
med Emin (ö 1076/ 1665). Şeyhülislam 
Tulumcuzade Abdurrahman (ö . 108 11 
1670). Şeyh Sun'ullah (ö 1095 / 1684). Ka
zasker Beyazizade Ahmed (ö . ı 098/ 1687). 

Derviş Abdi 'nin kıta şeklindeki eserle
rinden pek azı zamanımıza ulaşm ı ş olup 
bunlara bazı ta 'lik murakka'larında rast
lanmaktadır. Döneminde kitabelere im
za koyma geleneği olmadığı ve kaynak
larda da zikredilmediği için cell ta'lik 
eserleri varsa bile bunlar tanınmamak
tadır. En büyük eseri olan Şehname ter
cümesi nüshası bilinmeyen bir tarihte 
Enderün-ı Hümayun'dan çıkarılmış , 1290-
1291'de (1873-1 874) vassale* tarzında 
esaslı bir tamir görmüş, kaybolan yirmi 
dokuz varak ve on beş minyatürü ta
mamlanıp yeniden ciltlenmiştir. Kabının 

içindeki ll. Abdülhamid tuğralarından 

Yıldız Sarayı Kütüphanesi 'ne intikal et
tiği anlaşılan eser daha sonra Tevfik Pik
ret'in kütüphanesine geçmiş, Pikret' in 
ölümünden sonra eşi Nazlme Hanım ile 
oğlu Halük tarafından Haziran 1929'da 
New York Public Library'ye satılmıştır. 

Bugün adı geçen kütüphanede bulunan 
(Spencer Collection-Turkish Manuscript 1), 
47 X 33 cm. ebadında 591 varaktan 
meydana gelen bu şaheser. Türk hat sa
natının yanı sıra 124 adet minyatürüyle 
-sonradan yapılan on beşi hariç- Türk 
minyatür sanatının en mükemmel örnek
lerindendiL 
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DERVİŞ AHMED 

(ö 1127/ 1715) 

Türk hattatı . 
_j 

Tokatlı olup babası Mehmed Efendi'
dir. İstanbul'a giderek Enderün-ı Hüma
yun'a girmiş ve burada yetişmiştir. Dev
hatü 'l-küttab, Saray-ı Sultanı muallimi 
Katıl Mehmed Efendi'den, Tuhte-i Hat
tatın ise Enderün - ı Hümayun muallimi 
Belgradl Mehmed Efendi'den hat sana
tını öğrendiğini belirtmektedir. 

Sülüs- nesi h yazılarından icazet alan 
Derviş Ahmed. ayrıca Nasuhpaşazade 

Ömer Efendi ve Anber Mustafa Ağa ile 

Dervis 

Abdi- i 

Mevlevi ' nin 

yaz dı ğı 

Türkçe 

Şe h name 

nüshas ı ndan 

minyatürlü 

iki sayfa 

(New York 

Publ ic 

Library. 

Spencer 

Collection · 

Turkısh MS. 

ı. 92•. 273') 

hattın inceliklerine dair müzakerelerde 
bulundu. Topkapı Sarayı ' nın hat muallimi 
oldu. Şeyh Hamdullah tavrını benimseye
rek bu yolda birçok mushaf yazdı. Müsta
kimzade'nin Hekimoğlu Ali Paşa Camii'n
de gördüğünü kaydettiği büyük boy mus
hafın şimdi nerede olduğu bilinmemek
tedir. Ayrıca hat sanatına dair kaleme 
aldığı Araisü 'l-hat adlı risalesi de zama
nımıza intikal etmemiştir. Aynı zamanda 
güzel sesli bir hafız olduğu belirtilen Der
viş Ahmed vefatında Çemberlitaş ' taki 

Atik Ali Paşa Camii haziresine defnedildi. 
Kardeşi Pazlı . onun oğlu Pazlızade Mus
tafa ve kendi oğlu Derviş Mehmed efen
diler de hat sanatını meslek edinerek 
XVIII. yüzyılda eser verenlerdendir. 
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DERVİŞ AHMED EFENDi 
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(bk. MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede). 

_j 

ı 
DERVİŞ ALİ, Büyük 

ı 

(ö. 1084 / 1673) 

Türk hattatı. 
_j L 

Kendisinden sonra yaşayan ve aynı adı 
taşıyan iki hattattan ayırt edilmek için 
"Büyük". "Birinci " veya "Ma_ruf' lakapla
rıyla anılır. İstanbul' da doğdu . Yeniçeri 
ağası Kara Hasan oğl u Hüseyin Ağa' nın 

DERV İŞ ALİ , Büyük 

manevi eviadı veya kölesi olup onun ya
nında yetişmiş , gençliğinde karakulluk
çuluk vazifesinde de bulunmuştur. Ak
lam-ı si tte*yi Halid Erzurümf'den öğ 

renmiş ve Şükrullah Halife. Pir Mehmed 
b. Şükrullah. Hasan Üsküdarı. Halid Er
zurüml silsilesiyle kendisine kadar ge
len Şeyh Hamdullah üslübunu unutulmak 
üzere iken yeniden ihya etmiştir. Bu se
beple Derviş Ali 'ye "şeyh-i sani" veya "va
zıu·ı - aslı ' s-sanl" unvanıarı da verilmiştir. 

Tezhipleri ekseriya Sürahl Mustafa adlı 
müzehhip tarafından yapılmış kırktan 

fazla mushaf {kı rk beşin ci m usha fı 1064 / 
1654 tari hini taşı maktad ı r). çok sayıda 
en'am. evrad. kıta ve murakka' yazan 
Derviş Ali Ramazan 1 084'te (Ara lı k 1673) 
hayli yaşlı olarak vefat etti. Defnedildiği 
Topkapı Mezarlığı ' nda bugün mevcut 
olmayan kabir kitabesindeki ifadeden, 
onun devrinin yaygın sporu okçulukla 
da uğraştığı anlaşılmaktadır. Yetişti rdi 

ği pek çok hattat arasında Ağakapılı İs-

Dervis Ali ' nin (Büyükl sülüs-nesih k ı tas ı 

(i ü Ktp.,AY. nr. 6506) 
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