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ders ver di. Ay nı dö nem de Şî raz’da ya-

şa yan Ce lâ led din ed-Dev vâ nî ile bir lik le 

şeh rin fel se fe mer ke zi ha li ne gel me sin de 

önem li rol oy na dı. XV. yüz yı lın son çey-

re ğin de Sad red din ed-Deş te kî ve he nüz 

on dört ya şın da ki oğ lu Mîr Gı yâ sed din 

Man sûr ile Ce lâ led din ed-Dev vâ nî ara-

sın da mey da na ge len ilmî tar tış ma lar bu 

coğ raf ya da ge niş yan kı lar uyan dır mış tır. 

Ak ko yun lu lar’ın son dö nem le rin de or ta-

ya çı kan si yasî ka rı şık lık lar Fars eya le ti-

nin mer ke zi olan Şî raz’ı ve bu ra da ki ilim 

çev re le ri ni de et ki le di. Ni te kim Ce lâ led din 

ed-Dev vâ nî ön ce hap se dil di, ar dın dan Şî-

raz’dan çı ka rıl dı. Sad red din ed-Deş te kî de 

12 Ra ma zan 903’ te (4 Ma yıs 1498) Ak ko-

yun lu lar’ın Ba yın dır lı oy ma ğı men sup la rın-

ca öl dü rül dü, na aşı Şî raz’da Man sûriy ye 

Med re se si’nin bah çe si ne def ne dil di.

Çok sa yı da ta le be ye tiş ti ren Sad red din 

ed-Deş te kî’ nin ta le be le ri ara sın da oğ lu Mîr 

Gı yâ sed din Man sûr, to ru nu Mîr Sad red din 

(II), İmâdüd din Mes‘ûd, Emîr İbrâhim b. 

Emîr Selâmul lah sa yı la bi lir. Ay rı ca yaz dı-

ğı eser ler le baş ta hem şeh ri si Mol la Sadrâ 

ol mak üze re pek çok dü şü nü rü et ki le miş-

tir. Deş te kî ile Dev vâ nî ara sın da ge çen 

ilmî tar tış ma lar ken di le rin den son ra ki 

dö nem ler de de et ki li ol muş, onun ve fa-

tı nın ar dın dan oğ lu Gı yâ sed din bu tar tış-

ma la rı de vam et tir miş tir. Deş te kî ve Dev-

vâ nî’ nin bir bir le ri ne red di ye ler yaz ma la rı 

e¹-ªa ba šå tü’½-Øad riy ye ve’l-Celâliy ye 

adıy la anı lan bir li te ra tü rün or ta ya çık ma-

sı na yol aç mış tır. Tar tış ma nın baş lan gı-

cı, Na sî rüd dîn-i Tû sî’ nin pek çok şerh ve 

hâ şi ye ye ko nu olan Tec rîdü’l-i£tišåd’ına 

(Tec rîdü’l-ke lâm) Ali Kuş çu’nun yaz dı ğı eş-

Şer ¼u’l-ce dîd’e Ce lâ led din ed-Dev vâ nî’ nin 

bir hâ şi ye yaz ma sı na da ya nır. Sad red din 

ed-Deş te kî de ay nı eser için bir hâ şi ye ka le-

me al mış ve bu ra da Dev vâ nî’ yi eleş tir miş-

tir. Kâ tib Çe le bi, Sad red din ed-Deş te kî’ nin 

bu hâ şi ye si ni II. Ba ye zid’e he di ye ola rak 

gön der di ğin den bah se der. Ce lâ led din ed-

Dev vâ nî, Deş te kî’ nin hâ şi ye si ne bir red di ye 

yaz mış, Deş te kî de ce vap ma hi ye tin de bir 

hâ şi ye da ha ka le me al mış tır. Dev vâ nî’ nin 

bu na yö ne lik son red di ye si ne o sı ra lar da 

Sad red din ed-Deş te kî öl dü rül dü ğü için oğ-

lu Gıyâseddîn-i Şî râ zî ce vap ver miş tir (Keş-
fü’¾-¾unûn, II, 200-202). Şiîlik’te ki Ahbâriy-

ye an la yı şı nı sis tem leş ti ren Mu ham med 

Emîn el-Es terâbâdî (ö. 1033/1624), el-Ki-

tâb fi’r-red mâ a¼de¦ehü’l-fâŠılân fî 

¼avâşi’ş-Şer ¼i’l-ce dîd li’t-Tec rîd baş-

lık lı ese rin de Deş te kî ve Dev vâ nî ara sın da ki 

tar tış ma la rı ele al mış tır. Bu ra da ki eleş ti-

ri le rin de özel lik le Dev vâ nî’ yi he def al dı ğı 

gö rü lür (Scrip tu ra list Is lam, s. 39; Ka ka ie,

– —DEÞTEKÎ, Sadreddin
כ ) را ا  )

Ebü’l-Meâlî Mîr Sadrüddîn Muhammed
b. Gýyâsiddîn Man sûr ed-Deþtekî eþ-Þîrâzî

(ö. 903/1498)

Ýranlý âlim.˜ ™

2 Şâban 828’de (19 Ha zi ran 1425) Şî-

raz şeh ri nin Deş tek ma hal le sin de doğ du. 

Zeyd b. Ali b. Hü se yin yo luy la Hz. Ali so yu-

na bağ lan dı ğı ri va yet edi len ve ye tiş tir di ği 

âlim ler le ta nı nan Deş te kî sülâle si ne men-

sup tur. Ata la rı nın Şî raz’a V. (XI.) yüz yıl da 

gel di ği nak le di lir. Sey yi dül hü kemâ, Sad rü-

lu lemâ gi bi la kap lar la ta nı nır. Emîr Sad-

red din ve ya ken di siy le ay nı is mi ta şı yan 

Mol la Sadrâ’dan (Sad reddîn-i Şî râ zî) ayırt 

edil me si için Sad red din Kebîr di ye anı lır. 

Ba ba sı Gı yâ sed din Man sûr ve am ca sı Sey-

yid Nizâmed din Ah med’den ha dis, ye ğe ni 

Sey yid Habîbul lah’tan Arap ça ve fı kıh, Sey-

yid Şerîf el-Cür câ nî’nin ta le be si Kıvâmüd-

din Mu ham med Gül bâ rî’den (Gur bâ lî) 
man tık ve fel se fe ders le ri al dı. Ke lâm 

ve fel se fe ho ca la rı nın sil si le si Kut büd din 

eş-Şî râ zî, Na sî rüddîn-i Tû sî, Fah red din 

er-Râ zî, Gaz zâ lî ve İbn Sînâ şek lin de sı ra-

la nır. Baş ta aklî ilim ler ol mak üze re çe şit li 

alan lar da de rin le şen Sad red din ed-Deş te-

kî dö ne mi nin önem li dü şü nür le rin den bi ri 

ha li ne gel di. Kay nak lar da on dan bah se di-

lir ken “on bi rin ci akıl, in san lı ğın üs ta dı, 

üçün cü mu al lim, fi lo zof la rın so nun cu su” 

gi bi ifa de ler kul la nı lır (DİA, XXX, 125). Ha-

ya tı na da ir oğ lu ve ta le be si Mîr Gı yâ sed din 

Man sûr va sı ta sıy la az da ol sa bil gi edi nil-

mek te dir. İs mi Mol la Sadrâ ile ka rış tı rıl dı-

ğı gi bi ye ni ba zı ça lış ma lar da oğ lu, hat ta 

to ru nuy la da ka rış tı rıl dı ğı dik kat çek mek-

te dir. Ni te kim Oli ver Lea man’ın The Bi-

og rap hi cal Ency clo pa edia of Is la mic 

Phi lo sophy’de “Al-Dash tak¢, Sadr al-D¢n 

(d. 903/1497-8)” baş lı ğıy la ka le me al dı ğı 

ya zı da ta ma men oğ lu Gı yâ sed din’in ha ya tı 

an la tıl mak ta dır. İh sa noğ lu ve Ro sen feld 

da or tak ça lış ma la rın da (bk. bibl.) Deş te-

kî’ yi ken di siy le ay nı is mi ta şı yan to ru nuy la 

(Cevâhirnâme  mü el li fi) ka rış tı ra rak onu 

mi ne ra log di ye ta nıt mış lar dır (bk. bibl.). 
Ay rı ca bir çok yer de Sad red din’in Şah 

Tah masb za ma nın da sadâret ma ka mı-

na ge ti ril di ği kay de dil se de bu bil gi doğ ru 

de ğil dir. Zi ra Sad red din ed-Deş te kî, Şah 

Tah masb za ma nın da ya şa ma dı ğı gi bi bu 

gö re vi üst le nen ken di si de ğil oğ lu Mîr Gı-

yâ sed din Man sûr’dur (DİA, XXX, 126).

Deş te kî, oğ lu Man sûr’un adı nı ta şı yan 

Man sûriy ye Med re se si’ni ku ra rak bu ra da 

olu şan ri sâ le nin ilk bö lü mü Øalavâtü İbn 

Meşîş esas alı na rak ya pıl mış bir sa la vat 

ter ti bi dir. Şeyh Zerrûk, da ha ön ce İbn 

Meşîş’in sa la va tı na Şâzelî’nin hizb le rin den 

seç ti ği ba zı ifa de le ri ve ken di cüm le le ri ni 

ek le ye rek el-Va¾îfetü’z-Zerrûšıy ye fi’l-

ev râd ad lı ese ri ni mey da na ge tir miş ti. 

Der kå vî, Şeyh Zer rûk’un bu ça lış ma sı na 

ilâ ve ve tas hih ler de bu lu na rak son şek li ni 

ver miş, bun dan do la yı sa la va tın bu ye ni 

ha li ne ge nel lik le e½-Øalâtü’l-Me şî şiy ye-

tü’l-mem zû ce adı ve ril miş (Ah med Zi-
yâ ed din Gü müş hâ nevî, I, 155), ba zan da 

el-Vir dü’l-ek ber de nil miş tir. Ese rin ikin ci 

bö lü mün de gün lük kı sa vir din han gi cüm-

le ler den oluş tu ğu ve na sıl uy gu la na ca ğı 

an la tıl mış, son bö lüm de de ta ri ka tın sil si le-

si ve ril miş tir. Eser el-Va ¾î fe tü’ş-Şâ ×i liy-

ye ve ya Der kå viy ye’nin şu be le ri ta ra fın dan 

ken di le ri ne izâfe edi le rek el-Va ¾î fe tü’ş-

Şâ ×i liy ye tü’l-Yeş ru ¹ıy ye gi bi isim ler le 

de fa lar ca ba sıl mış tır. Der kå vî’ ye ay rı ca 

Ce vâ hi rü’l-šır ¹âs ve Me nâ šı bü’ş-ŞeyÅ 

Ce mel adıy la iki eser da ha nis bet edil mek-

te dir (M. Ah med ed-Der nî ka, s. 129).
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ese re bir hâ şi ye yaz mış tır. 2. ¥â şi ye 

£ale’ş-Şer ¼i’l-Ce dîd li’t-Tec rîd (el-¥â-
şi ye tü’½-Øad riy ye-¥â şi ye £alâ Şer ¼i’t-Tec-
rî di’l-ce dîd). Ali Kuş çu’nun Şer ¼u Tec-

rî di’l-ke lâm’ına ya zı lan şerh tir (Be ya zıt 
Dev let Ktp., Veliyyüd din Efen di, nr. 2027, 
müs ten sih Ahmed b. Mus ta fa Taş köp-
rizâde, 350 va rak; Âtıf Efen di Ktp., Âtıf 
Efen di, nr. 1279, 309 va rak; Nuruosma ni-
ye, nr. 56, 264 va rak; Ha cı Se lim Ağa Ktp., 
nr. 597, 362 va rak; Ha cı Se lim Ağa Ktp., 
nr. 600, 150 va rak). Ka ta log lar da ¥â şi ye 

¦âni ye £ale’ş-Şer ¼i’l-Ce dîd is miy le de 

ge çer (Sü ley ma ni ye Ktp., Yaz ma Ba ğış-
lar, nr. 3629, 296 va rak; Köp rü lü Ktp., Fâzıl 
Ah med Pa şa, nr. 801, 303 va rak). 3. el-¥â-

şi ye £ale’l-¥â şi ye ti’ş-Şe rî fiy ye £ale’ş-

Şer ¼i’l-šadîm li’t-Tec rîd. Deş te kî’ nin 

Ce lâ led din ed-Dev vâ nî’ nin bir ön ce ki ese-

re yaz dı ğı hâ şi ye için ka le me al dı ğı ce vabî 

hâ şi ye dir. 4. ¥â şi ye £alâ ¥â şi ye ti’l-Me-

¹â li£ li’s-Sey yid (¥â şi ye £alâ Şer ¼i’l-Me ¹â-
li£). Sirâced din el-Ur me vî’ nin Me ¹â li£u’l-

envâr ad lı man tık ki ta bı na Kut büd din 

er-Râ zî’nin yaz dı ğı Le vâ mi£u’l-es râr ad lı 

şerh için Sey yid Şe rîf el-Cür câ nî bir şerh 

ka le me al mış tır. Bu hâ şi ye ye Sad red din 

ed-Deş te kî ve Ce lâ led din ed-Dev vâ nî iki-

şer hâ şi ye yaz mış tır. Her iki si nin de ilk 

hâ şi ye le ri el-¥â şi ye tü’l-ša dî me, ikin ci 

hâ şi ye le ri el-¥â şi ye tü’l-ce dîde adı nı ta-

şı mak ta, Deş te kî’ nin hâ şi ye le ri ne ªa ba-

šå tü’½-Øad riy ye, Dev vâ nî’ nin ki le re ªa ba-

šå tü’l-Ce lâ liy ye de de nil mek te dir. Anay 

ilk hâ şi ye yi Dev vâ nî’ nin yaz dı ğı nı, Deş te kî’-

nin hâ şi ye le ri nin ona ce vap ma hi ye tin de 

ol du ğu nu be lir tir (Ce lâ led din Dev vâ nî, s. 
161-162). Deş te kî’ nin ilk hâ şi ye si nin yaz-

ma la rı mev cut tur (Be ya zıt Dev let Ktp., 
Ve liy yüd din Efen di, nr. 3270, müs ten sih 
Ah med b. Yûsuf el-Ha senî, 67 va rak). 
5. ¥â şi ye £alâ ¼âşi ye ti Le vâ mi£i’l-es-

râr fî şer ¼i Me ¹â li£i’l-en vâr. Sad red din 

ed-Deş te kî’ nin bir ön ce ki eser le il gi li ola-

rak yaz dı ğı ikin ci şerh tir. 6. ¥â şi ye £alâ 

¥â şi ye ti Şer ¼i’ş-Şem siy ye (el-¥â şi ye tü 
£ale’ş-Şer ¼i’l-Æu¹bî li’r-Risâle ti’ş-Şem siy-
ye) (Sü ley ma ni ye Ktp., Gi re sun Yaz ma-
lar, nr. 3571, müs ten sih Muîd Meh med 
Efen di, vr. 38b-48b). Ka ta log lar da ¥â şi ye 

£alâ Şer ¼i’ş-Şem siy ye is miy le de ge çer 

(Kas ta mo nu Yaz ma Eser ler Ktp., nr. KHK 
5776/01). Bu eser, Kut büd din er-Râ zî’ nin 

Ali b. Ömer el-Kâ tibî el-Kazvînî’nin man-

tı ğa da ir ri sâ le si er-Risâle tü’ş-Şem siy-

ye’ye yaz dı ğı Ta¼ rî rü’l-šavâ£idi’l-man ¹ı-

šıy ye fî şer ¼i’r-Ri sâ le ti’ş-Şem siy ye baş-

lık lı şer hi için ka le me alı nan hâ şi ye dir. 7. 

el-¥â şi ye £alâ Şer ¼i MuÅ ta ½a ri’l-U½ûl. 

İb nü’l-Hâ cib’in Mün te he’s-sûl ve’l-emel 

Sey yid Şerîf el-Cür câ nî, hat ta mu ha li fi Ce-

lâ led din ed-Dev vâ nî gi bi âlim ler den çok 

et ki len miş, yaz dı ğı şerh ler de ve ten kidî / 

ce va bî eser ler de de bu nu gös ter miştir. 

İh san Faz lı oğ lu’na gö re Meşşâî ge le ne-

ğe sa hip Deş te kî çiz gi si, hem Se mer kant 

Oku lu’nun hem de İs tan bul’un İbn Sî nâ cı-

lı ğa olan uzak lı ğı na bir tep ki ola rak or ta ya 

çık mış tır (Tür ki ye’de / Türk çe’de Fel se fe 
Üze ri ne Ko nuş ma lar, s. 231-237). Deştekî’-

nin eser le ri nin Os man lı ül ke sin deki yay-

gın lı ğı ve onun çiz gi sin de ki âlim le rin yaz-

dı ğı ki tap la rın Os man lı med re se le rin de 

ders ki ta bı ola rak oku tul ma sı ken di si nin 

Os man lı coğ raf ya sın da ki et ki si hak kın da 

bir fi kir ve re bi lir.

Eser le ri. Sad red din ed-Deş te kî’ nin ta-

ma mı na ya kı nı yaz ma ha lin de bu lu nan 

eser le ri nin çe şit li nüs ha la rı Tür ki ye ve 

İran kü tüp ha ne le rin de mev cut tur (Mu£ce-
mü’l-maÅ ¹û ¹â ti’l-mevcûde, s. 1599-1600 
[bu ra da ba zı ki tap la rın mü el li fi ola rak 
yan lış lık la Sad red din ed-Deş te kî gös te ril-
miş tir]; İran kü tüp ha ne le rin de ki nüs ha la rı 
için bk. Bâharzâde, ƒirâdnâme-i Øadrâ, sy. 
66 [1378 hş./1999], s. 139-160). 1. Ri sâ le 

fî i¦ bâ ti’l-vâ cib (er-Risâle tü’l-it ti½âfiyye 
[fî i¦ bâ ti’l-vâ cib], Risâle fî i¦ bâ ti’l-bârî) 
(Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, 
nr. 2137, vr. 121b-139a; Köp rü lü Ktp., Fâzıl 
Ah med Pa şa, nr. 1596, müs ten sih Sa‘dî 
Çe le bi, vr. 63-83); Risâle fi i¦bâti’l-bârî 

(Köp rü lü Ktp., Meh med Âsım Bey, nr. 
233, vr. 91-124). Mü el li fin oğ lu Gı yâ sed din 

sy. 5 [2014], s. 22). Kay nak lar, Dev vâ nî ile 

Deş te kî ara sın da ki tar tış ma la rın Tec rîd’e 

yaz dık la rı hâ şi ye ler le sı nır lı kal ma dı ğı nı 

gös ter mek te dir.

Gı yâ sed din Man sûr ba ba sıy la Dev vâ nî 

ara sın da ge çen tar tış ma la rı ko nu edi nen 

Mu ¼â ke mât adıy la bir eser ka le me al-

mış tır (Anay, Ce lâ led din Dev vâ nî, s. 161-
162). Deş te kî ile Dev vâ nî’ nin tar tış ma la rı 

son ra ki dö nem ler de mi zah ko nu su ol muş, 

bık tı ra cak de re ce de uza yan tar tış ma lar 

için, “Ta bakåt-ı Sad riy ye ve Celâliy ye rüt-

be si ne er mek” şek lin de dar bı me sel ha li ne 

gel miş tir (Kâ tib Çe le bi, Mizânü’l-hak, s. 
123). Bu po le mi ğin ilmî ol mak tan zi ya de 

Sad red din ed-Deş te kî’ nin Şiî, Ce lâ led din 

ed-Dev vâ nî’ nin Sünnî ol ma sın dan kay nak-

lan dı ğı na da ir id di alar bu lun mak la bir lik te 

(Anay, Ce lâ led din Dev vâ nî, s. 85) mez hebî 

ar ka pla nı is pat la yan bir bil gi bu lun ma-

mak ta dır. Her ne ka dar H. Cor bin, Sad-

red din ed-Deş te kî’ nin IX. (XV.) yüz yı lın ön-

de ge len Şiî âlim le rin den ol du ğu nu söy le se 

de (His tory of Is la mic Phi lo sophy, s. 336) 
Deş te kî ai le si nin Şiî ha dis kül li ya tı nı XV. 

yüz yı lın son la rı na doğ ru kul lan ma ya baş-

la dı ğı dü şü nü lür se (Abi sa ab, s. 18) bu nun 

mez hep kö ken li bir tar tış ma ol ma dı ğı te zi 

güç le nir. Ay rı ca bu âlim le rin ya şa dık la rı 

dö nem de böl ge de hâkim hâne dan la rın 

Sünnî olup he nüz Şiîli ği be nim se me miş 

ol ma la rı da önem li dir.

Sad red din ed-Deş te kî Fârâbî, İbn Sînâ, 

Fah red din er-Râ zî, Na sî rüddîn-i Tû sî ve 

Sadreddin ed-Deştekî’nin ¥âşiye £ale’ş-Şer¼i’l-Cedîd li’t-Tecrîd  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Beyazıt Devlet Ktp., Veliy-
yüddin Efendi, nr. 2027)
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DEÞTEKÎ, Sadreddin

edi tör lü ğü nü yap tı. Tah ran’ın bü yük ga-

ze te le rin den bi ri olan Şa faš-ı SorÅ za-

ma nın ön de ge len ya zar ve ay dın la rı nın 

bir ara ya gel dik le ri, ken di an la yış la rı na 

uy gun ya zı lar ya yım la dık la rı bir mah fil 

ol du. Deştî, 1927’ de bir grup ay dın ve 

ya zar la bir lik te da vet edil di ği Rus ya’da 

Sov yet dev ri mi nin onun cu yıl kut la ma la-

rı na ka tıl dı. 1928’de Bûşehr’den mil let-

ve ki li se çil di. 1935 yı lın da Şa faš-ı SorÅ’ta 

yayım la nan bir ma ka le si yü zün den ga-

ze te si ka pa tıl dı, ken di si de hap se atıl dı. 

Beş ay son ra has ta lı ğı se be biy le ser best 

bı ra kı lın ca tek rar si ya se te döndü ve 6, 7, 

8, 9. dö nemlerde Bûşehr’den, 12 ve 13. 

dö nem ler de Demâvend’den, 14. dö nem de 

Tah ran’dan mil let ve ki li seçil di. 1941-1946 

yıl la rı arasın da fa aliyet gös te ren, si yasî bir 

or ga ni zas yon dan çok ay nı gö rüş te ki ar-

ka daş la rı nın bir araya gel di ği özel bir ku-

lüp ni te li ği ta şı yan Hizb-i Adâlet’i kur du. 

1946’da Baş ba kan Kıvâmüs sal ta na’nın 

Sov yet ler Bir li ği yanlı sı si ya se ti ne ve Tu deh 

Par ti si’ne ka bi ne de yer ver me si ne mu ha-

le fe ti yü zün den tek rar tu tuk lan dı. Al tı ay 

son ra ha pis ten çık tı ve yak la şık yir mi ay 

bo yun ca baş ta Fran sa ol mak üze re ba zı 

Av ru pa ül ke le ri ni do laş tı. Bu sı ra da Ba tı 

dü şün ce si ve ede bi ya tı nı ya kın dan ta nı ma 

imkânı bul du. 1948’de Tah ran’a dön dü-

ğün de 1951 yı lı na ka dar gö rev ya pa ca ğı 

İran’ın Ka hi re bü yü kel çi li ği ne ta yin edil di. 

Bu ra da iken Arap ça’ya ve Arap ça eser le re 

vu ku fu nu art tır dı. 1953’te şa hın Mu sad dık 

hü kü me ti ni de vir me sin den son ra se na-

to üye li ği ne se çil di. Bu gö re vi ni 1979 İran 

İslâm Dev ri mi’ne ka dar sür dür dü. 1963’te 

bir sü re Lüb nan’da el çi ola rak gö rev yap tı. 

İslâm dev ri mi nin ar dın dan iki de fa tu tuk-

lan dıy sa da bi rer ay son ra ser best bı ra kıl-

dı. 16 Ocak 1982 ta ri hin de Tah ran’da ve fat 

et ti. Arap ça ve Fran sız ca’yı iyi bi len ve bu 

dil ler den Fars ça’ya çe vi ri ler ya pan Deştî, 

mo dern İran nes ri nin önem li si ma la rın dan 

olup 1941’den iti ba ren ül ke ça pın da bir 

ya zar ola rak ta nın mış, özel lik le Fit ne ad lı 

hikâye ki ta bıy la şöh re ti ya yıl mış tır.

op hi cal Scho ol”, a.e., s. 41-52; Ahab Bda iwi, “So-
me Re marks on the Con fes si onal Iden tity of the 
Phi lo sop hers of Shi raz: Sadr al-D¢n Dash tak¢ (d. 
903/1498) and His Stu dents Mul lå Shams al-D¢n 
Khaf r¢ (d. 942/1535) and Najm al-D¢n Mah m†d 
Nay r¢ z¢ (d. 948/1541)”, a.e., s. 61-85.

ÿHi lal Gör gün

– —DEÞTÎ, Ali
(  د )

Þeyh Alî b. Þeyh Abdilhüseyn-i Deþtî
(1894-1982)

Ýranlý yazar,
gazeteci ve devlet adamý.˜ ™

Ker belâ’da doğ du. Dö ne min ta nın mış 

âlim le rin den olan ba ba sı Şeyh Ab dül hü se-

yin Deş tistânî be lir li bir yer de uzun sü re 

kal ma yıp Atebât (Ker belâ, Ne cef), Deş tis-

tan ve Bûşehr gi bi mer kez ler de ika met 

et ti ğin den Ali Deştî de eği ti mi ni Ker belâ, 

Ne cef ve Bağ dat’ta ta mam la dı. Sey yid Hü-

se yin Fişârekî ve Şeyh Ab dül kerîm Hâirî 

Yezdî’den fı kıh ders le ri al dı. Ba ba sı nın 

ölü mün den son ra 1916’da Bûşehr’e ve 

ora dan da Bo raz can’da ki eniş te si Şeyh 

Mu ham med Hü se yin Bo razcânî’nin ya nı-

na git ti. I. Dün ya Sa va şı baş la dı ğı sı ra da 

ön ce Deş tis tan’a, ar dın dan Şîraz’a geç ti. 

Bu ra dan İs fa han’a ve 1919’da Baş ba kan 

Mir za Ha san Vüsûkud dev le’nin İn gi liz ler’le 

yap tı ğı an laş ma yı ha ber alın ca Tah ran’a 

git ti. Tah ran’da ken di ni si yasî ka rı şık lık-

lar için de bul du; Fer ruh-i Yezdî, Fedâyî-i 

Alevî ve Şeyh Hü se yin Tahrânî gi bi dö ne-

min mu ha lif isim le ri nin ya nın da yer al dı.

Tah ran’da çe şit li ga ze te ve der gi ler de 

edebî ve si yasî ma ka le ler ya zan Deştî, 

ik ti dar aley hi ne ya zı la rı ve fa ali yet le ri se-

be biy le 1920 yı lı ya zın da Tah ran’dan sü-

rül dü. Bir sü re Kir man şah’ta otur duk tan 

son ra Tah ran’a dö nüp si yasî ça lış ma la rı na 

ay nı hız la de vam et ti. An cak mu ha le fe ti 

des tek le yen ya zı la rın dan do la yı hap se-

dil di. Şiî âli mi Sey yid Mu ham med Sâdık 

Tabâtabâî’nin yar dı mıy la ha pis ten çık-

tıy sa da mu ha le fet saf la rı nı ter ket me di. 

1920’de Baş ba kan Sey yid Ziyâüd din dö-

ne min de ikin ci de fa hap se gir di. Bu sı ra-

da ha pis ha ne gün lük le ri ni içe ren meş hur 

ese ri Eyyâm-ı Ma¼bes’i ka le me al dı. 

1921 dar be si nin ar dın dan ken di si nin de 

ara la rın da bu lun du ğu si yasî hü küm lü ler 

tah li ye edi lin ce ta ma men ba sın ha ya tı na 

yö nel di. Baş lan gıç ta, bir sü re baş ya zar-

lı ğı nı yap tı ğı Sitâre-yi Îrân ga ze te sin de 

yi ne hü kü met aley hi ne ma ka le ler yaz dı. 

Bu ga ze te ka pa tı lın ca 1921’de Şa faš-ı 

SorÅ ad lı ba ğım sız bir ga ze te çı kar ma ya 

baş la dı ve 1930 yı lı na ka dar bu ga ze te nin 

fî £il me yi’l-u½ûl ve’l-ce del ad lı ese ri nin 

MuÅ ta ½a rü’l-u½ûl ola rak ta nı nan öze ti ne 

Adu düd din el-Îcî’ nin yaz dı ğı Şer ¼u MuÅ-

ta ½a ri’l-Mün tehâ’sı için Sad red din ed-

Deş te kî’ nin ka le me al dı ğı hâ şi ye dir. Son 

dö nem ler de Sad red din ed-Deş te kî hak-

kın da ya pı lan ça lış ma la rın sa yı sı art mış 

(bk. bibl.), Ab dul lah Şekîbâ da Ber resî-yi 

Â¦âr u Efkâr-i Fel sefî-yi Mîr Øad red dîn 

Deş te kî adıy la bir dok to ra te zi ha zır la mış-

tır (1355 hş./1976, Tah ran Üni ver si te si).
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