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i ZEKERiYA KURŞUN 

DERVİŞ 

( J'-.!..JJ~ ) 

Bir tarikata ve şeyhe bağlı olan müJid, 
sufiyane bir hayat yaşayan kişi. 

Farsça bir kelime olmakla birlikte bü
tün müslüman milletierin dillerine gir
miş olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, 
yoksul ve dilenci" anlamlarına gelirse de 
geniş bir coğrafyada uzun süre kullanıl
ması sebebiyle değişik manalar kazan
mıştır. Kelime Eski Farsça'da (Avesta) dri
gôş, deryôş ve drigu; Orta Farsça'da (Peh
ıevfce) driyôş; Yeni Farsça'da derviş şek
linde kullanılm ıştır. 

Derviş kelimesinin hangi kökten gel
diği kesin olarak bilinmediğinden bu ko
nuda birçok görüş ileri sürülmüştür. Bir 
görüşe göre kelime " kapı önü" anlamına 
gelen der-pişten gelmiştir. Sık s ık kapı

ların önlerinde göründükleri için dilen
cilere bu ad verilmiştir. Diğer bir görü
şe göre "asılmak" anlamındaki der-avih
t en masdarının şimdiki zaman kökü olan 
der -aviz kelimesinden elde edilmiştir. 

Kapılara asıldıkları (avfzende ez-der). ka
pıları tuttuklarından dilencilere derviş 

denilm iştir. Başka bir görüşe göre ise 
kelimenin aslı, "aramak ve dilenmek" an
lamındaki der -yüziden masdarının şim
diki zaman kökü olan der -yüzdür. An
cak dilencilikle ilgili olan yukarıdaki ma
naları sOfilere yakıştırmak istemeyen
ler, bu kelimeyi "inci gibi" anlamına ge
len dür - viş şeklinde telaffuz etmeyi ter
cih etm işlerdir (bk. Gıyaseddin, s. 364) 
Derviş kelimesinin köküyle ilgili görüş-
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ler birtakım yakıştırmalar ihtiva etmek
le birlikte kelimenin eskiden beri "yok
sul ve dilenci" anlamında kullanılmış ol
duğu kesindir. Bugün de kapı {der) ile 
ilgili bulunan deryOze ve deryOzegi keli
meleri Farsça'da "dilenci" ve "dilencilik" 
anlamında kullanılmaktadır. 

Derviş ve dervişi kelimeleri. erken bir 
dönemden itibaren zahidi ve zühdü. sO
ffyi ve tasawufu ifade etmek üzere Arap
ça'daki faki r ve fakr kelimelerinin yeri
ne kullanılmış, zamanla daha farklı ve 
daha geniş bir muhteva kazanmıştır. ilk 
zahid ve safllerin fakra ve fakire büyük 
değer verdikleri. Ebu Nasr es- Serrac, 
Muhammed b. ibrahim e!-Kelabazi. Ha
ce Abdullah Herevf, Ebu Talib el-Mekkf 
ve Abdülkerim el - Kuşeyrf gibi sOff mü
elliflerin eserlerinde bu konuya bir bölüm 
ayırıp önemini ifade etmelerinden anla
şı l maktadır. Müstemlf'nin Şerl)-i Ta car
ruf'u. Hücvfrfnin Keşfü '1- mal)cub 'u ve 
Herevi'nin Taba~atü'ş-şatiyye'si gibi 
ilk Farsça t asawuff eserlerde derviş ve 
derviş! kelimeleri, faki r ve fakr karşılığı 

olarak kullanılmıştır. Ebu ŞekOr-i Belhi 
(ö 303 / 915). Ebu Ferec-i Büsti (ö 360/ 
970) gibi şairler genel olarak derviş ke
limesini "yoksul" anlamında kullandıkla
rı gibi IV. (X.) yüzyılda yazılmış ünlü coğ
rafya kitabı lj.ududü'l- cdlem'de de ke
lime bu anlamda geçmektedir. Sa 'di-i 
Şirazi, zenginlik- fakirlik (tevangerl -dervi
ş!) konusunda bir dervişle giriştiği tar
tışmayı anlatırken aynı hususa işaret et
miştir ( Gülistan, s. I 74 - 184) 

Başlangıçta fakir gibi derviş kelimesi 
de hem yoksul kişi , hem de zengin bile 
olsa her yönden Allah'a muhtaç olduğu
nun şuuruna sahip süff anlamında kul
lanılıyor, sOffler her iki anlamdaki der
vişliğe büyük önem veriyorlardı (Herevi. 
s. 236, 5 ı 3, 606) Bu dönemde dervişlik 
birinci anlamıyla yoksulluk ve gönül zen-

XIX. yüzyı lda basılmış istanbul kartpostallarında iki derviş 

t ipi (İsta nbul Belediyesi Atatürk Kitaplığ ı Kartp ostai,Arşivi) 

ginliğini , ikinci anlamıyla fani olmayı ifa
de ediyordu. 

lll. {IX.) yüzyılda manevi ve ruhani ha
yata yönelen müslümanlar arasında iki 
kuwetli temayül belirdi. Bunlardan biri
nin merkezi Irak, diğerinin merkezi Ho
rasan'dı. Haris el-Muhasibi. Serı es-Sa
kati ve Cüneyd-i Bağdadf gibi ünlülerin 
önderlik ettikleri Irak'taki harekete "ta
sawuf", mensupianna da "sOfi" denili
yordu. Bunlar dindarlığın manevi esas
larına hassasiyetle bağlı kalmakla bera
ber adab. erkan, hırka gibi dış görünü
şe ve semaa da önem veriyor, bu özel
likleriyle toplumda farklı bir zümre ola
rak görünüyorla rdı. Bayezfd-i Bistamf 
ve HamdOn el-Kassar gibi ünlülerin ön
derlik ettikleri Horas.an ·daki harekete 
ise "melamet" , mensupianna da "Mela
mi" veya "Melameti" adı veriliyordu. Bun
lar halktan biri gibi görünmeyi tercih et
tiklerinden kendilerini halktan farklı gös
teren davranışlara . hırka ve sema gibi 
mensuplarını teşhir eden şeylere kesin
likle karşı idiler. Bu husus iki derviş ti
pinin ortaya çıkmasına yol açtı. Irak sO
fflerinin dervişliği hem içte {bat1n) hem 
dışta (zahir) iken Horasan Melamileri'nin 
dervişliği sadece içte idi. Bu iki derviş ti
pi her dönemde varlığını sürdürmüştür. 

ilk dönemlerde güçlü bir ruhi cazibe
si olan irfan ve ahlak sahibi şeyhler et
rafında toplanan dervişler mescidlerde, 
evlerde ve özellikle zaviyelerde mürşid
lerinin sohbetinden faydalanma fırsatı
nı buluyorlardı. TayfOriyye, Muhasibiy
ye, Cüneydiyye, Kassariyye, Sehliyye ve 
Hakimiyye gibi çeşitli adlar altında top
lanan derviş zümreleri (Hücvlrl, s. 283-
294) birtakım farklılıklar göstermekle 
beraber tasawufun temel ilkelerinde bir
leşiyor, dervişlik zihniyetini birlikte ge
liştiriyorlardı. Daha çocukken babasıyla 
düzenli bir şekilde dervişlerin sohbetle
rine katılan ünlü sOff Ebu Said- i Ebü' ı
Hayr (ö 340/ 951), Esrdrü't-tevJ:ıid adlı 
eserinde dervişliğin esaslarını ve adabı
nı ortaya koymuştu . 

Dervişlik bir riyazet ve mücahede faali
yetiyle başlar. Sıkı bir perhize (imsak) gi
rilen bu dönemde yeme. içme, konuşma 
ve uyuma en aza i ndirilir; ibadet, zikir 
ve tefekkür arttırılır ; nefsin arzularına 
hakim olmaya, ölçülü ve disiplinli yaşa
maya, böylece ruhi bir erginlik ve ma
nevi olgunluğa ulaşmaya çalışılır. Çile hır
kasını giyen derviş istediği gibi hareket 
edemez, zorluklara dayanmak mecbu
riyetindedir. Dervişin muradına ermesi 
için sabırlı ve tahammüllü olması şarttır. 



Dervişterin bir özelliği de gezgin ol
malarıdır. Bütün tasawufi eserlerde se
fere çıkma ve seyahat etmenin önemi 
üzerinde durulmuş ve actabı anlatılmış
tır. Tekke ve zaviyeler. mescidler. imaret
haneler. harabe ve viraneler. hatta ma
ğaralar gezgin dervişterin konakladıkla
rı ve geceledikleri yerlerdir. Bazı derviş
ler tasawuf yoluna girdiklerinde, bazı
ları da olgunluk döneminde sefere çık
mışlar. bir kısmı ise sefere hiç ihtiyaç 
duymadıklarından bulundukları yeri ter
ketmemişlerdir. Seferin amacı çile çek
mek, nefsi zorluklara alıştırıp eğitmek, 

bilgili ve iyi hal sahibi kişilerle görüşüp 

kendilerinden faydalanmak, Allah 'ın bü
yüklüğünü gösteren değişik şeyler gö
rüp ibret almaktır. Esasen dervişlik mad
di alemden ruhi aleme doğru yapılan ma
nevi bir seferden ibarettir (bk. SEFER; sü
LÜK). 

Genellikle kılık ve kıyafetlerine önem 
vermeyen dervişlerin üstleri başları toz 
toprak içinde, elbiseleri" kirli . saç ve sa
ka Ila rı uzun ve bakımsızdır. İç yüzlerinin 
iyi olması için dış yüzlerinin çirkin görün
mesi gerektiğine inanır. bazan da halkın 
tepkisini çeken bu tür görünümü ger
çek kişiliklerini gizlemenin bir aracı sa
yarlar. Mevlana Celaleddin-i Rümi, bun
ları " hırka altındaki sultanlar" diye tanı
tır (bk. Mesneuf, 1, K). 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren dış tesirler
le İslam'ın özü ile uyuşmayan birtakım 
inanç, düşünce ve davranışlara sahip ba
zı derviş toplulukları ortaya çıktı. Şeriat 
ulemasının ibahiyyeci saydıkları bu top
luluklar gerçek sOnler tarafından da dış
lanmışlardır. Bu durum. biri Sünniler'ce 
kabul edilen (ba-şer'. hakiki'). diğeri red
dedilen (bT-şer'. sürf) iki derviş tipinin or
taya çıkmasına yol açmıştır. Sa'di-i Sira
zi Gülistdn'da her iki tipi de çok güzel 
bir şekilde tasvir etmiştir. 

Sünniliğin kabul ettiği hakiki derviş 

yoksuldur. Bir hırka. bir lokma ile yetinir, 
kendi kendine yeterlidir. Miskinliğiyle 

övünür. ancak yoksulluğunu hiçbir za
man çıkar sağlamanın bir aracı olarak 
görmez. İbrahim b. Edhem gibi el eme
ği ve alın teriyle geçinir. Gönlü zengin, 
eli açıktır. Zengin bile olsa servet gön
lünde değil elindedir. Herkese yardım 
eder, uğradığı haksızlıklara tahammül 
gösterir. bütün insanları sever. Dövene 
karşı elsiz. sövene karşı dilsizdir. Yara
tandan ötürü yaratılanı hoş görür. Yet
miş iki millete bir gözle bakar. günah
kar insanlardan yüz çevirmez. edepsiz
lerden bile edep öğrenmeyi bilir. Sa'di'-

nin deyimiyle derviş gönül ehlidir. Allah 
adamıdır. Çiğnendikçe daha iyi ürün ve
ren toprağa benzer. Sevimli ve güler yüz
lüdür. soğuk tabiatlı ve asık suratlı de
ğildir. Herkesi anlamaya ve derdine de
va bulmaya çalışır. Ermiş ve ergin bir in
sandır. Dervişin eli. gönlü ve bedeni boş
tur; elinde mal, gönlünde mal edinme 
arzusu bulunmaz. bedeniyle günaha gir
mez (Ahmed-i Cami, s. 2 ı 6). Aslında der
vişlik çok zor bir yoldur. Bu zorluk hak
kıyla bilinseydi kimse dervişliğe talip ol
mazdı. Yünus Emre. "Sen derviş olamaz
sm" diye başlayan şiirinde bu hususu gü
zel bir şekilde dile getirmiştir. Bu tür 
fedakar ve idealist dervişler. Anadolu ve 
Rumeli'nin fethinde ve İslamlaştırılma
sında önemli hizmetler ifa etmişlerdir 
(Barkan, ll, 279-353). 

VI. (XII.) ve daha sonraki yüzyıllarda 
ortaya çıkan Kadiriyye, Rifaiyye, Kübre
viyye. Şazeliyye gibi tarikatlar da kendi
lerine has bir derviş tipi oluşturmuşlar
dır. Bu tarikatiara giren müridier tari
kat pirine nisbetle anılırdı (Kadirf derviş
leri, Rifaf dervişleri, Yesevf dervişleri gibi). 
Bununla beraber tarikatların yaygın ol
duğu çağlarda bile belli bir tarikata bağ
lı olmayan derviş zümreleri mevcuttu. 
Tarikat ve tekke dönemindeki dervişie
rin kendilerine has bir hayat felsefeleri 
ve yaşama tarzları vardı. Bilhassa geç 
dönemlerde ellerinde teber, asa. tesbih, 
keşkül, sırtlarında cübbe ve hırka kapı 
kapı dolaşıp dilenen. tef çalarak ilahiler 
okuyan, keramet gösterileri yapan, gay
bı bildiklerini iddia eden derviş zümre
leri ortaya çıkmıştır. Vahidf 929'da (1523) 
yazdığı Menakıb-ı Hace-i Cihan adlı 
eserinde Edhemi, Cami, Şemsi, abdal gi
bi adlar alan acayip kıyafetli, garip dav
ranışlı derviş zümrelerinden bahseder. 
" Kapılardan kovulmuş, toza toprağa be-

Mevıevi dervişlerini meşk esnasında gösteren bir kartpos

tal {İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı!lı Kartpostal Arşivi) 

DERViS 

lenmiş, insanların değer vermed i ği nice 
kimseler var ki, şu şey şöyle olacak diye 
yemin etseler Allah onları yalancı çıkar
maz" (Müslim, "Birr", 138, "Cennet", 48; 
Tirmizi, "Kıyamet", 15, "Menakıb", 54 ; ibn 
Mace "Zühd", 36) mealindeki hadisle bu 
tip dervişlere işaret ed i ldiği ileri sürül
müştür. 

Sünni ulemanın ve Sünni süfilerin kı

yasıya hücum ettikleri sahte (müddei, sO
rf) dervişler dilenerek geçinirler. Gerçek 
dervişlerin, netisierinin benliğin! kırmak 
için bir vasıta olarak ara sıra başvurduk
ları dilencilik bunlarda geçim yolu hali
ne geldiğinden. "Gavurun tembel! keşiş. 
müslümanın tembeli derviş" denilmiştir. 
Bunların içinde. dinin emir ve yasakları 
ile kendilerini bağlı kabul etmeyen veya 
dini yükümlülüklerin kendilerinden düş
tüğünü iddia eden. son derece süflf bir 
hayat yaşayan . ahlak esaslarına ve top
lumun geleneklerine aykırı davranmada 
bir sakınca görmeyen, buna rağmen ken
dilerine ermiş süsü veren. birtakım göz 
boyamaları keramet gibi gösteren, gay
bı bilme iddiasında olan, büyü yapan ca
hil dervişler de az değildir. Özellikle Hu
rüfilik, Bektaşilik gibi tarikatiara men
sup bazı dervişler arasında bu tipiere 
çok rastlanır. 

Mevlevilik'te dedelik makamına gelen 
caniara derviş denir. Semazenler de Ba
tı ' da "dönen dervişler" diye bilinir. (Göl
pınarlı, s. 367). Raks ve mOsikiye önem 
veren dervişler yanında bu gibi şeylerle 
hiç ilgilenmeyenler de vardır. Asalak ola
rak süflf ve derbeder bir hayat yaşayan 
kayıtsız ve laubali dervişterin hangi sos
yal ve dini şartların tesiriyle ortaya çık
tığı hususunda çeşitli görüşler ileri sü
rülmüştür. Bazıları bunların Hindistan'da 
"yogi", "sado" ve "bhikku" gibi isimler 
verilen gezgin ve dilenci rahiplerin, ba
zıları Hıristiyanlık'taki keşişliğin ve ruh
banlığın tesiriyle ortaya çıktığını ileri sü
rerken gnostizmin veya eski Yunan'da
ki ketbilerin (kinil<) tesirinden söz eden
ler de vardır. Pek çok menkıbe , destan, 
fıkra . masal ve deyime konu olan derviş
ler. asırlar boyunca sosyal ve dini haya
tın önemli bir parçası olarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Bugün de İslam ülke
lerinde değişik derviş tiplerine rastlan
maktadır. 
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DERVİŞ ABD İ, Himmetzade 

(bk. ABDi, Himmetzade). 
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Türk dini eserler bestekarı, 
zakirbaşı ve şair . 

_j 

Aslen Kefeli olup adı Abdullah b. Ali'
dir. Hayatına dair eserler kendisinden 
Derviş Abdi şeklinde bahsetmekte. kay
naklarda hayatının ilk dönemleri hakkın
da geniş bilgi bulunmamaktadır. Bazı 

eserlerde isminin yanında görülen "Bur
sevi" kaydından ömrünün büyük bir kıs
mını Bursa'da geçirdiği anlaşılmaktadır. 

MOstakimzade Mecmua'sında adını Ka
dızade lakabı ile birlikte zikrediyor. 

Derviş Abdi, GülşeniyYe tarikatına in
tisap ettikten sonra Mısır'a gitti. Kahi
re'de İbrahim Gülşeni Asitanesi'nde uzun 
süre hizmet etti. Daha sonra Anadolu'
nun çeşitli yerlerini dolaştı. Bursa'ya git
tiğinde Halvetiyye'den Yakubzade Şeyh 
Mehmed Efendi Tekkesi'ne misafir ol-
du. Burada mOsikiye olan vukufu, gü
zel sesi ve zikir meclisini idare etmede
ki kabiliyetiyle dikkati çekerek bir müd
det sonra tekkenin zakirbaşılığına geti
rildi. Bu arada meşhur mevlidhan Derviş 
Osman'dan dini eserler meşketti. Şeyh 
Mehmed Efendi' nin 1666 yılında vefat 
etmesinden sonra Kadı Halepli Muhar
rem Efendi ile birlikte Bursa'nın bazı 

kasabalarında kadı naibi olarak bir müd-
det görev yaptı. Tekrar Bursa'ya döndük
ten sonra hayatının geri kalan kısmın
da da çeşitli tekketerde ilahi okumaya 
devam etti. 12 Rebiülewel1107 (21 Ekim 

1695) Cuma gecesi Bursa' da vefat etti 
ve Deveciler Mezarlığı'na defnedildi. 

Özellikle dini müsiki icracılığı ile şöh
ret bulan Derviş Abdi, bestelediği savt 
ve ilahilerle de bestekarlık alanındaki 

kudretini ortaya koymuş ve devrinin 
önemli müsikişinasları arasında yer al
mıştır. Ayrıca Mutf mahlası ile birtakım 
şiirler kaleme almış, ancak bugüne ka
dar divanı ele geçmemiştir. Onun tara
fından bestelendiği bildirilen bazı ilahi
lere çeşitli el yazması güfte mecmuala
rında rastlanmaktaysa da bunlardan hiç
birinin notası zamanımıza ulaşmamıştır. 
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Türk ta'lik hattatı. 

_j 

Aslen Buharalıdır. Seyyid Abdullah-ı 
Buhari, Mir Abdullah -ı Hüseyni-i Buhari 
adlarıyla da tanınır. İsfahan'da Mir İmad'
dan nesta'lik hattını meşkettikten son
ra istanbul'a gitti. Mevleviyye tarikatına 
intisap ederek Yenikapı Mevlevihanesi'n
de yaşamaya başladı. Hocasını ziyaret 
etmek için İsfahan'a döndüğünde Mir 
imad'ın bir süre önce şehid edildiğini (ö 

10271 1618), bütün yazılarına ve eşyasına 
kendisini öldürten Şah Abbas tarafından 
el konulduğunu öğrendi. Yakınları, ölü
münden önce Derviş Abdi'ye verilmesini 
vasiyet ettiği bir yazı altlığını kendisine 
verdiler. Derviş Abdi, fazlaca kaba du
ran altlığı kontrol edince kağıt aralarına 
hocasının on adet nesta'lik kıtasını yer
leştirdiğini gördü. Hattat Necmettin Ok
yay, Derviş Abdi'nin istanbul'a getirdiği 
" altlık kıtaları" adı verilen bu parçalara 
o dönemde ayrı bir değer verildiği riva
yetini duyduğunu söyler. Ancak bunla
rın hangileri olduğu bilinmemektedir. 

Derviş Abdi istanbul'a döndükten son
ra Diyarbekirli Şerifi'nin on yılda çevirip 
Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye sundu
ğu Firdevsi'nin manzum Şehname ter
cümesini Sadrazam Damad Hafız Ahmed 
Paşa (Tuhfe'ye göre Tabanıyassı Mehmed 
Paşa) için hurde nesta'lik ile yazmaya 
başladı. 1030'da (1621) bitirdiği, masraf
ları 18 kese akçeyi bulan bu muazzam 
eser için 1 000 akçe aldı. Hacca gitmek ve 
Medine'ye yerleşmek isteyince kendisine 
gündelik 40 akçe padişah ihsanı ve ra
hat yolculuk etmesini sağlamak amacıyla 
yetkili kişilere hitaben yazılmış mektup
lar verilerek yolcu edildi. Hayatının sonu
na kadar Medine'de yaşayan Derviş Abdi 
1 057 yılında ( 1647) vefat etti ve Cenne
tü'I-Baki'a defnedildi. Kaynaklarda Nak
şibendiyye tarikatına da mensup oldu
ğu kaydedilen Derviş Abdi, Kasımpaşa 
Mevlevihanesi'nin kurucusu Mevlevi Ab
di Dede ile karıştırılmamalıdır. 

Derviş Abdi, Türkler'ce ta'lik olarak 
adlandırılan nesta'lik hattının Mir İmad 
üslübuyla Osmanlılar'a intikal zincirinde 
birinci halkayı teşkil eder. Bu üslüp ta
lebelerinden Tophaneli Mahmud Nuri'
den (ö 1080/ 1669) Yesari Mehmed Efen
di'ye (ö. 1213/1798) kadar nesilden ne
site sürüp gitmiştir. Derviş Abdi'nin tes
bit edilen diğer talebeleri şunlardır: Cev
ri (ö 1065/ 1654), Ahmed Tıfli (ö. 1071/ 
1660), Şeyhulislam Sun'izade Seyyid Meh-


