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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).
BİB Lİ YOG RAF YA :

Kâ tib Çe le bi, Mîzânü’l-hak fî ih tiyâri’l-ehak, 
İs tan bul 1306, s. 123; a.mlf., Keş fü’¾-¾unûn (nşr. 
ve trc. G. Flü gel), Le ip zig 1837, II, 200-202; He-
diy ye tü’l-£âri fîn, II, 222; Ab dul lah Şe kî bâ, Ber-
resî-yi Â¦âr u Ef kâr-i Fel sefî-yi Mîr Øad reddîn 
Deş te kî (dok to ra te zi, 1355 hş./1976), Dâ niş gâh-i 
Tahrân; H. Cor bin, His tory of Is la mic Phi lo sophy 
(trc. L. Sher rad), Lon don – New York 1993, s. 
335-337; Ha run Anay, Ce lâ led din Dev vâ nî: Ha-
ya tı, Eser le ri, Ah lak ve Si ya set Dü şün ce si (dok-
to ra te zi, 1994), İÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tüsü, s. 
83-86, 161-162, ay rı ca bk. tür.yer.; a.mlf., “Mîr 
Gı yâsed din Man sûr”, DİA, XXX, 125-126; J. Coo-

per, “From al-Tu si to the Scho ol of Is fa han”, His-
tory of Is la mic Phi lo sophy (ed. Seyyid Hos se in 
Nasr – O. Lea man), Lon don 1996, s. 585-596; B. 

A. Ro sen feld – Ek me led din İh sanoğ lu, Mathemati-
ci ans, As tro no mers and Ot her Scho lars of Isla-
mic Civ i li za ti on and The ir Works (7 th-19 th c.), 
Is tan bul 2003, s. 298-299; R. J. Abisaab, Con ver-
ting Per sia: Re li gi on and Po wer in the Sa fa vid 
Em pi re, Lon don – New York 2004, s. 18-19; O. 

Lea man, “al-Dash ta ki, Sadr al-Din (d. 903/1497-
8)”, The Bi og rap hi cal Ency clo pa edia of Is la mic 
Phi lo sophy (ed. O. Lea man), Lon don – New York 
2006, I, 97-98; R. Gle ave, Scrip tu ra list Is lam: 
The His tory and Doc tri nes of the Akhbår¢ Sh¢’¢ 
Scho ol, Lei den 2007, s. 39; Mu£ce mü’l-maÅ ¹û-
¹â ti’l-mevcûde fî mek tebâtî İstânbûl ve Ânâ ¹û-
lî (haz. Ali Rı za Ka ra bu lut), [bas kı ye ri ve ta ri hi 
yok], III, 1599-1600; İh san Faz lı oğ lu, “Os man lı 
Dö ne mi Türk-Fel se fe Bi lim Ha ya tı nın Çer çe ve si”, 
Tür ki ye’de / Türk çe’ de Fel se fe Üze ri ne Ko nuş-
ma lar (haz. M. Cü neyt Ka ya), İs tan bul 2009, s. 
201-255; Re za Po ur ja vady, Phi lo sophy in Early 
Sa fa vid Iran: Najm al-D¢n Mah m†d al-Nay ri zi 
and His Wri tings, Lei den 2011, s. 16-24, ay-
rı ca bk. tür.yer.; Ali Ek ber Ve lâ yetî, Øad reddîn 
Deş te kî Şî râ zî, Tah ran 1393 hş.; Per vîn Bahârzâ-

de, “Øad reddîn Mu¼am med Deş te kî Şî râ zî: Zin-
degî, Â¦âr ve Ârâ-yi Fel sefî”, ƒiradnâme-i Øad-
râ, sy. 66, Tah ran 1378 hş./1999, s. 139-160 
(http://icnc.ir/in dex.aspx?PageSize=10&KEY=%
D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8
%AA%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8&Pa geIndex 
=0&STYPE=2&BOO KID=12010&PID=287) 
(28.01.2015); a.mlf., “The Li fe, Works and Phi-
lo sop hi cal Vi ews of Sadr al-D¢n Mu ham mad 
Dash ta k¢ Sh¢ rå z¢”, Is hraq: Is la mic Phi lo sophy 
Ye ar bo ok, sy. 5, Mos ko va 2014, s. 53-60; Ze-

ke riy yâ Ba hâr ne jâd, “Pe jû he şî Pî râ mûn En dî şe-
hâ-yi Fel se fî Øad red dîn Deş te kî Şî râ zî”, Tâ rîÅ-i 
Fel se fe, II/2, Tah ran 1390 hş., s. 109-133 (http://
www.sid.ir/fa/VEWS SID/J_pdf/4012413900605.pdf) 
(28.01.2015); Ka sem Ka ka ie, “Shi raz-The Crad le of 
Wis dom”, Is hraq: Is la mic Phi lo sophy Ye ar bo ok, 
sy. 5, Mos ko va 2014, s. 20-27; Ahad Fa ra marz 

Qa ra ma le ki, “The Li ar Pa ra dox in Sh¢ råz Phi lo s-
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DEVÂLÎBÎ

hu ku kun an cak il kel top lu luk la ra ait ola-

bi le ce ği, çağ daş ih ti yaç la ra ce vap ve re cek 

bir ni te li ğe sa hip bu lun ma dı ğı şek lin de ki 

ön yar gı la rı et ki li ol muş tur.

Su ri ye’ye dö nen De vâ lî bî bir müd det Dı-

maşk’ta avu kat lık yap tı. 1947’den iti ba-

ren Şam Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nde 

öğ re tim üye li ği ne ge ti ril di ve hu kuk ta ri-

hiy le Ro ma hu ku ku bö lüm baş kan lık la rı nı 

yü rüt tü. Ay nı üni ver si te nin İlâhi yat Fa-

kül te si’nde ders ver di. Su ri ye’nin Fran sız 

iş ga lin den kur ta rıl ma sı fa ali yet le rin de 

ak tif rol al dı. Ha lep’te ki ulu ca mi de oku-

du ğu hut be ler de, ver di ği va az lar da hal kı 

bu yön de mü ca de le ye da vet et ti. 1947’de 

Hâ şim el-Attâsî baş kan lı ğın da ki el-Küt le-

tü’l-va ta niy ye’den Ha lep mil let ve ki li se çil-

di, Ba as Par ti si’nin 8 Mart 1963 ta ri hin-

de bir dar bey le yö ne ti mi ele ge çir me si ne 

ka dar par la men to da kal dı. 1948’de Lüb-

nan’ın Ba‘le bek şeh rin de dü zen le nen bir 

kon gre de el-Küt le tü’l-va ta niy ye ha re ke ti 

el-Hiz bü’l-va tanî ve el-Hiz bü’ş-şa‘b ol mak 

üze re iki ye ay rı lın ca el-Hiz bü’ş-şa‘b’ın 

dört ku ru cu üye sin den bi ri si ola rak si yasî 

ha ya tı na de vam et ti. 1947-1963 yıl la rın-

da çe şit li ba kan lık lar da bu lun du. 1949 

Mart ve Ağus tos ay la rın da, so nun cu su 

da Edîb Çi çek li li der li ğin de Ara lık ayın da 

ol mak üze re üç as kerî dar be ger çek leş ti-

ril di. De vâ lî bî Ara lık 1949 – Ha zi ran 1950 

ta rih le ri ara sın da Millî Eko no mi ba kan lı-

ğı yap tı. Ay nı yıl Ulus la ra ra sı Arap Di li ve 

Sos yo lo ji Araş tır ma la rı Top lan tı sı’na ka tı-

lan he ye tin baş kan lı ğı na se çil di. Tem muz 

1951’de ya kın ar ka da şı Mus ta fa Ah med 

ez-Zerkå ile bir lik te Pa ris’te Sor bon ne 

Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ta ra fın dan 

dü zen le nen İs lâm Hu kuk Haf ta sı Kon gre-

si’ne ka tıl dı. Ay nı yıl mec lis baş kan lı ğı ve 

yı lın son la rı na doğ ru baş ba kan lık gö re vi-

ni üst len di, kur du ğu ka bi ne de Sa vun ma 

ba kan lı ğı gö re vi ni uh de si ne al dı (28 Ka-
sım 1951). Ka bi ne si ni oluş tu rur ken dar-

be ci le rin gö rü şü ne baş vur ma ma sı on la rı 

ra hat sız et ti. Dar be li de ri Edîb Çi çek li, 

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mahmûd Tulûî, Bâzîgerân-ı £A½r-ı Peh levî: Ez 

Fürû³¢ tâ Ferdûst, Tah ran 1374 hş., I, 196, 198, 
199, 208; II, 765-769; Yahyâ Âryanpûr, Ez Nîmâ 
tâ Rûzgâr-ı Mâ, Tah ran 1376 hş., III, 318-332; 
Hû şeng İt tihâd, Pejûheş girân-ı Mu£â½ır-ı Îrân, 
Tah ran 1383 hş., VII, 1-462; Ab dü lalî Dest gayb, 

“£Alî Deştî”, Peyâm-ı Nevîn, III/3, Tah ran 1339 
hş., s. 14-35; Mihrzâd Tûlâ-yı Tahrânî, “Cistârî 
der Ef kâr-ı ve En dî şehâ-yi £Alî Deştî”, Keyhân 
Fer hen gî, sy. 135, Tah ran 1376 hş., s. 40-43; 
Mehdî Mâ hûzî, “£Avâmil-i Süš†¹ (ƒâ¹ırât-ı £Alî 
Deştî)”, Bu Åârâ, sy. 26, Tah ran 1382 hş., s. 
239-248; Ab dül hü se yin Âzer neg, “£Alî Deştî 
(Rûznâmenigâr, Siyâset medâr, Nevîsen de ve 
Mün tešid-i Ede bî)”, a.e., sy. 29-30 (1382 hş.), s. 
92-107; Abdullah Şahbâzî, “Zin degî ve Zamâne-i 
£Alî Deş tî”, Fa½lnâme-i Mü¹âla£ât-ı TârîÅî, sy. 2, 
Tah ran 1383 hş., s. 9-139; Hü se yin Âbâdiyân, 

“Na¾ariy ye-i Perdâzân-ı İs tibdâd-ı Mü nev ver: 
Teßem mülî der Dîdgâhhâ-yı Siyâsî-yi £Alî Deştî 
ve Mur ta²â Müş fiš Kâ¾ımî”, a.e., sy. 6 (1384 hş.), 
s. 121-157; Sey yid Mahmûd İlhâmbahş – Züh re 

Ra mazânî, “Sâde nevîsî ve Vâjegân-ı £Arabî der 
Ne¦r-i £Alî Deş tî”, Pejûheşnâme-i Fer heng u 
Edeb, sy. 7, Rû dihîn 1387 hş., s. 200-220; J. E. 

Knör zer, “Da{ t¢, £Al¢”, EIr., VII, 108-111; Fak hred-

din Azimi, “£Edå lat, ¥ezb-e”, a.e., VI II, 173-174.
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(1907-2004)

Suriyeli ilim ve siyaset adamý,
Ýslâm hukukçusu.˜ ™

Mu ham med Ma‘rûf ed-De vâ lî bî 29 Mart 

1907 ta ri hin de Ha lep’te doğ du. İlk ve or ta 

öğ re ni mi ni bu ra da ta mam la dı. Hüs re viy ye 

Med re se si’nde İs lâmî ilim ler oku du. Şam 

(Dı maşk) Üni ver si te si Hu kuk ve Ede bi yat 

fa kül te le ri ni bi tir dik ten son ra (1927) Fran-

sa’ya git ti ve Sor bon ne Üni ver si te si Hu kuk 

Fa kül te si’ne kay dol du. Öğ ren ci li ği sı ra sın-

da ders ler de, öğ re tim ele man la rı nın İs lâm 

di ni ve İs lâm hu ku ku ala nın da ak tar dık la rı 

yan lış bil gi le ri nin dü zel til me si yö nün de ki 

ça ba la rı ile dik ka ti çek ti. Ro ma hu ku ku 

öğ re tim üye si A. E. Gif fard’ın ri ca sı üze-

ri ne onun Préce is de dro it ro ma in ad lı 

ders ki ta bı nı bu açı dan göz den ge çir di ve 

eser de ki yan lış bil gi le rin dü zel til me si ni 

sağ la dı. Pa ris’te bu lun du ğu sı ra da Arap 

asıl lı öğ ren ci ler le bir lik te Arap Öğ ren ci 

Bir li ği’ni kur du ve baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 

Me zu ni ye ti nin (1935) ar dın dan ay nı üni-

ver si te de Ro ma hu ku ku ala nın da yük sek 

li san sı nı bi tir di ve dok to ra ya baş la dı. Bu 

sı ra da Fran sız asıl lı müs lü man bir ka dın la 

ev len di. 1941’de La ju ris pru den ce dans 

le dro it is la mi que ad lı te ziy le dok to ra sı-

nı ver di. Bu ko nu yu seç me sin de, özel lik le 

fa kül te de bu lu nan öğ re tim ele man la rı nın 

İs lâm hu ku ku ala nın da ki bil gi siz lik le ri, bu 

Eser le ri. Te lif: 1. Eyyâm-ı Ma¼bes. 

Deş tî’nin ilk edebî ese ri olup 1920’deki 

ha pis anı la rı nı içe rir. 1921’de Şa faš-ı 

SorÅ’un 1-15. sa yı la rın da tef ri ka edildik-

ten son ra ki tap ha lin de ba sıl mış tır (Tah-
ran 1303 hş., 1380 hş.; 1935 yı lın da ki 
ha pis hâtı ra la rı nın da ilâve siy le, Tah ran 
1339 hş.; Es sen 1381 hş./2003; İng. trc. J. 
E. Knör zer, Ali Dash ti’s Pri son Days, Cos-
ta Me sa 1994). 2. Fit ne. Ali Deştî’nin ilk 

hi kâye ki ta bı dır. Hikâye ler ön ce 1321 hş. 

(1942) yı lın da Me cel le-i Mihr-i Îrân ad lı 

der gi de çık mış, da ha son ra ki tap ha lin-

de ya yım lan mış tır (Tah ran 1322 hş.). 3. 

Sâye. Der gi ve ga ze te ler de çı kan yir mi 

ye di ma ka le si ni içe rir (Tah ran 1328 hş.). 
4. Câdû. 1330 hş.’de (1951) I¹¹ıla£ât 

der gi si nin bir kaç sa yı sın da çı kan hikâye 

da ha son ra ki tap ha lin de ya yım lan mış tır 

(Tah ran, ts.). 5. Hindû. “Hindû, Ber Sâ¼il-i 

Mî nâ yî, Dû Şeb” ad lı üç hikâye den olu şur 

(Tah ran, ts.). 6. Našşî ez ¥âfı¾ (Tah ran 
1336 hş., 1381 hş.). 7. Seyrî Der Dîvân-ı 

Şems-i Tebrîzî (Tah ran 1337 hş.; nşr. 
Mehdî Mâhûzî, Tah ran 1382 hş./2003). 
8. Æa lem-rov-i Sa£dî (Tah ran 1339 hş., 
1381 hş.; İng. trc. Sa yeh Dash ti, The Re-
alm of Sa di, Cos ta Me sa 2013). 9. Hâšånî: 

Şâ£irî Dîr Âşinâ (Tah ran 1340 hş., 1354 
hş., 1381 hş.). 10. Demî bâ ƒayyâm 

(Tah ran 1344 hş., 1381 hş.; İng. trc. L. P. 
El well-Sut ton, In Se arch of Omar Khay-
yam, Lon don 1971). 11. Per de-i Pindâr 

(Tah ran 1353 hş.). 12. Pencâh u Penç 

(Tah ran 1354 hş.). 13. £Ašalâ ber ƒi lâf-ı 

£Ašl (Tah ran 1355 hş.). 14. Nigâhî be 

Sâßib (Tah ran 1355 hş.). 15. Ta½vîrî ez 

Nâ½ır-ı ƒüs rev (nşr. Mehdî Mâhûzî, Tah-
ran 1362 hş.).

Ter cü me: 1. Nevâmîs-i Rû¼iy ye-i Ta-

¹av vur-i Mi lel. Gus ta ve le Bon’un Ah med 

Zağlûl Pa şa ta ra fın dan Arap ça’ya ter cü me 

edi len L’hom me et les so ciétés, le urs 

ori gi nes et le ur his to ire ad lı ese ri nin 

Arap ça’dan Fars ça’ya çe vi ri si dir (Tah ran 
1300 hş.). 2. Sırr-ı Te fav vuš-ı Eng lo sak-

son merbû¹ be-çist. Yi ne Ah med Zağlûl 

Pa şa’nın Arap ça’ya çe vir di ği Ed mond De-

mo lin’in A qu oi ti ent la supério rité des 

Ang lo-sa xons ad lı ese rin Fars ça’ya tercü-

me si dir (Tah ran 1301 hş.). 3. İ£timâd be-

Nefs. Sa mu el Smi les’in Self Help isim li 

ese ri nin Fran sız ca’dan Fars ça’ya çe vi ri si dir 

(Tah ran 1305 hş.). Ali Deştî’nin der gi ve 

ga ze te ler de ya yım la nan çok sa yı da maka-

le si var dır. Mehdî Mâhûzî, onun ya yımlan-

ma mış hâtı ra la rı nı £Avâmil-i Süš†¹: 

Yâddâşthâ-yi Mün te şir Neşûde ez 

Şâd revân £Alî Deştî adıy la ki tap ha lin de 

bas mış tır (Tah ran 1381 hş./2003).

Devâlîbî




