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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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nın Yusuf u Züleyhô.'sı, Aşık Paşa'nın Ga
ribnô.me'si , Ahmedl'nin İskendernô.me'
si, Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-necô.t'ı 

(mevlid ) ile onun birçok nazlresi ve Larnil 
Çelebi'nin Vô.mık u Azrô.'sı gibi mesnevi
lerde görülür. Yeni Türk edebiyatında da 
remel vezni önemini korumuş, özellikle 
Mehmed Akif Ersoy ile Muallim Naci'nin en 
çok kullandıkları bahir olmuştur. Akif'in 
kıtaları , "Asım"da yer alan hikaye üsiObun
daki şiirleri ve istiklal Marşı remel bahriyle 
yazılmış en güzel şiir örnekleridir. 
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Türk mfisikisi usulle rinden. 

_j 

Türk mOsikisinin büyük usullerinden biri 
olup XV veya XVI. yüzyıldan beri kullanıl
dığı tahmin edilmektedir. Yirmi sekiz za
manlı olan remel usulü bir dört zaman, bir 
altı zaman, sonra yine bir dört zaman, tek
rar bir altı zaman ve nihayet iki adet dört 
zamandan, diğer bir ifadeyle bir sofyan, 
bir yürük semai, bir sofyan, bir yürük se
mai ve iki safyanın birbirine eklenmesin
den meydana gelmiştir. Usulün notasyon
da, usulü meydana getiren her küçük usul
den sonra noktalı , yirmi sekizinci zaman 
sonunda ise düz bir veya iki ölçü çizgisiyle 
gösterilmesi gerekir. Remel usulü 28/4'-
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lük ikinci ve 2812'1ik üçüncü mertebeleriy~ 
le kullanılmış, fakat 28/2'1ik mertebesi da
ha fazla tercih edilmiştir. Erken klasik de
virlerde remel usulü aşağıdaki şekilde ol
duğu gibi daha sade darblar ile kullanıl
mıştır. 

28/4'1ük ikinci mertebesi 

"Canım yerine geldi ki cananıını gördüm", 
Na'fizade Ali Dede'nin şehnaz-bOselik ma
kamında. "Bir devlet için çarha temenna
dan usandık" , Dilhayat Kalfa'nın eviç ma
kamında , "Çok mu figanım ol gül-i zlba
hıram için", Şeyda Hafız' ın rehavl maka-
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28/2'1ik üçüncü mertebesi !ağ ır remell 
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Fakat zaman geçtikçe ve sosyal hayat
ta değişikliklerin meydana gelişiyle nağme 

yapısında görülen hareketlenmelerin de 
tesiriyle diğer büyük usullerde olduğu gibi 

zaman yapısı ve oluşturucu unsurlar aynı 
kalmak şartıyla remel usulünün vurulu
şunda değişmeler meydana gelmiştir. Bu 

değişmeler usulün bazı uzun darplannın 
parçalara ayrılması yani velvelelendirilme

si suretiyle olmuştur. Günümüzde remel 
usulü aşağıdaki şekilde vurulmaktadır. 

28/4'1ük ikinci mertebesi 
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mında, "Zannetme benim gibi sana ben

de bulursun" , Kömürcüzade Hafız Meh

med Efendi'nin hüzzam makamında, "Al

dım hayal-i perçemin ey mah dldeme" mıs

ralarıyla başlayan besteleri; Arapzade Ab

durrahman Bahir Efendi'nin isfahan-ı ce

dld makamındaki peşrevi bu usulle ölçül

müş eserlerdendir. 
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28/2' 1ik üçüncü mertebesi !ağır remell 
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Peşrev ve bestelerde kullanılan remel 

usulünde 28/2'1ik mertebenin gidiş bakı

mından ağır olacağı tabiidir. Bu sebeple bu 

mertebedeki usule "ağır remel" adı veri

lir. Ebubekir Ağa'nın hüseynl makamında, 

Tek k e . Tek Tek Tek Ta hek ke ke 
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