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Özet 

18. yy. müderris şairlerinden olan Rif’atî Alî Bey hakkında elimizde yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Râmiz ve Sâlim tezkireleri ile Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-
Şakâyık adlı eserinde verilen bilgilerin de yer yer birbirleriyle çeliştiği görülmektedir. Alî 
Bey, 1659-60’da İstanbul’da doğmuş, 1734’te yine aynı şehirde vefat etmiştir. 
İstanbul’daki çeşitli medreselerde müderrislik görevlerinde bulunan Rif’atî Alî Bey ilmiye 
teşkilâtında çeşitli talihsizliklerle karşılaşmıştır. Râmiz tezkiresinde bildirildiğine göre 
divanı vardır, ancak bugün elde mevcut değildir. Şiirlerinden örnekleri Safayî ve Sâlim 
tezkirelerinde görmekteyiz. 18. yy. şairlerinden Seyyid Vehbî’nin de Vekâlet-nâme’sinde 
adını andığı Rif’atî Alî Bey şöhreti sonradan unutulmuş isimler arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: 18. yy. şiiri, şair biyografisi, Râmiz, Safayî ve Sâlim 
Tezkireleri, Divan Şiiri 

 

Abstract 

There isn’t adequate knowledge concerning Rif’atî Alî Bey that was 18. century 
Ottoman poet, in our hand. The informations which was given in of The tezkire of Râmiz, 
Sâlim and Fındıklılı İsmet Efendi’s Tekmiletü’ş-Şakâyık have been in contradiction with 
each other. He was born in 1659-60 in İstanbul and died in 1734 same city. Rif’atî Ali Bey 
had performed professorship in İstanbul’s various medresse. According to Râmiz, he own a 
Divan, but it isn’t in hand now. We have seen his poems sample in The Tezkire of  Safayî 
and Sâlim. Rif’atî Ali Bey’s fame afterwards had been forgotten. 

Key Words: 18. century Ottoman poem, poet biography, The Tezkire of  Sâlim 
and Safayî, Divan poetry. 

 

Hayatı 

Rif’atî Alî Bey, Yanık Fatihi Sinan Paşa’nın akrabalarından olan Abdullah 
Bey’in oğludur. İstanbul Kumkapı semtinde bulunan “>Aţîq Nişāncı Paşa civārında 
Şeyx Ferhād” mahallesinde dünyaya gelmiştir.1 Râmiz’in belirttiğine göre H. 1070/ 
M. 1659-60 tarihinde doğmuştur.2 Rif’atî hakkında en geniş bilgiyi veren 
Sâlim’den, H. 1070 sonları, M. 1660 ortalarında İstanbul’u yakıp kavuran büyük 
yangın esnasında şairin hayatta olduğunu, bu yangının ardından ailesinin Anadolu 
Hisarı yakınına taşındığını öğreniyoruz.3 
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Asıl adı Alî, şiirde kullandığı mahlası ise Rif’atî’dir.4 Sinan Paşa’nın 
akrabalarından olduğu için çoğunlukla ismi “Bey” ünvanıyla birlikte Alî Beg veya 
mahlası ile birlikte Rif’atî Alî Beg şeklinde kullanılmıştır.5 

Babasının terbiyesi altında büyük hocalardan ders almış, sonunda 
müderrislik mesleğine, yani ilmiyyeye dahil olmuştur.6 Fındıklılı’ya göre “Śoñra 
xavā¢¢-ı refî>a ya>nî Eyyūb mevleviyeti mu&axxaran Edirne pāyesi tevcîh...” 
olunmuştur.7 Râmiz, “biñyüziki senesinde Rif>atî Efendi'niñ Mekke teşrîfinden 
mülāzemetle xandān olup” ifadeleriyle Rif’atî Alî Bey’in H. 1102 / M. 1690-91 
yılında Mekke kadılığı mülâzemetine nâil olduğunu bildirmektedir.8 Sâlim ise “... 
Bû Sa>îd-zāde Feyźullāh Efendi mütercem-i bülend-qadrüñ wāli cümleye ma>rûf ve 
çār-ţāq-ı >ömr[i] daxı pāye-i erba>îne xaţve-senc-i muvaqqıf-ı vaqf oldıðından wāl-i 
mükedderine dûr-bîn-i mütercemile naźar buyurup dest-i şefqatleri ile mir&āt-ı / 
xāţırından def>-i keder eyleyüp ol e¤nāda ki biñ yüz iki senesi dāxil olup bu 
mecelle-i celîlede Rıfqî mawla¢ı ile warf-i rā&-i mühmele-dûz-ı tāmme-i walleri 
tawrîr olunan Mewmed Efendi Mekke-i Mükerreme qażā-i şerîfine vā¢ıl olmışlardı. 
Anlaruñ Mekke-i Mükerreme teşrîfinden şefā>at buyurup mülāzemetle çerāð (u) [-ı] 
bî-melāl ve bu ţarîq ile dāxil-i ţarîq-ı >aliyye olup te&emmül-i āmāl ve müddet-i 
medîde dîde-dûz-ı intiźār ve ţûl-i infi¢ālden ¢oñra tamām-ı süllem-i sinnîn-i sinni 
pāye-i inwiţāţa resîde ve nihāl-i qaddi bār-düzd ü >inā ile xamîde oldıðı vaqtler sene 
biñ yüz on dört tārîxinde āsûde[-i] xavbgāh-ı waźāir-i cinān ve biñ yüz on beş 
tārîxinde çār-bāð-ı >ālem-i >anā¢ırdan güžerān eyleyen Şeyxü'l-İslām-ı Bû >Alî-
fikret ve müfti'l-enām-ı pür-şöhret Es-seyyid Feyźullāh Efendi'den irtikāb-ı waml-i 
ŝaqîl i>tibārıyla tuxm-ı ümmîdi şûre-zemîn-i ţāli>den Edirne ¢awrāsına feşān 
olmaðla ol cānibe şed-der-i wall-i >azîmet idüp revān ve dîden-i hezār-şiddet-i 
rûzgārdan ¢oñra Pirincî medresesi xāriciyle dāne-çîn-i xırmen-i merām olup...” 
ifadeleriyle, Rif’atî’nin H. 1102 başında yani, M. Ekim 1690’da Mekke kadılığına 
tayin edilen ve Rıfkî mahlası ile şiirler de yazan Mehmed Efendi’nin kadılığı 
esnasında Mekke kazâsı mülâzemeti ile yaklaşık 30 yaşlarında iken ilmiye 
teşkilâtına adım attığını bildirmektedir. Sâlim’in ifadesiyle yaşı “pāye-i erba>îne 
xaţve-senc” olan Rıf’atî’nin mülâzemetinde Ebû Sa’îd-zâde Feyzullah Efendi’nin 
önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Râmiz’e göre Rif’atî, H. 1114/ M. 
1702/1703’te hâric medresesine, daha sonra da mûsıla-i Süleymâniye’den olan 
Eyüp medresesine müderris olarak tayin edilmiş, ardından Filibe mevleviyetine 
nâil olmuştur.9 Sâlim’in ifadelerinde Rif’atî’nin bu tarihte ne hâric medresesine, ne 
Eyüp medresesine ve ne de Filibe mevleviyetine tayini ile alâkalı bir kayıt 
bulunmaktadır. Sâlim’in yukarıya aldığımız kaydından da anlaşılacağı üzere Rif’atî 
“irtikāb-ı waml-i ŝaqîl i>tibārıyla” Edirne’ye gitmiş, feleğin epey kahrını çektikten 
sonra Pirincî medresesi hâric müderrisliğine tayin edilmiştir. Ardından sırası ile H. 
1118 / M. 1706-1707’de Şeyhülislâm Başmakçızâde Esseyyid Ali Efendi 
tarafından Hâce Kâmil medresesine hareket-i hâric ve H. 1120 / M. 1708-1709’da 
Şâh Hûbân medresesine iki kez dâhil pâyesi ile müderris olarak atanmıştır. H. 1127 
Ramazan / M. Eylül 1715’te Abdurrahîm Efendi’nin ataması ile Topkapı’daki 
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Ahmed Paşa medresesine yeniden, H. 1130 / M. 1717-18’de Şeyhülislam 
Beyşehirli Abdullah Efendi’nin nasbı ile önce sahn-ı semân medreselerinden 
birisine, ardından H. 1131 Zilka’desi / M . Eylül-Ekim 1719’da altmışlı ile Ûlâ-yı 
Zekeriyyâ Efendi medresesi müderrisliğine getirilmiştir. Sâlim tezkiresini 
yazmakta iken Rıf’atî Alî Bey hâlâ Ûlâ-yı Zekeriyyâ Efendi medresesindeki 
görevini yürütmektedir.10 

Sâlim’in bildirdiğine göre Rif’atî Alî Bey, hareket-i hâricde beklerken 
Şeyhülislâm Sâdık Efendi’ye durumunu arz etmek amacıyla aşağıdaki rubâîyi 
takdim etmiştir:11 

Rubā>î 

 Ey fenn-i keremde nüsxa-i ¢adef-cevāb 
 Her mes&ele-i müşkileye fa¢l-ı xiţāb 
 >Ahdüñde revā mı dîde-i ümmîdüm 
 Xāricde qala me¤ābe-i xalqa-i bāb 

Şair, H. 1147 ortaları yani, M. 1734 sonlarına doğru İstanbul’da vefat 
etmiştir.12 Kaynakların bildirdiğine göre mezarı, Eyüp semtinde Bahariyye 
caddesinde bulunan Hekîm Kutbeddin Mektebi ilerisindeki Taş Mektep 
harabesinin karşısında, Bostan iskelesine doğru gidilen sokağın köşesindedir.13 
Fındıklılı’ya göre, Rif’atî’nin mezar taşında 18. yy.’ın önemli şairlerinden Mirzâ-
zâde Ahmed Neylî’nin yazmış olduğu 

 “Güzîde-i >urefā Rif>atî >Alî Beg kim 
 Vücûh-ı dāniş ile bulmışıdı ol şöhret 

 Olup o xûb-şiyem qāżi-i Ebî Eyyûb 
 Wükûmet itmiş idi >iffetile bir müddet 

 Burûsa pāyesi olmışdı dār-ı dünyāda 
 Beqāda da vire Waq aña  >izzet ü rif>at 

 Vefātına didi Neylî du>ā ile tārîx 
 Mekān-ı Mîr >Alî ola qıţ>a-i cennet 
       1147” 

şeklindeki tarih manzumesi kayıtlıdır.14 
 

Şahsiyeti, Sanatı ve Eserleri 

Rif’atî Alî Bey, Sâlim’in teferruatlı bir şekilde anlattığı gibi, ilmiyye 
teşkilatında çeşitli talihsizliklere uğramış ve bu sebeple mülâzemetiyle müderrisliği 
bir hayli gecikmiş bir kişidir: “... keştî-i vücûdı Anaţolı Wi¢ār sāwilinde lenger-
endāz-ı iqāmet olup ol cāy-ı dil-ārāda yalı taqrîbiyle neqāve-i dûdmān-ı 
Wasancānî'den Selānik'den ma>zûlen vedā>-ı >ālem-i fānî eyleyen >Îsā-zāde ile  wāl-i 
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¢abāvetden avān-ı rüşd ü sedāda gelince ülfet üzre evqāt-güžār-ı eyyām u leyāl ve 
merwûm-ı mezbûruñ xvān-ı yaðmā-yı feźā&il-i nā-maw¢ûrundan farāźa-çîn-i >ilm ü 
kemāl ve maxdûm-ı merqûmuñ Süleymāniyye medrese-i celîlesi teşrîfinden olmaq 
üzere mülāzemet ğarażı ile dest-resîde-i āmāl olup ı¢dār ve aqçe mülāzemetiyçün 
şedv-i wāl-i ekdār eyleyüp >azm ü sefer ve ol ārzû ile devlet-i >aliyye cānibine 
Edirne'ye güžer idüp  

beyt 

Olup berd-i şitādan müncemid āb 
Bürûdetden hevālanmışdı sincāb 

ne¤r medlûlince temām vaqt-i sermā >ıyān ve zemherîr-i warîr arź-ı mefrûşa ¢ad-
naqş-ı >acîb nümāyān itdügi vaqtler hengām-ı şitā ve eyyām-ı sermā der-i >āzim-i 
dārü'l-meymene-i Edirne olup mawmiyye-i merqûmeye vā¢ıl ve der-dest-i iddi>āsı 
olan >arźıla  wuźûr-ı şeyxü'l-İslāmiyyeye dāxil olduqda 

mı¢ra> 

Nevāyız xayāl-i ta¢avvur gibi fülk 

dîger ne¤r meger merwûm-ı mesbûqü'ž-žikrüñ vaźîfe-i dānişmendlerinden 
Qaramanî >Îsā nāmında bir kec-fi>āl ta>lîm-i wussād-ı bed-nihād ile Edirne cānibine 
iţāre-i ðurāb hemān >arź-wāl eyleyüp maţāvîsi bu gûne bādî-i / nā-kāmî  ve bu 
hevālarda  bāl-küşā-yı evc-i  ðaźab-ı şeyxü'l-islāmî olmışıdı. Olmışdur ki cenāb-ı 
şerîflerinüñ Selānîkî >Aţā Efendi'ye i>ţā itmek qarār-dāde-i re&y-i >ālîleri iken wı¢n-ı 
metîn-i ta¢mîm-i  celîlerin lerzende-i bārût-ı fesx u tawvîl eyleyüp bu ţarafda iş>ār-ı 
nār-ı fesād ve dāmen-i peymān-ı cehd ü ictihād  olup >Îsā-zāde'nüñ Selānik qāźîsi 
olmasına bā>i¤ ü bādî Rif>atî'nüñ vezîr-i a>źam Süleymān Paşa'ya tesvîd itdügi 
mekātîb-i wayret-asālîbüñ e¤er-i beynü't-te&e¤¤üridür diyü bir vāfir ţab>-ı şeyxü'l-
islāmı tekdîr ile ¢āwib-i tercemeden tenfîr itmekle mesbûqü'l-mādde mülāzemeti 
qavm-i >Îsā-yı rāqıma işāret ve mütercem-i bî-günāh wuźûrına >arź-ı merqûm ile 
varduqda kālā-yı girān-bahā-yı >arźiyyeti rîze rîze eyleyüp >arżı şaq ve kendi redd 
ve ðaźab wālin pîşgāh-ı merāmına sedd eyleyüp ţarîq-ı dānişmendîde onaltı sene 
>ale'd-devām bār-keş-i zawmet ve künc-i zāviye-i medārisde ðalţîde-i xārzār-ı 
xıžmet olduqları bi'l-cümle ber-hevā olup levme-i le&îm-i sitem-fermā ve şemātet-i  
pey-der-pey-i a>dādan fevvāre-i la>l-rîz-i çeşminden hezār-cedāvil enhār-rîzān ve 
bu warmanda niçe eyyām-ı mātemde de kûşe-i külbe-i awzān olduqdan ¢oñra vefret-
i wamiyyet  ve farţ-ı ðayretinden tekrār  ixtiyār-ı waml-i ¤aqîl-i dānişmendî idüp 
Anqaravî Mewmed Efendi merwûma ba>dehu Debbāð-zāde  Mewmed Efendi'ye  
xāric-i  wücre  dānişmend olup  şeş māhda bir wücre münwal olup mawlûl ve ol 
wücreye ümmîd-i duxûl iderken devlet-i >aliyye ol >a¢rda Edirne'de olup Edirne'den 
şeyxü'l-islām mektûbıyla nev-be-nev ikişer üçer ādem dāxil-i wücre olmaðla 
bunlaruñ merāmına bā>i¤-i te&xîr olmaq ¢ûretleri ile fülk-i tekdîr itmek e¤nāsında 
iken Bû Sa>îd-zāde Feyźullāh Efendi mütercem-i bülend-qadrüñ wāli cümleye 
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ma>rûf ve çār-ţāq-ı >ömr[i] daxı pāye-i erba>îne xaţve-senc-i muvaqqıf-ı vaqf 
oldıðından wāl-i mükedderine dûr-bîn-i mütercemile naźar buyurup dest-i şefqatleri 
ile mir&āt-ı / xāţırından def>-i keder eyleyüp... ”15  

Kaynakların bildirdiğine göre, gayet hoşsohbet ve iyi huylu olduğu için 
önde gelen âlimlerin meclislerinde sıkça bulunan, son derece bilgili ve görgülü, 
nazım ve nesirde maharet sahibi, herkes tarafından takdir edilen kıymetli bir 
şairdir.16 Sâlim, tezkiresinde “İnşāsı beðāyet a>lā şi>r ü edāsı bî-hemtā lāyıq-ı erbāb-
ı kerem bir pîr-i muwteremdir.” ifadeleriyle Rif’atî’nin nesrinin gayet güzel, şiirinin 
ise benzersiz olduğunu söyler; ardından da “Bu keşîde-i süţûr-ı >irfān olan ā¤ār-ı 
şāyān-ı istiwsān ol şā>ir-i nādire-dānuñ zāde-i ţab>-ı bî-aqrānlarındandur.” diyerek 
Rif’atî’nin aşağıya da aldığımız iki gazel, bir rubâî ile musammatını (muhammes) 
verir.17 Râmiz “Merwûm-ı ma>ārif-rüsūm şi>r ü inşāda bî-mi¤l ü bî-bahā olup güftār-
ı leţāfet-ā¤ārları reftār-ı nāzikāneleri gibi bî-naźîr ve qarîn-i >Uqāz-ı belāðat bi'l-
cümle müsellem ü mümtāz bir şā>ir-i māhir-i pākîze-xa¢let ...” ifadeleriyle Sâlim’in 
görüşlerine katılarak, Rif’atî’nin şiir ve inşâda benzeri olmayan bir beliğ olduğunu 
belirtir.18 Fındıklılı da  “Merwûm-ı müşārün ileyh fużalā-yı dehrüñ mümtāz u 
müste¤nāsı süxendān-ı >a¢ruñ her wālde güzîdesi bir žāt-ı >ulviyyet-simāt idi.” 
diyerek onun zamanın önde gelen söz üstatlarından biri olduğunu ifade eder.19 

Râmiz’in bildirdiğine göre Rif’atî Alî Bey’in bir “Divan”ı vardır.20 Ancak 
yaptığımız incelemeler neticesi bu eserin herhangi bir nüshasını tespit edemedik. 
Rif’atî’nin bugün elimizde bulunan şiirleri, Safâyî tezkiresindeki 

 “Zülfüñ esîri oldı dil-i mübtelāyı gör 
Baðlandı qaldı bir qıla miskin gedāyı gör” 21 

beyti ile, Sâlim tezkiresinde kayıtlı bulunan iki gazel, bir rubâî ve  bir 
muhammesten ibarettir. 

Sâlim’in ”Bu keşîde-i süţûr-ı >irfān olan ā¤ār-ı şāyān-ı istiwsān ol şā>ir-i 
nādire-dānuñ zāde-i ţab>-ı bî-aqrānlarındandur.” ifadeleri ile tezkiresine kaydettiği 
Rif’atî’nin iki gazelini aşağıya alıyoruz: 

Ðazel 

 Nigāh itse teðāfül-gûne ol meh zîr-i ebrûdan 
 Fiten laðzîde-pā iftān olur dāmān-ı gîsûdan 

 İdüp pertab birin a¢madı yayın ţāq-ı vālāya 
 Kemān ebrûların gördi çekilmez degme bāzûdan 

 

 Olur rîzan lebinden >āşıquñ warf-i perîşānı 
 Temennā-yı vi¢āl-i ümmid itse ol cefā-cûdan 

 Hünerver qalmadı meydān-ı pehnā-yı waqîqatde 
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 Mecāz-ı üdebāyı aldı şāhid-ma>na her sûdan 

 Śadefāsā xamûş ol Rif>atî qa>r-ı yem-i ðamda 
 Çıqarma med-güherüñ elden eger ¢afsa lü&lüden 22 
 

    ve lehu 

 Şebābuñ wālet-i bezm-i ¢afāsı artar eksilmez 
 Bahār eyyāmınuñ neşv ü nemāsı artar eksilmez 

 Gehî ţuðyān ider nîl-i sirişk-i ehl-i derd ammā 
 Benüm cûy-ı dü-çeşmim mācerāsı artar eksilmez 

 Terāzû-yı nigehle māh-rûyān olsa sencîde 
 O Yûsuf-ţal>atüñ wüsn ü behāsı artar eksilmez 

 Ne deñlü sille-i saxt ile düşse ţāq-ı naxvetden 
 Fürûmāyān-ı >a¢ruñ kibriyāsı artar eksilmez 

 Neşāţ-ı wubb-ı xālüñ mübtelāsı seyr-i çeşm olmaz 
 Şol ehl-i keyfe beñzer kim ðıdāsı artar eksilmez 23 

Aşağıdaki musammat da Sâlim’in çok beğendiği için tezkiresine tamamen 
aldığı Rif’atî’ye ait başka bir manzumedir:24 

  Şeh-nāme nüvîs-i Bū Nihādı 
  Va¢¢āf-ı nihād-ı lālezārı 
  Zîbende[-i] naqş-ı zer-nigārı 
  Naźm itmege şi>r-i ābdārı 
  Destimde qalem çü tercemāndur 

/  Awsentü eyā nesîm-i gülzār 
  Hem nefxası çār-sûy-ı >aţţār 
  Yā zülfine şāne ¢aldı dildār 
  Yā sînesin açdı o sitemkār 
  Yā bûy-ı nesîm-i gülsitāndur 

  Bāğ itdi hevā-yı >Adni wā¢ıl 
  Serv oldı qad-i nigāra nā&il 
  Bîd oldı kenār-ı cûya nāzil 25 
  Bir böyle zemān-ı bî-mu>ādil 
  Sermāye-i >ömr-i cāvidāndur 

  Gül oldı bikir->arûs-ı ezhār 26 
  Meşşāţa ise nesîm-i kuhsār 
  Āb āyine şāmına yāsemenzār 27 
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  Yā Qays-ı bahār-ı tîz-reftār 
  Gül mā&il-i rûy-ı mehveşāndur 

  Serd oldı qabā meh ûstāda 
  Sûsen de aña reywān küşāde28 
  Yād itdi çenār elin recāda 
  Gûyā aña icābet du>āda 
  Śaf-beste gürûh-ı qudsiyāndur 

  Āmāde olup sipāh-ı ezhār 
  Zanbaq bu gürûha oldı ser-dār 
  Yā yümn-i rebî>-i feyż-i ā¤ār 
  Açıldı çü melek sûy-ı gülzār 29 
  Nerkis çemen üzre pāsbāndur 

  Gülşende hezār idince nāle 
  Zerrîn ele aldı zer-piyāle 
  Fa¢l irdi beğāyet i>tidāle 
  Baqma ğam-ı dehri[n]i me&āle 
  Eyyām-ı feżā vü bûstāndur 

  Ferrāş-ı ¢abā [vü] gülşen-ārā 
  Oldı çemene şükûfe meh-serā 30 
  Qumrî ser-i serdi eyleyüp cā 
  Kebk oldı hezār-ı xande-fermā 
  Esbāb-ı neşāţ rāyegāndur 

  İy dil-i maţlab-ı derîn zamān 31 
  Esbāb-ı vefā zi-dûstānî 
  Bā-şāhid-i >ıyş-ı cāvidānî 
  Der-keş-i zer-i Waq erğuvānî 
  Vaqt-i gül ü fa¢l-ı erğuvāndur 

 الجسم من الهموم  ناهل  
 والعين من العموم سائل  
 ارجو بك ياذ الفضائل  
 من همتك العميم داخل  
  İqtiża niyāz-ı bî-kesāndur 32 

/  Hem-quvvet-i Rüstem ü Nerîmān 
  Vawşetde melîk-i şāh-ı Îrān 
 
  Revnaq-şiken-i gürûh-ı şāhān 
  Zîbende-i taxt-ı Āl-i >O¤mān 
  Xan Awmed o şāh-ı kāmrāndur 
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  Tā ebr ola bāğa sāye-efken 
  Ābād ola [ki] tā mülk-i gülşen 
  Xançer-be-kef oldığınca sûsen 
  Pür-xûn ola saxt-ı qalb-i düşmen 
  Pîrîde o zār-ı nā-tüvāndur 33 
 

Sonuç 

Sonuç olarak, yukarıda vermiş olduğumuz şiirlere bakılacak olursa Rif’atî 
Alî Bey, şairliği güçlü sayılabilecek bir kişi olmalıdır. Ancak, tıpkı hayatıyla ilgili 
bilgilerde olduğu gibi şairliği hakkında bize bilgi verecek yeterli sayıda şiiri 
elimizde mevcut değildir. Fakat hayatı hakkında bilgi veren tezkirelerin hepsinde 
de ondan övgüyle bahsedilmesi, ayrıca Râmiz’in de bahsettiği gibi meşhur Seyyid 
Vehbî’nin “Vekâlet-nâme”sinde 

 >Aliyy-i Rif>atîdir şimdi şeyx-i wirfet-i ādāb 
 Aðız destûrın andan alsun >a¢ruñ nükte-sencānı34 

beyti ile Rif’atî Alî Bey’den övgüyle bahsetmesi, zannediyoruz ki onun yaşadığı 
dönemde takdir edilen şairlerden biri olduğunun önemli işaretlerindendir. 

 
 

DİPNOTLAR 

 1  “Vālid-i mācidleri fātiw-i Yanıq Sinān Pâşâ'nıñ  aqreb-i aqribāsından olup ve cevher-i 
girān-māye-i vücûd-ı me>ārif-vāye-i kemāl-i hem-sāyeleri rux-ı cemāl-i cihāna bir wāl-i 
leţāfet-mi¤āl olan şehr-i Qosţanţıniyye-[i] bî-hemāliñ mawallātından Qumqapu qurbinde 
Nişāncı Pāşā-yı >Atîq civārında Şeyx Ferhād mawallesinde ¢ûret-nümā-yı mücellā-yı 
vücûd-ı zîver-efzā-yı mehd-i >ālem-i şühûd olup ...” Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Râşid 
Efendi Ktp. Nu. 979, vr. 115a.;  Safâyî ise sadece İstanbul’da doğduğunu 
belirtmektedir: “Gevher-i girān-bahā vücûdı revācgāh-ı İstanbul'dan źuhûr itmişdür.” 
Tezkiretü'ş-Şu'arâ, Râşid Efendi Ktp. no: 935, vr. 69b.; “(Yanıq) dinilen beldeniñ fātiwi 
olan Sinān Paşa'nıñ aqribāsından >Abdullāh Beg'iñ ¢ulbünden Qumqapu'da >Aţîq 
Nişāncı Paşa civārında (Şeyx Ferhād) / mawallesinde tevellüd itdi.” Bkz. Fındıklılı 
İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakâyık fî Hakkı Ehli'l-Hakâyık, (Haz. Abdülkadir Özcan), 
İstanbul 1989, s. 86-87.  

 2  “Biñyetmiş senesinde vā¢ıl-ı sāwa-i cihān ve ...” Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, (Haz. Dr. 
Sadık Erdem), Ankara 1994, s. 137.  

 3  “... sene seb>în ve elf wudûdında vāqı> olan iwrāq-ı >ālem-güdāž firāz-ı şehr-i 
Qosţanţıniyyeyi şîb ü şîrîn-firāz eyledikde ... keştî-i vücûdı Anaţolı Wi¢ār sāwilinde 
lenger-endāz-ı iqāmet olup ...” Sâlim, vr. 115a.; “1070'de oraları muwteriq olmaðıla 
pederi Boðaz içinde Anaţolı Wi¢ārı'nda vāqi> sāwilxānesine naql-i mekān eyledi.”, 
Fındıklılı, s. 87. 
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 4   “Ol žāt-ı pür-kemāl-i >irfān-celînüñ nām-ı nāmîleri >Alî'dür.” Sâlim, vr. 115a.;  “Nāmı 

>Alîdür.”, Safâyî, vr. 69b.;  “... müsellem-i >ālem Rif>atî >Alî Big Efendi'dir.” Râmiz ve 
Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. 

 5  “vüzerādan ....... Pāşā'nıñ aqribālarından olmaqla >Alî Big dimekle pür-şöhret olmışlar 
idi.” Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137.; Safayî(vr.69b) “Bir paşa-zādedir.” demekle 
yetinmektedir. 

 6  “Bu žāt pederiniñ tawt-ı terbiyesinde âstāne-i kirāmdan taw¢îl-i >ulūm idüp müderrisîn 
meslegine münselik oldı.” Fındıklılı, s. 87.; “Evā&il-i wālinde kesb ü kemāl-i ma>rifete 
iştiðālden ¢oñra mülāzım u müderris olmışdur.” Safâyî, vr. 69b. 

 7   Fındıklılı, s. 87. 
 8  Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. 
 9  “biñyüzondört senesinde medrese-i xāricle be-kām ve mû¢ıla-i Süleymāniyye'den Ebî 

Eyyûb-ı En¢ārî mevleviyyeti ile maqźiyyü'l-merām ve ba>dehu medîne-i Filibe 
mevleviyyeti ile nā&ilü'l-merām olmışlar idi.” Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. 

10  “ba>dehu biñ yüz on sekizde Şeyxü'l-İslām ve müfti'l-enām Başmaqçı-zāde Es-Seyyid 
>Alî Efendi merwûmdan Xvāce Kemāl-i wareket-i xāricile tecdîd-i iqbāl ve yine anlardan 
biñ yüz yigirmide ibtidā dāxil ve yine anlardan ikinci dāxil ile Şāh Xûbān Medresesine 
vā¢ıl ba>dehu on üç gün qadar yirinde mû¢ıla-i ¢awn i>tibār olunduqdan ¢oñra sene biñ 
yüz yigirmi yidi Ramaźānında >Abdu'r-Rawîm Efendi'den tekerrür ţarîqıyla Ţop 
Qapusı'ndaki Awmed Paşa'ya [müderris] olup ... biñ yüz otuzda Şeyxü'l-İslām ve 
müfti'l-enām faźîletlü Bigşehirli >Abdullāh Efendi Waźretlerinden ¢awn-ı ¤emāndan 
biriyle şādān ve yine ol žāt-ı >ālî-şāndan sene biñ yüz otuz bir ži'l-qa>desinde ibtidā 
altmışlı ile Ûlā-yı Žekeriyyā Efendi medrese-i celîlesiyle mawsûdü'l-aqrān olup e¤nā-yı 
tawrîr-i težkiremizde ol buq>a-i ¤enā-waqîqatle qarîn-i şeref-i / ders ü tawaqquq 
olmışlardı.” Sâlim, vr. 116ab. 

11  Bkz. Sâlim, vr. 116b. 
12  “Biñyüzqırqyedi senesi xilālinde terk-i man¢ıb-ı müste>ār ve >azm-i nihān-xāne-i qarār 

... idüp...“ Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137.; “Vefātı 1147'dedir.” Fındıklılı, s. 87. 
13   “Vefātı 1147'dedir. Waźret-i Xālid civārında Bahāriyye cāddesi üzerinde Wekîm 

Quţbe'd-dîn mektebi ilerüsinde Ţaş mekteb xarābesiniñ qarşusında Bostān iskelesi 
ţarafına gidilür bir soqaðıñ kûşesinde medfûndur.” Fındıklılı, s. 87.; “ ... Ebî Eyyûb-ı 
En¢ārî türbe-i münîfeleri civārında āsûde-i lawd-i wuźûr ...dur.” Râmiz ve Âdâb-ı 
Zurafâ'sı, s. 137. 

14  Fındıklılı, s. 86-88. Râmiz, “ ... seng-i mezārında Neylî Efendi merwûmuñ bu tārîxleri 
mesţûrdur.” diyerek  “Tārîx ” başlığı altında sadece 

  “Mekān-ı Mîr >Alî ola qıţ>a-i wüccet.” 
mısra’ını kaydetmektedir. Bkz. Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. Ayrıca tarih 
manzumesinin tenkitli metni için bkz. Atabey Kılıç, Ahmed Neylî Dîvânı, (basılmamış 
doktora tezi), İzmir 1994, s. 349. 

15  Sâlim, vr. 115a-116a. 
16  “Ðāyet xoş-¢owbet ve xûb-xa¢let olmaðla kibār-i >ulemā mecālis-i feźā&il-ünsleriyle 

me&nûsdur. Şu>arā-yı >a¢rdan me>ārif-i külliyye vü cüz&iyyede māhir ve naźm u inşāya 
qādir maqbûl-i cumhûr bir şā>ir-i ma>mûrdur.” Safâyî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, vr. 69b. 
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17   Sâlim, 116b. 
18  Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. 
19  Fındıklılı,  s. 86-88. 
20  “Ā¤ār-ı ţab>-ı dürer-bārlarından dîvān-ı fe¢āwat->ünvānları vardır.” Râmiz ve Âdâb-ı 

Zurafâ'sı, s. 137. 
21   Safâyî, vr. 70a. 
22  Mısra aslen “Çıqarma medd-i gevherüñ elden eger ¢āf ise lü&lüden” şeklinde kayıtlıdır. 
23  Bkz. Sâlim, vr. 116b. 
24  “Bu daxı mütercem-i mežkûruñ qalem-i me>ārifinde çekîde olan musammıţ [harekeli] 

olup nādirü'l-vuqû> bir vādî-i dil-pežîr olmaðla bi-temāme keşîde-i kilk-i beyān qılınup 
tawrîr olundı.” Bkz. Sâlim, vr. 116b-117a. 

25  Metinde “Bîdār oldı kenār-ı cûya nāzil” şeklinde kayıtlı olan mısra’ın bu haliyle vezni 
aksamaktadır. Anlam ve vezin bakımından yukarıya aldığımız şeklin daha uygun 
olacağı kanatindeyiz. 

26  Metinde “Gül oldur bikr-i >arûs-ı ezhār” şeklinde kayıtlı olan mısra’ın vezni bu haliyle 
ilk iki tef’ilede aksadığı için, metin tamiri yoluyla mısra’ı yukarıya aldığımız şekilde 
vermeyi uygun bulduk. 

27  Mısra’ın vezni aksamaktadır.  
28  Mısra’ın vezni ikinci tef’ilede aksamaktadır. 
29  Vezin ikinci tef’ilede aksamaktadır. 
30  Mısra’ın vezni aksamaktadır. 
31  Mısra’ın vezni aksamaktadır.  
32  “İqtiżā-yı” şeklinde yazılmış bulunan mısra’ın vezni, kelime “İqtiża” şeklinde 

okunduğu takdirde düzelmektedir. Aksi takdirde mısra’ın vezni ilk tef’ilede 
aksamaktadır. 

33  Bkz. Sâlim,  vr. 116b-117b. 
34  Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı, s. 137. (Sadık Erdem tarafından hazırlanan Râmiz 

tezkiresinin bu neşrinde beytin ilk mısra’ı “>Alî Rif>atîdir şimdi şeyx-i wirfet-i ādāb” 
şeklinde geçmektedir ki, bu şekliyle vezin bozulacağı için, mısra’ı yukarıya aldığımız 
gibi okumanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.) 


