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Maliki fakihi ve kelam alimi. 
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Aşağı Mısır'ın Garbiye bölgesindeki De
sOk'ta doğdu. Tahsil için Kahire'ye gitti. 
Kur'an'ı ezberledi ve Muhammed ei-Mü
nir'den tecvid okudu. Ali es-Saidi ve Der
dir'in derslerine katıldı. Hasan b. İbra
him ei-Ceberti, Muhammed b. İsmail en
Nefravi ve Şafii alimi Muhammed ei-Cü
naci'den hikmet, hey'et, mevakit, hen
dese gibi ilimleri okudu. Ayrıca Ceber
ti'den Hanefi fıkhı öğrendi. Ezher'den 
mezun olan Desilki daha sonra burada 
müderrislik yaptı. Fıkıh, kelam, nahiv, 
meani, beyan, mantık, astronomi, hen
dese gibi çeşitli ilimlerde maharet ka
zandı. Aralarında Ahmed es-Savi, Abdul
lah es-Saidi. Hasan ei-Attar gibi alimie
rin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 
21 Rebiülahir 1230 (2 Nisan 1815) tari
hinde Kahire'de vefat etti ve Türbetül
mücavirin'de toprağa verildi. 

Eserleri. 1. el-ljududü'l-fı~hiyye. Ma
liki fıkhıyla ilgili olup EbO Abdullah Mu
hammed er-Rassa' tarafından el-Hida
yetü'l-kôtiyetü'ş-şôtiye li-beyani J:ıa
~ii, i~i'l-İmam İbn 'Ara fe el-viiiiye adıy
la şerhedilmiş ve bu şerhle birlikte basıl
mıştır (Fas 1316). z. Ijaşiye 'ale'ş- Şer
J:ıi'l- kebir (1- N, Bulak 1282, 1287; Kahi
re 1301, 1305, 1309, 1310, 1328, 1345) Ha
lil b. İshak'ın Maliki fıkhına dair meş
hur eseri el-Mul].taşar'a Derdir'in eş
Şerf:ıu '1- kebir adıyla yaptığı şerhin ha
şiyesidir. 3. Ijaşiye 'alô Mugni'l-lebib 
(1-11, Bulak 1286 ; Kahire 1305, 1306). İbn 
Hişam'ın nahve dair meşhur eseri Mug
ni'l-lebib 'in haşiyesidir. Bu eser DesO
ki'nin ölümünden sonra oğlu Mustafa 
tarafından temize çekilerek 1233 ( 1818) 
yılında tamamlanmıştır. 4. Ijaşiye 'ala 
Şer}J.i't- Tell].iş (1-11, Bulak 1271 ; istanbul 
1276, 1290, 1301) Hatib ei-Kazvini'nin 
belagatla ilgili Tell].işü '1- MiftôJ:ı 'ma Tef
tazani'nin yaptığı Mul].taşarü'l-me'ani 
adlı şerhin haşiyesidir. s. Ijaşiye 'alô 
ŞerJ:ıi Ümmi'l-berahin (Bulak 1281, 1290, 
1297, 1305; Kahire 1295, 1306, 131 4). Se
nüsi'nin akaide dair Ümmü'l-berahin 
(el- 'Akfdetü'ş-şugra) adlı eserine yine 
kendisinin yaptığı şerhin haşiyesidir. 6. 
Ijaşiye 'alô Şeri:ıi'r- Risaleti'l- vaçl'iyye 
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('Adudiyye) (Kahire 1295, 1329, 1929). Adu
düddin el-Tci'nin er-Risaletü'l- va çi 'iy
ye (er- Risaletü 'L- 'Açi.udiyye) adıyla bili
nen eserine Ebü'I-Kasım b. EbO Bekir el 
Leysi es-Semerkandi tarafından yapılan 
şerhin haşiyesidir. 7. Ijaşiye 'alô Taf:ı
riri'l-~ava 'idi'l-manplpyye. Ali b. Ömer 
el-Katibi'nin mantıkla ilgili eseri er -Ri
sôletü'ş-Şemsiyye fi'l-~ava 'idi'l-man
pipyye'ye Kutbüddin er-Razi'nin yaptı
ğı Taf:ırirü'l-1!-ava 'idi'J-mantılpyye ad
lı şerhin haşiyesi olup basılmıştır (bk. Ser
kis, ı . 876) a. Haşiye 'ala Şerf:ıi'l- bürde. 
Muhammed b. Said el-BOsiri'nin }(_aşi
detü'l-bürde'sine Celaleddin ei-Mahal
li'nin yaptığı el-Envfırü'l-muçli'a adlı 
şerhin haşiyesidir. Bunların yanında De
sOki'nin bir tefsiri ve Menasikü'l-J:ıac 
adlı bir eseri daha bulunmaktadır (son 
üç eserin yazmaları için b k. GAL, I, 310; II. 
637). 
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Haremeyn fukarasına verilmek üzere 
Mekke ve Medine imaretlerinde 

pişirilen bir çeşit çorba. 
_j 

Kelimenin aslı, "iri parçalar halinde dö
vülerek öğütülen buğday ve arpa" anla
mına gelen Arapça ceşiştir. Genellikle 
Arap yarımadasında meşhur olup öğü
tülmüş hububatın et veya hurma katıla
rak pişirilmesiyle yapılan yemeğin adı 
olan ceşişe halk dilinde deşişe şekline 
dönüşmüştür. 

Deşişenin yaygınlık kazanması ve sos
yal bir anlam taşıması Hz. Peygamber 
zamanında olmuştur. Hadislerde bir kı

sım sahabenin Hz. Peygamber'e deşişe 
pişirdiği, bazan da onun ashabı deŞişe 
yemeye davet ettiği belirtilir. Böylece bu 
dönemden itibaren deşişe yemeğinin ha
zırlanıp dağıtılması İslam halifeleri ve 
sultanları tarafından bir adet haline ge
tirildi. Bu yemek zamanla "deşişe-i Re
sOiullah" adıyla meşhur oldu ve Hare
meyn fakirlerine vakfedilen en eski sa
dakalardan birini oluşturdu. 

Hububat sadakasının Haremeyn'e ilk 
olarak ne zaman ve kimin tarafından 
gönderildiği bilinmemektedir. Bununla 
birlikte Abbasi Halifesi Muktedir- Billah 
devrinde (908-932) Haremeyn'e ilk defa 
gönderilmeye başlanan surre içerisinde 
hububat da yer alıyordu. Daha sonra 
Memlük sultanları Mısır, Şam ve Halep'
te bulunan birçok nahiye ve köyü Hare
meyn halkı ve fakirlerine vakfederek bu 
köylerden çıkan hububatı "zahire" adıy
la Haremeyn'e yolladılar. Bu arada Ha
remeyn fukarasına deşişe pişirmek üze
re belli bazı köyleri de vakfettiler. Bu 
fakiriere tahsis edilen diğer vakıf köyle
rinden ayırmak için · deşişeye ait köylere 
"deşişe köyleri" veya "deşişe vakfı köy
leri", hububata ise "deşişe hububatı" ve
ya "Haremeyn deşayişi" denildi. Deşişe 
için ayrılan sultan vakıfları çoğalınca da 
bunlar "Sultan Çakmak deşişesi" veya 
"Sultan Kayıtbay deşişesi" gibi adlarla 
anılmaya başlandı. 

Yavuz Sultan Selim Mısır'ı Osmanlı Dev
leti'ne kattıktan sonra eski uygulama
ları sürdürerek Mısır, Şam ve Halep'teki 
Memlükler'e ait Haremeyn zahireleri ve 
deşişe buğdayları tahsisatma dokunma
dı; ayrıca oraya yeni hububat sadakası 
da tahsis etti. Kanuni Sultan Süleyman 
ise Haremeyn ahalisine Mısır'daki birkaç 
köyün mahsulünü vakfetti, bu köylerden 
bazıları "Sultan Süleyman deşişesi" adıy
la deşişeye ayrıldı. 

Sultan vakıflarından sayılan deşişe ev
kafına "ed-deşişetü'l-kübra" veya "ed
deşişetü'l-kadime" de denilirdi. 991 'de 
( 1583) bu deşişenin hububat miktarı 

10.000 erde be ulaştı. lll. M ura d Mısır'ın 
Buhayre, MenOfiye, KalyObiye, Dekahli
ye, FeyyOm, Behnesa ve Said vilayetle
rinden birkaç köyün mahsulünü Hare
meyn deşişesine vakfetmişti. XVI. yüzyı
lın sonlarında mahsulatı 420.000 para
ya (105.000 altın filori) ulaşan bu deşişe
ye "ed-deşişetü's-suğra", "ed-deşişetü' l -



cedide" veya "ed-deşişetü'I-Muradiyye" 
adı verildi. lll. Mehmed 'in de Mısır vila
yetlerinde bazı köyleri deşişeye vakfet
tiği bilinmektedir. Ancak XVII. yüzyılın 

başlarından itibaren Mısır, Şam ve Ha
lep'teki vakıfların bozulması Haremeyn 
deşişesini de etkiledi. Bu dönemde de
şişe vakıflarında vakfedenin şartlarına 

aykırı birçok uygulama ortaya çıktı. Ba
zı mücavir devlet adamlarına deşişe 

mahsullerinden tahsisat ayrıldığı gibi 
kira yoluyla işletilen deşişe köyleri ilti
zam olarak bazı kişilere verildi. Buna 
rağmen deşişe buğdaylarının XX. yüzyı
lın başlarına kadar Haremeyn fukarası
na gönderilmesine devam edilmiştir. 

Osmanlılar döneminde deşişeye vak
fedilen köyler çağalınca bütün deşişe 

vakıflarını idare etmek üzere bir nazır 
tayin edildi. Daha önce Mısır' ın vakıf iş

leriyle birlikte deşişenin idaresi "nazı

rü'n-nüzzar" tarafından görülüyordu. De
şişe Nazırlığı'nın ne zaman ihdas edildi
ği kesin olarak bilinmemekteyse de bu
nun XVI. yüzyılın ikinci yarısında olduğu 
söylenebilir. 

Deşfşe nazırı Mısır. Şam ve Halep'te 
bulunan deşfşe vakıflarının reisi sayılır
dı. Nazır, genellikle Haremeyn işlerinde 
tecrübesi olan Mısır emfrü'l-haccı, Mek
ke ve Medine şeyhülharemleri gibi dev
let adamlarından veya Mısır beylerinden 
seçilip hükümet tarafından tayin edilir
di. Bu tayin Mısır beylerbeyine de bildi
rilir. tayin beratı seçilen nazıra gönderi
lirdi. XVI. yüzyılın sonlarında Deşfşe na
zırı iltizam yoluyla tayin edilmeye baş

landı. 994'te (1586) bir Deşfşe nazırı iki 
yıl içerisinde 32.600 erdeb buğdayı tes
lim etmek şartıyla göreve getirilmiş, be
ratında iltizamını yerine getirmezse ma
zul sayılacağı belirtilmişti. 

Deşfşe köylerinin bütün idaresi Deşf
şe nazırına bırakıldığı için Mısır beyleri 
(kaş if), idari bölge ve vilayetleri içinde 
bulunan deşfşe köylerinin işlerine karı
şamazlardı. Deşfşe köyleri borcu olma
yan emin kişilere kira ile verilirdi. Bun
lar nazırın İstanbul'a arzıyla vilayetleri
nin bazı ileri gelenleri arasından tayin 
edilirdi. Deşişe köy eminlerinin faaliyet
lerini kontrol altında tutan ve ziraata 
açık toprakların durumunu sürekli gö
zetleyen Deşfşe nazırı, Aşağı ve Yukarı 
Mısır'dan Bulak Limanı'na yirmi gemiy
le gelen deşfşe mahsullerini vakıf şart
larına göre ve şer'f kararla tahsil eder
di. Dımaşk ve Halep'teki deşfşe eminleri 
ise mahsullerini zamanında eksiksiz ola-

rak Mısır'a götürüp Deşfşe nazırına ka
dı vasıtasıyla teslim ederlerdi. Daha son
ra deşişenin bütün buğdayları Süveyş İs
kelesi'ne sevkedilip Mısır beylerbeyi ve 
kadısının huzurunda gemi reisierine ve
rilirdi. Bu şekilde toplanan mahsul ge
milerle Cidde'ye nakledilir, Cidde beyi 
gemi reisierinin elindeki muhasebe def
terlerini kontrol ederek mahsulü amba
ra koyar ve gemi reisinin eline bir belge 
verirdi; daha sonra da ambardaki hu
bubatı deşfşe mutfaklarına gönderirdi. 
Mekke ve Medine'de bulunan bu mut
faklarda ve imaretlerde deşişe pişirile
rek fakiriere dağıtılırdı. 

Deşfşe nazırı vakıfların muhafaza ve 
bakımından, hububatın eksiksiz olarak 
tahsili ve zamanında temininden, buğ
dayın temiz bir şekilde tesliminden so
rumluydu. Yeni bir nazır göreve başla
dığında eski nazırın hesapları tasfiye edi
lir, herhangi bir borç veya zimmet var
sa derhal tahsiline çalışılırdı. Bu iş bir 
devlet görevlisi (çavuş) ve kadı nezare
tinde yapılırdı. Fakat giderek deşfşe mah
sulleriyle ilgili gerek nazıriarın gerekse 
eminierin suistimalierinin görülmesi üze
rine 1581 'den itibaren deşfşe muhase
beleri nin, beylerbeyinin nezareti altında 
Mısır vilayeti defterdan tarafından Mı
sır Divanı'nda kontrol edilmesine baş
landı. 

Deşfşe nazırıarının görevleri arasında , 

vakıf borçlarının tahsili yanında kaşif ve 
devatdar*ların deşfşe köylerine vaki ola
bilecek tecavüzlerini önleme ve diğer 

önemli husustarla birlikte bunları "ka
zaya defteri"ne kaydederek doğrudan 
doğruya İstanbul'a gönderme işi de bu
lunuyordu. Böyle bir durumda mesele 
Divan-ı Hümayun'da görüşülür, alınan 

kararlar Mısır beylerbeyi, kadısı ve def
terdarına bildirilirdi. XVI. yüzyılın son
larında Haremeyn'in bütün vakıflarının 
idaresi Darüssaade ağalarına bırakılın

ca Deşfşe nazırı arzı gereken meselele
ri onun vasıtasıyla bildirmeye başladı, 

böylece doğrudan merkezle irtibatı ke
silmiş oldu. 

Nazırın beratı üç yıla kadar yenilene
bilirdi. Hizmette kusuru görülürse azle
dilir, deşişe ile bütün ilişkisi kesilirdi. Mı
sır'ın sancak beylerinden seçilen nazır
lar seferlere katılmaları durumunda yer
lerine bir naib bırakırlardı. Deşişe nazı
rının yanında bir kethüda, bir katip, bir 
hazinedar ve birkaç haderne görev ya
pardı. Mısır' da ve Haremeyn' de deşişe 
işleriyle meşgul olanlar maaşlarını cera-
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ye*den, hayvanlarının yemlerini ise de
şişe hasılatından alırlardı. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Lisanü'l· 'Arab, "cşş" md.; Müslim. "Mesa
cid", 265 ; Ebü Davüd, "Edeb", 95; BA. MD, nr. 
4, s. 147, 312, 485 ; nr. 12, s. 233; nr. 43, s. 
230; nr. 46, s. 133; nr. 51, s. 14, 15; nr. 53, s. 
158; nr. 58, s. 280; nr. 60, s. 293·294; nr. 61, 
s. 108, 109, 110; nr. 70, s. 34; nr. 72, s. 211; 
nr. 73, s. 8; nr. 74, s. 250; nr. 75, s. 121 ; nr. 
78, s. 743 ; BA, KK, nr. 90, s. 340, 352, 986; nr. 
154, s. 107; nr. 155, s. 25; nr. 246, s. 3, 21, 
39 ; nr. 255, s. 115; BA. Mühimme Zeyli, nr. 5, 
s. 75; BA, MAD, nr. 16.182, s. 57; Abdülkerim 
el-Kutbi, i'lamü' l·'ulema'i'l-a' lam bi-bi· 
na'i'l·Mescidi'l·l:faram (nşr. Ahmed Muham
med Cemal v.dğr.), Cidde 1402/ 1982, s . 106, 
109, 129, 146, 148, 151; Dahlan, Hulasatü 'l· 
ke lam tr beyani ümera'i'l-beledi'l-/:tara~. Ka· 
hire 1305, s. 11 ·13 ; İbrahim Rifat Paşa, Mir' ii· 
tü ' l·l:faremeyn, ll, 309·311; Uzunçarşılı , Mek· 
ke·i Mükerreme Emirleri, Ankara 1972, s. 14; 
Ahmed es-Sibai, Tarf!]u Mekke, Mekke 1984, 
s. 462-463; S. J. Shaw, The Financial and Ad
ministrative Organization and Development 
o{Ottoman Egypt 1517-1798, Princeton 1962, 
s. 269-270; Muhammed Ahmed Dehmiin. Mu 'ce
mü'l-el{azi' t-tarfl]iyye fi'l· 'a!!ri'l-Memlükf, Şam 
1990, s. 75; Seyyid Muhammed es-Seyyid, XVI. 
Asırda M LS ır Eya/eti, İstanbul 1990, s. 238, 268. 

L 

liJ SEYYİD MuHAMMED Es-SEYYİD 

DETERMiNiZM 

Kainatta olup biten her hadisenin 
maddi veya manevi sebeplerin 

zorunlu sonucu olduğunu ileri süren 
felsefi doktrin. 

_j 

Sebep kavramının metafizik, kozmo
loji, epistemoloji ve ahlak bahislerini içi
ne alacak şekilde bir zorunluluk fikri çer
çevesinde yorumlanışından doğan deter
minizm fikri, felsefe tarihi boyunca can
lılığını korumuş en belirgin tartışma ko
nularından biri olup İslam düşünce tari
hinde genel olarak illiyyet, Batı felsefe
sinde de causalite terimiyle ifade edilen 
sebeplilik fikriyle yakından ilgilidir. An
cak determinizm, sebebin sonucu zorun
lu olarak belirlediği veya gerektirdiği, 

yani sebep ile sonuç arasındaki bağın 
zorunlu olduğu düşüncesine dayanmak
ta ve bu düşünce her hadisenin bir se
bebi olduğu şeklinde ifade edilen illiy
yet fikrini bir ilke haline getirmektedir. 
Latince determinatio (tayin, belirleme) ke
limesinden Batı dillerine geçen determi
nizmin klasik İslam düşüncesinde tek
nik karşılığı olmamakla birlikte bu mo
dern terimin muhtevası. İslam düşünce 
geleneğinde sebep ve illet kavramları 
etrafında gelişen tartışmalarda ifadesi-
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