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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) 

120 

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-

Ahmed 

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-



rih-i Umumi'yi neşretti (istçınbul 1328) 
ve "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" se
risinden Lale Devri 1130-1143 (istanbul 
1331) , Tarihi Simô.lar (istanbul 1331) ; 
Köprülüler (istanbul 1331); Felaket Se
neleri 1094-1110 (istanbul 1332) ; Ka
dınlar Saltanatı I-IV (istanbul 1332-
1923); Alimler ve Sanatkarlar 900 -
1200 (istanbul 1924) gibi eserlerini ik
dam'da tefrika etti. Bir yandan popüler 
mahiyette yazılar yazarken öte yandan 
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmua
sı 'nda ilmi makaleler de yayımlıyordu. 

Enver Paşa'nın teşvikiyle ilk defa Ha
zine-i Evrak'a (Arşiv) girerek Osmanlı 
belgelerini inceleyen Ahmed Refik'in asıl 
ilmi çalışmaları 1915'te Anadolu'dan is
tanbul'a döndükten sonra başlar. De
ğerli vesikaları ihtiva eden Memalik-i 
Osmaniyye'de Demirbaş Şarl (istanbul 
1332) ; On uncu Asr-ı Hicride İstanbul 
Hayatı 961-1000 (istanbul 1933, 2. bs ., 
Onaltıncı Asırda istanbul Hayatı, 1935); 
Memalik-i Osmaniyye'de Kral Ra
koczi ve Tevabii 1109-1154 (istanbul 
1333) ; Osmanlılar ve Büyük Frederik 
1133-1179 (istanbul 1333); Türkiye'de 
Mülteciler Meselesi (istanbul 1926); 
Anadolu'da Türk Aşiretleri 966-1200 
(istanbul 1930); Hicri Onikinci Asır

da İstanbul Hayatı 1100-1200 (istan
bul 1930) ; Osmanlı Devrinde Türkiye 
Madenieri 967-1200 (istanbul 1931) ; 
Hicri Onbirinci Asırda İstanbul Ha
yatı 1000-1100 (istanbul 1931); Hic
ri ünüçüncü Asırda İstanbul Hayatı 
1200-1255 (İstanbul 1932); Onaltıncı 

Asırda Rafizilik ve Bektaşilik (istan
bul 1932); Türk Hizmetinde Kral Tö
köli İmre 1683-1705 (istanbul 1932) ad
lı eserler buradaki çalışmalarının mah
sulüdür: İstanbul hayatına dair eserleri-

Ahmed Refik Alt ı nay' ın mezarı- Büyükada i istanbul 

nin faksimile neşirleri 1988'de yapılmış

tır. Demirbaş Şar1 ile ilgili çalışmasın

dan dolayı İsveç hükümeti, Türk-Bulgar 
ilişkilerine dair araştırma ve yayınları 

dolayısıyla da Bulgar İlimler Akademisi 
tarafından nişan ve madalya ile taltif 
edilen Ahmed Refik. bizde eski tarihçili 
ğin son. modern tarihçiliğin ilk, popüler 
tarihçiliğin ise en iyi temsilcisidir. 

ilmi mahiyetieki makalelerini Tarih-i 
Osmani Encümeni Mecmuası, Türk 
Tarih Encümeni Mecmuası, Darülfü
nun Edebiyat Fakültesi Mecmuası ve 
Türkiyat Mecmuası'nda neşreden Ah
met Refik. tarihi konuları halkın seviye
sine indirirken gerçeği tahrif etmeme
ye gayret göstermiştir. 

Bu arada çocuklar için tarih kitapları 
ile okul kitapları yazan. Fransızca'dan 

da bazı tercümeler yapan Ahmed Refik, 
ayrıca Silahdar Tarihi, Tarih-i Gılmani 
ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin 
dokuzuncu ve onuncu ciltlerini de ya
yımlamıştır. Rindmeşrep ve neşeli bir 
mizaca sahip olan Ahmed Refik'in bir
çoğu bestelenmiş olan şiirleri Gönül 
( 1932) adlı kitapta toplanmıştır. 
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AHMED REMZİ D ED E 

ı 

L 
(bk. AKYÜREK, Ahmt;d Remzi). 

_j 

1 
AHMED RESMi 

ı 

(ö. 1783) 

L 
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi. 

_j 

1700'de Girit'te doğdu . Tahsilini ta
mamlamak üzere geldiği İstanbul'da re
isülküttablardan Tavukçubaşı damadı 

Mustafa Efendi'nin yanında yetişti ve 
daha sonra onun damadı oldu. Devlet 
hizmetine girerek Bursa mukataa * sı. 
Selanik, İstanbul ve Gelibolu baruthane
leri nezaretleri, küçük evkaf muhasebe
ciliği görevlerinde bulundu. Sadrazam 
Ragıb Mehmed Paşa tarafından lll. Mus
tafa'nın tahta geçişini bildirmek üzere 
şıkk-ı sani defterdarlığı payesiyle Avus
turya'ya elçilikle gönderildi (ı 757- ı 758) 
Daha sonra maliye tezkirecisi ve Anada-

AHMED RESM[ 

lu muhasebecisi oldu. Yedi Sene savaş
ları sonunda Prusya-Rusya yakınlaşma
sının Osmanlı Devleti'ne zararlı olup ol
madığını incelemek, ayrıca yolu üzerin
de bulunan Osmanlı himayesindeki Leh
liler'e teminat vermek için elçilikle Ber
lin'e gönderildi (Temmuz 17631 Prusya 
kralının ifadesiyle. vazifesini "zerafet ve 
feta~netle" yapan Resmi, İstanbul'a dön
düğünde (Temmuz 17641 sadaret mek
tupçuluğuna tayin edildi. Ardından ça
vuşbaşı, matbah ve tersane emini. rı1z
m1mçe*ci oldu. Maldavani Ali Paşa'nın 
sadaretinde devlet işlerindeki bilgisi ve 
yararlığı düşünülerek 23 Kasım 1769'da 
sadrazam kethüdalığına getirildi ise de 
kısa süre sonra sadaret değişikliği se
bebiyle eski görevine iade edildi. ROz
namçeci olarak bulunduğu Rus savaşın 

da Avrupa'yı yakından tanımış olduğun
dan 24 Şubat 1771'de tekrar sadaret 
kethüdalığına getirildi. Bu hizmette iken 
nişancı* lık payesiyle başmurahhas ola
rak Küçük Kaynarca Antiaşması görüş

melerine katıldı. istanbul'a dönüşünde 
aziedilen Ahmed Resmi, bundan sonra 
matbah emaneti, şıkk-ı sani defterdar
lığı, cizye muhasebeciliği ve rOznamçe
cilikte bulundu. İleri yaşta gözden düş
tü ise de Halil Hamid Paşa'nın sadra
zamlığı sırasında kendisine önce süva
ri mukabeleciliği. sonra da rüznamçe
cilik verildi. 30-31 Ağustos 1783 gecesi 
öldü. Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlı
ğı'na defnedildi. 

Eserleri. Tarihe karşı özel bir merakı 
olan Ahmed Resmi Efendi, küçük ha
cimdeki eserlerinden ikisini Hadikatü'l
vüzera 'yı örnek alarak meydana getir
miştir. Bunlardan. muhtemelen 1750 yı 

lında kaleme aldığı Halikatü 'r-rüestt , 
kayınpederi Reisülküttab Mustafa Efen
di'ye ' karşı duyduğu saygının mahsulü 
olup Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çe
lebi 'den başlayara k Ragıb Paşa'ya ka
dar gelen reisülküttabların hal tercüme
lerini toplamaktadır. Eser Ragıb Paşa'ya 
sunulduğunda . onun tavsiyesi üzerine 
daha çok Setine tü 'r-rüesa adıyla anıl

maya başlanmıştır. Daha sonra 11 78'e 
( 1764-65) kadar ilaveler yaptığı bu eser. 
Süleyman Faik Efendi'nin Reisülküttab 
Mehmed Sadık Efendi'ye ( 1812- 1824 ı ka
dar gelen zeyliyle birlikte taş basma
sı olarak ve yanlışlıkla Halifetü'r-rüesa 
adıyla yayımlanmıştır (istanbul 1269) Da
rüssaade ağalarının biyografilerini ih
tiva eden Hamile tü '1-kübera adlı ese
rinin telifi ise. Kızlarağası Sünbül Ağa'

nın korsanlarca şehid edilmesinin mü-
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