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Sihir, cifr, vefk, tılsımatı içeren havas 
ilimlerine dair eserlerde kısaltına remiz
leri (simge 1 şifre) yaygın biçimde kullanıl
mıştır. Bu konuda en tanınmış eserlerden 
biri olan Şemsü'l-ma'ô.rii'in müellifi Ah
med b. Ali el-BGnl sayı ve harflerin birer 
şifre olduğunu , bunların insan ve alem 
üzerinde geometrik girift şekiller oluştu
rarak çeşitli ruhani tesirler icra ettiğini an
latır. Harflerden müteşekkil Allah 'ın isim
leri de birer şifredir. Mesela "el-mü'min" 
ismini günde 1132 defa tekrarlayan kim
seyi Allah kaleradan ve öldürülmekten mu
hafaza eder (Şemsü 'l-maarif, s. 161 ). 

Tasawufi remizler yazılı ve sözlü me
tinlerden ibaret değildir. Tasawufta alem
deki canlı-donuk bütün unsurlar Allah'ın 
arz ve semavattaki sembolleri şeklinde ka
bul edilir. Mesela Hacerülesved başta ol
mak üzere taşların önemi terimin remzl 
kullanımlarında kendini gösterir. Mevla
na Celaleddin-i RGml aşığı maşukun söz
lerini yankılayan mermer bir taşa benze
tir. Daha önemlisi, Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'nin, peygamberin adeta ilahi mesajın 
kazındığı "hacer-i beht" (saf taş) olduğu fik
ridir. Anasır- ı erbaanın (toprak, su. ateş, 
hava) tasawufi düşüncede sembolik an
lamları vardır. Mesela toprak dişi! gücün 
sembolüdür ve arındırıcı özelliğe sahiptir. 
Mevlana'nın. "Yeryüzü kadın, gökyüzü er
kek gibidir" sözü buna işaret eder. Nur sGfi 
müelliflerin sıkça başvurduğu remizdir. Saf 
nur Allah 'tır ve ilahi isimler saf nurdan or
taya çıkan sembolik renkler (yedi as ıl renk) 
şeklinde değerlendirilir (Schimmel, s. 19-
56). Mavi renk kelime-i tevhidin nuruna, 
kırmızı (celaliye) "Allah" ism-i celalinin nu
runa, beyaz ism-i cami' olan "hG" zamiri
nin n uruna, sarı "hak" isminin nuruna, ye-
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şil "hay" isminin nuruna, siyah "kayyGm" 
isminin nuruna, renksizlik "kahhar" ismi
nin nuruna işaret eder. Tarikatların adab 
ve erkanında yoğun biçimde remizler ku
lanılmıştır. Yahya Agah'ın MecmCıatü 'z
zarô.if sandCıkatü'l-maô.rif adlı eseri ta
rikat kıyafetlerindeki ve sGfi davranışla
rındaki remzl manaları derlernesi açısın
dan önemlidir. Mesela tarikat alametle
rinden asa ilahi hikmeti, tae ruhani iktida
rı , kemer Allah'a bağlılığı, hırka masivil
yı terketmeyi ve keşkül manevi fakirliği 
simgeler. 
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REMLE 
( :UO)I) 

İsrail sınırları içinde bulunan 
tarim bir Filistin şehri. 

Kaynakların çoğunun verdiği bilgiye gö
re 1. Velid zamanında ( 705-715), C ün di
filistin valisi olan kardeşi Süleyman b. Ab
dülmelik tarafından Yafa Umanı'nı Kudüs'e 
bağlayan yolun içinden geçtiği Şefelah ova
sında ve Kudüs'e yaklaşık 45 km. uzaklık
ta kurulmuştur. Şehrin coğrafi mevkiinin 
seçilmesinde buranın denizle dağ arasın
da bulunmasının yanı sıra Filistin bölgesi
nin tam ortasında yer almasının da rolü 
vardır; nitekim kurulduğu tarihten itiba
ren Filistin'in idare merkezi olmuştur. Ye
ni merkezin Remle (kumlu yer) adıyla anıl

masının sebebi arazinin kumlu yapısıdır. 
Süleyman b. Abdülmelik halife olunca ka
nalla 12 km. uzaklıktaki EbGfutrus nehrin
den su getirtmek, ayrıca bölgede çok sa
yıda kuyu açtırmak suretiyle şehrin çev
resinde ziraatı geliştirmiştir. Remle kısa 
sürede önemli bir eyaJet merkezi haline 
gelmiş, bu arada bazı isyanlara ve son ha
life ll. Mervan ' ın Abbas! ordusunun karşı
sında yenildiği son savaşlardan birine ( 132/ 

750) sahne olmuştur. 

Abbasller'in ilk dönemlerinde Filistin ve 
Suriye eyaletinin merkezi olarak önemini 
koruyan ve Emevl taraftarı isyantarla hila
feti meşgul eden Remle 87Tde Tolunoğul

ları 'nın , 93S'te İhşldller'in ve 969'da Patı
mller'in eline geçti. istahrl, IV. (X.) yüzyıl
da Remle'nin Filistin'in en büyük şehri ol
duğunu ve Kudüs'ün ikinci sırada yer al
dığını belirtir (Mesalik, s. 56). Makdisl ise 
burayı anlatırken manzarasının güzelliğin

den, çevresindeki nefis meyve bahçelerin
den, şirin mezraa ve köylerinden, islam di
yarında camisinden daha güzelinin, ma
hallelerinden daha düzenlisinin. toprakla
rından daha bereketlisinin ve meyvelerin
den daha lezzetlisinin bulunmadığından 
bahsetmekte, fakat bu övgülerin yanında 
yazın kum fırtınaları, kışın çamur derya
ları içinde kaldığını söylemektedir (A/:ıse
nü 't-tef!:asim, s. 164). IV. (X.) yüzyılda Hem
le'nin bir kalesi ve önlerinde köy pazarla
rının kurulduğu on iki kapılı bir suru vardı; 
evleri taştan ve tuğladan yapılmıştı. 

Remle XI. yüzyılda önceleri Fatımller'le 

Karmatller, Fatımller'in şehrin idaresiyle 
görevlendirdikleri Cerrahller, daha sonra 
Fatımller'le Selçuklular arasında birkaç 
defa el değiştirmesinin ardından 1 099'da 
Haçlılar tarafından zaptedildi ve ortasına 



büyük bir kilise yapılarak başpiskoposluk 
haline getirildi. 438 (1047) yılında Remle'
yi ziyaret eden Nasır-ı Hüsrev burayı taş
tan yapılmış yüksek ve demir kapılı sur
larla çevrili büyük bir şehir olarak tanıtır 
(Sefername, s. 29) Şerif el-İdrlsl, VI. (XII.) 
yüzyılda Remle'nin güzelliğinden, çarşı ve 
pazarlarında ticari hayatın canlılığından söz 
eder (Nüzheti1'l-müştal):, I, 356) 1165-1173 
yılları arasında bölgeyi gezen yahudi sey
yahı Ttıdelalı (Tutlle) Benjamin gezi notla
rında Remle'nin eskiden büyük bir şehir 
olduğunu, taşların üzerindeki yazılardan 
hareketle şehrin surlarının yahudiler tara
fından yapıldığını ve şehirde o günlerde 
300 kadar yahudinin yaşadığını söyler (Or

taçağ'da İki Yahudi Seyyahın Avrupa, As
ya ve Afrika Gözlem/eri, s. 54). 

Xl. yüzyılda gördüğü savaşlar dışında iki 
büyük deprem geçiren ( ı 03 3, ı 068) Rem
le zaman zaman harabeye dönmüş, 118T
de Selahaddin-i EyyGbl tarafılidan Haçlı
lar'dan geri alındıktan dört yıl sonra da 
yeniden onların eline geçmesinden endi
şe duyularak tahrip ettirilmiştir. O tarih
ten sonra önemini kaybeden ve yapılan 
anlaşmalar sırasında Haçlılar'da kalan şe
hir Şewal 664'te (Te mm uz ı266) Memlük 
Sultanı I. Baybars tarafından tekrar fethe
dilip harap durumuna rağmen yine Filis
tin'in idare merkezi haline getirildi. Böy
lece yeniden eski önemine kavuşmuş ol
du ve kısa sürede Süleyman b. Abdülme
lik'in sarayı gibi eski binalar onarıldı, bir 
kısmı bugün de ayakta duran birçok bina 
yapılarak tekrar imar edildi. Yaküt el-Ha
mevl VII. (XIII.) yüzyıl başlarında, Filistin'in 
en büyük şehirlerinden Remle'nin yıllarca 
müslümanların ordugahı olduğunu , ancak 
şu anda harap vaziyette bulunduğunu kay
deder (Mu'cemü'l-büldan, lll, 80). Ebü'l
Fida ise bir asır sonra Remle'nin hala Fi
listin'in en büyük şehri olduğunu ve Ku
düs'ün ikinci sırada yer aldığını söyler ( Tal):
vfmü 'l-büldan, s. 227). 7S6'da ( ı355) Hem
le'yi ziyaret eden İbn BattGta şehirden ben-

Remle'de 
Kırkşehitler 

Kulesi 

zer ifadelerle bahseder ( er-Ri/:ıle, s. 60) IX. 

(XV.) yüzyılda Halil b. Şahin camileri, med
reseleri ve ziyaret yerleriyle güzel bir şe
hir olduğunu ve Hz. Yusuf'un iki kardeşiy
le Selman-ı Farisi dahil kırk sahabinin bu
rada medfun bulunduğunu söyler (Züb

detü Keşfi'l-memalik, s. 42) Aynı asırda 

Fransız Dükü Philippe le Bonn da burada 
daha sonra Fransa Kralı XIV. Louis'nin ye
n ilettiği bir manastır yaptırdı (ı420). Ya
vuz Sultan Selim'in Filistin'i almasından 
( ı5ı6) sonra Osmanlı hakimiyetine giren 
Remle dört asır boyunca Osmanlı idaresin
de kaldı. 1799 yılinda N apoiyon Suriye böl
gesine saldırdığında Remle'yi karargah ola
rak kullandı. 191 Tde Filistin'i işgal eden in
gilizler'in eline geçen Remle bir süre İngi
liz manda yönetiminde kaldı ( ı920- ı 948). 

11 Temmuz 1948'de İsrail ordusu tarafın
dan işgal ve ilhak edildi. 2004 yılında 63.462 
olan nüfusun büyük bir bölümünü müslü
man Araplar teşkil etmekteydi. Remll nis
besiyle anılan alimierin başında dört bü
yük fıkıhçı Ahmed b. Hüseyin, Şehabed
din, Şemseddin ve Hayreddin b. Ahmed 
gelir. 
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REMLT, Ahmed b. Hüseyin 

REMLE hint EBÜ SÜFYAN 

L (bk. ÜMMÜ HABİBE hint EBÜ SÜFYAN). _j 
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REMLi, Ahmed b. Hüseyin 
. ( ~}f ıJ::->.:,.! ..>.ıı.>l) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Hüseyn b. Hasen er-Remli el-Makdisi 

(ö. 844/1441) 

Şafii fakihi. _j 

773 ( 1371-72) veya 775 yılında Filistin 'in 
Remle şehrinde doğdu ve orada yetişti. 
Büyük dedelerinden Reslan'a (Arslan) nis
betle İbn Reslan olarak da anılır. önceleri 
babasının manifatura dükkanında çalışır
ken daha sonra bu işi bırakıp medrese tah
siline başladı. Ahmed b. Halil ei-Aiill ve İb
nü'z-Zeratltl diye tanınan Ömer b. Mu
hammed es-Salihl'den hadis, Şemseddin 
Muhammed b. İsmail el-Kalkaşendl, Sira
·ceddin el-Bulkinl ve İbnü'l-Haim'den fıkıh 
dersleri aldı; İbnü'l-Haim'den hesap ve fe
raiz öğrendi. Celaleddin ei-Bulkinl, Şeha
beddin İbnü'n-Nasıh, Muhammed el-Kırı
m!, EbG Hüreyre İbnü'z-Zehebl, Cemaled
din İbn Zahlre, İbnü'l-Küveyk hadis dinle
diği hocalarından bazılarıdır. Remll fıkıhta 
derinleşti. Uzun süre Remle'de Hasekiye 
Medresesi'nde ders verdi. Daha sonra Ku
düs'te inzivaya çekildi ve tasawufa yönel
di. Muhammed el-Kırım!, Şehabeddin İb
nü'n-Nasıh ve EbG Bekir ei-Mevsıll'den hır
ka giydi. ilmi yanında ibadete ve hayır iş
lerine düşkünlüğüyle tanınan Remll, Rem
le ve Kudüs arasında gider gelir, hemen 
her yıl ribatta, özellikle Tuz gölünün ke
narında Yafa sınırında imar ettiği kalede 
kalırdı. Remle'de atalarının yaptırdığı bir 
mescidi yenileyip zaviye olarak kullandı ve 
burada ders okuttu, ayrıca büyük bir ca
mi yaptırdı . Yafa'da da şehrin eski kesi
minde onun adıyla anılan bir cami mev
cuttur. Emir Hüsameddin Hasan, Kudüs'
te bir medrese inşa ettirip meşihatlığını 
kendisine vermek istediyse de kabul et
medi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ke
maleddin İbn EbG Şerif, Ahmed b. Abdur
rahman el-Amiri er-Remll anılmaktadır. 
Makrizi ve İbn Hacer ei-Askalanl ile de 
mektuplaşmış, özellikle Sünen-i EbU Dd
vild'un şerhinde İbn Hacer'den faydalan
mıştır. Hayatının sonlarına doğru Kudüs'e 
yerleşen Remll 22 Şaban 844 (16 Ocak 
1441) tarihinde burada vefat etti. 14 Şa
ban'da (8 Ocak) öldüğü de kaydedilir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u Süneni Ebi Davud. 
Kaynaklarda on bir cilt olduğu belirtilen 
eser Sünen-i Ebu Ddvild'un en hacimli 
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