
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) 



den geldiği tesbit edilemeyen Derviş Ali 
adlı hattata ait kabir kitabesinde (En
vanter nr. 979) ölüm tarihi 1192 ( 1778) 
olarak verilmektedir. Bu kitabede yazılı 
olan tarih mi yanlıştır. yoksa adı geçen 
Derviş Ali kaynaklarda yer almayan bir 
dördüncü Derviş Ali midir. bu hususta 
kesin sonuca varmak eldeki bilgilerle 
mümkün olmamaktadır. 

Derviş Ali, Hüseyin Hablf- imam Der
viş Ali üzerinden Hafız Osman'a varan 
yazı üs!Qbunu bütün asaletiyle devam 
ettiren, ancak kıymeti derecesinde ta
nınmayan hattatlardandır ; yazısı da na
dirdir. Mustafa Rakım gibi bir üstada 
yetişme çağlarında bir müddet hocalık 
ettiği bilinmektedir (Rakım'ın bir hat ica
zetnamesinde bunu belirtişi hakkında bk. 
A. Süheyl Ünver, Türk Yaz1 Çeşitleri, s. 3 ı ' _ 
deki fotoğraf). Esasen Rakım'ın sanat ha
yatındaki bir devrinin nesih yazıları Der
viş Ali hattına benzerlik gösterir. 
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DERVİŞ ALİ DEDE 

(bk. ALİ ŞiRUGANİ). 

DERVİŞ BORUSU 

(bk. NEFİR). 

DERVİŞ MEHMED 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
(1520- 1566) 

yaşadığı sanılan, 

Osmanlı hanedanının şeceresine dair 
Sübhatü'l-ahbar adlı eserin müellifi 

(bk. SÜBHATÜ'I-AHBAR). 

DERVİŞ MEHMED, Kevkeb 

(ö. 1129/ 1717) 

Türk hattatı. 

ı 

_j 

ı 
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Anadolu'nun bir şehrinden Edirne'ye 
gelip yerleşmiş. bu arada Hafız Osman'
dan istanbul'da aklam-ı sitte*yi meş
kedip icazet almıştır. Gözü ile kulağı ara
sında bir tik bulunduğu için Kevkeb (yıl

dız) lakabıyla anılmıştır. Fakat yazılarını 
imzalarken bu lakabını kullanmamıştır. 

Kıraat ilminde söz sahibi olduğu gibi 
Halvetf tarikatında Yoğurtçular Şeyhi ay-

nı zamanda -hat öğrencilerinden- Musta
fa Efendi'nin halifesi de olan Derviş Meh
med, sanatında Hafız Osman'a en fazla 
yaklaşan ve onun gibi yazan hattatlar
dandır. Fakat hoca hakkına riayetsizliği 
yüzünden hat sanatındaki yıldızı sönmüş 
ve ömrünün son devresi nasipsiz geçmiş
tir. Osmanlı Devleti'nin istanbul yerine 
daha çok Edirne'den idare edildiği XVII. 
yüzyıl sonlarında devlet ricalinden birisi, 
Hafız Osman'a pey olarak istanbul'a bir 
kese akçe gönderip kendisi için mushaf 
yazmasını rica eder, o da başlayıp üçte 
birine kadar gelir. Derviş Mehmed Edir
ne'de bu durumdan haberdar olunca si
parişi yapan kişiye Hafız Osman'ın has
ta ve yaşlı olduğunu, mushafı kendisi
nin daha güzel ve çabuk yazacağım söy
ler (bu hadise tahminen Hafız Osman 'a felç 
gelip de yeniden iyileştiği I 107'den 116951 
sonra meydana gelmiş olmalıdır) . Bunun 
üzerine pey akçesi Hafız Osman'dan ge
ri alınıp sipariş iptal edilir. Derviş Meh
med de yeniden bir mushaf yazmaya 
başlar. Tezhip için gönderildiği istanbul'
daki mücellit dükkanında mushaf cüz
Ierini gören Hafız Osman durumu an
lar; üzüntü ve kırgınlığını belli etmeden. 
"Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; 
kitapların aslı O'nun yanındadır" mea
lindeki ayeti (er-Ra'd ı 3/39 ) okumakla 
yetinir. Derviş Mehmed yazdığı musha
fın henüz üçte birine varmadan kalemi
ni açarken iki parmağını kalemtıraşla 
keser; açılan yara bir yıl kapanmaz ve 
mushafı tamamlayamadığı gibi hat sa
natından da uzak kalır. 

Edirne'de vefat eden Derviş Mehmed'in 
talebeleri arasında Abdullah Vefaf (ö. 
ı 141 / ı729l ve Şuğlf Ahmed Dede (ö 
ı ı 401 ı 728) adlı Edirneli iki hattat ön 
sırayı alır. Bunlardan Şuğlf'nin Edirne hat 
silsilesindek.i yeri mühimdir. 

Dervis Mehmed ·in <Kevkebl sülüs- nesi h bir kıtas ı 

(M. Düzgünman foto!)raf arşivi - Türkpetrol Vakfı) 

DERViS MEHMED PASA 
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DERVİŞ MEHMED PAŞA 
(ö. 1065/1655) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yok
tur. Kaynaklarda, Çerkez asıllı olup Sad
razam Tabanıyassı Mehmed Paşa ' nın ket
hOdası olarak 1635-1636 Revan Sefe
ri'ne katıldığ ı . Revan'ın zaptından son
ra önemli miktarda ganimet elde ettiği 
belirtilir. Daha sonra Şam beylerbeyi ve 
Musul muhafızı Küçük Ahmed Paşa'nın 
şehid olması üzerine Musul muhafızlığı
na tayin edildi, ardından 1637'de Şam 
beylerbeyi oldu (BA, MD, nr. 87, hk. 254) 
Bu eyalerteki görevi sırasında hacıların 
yol güvenliği ve diğer ihtiyaçlarının kar
şılanması. Ma'noğlu'na ait emlake el ko
nulması ve özellikle Trablusşam'da çe
şitli fesat hareketlerinde bulunan Sey
foğulları'nın te'dibi gibi meselelerle uğ
raştı (BA, MD, nr. 85, h k. 403; nr. 88, h k. 
122, ı55. 200). Ardından 1638'de katıl
dığı Bağdat Seferi sırasında Şam'dan Di
yarbekir beylerbeyiliğine nakledildL Sa
vaşta beraberindeki sancak beyleri ve 
diğer birlikıerle Kerkük yöresinde çar
hacılık (asker öncülüğü) yapmak ve askeri 
harekatta bulunmakla görevlendirildi. 

Bağdat'ın geri alınışından sonra bey
lerbeyiliğe getirilen Küçük Hasan Paşa' 

nın azli üzerine Sadrazam Kemankeş Ka
ra Mustafa Paşa'nın arzı ile Bağdat bey
lerbeyi oldu (5 Mayıs ı639) . Bu görevi 
sırasında giriştiği bazı ticari ve iktisadi 
faaliyetlerle oldukça zenginleşti. Bağ

dat beylerbeyiliğinden ayrıldıktan sonra 
1642'de ikinci defa Diyarbekir beyler
beyiliğine getirildi. Ardından belirli ara
lıklarla iki defa Anadolu. iki defa Silistre, 
bir ara da Bosna beylerbeyiliğinde bu
lunan Derviş Paşa çeşitli iç meseıeıerle 
uğraştı , özellikle Girit Savaşı sebebiyle 
Çanakkale Bağazı'nı abluka altına alan 
Venedikliler'i karadan yaptığı tahkimat 
ile bertaraf ederek donanmanın Boğaz'
dan çıkışını sağladı (ı 649). Bu arada Ce-
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