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Üsküdar'da Medfun Kaptan Paşalar 

ARŞ. GÖR. ÖZGÜR ORAL 
İstanbul Üniversitesi 

Üsküdar, deniz kıyısında, liman ve iskele merkezli olarak kurulmuş olan bir yer
leşim yeridir. Bu iskele ve liman, Üsküdar'ın İstanbul ve Galata'ya baglanması
na temin ettigi gibi, burada ticari aktivitelerin yogunlaşmasına da yol açmıştır. 
Bu sayede Üsküdar tarih içinde küçük bir kasabadan neredeyse şehri andıran 
büyük bir idari yapıya dönüşmüş, Üsküdar'ın nüfusu giderek artmıştır. 

Bu yapının gelişiminde denizin ve denizcilerin özel bir önemi vardır. Evliya Çe
lebi, Üsküdar'ın ahalisinden bahsederken bu halkın birkaç taifeden oluştugunu, 
bu talielerden birinin gemiciler, bir digerinin de kayıkçılar oldugunu ifade et
mektedir.ı Eski bir limanı ve iskelesi bulunan Üsküdar'da gemicilerin bulunma
sı kaçınılmazdı. Bunların dışında, Üsküdar'ın İstanbul ve Galata ile irtibatının 
saglayan kayıkçı zümresi de Üsküdar nüfusunda ciddi bir yekıln tutmaktaydı. 
Son olarak Üsküdar'da, Öküz Limanı'nda, XVIII. yüzyılın sonlarında inşa edilen 
Tersane'ye baglı zahire ambarları,z Üsküdar'ı Osmanlı deniz organizasyonun da
ha da içerisine çekmiş, Tersane'ye baglı bu yapı ve burada istihdam edilen per
sonel, Üsküdar'ın denizeilikle olan bagını kuvvetlendirmiştir. 

Bunların dışında, Üsküdar'ın denizlerle olan bagı, bu yazının da konusunu 
oluşturan, maddi olmaktan ziyade manevi bir bagdır. Çeşitli tarihlerde, Osman
lı donanmasının en üst düzey ismi olan Kaptan paşalık/Kaptan-ı deryalık maka
mında bulunan kişilerden bazılarının mezar ve türbeleri Üsküdar'da yer almak
tadır. Bu vesile ile Üsküdar, yukarıda zikrettigim maddi unsurların yanı sıra, bu 
gibi manevi addedilebilecek unsurlarla denizeilikle farklı bir bag tesis etmekte
dir. 
Aşagıda tek tek Üsküdar'da medfun olan kaptan paşaların kısa biyografileri, do
nanmadaki faaliyetleri ve mezarları hakkında bilgi verilecektir: 
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Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nııı 
Mihrimalı Sultan Camii 

Haziresi'ndeki kabri 

I. Kaptan-ı DeryaSinan Paşa 

Kaptan-ı DeryaSinan Paşa, Kanuni dönemi sadrazamlarından meşhur Rüstem 
Paşa'nın kardeşidir. Aslen Hırvat asıllı olan Sinan Paşa, agabeyinin padişahın 
damadı ve sadrazam olmasından dolayı, devlet kademelerinde hızla yükselmiş
tir. Hersek sancak beyi iken, 1550 senesinde, Sokollu Mehmed Paşa'nın kaptan
lıktan alınarak Rumeli Beylerbeyiligine tayininin ardından, yıllık 700.000 akçe 
gelir ile "Mirnıiran-ı Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Kapudam" unvanı ile kaptan-ı der
yalıga tayin olunmuştur.3 

Osmanlı denizciliginin yükselişte oldugu bir dönemde kaptan-ı derya olan Si
nan Paşa, Osmanlı denizciliginin siyasi ve teknolojik anlamda en üst düzeyde 
oldugu ve Büyük Türk denizeisi Barbaros Hayreddin Paşa'nın yetiştirdigi deniz
cilerin hala donanınada faal görevler üstlenmiş oldukları bir dönemde kaptan 
paşalık görevinde oldugu için şanslıdır denebilir. Döneminde denizlerde cere
yan siyasi hadiselerde başrolde, kendisinden ziyade Turgut Reis'in aktif rol oy
nadıgını görmekteyiz. Sinan Paşa'nın zamanında Osmanlı donanınası özellikle 
Kuzey Afrika'da faal durumdadır. Sinan Paşa, 1551 senesinde 120 parça kadır
ga ile Trablusgarp'ın fethine katılmış ve burayı savaşla almıştır:4 Trablusgarp'ta 
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elde edilen başarı Turgut Reis'in bir başarısı olarak görüldüğünden olsa gerek, 
Sinan Paşa, eyaletin idaresini söz vermiş olmasına ragmen Turgut Reis'e degil 
de, Hadım Murad Aga'ya vermiştir. Fakat buna ragmen Turgut Reis, bizzat Tra
bulusgarp'ın idaresini padişalıtan almış ve Malta'da şehit düştügü tarihe kadar 
11 yıl müddetince elinde tutmuştur. 
Sinan Paşa, bu seferiii ardından, 1552 senesinde mutad oldugu üzere, yine, 125 
parça kadırga ile denize çıkmış, ertesi sene de bu seferini yinelemiştir. Fakat bu 
seferler esnasında büyük çaplı bir deniz harekatına girişilmemiştir. 

21 Aralık 1553 tarihinde vefat eden Sinan Paşa'nın öldügü vakit iki kızı ve bir 
oglu olmasına ragmen, servetini bunlara degil, agabeyinin eşi olan Mihrimalı 
Sultan'a bırakmıştır. Sinan Paşa adına Mimar Sinan tarafından inşa edilmekte 
olan Beşiktaş'taki cami tamamlanmadıgı için, Paşa, Üsküdar'daki Mihrimalı 
Sultan Camii'nin haziresine gömülmüştür. Beşiktaş'ta adına inşa edilmiş olan 
bir cami, bir medrese, bir mektep ve bir çifte hamam mevcuttur.5 

Sinan Paşa'nın kabri, Üsküdar Mihrimalı Sultan Camii'nin haziresinde yer al
maktadır. Türk mezar taşı işçiliginin güzel örneklerinden biri olan Kaptan-ı Der
ya Sinan Paşa'nın mezar taşında "el-Merhfun el-magfılr Kapudan Sinan Paşa, se
netü ihda ve sittin ve tis'a mie; ila rahmetiliahi te'ala. Ruhuna Fatiha. 961" ya
zılıdır. Ayaktaşında ise 

Kim bu merhumu dua ile ana 

Hak Teala rahmet eylesün ana 
ve, 

Yusuf-ı sam idi alıbaba 

Görünürdü adli gözine Sinan 
Sihriya gel dua-yı hayr idelim 

RUh-ı pakini şad ide sübhan 

Hatif-i gaybi didi tarihini 

Daldı rahmet denizine kapudan 
Yazılıdır.B Bu manzume Şair Siliri tarafından kaleme alınmış, Tuhfetü'l-kibar'da 
tamamı alıntılanmıştır. 7 

II. Kayserili Halil Paşa 

1570 yılında Kayseri-Zeytun'da dogmuştur.a Devşirme olarak ocaga alındıktan 
sonra, önce acemi oglanları mektebinde, ardından da iç oglanı olarak Ende
run'da egitim görmüştür. Çakırcıbaşı ve yeniçeri agalıgı görevlerinde bulunan 
Halil Paşa, 1607'de yeniçeri agası olarak Kuyucu Murad Paşa'nın Gelalilerden 
Kaleiıderoglu ve Canbulatoglu'na karşı düzenlemiş oldugu sefere katılmıştır. 

1609 senesinde Hafız Ahmed Paşa'nın yerine kaptan-ı derya olmuştur, bir süre 
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Halil Paşa Türbesi 

sonra kendisine vezirlik payesi verilmiştir. 1611 senesinde kaptan-ı deryalıktan 
azledilmiş, bu dönemde de Osmanlı-Hollanda münasebetlerinin tesisine ve 
geliştirilmesine çabalamıştır. 21 Kasım 1613 tarihinde ikinci defa kaptan-ı der
ya olmuş, 17 Kasım 1616 tarihine kadar bu görevde kalmıştır. Bu tarilite Halil 
Paşa'ya sadaret mührü verilmiştir. Sadrazamlıgı döneminde 15 Haziran 1617 ta
rihinde serdar-ı Ekrem sıfatı ile devam etmekte olan Osmanlı Safevi mücadele
sine katılmış, 1618 Mayıs'ında Erdebil'de Safevilerle yapmış oldugu muharebe
yi kaybederek Serav Mualıedesini imzalamak zorunda kalmıştır. Kışı Tokat'ta 
geçiren Halil Paşa İstanbul'a dönüşünde saclaretten azledildigini ögrenmiş, ·ar
dından kendisine teklif edilen Şam Beylerbeyiligini kabul etmeyerek, Üskü
dar'daki Aziz Malımud Hüdayi dergahına sıgınmıştır. 23 Aralık 1619 tarihinde 
üçüncü defa kaptan-ı deryalıga getirilmiştir. Kendi himayesinde yetişen Abaza 
Paşa'nın Erzurum'da başlattıgı isyanı bastırabilecegi umuduyla 2 Aralık 1626 ta
rihinde ikinci kez s adaret mührü kendisine verilmiştir. 2 7 Agustos'ta yeni bir 
Şark seferine çıkan Halil Paşa, Abaza Paşa ile yaptıgı müzakerelerden bir netice 
alamamış ve İran'a karşı da herhangi bir zafer elde edilememiştir. Bunun üzeri
ne 6 Nisan 1628 tariliinde azledilmiş, vezaretini devam ettiren Halil Paşa 5 
Agustos 1629 tarihinde vefat etmiştir. 

Halil Paşa'nın Kaptanlıgı dönemindeki faaliyetlerine göz atacak olursak, birinci 
kaptanlıgı döneminde Halil Paşa Akdeniz'deki korsanlarla ugraşmıştır denebilir. 



ÜSKÜDAR'DA MEDFUN KAPTAN PAŞALAR 

Onlara karşı her sene düzenli seferler düzenlemiştir. 1609 senesinde, Kıbrıs su
larında Osmanlıların Karacehennem, Avrupalıların ise kızıl kalyon dedikleri bü
yük bir Malta kalyonunu ve başka birkaç kalyonu daha zaptetmiş ve İstanbul'a 
getirmiştir. Halil Paşa bu kaptanlıgı döneminde, İspanya'ya karşı Hollanda ve Fas 
ile ittifak yaparak mücadele edilmesinin imkfuılarını araştırmıştır. 

Halil Paşa, ikinci kaptanlıgı döneminde Tersane'deki gemilerin teçhizine koyul
muştur. Fas Hakimi Mevlay Zeydan ve Hollanda'ya mektuplar yazarak bir itti
fak arayışını yinelemiştir. 1614 senesinde Malta üzerine deniz seferine çıkmış
tır. Dönüşte Trablusgarp'a ugrayıp bu bölgede karışıklık çıkaran Sefer Dayı'yı 
idam etmiş, ardından da Mayna bölgesindeki Rumların isyanını bastırmıştır. 
1614-15 kışında donanmanın yenilenmesi faaliyetlerini sürdürmüştür. 1616'da 
donanmanın yenilenmesi işine tekrar girişen Halil Paşa, Cezayir ve Tunus'un 
idari yapılanmasını da yeniden düzenlemiş, ocak korsanlarının ahiduameli dev
letlere müdahalesini önlemeye çalışmıştır. Meınnu metanın ticaretinde artış ol
ması ve Kazakların Karadeniz kıyılarını vurmaları üzerine Karadeniz'e bir do
nanma göndermiş, kendisi de Ege denizine bir sefere çıkmıştır. 

Üçüncü kez kaptan oldugu vakit Halil Paşa, İspanya'ya muhalefetini sürdürmüş 
ve sultan II. Osman'a İspanya krallıgıru işgal etmeyi tavsiye edecek kadar ileri 
gitmiştir. Bu noktada kişisel olarak ittifak girişimlerinde bulundugu Fas'ın des
tegine de güvenmekteydi. Fakat bu fikrine itibar edilmemiştir. Lehistan seferi 
esnasında kırk üç parça gemi ile Tuna ağzını tutmuş, 1620'de ise Akdeniz' e açıl
mıştır. II. Osman'ın bizzat çıktıgı Lehistan seferi dolayısıyla bir kez daha Kara
deniz'e açılmıştır. Buradaki Kazakların menfi faaliyetlerini engellemiştir. 9 

Halil Paşa, Melami-Hamzaviye, Şabaniyye, Halvetiyye ve Gelvetiye tarikatları 
ile irtibat halinde idi. Celveti şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi'nin onun üzerinde 
büyük etkisi vardı, sıkıntılı günlerinde Hüdayi dergahına sıgınmıştır. Aziz Mah
mud Hüdayi, Alexander de Groot'un ifadesiyle, onun son tayininde bizzat etki
li olmuştur. 
Halil Paşa'nın biri Üsküdar'da, biri de Fatih'te olmak üzere iki hayratı vardır. 
Aziz Mahmud Hüdayi dergahının yanında, Aziz Mahmud Hüdayi sokağı ile açık 
türbe sokağın kesiştiği köşede bugün hala mevcut olan türbe, sebil ve çeşmeden 
oluşan bir hayratı vardır. Onun hayatını ve katılmış oldugu seferleri konu edi-

nen Gazanô.me ya da Gazavatname-i Halil Paşa1 O adlı bir eser de bulunmakta
dır. 

Halil Paşa'nın kendisinin yaptıgı bir türbesi bulunmasına rağmen, Aziz Mah
mud Hüdayi'nin türbesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiginden, kendi adını 
taşıyan türbeye değil, Aziz Mahmud Hüdayi'nin yanına defnedilmiştir.ıı 

III. Kapndan YusufPaşa 

Asıl ismi Joseph Moskoviteh olan Yusuf Paşa'nın milliyeti belirtilmeden Dal-
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maçya kıyılarından devşirildigi yazmaktadır. Yusuf Paşa, Ermeni Mustafa Aga 
isimli bir bölük agasının kölesidir .ız Efendisinin ölümünden sonra saray hizme
tine girmiş ve burada silahdarlıga kadar yükselmiştir. Bu esnada Sultan İbra
him'in gözüne girmeyi başarmış ve kızı Fatma Sultan'la nikahlanarak Damad 
ünvanını almıştır.ı3 

1054/1644 senesinde Ebubekir Paşa'nın ölümü üzerine kaptan-ı deryalıga geti
rilmiş ve Girit seferine tayin edilmiştir. Girit'te üstlenmiş olan Venedikliler'in 
korsanlık faaliyetlerinde bulunmaları ve gelen geçen tüccar ve hacı gemilerini 
taciz etmeleri, bu seferde başlıca §mil olmuştur. Yusuf Paşa, büyük bir donan
ma ile Malta üzerine sefere çıkıldıgı söylentisi yayarak 1645 senesi baharında 
sefere çıkmıştır. Donanma Navarin'de durakladıktan sonra Kaptan-ı Derya Yu
suf Paşa seferinin yönünü komutanlarına açıklamış ve Girit'in fethine girişildi
gini ilan etmiştir ,ı4 

Yusuf Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu, Agustos ayının ortalarında Hanya ka
lesini fethetmiş ve Yusuf Paşa da Hanya Fatihi ünvanını almıştır. Fetihle ilgili 
olarak, ebced hesabı ile 1054'e tekabül eden "Gaza-yı evvel" ve "Gazamız vaki 
oldu" şeklinde tarihler düşülmüştür. Yusuf Paşa, savaş sırasındaki tutumu ve 
alicenaplılıgı ile dikkat çekıniş, bölgedeki ekonomik ve ticari yapıyı degiştirme
mek adına olsa gerek bu yapıya çok fazla müdahale etmemiştir. 

Yusuf Paşa, fethin ardından iki kadırga ile İstanbul'a dönmüştür. Burada Sultan 
İbrahim'in iltifatlarına mazhar olmuş, fakat saray entrikaları neticesinde sonu 
ölümle bitecek olan bir süreç başlamıştır. Yusuf Paşa'nın rakibi olan ve onun 
Hanya'nın fethi ile kazandıgı büyük prestiji kıskanan sadrazam Sadrazam Se
min Mehmet Paşa, esasında Yusuf Paşa'nın Girit'te büyük ganimetler kazandıgı 
fakat bunları İstanbul'a getirmedigiyönündeki telkinleriyle, kendisi hakkında 
bir idam fermanı hazırlanmış ve 1646 senesinde idam edilmiştir.15 

Yusuf Paşa'nın mezarı, Karaca Ahmed 1y1ezarlıgı'nda, 8. Ada içerisinde kalmış
tır. Üzerinde kallavi bir serpuş bulunan lahitte, "merhum fatih-i Hanya el-gazi 
Hazreti/Silahdar Yusuf Paşa'nın ruhuna fatiha, sene 1055" yazılıdır.ı6 

IV. Kapndan Gazi Musa Paşa 

BosnalıdırY Enderun'da yetişip silahdar-ı şehriyari olmuştur. 1634'te Mısır va
lisi olup 1635'te kubbe veziri ve 1636'da da rikab-ı hümayun kaymakamlıgı gö
revine getirilmiştir. 1637'de Budin valisi olup 1638'de azledilmiştir. 1640 yılın
da yine Budin valiligine atanmıştır. Muharrem Mart 1644'te aziedilip sonradan 
Silistre valisi olmuş, 1645'te kaptan-ı deryalık kendisine tevdi edilmiştir. O es
nada Girit seferi devam ettiginden, görevle Hanya'ya gönderilmiştir. Agır kış 
şartları dolayısıyla kışlamak için Mora'ya giderken, Egriboz yakınlarında karşı
laştıkları bir düşman gemisinden açılan ateş neticesinde şehit olmuştur. Bu es
nada İstanbul'da hareketli günler yaşanmaktadır. Sadrazam Nevesinli Salih Pa
şa'mn idamı üzerine, Gazi Musa Paşa sadrazamlıga getirilmiş, bunun haberi 
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kendisine ulaşmış lakin sadaret mührü kendisine ulaşamadan vefat etmiştir. Bu 
yüzden, bazı kaynaklar 5 gün müddetle sadrazam oldugunu yazarlarken, bazı
ları ise sadrazamlar arasında onun adına yer vermezler. 
Paşanın cenazesi ölümünün ardından Üsküdar'a getirilmiş ve burada, Karaca 
Ahmed yakınlarında defn olunmuştur.ıa Ölümü ile ilgili olarak şu şiir kaleme 
alınmıştır. 

Sadr-ı dindar-ı veli rütbe o hemmfun-ı kelim 

Çün kapudfuılıgıyla eyledi azm-i derya 

Niçe hizmetler edüp hısn,-ı Girid üstine 

Hem gaza hükmünü her vechile kıldı icra 

Ceng-i deryada şehid oldu o gazi ahır 
Eyliye ana Hüda cennet-i adni me'va 

Kalem-i me b de-i gül fevtine yazdı tarih 
Azm-i firdevs-i ma'ad eyledi Musa Paşa 
Sene 1057.19 

V. Amınarzade Mehıned Paşa 

1648 senesinde, Damad Fazlı Paşa'nın ardından kaptanlık vazifesi kendisine ve
rilmiştir. 28 Zilhicce 1057-26 Cemaziyelevvel 1058 (25 Ocak 1648-18 Haziran 
1648) arasında beş ay müddetle görev yapmıştır.2o Bir mimarın oğlu oldugu için 
Arnınarzade diye anılır. Denizci kökenlidir. Tersane-i Amire kethudası iken 
Kaptan paşalığa tayin olunmuştur. Kaptan paşalığı esnasında, Girit sevkiyatın
da başarısızlık göstermiş ve V enedik donanınası Çanakkale boğazını kapattıgı 
için Girit' e göndermesi gereken mühimmatı yollayamamıştır. Bunun üzerine pa
dişaha şikayet edilmiş, aldığı emirlere rağmen düşman donanmasını yarmaya 
cesaret edemediği itharnı neticesinde 1648 senesi Haziran'ında idam edilıniş
tir.2ı Yaklaşık beş ay müddetle kaptan-ı deryalık yapan Arnınarzade'nin mezarı
nın Karacaahınet Mezarlıgında, Dedeler mevkiinde oldugu bilinmektedir.22 

VI. Topal Mehıned Paşa 

1657 senesinde, Kaptan-ı Derya Seydi Ahmed Paşa'nın ardından, daha önceleri 
Şebinkarahisar ve Karaman mutasarrıflıgı yapmış, son olarak ise Tımışvar Bey
lerbeyiliğinden mazul olmuş olan Topal Mehmed Paşa'ya kaptan-ı deryalık va
zifesi verilıniştir.23 Girit kuşatması esnasında Venediklilerin Çanakkale Bağa
zı'nı ablukaya almaları ve uzunca bir süre bu ablukanın kaldırılamaması netice
sinde, dönemin Sadrazaını olan Köprülü Mehmed Paşa bir kara harekatı düzen
lemiş, denizden de dönemin kaptan paşası olan Topal Mehmed Paşa harekata 
geçmiştir. Bu harekat esnasında bir süre önce V enediklilerin eline geçmiş olan 
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Limni adasını geri aldıgı için "Limn.:\ Fatihi"z4 olarak anılmış, fakat zalim bir ki
şiligi olması dolayısıyla (ifrat üzere zalim ve mürtekib25) görevinden aziedilerek 
Sakız muhafızlıgma gönderilmiştir. 1070 tarihinden kendisine isnad edilen ba
zı suçlar dolayısıyla idam edilmiştir. Bir seneden biraz fazla bir müddet kaptan 
paşalık vazifesini ifa eden Topal Mehmed Paşa, Sakız'da idam edilmiş, Karaca
ahmet'teki Dedeler mevkiinde defn olunmuştur.zs 

VII. Kapndan Süleyman Paşa 

Laz Ali Paşa'dan sonra, 1736-41 yılları arasında kaptan-ı derya olınuştur.27 Ken
disi denizci kökenli olup, derya beylerindendir. Hayatı tafsilatlı malumat bulun
mamaktadır. Kaptan Paşalıgı sırasında, 1736-39 tarihleri arasında cereyan eden 
Osmanlı-Rus savaşına katılmış ve donanınayı Karadeniz' e çıkarmıştır.zs Ayvan
sarayi ve Ramizpaşazade Süleyman Paşa'nın mezarının Tunus Bagı civarında 
oldugunu söylemektedirler. Fakat mezar taşı bugün Çiçekçi Camii Haziresi için
dedir. Tunusbagı mevkiinden yolların geçmesi neticesinde mezar taşları mezkfu 
caminin ·haziresine nakl olunmuştur. Süleyman Paşa, 1741 senesinde vefat et
miş ve yerine Sarı/Elçi Mustafa Paşa Kaptan olmuştur. Rahmi Mustafa Efen
di'nin bu tarihi ile mazbuttur. 

AsM-ı pür-dil-i düstfu-ı Süleyman-lıaşınet 
Belır-i zühhfun-ı himem ya'ni Kapndan Paşa 

Eyleyüp Bahr-i Siyalı'a sefer pey ender pey 

Niçe yüz aklıgı etdi o megazi-pira 
Ateş-efşanlık edüp sa'ika-veş deryada 

Ocagma su kodu düşmen-idinin hakk~ 
Moskov'u:r;ı bunca donanmasın edüp her-geşte 

Eyledi ateş-i suzan-ı 'adılyu itfa 

'Akıbet eyledi sılziş-fiken-i bahr-i 'adem 

Sarsar-ıtünd-i felek fülk-i vücıldın hayfa 

Ettigi gazuvv u elliadın ed üp ilisan ecrin 
Eyliye garka-i derya-yı mesılbat Hüda 

Sal-i tarih-i vefatın dedi Ralımi hatif 

Sahn-ı cennet ola cay-ı Süleyman Paşa 
Sene 115329 

Mezar taşındaki tarih beyti ise şudur: 

Sal-i tarih-i vefatın dedi Ralımi hatif 
Sahn-ı cennet ola cay-ı Süleyman Paşa 
1153 Ketebe Yalıyasa 
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VIII. Hacı Ahmed Vesim Paşa 

Ahmed Vesim Paşa son Osmanlı kaptan-ı deryasıdır.aı 1824'te Üsküdar'da, Ye
niçeşme'de dogmuştur. Mekteb-i Bahriye'yi bitiren Ahmed Vesim, donanınada 
görev almış ve Çengeloglu Tahir Paşa hizmetine girmiştir. 1848'de de yüzbaşı ol
muştur. Çeşitli gemilerde zabitlik, süvarilik ve kumandanlık yapmıştır. 1850 se
nesinde egitim amaçlı olarak İngiltere'ye gitmiş, dönüşünde donanınada topçu 
ögretmenligi yapmıştır. Kırım Savaşı'na katılmış ve Kırım İmtiyaz Nişanı ile 
ödüllendirilmiştir. 

1861 senesinde Sultan Abdülaziz'in yaverligine getirilen Ahmed Vesim, bir sü
re sonra Mekke EmiriŞerif Abdullah'a nişan ve hediye götürmek için Hicaz'a 
gönderilmiş, bu ziyareti esnasında hac farizasını yerine getirmiştir. 1863 sene
sinde Sultan Abdülaziz'in Mısır seyahati sırasında padişahın yaverligi vazife
sinde bulunmuştur. 1865 yılı başlarında önce Meclis-i Bahri azalıgına, ardından 
da reisligine getirilerek vezir rütbesiyle Kaptan-ı Derya olmuştur. Sadrazam Ke
çecizade Fuad Paşa'nın donanma giderlerini kısıtlamasına karşı çıkınca kaptan 
paşalık görevinden azledilmiştir. Bundan sonra Meclis-iVala-yı Alıkam-ı Adli
ye azalıgı ve Bahriye Meclisi ikinci reisligi gibi görevlerde bulunmuştur. Bu es
nada yeniden kaptan paşalık kendisine tevdi edilmiştir. Donanma baş kuman
danı olarak katıldıgı ve dokuz ay süren Girit ablukası esnasında asilere ait bir 
vapuru ele geçirdigi için takdirname almıştır. 1868'te ayrıldıgı görevinden son
ra dokuz sene boşta kalmış, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi esnasında Tuna İdare
i Nehriyye kumandanlıgına, bir müddet sonra da Karadeniz bagazı muhafızlıgı
na getirilmiştir. Bahriye Nezareti'nin kurulmasından sonra Sultan Abülhamid 
tarafından Bahriye nazırlıgına atanmıştır. 1879 senesinde padişahın donanma
nın silahsızlandırılması fikrine karşı koydugu için görevinden alınarak evinde 
ikamete mecbur edilmiştir. 

Ahmed Vesim Paşa, aynı zamanda bir hattattır. Sekiz tane Kuran-ı Kerim kale
me aldıgı bilinen Ahmed Vesim Paşa, Mevlevi tarikatına mensuptur. Üsküdar 
Mevlevihanesine devam eden paşanın kabri de, Üsküdar'daki yalısında vefat et
tikten sonra (1910) Mevlevihanenin türbesine defn edilmiştir. Ahmed Vesim Pa
şa'nın lahdi üzerinde "Kudema-yı vükela-yı Devlet-i Aliyyeden şeyhü'l-vüzera 
kapudan-ı derya hulefa-yı Mevleviyye'den Hacı Ahmed Vesim Dede Paşa'nın 
kabridir. Veladeti: 1240, Vefatı 1328. Ketebe Lutfi."az yazılıdır. 
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