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mürg-ı dil zülf-i perişanındadır 1 Kanda ol
sam ey perl gönlüm senin yanındadır" (Fu
zQll) beytinde revl harfi "perişan" ve "yan" 
kelimelerinin son harfi olan "n"dir. "1" se
si harekeyle karşılandığından sonraki ilk 
harf olan "n" vasıl, "d" hurOc, a ( elif) me
zld, ikinci "d" ve "r" naire harfleridir. "Arı
zın arz et güle gül-şende zlbalanmasın 1 
Serve göster kaddini naz ile ra'nalanma
sın" (Ahmed Paşa) beytinde "-lanmasın" ek 
halinde ve reviden sonra vasıl, hurOc, me
zld ve naire harflerinin bulunduğu bir re
diftir. "Efendimsin cihanda i'tibarım var
sa sendendir 1 Miyan-ı aşıkanda iştiharım 
varsa sendendir" ( Şeyh Galib) beytinde 
" ... ım varsa sendendir" sözü hem ek hem 
de iki kelimeden oluşmuş rediftir. Bazan 
redif baştaki kafiyeden sonra mısraın ta
mamını oluşturur: "Safa-yı aşkı kim anlar 
kiminle söyleşelim 1 Vefa-yı aşkı kim an
lar kiminle söyleşelim" (Uledri) . "Seni kav
linde yalan derler idi gerçek imiş 1 Ben 
inanmazdım inan derler idi gerçek imiş" 
(Nev'l) beytinin her iki mısraında yer alan 
" ... derler idi gerçek imiş" bölümü redif
tir. 

Revl harfinden sonraki her şeye redif 
denilmesi gerektiğini, böylece vasıl , hu
rOc, mezld ve naire tabirlerine ihtiyaç kal
mayacağını, bunun da zorluğu ortadan 
kaldıracağım söyleyen Muallim Naci redifi, 
"mısra veya beyitlerin sonunda reviyi ta
kip eden ve aynen tekrarlanan bir veya 
birden ziyade şey" olarak tanımlamış, ta
nımdaki "şey" kelimesini "bir harf, bir ke
lime veya ifade" şeklinde açıklamıştır. Mu
aHim Naci'nin bu teklifi daha sonra genel 
kabul görmüş ve Türk edebiyatı ürünleri
nin kafiye düzeni tanımlanırken bir ölçü 
olarak benimsenmiştir. 

Redifli şiiriere "müreddef" denir. Redif 
Türk ve iran şiirine özgü bir ses öğesidir. 
Arap şairleri redife ilgi göstermemiştir. Re
difin önemli bir işlevi de divan şiirinde bazı 
gazellere ve özellikle kasidelere ad olması
dır. Necati Bey'in "döne döne", Hayarı Bey'in 
"bilmezler", Şeyhülislam Yahya'nın "gönül", 
Nedim'in "kafir" redifli gazellerinde redif
ler söz konusu gazelleri adlandırmada kul
lanılmıştır. Ahmed Paşa'nın "kerem" re
difli kasidesi "Kerem Kasidesi", PuzOll'nin 
"su" redifli kasidesi "Su Kasidesi", Baki'
nın "sünbül" redifli kasidesi "Sünbül Kasi
desi", Sünbülzade Vehbi'nin "sühan" redifli 
kasidesi "Sühan Kasidesi" olarak anılmak
tadır. 

Redifin ek olsun, kelime olsun ilgili her 
mısrada hiç değişmeden tekrarlanması 
genel bir kuraldır. Bazı şairler zaman za
man yeni redif denemelerine başvurmuş-
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tur. Necati Bey, "Bir yüzü gül gonca-leb 
dil-dar dersen işte sen 1 Sen güle bülbül 
gibi kim zar dersen işte ben" matta' lı ga
zelinde "dersen işte"den sonra bir beyit
te "sen", diğerinde "ben" redifini kullanıp 
çift redif denemesi yapmıştır. 

Türk halk şiirinin en eski ve en önemli 
ses öğelerinden biri olan redife halk şair
leri kafiyeden daha çok önem vermişler
dir. Şiirlerinde yarım kafiye kullanmaktan 
doğan yetersiz ses ahengini redifte gider
meye çalışmışlar, duygu, düşünce ve ben
zetmelerinde büyük ölçüde rediften fay
dalanmışlardır. Bazı kaynaklarda halk şii
rinde redife "döner ayak" denildiği belir
tilmekteyse de bu adiandırma doğru de
ğildir. Döner ayak, halk şiirinde aynı sesi 
içeren farklı kelimelerle meydana getiri
len ayak, yani kafiyedir. Tanzimat, Servet-i 
PünOn ve Pecr-i Atı şairleri klasik Türk şi
irinin etkisiyle, Cumhuriyet dönemi şair
leri de Milli Edebiyat akımı ve halk şiirinin 
etkisiyle şiirlerinde redife yer vermişler
dir. Redif divan ve halk şiirindeki yerini ve 
değerini yeni Türk şiirinde tamamen yi
tirmiştir. 
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Tam adı Redif-i Asakir-i Mansüre veya 
Asakir-i Redife-i Mansüre olan bu ordu
nun kuruluş amacı , Yeniçeri Ocağı'nın ilga
sını (ı 826) müteakip Asakir-i MansOre-i 
Muhammediyye adıyla oluşturulan yeni or
duya destek sağlamak ve halkı uzun süre 
mecburi hizmette tutmadan kendi böl
gelerinde eğiterek iç güvenliği sağlamak
tı. Sözlük anlamı "arkadan gelen, birinin 
ardından giden kimse" olan redlf kelimesi 
burada "fiili ve muvazzaf ordunun yede
ği" (ihtiyatT kuw et) manasında kullanılmış-

tır. Bu ordunun en önemli özelliği subay
larının ve "efrad-ı redlfe" denilen erlerinin 
daimi statüde oluşuydu. 

Redif askeri teşkilatı 8 Temmuz 1834'
te Redif Kanunnamesi'nin çıkarılmasıyla 
oluşturuldu ve gereğinin yapılması Seras
ker Koca Hüsrev Paşa'ya havale edildi. Ar
dından redif teşkilatı kurulacak yerlerin 
vali ve mutasarrıfları durumdan haberdar 
edildi. Takvim-i Veküyi'de yeni ordu hak
kında bilgi verildi, ayrıca redif taburlarının 
başına mahalli hanedan ve kişizadelerden 
subaylar getirileceği duyuruldu. Kanunna
meye göre her sancakta subaylarıyla bir
likte 1400'er kişilik dört bölüklü taburlar 
kurulacak, nüfusu yeterli olmayanlar civar
dakilerle birleştirilecekti. Denize kıyısı bu
lunan kazalardan redif askeri alınmayacak, 

bunlar bahriye için ayrılacaktı. Redif aske
ri adayları yirmi üç-otuz iki yaşları arasın
da olacak ve kura ile gönüllülerden seçi
lecekti. Asakir-i Mansüre'den emekliye ay
rılanlardan durumu uygun olanlar redif as
keri olabilecekti. Sadece savaş zamanında 
istihdam edileceğinden barış zamanında 
"münavebe" adı altında mansOreye asker 
yazılmayacaktı. Talimler nizarniye asker i 
bulunan yerlerde onların zabitlerince, bu
lunmayan yerlerde istanbul'dan gönderi
lecek subaylarca yaptırılacaktı. Redif as
kerlerinin tatimieri haftada birkaç gün, 
kendi köylerinde, zaman zaman büyükçe 
nahiyelerde veya kazalarda icra edilecek, 
bunlar yılda iki defa büyük talime katıla

caklardı. Elbise, silah, çanta, matara, aylık 
ve tayinatları devletçe karşılanacaktı. Re
dif erlerine ayda 5 kuruş, zabitlere ise uy
gun miktarda maaş verilecekti. 

Daha sonı;a hangi sancaklarda kimler 
tarafından ne kadar asker toplanacağı hu
susunda çalışmalar başlatıldı. Nüfus sayı
mı yapılmış yerlerin ne kadar redif askeri 
çıkarabileceği hesaplandı, nüfusu yeter
siz kazalar birleştirildi. Redif birliği kurul
ması düşünülen yerlerde bu iş mütesel
lim, mutasarrıf ve valilere bırakıldı. Önce
likli olarak Anadolu'da Ankara, Çankırı ve 
Karahisarısahib 'de (Afyonkarahisar) kuru
lan redif birlikleri daha sonra Batı , Orta 
ve kısmen Doğu Anadolu'nun bazı sancak
larında teşkil edildi. Rumeli'de ise Sela
nik-Serez ve Silistre'de, ardından Gümül
cine-Niğbolu , Üsküp, Köstendil , Tırhala. 
Manastır. Prizren, Pilibe gibi yerlere yay
gınlaştırıldı. Redif askerinin sürekli dene
tim altında bul undurulabilmesi için jurnal 
tutulması usulü getirildi. Buna göre her 
tabur sancağının adıyla anılacak, erden 
binbaşıya kadar herkesin eşkal kayıtları 
yazılacak ve defterlerden iki nüsha ilgili 



sancakta, bir nüshası da merkezde dura
caktı. Yapılan değişiklikler her ay merkeze 
bildirilecekti. Redif askerlerinin çağdaş eği
tim alabilmesi için zabitlerin gruplar ha
linde istanbul'a çağrılarak birkaç ay Asa
kir-i Mansüre talimlerine katılmaları be
nimsenmiş, ayrıca mansüre askerlerinden 
yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu arada Asa
kir-i Mansüre subayları yılda iki defa san
cak merkezlerinde yapılan genel talimle
re katılıyordu . Her redif taburundaki bö
lüklerde birer on başı ve çavuşla yirmi beş 
topçu bulunuyordu. 

Ülkenin hemen her yerinde redif birlik
leri kurulmaya çalışılırken bazı karışıklık
lar ortaya çıkınca 1836 Haziranında bazı 

değişiklikler yapıldı. Ağustostaki şüra top
lantısında redif teşkilatı bulunan sancak
ların belli merkeziere bağlanması kararlaş
tırıldı. Serasker Koca Hüsrev Paşa yeni or
duyu Prusya'nın Landwehr teşkilatı tarzın
da düzenlemek istedi ve bu hususta o sı
rada istanbul'da bulunan Prusyalı Helmuth 
von Moltke'den faydalandı. İ lk yenilik re
dif talimlerinde nöbetieşe usulünün geti
rilmesi oldu. Baharlarda yapılan talimler 
sonbaharın hasat zamanına rastlaması se
bebiyle yılda bir defaya indirildi. Her bö
lüğün sırayla sancak merkezine gidip eği
tim görmesi karara bağlandı. Böylece san
cak merkezlerinde sürekli asker kalması 

temin edilmiş oldu. Bu iş için kışialar inşa 
edilecekti. Topçu talimleri için de istan
bul'dan her sancağa iki eleman gönderile
cekti. Bu arada redif teşkilatı Asakir-i Man
süre taburlarına benzetilerek 1426 kişilik 

ll. Mahmud 'un redif t eskiliyle ilgili hatt-ı hümayun süreti 
(Lutfi, V, 74) 
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mevcut 860'a indirildi ve her sancakta üç 
tabur yani 2560 asker bulundurulması be
nimsendi. 

1836'da gerçekleştirilen bir başka de
ğişiklikle redif taburlarının askeri ve mali 
idaresi bir elde toplandı. Böylece redif ta
burlarının bulunduğu sancaklar grup grup 
bir araya getirilerek birer müşirin idare
sine verildi. Müşirliklere valiler getirilerek 
mahalli ayanların nüfuzu kınlmak isten
di. İlk anda Karaman (Konya), Hüdaven
digar (Bursa), Ankara, Aydın , Erzurum ve 
Edirne 'de müşirlik kurulması hedeflen
di. Kocaeli , Bolu, Karesi, Eskişehir ve Bur
sa merkez sancağı Hüdavendigar Müşir
liği adı altında Ahmed Fevzi Paşa'ya bağ
lanırken Kütahya ve Karahisarısahib san
cakları feriklik itibar edilerek bu müşirliğe 
eklendi. Mahallinde harcanan paralardan 
artan meblağ mansüre hazinesine akta
rıldı. Ancak bu düzenleme uzun sürmedi , 
gerek Anadolu'da gerekse Rumeli'de yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duyuldu. Bu arada 
redif birliklerinin merkezdeki mansüre ile 
hassa şeklinde örgütlendirilmesi yoluna 
gidildi ve taşrada da Redif-i Mansüre ile 
Redif-i Hassa birlikleri oluşturuldu . Daha 
sonra tümenler teşkil edilecekti ( Lutfl. V, 
74, 165-170) Aynı yıl süvari redif birlikle
r i kurulmaya başlandı. İlk önce Ankara ve 
Çankırı kazalarında kurulan süvarilerden 
1838'de altı bölükten bir alay teşkil edil
di. Bunların maaş ve tayinatları ile diğer 
masrafları devletçe karşılanacaktı. 

Mekteb-i Harbiyye'nin ilk mezunlarını 
vermesinden sonra silah altındaki redif 
askerleri muvazzaf sınıfına dahil edilerek 
zabitleri ocaklarına gönderildi. Redif ordu
su son yapısını ihtiyat veya kısa süreli hiz
met şeklinde alacaktı. Nitekim daha 1838 
yılında muvazzaflık süresi beş yıl olarak 
belirlenmişti. ll. Mahmud'un ölümü arefe
sinde redif askerlerinin mevcudu 1 OO.OOO'e 
yaklaşmıştı. 

Askeri giderlerin karşılanması için 1834 
yı lında Redif -i Mansüre Hazinesi kurula
rak bazı gelir kaynakları buraya aktarıldı, 
ayrıca halktan iane adıyla paralar toplandı. 
1834 sonunda redif askeri sayısı 18.786, 
ödenen maaş tutarı 1 09.712,5 kuruş iken 
1837 Ekiminde mevcut 84. 796'ya. ödenen 
meblağ da 631 . 1 78 kuruşa yükseldi. Re
dif askerlerinin gelir gider hesapları man
süre hesaplarından ayrı tutulmuş , maaş

ların her ayın sonunda verilmesi benim
senmiştir. Subaylarıyla birlikte 1426 kişi
den oluşan bir taburun aylık maaşı top
lam 8347,5 kuruş tutuyordu. Başlıca ge
lir kaynakları iane-i cihadiyye emvali, me
nafi-i cedlde tertibatı ve zuhurat varidat-
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tan; giderleri ise maaş, tayinat-baha ve 
diğer masraflardan oluşmaktaydı (Cezar. s. 
277-280) Bu giderler için halktan iane-i ci
hadiyye adı altında vergi toplanması ka
rarlaştı rılmış , ayrıca gümrük ve iltizam 
gelirlerinin bir kısmı redif hazinesine ak
tanimıştır. Tanzimat döneminde nöbet
Ieşe usulünün kaldırılması gibi bazı deği
şiklikler yapılırken redif hazinesi de lağ
vedildi. 

6 Eylül 1843 tarihinde Serasker Rıza Pa
şa zamanında ilan edilen ve kısmen Fran
sız, kısmen Alman etkisi altında bulunan 
askeri kanuna göre Osmanlı ordusu mu
vazzaf ordu, redif kuwetleri, yard ımcı 

kuwetler ve başı bozuklar olmak üzere 
dört sınıfa ayrıldı. Böylece redif birlikleri 
daimi orduya katıldı, muvazzaflık süresi 
önceleri beş yıl, ardından dört yıl olarak 
belirlendi. Daha sonraki yedi yıl içinde re
dif (ihtiyat) askeri olarak her yıl bir aylığına 

(sonraları iki yılda bir) kıtaya çağrılıp eğitim 
görmelerine karar verildi. O sırada redif 
birlikleri istanbul, İzmit, Manastır ve Sivas 
gibi büyük eyaJet merkezlerinde bulunu
yordu. 1853'te redif askerleri dört (veya 
beş ) ordu halinde teşkilatlandırıldı ve ilk 
anda hassa (Üsküdar ve İ zmir), Dersaadet 
(İ stanbul ve Ankara), Rumeli (Manastır) , 

Anadolu (Harput) , Arabistan ve Irak ordu
larının kurulması hedeflendi. Bütün redif 
askerlerinin mevcudu 300.000 muvazzaf 
orduya karşılık 1 50.000'e ulaşmıştı . 

1869 yılında Serasker Hüseyin Avni Pa
şa döneminde çıkarılan Fransız etkisi al-

Redif tal imleriyle ilgili program (İ stanbul 1325) 
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tındaki askerlik kanununa göre ordu sa
yısı yediye çıkarıldı ve bütün kuwetler ni
zamiye, redif ve müstahfız diye üçe ayrıl
dı . Muvazzaflık hizmeti dört yıl, ihtiyat ve
ya muvazzaf ihtiyatlık devresi bir yıl , re
diflik hizmeti ise her biri "sınıf-ı mukad
dem" ve "sınıf-ı sani" adları altında üçer 
yıllık (dört veya iki) iki kurada devam edi
yordu. 1287'de ( 1870-71) redif askerinin 
mevcudu 105.000 idi (Lutfl, Xl! , lll). 1871 
yılında Enderun'dan redif sınıfına dahil edil
mek üzere alımlar yapıldı (TSMA, nr. 8045). 

1877'de üç kura çağrılmış olup üçüncüsü
ne "sınıf-ı salis" denildi ve bu sınıf "müs
tahfız" adıyla anıldı. 

1886'da Veli Rıza Paşa ile Goltz Paşa'

nın da dahil olduğu Isiahat Komisyonu'n
da ele alınan kanuna göre redif askerleri
nin hizmet süresi dokuz yıl olarak belir
lendi. Bir yıl sonra çıkarılan , fakat beş yıl 
sonra yürürlüğe giren yeni kanuna göre 
ise hizmet süresi sekiz yıla indirildi. Redif 
subayları arasındaki dereceler muvazzaf 
ordudakilerle aynı idi. 1909 Haziranında ka
bul edilen Elbise-i Askeriyye Nizamname
si'ne göre redif erieriyle subaylarının ta
kacakları işaretler belirlendi. Redif teşkila
tı, 18 Ramazan 1330 (18 Ağustos 1328 r. 1 
31 Ağustos 1912) tarihinde müstahfız bö
lüklerine dönüştürüldü, böylece redif kav
ramı tarihe karışmış oldu. 
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REENKARNASYON 

(bk. TENASÜH). 

REFF..\ 

(bk. SERI er-REFFA). 

REFi-i KALAvi 
( ~yır <'!:':h) 

(1 760 [?]-1822) 

Divan şairi. 
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_j 

İstanbul Topkapı'da doğdu . Asıl adı Meh
med Emin olup bir kumaşçının oğludur. 
Divanının baş tarafına oğlu Ahmed Münib 
Efendi tarafından yazılan mukaddimede 
altmış üç yaşında öldüğü belirtildiğine gö
re 1760'larda doğduğu söylenebilir. Dev
rin şairlerinden Seyyid Osman SürQrl'nin 
ifadesine göre gençliğinde bir müddet ba
basının mesleğini yaptı . Sursalı Mehmed 
Tahir'in onu gençliğinde kumaşçı olarak 
zikretmesi de SürQrl'nin bu ifadesine da
yanmış olmalıdır. Daha sonra Fatih Medre
sesi'nde ilim tahsil ederek kadı olan Refi' 
yine SürQrl'nin bildirdiğine göre cilt has
talığına müptela idi. Tütün, kahve, afyon 
gibi alışkanlıkları olduğunu şair kendisi söy
ler: "Kahve macun tütün enfiye ve kafir af
yon 1 İşte beş şeydir eden bizi azlzim mec
nun". Mezarı Topkapı dışında Takyeci Ca
mii'ne giden yolun sağındaki kabristanda 
olup hanımı ve çocukları da yanında gö
mülüdür. Divanında yer alan tarih beyit
lerinden şairin iki oğlundan ilkinin İsmail 
Rıza olduğu öğrenilmektedir. Sicill-i Os
mani'de ikinci oğlunun Kalayizade diye bi
lindiği kaydedilir. Sanat kudreti zayıf olan 
Refi asıl şöhretini dönemin SürQrl, Sün
bülzade Vehbi, Ayıntabiı Ayni gibi şairle
riyle yaptığı muhaverelerle kazanmıştır. 
Bilhassa SürQrl ile karşılıklı hicivleri meş
hurdur. 

Refi'in bilinen iki eseri divanı ile Erme
nice-Türkçe lugatıdır. Oğlu Mü ni b Efendi 
tarafından 1284 'te ( ı 86 7) taşbaskısı ola
rak basılan divanın sonunda Münib Efen
di'nin bir manzumesi yer alır. Divan şiiri 
nazım şekillerinin hemen hepsinde şiir ya
zan Refi'in şiirleri sanat kıymeti taşımak
tan uzaktır. Divanın baş tarafında müna
cat, na't ve mersiye yer alır. Kaptan Hüse
yin Paşa, Kazasker Veli Efendizade, Rumeli 
Kazaskeri Şemseddin Efendi, Vidin Valisi 
Ali Paşa ve İrfanzade Arif Efendi'yi öven 
kasideler bulunur. Şemseddin Efendi için 
yazdığı "!ale" redifli kasidesinde pek çok 
!ale ismi zikreder. Esasen şairin kendisi de 
bir !ale meraklısıdır. Tahirülmevlevl onun 
Kasr-ı Lale adıyla bilinen bir köşk yaptır

dığını kaydeder. Divanda yirmi bir kaside, 
elli yedi gazel, on musammat, 153 tarih, 
yirmi dört beyit, iki kıta , üç muamma 
mevcuttur. Bunların çoğunda Refi, bazı
sında Kalayi veya Refi-i Kalayi mahlaslarını 
kullanmıştır. Yer yer tasawufi heyecanla
rın basit tezahürlerinin görüldüğü gazel
leri de vardır. Kasidelerinde olduğu gibi 
gazellerinde de duyguya, hayale, akıcılık ve 
ahenge yönelik bir değer bulunmaz. Şai
rin en çok rağbet ettiği nazım şekillerin

den biri tarihtir ki divanında altmış sekiz 
sayfa tutar. Divanında ayrıca Ermenice bir 
manzume ile Çingene terimlerinin yer aldı
ğı bir kaside mevcuttur. Ermeni ce-Türkçe 
lugatı Amerika'da basılmıştır (Cleveland 
!996) . 
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Hurfifi şairi. 
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Farsça bir mecmuadaki kayda göre (Mil
let Ktp. , Ali Em Iri Efendi, nr. ı 052, vr. 65•) 

Preveze'de medfun bulunan Refil'nin ha
yatına dair bilinenler doğrudan doğruya iki 
eserinden çıkarılanlardan ibarettir. Dilin-


