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EbCı Ömer Yusuf b. HarCın er-Remadi 
el-Kindi el-Kurtubi 
(ö. 403/1013 [?]) 

Kurtubalı şair. ..J 

lV. (X.) yüzyılın başlarında Kurtuba'da 
(Cordoba) doğdu . Humeydl, onun Hemadi 
nisbesini Mağrib'de (veya Endülüs' te ya 
da iskenderiye-Berka arasında) bulunan 
Hemmade adlı yerle ilgili görürse de (Ce?· 
uetü '1-mul):tebis, s. 346) bu özellikle nisbet 
kuralı açısından doğru bulunmamış ve nis
benin "kül" (çamaşır külü) anlamındaki "re
mad" ile ilgisi daha gerçekçi görülmüştür. 
Şairin İspanyol Humencesi'nde lakabı Ebu 
Cenls'tir (EbO Cen!ş) Bu dilde "cenisa" 
"kül" manasında olduğundan Ebu Cenls, 
Hemadi nisbesine tekabül eder. Bu durum 
onun muhtemelen gençliğinde çamaşır kü
lü ticaretiyle uğraştığını gösterir (İbn Beş
küval, ll, 637; Ef2 [İng. J, Vlll. 4ı9) EbQ Hu
neyş ve Ebu Seblh künyeleri EbQ Cenlş'in 

hatalı şekilleridir. Kindl nisbesi soyunun 
Kinde kabilesine kadar uzandığını gösterir. 
Döneminin önde gelen edebiyatçıları, "Şiir 
Kinde'de başladı ve Kinde'de son buldu" 
sözüyle İmruülkays'ı ve Hemadi'yi kastet
mişlerdir (İbn Dihye ei-Kelb!, s. 3) 

Sarakusta'da (Saragossa) bulunduğu kı
sa bir sürgün dönemi dışında Kurtuba'da 
yaşayan Hemadi'nin hayatındaki üç önemli 
olay EbQ Ali ei-K~ill'ye bağlılığı, Hacib Ca'
fer ei-Mushafi'nin davasına sadakati ve 
Halve'ye olan aşkıdır. Küçük yaşta şiire il
gi duyan Hemadi ama şair ve edip Yahya 
b. H üzey!' den edebiyat ve şiir dersleri aldı. 
Endülüs Emevl Halifesi lll. Abdurrahman 
tarafından 330 (942) yılında Bağdat'tan 
Endülüs'e davet edilen ve beraberinde 
Arap edebiyatıyla ilgili temel kaynakları 
ve ünlü şairlere ait birçok divanı da getiren 
EbQ Ali ei-Kall ile tanıştıktan sonra onun 
yanından hiç ayrılmadı ve kendisinden Ki
tabü'n-Nevadir'ini okudu. Kafi'ye olan hay
ranlığını belirttiği , otuz beyti zamanımıza 
ulaşan (Sealib!, ll , 100) "Lamiyye"sini naz
metti. Bu şiirindeki başarısından dolayı 
-daha önce İbn Hani ei-Endelüsl, İbn Der
rac ve Ebu Talib Abdülcebbar'a verilmiş 
olan- "Mağrib'in Mütenebblsi" unvanıyla 
anıldı . Kurtuba'da bir süre ders okutan 
Hemadi'den ZünnOnl Emlri Erkarn b. Ab
durrahman ve başkaları ders okudu, Ebu 
Bekir Mus'ab İbnü'I-Faradl kendisinden 
bazı şiirlerini rivayet etti. 

Endülüs Emevl halifeleri lll. Abdurrah
man, ll. Hakem ve oğlu ll. Hişam dönemin-
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de yaşayan Hemadl, ll. Hakem zamanında 
şöhrete kavuşarak sarayın en büyük şairi 
oldu. ll. Hişam 'ın da önde gelen şairlerin
dendi. Ancak ll. Hakem'in yönetimini be
ğenmeyen şiirler yazdığı , onu tahttan in
dirme ve İspanyol asıllı annesi Subh'a kar
şı tam bir teslimiyet içinde bulunan zayıf 
iradeli oğlu Hişam'ın tahta geçmesini ön
leme, yerine lll. Abdurrahman'ın tarunu 
Abdurrahman b. Ubeydullah'ı tahta geçir
me kamplosuna karıştığı için Emevl Baş
veziri İbn E bO Amirei-MansOr tarafından 
Medlnetüzzehra'da hapse atıldı (367/978) 
Hapishanede kötü muameleye maruz ka
lan Hemadl, "Kafiyye" ve "Lamiyye" kasi
delerini burada yazdığı gibi kuşların özel
liklerini tasvir ettiği Kitabü't-Tayr adlı 
divanını da bu sırada kaleme aldı, her ka
sidenin sonunda hapisten kurtulması için 
şefaatçi olmasını talep ettiği Veliaht ll . 
Hişam'ı öven mısralara yer verdi. Dostları
nın araya girmesiyle hapisten çıkarılıp Sa
rakusta'ya sürgüne gönderilen Hemadl, 
şehrin valisi Abdurrahman b. Muhammed 
et-Tüdbl'ye "Mimiyye" adlı kasidesini sun
du. İbn EbQ Amir ei-MansQr tarafından 
kimseyle görüşmemesi şartıyla Kurtuba'
ya dönmesine izin verildi. Nihayet tama
men affedilen Hemadl, İbn EbQ Amir'in 
maiyetine girmeyi başardı ve 37S'te (985) 
BerşeiQne'ye (Barcelona) karşı yapılan ha
rekata katıldı. Endülüs Emevl Devleti'nin 
yıkilmaya yüz tuttuğu dönemde sefil bir 
hayat süren Hemadl, V. (Xl.) yüzyılın ilk 
yıllarında (403/ ıoı 3 veya 4 ı 3/ ı022) mali 
sıkıntılar içinde Kurtuba'da öldü. 

Kurtuba'nın parfümeri ve ziynet eşya

sının satıldığı, bu sebeple kadınların uğ

rak yeri olan aktarlar ( İ şbll iye) kapısından 

bir cuma günü geçerken gördüğü bir ca
riyeye aşık olan Hemadi onunla konuşma 
imkanı buldu ve adının Halve olduğunu 
öğrendi. Cariye aynı yerde her cuma gö
rüşebileceklerini söylediği halde Hemadi 
onu bir daha göremedi. Platonik aşkını şi
irlerine yansıtan Hemadl, Halve'nin Sa
rakusta'da bulunduğu haberini alınca ora
ya hareket etti ve şehrin valisine sundu
ğu methiyenin neslb bölümünde Halve'ye 
olan aşkından söz etti. Vali, Halve'nin ca
riyelikten kurtulması için gerekli olan 300 
altını Hemadi'ye verdi (Ahmed Heykel, s. 
299-300). Şairin Kurtuba'ya dönmesinden 
sonra unutulduğu anlaşılan bu aşk hika
yesi İbn Hazm'ın Tav]fu'I-J:ıamame'sinde, 
"Bir bakışta aşık olanlar bölümü"nde ilk 
sırada yer almış ve yaşanmış bir aşk hika
yesi olarak ayrıntılarıyla anlatılmıştır (s. 
40-42). Hemadi'nin aşk hikayesinin asıl şöh
reti buradan kaynaklanmaktadır. 

Döneminde Endülüs'ün en büyük şair
lerinden sayılan Hemadi klasik temaların 
çoğunda eser vermiş, halk diline yakın bir 
yalınlıkta ve özensizliğe varan bir rahatlık
la kıssa üsiQbunu andıran eserler ortaya 
koymuştur. En çok işlediği temalar me
dih, gazel ve tasvirle bazı siyasi hiciv ve 
eleştirilerdir. İbnü'I-Ebbar, ll. Hakem'in kar
deşi Abdülazlz b. Abdülazlz'e methiye ola
rak yazılmış olan, bahçe ve çiçek tasvirleri 
içeren 1 00 beyitlik bir kasidesinden on m ıs
ra zikretmektedir ( el-Hulletü 's-siyera', ı. 

2 ı ı -2 ı 2) Nilüfer, şe b boy gibi çiçekler, ay
rıca deniz, gemi, gök, bulut, şimşek, ge
ce ve yıldıztarla güvercin, at ve bazı tas
virlerinde genellikle İmruülkays b. Hucr, 
Zeyd el-Hay! gibi şairterin motiflerini kul
lanmışsa da tasvirlerindeki bazı teşbihleri 
orüinal bulunmuştur. Özellikle Halve için 
yazdığı gazel ve neslblerinde aşk ve göz 
yaşı temalarını işlemiştir. Onun için naz
mettiği gazellerle hapisteyken kaleme al
dığı kasideleri daha özgündür. Aynı dönem
deyazdığı Kitabü't-Tayr'ından günümüze 
yalnız doğanla ilgili bir kasidesi (Lamiyye) 
ulaşmıştır. Endülüs'e has müveşşah tü
ründe de eserler veren Hemadl, bu türü n 
ilk ustalarından İbn Abdürabbih'ten sonra 
ve Ubade b. Maüssema'dan önce müveş
şah türüne bazı yenilikler getirmiş, "kufl"
ler arasındaki kısa kıtalar olan "gusn"ları 
arttırmış, bunlarda halk dilini hatırlatan 
bir üsiOp kullanmıştır. Bu sebeple İbn Se
naülmülk, müveşşahlara dair olan Darü't
tıraz'ında lafızlarının Hemadi tarzı olma
sını iyi müveşşahın bir niteliği olarak say
mıştır (İhsan Abbas, s. 229). Platonik aş

kıyla ilgili gazellerinde müslümanların yö
netimindeki İspanyollar'ın ayin ve kıyafet
lerine dair verdiği bilgilerle siyasi eleştiri
leri tarihi açıdan önemli belgeler niteliğin
dedir. Hemadi'nin şiirlerinden çok azı za
manımıza ulaşmıştır ve bir divanının bu
lunup bulunmadığı bilinmemektedir. Şi
irlerinin bir kısmını EbQ Bekir İbnü'I-Fa
radl ve İbn Abdülber en-Nemeri rivayet 
etmiştir. Tarih, biyografi ve edebiyat kay
naklarında yer alan bazı şiirlerini Mahir 
Züheyr Cerrar Şi'ru 'r-Remadi Yusuf b. 
Harun adıyla bir araya getirmiştir (Bey
rut ı 400/ ı 980) 
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REMEL 
( Jo}f) 

Ardından sa'y yapılan tavallann 
ilk üç şavtında 

yapılması sünnet olan 
hızlıca ve çalımlı yürüyüş 

L 
(bk. TAVAF). 

_j 

ı ı 
RE MEL 
( Jo}f) 

Aruz sisteminde bir bahir adı. 
L _j 

Halil b. Ahmed'in aruz sisteminde "müc
telibe" denilen üçüncü dairedeki üç ba
hirden (hezec, recez, remel) üçüncüsü olup 
genel sıralamada sekizinci bahir olarak ge
çer. Tef'ileleri yedi harfli (sübaiyye) bahir
Ierdendir. illet ve zihaf kaidelerinin uygu
lanmaması halinde dairedeki nazari şekli. 
iki hafif sebep ile (:) + ~) aralarındaki bir 
mecmCı vetidden ( ~) oluşan "failatün" 
( ,:,J~~) terilesinin altı defa tekrarlanma
sıyla meydana gelir. Cevherl'nin sıralama
sına göre ise remel, "müfredat" denilen 
ve bir tek tef'ilenin belli sayılarda tekra
rıyla oluşan bahirler arasında yer alır (Ki
tabü 'Aruzi'l-varal):a, s. 55) Ham b. Ah
med bu bahri, remel kelimesinin "hasır 
örgüsü" anlamından hareketle birbiri üze
rine muntazam bir şekilde yığılmış ince ör
gülere benzeterek remel diye isimlendir
miştir (İbn Reşl~ el-Kayrevanl, I, 270) Re
me! terimi, "failatün" tef'ilelerinin ardarda 
sıralanışından doğan seri telaffuz sebebiy
le kelimenin "hervele" (seri yürüyüş) an-

lamıyla da irtibatlandırılmıştır (Emll Bed!' 
Ya'küb, s. 88) 

Ahfeş el-Evsat, Ham b. Ahmed tarafın
dan kesin kurallara bağlanmış vezinlerle 
izah edilemeyen şekillerden ve şiir tenkit
çilerinin nazım kusurlarından bahsederken 
vezin bakımından beyitlerinin yapısı bir
birine uymayan bütün zayıf şiiriere remel 
denildiğini ve bunun bir kusur sayıldığını 
kaydeder (Kitabü'l-~ava!f, s. 67). Aynı za
manda remel, nazım ve mCısikiyle alakah 
bir terim olup kadim Araplar'ın "kasld, re
cez, remel" diye adlandırdıkları, belirli ko
nulara tahsis edilmiş olan nazım türlerin
den biridir (a.g.e., s. 68) Bu anlamıyla re
mel, kasld ve recez formları dışındaki bü
tün şiirler demek olup medld, basıt. va
fir, kamil vb. bahirlerin meczCı beyitleriy
le söylenebilen, genellikle topluluk arasın
da inşad edilen, daha çok övgü, yergi ve 
fahra dair şiirlerdir. Remel hüzün, ferah
lık, övünç, kahramanlık ve ağıt gibi duy
gusal konuları işlemeye elverişli ince ve 
zarif bir bahir olarak tanımlanır. 

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara 
muhteva bakımından bağlı kalan yeni eser
lerde iki aruz ve beş darbdan oluşan re
melin vezin grupları şöyledir: A) Tam be
yit (her iki şatrda üçer cüz mevcut): I. aruz 
(mahzuf = son hafif sebep hazfedilmiş) ve 
1. darb (sahih) ile: -~-- 1 -~- - 1 -~- ll 
-~-- 1 -~-- 1- ~-- (failatün) I. aruz 
(mahzuf) ve 2. darb (mahzuf) ile: -~-- 1 
-~-- 1 -~- 11 -~-- 1 -~-- 1- ~- (fa
ilünJ 

I. aruz (mahzuf) ve 3. darb (maksur = 
son hafif sebebin sükOnu hazfedilmiş ve 
son harekeli harf sükOnlanmış olan şeki l ) 

ile: -~-- 1 -~-- 1 -~-ll-~-- 1 -~-- 1 
- ~ = (failan) 

B) Meczil beyit (her iki şatrdan birer cüz 
eksilmiş), ll. aruz (sahih) ve 4. darb (sahih) 
ile: -~-- 1 -~--11 -~--1 -~-- (failatün) 
ll. aruz (sahih) ve S. darb (müsebbağ =so
nu hafif sebep olan cüze, sakin bir harf ek
lenmiş şekil) ile: -~-- 1 -~-- ll -~-- 1 
-~- = (failatan). ll. aruz (sahih) ve 6. darb 
(mahzuf) ile:-~-- 1 -~--ll-~- - 1 -~
(fai lün) 

Haşiv, aruz ve darb cüzlerindeki bütün 
"failatün"ler (-~--)ikinci sakin harfın haz
fiyle (habn) "feilatün" (~~--);son harfin 
sükCınunun hazfiyle (keff) "failatü" (-~-~) 
ve şek! ile (habn + keff) "feilatü" (~~- ~) 

ve "failün" (-~-). habn ile "feilün" (~~-) 
şekillerine dönüşebilir. Bu değişiklikler sı
rasında kısa hece ile biten bir tef'ileyi kısa 
hece ile başlayan bir tef'ile takip etmesi 
(muakabet) caiz değildir. 

REMEL 

Nazım tekniğinde sanatkarların yaptık

ları yenilikleri de içeren bazı eserlerde re
m elin başka vezin grupları da yer alır. Ce
lal Hanefi'nin tesbit etmiş olduğu otuz 
yedi vezin grubu illet ve zihaf kaideleri
nin uygulanmış şekilleriyle toplu olarak 
aşağıda verilmiştir (el-'Araz, s. 310-363): 

"'~-- 1 "'~-- 1"'~-- ("'~-)ll 

"'~-- (- - ) 1 "'~--1 "'~--k~-)(-~=) 
(failan) 

- ~-- 1"' ~-- ("'~-) (-~=)ll 

"'~-- 1 "'~-- ("'~-) (-~=) (--) (fa 'lün ) 

-- (~-) (feal) 1"'~- - ll 

"'~-- (~-) 1 "'~-- (-~-) (- -) 
-- (-~) (fa'lü) 1"'~--11 

"'~-- (~-) 1 "'~--
"'~-- 1 "'~-- 1 "'~-- (-~=) ll 
"'~- - 1 "'~-- (-~-) (- =) (fa'lan) 

"'~-- 1 "'~--ll 
-~- (-~=) 1 "'~--
- ~-- 1 "'~- -ll 
-.::;- ....... --

İran şiirinde pek çok vezin türetilmiş 
olan remel bahrinin esas şekli bir beyitte 
"failatün"ün (-~- -) sekiz defa tekran ile 
elde edilmiştir. En çok kullanılan vezin şe
killeri şunlardır: 

"'~-- 1 "'~-- 1 "'~-- 1 "'~-- ("'~ - =) 
k~-) ("'~=) (-- -) ll 

"'~-- 1 "'~-- ("'~-) ("'~=) (--)ll 

Tam ve meczCı beyitlerin birer şatrları 
üzerinde önemli bir kısmı gösterilen bu 
değişikliklere ilave olarak bütün "failatün 
(fei latün)"lerin ("'~- -) yerine "failatü (fe
ilatü)" ("'~-~)gelebilir. Remel, İslami İran 
şiirinde, eski örneklerinden itibaren görü
len, Hatız-ı Ş1razl'nin ve Mevlana Celaled
din-i Rumi'nin de en çok kullandığı bir ba
hir olmuştur. Cetveldeki son şekil özellikle 
mesnevilerde görülür. Ferldüddin Attar'ın 
Mantı]fu 'Hayr'ı, Emir Hüsrev-i Dihlevl'
nin Nüh Sipihr'i. RefiT'nin Beşaretname'
si, Cami'nin Heft Evreng'i oluşturan mes
nevilerinden Sübl).atü'l-ebrar'ı belli başlı 
örneklerdir. 

Türk şiirinde de birkaç özel vezin dışın
da İran şiirinde kullanılan remel vezin şe
killeri geçerlidir. Bunun en belirgin örne
ği Kadı Burhaneddin'in tuyuğudur. Türk 
Çağatay edebiyatında da bu bahrin bazı 
nazım şekillerine rastlanır. Mesnevilerde 
kullanılan remel tarzına Türk şiirinde on 
birli hece vezniyle yazılan şiirlerde, muh
temelen Mevlana'nın etkisi dolayısıyla ol
dukça erken tarihlerde ve sıkça rastlanır. 

Mesnevi ve remel vezin sistemlerinin müş
terek taraflarının varlığı Şeyyad Hamza'-
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