DERViS MEHMED PASA
tesbit edilemeyen Derviş Ali
hattata ait kabir kitabesinde (Envanter 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.
den

geldiği

adlı

Derviş Ali, Hüseyin Hablf- imam Derviş

Ali üzerinden Hafız Osman'a varan
üs!Qbunu bütün asaletiyle devam
ettiren, ancak kıymeti derecesinde tanınmayan hattatlardand ır ; yazısı da nadirdir. Mustafa Rakım gibi bir üstada
yetişme çağlarında bir müddet hocalık
ettiği bilinmektedir (Rakım'ın bir hat icazetnamesinde bunu belirtişi hakkında bk.
A. Süheyl Ünver, Türk Yaz1 Çeşitleri, s. 3 ı '_
deki fotoğraf). Esasen Rakım'ın sanat hayatındaki bir devrinin nesih yazıları Derviş Ali hattına benzerlik gösterir.
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DERVİŞ ALİ DEDE
(bk. ALİ ŞiRUGANİ).

DERVİŞ BORUSU
(bk. NEFİR).

DERVİŞ MEHMED

ı

_j
ı

_j
ı

Kanuni Sultan Süleyman döneminde
(1520- 1566)
yaşadığı sanılan,

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

L

nı zamanda -hat öğrencilerinden- Mustafa Efendi'nin halifesi de olan Derviş Mehmed, sanatında Hafız Osman'a en fazla
yaklaşan ve onun gibi yazan hattatlardandır. 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 Edirne'de bu durumdan haberdar olunca siparişi yapan kişiye Hafız Osman'ın hasta ve yaşlı olduğunu, mushafı kendisinin daha güzel ve çabuk yazacağım söyler (bu hadise tahminen Hafız Osman 'a felç
gelip de yeniden iyileştiği I 107'den 116951
sonra meydana gelmiş o lm a lıdır) . Bunun
üzerine pey akçesi Hafız Osman'dan geri alınıp sipariş iptal edilir. Derviş Mehmed de yeniden bir mushaf yazmaya
başlar. Tezhip için gönderildiği istanbul'daki mücellit dükkanında mushaf cüzIerini gören Hafız Osman durumu anlar; üzüntü ve kırgınlığını belli etmeden.
"Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır;
kitapların aslı O'nun yanındadır" mealindeki ayeti (er-Ra'd ı 3/39 ) okumakla
yetinir. Derviş Mehmed yazdığı mushafın henüz üçte birine varmadan kalemini açarken iki parmağını kalemtıraşla
keser; açılan yara bir yıl kapanmaz ve
mushafı tamamlayamadığı gibi hat sanatından 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.
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DERVİŞ MEHMED PAŞA
(ö. 1065/1655)
Osmanlı sadrazamı.
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Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda, Çerkez asıllı olup Sadrazam Tabanıyassı Mehmed Paşa ' nın kethOdası olarak 1635-1636 Revan Seferi'ne katıldığ ı . Revan'ın zaptından sonra 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 karşılanması. Ma'noğlu'na ait emlake el konulması ve özellikle Trablusşam'da çeşitli fesat hareketlerinde bulunan Seyfoğulları'nın te'dibi gibi meselelerle uğ
raştı (BA, MD, nr. 85 , h k. 403; nr. 88, hk.
122, ı55. 200). Ardından 1638'de katıl
dığı Bağdat Seferi sırasında Şam'dan Diyarbekir beylerbeyiliğine nakledildL Savaşta beraberindeki sancak beyleri ve
diğer birlikıerle Kerkük yöresinde çarhacılık (asker öncülüğü) yapmak ve askeri
harekatta bulunmakla görevlendirildi.

Bağdat'ın

geri alınışından sonra beygetirilen Küçük Hasan Paşa' 
nın azli üzerine Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın arzı ile Bağdat beylerbeyi 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 beylerbeyiliğine getirildi. Ardından belirli aralıklarla iki defa Anadolu. iki defa Silistre,
bir ara da Bosna beylerbeyiliğinde bulunan 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 Celerbeyiliğe

(bk. SÜBHATÜ'I-AHBAR).
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DERVİŞ MEHMED, Kevkeb
(ö. 1129/ 1717)
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Dervis Mehmed ·in <Kevkebl sülüs- nesih bir
(M . Düzgünman foto!)raf

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 arasında bir tik bulunduğu için Kevkeb (y ıl
dız) lakabıyla anılmıştır. Fakat yazılarını
imzalarken bu lakabını kullanmamıştır.
Kıraat ilminde söz sahibi olduğu gibi
Halvetf tarikatında Yoğurtçular Şeyhi ay-

arş ivi

- Türkpetrol

Vakfı)

kıtas ı
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DERViS MEHMED PAŞA
laliler'e karşı Bursa ' nın muhafazası görevini de yerine getirm i şti.
Girit Savaşı ve Akdeniz'deki faaliyetlerde yetersiz kalıp başa rı gösteremeyen Kaptanıdeıya Hüsambeyzade Ali'nin azlinden sonra 1653'te bu göreve
getirilen Derviş Paşa· nın. o sıralardaki
harcama l arına dair bir muhasebe defteri onun bu yoldaki faaliyetlerini ortaya koyar (BA, MAD, nr. 968). Derviş Paşa ' nın maddi manevi büyük fedakarlık
larda bulunduğu Girit Savaşı sırasında,
Defterdar Zurnazen Mustafa Paşa ve
Vezi riazam Tarhuncu Ahmed Paşa ile
şiddetli tartışmalarının daha sonra padişah huzuruna intikali ve yapılan konuşmalar Naima tarafından etraflı bir
şekilde nakledilir (Tarih, V, 284- 3 12). Veziriazam, kendisine rakip gördüğü Derviş Paşa'yı padişahın gözünden düşür
mek istediyse de bunda başarılı olamadı. Bütün gayretlerine rağmen bütçe açı
ğını kapatamaması yanında takip ettiği
mali siyaseti sebebiyle de pek çok kimsenin düşmanlığını kazanan Tarhuncu
Ahmed Paşa'nın padişah huzurunda yapılan bir toplantıdan sonra azli ve ardın
dan idamı üzerine 21 Rebfülahir 1063
(21 Mart 1653) tarihinde sadaret makamına Derviş Paşa getirildi.
Derviş Paşa ' nın bir yıl yedi ay süren
sadrazamlığı dönemi oldukça hareketli
ve çalkantılı geçti. Önce büyük bir mali
sıkıntı içinde olan devletin işleri nin ani
bir sarsıntıya uğrarnaması için Defterdar Zurnazen Mustafa Paşa'yı yerinde
bıraktı : ancak işlerin iyi gitmediğini görünce kendi adamlarından olan başba
ki kulu Moralı Mustafa Ağa'yı beylerbeyi payesiyle defterdar yaptı. Moralı'nın ,
görünüşte kendisine bağlı olmakla birlikte sadrazamlık makamı nı elde edebilmek için saraya ve valide sultana hediyeler ve caizeler sunup onun aleyhine
çalışmaya başlaması önemli bir bunalı
ma yol açtı. Bunun ardından daha önce
sadrazamlıkta bulunan Kara Murad Paşa ile olan anlaşmazlık ve çekişınesi devlet işlerinin bir süre aksamasına sebep
oldu. Derviş Paşa bir taraftan bu meselelerle uğraşırken diğer taraftan mali
meselelerle ilgilendi. Hazineye gelir sağ
lamak ve Girit seferi masraflarını karşı
lamak için çeşitli vesilelerle verilen hediye, caize ve rüşvetleri, ayrıca görevlerin müzayede ile satışından elde edilen
para l arı devlete gelir kaydetti. Fakat yerli
yersiz müsaderelerde bulunulması devlet erkanı arasında tedirginliğe sebep
oldu. Öte yandan Derviş Paşa, ilmiyeyi
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şeyhülislama , kazayı

kazaskerlere, askeri de ocak ağa larına havale ederek büyük bir huzursuzluk olmadıkça hiçbir meselenin üzerine gitmedi. Özellikle mansıb satışları büyük huzursuzluk ve karı
şıklıklara sebebiyet verdi. Bütün bu çalkantılar devam ederken padişaha sunulan imzasız bir şikayet arzuhali büyük
bir bunalıma yol açtı. Padişahın huzurunda yapılan uzun bir toplantı ve sorgulamadan sonra Şeyhülislam Ebü Said
Mehmed Efendi ve kazaskerlerin gayretleriyle şikayet sahiplerinin haksız olduğu , sadrazarnın dürüst, başarılı, devlet
ve millete hizmet etmekte bulunduğu
söylenerek mesele yatıştırılmak istendi.
Bu uzun toplantı ve soruşturmalar Derviş Paşa 'yı hayli sarstı ve sağlığı bozularak felç oldu. Devlet işlerinin aksaması
üzerine aziedilmek istendiyse de yaklaşan kurban bayramında bu zengin vezirin saraya takdim edeceği hediye ve caizelerden mahrum kalmamak için azli
tehir edildi. Nihayet 16 Zilhicce 1064'te
(28 Ekim 1654) aziedilerek yerine İpşir
Mustafa Paşa getirildi. Azlinden sonra
ancak iki buçuk ay kadar yaşayan Derviş Paşa S Rebfülewel 106S'te (13 Ocak
1655) vefat ederek Çemberlitaş'ta Atik
Ali Paşa Camii haziresine gömüldü.
Derviş Mehmed Paşa , devlet idaresinde başarılı bir vezir olmaktan ziyade serveti ve bu serveti kazanmadaki kendine
has faaliyetleriyle şöhret kazanmış bir
devlet adam ıdır. Servet elde etmenin ziraat, ticaret ve emaret olmak üzere üç
yolla olabileceğine inanırdı. Nitekim kendi meslek hayatında bu yolların her üçünü de deneyerek büyük bir mal varlığı
na sahip o l muştur. Onun servet edinme
faaliyetleri, daha ağalığı döneminde mültezimlere ve paşala ra borç olarak verdiği paraları çalıştırmak suretiyle başla 
mış, esas zenginliğe Bağdat beylerbeyiliği sı rasında kavuşmuştur. Bu görevi
esnasında Hindistan ve iran'a adam göndererek getirttiği mal ve mücevheratı
satıp kar sağlamış, civardaki Türkimen
aşiretlerinden satın alıp yaylalarda beslediği koyunları kendi ihtiyacı için kullanmış ve fazlasını kasapiara satarak
servetini arttı rmıştır. Bu arada fırınlar
yaptırarak halka ucuz ekmek satmış,
Hindistan ve İran ile kumaş ticaretine
girişmiş, Bağdat yöresindeki bataklıkla
rı kurutup toprakları ziraate açmış, sulak topraklarda bestancılık yaptırmış,
büyük gelirler elde etmiştir. Ticari faaliyetleriyle kalabalık kapı halkının ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan ka rşıla-

dığı gibi halkın refahını temin edici faaliyetlerde bulunmuş, onlara ticari imkanlar sağlamış ve Bağdat'ın her bakım
dan gelişmesine yardımcı olmuştur (Naima, VI, 23- 26). Ölümünden sonra hazine
için müsadere edilen malları arasında
95.000 fılori altın, 800 kese esedf kuruş, kıymetli taşlar, altın ve gümüş eş
ya, murassa· hançerler, kılıçlar, tüfekler, kürkler, kumaşlar çıkmıştır (ag.e.,

VI, 22-23).
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istanbullu olduğu bilinmektedir. Mevleviyye tarikatına girdi. Sultan lll. Ahmed
devrinde ( 1703- 1730) zamanın önemli neyzenleri arasında yer aldı ve neyzenbaşı
lığa kadar yükseldi. Ancak bu görevini
hangi mevlevihanede devam ettirdiği bilinmemektedir. Ömrünün son yıllarında
münzevi bir hayat yaşadı. Kocamustafapaşa civarındaki evinde vefat etti ve
Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.
Başta Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi olmak üzere kaynaklarda vefatı 1140 ( 1728) olarak geçmektedir. Ancak Mehmed Şükrf Efendi, kendi tertipIediği Mecm ua-i İliihiyyat adlı el yazması güfte mecmuasında onun vefatı
nı "Şeyhü's-süfiyye" ibaresindeki 1132
( 1720) tarihi ile tesbit etmektedir.
Fuad Köprülü'nün XVIII. yüzyıl saz şair
leri arasında zikrettiği Derviş Müsa, bestekarlığı ve icracılığı ile devrin tanınmış
müsikişinas l arı arasında yer almış, bestelediği dini ve din dışı eserleriyle haklı
bir şöhrete ulaşmıştır. Tasawufl sahada hece ve aruzla yazdığı şiirleri yanın-

