkeyikendiadınaçe
virerekkarşılıkverdi.Sîstanbölgesinin
büyükzarargördüğüMihribânîTimurlu
mücadelesineticedeMelikIII.Kutbüd
din’inŞâhruh’ayenidentâbiiyetiniarzet
mesiylesonaerdi.BununlabirlikteMihri
bânîler’leTimurlulararasındakiçalkantılı
ilişkilerMelikII.Şemseddin(veyaAlâeddin)
Ali(1419-1438)veoğluNizâmeddînYahyâ
(1438-1480)zamanındadadevametti.
Timurlular’layakınilişkikuranNizâmed
dinYahyâçıktığıAzerbaycanseferinde
Ebû Said Mirza Han’ın ordusunda yer
aldı.EbûSaid’inyenilgisiyleneticelenen
savaştaUzunHasan’aesirdüştü.Ancak
birsüresonraaffedilerekSîstan’agön
derildi.MelikliğininsonyıllarındaHüse
yinBaykara’nınSîstan’agönderdiğioğlu
BedîüzzamanMirzailemücadeleetmek
zorundakalanNizâmeddinYahyâ 885’te
(1480)meydanagelensavaştamağlûp
olduveöldürüldü.Timurlularkarşısında

tutunamayan Şemseddin Muhammed
(1485-1495 [?]) Sîstan’ı terketmek zo
rundakaldıysadauzunbirmücadelenin
ardındanyenidenbölgeyehâkimolmayı
başardı.
SonMihribânîmelikiSultanMahmûd
b. Nizâmeddin (1495 veya 1501-1543)
Herat’ıelegeçirerekgüneyedoğruiler
leyenÖzbekler’le (Şeybânîler)mücadele
etti.Sîstan,Özbekler’imağlûpedenŞah
İsmâiltarafından914(1509)yılındaSafevî
Devletisınırlarınadahiledildi.MelikSul
tanMahmûd,Herat’taŞahİsmâil’etâbi
iyetiniarzetti.Şahİsmâil’inteveccühünü
kazananSultanMahmûdyenidenSîstan
bölgesininidaresiylegörevlendirildi.Me
likliğininsonyıllarıçalkantılıbirşekilde
geçenSultanMahmûd949’da(1543)Kaz
vin’devefatetti.NaaşıSîstan’agetirile
rekKûhihâce’yedefnedildi.SultanMah
mûd’unvefatıylaMihribânîhânedanıson
buldu.Sîstanbölgesibutarihtensonra
ŞahI.Tahmasb’ıntayinettiğivalilerta
rafındanyönetildi.
BölgeninköklüailelerindenolanMih
ribânîler,SîstanbölgesindeNîmrûzme
liklerininbirincikolunuteşkiledenNasrî
meliklerinin (1030-1225) hâkimiyetinin
sonbulmasındandoğaniktidarboşluğu
nudoldurdular.Bölgenincoğrafîyapısı
nınkendilerinesunduğuimkânlarıçok
iyideğerlendirdiler.UmumiyetleMoğol
hanları,İlhanlılar,TimurlularveSafevîler’e
tâbiolarak,nâdirendebağımsızşekilde
yaklaşıküçasırboyuncavarlıklarınısür
dürdüler. Mihribânî melikleri savaş ve
karmaşaarasındaimarfaaliyetlerinede
zaman ayırmışlardır. Melik Nasîrüddin
Muhammed667’de(1269)Sîstan’damed
rese,cami,pazaryerivehamamlar,Melik
II.ŞemseddinAlide 826’da (1423)cami,
medrese,pazaryeri,devlethâne,kervan
sarayvehamaminşaettirmiştir.
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