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Şems-i Münşi'nin 

(ö. 777 /1375 ' ten önce) 
inşa sanatı ve münşilerin 

görevlerine dair eseri 
(bk. ŞEMS-i MÜNŞİ)-

ı silsilesi verilmemektedir. DesOkıyye'nin 
ŞernObiyye ve Şehaviyye kolları günü
müzde Mısır'da faal tarikatlar arasında 
yer almaktadır. DesOkıyye bugün Mısır'ın 
yanı sıra Suriye, Küveyt. EbOzabi (Abuda
bi), Dubai ve Sudan'ın Hartum şehrinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

L _j BİBLİYOGRAFYA: 

L 

DESÜKIYYE 
( 4:i_,_...ıll ) 

Burhanüddin İbrahim b. Ebü'l-Mecd 
Abdülaziz ed-Desfiki'ye 

(ö. 676 / 1277) 
nisbet edilen bir tarikat. 

_j 

Daha çok Mısır ve Sudan'da yaygınlık 
kazanan DesOkıyye tarikatı Burhaniyye 
veya Burhamiyye adlarıyla da tanınır. Ni
tekim Haririzade tarikatı "Burhaniyye· 
maddesinde ele almıştır (Tibyan, ı. vr. 
ı ı o• vd.). Tarikat mensupianna genel
likle Berahime veya Berahimiyyün (ibra
himTier) adı verilmiştir. 

Rifaiyye tarikatını Mısır'da yayan Şeyh 
Ebü'I -Feth ei-Vasıti DesOki'nin dedesi
dir; bu bakımdan DesOkıyye'nin Rifaiy
ye ile ilgisi vardır. Ayrıca adab ve erka
nındaki ortak noktalar sebebiyle Bede
viyye. Şazeliyye ve Medyeniyye tarikatları 
ile de münasebeti bulunduğu gibi DesO
kıyye'yi Bedeviyye ve Şazeliyye'nin bir ko
lu sayanlar da vardır (bk. Zebidi, s. ı 9). 

Cehri zikir. ibadete düşkünlük. şeriat 
ve tarikat hükümlerine sıkı bir şekilde 
bağlılık. evliyanın ahlakını örnek almak, 
beşeri arzulara şiddetle karşı koyarak 
nefsi öldürmek DesOkıyye tarikatının 

esasları olarak kabul edilir. Genellikle 
yeşil elbise giyen tarikat mensupları ti
lavet ve zikir meclislerinde "ya daim" zik
rini sık sık tekrar ederler. İbrahim ed
DesOki tarikatta semaa yer vermediği ve 
semaı reddettiği halde halifeleri semaı 
ve mevlid ayinlerini tarikatlarının bir esa
sı haline getirmişlerdir (bk. Amir en-Nec
dir, s. 265). 

DesOkıyye tarikatı Şehabeddin Ebü'I
Abbas Ahmed b. Osman eş-ŞernObi'ye 
(ö. 994/ ı 586) nisbet edilen ŞernObiyye, 
Salih Aşar ei-Mağribfye nisbet edilen 
Aşüriyye, EbO Salim et-Tazi'ye nisbet 
edilen Taziyye ve Celaleddin es-SüyOtf
ye nisbet edilen SüyOtiyye adlı dört ko
la ayrılmıştır. Haririzade Tibyan'da bu 
kolların her birinin DesOki'ye ulaşan sil
silelerini kaydetmiştir. Ayrıca çağdaş Mı
sır kaynaklarında tarikatın Şehaviyye ad
lı bir kolu olduğu söylenmekte, ancak 

212 

Zebidi, 'i kd, s. 19 ; Haririzade, Tibyan, ı , vr. 
110' ·127•, 209• ·210'; ll, vr. 181• · 185"; A. Le 
Chatelier, Les Con{reries Musulmanes du Hed· 
jaz, .Paris 1887, s. 190·194; Hüseyin Vassaf, 
Se{fne, ı, 253 ·258; Seyyid Üveys, el ·ibda'u'ş· 
şel!:iiff 'ala tarfl!:ati'ş·şu{iyye, Kahire 1981 , s. 
190 ; Amir en-Neccar, et·Turul!:u 'ş·şu{ıyye tr 
Mışr, Kahire 1983, s. 261·265 ; F. Dejong, "Les 
confri"ües mystiques musulınanes an machreq 
arabe", Les ordres mystiques dans l'fslam, 
Paris 1986, s. 211, 214, 231. 
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DESÜKİ, İbrahim h- Alıdülaziz 

ı 

( _;_,_...ıll_)t_;.JI~ cr. ~l_r.! ) 
Burhanüdd!n İbrahim b. Ebi'I-Mecd 

Abdilazlz ed- Des u ki 
(ö. 676 / 1277) 

Mutasawıf, 

L 
Desı1kıyye tarikatının kurucusu. 

_j 

633'te (1235) Aşağı Mısır'daki Mar
kus'ta doğdu. 644 (1246) veya 653'te 
( 1255) doğduğuna dair rivayetler de var
dır. Ömrünün çoğunu aynı bölgedeki De
sak (Düsük, Disük) kasabasında geçirdi
ğinden DesOki nisbesiyle ve Ebü'I-Ayneyn 
unvanıyla tanındı. Babası Ebü'I-Mecd Ab
dülaziz, Rifai şeyhlerinden Ebü'I-Feth 
Ebü'I-Ganaim ei-Vasıti'nin damadı ve 
halifesiydi. Pek çok veli gibi onun şece
resi de Hz. Hüseyin'e bağlandığı için sey
yid kabul edilmektedir. 

İbrahim ed-DesOki öğrenimine DesOk'
ta başladı; Kur'an'ı ez beriedi; Şafii fıkhı 

okudu. Sonra babasından Rifaiyye hırka
sını giydi. Daha sonra Sühreverdi şeyh
lerinden Necmeddin İsfahanfye intisap 
etti. Şazeliyye tarikatına da süiOk eden 
DesOki'nin ayrıca EbO Medyen ei - Mağ

ribfye ulaşan bir silsilesi daha vardır. Bü
tün bunlar onun Rifaiyye, Sühreverdiy
ye, Şazeliyye gibi tarikatları yakından ta
nıdığını ve bunlardan nasip aldığını gös
terir. 

Mutasawıflar tarafından dört büyük 
kutubdan biri olarak kabul edilen De
sOkl (diğer üçü Abdülkadir-i Geylani, Ah
med er-Rifai, Ahmed el-Bedevi'dir) yirmi 
yıl kadar halvethanesinde mücahede ve 
tefekkürle meşgul oldu. Babasının ce
naze namazını kılmak için çıktığı bu hal-

vethaneye tekrar dönmek istediyse de 
dostlarının ricası üzerine bundan vazgeç
tL Hayatta iken etrafında toplanan mü
ridleri, kendisinin kırk üç yaşında vefa
tından sonra halifesi ve kardeşi Şeyh Mu
sa'ya tabi olup onun tasawuf anlayışını 
devam ettirmişler ve bir tarikat haline 
getirmişlerdir. 

DesOki vefat ettiğinde halvethanesi
ne gömülmüştür. Sağlığında bu halvet
hanenin yanında inşasına başlanan ca
mi ei-Camiu'I-İbrahimi veya Ma'hedü 
DesOk diye bilinir. Sultan Kayıtbay tara
fından onarılan ve daha sonra bazı de
ğişiklikler geçiren cami bugünkü şeklini 
188S'te Hidiv Tevfik zamanında almıştır. 

DesOki bir yönüyle şeriata çok bağlı, 
diğer yönüyle son derece esrarengiz bir 
sOfidir. Müridierin şeyhlerine çok bağlı 
olmaları, şeyhlerin de müridierine ev
latları gibi muamele etmeleri gerektiği
ni belirtir. Helal yemeye, hak hukuk gö
zetmeye ve şeriatın hükümlerine sıkı bir 
şekilde bağlı kalmaya büyük önem verir. 
Şeriatla hakikatin, zahirle batının bağ
daştırılmasını ister. Hakikati tasvir ve ifa
de olarak değil zevk ve yaşama olarak 
anlar. 

DesOki'nin esrarenı;ıiz yönü ayrı bir 
önem taşır. Kendisinden bahseden bü
tün kaynaklar onun Süryani. İbrani ve 
eski Mısır dillerini bildiğini, hayvanların 
ve kuşların lisanından anladığını kayde
derler. Şa'rani, DesOki'nin bildiğini ileri 
sürdüğü dille söylenmiş bazı metinler 
nakleder ki bunların ne anlama geldiği 
bilinmemektedir. Bu metinleri açıklamak 
için yapılan zoraki yorumlar ise gerçek 
olmaktan uzaktır. Aynı ifadelere DesO
ki'nin hizb*lerinde de rastlanır. 

DesOki "nOr-ı Muhammedi" fikri üze
rinde de durmuş ve bu nuru Allah'ın eze
li bir tecellisi saymıştır. Zaman zaman 
cezbelenen. "Yüce makamlarda Hz. Mu
hammed'in nuru ile, tOfanda Hz. NOh 
ile. rüya görürken Hz. İbrahim ile ve be
şikte Hz. Ysa ile idim" gibi şathiye*leri 
de bulunan DesOki'nin kendisini Tanrı 
ile aynileştirdiğinden de bahsedilir. Muk
bili onun bu tür sözlerini "çirkin laflar 
ve hurafeler· olarak değerlendirir (bk. 
Salih b. Mehdi, s. 242, 309). Amir en-Nec
car da. "DesOki'nin sekr*i sahv*ından 
daha çoktu" der ve şiirlerinin bunu açık
ça gösterdiğini belirtir (et· Turu~u 'ş-şa{iy

ye tr Mışr, s. 254). 

DesOki'nin halvethanesinde inzivaya 
çekildiği yıllarda bazı eserler telif ettiği 
rivayet edilir. Ancak vefat ettiği zaman 


