
REDiF 

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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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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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-



deki Azeri ağzı özelliklerine göre Şirvanlı 
bir Azeri Türkü olması muhtemeldir. Ne
slml'yi Halep veya Bağdat'ta tanıdığı, da
ha sonra irşad göreviyle Anadolu'yu gez
diği tahmin edilmektedir. Retü'nin vezne 
hakimiyeti ve Farsça'yı güzel kullanması 
onun iyi bir tahsil gördüğünü ortaya koy
maktadır. Fazlullah-ı Hurüfı'nin idamından 

(796/ı 394) sonra yayılan Hurüfılik kısa za
manda Anadolu ve Rumeli'de etkisini gös
termiştir. Neslml'nin telkini altında Fazlul
lah-ı Hurüfı'nin görüşlerini benimseyen Re
m özellikle Beşfıretndme adlı eserinde Hu
rüfıliğin esaslarını anlatmış, bu inancı be
nimsemesinin hayatında bir dönüm nok
tası olduğunu belirtmiştir. O güne kadar 
edindiği bilgilerle kendisine bir çıkar yol 
bulamamışken "rahmet-i fazl-ı Huda" ola
rak nitelendirdiği Neslml'yi tanıyınca içi
ne düştüğü ruhi buhrandan kurtulduğu
nu, önünde hakikat perdeleri ve sırların bi
rer birer açıldığını söyler. Neslml'nin, "Sen 
dahi Rüm ehlin agah eylegil 1 Onlara bu 
gizli razı söylegil" şeklindeki yönlendirme
siyle de Beşfıretndme'yi yazar. 

Eserleri. 1. Beşfıretnfıme. Fazlullah'ın 
Cdviddnnfıme, Mal).abbetndme ve 'Arş
nfıme adlı eserlerinin bir çeşit özü olan, 
Hurüfiliğin esaslarının anlatıldığı mesne
vide isimlerin faziletlerinin açıklanması, 
sözün aslının otuz iki harften meydana 
geldiği, Hz. Adem'in bunu Hak'tan öğren
diği, insanın yüzündeki yirmi sekiz hattın 
Kur'an'ın harfleri olduğu ifade edilmiştir. 
Retü ayrıca Neslml ile karşılaşmasını, Hu
rüfiliği öğrenmesini ve kendisine Neslml 
tarafından görev verilmesini de anlatmış
tır. Eser, "rah-ı Huda" tamlamasının kar
şılığı olan 811 yılının 1 Ramazanında (18 

Ocak 1409) tamamlanmıştır. Şair eserini 
halk arasında okunup yayılması için Türk
çe yazdığım söyler. Beşfıretnfıme Türk di-

li incelemeleri bakımından da önem taşır. 
"Failatün, failatün, failün" kalıbıyla yazıl
mış olan eser 1 SOO kadar beyitten meyda
na gelmiştir. Önemli nüshaları İstanbul Üni
versitesi (TY, nr. 77, 3 ı O), Topkapı Sarayı 
Müzesi (Emanet Hazinesi, nr. ı662), Süley
maniye (Hacı Mahmud Efendi , nr. 3041, 

3042), Mısır Milli (MecilmiTürkiTal'at, nr. 

64) ve Millet (Ali Emir! Efendi, Manzum, 
nr. 942-943 [vr 7b-8a]) kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. Kitap üzerinde Mehmet Yiğit 
bir doktora tezi hazırlamıştır (bk. bibl) 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
ilk nüshanın sonunda Fazlullah'ın öleceği 
vakti, katilini ve öldürüleceği şehri önce
den tahmin ettiğine dair mensur bir kısım 
bulunmaktadır (vr 50b-5J a). lşkurt Dede 
Salavatnfıme adlı eserinde Hurüfılik esas
larını anlatırken başta Fazlullah olmak üze
re Hurüfıler'den ve Hurüfıliğe ait eserlerle 
Beşdretndme'den söz etmektedir. XVII. 
yüzyılda kaleme alınan bu eser Hurüfıliğin 
bu devirde hala etkili olduğunu gösterme
si bakımından dikkat çekicidir. 2. Genend
m e. Değişik yazmalarda hacmi 1 44-169 
beyit arasında değişen ve "mef'ülü, me
failün, feülün" kalıbıyla yazılmış olan bu 
mesnevide Hurufilik inancı Beşfıretnfı
me'de olduğu kadar önde değildir. Ese
rin başında Hz. Peygamber'in övgüsüyle 
birlikte Fazlullah'ın ve Peygamber'in ken
disinin üstadı olduğunu belirtmiştir. Bu 
iki üstadın sözlerinden dört kitabın sırla
rının çözülebileceği ifade edilerek kişinin 
bu dünyada olgunlaşamadığı takdirde öbür 
dünyada hiçbir şey elde edemeyeceği , asıl 

bu dünyada sırattan geçebilmek ve nef
se köle olmamak gerektiği, Hakk'ın sure
tini insan yüzünde görebilenlerin her ih
tiyaca sözle ulaşabileceği anlatılmaktadır. 
Süleymaniye (Hekim Ali Paşa, nr 639) ve 
Millet (Ali Em !ri Efendi, Tarih, nr 941, vr. 

Refii'nin 
Genename'sinin 
ilk iki sayfası 
(İbrahim Olgun 
özel kütüphanesi) 

REFiK BEY ei-AZM 

ı b-20b) kütüphaneleriyle bazı Avrupa kü
tüphanelerinde (Flügel, I, 720; Götz, ll, 
183) nüshaları bulunan eserin Millet Kü
tüphanesi'nde kayıtlı nüshasının (Manzum, 
nr. 94 ı) 1 b yüzünde başlıkta "H aza Divan" 
ve hemen altında "Genc-i Nihan min Ma
kalat-ı Monla Reffi" kaydı bulunmaktadır 
ki bu Genename'nin Genc-i Nihfın adıy
la da anıldığını göstermektedir. Bu nüsha 
diğerlerinden daha hacimli görünmekte
dir. İsmail Hikmet Ertaylan'ın tıpkıbasımı
nı yaptığı eser (Huru!f Edebiyatı Örnekleri, 
Genename-i Re{i'f, istanbul 1946), N esimi 
Divanı içinde de yayımlanmıştır (istanbul 
ı260 , S. 9-ı4) 
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Suriyeli siyasetçi ve fikir adamı. 
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1865 veya 186Tde Şam'da doğdu . XVIII. 
yüzyılda Suriye bölgesinde üst düzey gö
revler yapan Türk asıllı Azınzadeler aile
sine mensuptur. Babası Mahmud el-Azm 
edip, şair ve Şazell tarikatına mensup 
bir sufi idi. Küçük yaşta babasını kaybe
den Refik Bey düzenli bir eğitim göre
medi. Şeyh Tevfik ei-Eyyübi'den Arapça 
dersi aldı, Şam'da bulunan Osmanlı ida
recileriyle irtibat kurarak Türkçe öğrendi. 
1884'te öğrenim görmek üzere gittiği Mı
sır'da hastatandı ve ertesi yıl Şam'a dön
dü. 1890'1arın başında Tahir ei-Cezairl, Se
rım el-Buhari ve Şeyh Muhammed Ali Müs
lim gibi alimierin toplantılarına katılmaya 
başladı. Tahir ei-Cezairi'nin evinde tanıştı
ğı Esad Bey Derviş et-Trablusl'nin Osmanlı 
ordusundaki Abdülhamid muhalifi subay
larla bağlantılı olarak kurduğu Düstur ad-
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