
DERViS PAŞA 

rildi, veziriazamı sefere göndermek is
tediği için de Sun'ullah Efendi görevin
den aziedildL Böylece İstanbul'da kalan 
Derviş Paşa bazı devlet işlerindeki usul
süzlüklere el attı. Öncelikle Avusturya ile 
barış yapılması işine yöneldi. Elçileri Lel
lo vasıtasıyla İngiliz kralından uygun bir 
antlaşma için aracı olmasını istedi. Sa
vaşların ağır masrafları yüzünden orta
ya çıkan para sıkıntısına çareler aradı. 
Özellikle dini hizmet görenlerin geçim
leri dışında oldukça fazlalaşmış olan tah
sisatlarının (duagüluk vazifeleri) kesilme
sini ve varlıklı yahudilerin ihtiyaç fazlası 
gümüş ve mücevherlerine, karşılığı bir 
iki yılda devletçe ödenmek üzere el ko
nulmasını · düşünmüştü. Yaptığı icr?at
larla yeniçerilerin güvenini kazanırken 

bu iki zümre kendisine düşman oldu. 
Rüşvet alanlar, görevlerinde suistimat
de bulunantar ve sahte para basanlara 
karşı sert bir mücadeleye girişti. Avus
turya ile devam eden barış müzakerele
rini bir sonuca bağlayan, Osmanlı siyasi 
ve diptomasi tarihinde oldukça önemli 
bir yeri bulunan Zitvatorok Anttaşması 
(1 ı Kasım 1606) onun sadareti sırasında 
imzalandı. 

Bu sırada Şark seferi serdan Perhad 
Paşa'nın Cetaliler'e karşı Kayseri ve Kon
ya'daki başarısızlık haberleri geliyordu. 
Ordudaki sipahilerden sonra mevacib *
terini atamayan yeniçeriler isyan etmiş, 

Perhad Paşa'nın izin vermesiyle bu as
kerler Üsküdar'a gelmişlerdi. Öte yan
dan Canbulatoğlu isyanı da alevlenmiş
tL Veziriazam bölükbaşıları aracılığıyla 

askerterin karşıya geçmemeterini, Aydın 
ve Saruhan'da kıştamalarmı emrederken 
Muallim-i Sultani Mustafa Efendi ile 
Ebü'l-Meyamin Mustafa Efendi'nin ve
fatıyta tekrar şeyhülistam olan Sun'ul
tah Efendi'nin telkinleri sonucu aziedi
lip ortadan kaldırılması kararı alınmıştı. 
Aziedildiğinden habersiz saraya davet 
edilen veziriazam burada boğularak öl
dürüldü (8 Şaban 1015/ 9 Aralık 1606). 

Derviş Paşa· nın idam sebebi olarak, 
düşmantarının konağına Hz. Ysa ile Hz. 
Meryem'in resimlerini koyup onu Hıris
tiyanlık'la itharn etmeleri, Demirkapı ci
varında yaptırdığı konağın bina emini 
olan yahudinin bazı sebeplerle ona kin 
besteyerek konak surlarıyta has bahçe 
arasındaki ahırın altından Enderun'a uza
nan gizli bir dehliz açtırdığını ihbar et
mesi, İstanbul evlerinden şahnişin başı
na 1000 akçe vergi atmaya katkışması, 
yahudiler hakkındaki düşünceteri data-
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yısıyta bu zümrenin saraydaki ilgililere 
400.000 attın dağıtıp onların aleyhine 
teşvik etmeteri gibi çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. Vefatına, "Kıydı Derviş'ine 

şah" (1015) mısraı ile tarih düşürülen 
Derviş Paşa'nın katlinden dotayı ı. Ah
med'in birkaç gün sonra pişman oldu
ğu da belirtilir. Cesedinin Üsküdar'da 
Miskinler yakıntarında defnedildiği ka
yıtlıdır. Devlet tarafından et konan mal
larından Büyükçekmece civarı köylerin
deki çiftlikteri Doğancıbaşı Hafız Ahmed 
Ağa'ya (TSMA, nr. E 7774 / 1-2). Demirka
pı ' daki konağı önce Mısır muhafızı Ha
san Paşa'ya (TSMA, nr. E 7910/ 2). sonra 
Reisülküttab Hamza Efendi'ye (TSMA. nr. 
E 7910 / 3-4) temlik edildi. 

Derviş Paşa'yı gayet mağrur, kendi 
bild iğ inden şaşmayan, oldukça zalim bir 
kişi otarak tanıtan Osmanlı tarihçileri 
genellikle onun aleyhinde ifadeler kul
tanmıştardır. Azmizade Hateti, veziria
zamın bu halini tasvir için seksen beyit
lik Hadd-i Mestr'in adlı bir kaside yaz
mıştır. Öte yandan çağdaŞı İngiliz elçisi 
Lello onu bu mevkide gördükterinin en 
aziıniisi ve becerikiisi olarak tavsif eder. 
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DERVİŞ PAŞA, Bosnevi 

(ö. 1012/ 1603) 

Osmanlı devlet adamı ve şairi . 
_j 

Hersek'in merkezi Mostar'da doğdu. 
Bazı kaynaklarda ası l adı Hasan (Peçuy
lu İbrahim, II, ı 34 ), bazılarında ise Hacı 
(Ata Bey, IV, 135) olarak kaydedilir. An
cak bu sonuncu ismin hacca gidişiyle il
gili olduğu söylenebilir. tt. Selim zama
nında (1566- ı 574) küçük yaşlarda İstan
bul'a getirilerek İbrahim Paşa Sarayı'nda 
eğitildi. Tahsili sırasında özellikle edebi
yarta kendini gösterdi. lll. Murad dö
neminde (1574- ı 595) Enderun'a alınarak 
doğancıtar zümresine katıldı. Söylediği 

gazet ve kasideterte padişahın iltifat ve 
ikramına mazhar olan Derviş Ağa daha 
sonra Has Oda 'ya alındı. Bu sırada lll. 
Murad'ın emriyle Bennarnin Farsça man
zum Se{ıdndme'sini Muradname adıy

la Türkçe'ye çevirdi. Bu çatışmasına kar
şılık doğancıbaşıtığa, bir rivayete göre ise 
doğancıtar kethüdalığına getirildi (Beya
nı, vr. 32a·b ; Kınalızade, 1, 374) ve padişa

hın mutemet adamlarından biri otarak 
huzurunda yapıtan önemli toplantılara 

katıldı. Nitekim şahidi olduğu bazı olay
ları ve konuşmaları tarihçi Peçuytu İbra
him'e naktetmiş, o da bunları Tarih'in
de değerlendirmiştir (ll, ı 32-133) 

Doğancılığı sırasında hacca giden Der
viş Ağa daha sonra şahincibaşılığa ge
tirildi (Mart 1596) Bu görevle lll. Meh
med'in Eğri ve Haçova seferine (ı 596) ka
tıldı; savaşta gösterdiği kahramantık üze
rine küçük mirahur oldu, fakat bir süre 
sonra tekrar şahincibaşı yapıldı . Ardın

dan çakırcıbaşılığa yükseltildiği anlaşı

tan (Rıza, s. 35; Riyazi, vr. 60b) Derviş Ağa 

Şubat 1 599' da Bosna beylerbeyiliğine ta
yin edildi. Bu görevde iken İstotni Bet
grad'ın barış yoluyla teslim atınmasında 
aracıtık yaptı ve buranın muhafızlığında 
bulundu (Hasan Beyzade, ll, 222). Bosna 
beyterbeyiliğine Celali Deli Hasan· Paşa'
nın getirilmesi üzerine 1603 yılı ortala
rında bu görevinden alındı. 

Osmanlı- Habsburg savaşlarının bütün 
şiddetiyle sürdüğü bu tarihlerde Budin'e 
imdada gelen Serdanekrem Lata Meh
med Paşa'nın emrinde Peşte yakıntarın
daki Csepet adasını (Kızlaradası) düşman
dan geri atmaya çalışırken şehid düştü 
(4 Safer 1012 / 14 Haziran 1603) Ölümün
den kısa süre önce kendisine vezirlik ve 
has*lar tevcih edilen Derviş Paşa'nın Cse-



pel adasında savaş halinde bulunduğun
dan bundan haberi bile olmamıştı (a.g.e., 

ll, 268-269) 

Derviş Paşa XVI. yüzyılın önemli fakat 
az tanınmış şairlerinden biridir. Baş ta
rafında hayat hikayesini verdiği için bir 
bakıma otobiyografisi olarak nitelendi
rilebilecek Muradname'si sade ve akıcı 
ifadesi, oldukça güzel tahkiye üsiObu 
ile kendisine mesnevi tarzını kullanan 
şairler arasında iyi bir yer kazandırmış
tır. Derviş Paşa'nın az sayıdaki gazelleri 
Muradname'ye kıyasla daha az değerli 
şiirler olmakla birlikte Peçuylu'nun da 
beğenerek eserine kaydettiği kaza ve 
kaderle ilgili gazeli, şairin bu vadideki 
kudretine iyi bir örnek olduğu gibi ta
sawufa meylini de göstermektedir. Bir 
divanının olup olmadığı bilinmeyen Der
viş Paşa'nın manzumelerine mecmua
larda, tezkirelerde ve bazı tarih kitapla
rında rastlanmaktadır. Derviş Paşa, Mos
tar Köprüsü'nün kemerinin ortasında yer 
alan Arapça kitabesinde. doğum yeri olan 
Mostar'ı ve Mimar Sinan eseri ünlü köp
rüsünü de tasvir etmiştir (Hoernes, ı. 5 ı ı ı 

Kendisine Sel].dndme'yi Türkçe'ye çevir
me görevi verildiğinde nazımda kudreti 
olmadığını, sözünde kusur bulunduğu
nu söyleyerek (Muradname, vr. ı ı b) te
vazu göstermişse de şiirdeki kabiliyeti
ni daha sonra kendisi de ifade etmiş ve 
duygularını , "Geh kaside gehi gazel der
dim 1 Cümle rengin ü bi- bedel derdi m 11 
Gazelim dolanıp dokuz şehri 1 Şöhretim 
tuttu gün gibi dehri" (Muradname, vr. 
ı O b - ı ı •ı mısraları ile dile getirmiştir. Fe
him Bayraktareviç Bosnalı şairleri sayar
ken Derviş Paşa'nın yanında oğlu Ahmed 
Bey SabOhi'yi de zikretmektedir (İA, VIII, 
430) 

Enderun'da yetişip yıllarca saray gö
revlerinde bulunan, güçlü bir şair, fazi
letli ve bilgili bir devlet adamı olan Der
viş Paşa savaş meydanlarında da ken
dini göstermiş, özellikle Csepel Muha
rebesi sırasındaki kahramanlığı serhad 
boylarında yıllarca bir destan gibi söy
lenmiştir (Evli ya Çelebi, VI, 2 ı ı ). 
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Dervis 
Şemseddin'in 

Dehmurg adlı 
mesnevisinin 
ilk iki sayfası 
[iü Ktp. , 

TY. m. 3814 / 2) 
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DERViS SEMSEDDiN 

DERVİŞ SADAYİ 

(ö 1066/ 1655) 

Türk dini ve din dışı 
eserler bestekarı. 

_j 

istanbul'da doğdu. Devrin üstatların
dan faydalanarak mOsiki bilgilerini iler
letti. Gülşeniyye tarikatına intisap etti. 
Atrabü'l - asdr'da onun Mevlevi olarak 
gösterilmesi yanlıştır. Nitekim Mısır'a 

yaptığı seyahat esnasında Kahire'deki 
İbrahim Gülşeni Asitanesi'nde uzun sü
re hizmet ettiği belirtilmektedir. Daha 
sonra Bursa'ya gitti. Orada 6 Muharrem 
1066 (5 Kasım 1655) tarihinde vefat etti 
ve Deveciler Mezarlığı'na defnedildi. 

Güzel bir sese sahip olan Derviş Sada
yi, bestelediği eserleriyle devrinin önem
li mOsikişinasları arasında yer almıştır. 
Şöhretinin en parlak zamanı IV. Murad 
devrine ( 1623-1640) tesadüf eder. Beste 
ve ilahi formundaki birçok eserine çeşit
li el yazması güfte mecmualarında rast
lanmaktaysa da bunlardan sadece, "Gel
mişim vahdet ilinden" mısraı ile başla
yan evsat usulündeki saba ilahisi nota
sıyla zamanımıza ulaşabilmiştir. 
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[;ii;] NuRi ÖzcAN 

DERVİŞ ŞEMSEDDİN 

(ö. 919/1513'ten sonra) 

Dehmurg adlı mesnevisiyle 
tanınan Osmanlı şairi. 

.J 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. Latifi Seferihisar'dan, Aşık 
Çelebi ve Katib Çelebi ise İran bölgesin
den (Acem'den) geldiğini söylemektedir
ler. Her üç kaynaktan ve eseri Dehmurg'
dan anlaşıldığına göre Yavuz Sultan Se
lim zamanında (ı 5 ı 2- 1520) eser vermiş
tir. Latifi, "Ol ahd-i hümayOnun ahirle
rinde ahirete gitmiştir" (Tezkire, s. 209) 

demekle Yavuz Sultan Selim devrinin son 
yıllarında vefat ettiğine işaret etmekte
dir. Dehmurg adlı mesnevisini 919'da 
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