
ondan geriye sadece birkaç hizb (bk. Amir 
en-Neccar, s. 311-314) ile el-Cevc'ihir (ese
rin adı kaynaklarda el·Cevhere veya el-fja

~a' i~ şeklinde de geçer) adlı eseri kalmış
tı. Şa'ranf bu eserden bazı alıntılar ya
par (bk. Taba~a~ 1, 165-183). Bundan baş
ka tasawufi düşüncelerini konu alan ba
zı şiirleri de vardır (a.g.e., ı. 157). 
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( ı)_,....UI .J l<öl\..1:-'- .:r. ~\.r.) ) 
(ö. 1300/ 1883) 

Ezher alimlerinden, 

L 
tanınmış musahhih. 

_j 

1226 (1811) yılında Desuk'ta doğdu . 

Küçük yaşta babasını kaybetti. İlk tah
silini ve hıfzını Desuk'ta tamamladı. Da
ha sonra Kahire'ye giderek Ezher'e gir
di. Hadarr. Mustafa ei-Bülaki ve Muham
med Arefe ed-Desüki gibi çoğu Desuk
lu olan hocalardan ders aldı. Öğrenciliği 
sırasında görüştüğü bazı hocalarıyla da
ha sonra da münasebetini devam ettir-

di. Bunlardan Mustafa ei-Bülaki ve Ah
med Mersafl'nin Desüki üzerinde önem
li tesirleri olmuştur. Nitekjm matematik 
ve geometriye olan merakı Bülaki' den, 
dil ve edebiyata karşı ilgisi de Ahmed 
Mersafl'den gelmektedir. 

Kabiliyeti, edebiyat ve şiire olan ilgi
siyle hocalarının dikkatini çeken Desüki, 
Ezher'deki öğreniminden sonra burada 
Arap dili ve edebiyatı hocalığına geti
rildi. Bir müddet sonra Ebü Za'bel Tıp 
Medresesi'ne yardımcı musahhih olarak 
tayin edildi (1248/ 1832); bu medresede 
telif ve tercüme edilen tıp kitaplarının 
tashihiyle meşgul oldu. Ardından Mühen
dishane'ye (Medresetü'l-mühendishane) 
musahhih olarak gönderildi. Aynı zaman
da burada Arap dili ve edebiyatı ile Fran
sızca'dan Arapça'ya tercüme derslerinin 
yanı sıra mekanik, dinamik, cebir, geo
metri ve kimya gibi mühendislikle ilgili 
çeşitli dersler verdi. Ancak mühendisha
ne Bulak'a nakledildikten bir müddet 
sonra Said Paşa zamanında kapatıldı. 

Bunun üzerine Bulak Emiriye Matbaası 
musahhihliği ve el - Ve}:füyi 'u '1- Mışriy
ye gazetesi muharrirliğine getirildi. Meh
med Ali Paşa ve Abbas Paşa zamanında 
Fransızca'dan tercüme edilen bütün ma
tematik kitaplarının tashihini yaparak 
bunlardan birçoğuna, o günkü musah
hihliğin gereği olarak mukaddimeler, 
seeili hatimeler yazdı ve eser adlarının 
Arapça karşılığını tesbit etti. Zaman za
man el- Ve}:füyi 'u '1- Mışriyye gazete
sinin çıkarılmasına yardımcı oldu. Ay
rıca 1865 yılında refsületibba Muham
med Ali Paşa ile birlikte, Mısır'da Arap
ça olarak ilk defa yayımlanan ve el- Ve
]:füyi 'u '1- Mışriyye ·den sonra en eski 
yayın organı olan el- Ya 'sub adlı tıp der
gisini çıkararak bu dergide makaleler 
yazdı. Hidiv İsmail Paşa zamanında bil
gisi, kültürü ve kabiliyetiyle temayüz 
eden kimselerin gelebildiği Bulak Mat
baası başmusahhihliğine yükseldi. Emek
li oluncaya kadar bu görevde kalan De
süki Kahire'de vefat etti. 

Desüki'nin hayatında ingiliz şarkiyat
çısı Edward William Lane ile tanışması
nın önemli bir yeri vardır. Mısır'a ilki 
1825 yılında olmak üzere üç defa gelen 
ve belli sürelerle burada kalarak Arap
ça öğrenen, Mısır ve islam kültürüne va
kıf olan Lane Arapça- ingilizce bir söz
lük yazmayı düşünüyordu. Bu iş için de 
kendisine yardımcı olarak arkadaşı Fran
sız müsteşriki Fresnel Desüki'yi tavsiye 
etti. Bunun üzerine 1842'de üçüncü de
fa Kahire'ye gelen Lane Desüki ile tanış-
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tı; böylece yedi yıllık bir çalışma sonun
da (1842-1849), kendi adına 1863 yılın
da Londra· da yayımlamaya başladığı 

Arabic English Lexicon adlı sekiz cilt
lik sözlüğü büyük ölçüde hazırlamış ol
dular. Lane eserin önsözünde Desüki'ye 
teşekkür etmektedir. Uzun beraberlik
leri süresince birbirlerinden etkilenen 
Desüki ve Lane'in bu ortak çalışma ve 
dostlukları Ali Paşa Mübarek tarafından 
~ışşatü 'Alemi'd-din adıyla romanlaş
tırılmış, 1 SOO sayfalık roman dört ci lt 
halinde basılmıştır (İskenderiye ı 299). Ah
med Emfn'e göre söz konusu roman ta
mamlanmamış olmasına rağmen Mısır'

da yazılan ilk roman olup konusu ve dili 
itibariyle değerli bir eserdir. Ancak ede
biyat tarihçileri böyle önemli bir eseri, 
ihmalleri veya bilgisizlikleri sebebiyle ele 
alıp değerlendirmemişlerdir (eş-Şe~a{e, 

J/ 128, S. 749) . 

Eserleri. Desükı~nin cebir ve geometri
ye dair risaleleriyle el- Ve}:füyi'u'l-Mış
riyye gazetesi ve el- Ya 'sub dergisinde
ki yazılarının dışında başlıca çalışmaları 
şunlardır: t . Ma}:füle şükriyye li'l - J:ıai

reti '1- İsmc'i 'iliyye 'ala inşc'i, i dc'iri '1- vi
rc'i}:fı'l-Mışriyye (Bulak 1288). Z. Risc'ile 
if feic'i 'ili'l- {Jayl ve şıfc'iti '1- ciyc'id ( GAL 
Suppl., ll , 726) . 3. 'Unvanü'l-beyan ve 
bustc'inü'l-e?hc'in (Kahire 1288). 4. 1fc'işiye 

'alc'i Sirc'ici'l-mürıfr (Bulak 1285, 1299; 

Kahire ı 3 ı ı) . Hatfb eş-Şirbfnf'nin es-Si
rc'icü'l-mürıfr fi'l-i'aneti 'alc'i ma'ri
teti ba 'iı kelc'imi rabbine'l- J:ıakfmi'l
{Jabfr adlı eseri üzerine yaptığı bir ha
şiyedir. Desüki'nin bunlardan başka 

lfüsnü'l-berc'i 'a if 'ilmi'z -zirc'i 'a ve el
lfucecü 'l-beyyinc'it if 'ilmi'l-J:ıayvc'i
nc'it adlı eserlerinin bulunduğu söylen
mektedir. 
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