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AHMED VEFKİ EFENDi 
(ö. 1161 / 1748) 

Mutasavvıf - şair , bestekar , 
zakir ve hattat. 

_j 

Türk müsikisi tarihinde Drağman mü
ezzini ve Drağman zakiri lakaplarıyla 

şöhret bulmuştur. istanbul'da Üsküdar'
da doğdu . Babasının adı Ramazan'dır. 

ilk yılları ve tahsili hakkında bilgi yok
tur. Gençlik yıllarında, Halvetiyye'den 
Drağman Tekkesi şeyhi ve aynı zaman
da eniştesi olan isa Mahvi Efendi'ye in
tisap etti. Ondan ve Şehremini 'de Hul
vi Efendi Tekkesi şeyhi Derviş Ali Şiru
gani'den tarikat terbiyesi ve bilgisi ala
rak kendini yetiştirdi. Bu arada Drağ
man Tekkesi başmüezzinliği ve zakir
liği , ardından zakirbaşılığı ile görevlen
dirildL Bir müddet sonra Kasımpaşa 'da 

Çariulu Ali Paşa Camii cuma vaizliği

ne tayin edildi. Hayatının son yıllarında. 
bu vazifelerinin yanında Eyüp Nişanca
sı ' ndaki Sivasi Tekkesi şeyhliğinin ve
kaleti de ona verildi. 1161 'de Sivasi Tek
kesi'ndeki odasında vefat etti. Mezarı 
tekkenin haziresindedir. Tuhte-i Hatta
lin · de 1165 olarak kaydedilen vefat ta
rihi yanlıştır. 

Ahmed Vefki Efendi'nin tasawufi sa
hadak.i ilmi seviyesi manzumelerine de 
aksetm iştir. Şiirlerinde Vefki ve Derviş 

Ahmed mahlaslarını kullanmış, ancak 
mürettep bir divanına bugüne kadar 
rastlanmamıştır. Hat ve müsiki ile de 
meşgul olmuş, özellikle dini sahadaki 
besteleriyle ün kazanmıştır. Müsikide 
Derviş Ali Şirugani'den faydalanmış, ta'
lik hattını ve Süleyman Çelebi'nin beste
lenmiş mevlidini, hattat ve müsikişinas 
Zeyrek Camii müezzini Hüseyin Efen
di'den meşketmiştir. Bestelerine daha 
çok Drağman zakiri Ahmed başlığı ile 
çeşitli el yazması güfte mecmuaların

da rastlanmakta ise de bunlardan an
cak bir tevşih ile bir ilahisi zamanımıza 
ulaşmıştır. 
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AHMED VESİM PAŞA 
(1824 -1910) 

Son Osmanlı kaptan- ı deryası, 
Bahriye nazırı ve hattat. 

Tersane-i Amire kereste mahzeni emi
ni Mehmed Reşid Efendi 'nin oğludur. 

istanbul'da Yeniçeşme'de doğdu : sıbyan 
mektebinde okuduktan sonra özel ho
calardan Farsça öğrendi. 1836 yılında 
girdiği Mekteb-i Bahriyye'yi başarı ile 
bitirdikten sonra 1841'de Kaptanıderya 
Çengeloğlu Tahir Paşa' nın yanında , Gi-

rit ve Sisarn adalarındaki karışıklıkları 

bastırmak için sefere çıkan donanmaya 
katıldı. Damad Halil Paşa ' nın ikinci kap
tan-ı deryalığı sırasında ( 184 3-1 845 ) mü
lazım oldu. 1848'de yüzbaşılığa yükseldi. 
Bundan sonra çeşitli gemilerde zabitlik. 
süvarilik ve kumandanlık yaptı. 1850'de 
ingiltere'ye gönderildi : on altı ay kadar 
orada bilgi ve görgüsünü arttırdı : dönü
şünde donanmada topçu öğretmeni ol
du. Kırım Harbi sırasında ( ı 853- ı 856) or
du ve donanmanın her türlü ihtiyacını 

temin ettiği gibi Sivastapal önlerinde 
gösterdiği başarı sebebiyle de Kırım im-

Ahmed Ves im Paşa' n ın, 1305 118881 yıl ın d a Ku l ekap ı s ı !Ga lata i Mev l eviha neşi'nde devri n meşayi hi ve ileri gelen lerinin ka· 

t ı ld ı ğ ı bir ayin·i şerif i gösteren minyatür tekn i ğ i nde ya pılmış bir ça lı şmas ı. Sağ altta ayakta duran Ahmed Vesim Paşa' d ı r . 


