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( 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’inCâvidnâme 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: İšbâlbeyne’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-
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tutunamayan ŞemseddinMuhammed
(1485-1495 [?]) Sîstan’ı terketmekzorundakaldıysadauzunbirmücadeleninardındanyenidenbölgeyehâkimolmayıbaşardı.SonMihribânîmelikiSultanMahmûdb. Nizâmeddin (1495 veya 1501-1543)Herat’ıelegeçirerekgüneyedoğruilerleyenÖzbekler’le(Şeybânîler)mücadeleetti.Sîstan,Özbekler’imağlûpedenŞahİsmâiltarafından914(1509)yılındaSafevîDevletisınırlarınadahiledildi.MelikSultanMahmûd,Herat’taŞahİsmâil’etâbiiyetiniarzetti.Şahİsmâil’inteveccühünükazananSultanMahmûdyenidenSîstanbölgesininidaresiylegörevlendirildi.MelikliğininsonyıllarıçalkantılıbirşekildegeçenSultanMahmûd949’da(1543)Kazvin’devefatetti.NaaşıSîstan’agetirilerekKûhihâce’yedefnedildi.SultanMahmûd’unvefatıylaMihribânîhânedanısonbuldu.SîstanbölgesibutarihtensonraŞahI.Tahmasb’ıntayinettiğivalilertarafındanyönetildi.BölgeninköklüailelerindenolanMihribânîler,SîstanbölgesindeNîmrûzmeliklerininbirincikolunuteşkiledenNasrîmeliklerinin (1030-1225)hâkimiyetininsonbulmasındandoğaniktidarboşluğunudoldurdular.Bölgenincoğrafîyapısınınkendilerinesunduğuimkânlarıçokiyideğerlendirdiler.UmumiyetleMoğolhanları,İlhanlılar,TimurlularveSafevîler’etâbiolarak,nâdirendebağımsızşekildeyaklaşıküçasırboyuncavarlıklarınısürdürdüler.Mihribânîmelikleri savaş vekarmaşaarasındaimarfaaliyetlerinedezamanayırmışlardır.MelikNasîrüddinMuhammed667’de(1269)Sîstan’damedrese,cami,pazaryerivehamamlar,MelikII.ŞemseddinAlide826’da(1423)cami,medrese,pazaryeri,devlethâne,kervansarayvehamaminşaettirmiştir.
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s. 396-410; Müstevfî,Nüzhetü’lšulûb(Strange), 
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mülûk(nşr.Menûçihr-iSütûde), Tah ran 1383 

hş.,s.76-159;Zambaur,Manuel,s. 200-201; B.Spuler,DieMongoleninIran,Lei den 1985, 

s. 130, 136; C.E.Bosworth,TheHistoryofthe
SaffaridsofS¢stånandtheMaliksofNimruz
(247/861to949/15423),Cos ta Me sa 1994, s. 

411-477; a.mlf.,TheNewIslamicDynasties,
Edinburgh1996,s.211-212;a.mlf.,“S¢s tån”, 

EI°(İng.), IX, 681-685; S.Album,AChecklistof
IslamicCoins,SantaRosa1998,s.50;B.Finster,
“S¢s tån zur Ze it der T¢m†ri disc her Herrs chaft”, 
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1977, s. 49-76.
ÿOsmanGaziÖzgüdenli

sinebüyükzararverdi.Mihribânîler,İlhanlıDevleti’ninXIV.yüzyılınortalarındayıkılmasındansonraortayaçıkankarışıklıkdönemindemüstakilhareketetmeyebaşladılar.Budurumaynızamandaiçvedışçekişmelerinartmasınazeminhazırladı.GerekCelâleddinMahmûd(1350-1352),gereksehalefiİzzeddinKerman’ın(1352-
1382)meliklikdönemleridahaçokdâhilîmücadelevetahtkavgalarıylageçti.SîstanbölgesiXIV.yüzyılınsonçeyreğindenitibarenEmîrTimurvehaleflerininilgialanınagirdi.Horasan’ıelegeçirenTimur,II.Kutbüddinb.İzzeddin’e
(1382-1384)elçilergöndererekkendisinetâbiolmasınıistedi.YeğeniŞâhıŞâhanTâceddinEbü’lFeth’iTimur’unhuzurunagönderenII.Kutbüddinonunisteğiniyerinegetirdi.AncakTimur785(1383)yılındaçetinbirmuhasaranınardındanSîstan’ıelegeçirdi.Üçgünyağmayaizinverildiğigibihalktandapekçokkişikatledildi (Melikşah Hüseyin-i Sîstânî, s.
104-105).Timur,SîstanbölgesininhâkimiyetiniMelikŞâhıŞâhanTaceddin’e
(1386-1403)verdi.Melik II.KutbüddiniseSemerkant’agönderilerekhapseatıldı,üçyılsonradaidamedildi.Timur’ungüveninikazananŞâhıŞâhanTâceddin,Anadoluseferidahilonunpekçokseferindehazırbulundu.Timur,ŞâhıŞâhanTâceddin’inölümündensonraSîstanbölgesininhâkimiyetiniIII.KutbüddinMuhammed’e(1404-1419)verdi.III.KutbüddinbaşlangıçtaTimurlular’laiyiilişkilerkurduysada811(1408)yılındaŞâhruh’unSîstan’amüdahalesiylekarşılaştı.BumüdahaleyeSîstanbölgesindehutbevesikkeyikendiadınaçevirerekkarşılıkverdi.SîstanbölgesininbüyükzarargördüğüMihribânîTimurlumücadelesineticedeMelikIII.Kutbüddin’inŞâhruh’ayenidentâbiiyetiniarzetmesiylesonaerdi.BununlabirlikteMihribânîler’leTimurlulararasındakiçalkantılıilişkilerMelikII.Şemseddin(veyaAlâeddin)Ali(1419-1438)veoğluNizâmeddînYahyâ
(1438-1480)zamanındadadevametti.Timurlular’layakınilişkikuranNizâmeddinYahyâçıktığıAzerbaycanseferindeEbû SaidMirzaHan’ın ordusunda yeraldı.EbûSaid’inyenilgisiyleneticelenensavaştaUzunHasan’aesirdüştü.AncakbirsüresonraaffedilerekSîstan’agönderildi.MelikliğininsonyıllarındaHüseyinBaykara’nınSîstan’agönderdiğioğluBedîüzzamanMirzailemücadeleetmekzorundakalanNizâmeddinYahyâ885’te
(1480)meydanagelensavaştamağlûpolduveöldürüldü.Timurlularkarşısında

geçirdi.Ardındanbağlılığınıarzetmekvehâkimiyetinimeşrulaştırmakiçin636’da
(1238-39)Karakorum’aÖgedeyHan’ınhuzurunagitti.ÖgedeyHan’ınfermanıyla
(yarlığ)Sîstan’adönenI.ŞemseddinAlihâkimiyetalanınıKuzeyBelûcistan’dakiMastûnkveKusdarbölgesinekadargenişletti.HorasanileKirmanveBelûcistanarasındastratejikbirgeçişbölgesiolanSîstanötedenberiHorasanhâkimlerininilgisiniçekmekteydi.Heratbölgesininmahallîhâkimi veKerthânedanının kurucusuMelikŞemseddinMuhammediKert,653
(1255)yılındaMengüHan’ınGüneyHorasanveSîstan’ınidaresininkendisinebırakıldığınadairfermanıylabirlikteSîstan’ageldi.I.ŞemseddinAli’ninSîstan’dabulunmamasındanfaydalanarakbirdirenişlekarşılaşmadanşehregirdi.AncakkısabirsüresonrayerineUrusîŞah’ıbırakıpSîstan’danayrıldı.BuesnadaSîstan’adönenMelikI.Şemseddin,ŞemseddinMuhammediKert’idestekleyenbirgrupisyancıtarafındanSafer653(Mart-Nisan1255)tarihindeöldürüldü.ArdındanMelikI.Şemseddin’inyeğeniNasîrüddinMuhammed
(1261-1318)HülâgûHan’ınhuzurunaçıkarakonungüveninikazandı.Amcasınınkatledilmesindenyaklaşıkaltıyılsonra15Cemâziyelevvel659(17Nisan1261)tarihindeHülâgûHan’ınfermanıileSîstan’ageldivebölgeyehâkimoldu.Amcasınınöldürülmesindensorumluolanlarıcezalandırıpşehrinsurlarınıtahkimetti.DahasonraSîstan’ıkendiidaresinebağlamakisteyenŞemseddinMuhammediKertileuzunsüredevamedecekbirmücadeleyegirdi.NeticedeSîstanveçevresiniKerthânedanınınsaldırılarındankorumayıbaşardı.İlhanlıHükümdarıAhmedTeküder,683’te
(1284)gönderdiğibirmenşurlaMelikNasîrüddinMuhammed’inSîstanhâkimiyetinitasdiketti(TârîÅiSîstân,s.405-406).YarımasrıaşkınbirsüremeliklikyapanveMihribânîler’inasılkurucusukabuledilenNasîrüddinMuhammed,hükümdarlığınınsondönemlerindeoğluRükneddinMahmûd’unisyanlarıylauğraştı.AncakSîstaneyaletininhâkimiyetiölümünekadarkendielindekaldı.Vefatınınardındanyerine oğlu Nusretüddin Muhammed
(1318-1330) geçti. Oğullarından RükneddinMahmûd,Sîstan’ınbatıkısımlarıileKuhistan’a,MelikAlideÛkbölgesinehâkimoldu.EğlenceyedüşkünolanNusretüddinMuhammed’inhâkimiyetdevrinisbetensakingeçti.HalefiI.KutbüddinMuhammeddöneminde(1330-1346)vukubulanvebasalgınıvekıtlıkSîstanbölge


