
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. 
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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-

193 


