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AHMED RAÜFİ 

(ö. ll 70/ ı 756-57) 

Mutasavvıf, Halvetiyye'nin 
Ramazi'l.niyye şubesinin 

Raufiyye kolunun kurucusu_ 
_j 

1 068'de ( 1657 -58) Üsküdar'da doğ
du. Medrese tahsilini tamamladıktan 

sonra Üsküdar Kapıağası Medresesi mü
derrisliğine tayin edildi. Doğancılar ile 
Salacak arasındaki Koca Sinan Paşa Ca
mii 'nde imam-hatiplik yaptı. Halvetiyye'
nin Ramazaniyye koluna mensup Kös
tendilli Şeyh Ali Efendi'ye (ö. 1143/1730-
31 ı intisap ederek ondan hilafet aldı. 

Koca Sinan Paşa Camii yakınlarındaki 

evinin yanına yaptırdığı tekkede irşadla 
meşgul oldu ve yirmi kadar halife* ye
tiştirdi. Sultan lll. Osman'ın kendisini 
sık sık ziyaret edip duasını aldığı nakle
dilmektediL Üsküdar'da vefat etti ve 
adı geçen caminin haziresine defnedildi. 
Şöhretten kaçınan ve münzevi bir hayat 
süren Ahmed Raüfi'nin yerine oğlu Mu
hammed Nürullah Efendi (ö 1189/1775) 
geçti. Raüff mahlası ile şiir ve ilahiler ya
zan Ahmed Raüfi'nin basılmamış bir di
vanı ile Kurretü'l-uyun adlı Türkçe bir 
risalesi ve Mecalis adlı Arapça bir 
mev'iza* kitabı vardır (Süleymaniye Ktp., 
Halet Efendi, nr. 294) 

Ahmed Raüfl"nin Arapça mev"iza kitabı Meclilis"in ilk say

fas ı (Süleymaniye Ktp., HMet Efendi. nr . 294) 
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Raüff, Raüfi Efendi ve Ahmed Raüfi 
Efendi Tekkesi gibi isimlerle anılan Ra
üfiyye Asitanesi'nin kuruluş tarihi tes
bit edilememiştir. Ancak XVIII. yüzyılın 
ilk yarısı içinde inşa edilmiş olduğu söy
lenebilir. XX. yüzyılın başlarına kadar fa
al olan tekke, 1920'lerde çıkan Doğan
cılar yangınında tamamen yanmıştır. 

Ahmed Raüfi Tekkesi'nin bir asitane 
olduğu göz önüne alınarak tam teşek
küllü bir tarikat yapısı şeklinde kurul
duğu tahmin edilebilir. Tamamen orta
dan kalkmış olan bu tekkenin mimarisi 
hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Ra
üffyye tarikatı. tekkeler kapatılıncaya 

kadar Beykoz ve Yeniköy'deki iki tekke 
ile varlığını sürdürmüştür. 
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~ M. BAHA TAN MAN 

AHMED REFiK ALTlNAY 

(ö. 1937) 

Son devir Türk tarihçisL 
_j 

İstanbul'da Beşiktaş'ta doğdu ( 1880 
veya 188 1 ı Babası, Sultan Abdülaziz'in 
vekilharcı Ürgüplü Ahmed Ağa'dır. Aile
si Ürgüp'te Gürlükçüoğulları adıyla ta
nınmakta idi. Ahmed Refik ilk öğrenimi
ni Beşiktaş'taki Vişnezade Mektebi'nde 
yaptı. Daha sonra askeri rüşdiyeyi ve 
Kuleli İdadisi'ni bitirdi. 1898'de Mek
teb-i Harbiyye'den birineilikle mezunol
du. Uzun yıllar askeri okullarda coğraf
ya ve Fransızca hocalığı yaptı. 1907'de 
yüzbaşılığa yükseldi, ertesi yıl Harp Oku
lu tarih öğretmenliğine getirildi. 1909 
yılında Erkan- ı Harbiyye-i Umümiyye Ce
ride Şubesi'nde görevlendirildi. Bu sıra
da Askeri Mecmua'nın yayımına ne
zaret etti ve burada askeri konularda 
makaleler yazdı. Aynı yıl kurulan Tarih-i 
Osmani Encümeni'ne üye olan Ahmed 
Refik. Balkan Savaşı sırasında Erkan- ı 

Harbiyye-i Umümiyye tarafından sansür 
müfettişliğine getirildi. Savaş bittikten 
sonra askerlikten emekli oldu. 1913'te 
bir süre bazı medreselerde tarih mual
limliği yaptı. I. Dünya Savaşı çıkınca yüz
başı rütbesiyle tekrar askere alındı ve 
Sansür Genel Müfettişliği emrine verildi. 
Bir yazısında Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa'nın Osmanlı Devleti aleyhindeki faali 
yetlerinden bahsetmesi üzerine, Sadra-
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Refik 
Altınay 

zam Mısırlı Said Halim Paşa 'nın gözün
den düştü ve arpa saman memuriyeti 
ile Orta Anadolu'ya gönderildi. Bir sü
re bu görevle Ulukışla, Nevşehir ve Ür
güp civarında bulunan. bu arada bazı 

tarihi araştırmalar yapan Ahmed Refik 
191S'te Eskişehir Askeri Sevk Komisyo
nu başkanlığına getirildi. Ancak çok geç
meden orada geçirdiği şiddetli bir has
talıktan dolayı Enver Paşa'nın aracılığı 

ile İstanbul'da oturmasına izin verildi. I. 
Dünya Savaşı sonlarında, Ermeni meza
limini yerinde incelemek üzere yabancı 
gazetecilerden kurulan heyetin başında 
Doğu Anadolu'ya gönderildi. Bu sıradaki 
gözlemlerini daha sonra İki Komite İki 
Kıta] (İstanbul 1919) ve Kafkas Yollann
da Hatıralar ve Tahassüsler (İstanbul 
1919) adlı kitaplarda topladı. 1918'de 
İstanbul Darülfünunu Osmanlı (Türk) 
Tarihi Kürsüsü'ne müderris olarak ta
yin edildi. 19?S'te Abdurrahman Şeref 
Bey'in ölümü ile boşalan Türk Tarih En
cümeni başkanlığına getirildi. 1933'te 
üniversitenin yeniden teşkilatlandırılma
sıyla darülfünundaki hocalığı sona er
di. Bundan sonra geçimini Cumhuriyet 
ve Akşam gazeteleri ile Millf Mecmua 
ve Hayat mecmuasında yazılar yazarak 
sağladı. Hayatının son yıllarını Büyüka
da'daki evinde geçirdi. 1 O Ekim 1937'de 
öldü ve Büyükada'ya defnedildi. 

Daha çok popüler bir tarihçi olarak 
tanınan Ahmed Refik'in yazı hayatı as
keri okullardaki öğretmenliği sırasında 
başlar. Günlük ve haftalık gazete ve 
dergilerde sürekli olarak yazan A. Re
fik, bir süre Tercüman-ı Hakikat ve 
Millet gazetelerinin başyazarlığını da 
yaptı. Daha sonra İrtikii, Ma'lılmat, Ha
zine-i Fünun ve Mecmua-i Ebüzziya, 
İkdam ve Peyam ile İttihatçılar'ın ya
yın organı olan Yeni Mecmua ve Ana
dolu Mecmuası'nda da makaleler ya
yımladı . Bu arada altı ciltlik Büyük Ta-


