
da hece vezniyle halk şairleri tarzında 
manzumeleri de bulunmaktadır. Derviş 

Musa mahlası ile kaleme aldığı şiirleri
nin toplandığı divana bugüne kadar rast
lanmamıştır. Sultan lll. Ahmed devrin
de, 171 S Osmanlı-Venedik Savaşı müna
sebetiyle yazdığı bir manzumede Şehid 
Ali Paşa'nın Mora'da kazandığı zaferleri 
terennüm eden şair, Dalmaçya'nın mer
kezi ve Adriyatik kıyılarının eski ve meş
hur limanı olan Zara'nın ve hatta Vene
dik'in fethini Allah'tan diler. Manzume
nin, saz şairleri arasında o zaman ade
ta moda olan aruz ile ve divan tarzında 
yazıldığı görülmektedir (Köprülü, lll, 393 -

394,418) . 

Bilhassa kendi manzumelerine yaptı
ğı dini bestelere bazı el yazması güfte 
mecmualarında rastlanan Derviş Musa'
nın, "Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed" 
mısraı ile başlayan ve güftesi de kendi
sine ait olan uşşak (bazı eserlerde dügah 
makamında kayıtlıdır) tevşlhi, onun bes
tekarlıktaki kudretini göstermesi bakı
mından önemli bir eserdir. Din dışı eser
lerinden ise günümüze sadece eviç- bil
selik peşrev ve saz semaisinin notaları 
ulaşabilmiştir. 
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DERVİŞ ÖMER EFENDi 
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XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan 
ünlü Türk mutasavvıfı, 
hanende ve bestekar. 

L _j 

Hayatıyla ilgili çok az kaynakta bilgi 
bulunmakta ve bunlar arasında zama
nımıza ulaşan en geniş bilgiyi Evliya Çe
lebi vermektedir. Seyahatname'deki "To
katlı" kaydından Tokatlı olduğu anlaşıl

maktadır. Ebu İshakzade Mehmed Esad 
Efendi ise onun İstanbul'da doğduğun-

dan ve orada yerleştiğinden bahseder. 
Bunlardan hareketle Tokat'ta doğup kü
çük yaşta İstanbul'a geldiği ileri sürüle
bilir. Derviş Ömer, ünlü mutasawıflar
dan ders alarak kendisini bu sahada ye
tiştirdi ve daha sonra Mısır'a gitti. Ka
hire'de Gülşeniyye tarikatının kurucusu 
İbrahim Gülşenf'nin (ö. 940/ 1534) soh
betlerine katıldı ve ondan hilafet aldı. 
Dönüşünde ll. Selim devrinde (1566- ı 57 4) 

şeyhliğe tayin edildi. Müsikideki temel 
bilgileri bu sırada devrin üstatlarından 
elde etti ve giderek bu sahada da söz 
sahibi oldu. Osmanlı sarayında hüküm
darlardan yakın ilgi gördü ve birçoğu
nun meclislerine katıldı. Sonraları musa
hib-i şehriyarHer arasında yer aldı . Mü
siki kabiliyetinin yanı sıra tabii bir ses 
güzelliğine de sahip olan Derviş ömer. 
hanendelikteki şöhreti üzerine sarayın 
serhanendeliğine getirildi. Rivayete gö
re 140 yaşında vefat etmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman ile ( 1520-1566) 

IV. Murad (1623-1640) arasındaki sekiz 
padişah devrinde yaşayan, bunlardan ye
disinin sohbetinde bulunan Derviş Ömer 
Kanünfnin Sigetvar seferine de katıldı. 

Asrının önemli simalarından ve büyük 
bestekarlarından olan Derviş Ömer'in 
şöhretinin en parlak dönemi, aynı za
manda serhanendeliğini yaptığı IV. Mu
rad 'ın saltanat yıllarına rastlar. Kendisi
ne "peder" diye hitap eden hükümdar
dan büyük itibar gördü. Bu arada padi
şahın Muradl mahlası ile yazdığı gazel
lerden birini eviç makamında besteledi. 
Derviş Ömer'in müsikide birçok talebe 
yetiştirdiği muhakkaktır. Enderun'daki 
hocalığı sırasında Evliya Çelebi de onun 
talebesi olmuştur. Ancak müsikideki en 
meşhur talebesi, bestekar ve hanende 
Galatalı Vehbi Osman Efendi'dir. Eser
lerinden zamanımıza eviç makamında üç 
haneli bir dini peşrevi ulaşabilmiştir. 

Gülşenl Derviş Ömer Efendi 'yi, Lale 
Devri'nin ünlü tanburl, hanende ve bes
tekarlarından olan Derviş Ömer ile ka
rıştırmamak gerekir. 
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DERViŞ PAŞA 

DERVİŞPAŞA 

{ö. 1015/ 1606) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Bazı eserlerde adı Derviş Mehmed ola
rak da geçer. Boşnak asıllı olup Ende
run'da yetişti. Daha sonra Bostancı Oca
ğı'nda kethüda oldu. 1013 Sabanında 
(Ocak 1605) bostancıbaşılık görevinde bu
lunuyordu (TSMA, nr. E 7911). 1. Ahmed 'in 
annesi Handan Sultan nezdinde itibar 
sahibi olduğu zikredilir (Peçuylu, Il , 3 16). 

ı. Ahmed'in Bursa ziyareti sırasında is
tanbul muhafızlığında bulundu. 18 Ocak 
1606'da vezaretle kaptan-ı deryalığa 

getirildi (BA. KK, Ruas, nr. 256, s. 31) ve 
kendisinden önceki kaptanın has*ları 

ona tahsis edildi (BA, Ali Emiri, ı. Ahmed, 
nr. 339). Bu görevde iken donanma ge
milerinin tamiri ve yenilerinin inşası ile 
ilgilenerek üç ay içinde Akdeniz'e gön
derilmek üzere elli parça kadırgayı ha
zır hale getirdi. Saraya olan yakınlığı do
layısıyla devlet işlerinde sözü geçen ve 
ı. Ahmed'i etkisi altına alan Derviş Paşa, 
Macaristan seferiyle meşgul olan Vezl
riazam Lala Mehmed Paşa'yı gözden dü
şürmeye çalıştı. Özellikle Anadolu· daki 
karışıklıklar ve Şah Abbas'ın Osmanlı top
raklarına yönelik saldırıları dolayısıyla 

vezfriazamın bizzat İran Seferi'ne çıkma
sı gerektiğini padişaha telkin etti. Bir 
yandan da Lala Mehmed Paşa'nın yakın 
adamı yeniçeri ağası Hüseyin'i Halep bey
lerbeyiliğiyle istanbul' dan uzaklaştırdı. 
isteği doğrultusunda İran seferi serdar
lığı ile görevlendirilen yaşlı ve hasta ve
zlriazam ordu Üsküdar'a geçtiği sırada 
vefat etti. Lala Mehmed Paşa'nın hiz
metinde bulunan Peçuylu İbrahim, Şey
hülislam Sun'ullah Efendi'nin Defterdar 
Baki Paşa'ya yaşlı veziriazamın, tedavi
siyle uğraşan bir Portekiıli hekim tara
fından zehirlendiğini söylediğini belirte
rek bunda Derviş Paşa'nın rolü olduğu
nu ima eder (Tarih, Il, 320-32 1). 

Mehmed Paşa'nın ölümü üzerine ve
zlriazam olan (15 Safer ı O 15122 Haziran 
1606) Derviş Paşa, bu defa zahire sıkın
tısı çekilebileceği ve geç kalındığı gerek
çesiyle seferin ertelenmesi için 1. Ah
med'i ikna etti. Ancak bu konuyla ilgili 
müşavere meclisinde Şeyhülislam Sun'ul
lah Efendi. Üsküdar'da bulunan ordunun 
sefere çıkmasının daha uygun olacağını 
ileri sürdü. Tartışmalar sonunda Şark 
seferi serdarlığı Deli Ferhad Paşa'ya ve-
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