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Divan şairi. 
_j 

Adı İlyas Şüca olup babasının ismi Ab
dullah'tır. İn'amat Defteri'ndeki kayıtlar
da sipahi oğlu olduğu belirtilmektedir (bk. 
bibl.). 953 tarihli İstanbul Vakıfları Tah
rir D efteri'nde neşredilen Revani'ye ait 
vaktiyelerin birinde babasının Voynuk beyi 
adıyla meşhur olduğu bildirilmektedir (Vak
fiye , nr. 970, 1122). Bu iki kayıt birleştiril
diğinde Revani'nin menşei daha açık bi
çimde ortaya çıkmaktadır. Bütün tezkire 
yazarları Edirneli olduğunda ittifak eder. 
All Mustafa Efendi'nin naklettiğine göre 
"Revanl"yi mahlas olarak seçmesinde, Ttın
ca nehri kıyısındaki bahçeler arasında ika
metinin ve bu ırmağın tatlı akışının ken
disinde uyandırdığı duyguların etkisi ol
muştur (Künhü'l-Ahbar'ın Tezkire Kısmı, 
s. 176). Kaynaklarda öğrenimine ve hangi 
tarihte istanbul'a geldiğine dair bir kayıt 
bulunmamaktadır. Fakat Receb 890 orta
larında (Temmuz-Ağustos 1485) düzenle
nen Şeyh Vefa Zaviyesi'yle ilgili bir hüccet
te (Şer'! Siciller, Evkiif-ı Hümayun Mah
kemesi, m. ı 02, s. 151 °) bulunan " ... ve şar
kan bi-mülki İlyas Beg, eş-şehir bi-Revanl" 
kaydına göre Revani bu tarihten önce, ya
ni ll. Bayezid'in saltanatının ilk yıllarında 
istanbul'a gelmiş olmalıdır. Sehl Bey, Re
vanl'nin istanbul'a geldikten sonra sara
ya mensup şairlerin (Tezkire, s. 220-221 ), 
Latlfi de saray çevresindeki otuzu aşkın 
şairin ( Tezkiretü 'ş-şuara, s. 142) arasına 

girdiğini belirtir. Ancak Sultan ll. Bayezid'in 
909-917 (1503-1511) yılları arasında ver
diği in 'amların kaydedildiği İn'amat Def 
teri'nde Revani'nin adına ilk defa 1 s Şa
ban 91 O (21 Ocak 1505) tarihinde rastlan
maktadır (s. 93), Revani'nin muhtemelen 
911-913 ( 1505-1507) yılları arasında ya bir 
görevle istanbul dışında olduğunu ya da 
herhangi bir vesile bulup padişaha kasi
de sunamadığını göstermektedir. İn 'amat 
Defteri'nde 914'te ( 1508- 1509) Revaril ile 
ilgili üç kayıt vardır. Bunların birincisinde 
(s. 275) "ebna-i sipahiyandan" Revani'nin 
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bir kaside sunduğu ve 2000 akçe caize al
dığı, diğer iki kayıtla ise (s . 315, 326) ra
mazan ve kurban bayramları dolayısıyla 
dönemin diğer şairleriyle birlikte kendisi
ne nakışlı Bursa kumaşından hil'at veril
diği belirtilir. 

Şuara tezkirelerinde, Revani'nin surre 
emini olarak Hicaz'a gittiği, Haremeyn hal
kı için gönderilen paranın dağıtılmasında 
usulsüzlük yaptığına dair şikayetler üze
rine dönüşünde görevinden aziedildiği ve 
ulufesinin de kesildiği nakledilir. Bu ola
yın zamanı hakkında kaynaklarda farklı ri
vayet! er vardır. All, Latlfi, Aşık Çelebi ve 
Hasan Çelebi, Revani'nin bu göreve Yavuz 
Sultan Selim tarafından tayin edildiğini, 
Sehl ise onun ll. Bayezid devrinde Hicaz'a 
gittiğini belirtir. İn'amat Defteri'ndeki ka
yıtlar bu konuya açıklık getirdiği gibi Re
van!' nin görevlendirildiği tarihi de ortaya 
koymaktadır. Birinci kayıtla, 91S Recebi
nin başında ( 15 Ekim 1509) Mekke'de yer
leşmiş bulunan Mevlana Bedreddin'e Re
van! vasıtasıyla yollanan hediyeler sayıl
makta, s Receb 91S (1 9 Ekim 1509) tarih
li ikinci kayıtta onun Haremeyn'e gönde
rildiği belirtilmektedir. 8 Receb 91 S (22 
Ekim 1509) tarihli son kayıtta ise Reva
ni ile birlikte Hasan adlı bir kişinin gönde
rildiği bildirilmekte, Mekke ve Medine hal
kından kendilerine hediye yollanan kimse
lerin adları verilmektedir (s. 353-355). Bu 
kayıtlar Sehl'nin naklinin doğru olduğunu 
ortaya koymaktadır. Tezkirelerde Reva ni'
nin bu göreviyle ilgili bazı anekdotlar nak
ledildiği gibi bu hadise dolayısıyla yazılan 
hicivlerden örnekler verilir. 

Revanl, bu olaydan sonra Sultan Baye
zid'in gazabına uğramaktan korktuğu için 
istanbul'dan ayrılıp o sırada Trabzon'da va
lilik yapan Şehzade Selim'in yanına gide
rek ona intisap etmiştir. İn'amat Defte
ri'nde 91S'ten ( 1509) 917 (1511) yılının so
nuna kadar Revani'ye ait bir kaydın bulun
maması , tezkirelerin onun surre eminli
ğinden sonra saltanat merkezinden uzak-
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laştığı rivayetlerini doğrulayan bir delil ola
rak değerlendirilebilir. Revanl, Trabzon'da 
önceleri Şehzade Selim'in ikram ve ihsan
larına mazhar olmuşsa da bir süre sonra 
hoş karşılanmayan bazı davranışları yü
zünden gözden düştü, bütün malı müsa
dere edilerek şehzadenin sarayından uzak
laştırıldı. Arabistan'a gitmek için şehri ter
keden Revant şehzadenin pişman olup ar
kasından adam göndermesi üzerine Trab
zon'a geri döndü ve eski itibarına tekrar 
kavuştu . Şehzade Selim tahta çıkmak üze
re 1 S 12 yılında istanbul'a geldiğinde Re
van! de onunla birlikteydi. Aşık Çelebi'nin 
Müeyyedzade Abdi Çelebi'den naklettiğine 
göre şair yapılan cülus törenlerini at üs
tünde büyük bir coşkuyla izlemiştir (Meşa

irü'ş-şuara, s. 240b)_ 

An Mustafa Efendi ve Latlfi'de yer alan 
bir rivayetten Revani'nin Yavuz Sultan Se
lim'in Mısır seferine katıldığı ihtimali or
taya çıkmaktaysa da diğer kaynakların bu 
konuda herhangi bir şey söylememesi bu 
ihtimalin kuwetli olmadığını göstermek
tedir. Aşık Çelebi, Revani'nin Sultan Se
lim'in cülOsundan sonra Matbah-ı Amire 
katipliği ve eminliğinde bulunduğunu nak
leder. Bir süre sonra da Ayasofya ve Bur
sa kaplıcaları mütevelliliği görevlerini üst
lenmiştir. Rivayete göre bu görevi sırasın
da Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri yanın
daki mescidinin inşaatına başlamış ve bu 
inşaatın yanından geçen Sultan Selim mes
cidin kime ait olduğunu sorduğunda Aya
sofya mütevellisi Revani Çelebi'ye ait oldu
ğu cevabını alınca, "Hoş Ayasofya'sın , hoş! 

Yılda bir mescid doğurursun" diyerekAya
sofya mütevelliliğinin sağladığı maddi im
kanlara işaret etmiştir. 

Revanl, Kanuni Sultan Süleyman 'ın sal
tanatının ilk yıllarında vefat etti. Bütün 
tezkire müellifleri onun istanbul'da ölüp 
kendi yaptırdığı mescidin haziresine def
nedildiğini belirtir. Aşık Çelebi, Kınalızade 
Hasan Çelebi ve An Mustafa Efendi vefat 
tarihi olarak 930 (1523-24) yılını verir. Ha
san Çelebi ayrıca Baharl'nin şu tarih ınıs
raını kaydeder: "Cinandan yana can attı 
Revanl" (930) ( Tezkire, I, 421 ). ihtifalci Ziya 
Bey, 1 Mart 1924'te bölgedeki diğer bazı 
mezarlarla birlikte Revani'nin mezarını da 
düzenlediğinde Baharl'nin kıtasının yazılı 
olduğu Revani'nin mezar taşını da bulmuş
tur (İstanbul ve Boğaziçi, ll , 55-56). Ab
dülkadir Erdoğan'ın naklettiğine göre Re
vanl'nin mezar taşı yakın tarihlere kadar 
yerindeydi (Fatih Sultan Mehmed Devrin
de, s. 36). Kaynaklar Revani'nin "ayş ü iş
rete müptela, daima mahmur u sermest" 
bir kimse olduğunu belirtir. Ancak Hasan 



Çelebi ömrünün sonlarına doğru tövbe et
tiğini nakleder ( Tezkire, I, 42 I) . 

Eserleri. Kaynaklarda Revant'nin diva
nından ve İşretnfıme adlı mesnevisinden 
bahsedilir. Her ne kadar Sehi, şairin "Ham
se-i Rumi" adını verdiği bir hamsesi oldu
ğunu söylerse de bunu teşkil eden eser
lerden İşretnfıme dışında hiçbirinin ismi
ni vermez. 1. Divan. istanbul kütüpha
nelerinde iki nüshası mevcut olup her iki 
nüsha da eksiktir. 929'da (1523) istinsah 
edilen Millet Kütüphanesi'ndeki nüshada 
(Ali Emir! Efendi , Manzum, nr. 178) bir 
kaside bulunmasına karşılık Yavuz Sultan 
Selim'e ithaf edilen Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'ndeki nüshada (nr. 5664) on dört 
kaside mevcuttur. Buna karşılık Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'ndeki nüshada gazel 
sayısı otuz dokuz, Millet Kütüphanesi'nde
ki nüshada 405'tir. Bazı şiir mecmuaların
da kasidelerin sayısının on dördün çok üs
tünde oluşu (mesela bk. Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3418'deki Kasaid-i Türkiy
ye) divanın tam bir nüshasının günümü
ze ulaşmadığını göstermektedir. Çağdaşı 
olan tezkire yazarları Revant'nin şiirinden 
övgüyle söz etmiş, nazmının selis ve sade, 
hayallerinin nazik olduğunu, şiirde kendi
ne mahsus bir yol tuttuğunu belirtmiştir. 
Revani kendi devrinde çok tanındığından 
Latifi, Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi, tezki
relerinde şiirlerinden fazlaca örnek ver
meye gerek görmemiştir. Revant'nin şiir 
mecmualarındaki bazı gazellerini Ali Ni
had Tarlan neşretmiş (Şiir Mecmuala
rında XVI ve XVJJ. Asır Divan Şiiri, fas. 4, 
istanbul 1949, s. 5-22), divanı üzerinde bir 
mezuniyet (Samiye İnceoğlu . Revani Di
vanı, Edisyon Kritik ve Transkripsiyonu, 
1961, iü Edebiyat Fakültesi) ve bir yük
sek lisans tezi (Zi ya Avşar, Revani'nin Ha
yatı, Sanatı, Eserleri ve 50 Gazelinin Şerhi, 
ı 992, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebi
yat Fakültesi) yapılmıştır. 2. İşretnfıme . 
Tezkirecilerin orüinal olduğunu belirttiği, 
Yavuz Sultan Selim'e sunulan bu eser 694 
beyitten oluşur (Canım , s. lll) . Türünün 
Anadolu sahasında yazılmış ilk örneği ka
bul edilen İşretname şaraptan , sakiden, 
kadehten, içki meclislerinden, sazlardan 
bahseder. Revanl, eserin sonunda bu ko
nulara tasawufı anlamlar yüklerneye ça
lışarak özellikle işrete olan iptilasını per
delerneye gayret etmiştir. İşretnfıme üze
rinde bir lisans (Mehmet ince, Revani, İş
retname, 1979, Atatürk Üniversites i) ve üç 
yüksek lisans (Eralp Alışık, Revani'nin İş
retnamesi, 1986, iü Sosyal Bilimler Ensti
tüsü; Rıdvan Canım , Sakiname/er ve Edir
ne/i Revani'nin İşretnamesi, 1987, Atatürk 

Üniversites i Sosyal Bilimler Enstitüsü; 
Muhittin Çelik, Revani, İşretname: Dil 
Özellikleri-Metin-Sözlük, ı 989, İnönü Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) tezi 
hazırlanmış, Rıdvan Canım tarafından ya
pılan çalışma neşredilmiştir (bk bibl) 
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Sözlükte "istemek" anlamına gelen revm 
Kur'an-ı Kerim tilavetinde kelime sonla
rında icra edilen vakıf türlerinden birini 
ifade eder. Revmin "harekeyi hafif bir ses
le belli etmek; harekedeki sesi zayıflatmak" 
gibi tarifleri yapılmıştır. Kıraat alimleri, rev
min uygulanması sırasında harekenin üç
te bir sesle belli edilmesi gerektiği kana
atindedir. Revmin iki özelliğinden biri revm 
uygulanan harekenin hafif bir sesle belli 
edilmesi, diğeri revmin kelime sonunda 
yapılması ve vakıf haline mahsus olması
dır. Revm kesre ve zammede icra edilir; 
bölünemeyecek kadar zayıf bir hareke olan 
fetha üzerinde revm yapılmaz. Vasıl ha
linde harfin sabit olan harekesinin vakıf ha
linde hafif bir sesle de olsa belli edilmesi
nin dinleyenleri o harekenin ne olduğu hak
kında bilgilendirmek gibi bir faydası oldu-
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