
DERViŞ ALi, Büyük 

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

Talebelerinden olan Köprülüzade Fa
zı! Ahmed Paşa'nın. sadrazamlığı sıra

sında Derviş Ali'nin kendisini ziyaretin
de hocasını şeyhülislamıarın karşılandı

ğı noktadan karşılayıp elini öperek ona 
protokol üstü saygı gösterdiği ve ma
kamında yanına oturttuğu kaynaklarda 
zikredilir. 
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DERVİŞ ALİ, Esved 

(ö. 1023/ 1614) 

Türk dini eserler bestekarı 
ve zakirbaşı. 

_j 

Buğday tenli olmasından dolayı "Es
ved" Iakabı ile şöhret bulmuştur. Baba
sı Kebapçızade Bostan Efendi'dir. Kay
naklarda hayatı hakkında fazla bilgi bu
Iunmamakla beraber Bursa'da doğdu
ğu ve burada yaşadığı bilinmektedir. 

Küçük yaşta devrin üstatlarından mü
siki dersleri almaya başladı. Henüz ço
cukluk çağında iken bestelediği eserler
le dikkati çekti. Bir müddet sonra, Ah
med Paşa Zaviyesi'nin banisi Şeyh Hay
reddin Efendi zamanında tekkenin za
kirbaşılığına getirildi. Bu vazifede iken 
genç yaşta vefat etti ve Muradiye'de Be
şikçiler Kapısı civarındaki mezarlığa def
nedildi. 

Kuwetli bir hafızaya ve tabii bir ses 
güzelliğine sahip olan Derviş Ali. bu özel
likleriyle zamanın önde gelen zakirbaşı
ları arasında yer almıştır. Ayrıca beste
lediği eserlerle de bestekarlık sahasın
daki kudretini ortaya koymuştur. Özel
likle murabba ve savtlarda gösterdiği 

başarı müsikişinaslar arasında büyük 
takdir görmüş, ancak bu eserlerinden 
hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. 
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ı DERVİŞ ALİ, İmam. 1 

(ö. 1127/1715) 

Türk hattatı. 
L _j 

Kendisinden önce yaşayan aynı adlı 

hattattan ayırt edilmek için "İkinci", "An
barfzade" veya "İmam" Iakaplarıyla anı
lır. İstanbul'da doğdu. Babası Anbarcıza- . 
de Iakabıyla tanınırdı. Sülüs ve nesih ya
zılarını Ağakapılı ismail Efendi'den öğ
renip icazet almakla beraber Hafız Os
man'la da yakınlığı olmuş ve ondan fay
dalanmıştır. Sultanhamam- Marpuççu
lar semtinde yenilenmiş haliyle Marpuç
çular Camii adı altında ibadete açık olan 
ve Alacamescid diye de bilinen Çelebi
oğlu Mescidi'nde imamlık yapmış, bir
çok mushaf. en'am ve evrad-ı şerffe yaz
mıştır. Mevlevf olan Derviş Ali. vefatın
da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Miskin
ler Tekkesi yakınına defnedilmiştir. Ye
tişti rdiği talebeler arasında İsmail Züh
di Ağa (Eski Zühdi) ve aynı zamanda da
madı olan Hüseyin Hablf zikre değer hat
tatlardandır. 
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DERVİŞ ALİ, Kudümzen 

(XVIII. yüzyıl) 

Türk dini ve 
din dışı eserler bestekarı. 

_j 

Filibe'de doğdu . Doğum ve ölüm ta
r ihleriyle ailesi hakkında kaynaklarda 
bilgi yoktur. Mevleviyye tarikatına inti
sap etti. Edirne Mevlevfhanesi'nde çile
sini tamamladıktan sonra hayatını bura
da geçirdi. Müsikideki ilk bilgilerini dev
rin üstatlarından edinerek kendisini ye
tiştirdi. Adıyla birlikte zikredilen "Ku
dümzen" Iakabından, Edirne Mevlevfha
nesi'nin kudümzenleri arasında yer al
dığı anlaşılmaktadır. Müsikiye olan ka
biliyetinin yanı sı ra tabii bir ses güzelli-

ğine de sahip olan Derviş Ali'niri hayatı
nın 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 .za
manı Sultan ll. Mustafa devridir ( 1695-
1703) Birtakım ilahiler de bestelemiş, 

ancak daha çok din dışı sahadaki eser
Ieriyle tanınmıştır. Ebüishakzade Esad 
Efendi onun otuz civarında eser beste
lediğini kaydetmektedir. Çeşitli el yaz
ması güfte mecmualarında bazı eserle
rine rastlanmaktaysa da bunlardan hiç
birisinin notası günümüze ulaşmamıştır. 
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DERVİŞ ALİ, Üçüncü 

(ö 1200/1786) 

Türk hattatı. 
_j 

Kendisinden önce yaşayan ve aynı adı 
taşıyan iki hattattan ayırt edilmek için 
"Üçüncü" veya "Salis" lakabıyla anılır. Do
ğu bölgesinden İstanbul'a gelerek Si
nan Paşa Medresesi'ne yerleşti; sülüs
nesih yazılarını Hüseyin Habil'den meş
kederek icazet aldı. Hocasının vefat yılı 
olan 11 ST den ( 1744) en az yirmi yıl ka
dar önce doğduğu tahmin edilebilir. Ka
lenderhane Camii'nin hatipliğini de yapan 
Derviş Ali. Receb 1200'de (Mayıs 1786) 
evinde asılı olarak bulunmuştur; gömül
düğü yer belli değildir. Halen İstanbul'
da Deniz Müzesi'nde bulunan ve nere-

Dervis Ali 'ye ıücüncül ait sülüs-nes ih bir kıta 
(M. Uğur Derman koleksiyonu) 


