
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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ğu ileri sürülmüş, uygulamada hareke kıs
mi de olsa sesle belirtildiğinden görme 
özürlülerin revmi işitebileceklerinden söz 
edilmiş , Kur'an tililvet edilirken okuyan
dan başka kimsenin bulunmadığı durum
larda revm yapmaya gerek olmadığı ifade 
edilmiştir. 

Sözlükte "çalmak, aşırmak" anlamında
ki !)als kökünden türeyen ve revm ile kıs
mi benzerliği bulunan ihtiHlsa "harekeyi 
süratle telaffuz etmek" manası verilmiş , 

ayrıca "harekeyi gizli ve hafif bir sesle bel
li etmek; harekenin çoğunu veya üçte iki
sini telaffuz etmek" gibi tarifler yapılmış
tır. İhtilas uygulanma yeri ve miktarı ba
kımından şu noktalarda revmden ayrılır: 
t. Revm kelimenin son harfinde ve vakıf 
halinde uygulanırken ihtilas için son harf 
sınırlaması yoktur ve vasıl halinde yapılır. 
Z. Revm yalnız kesre ve zammede yapılır
ken ihtilas üç harekede de icra edilebilir. 
3. Revmde harekenin azı, ihtilasta üçte 
ikisi telaffuz edilir. 

Sözlükte "birine bir şeyi koklatmak; ki
birden dolayı başı yukarıda yürümek; bir 
şeyden yüz çevirmek" anlamlarındaki iş
mam, "vakıf durumunda zammeyi sessiz 
olarak dudaklarla göstermek ve vakıf se
bebiyle meydana gelen sükCınu icra ettik
ten sonra zammeyi belirtmek üzere du
dakları ileriye doğru toplamak" demektir. 
Maksat, üzerinde vakfedilirken kelimenin 
sakin hale gelen son harfinin harekesinin 
zamme olduğunu belirtmek, tilavet ede
ni aynı zamanda bakmak suretiyle dinle
yen ve manayı takip etmek isteyen kişi
ler, mesela işitme özürlüler için kelimenin 
i'rabının ne olduğunu göstermektir. Fetha 
ve kesre ile arızi harekede, harekesi zam
me de olsa cemi "mim"inde ve te'nis "ta"
sında işmam yapılmaz. ,~ • .;:...;,.... •J.;.-ı" 

"J;,9 gibi kelimelerde ilk harfin asıl hare
kesine işaret etmek üzere uygulanan bir 
işmam şekli daha vardır ki bu kelimenin 
ilk harfinin harekesi zammeye, arkasın
dan gelen ya harfi de "vav"a doğru işaret 
edilerek kelimenin asıl yapısı gösterilme
ye çalışılır. "ı:ıu y" sözünde (Yusuf 12111) 
Ebu Ca'fer el-Karl dışındaki kıraat-i aşere 
imamları için geçerli olmak üzere iki ve
cih vardır. Birincisi ilk nOn harfini diğeri
ne idgam ederken birinci "nQn"un ötresi
ne işaret etmek için işmam kuralını uy
gulamak, ikincisi ilk nün harfini açık şe
kilde (izhar) okurken ihtilas etmektir. İş
mam vechinin sebebi birinci nün harfinin 
aslında zamme olan harekesini d udak ha
reketiyle göstermektir. Revm, ihtilas, iş
mam vb. kıraat ve tecvid kurallarının en 
doğru biçimde öğreniminin ancak Kur'an-ı 
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Kerim'i usulüne uygun şekilde okuyan ve 
öğreten bir muallim (fem-i muhsin) önünde 
mümkün olacağı özellikle belirtilmelidir. 
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~ FATİH ÇOLLAK 

ı 1 
REVNAKOGLU, Cemalettin Server 

(1909-1968) 

L 

İstanbul tekketerine 
ve tarikatlar tarihine dair 

araştırmaları ile tanınan yazar. 
_j 

27 Mart 1909'da İstanbul'da doğdu. Pos
ta Telgraf Merkez Muhabere müdürlerin
den Server Emin Bey'in (Üstünbaş) oğlu

dur. İstanbul'un en eski muhtarlarından 
olması dolayısıyla "şeyhü'l-muhtaran" la
kabıyla tanınan babası Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'nin ileri gelenlerindendi. Sarayda 
yetiştiğinden "saraylı sultan", bazı garip 
davranışları yüzünden "deli sultan" diye 
anılan annesi Çerkez asıllı Şerife Revnak 
Hanım, ll. Abdülhamid döneminde sara
yın hazinedar ustası idi. 

Cemalettin Server, Fethiye semtindeki 
Çandarlı Kara Halil Paşa Numune Mekte
bi'ni bitirince ( 1924) Galatasaray Lisesi'ne 
girdi. Burada Halit Fahri (Ozansoy), Hasan 
Ali (Yücel). Refet Avni, Fazı! Ahmet (Aykaç) 
ve İsmail Habip'in (Sevük) öğrencisi oldu. 
Bir süre sonra okuldan ayrılıp kendi ken
dini yetiştirmeye çalıştı. Çocuk yaşlarından 
itibaren İsmail Saib (Sencer), İsmail Fen
ni (Ertuğrul). Elmalılı Muhammed Hamdi, 
Ömer Nasuhi (Bilmen), Ziya Şükün, M. Şe
refettin (Yaltkaya). Kilisli Rifat (Bilge). Ömer 
Ferit (Kam). Hüseyin Kazım Kadri, Ahmet 
Remzi Dede (Akyürek). Tahirülmevlevi, Ha
mamizade Mehmed İhsan, İsmail Fethi (is
fendiyaroğlu), Hakkı Tarık (Us) ve Rıfkı Melül 
(Meriç) gibi devrin önde gelen şahsiyetleriy
le tanışıp kendilerinden istifade etti. Ça
lışma hayatına gazetecilikle başlayan Ce
malettin Server'in, Shakespeare'nin "Ot
hello" oyununu Türk sahnesinde ilk defa 
oynayan "Othello Kamil Rıza"nın sanatın-

dan söz ettiği ilk yazısı 1929'da Milliyet 
gazetesinde yayımlandı. Bu yıllarda tiyat
royla ilgilenen Cemalettin ünlü aktör Na
şid ile birlikte "Aynaroz Kadısı"nda sahne
ye çıktı. Eski Türk temaşa sanatları ve ti
yatro tarihiyle ilgili birçok yazı kaleme aldı. 
Halkevlerinin sahnelediği oyunlarda fahri 
rejisörlük yaptı. 

Gençlik yıllarından itibaren tasavvuf, tek
ke ve tarikatlar konusuna büyük ilgi duyan 
Cemalettin Server, Türk Tarih Kurumu adı
na 1942' de İstanbul tekkelerin in hazirele
rini dolaşmaya başladı. 19S2'de İstanbul 
Vilayeti Merkadlar Komisyonu üyeliğine se
çildi. Bunun yanında İstanbul Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü'nde eski eserler, 
tarihi arşiv ve kitabeler uzmanı olarak ça
lıştı. Görevi dolayısıyla yüzlerce kitabe der
ledi; bunlardan geniş bir arşiv oluşturdu. 
Çalışmaları sırasında Hamamizade Meh
med İhsan ile Türk ve İslam Eserleri Mü
zesi Müdürü Abdülkadir Erdoğan, Rıfkı 

Melül Meriç, Eczacı Halit Bey ve Şinasi Ak
batu'dan yardım gördü. İstanbul Fetih Der
neği üyeliğinde bulunan Revnakoğlu, İs
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gaze
tecilik Enstitüsü'nde ilmi müşavirlik yap
tı . 23 Eylül 1968'de vefat etti ve Edirne
kapı Mezarlığı'na defnedildi. 

Uzun saçları ve çok ağdalı konuşmasıy
la tanınan Revnakoğlu'nun tarikat eşyaları 
ve kitaplarla dolu olan evi hiç evlenınediği 
ve varisi olmadığından ölümünden son
ra haraç mezat satılmış, tekkeler, tarikat 
adab ve erkanına dair belgelerle şehir ta
rihiyle ilgili belgelerden oluşan arşivi Ab
dülbaki Gölpınarlı ve Halil Can'ın gayretiy
le Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevlha
nesi Müzesi) koleksiyon una kazandırılmıştır. 
Dergahlar, fermanlar, şeyhler, mezarlıklar, 
camiler, fütüwetnameler, şairler, takvim
ler, edebi notlar, çeşitli şiirler ve fotoğraf-

Cemalettin Server Revnakoğlu !sağdal, Pertev Demirhan ve 
Halit örikli !solda! ile 


