
lardan meydana gelen arşivinde A bölü
münde elli sekiz, B bölümünde 2SS dos
ya bulunmaktadır. Tarikatlar ve tekkeler 
başta olmak üzere çeşitli konularda ga
zete ve dergilerde çok sayıda makale ya
yımlamış , bazı yazılarında Şeyh Cemalul
lah ve Revnakullah takma adını kullanmış
tır. Aynı zamanda bir şehir tarihçisi olan 
Revnakoğlu oldukça ileri bir yaşta asker
lik görevini yaptığı Erzurum'a özel bir sev
gi duymuş . H ür Söz, Yeni Doğu gazete
lerinde, Erzurum Halkevi ve Tarih Yo
lu'nda Erzurum adlı dergilerde şehrin 
tarihi. sosyal hayatı ve folkloru üzerine "Er
zumiyatçı" imzasıyla makaleler yazmıştır. 
istanbul tarihiyle ilgili yazıları Tarih Yol
larında, İstanbul ve İstanbul Bel ediye 
Mecmuası'nda yayımlanmış , Bel ediye 
Mecmuası'ndaki yazıları Türkiye Turing 
Otomobil Kurumu'nun çıkardığı Belleten 
dergisinde toplu halde ayrıca basılmıştır 
(istanbul 1963. sy 256-257). 

Eserleri. 1. Yem en İllerinde Veysel 
Karani (İstanbul 1959) . Şeyh Cemalullah 
imzasıyla yayımlanmıştır. 2. Erzur umlu 
İbrahim Hakkı ve Ma'rifetnamesi (is
tanbul 1961) 3. Eski Sosyal Hayatımızda 
Tasavvut ve Tarikat Kültürü (istanbul 
2003). Çeşitli dergilerde çıkan yazılarından 
derlenen eser dokuz bölümden meydana 
gelmektedir. Kitabın ilk bölümünü, Revna
koğlu'nun aylık dergi olarak yayımlamayı 

planlayıp ancak iki sayı (Haziran-Temmuz 
1966) çıkarabildiği Türk-İslam Aleminde 
Tarikatlar Tarihi adlı çalışması oluşturur. 

Revnakoğlu'nun Servet-i Fünun, Uyanış, 

Yenigün, Yeni Sabah, Haber, K urun, 
Son Dakika, Son Telgrat gazeteleriyle 
Galatasaray, İstanbul Bel ediye M ec
muası, Aylık Ansiklopedi, Tarih-Coğ

rafya Dünyası, Din-Tarih Dünyası, İs
lam Mecmuası, Kızılay, Yeşilay, Tarih 
Yıllığı, Basın Yıllığı, Tarih Konuşuyor 
gibi süreli yayınlarda çok sayıda makalesi 
çıkmıştır. 
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REVŞENİYYE 
( ~.9}1) 

Bayezid-i Ensari'n in 
(ö. 980/ 1573) 

Afganistan' da başlattığı 

tasavvufi-siyasi hareket . 
_j 

Adını Bayezid-i Ensari'nin "Pir-i Revşen" 

(aydınlığın piri ) lakabından almaktadır. An
cak Seyyid Ali Tirmizi, Ahund Dervize ve 
Molla Muhammed Asgar'ın başını çektiği 

dini muhalifler grubu ile Revşenller'i siya
si bir tehdit olarak gören Babürlü tarihçi
leri onu "Pir-i Tarik" (kara nlığın piri), taraf
tarlarını da "Tarikiyan" diye adlandırmıştır. 

Kendisini teftiş eden Kabil Kadısı Kadi 
Han'a verdiği cevapta Üveysi olduğunu, Hz. 
Peygamber'in doğrudan manevi terbiye
siyle kemale erdiğini söyleyen Bayezid-i En
sari' nin tasawuf anlayışının merkezinde 
pir-i kamil ve vahdet-i vücud anlayışı var
dır. Buna göre bir kimsenin seyrü sülukü
nü gerçekleştirmesi ve vahdet-i vücuda er
mesi için pir-i kamile tabi olması zorunlu
dur. Salikin seyrü sülukün sekiz mertebe
sini (şe riat , tarikat , hakika t , marifet , kur
bet , vuslat , vahdet. sükunet) geçmesi için 
daima zikr-i hafı içinde olması gerekir. Mo
dern müelliflerden Rızvi. Bayezid-i Ensa
ri'nin tasawufı doktrinlerini geliştirirken 
ismaililer'den, Hindu yogilerinden ve surı
ler in eserlerinden faydalandığını belirtir. 
Revşeniyye'yi Bahti, Mehdevi ve Noktavi 
gibi dini düşünce gelenekler inin bir hal
kası olarak değerlendiren Tarık Ahmed ise 
Bayezid-i Ensari'nin vahdet-i vücudu be
nimseme ve bunu sembolik ifadelere bü
ründürmede Mevlana Celaleddin-i Rumi'
nin Meşnevi'sinden etkilendiği görüşün

deyse de kaynaklarda onun asıl hareket 
noktasının ismaill düşünce olduğu vurgu
tanır. Bayezid-i Ensari'ye tabi Yusufzayiler 
kabilesinden bir hanımla evlenen ve onla
rı Revşenller 'den koparmak için m uhalif 
bir hareket başlatan Kübrevi şeyhi Seyyid 
Ali Tirmizi'nin talebesi Ahund Dervize'nin 
Te~kiretü 'l-ebrar ve 'l-eşrar'ı başta olmak 
üzere kaynaklarda Bayezid-i Ensari'ye ve 
Revşenilik'e ağır eleştiriler yöneltilmiştir. 

Ancak Dervize'nin eleştirileri dini mahiyet
te olmaktan çok siyasi niteliktedir. 

Revşeniyye hareketi Bayezld-i Ensari'nin 
siyasi ve tasavvufı faaliyetleri çerçevesinde 
Orakzayi, Afridiler, Haliller, Mohmendzayi, 
Gagyani ve Yusufzayiler gibi Afgan kabi
leleri içinde nüfuzunu arttırmıştır. Bölge
nin kontrolünü sağladığı için Ekber Şah'ın 

başlangıçta Revşeniler ' i desteklediği, an
cak tahtına göz dikmeleri, Kuzeybatı Afgan 
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topraklarında hakimiyetlerini arttırmala
rı. Hindistan ile Kabil arasındaki yolları ka
patmaları ve Hayber Geçidi'nde herkesten 
haraç almaya başlamaları yüzünden ted
bir almak zorunda kaldığı belirtilir. Revşe
nller'in Hayber Geçidi'nden aldıkları haracı 
arttırmaları üzerine, önceleri Bayezid'in 
müridi olan Peşaver Valisi Mirza Muham
med Hakim, bölgenin kumandanı Ma'sum 
Han'a Bayezid-i Ensari'nin ve Revşeniler'in 

tutuklanmasını emretti. Ma'sum Han ile 
Revşenller arasında uzun süren savaşlar 
sırasında Kalepani'de bir köye sığınan Ba
yezid-i Ensari'nin burada susuzluktan öl
mesinin ardından yerine büyük oğlu Şeyh 
ömer geçti. O da Afgan kabilelerinin en 
güçlüsü olan ve babasına katılıp daha son
ra ondan ayrılan Yusufzayller'le yaptığı sa
vaşta kardeşi Hayreddin ile birlikte haya
tını kaybetti, en küçük kardeşi Celaleddin 
esir alındı. Ekber Şah 989'da ( 158 1) kendi
sine sığınan Celaleddin'in hayatını bağış

ladı. Celaleddin bir süre sonra Lahor'dan 
Tirah'a kaçıp kendisini Afganistan hüküm
dan ilan etti. Afgan kabilelerine kendisini 
takip etmeleri ve Babürlüler 'e karşı savaş
maları çağrısında bulundu. Celaleddin'i iz
leyen Revşeniler, Hindistan-Kabil arasında
ki yolları kapatıp Hayber Geçidi'nde kontro
lü ele alarak Babürlüler'in bölgedeki ikti
darını zayıflatmaya çalıştılar. Revşenller'in , 

Ekber Şah'ın sarayına sığınmak için Ag
ra'ya gitmekte olan Mirza Şahruh 'un ve 
Mirza Muhammed Hakim'in oğullarının 
geçişini engellemeleri üzerine Ekber Şah , 

994'te ( 1586) Raja Man Singh kumanda
sında askeri bir harekat başlattı. Tirah'a 
yönelen Man Singh, Ekber Şah 'ın gönder
diği yardımcı kuwetlere rağmen Revşe
niler karşısında ağır kayıplar verdi. Ekber 
Şah, bu olayın ardından yeni bir ordu ha
zırlanmasını emretti. Raja Todar Mal ve 
Prens Murad kumandasındaki büyük bir 
ordu Hayber Geçidi bölgesinde 25.000 Rev
şeni'yi katletti. Celaleddin Kafıristan'a kaç
m ak zorunda kaldı. Bu dönemde Revşeni

ler'in başına Vahdet Ali geçti. Ekber Şah'ın 

kumandanları Zain Han ile Asaf Han, Kans
hal Kalesi 'ni ele geçiren Vahdet Ali 'nin 
üzerine yürüyüp 400 Revşeni'yi öldürdü
ler, 7000 kişiyi de esir aldılar. Esirlerin ara
sında Vahdet Ali, Celaleddin'in eşi ve ço
cukları da vardı . 1 S99'da Gazne'yi ele ge
çiren Celaleddin Kabil' e dönerken Hazare
mer'in saldırısı sonucu öldürüldü, cesedi 
parçalanıp başı Ekber Şah 'a götürüldü. 

Celaleddin'in yerine geçen Şeyh Ömer'in 
oğlu Ahad Dad (Ahad, Ahdact) 1020'de ( 161 ı) 

Vali Han Davran'ın Ningnahar'da bulun
masını fırsat bilerek Kabil'i işgal etti; an
cak Kabil'i savunmakla görevli kumandan 
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Muizzülmülk şehri geri aldı . Ahad Dad da
ha sonra Ko hat ve Tirah'a ·h ücum edip 
birçok köyü ele geçirdi. Kaybettiği itibarı 
kazanmak üzere harekete geçen Han Dav
ran yaklaşık 1 SOO Revşeni'yi katletti. Kan
dehar'a sığınmak zorunda kalanAhad Dad, 
Nawaghar Kalesi'ni muhasara eden Ah
senullah Zafer Han tarafından öldürüldü 
(1034/1624-25) Ahad Dad'dan sonra on üç 
yaşlarındaki oğlu Abdülkadir, Revşen'iler'in 
lideri oldu. Tirah'ta Orakzayi ve Afridi ka
bilelerinin desteğiyle büyük bir ordu hazır
layarak Bangeş'e giren Abdülkadir, Han
kO'da mevzilenen Celal Han'a ağır kayıp
lar verdirdi. Ardından Hayber Geçidi'nden 
Kabil' e ulaşmak isteyen Zafer Han'ı yen
di, daha sonra Peşaver'e hücum etti. Bu 
gelişmeler üzerine Şah Cihan, Peşaver 
kumandanı Said Han'ı büyük bir orduyla 
Revşeniter üzerine gönderdi. Yapılan sa
vaşta Revşeniter bozguna uğradı. Bu ola
yın ardından iki gruba ayrılan Revşeni
ler'in bir kısmı Abdülkadir' e, bir kısmı Ce
laleddin'in oğlu Kerim Dad'a tabi oldular. 
Abdülkadir bir süre sonra Şah Cihan'a sı
ğındı ve 1044'te (1634-35) Peşaver'de öl
dü. Verine geçen Kerim Dad, Celaliler ta
rafından tutuklanıp Said Han'ın adamla
rına teslim edildi. Kerim Dad'ın 1 048'de 
( 1638-39) idam edilmesi üzerine Revşeni
ler'in askeri ve siyasi faaliyetleri sona er
miş oldu. Revşeniler'in bir kısmı, daha ön
ce Hindistan'a göç edip Babürlü hizmeti
ne giren Ahad Dad soyundan Raşid Han'a 
sığındı ve burada tarikatı daha özgürce 
sürdürme imkanı buldu. 

1812' de Revşen il er' e dair bir makale ya
zan J. Leyden, Peşaver'de Revşeniler'in 
mevcut olduğunu ve geceleri gizlice Ba
yezid'in Peştuca şiirleri eşliğinde raks ve 
mOsiki meclisleri tertip ettiklerini kayde
der. Afgan tarihçisi H. G. Raverty de Kar
tanri Afganları 'nın Bangeş'te Revşeniyye'

yi günümüze kadar sürdürdüklerini ve Şii
ler tarafından Rafizllik'le suçlandıklarını 
söyler. Revşeniyye tarikatı, Seyyid Ahmed 
Şehid ' in ( ö. ı 83 1) modernist faaliyetleri 
sonucunda kaybolmaya yüz tuttu (Rizvl, 
VI [1966]. s. 86). Bugün tarikatın esasları , 

Bayezid'in soyundan gelen mensuplarıyla 
Pakistan 'ın Kohat ve 11rah bölgelerinde ya
şayan Patanlar'ın bazılarınca uygulanmak
tadır. 
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REVUE du MONDE MUSULMAN 

L 
Fransız şarkiyat dergisi. 

.J 

Kasım 1906'da Paris'te yayımlanmaya 
başlayan Revue du monde musulman 
(RMM) 1926 yılına kadar düzenli biçimde 
altmış altı cilt çıkmış, 1927'de Revue des 
etudes islamiques (RE!) adını alarak ya
yımını kesintilerle sürdürmüştür. Eski bir 
subay olan ve Afrika'da birçok görevde bu
lunduktan sonra 1904'te Tanca şehrinde 
Mission Scientifique au Maroc adlı bir araş
tırma merkezi kuran Alfred le Chatelier'in 
sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu dergi
nin amacı İslam dünyası hakkında yapı
lan tarihi, sosyolojik ve kültürel çalışmala
rı , seyahat notlarını. önemli belgeleri Fran
sızca'ya çevirip yayımlamaktı. Aynı zaman
da Paris'teki College de France'a bağlı Müs
lüman Sosyolojisi Bölümü'nün kurucusu ve 
yöneticisi olan Alfred le Chatelier, ilk sayı
sından itibaren dergide Kuzey Afrika ta
rikatlarından Rusya ve Filipin müslüman
Iarına kadar geniş bir alanda makaleler ya
yımladı. 

1911 yılında çıkan 17. sayıdan itibaren 
L. Bouvat, Antoine Cabaton, H. Cordier, 
O. Houdas, Clement Huart, Louis Massig
non. J. Vinson ve A. Visiere'den oluşan bir 
idare heyeti görevlendirildi. İslam dünya
sıyla ilgili farklı alanlarda uzmanlaşan isim
ler kaleme aldıkları çalışmalarla dergiye 
önemli katkılarda bulundular. 1918-1919 
yılları için müşterek çıkan 36. sayıdan iti
baren Louis Massignon derginin müdürü 
oldu ve idare heyetinin adı teknik konsey 
olarak değiştirildi. Derginin yayımı ı. Dün
ya Savaşı esnasında yavaştadıysa da 1920'-

den itibaren yeniden hızlanarak bir yıl için
de beş sayı çıkabilecek duruma geldi. İda
re heyetinin önde gelen isimlerinden L. 
Bouvat, İslam dünyasındaki basını tara
makta ve ulaşabildiği yayınları tanıtırken 
muhtevaları konusunda hazırladığı rapo
ru her cildin sonunda eklemekteydi. Der
giye ulaşan kitap ve mecmuaların geniş
çe tanıtıldığı "Livres et documents". İslam 
dünyasıyla ilgili son gelişmeler hakkında 
önemli bilgi notları ile belgelerin yayım
landığı "Notes et documents" ve güncel 
konularla ilgili haberleri özet halinde ve
ren "Faits divers" başlıklı yazılar da genel
de onun imzasıyla çıkmaktaydı . 

Revue du monde musulman'da is
lam dünyasındaki eğitim faaliyetlerine ge
niş yer verilmiş, özellikle Mısır ve Hindis
tan'daki geleneksel İslam eğitim kurumla
rı hakkında makaleler yayımlanmıştır. Ger
main Martin'in "L'universite egyptienne" 
(XIIV5, s. 1-29). Louis Massignon'un "L'his
toire des doctrines philosophiques arabes 
a l'universite du Caire" (XXI, 149-157). D . 
Menant'ın "A propos de l'universite mu
sulmane d'Aligarh" (XXI, 268-289), Paul 
Marty'nin "La medersa de Saint-Louis" 
( XXVlll, ı - ı 07). R. Majerczak'in "Notes sur 
l'enseignement dans la Russie musulma
ne avant la revolution" (XXXIV, 179-246) 
adlı makaleleri bunlar arasında zikredi
lebilir. Osmanlı Devleti 'ne dair makale ve 
diğer yazılar arasında Clement Huart'ın 
("L'annuaire officiel ottoman", IV/2, s. 369-

398; "L'ancien regime dans l 'Empire atta
man", VII/3, s. 281-286) ve Jean Deny'nin 
("L'adoption du calendrier gregorien en 1\.ır
quie", XLI II, 46-53; "Zia GoekAlp", LXI, 1-

42) çalışmalarının öne çıktığı görülmekte
dir. Hint ve Malay müslümanlarıyla ilgili 
makalelerin önemli bir kısmı ise Antoine 
Cabaton'a aittir. 

Yazarlarının büyük bir kısmını Fransız 
şarkiyatçıların ve kısmen sömürgelerde 
görev yapanların oluşturduğu Revue du 
monde musulman'da zaman zaman müs
lüman yazarların da makaleleri yayımlan
mıştır. Bunlar arasında Osmanlı vatanda
şı olanlar da vardır. 'Tlslam en Bosnie et 
Herzegovine" başlıklı ilk makalesinde (IV7, 
s. 299-309) "İmza MahfoOz" takma adını 
kullanan, daha sonra Mohammed Djin
guiz ismiyle yazmaya devam eden müel
lif son dönem Hariciye nazıriarından Ah
med Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'
dir ve "Les tittres en Turquie" (III!! O, s. 
244-258). "l'lslam en Australie et en Po
lonesie" (IV/2, s. 75-85), 'Tlslam en Bul
garie et dans la Roumanie" (V/7, s. 482-
499) başlıklı makaleler ona aittir. Dergide 


