DERV İŞ ALİ , Büyük

med Emin (ö 1076 / 1665). Şeyhülislam
Tulumcuzade Abdurrahman (ö . 108 11
1670). Şeyh Sun'ullah (ö 1095 / 1684). Kazasker Beyazizade Ahmed (ö . ı 098/ 1687).
Derviş Abdi 'nin kıta şeklindeki eserlerinden pek azı zamanımıza ulaşm ı ş olup
bunlara bazı ta'lik murakka'larında rastlanmaktadır. Döneminde kitabelere imza koyma geleneği olmadığı ve kaynaklarda da zikredilmediği için cell ta'lik
eserleri varsa bile bunlar tanınmamak
tadı r. En büyük eseri olan Şehname tercümesi nüshası bilinmeyen bir tarihte
Enderün-ı Hümayun'dan çıkarılmış , 12901291'de (1873 -1 874) vassale* tarzında
esaslı bir tamir gö rmüş, kaybolan yirmi
dokuz varak ve on beş minyatürü tamamlanıp yeniden ciltlenmiştir. Kabının
içindeki ll. Abdülhamid tuğralarından
Yıldız Sa rayı Kütüphanesi'ne intikal ettiği anlaşılan eser daha sonra Tevfik Pikret'in kütüphanesine geç miş , 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 sanatının yanı sıra 124 adet minyatürüyle
-sonradan yapılan on beşi hariç- Türk
minyatür sanatının en mükemmel örneklerindendiL

BİBLİYOGRAFYA :

Dr. Süh eyl Ünver Arş ivi {Süleyman iye Ktp .,
defter 49. 2761: G ülzar·ı Savab, s. 70; Suyolcuzade. Devhatü 'l -küttab, s. 51 ; Müstakimzade. Tuh{e, s. 681 ; Habib, Hat ve Hattti. ta n, istanbul 1305, s. 239-240; Cl ement Huart, Les
ca lligraphes et tes m in iaturistes de /'orient
musul man, Paris 1908, s. 265 -266; Uzunçarş ılı , Osma nlı Ta rih i, 111 / 2, s. 560 -561 ; Şevket
Rado. Türk Hatta tları, ista nbul, ts. { Yayı n M atbaac ılı kl. s. 96.
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hattın inceliklerine dair müzakerelerde
bulundu. Topkapı Sarayı ' nın hat muallimi
oldu. Şeyh Hamdullah tavrını benimseyerek bu yolda birçok mushaf yazdı. Müstakimzade'nin Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde gördüğünü kaydettiği büyük boy mushafın ş i mdi nerede olduğu bilinmemektedir. Ayrıca hat sanatına dair kaleme
aldığı Arai sü 'l-hat adlı risalesi de zamanımıza intikal etmemiştir . Aynı zamanda
güzel sesli bir hafız olduğu belirtilen Derviş Ahmed vefatında Çemberlitaş ' taki
Atik Ali Paşa Camii haziresine defnedildi.
Kardeşi Pa z lı . onun oğlu Pazlı za de Mustafa ve kendi oğlu Derviş Mehmed efendiler de hat sanatını meslek edinerek
XVIII. yüzyılda eser verenlerdendir.
Bİ BLİYOGRAFYA :

Suyolcuzade. Devhatü'l- küttab, s. 49; Müst akimzade. Tuh{e, s. 83 ; Habfb. Hat ve Hattatan, istanbul ı 305, s. 96; Clement Huart. Les
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M usulman, Pari s 1908, s. ı 33; Şevket Rada.
Türk Ha ttatları, istanbu l, ts . ( Yay ı n Matba acı lı k). s. 122.
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(ö
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1127/ 1715)

Türk hattatı .

ı
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veya kölesi olup onun yakarakullukçuluk vazifesinde de bulunmuştur. Aklam-ı si tte*yi Halid Erzurümf'den öğ 
renmiş ve Şükr ullah Halife. Pir Mehmed
b. Şükrullah. Hasan Üsküda rı. Halid Erzurüml silsilesiyle kendisine kadar gelen Şeyh Hamdullah üslübunu unutulmak
üzere iken yeniden ihya etmiştir. Bu sebeple Derviş Ali 'ye "şeyh-i sani" veya "vaz ıu·ı - aslı ' s-sanl" unvanıarı da verilmiştir.
Tezhipleri ekseriya Sürahl Mustafa adlı
müzehhip tarafından yapılmış kırktan
fazla mushaf {kı r k beşi n ci m u s h a fı 1064 /
1654 tari hini t aşı ma ktad ı r). çok sayıda
en'am. evrad. kıta ve murakka' yazan
Derviş Ali Ramazan 1084'te ( Ara lı k 1673)
hayli yaşlı olara k vefat etti. Defnedildiği
Topkapı Mezarlığı ' nda bugün mevcut
olmayan kabir kitabesindeki ifadeden,
onun devrinin yaygın sporu okçulukla
da uğraştığı a nlaşılmaktadır. Yetişti rdi 
ği pek çok hattat arasında Ağakapılı İsnında yetişmiş , gençliğinde
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(bk. MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede).
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Tokatlı olup babası Mehmed Efendi'dir. İstanbul'a giderek Enderün-ı Hümayun'a girmiş ve burada yetişmiştir. D evhatü 'l-küttab, Sa ray-ı Sultanı muallimi
Katıl Mehmed Efendi'den, Tuhte-i Hattatın ise Enderün - ı Hümayun muallimi
Belgradl Mehmed Efendi'den hat sanatını öğrendiğini belirtmektedir.
Sülüs- nesi h yazılarından icazet alan
Derviş Ahmed. ayrıca Nasuhpaşazade
Ömer Efendi ve Anber Mustafa Ağa ile

manevi

DERVİŞ ALİ, Büyük

1084 / 1673)
Türk hattatı.
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Kendisinden sonra yaşayan ve aynı adı
iki hattattan ayırt edilmek için
"Büyük". "Birinci " veya "Ma_ruf' lakaplarıyla anılır. İstanbul' da doğdu . Yeniçeri
ağası Kara Hasan oğ l u Hüseyin Ağ a' nın

taşıyan
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DERViŞ

ALi, Büyük

mail ve Suyolcuzade Mustafa efendiler
önde gelenleridir. Derviş Ali Hafız Osman'ın da ilk hacası olup yaşlılığı sebebiyle bu kabiliyetli gençle gerektiği gibi
meşgul alamayınca onu Suyolcuzade'ye
göndermiştir.

Talebelerinden olan Köprülüzade FaAhmed Paşa'nın. sadrazamlığı sıra
sında Derviş Ali'nin kendisini ziyaretinde hocasını şeyhülislamıarın karşıland ı
ğı noktadan karş ı layıp elini öperek ona
protokol üstü saygı gösterdiği ve makamında yanına oturttuğu kaynaklarda
zikredilir.
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Güldeste, s. 523-524; Mehmed Raşid.
Zübdetü'l·vekayi', Millet Ktp., Ali Emiri, Tarih ,
nr. 89, vr. 320' -32Jb; Mehmed Fahreddin. Gül·
zar·ı irtan, Millet Ktp., Ali Emiri, Şer'iyye, nr.
1098, vr. 349b·350' ; Mahmut Ragıp GazimihaL Bursa 'da Musiki, Bursa 1943, s. ll ·12.
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Suyolcuzade. Devhatü 'l-küttab, s. 49; Müsta kimzade. Tuhfe, s. 82, 336; Habib, Hat ve
Hattatan, İstanbul 1305, s. 126-127; Clement
Huart, Les Calligraphes et les miniaturistes de
/'Orient M us ulman, Paris 1908, s. 137; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 111 /2, s. 557-558; Şev
ket Rado. Türk Hattatlan, İstanbul, ts. (Yayın
Matbaacılıkl. s. 100-1 Ol; M. Uğur Derman, Türk
Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982, nr.
12; a.mlf., islam Mirasında Hat San 'atı, İstan
bul 1992, s. 199; "Derviş Ali", TA, XIII, ll O;
R. Ekrem Koçu, "Ali", ist.A, ll, 612.
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DERVİŞ ALİ, Esved
(ö.

1023/ 1614)

Türk dini eserler bestekarı
ve zakirbaşı.

L
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tenli olmasından dolayı "Esved" Iakabı ile şöhret bulmuştur. Babası Kebapçızade Bostan Efendi'dir. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi buIunmamakla beraber Bursa'da doğdu
ğu ve burada yaşadığı bilinmektedir.
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DERVİŞ ALİ, İmam.
(ö.

1

1127/1715)
hattatı.

Türk
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Kendisinden önce yaşayan aynı adlı
hattattan ayırt edilmek için "İkinci", "Anbarfzade" veya "İmam" Iakaplarıyla anı
lır. İstanbul'da doğdu. Babası Anbarcıza- .

de

Iakabıyla tanınırdı.

Sülüs ve nesih yazılarını Ağakapılı ismail Efendi'den öğ
renip icazet almakla beraber Hafız Osman'la da yakınlığı olmuş ve ondan faydalanmıştır. Sultanhamam- Marpuççular semtinde yenilenmiş haliyle Marpuççular Camii adı altında ibadete açık olan
ve Alacamescid diye de bilinen Çelebioğlu Mescidi'nde imamlık yapmış, birçok mushaf. en'am ve evrad-ı şerffe yazmıştır. Mevlevf olan Derviş Ali. vefatın
da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Miskinler Tekkesi yakınına defnedilmiştir. Yetişti rdiği talebeler arasında İsmail Zühdi Ağa (Eski Zühdi) ve aynı zamanda damadı olan Hüseyin Hablf zikre değer hattatlarda nd ır.

BİBLİYOGRAFYA:

Buğday

Küçük yaşta devrin üstatlarından müsiki dersleri almaya başladı. Henüz çocukluk çağında iken bestelediği eserlerle dikkati çekti. Bir müddet sonra, Ahmed Paşa Zaviyesi'nin banisi Şeyh Hayreddin Efendi zamanında tekkenin zakirbaşılığına getirildi. Bu vazifede iken
genç yaşta vefat etti ve Muradiye'de Beşikçiler Kapısı civarındaki mezarlığa defnedildi.
Kuwetli bir hafızaya ve tabii bir ses
güzelliğine sahip olan Derviş Ali. bu özellikleriyle zamanın önde gelen zakirbaşı
ları arasında yer almıştır. Ayrıca bestelediği eserlerle de bestekarlık sahasın
daki kudretini ortaya koymuştur. Özellikle murabba ve savtlarda gösterdiği
başarı müsiki şinaslar arasında büyük
takdir görmüş , ancak bu eserlerinden
hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

NuRi ÖzcAN

Suyolcuzade. Devhatü '[. küttab, s. 50; Müstakimzade, Tuh(e, s. 338; Habib, Hat ve Ha tti'ita n, İstanbul 1305, s. 127; Clement Huart, Les
Calligraphes et /es miniaturistes de ['Orient
Musulman, Paris 1908, s. 151 ; Şevket Rado.
Türk Hattatlan, İstanbul, ts . (Yayın Matbaacılık). s . 123.
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DERVİŞ ALİ, Kudümzen

(XVIII.
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din

yüzyıl)

Türk dini ve
eserler bestekarı.

dışı

de sahip olan Derviş Ali'niri hayatı
son yılları hakkında da bilgi bulun-

mamaktadır.

Bestelediği dinf ve din dışı eserlerle
XVII I. yüzyılın ilk yarısında üne kavuşan
Derviş Ali'nin şöhretinin en parlak .zamanı Sultan ll. Mustafa devridir ( 16951703) Birtakım ilahiler de bestelemiş,
ancak daha çok din dışı sahadaki eserIeriyle tanınmıştır. Ebüishakzade Esad
Efendi onun otuz civarında eser bestelediğini kaydetmektedir. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında bazı eserlerine rastlanmaktaysa da bunlardan hiçbirisinin notası günümüze ulaşmamıştır.
BİBLİYOGRAFYA:

Esad Efendi, Atrabü'l·asar, iü Ktp ., TY, nr.
6204, vr. 17'; Mecmüa, Millet Ktp., Ali Emiri,
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Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul
1940, s. 308·309 ; a.mlf.. "Edirne'de Yetişen
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DERVİŞ ALİ, Üçüncü
(ö

1200/1786)

Türk

L

hattatı.

Kendisinden önce yaşayan ve aynı adı
iki hattattan ayırt edilmek için
"Üçüncü" veya "Salis" lakabıyla anılır. Doğu bölgesinden İstanbul'a gelerek Sinan Paşa Medresesi'ne yerleşti; sülüsnesih yazılarını Hüseyin Habil'den meş
kederek icazet aldı. Hocasının vefat yılı
olan 11 ST den ( 1744) en az yirmi yıl kadar önce doğduğu tahmin edilebilir. Kalenderhane Camii'nin hatipliğini de yapan
Derviş Ali. Receb 1200'de (Mayıs 1786)
evinde asılı olarak bulunmuştur; gömüldüğü yer belli değildir. Halen İstanbul'
da Deniz Müzesi'nde bulunan ve neretaşıyan

_j

Filibe'de doğdu . Doğum ve ölüm tarihleriyle ailesi hakkında kaynaklarda
bilgi yoktur. Mevleviyye tarikatına intisap etti. Edirne Mevlevfhanesi'nde çilesini tamamladıktan sonra hayatını burada geçirdi. Müsikideki ilk bilgilerini devrin üstatlarından edinerek kendisini yetiştirdi. Adıyla birlikte zikredilen "Kudümzen" Iakabından, Edirne Mevlevfhanesi'nin kudümzenleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Müsikiye olan kabiliyetinin yanı sı ra tabii bir ses güzelli-
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Dervis Ali 'ye ıücüncül ait sülüs-nes ih bir kıta
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