
RE MiL 

Kur'an-ı Kerlm'e göre gaybı bilmek Al
lah'a ve O'nun bildirdiği peygamberlere 
mahsustur (Al-i imran 3/ 179; el-Cin 72/ 
26); dolayısıyla kes bl olarak gaybın bilin
mesi mümkün değildir. İslam dini Cahili
ye döneminden kalma pek çok kehanet 
ve fal çeşidi gibi remili de yasaklamıştır. 

Buna rağmen insanlardaki gaybı bilme 
merakını ve istikbalde meydana gelecek 
olayları önceden öğrenme arzusunu istis
mar eden bazı kişiler diğer fal çeşitleri gi
bi remili de ısrarla sürdürmüş ve günü
müze kadar gelmesine yol açmıştır. 
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REMİZ 
(_;.}f) 

Dotaylı anlatım biçimlerini 
ifade eden bir terim_ 

_j 

Sözlükte remz "işaret etmek, işaret su
retiyle bir şey anlatmak; işaret , sembol, 
nişan, üstü kapalı anlatım" manalarma ge
lir (Usanü 'l-'Arab, "rmz" md.; Tacü 'l-'arüs, 
"rmz" md.). Kur'an'da bir yerde geçen re
miz kelimesi (Al-i imran 3/4 1) "dudak, baş 
veya elle işarette bulunmak" anlamındadır 
(Matürldl. ı. 300) İbn Reşll5- ei-Kayrevanl 
remzin gerçek manasının "anlaşılmayacak· 

derecede gizli söz, fısıltı" demek olduğunu 
ve "işaret" anlamının buradan doğduğunu 
söyler (el-'Umde, ı , 521 ). Remiz belagatta 
kinaye ve işaret türü olarak kullanıldığı gibi 
edebiyatta ima, telmih ve muamma türü 
çerçevesinde dalaylı anlatım ve iletişim bi
çimlerini ifade eden kapsamlı bir terimdir. 
Gerek İbn Reşll5- gerekse Ebu Ali ei-Hati
ml'nin, işareti "bir duygu ve düşünceyi ona 
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mevzu olmayan başka lafızlarla ifade et
rnek" şeklinde telakki ettikleri anlaşılmak
tadır. Bu manada işaret kinayeyi hatırla
tan bir kavram şeklinde görünüyorsa da 
ondan farklıdır (bk. KİNAYE). İbn Reşll5- işa
retin bir alt kategorisi saydığı remze örnek 

olarak şu dizeyi vermiştir ; ~~j ı:r ~ ~" 

"Jo-:>1 Jr ı:~ co ~1 ~~co 1 ~~.:ı-"' (Di
yet ödedim ona kocasının kan bedeli ola
rak çakıl taş ı saymakla 1 Her sabah ya da 
her akşam üstü). Burada "çakıl taşlarını 
saymak" ifadesiyle, bu eyleme sebep olan 
"keder ve hüzne boğulmak" anlamına rem
zedilmiştir, çünkü üzülen kişi can sıkıntı
sından bu tür eylemiere başvurur. Kuzey
batı Afrikalı belagat müellifleri de remzi 
muammanın bir alt kategorisi sayar. Sek
kakl ekolüne göre remiz kinayenin bir alt 
kadernesi niteliğinde dalaylı anlatım türü 
olup bir şeyi kendisini değil alakalısını zik
rederek aniatma biçimidir. Bu çerçevede 
"geniş omuzlu" (güçlü), "küçük başlı" (kuş 
beyin li ) ve "temiz uçkurlu" (iffetli) kinaye
leri remze örnek olarak zikredilir ( Besyü
ni Abdülfettah Besyün\', s. 262-263) "Gün
düzün iki ucunda ve geceye yakın saatler
de namaz kıl" ayetinde (HQd 11 / 1 14) "gün
düzün iki ucu" ile öğle ve ikindi, "geceye 
yakın saatler" ile de sabah, akşam ve yatsı 
olmak üzere beş vakit namaza remiz ve 
işaret edildiği belirtilir (Ahmed Matlüb, s. 
499). 

Sözlü ve Yazılı Remizler. İbn Vehb el
Katib el-Burhem adlı eserinde (s. 137- 138) 
remzi "bilgi iletişiminde faydalanılan şifre 
dili" anlamında kullanmıştır. Bu ise mesajı 
başkalarından gizlemek amacıyla sadece 
konuşaola konuşulanın yahut gönderenle 
gönderilenin anlayacağı şekilde kelime ve
ya onları oluşturacak harflerin her biri için 
kuşlarla diğer hayvanlar veya cansız nes
nelerden bir ismin belirlenmesiyle olur. Şii 
mezhebine mensup olan İbn Vehb Kur'an'
da İslam tarihinin büyük hadise ve inkı
lapları, kraliyet ve hilafetlerin süreleri ve 
çıkacak fıtneler gibi önemli olaylara işaret 
eden remizlerin bulunduğunu, hurCıf-ı mu
kattaalarla "ve't-tln, ve'z-zeytün, ve'l-fecr" 
gibi yemin ifadelerinin birer remiz oldu
ğunu belirtir; bu arada Hz. Ali 'nin gelece
ğe dair birçok şeyi bildiğini ileri sürer. İbn 
Vehb anılan eserinde ve EbCı Hatim er-Ra
ziA 'lô.mü'n-nübüvve adlı kitabında ka
dim filozofların, hikmetin ehil olmayan el
lere geçmesini önlemek amacıyla söz ve 
eserlerinde remiz dilini kullandıklarını , pey
gamberlerin geleneğine uyarak işarl ına

nalar taşıyan özlü sözler ve hikmetli deyiş
ler ortaya koyduklarını. onların sözlerinden 

birçoğunun remiz, lugaz ve muamma tü
ründen olduğunu, Eflatun'un sözlerinin 
çoğunda sembolik anlatırnın tercih edil
diğini , Aristo'nun da örtülü bir dile baş
vurduğunu belirtir (a.g.e. , s. 137; Kraus , 
s. 32-33, 48, 281). Aynı şekilde Hermetik 
külliyatta da hakim üs!Cıp semboliktir. İs
lam'ın ilk asırlarında bu eserlerin rumuz
ları tercüme, şerh ve tefsir hareketleriyle 
çözülerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. 

Bunun yanında İbn Sina, Sühreverdl ve 
İbn 1\.ıfeyl gibi İslam filozofları soyut fel
sefe konularını somut bir dille anlatmak 
ve anlaşılmalarını kolaylaştırmak için ale
gorik öykü tarzında ortaya koydukları bazı 
eserlerinde remii üslilba başvurmuşlardır. 

Fiili Remiz. Bu yöntem iletişimde keli
me ve sözlerin yerine eylem ve davranış

ların bazı anlamlar telmih eden birer re
miz ve işaret olarak kullanılmasıdır. Özel
likle diplomaside ve hediyeleşmelerde ta
rafların birbirine gönderdiği nesneler bazı 
anlamları simgeler. EbQ Hilal el-Askeri şu 
anekdota yer verir: Anberoğulları'ndan bir 
kişi Hanzaleoğulları'na esir düşer. Esir, Han
zaleoğulları'nın kendi kabilesine baskın ya
pacağını anlayınca Anberoğulları'na bir han
zale (ebücehil karpuzu). içi kum dolu ve içi 
diken dolu iki kese gönderilmesini sağlar. 

Bunlarla kum gibi çok ve silahlı Hanzale
oğulları'nın baskın yapacağı mesajının ve
rildiğini anlayan kabilesi hemen yurtlarını 
terkederek bir katliamdan kurtulur (Kita

bü'ş-Şma'ateyn, s. 407) . İlk defa Hlre Kralı 
Nu'man b. Münzir'in huzurunda Sa' d b. Ma
lik'in asaları çarparak yaptığı hareketlerin 
bazı anlamlara (bir yerin kurak veya mürn
bit olması gibi) yorumlanmış ve "kar'u'l
asa" tabiri şiirlerde bu olayla bağlantılı bir 
anekdotu hatırlatan remiz-telmih şeklin
de kullanılmıştır (Ebü'l-Abbas Ahmed b . 
M uhammed ei-Cürcan\', s. 104- 105). İbn 
Ebü's-Serh, Kitô.bü'r-Rumi'ız adlı eserin
de kadim Araplar'a ait bazı davranışların 
onların batı! akldelerinin sembolik anlatı

mı olduğunu açıklamaktadır. Kalkaşendl 

bu türü "yazıyla ilgisi olmayan remizler ve 
işaretler" başlığı altında ele almış , meanl 
ve beyan ehlinin bunlara "istiare-i mekniy
ye" adını verdiğini, ayrJca "vahiy ve işaret" 
de denebileceğini söyleyerek diplomaside 
yaşanmış bir örneğe yer vermiştir ; Kastil
ya Kralı XI. Alfonso (intikamcı Alfonso) Mı
sır Memlük sultanı Muhammed b. Kala
vun'a içinde bir kılıç , tüfek şeklinde bir el
bise. tabuta benzeyen bir divan olan he
diye paketi göndermiş ve bununla, "Seni 
bu kılıçla öldürür, bu giysiyle kefenler ve 
bu tabuta koyarım" demek istemiş , İbn 



Kalavun da siyah bir ip ve bir taş yollaya
rak onun bağlanması veya taşlanması ge
reken bir köpek olduğunu anlatmıştır ( Şub
f:ıu 'l-a'şa, IX, 250) Yine Kalkaşendi şöyle 
bir olay nakleder: Timur ve askerlerinin 
Suriye beldelerini işgal ettiğ i sırada Halep 
Krallığ ı'ndan Memlük Sultanı Berkuk'a gön
derilen bir mektupta beldelerde aslan, 
kaplan ve yılanlarla koca bir ejderi sürük
leyen bir selin zuhur ettiği yazılmış. mek
tup bir süre gerçeğe hamiedildikten sonra 
zamanla bununla Timur ve askerlerinin 
anlatıldığı görülebilmiştir (a.g.e. , IX, 25 1 ). 

Kısaltına Remizleri. Daha çok baştaki 
harflerden oluşturulan kısaltmalar şeklin
de görülen bu remizler Ortaçağ'da bazı 
metinlerde kullanılmışt ı r. Ali b. Ebü'r-Ri
cal astrolojideki kısaltmalara dair Kitô.
bü 'r-Rumuz'u, Ali b. Muhammed ei-YQ
nini de hadis ilmindeki kısaltmalar için ay
nı adı taşıyan bir eser yazmış, Muhammed 
b. Abdurrahman ei-Ukberi, Mecma'u'l
a]fvô.l fi me'ô.ni'J-emşô.l'inde mesellerin 
alındığı kaynaklara dair otuz farklı kısalt
ma kullanmıştır. Başta kimya olmak üze
re matematik, geometri, fizik, astronomi 
vb. ilimlerde eskiden beri kullanılan re
mizler genellikle terimierin baş harflerin
den oluşturulan kısaltmalardır. 

İslam'da ve Kur'an'da Remiz. islam li
teratüründe remiz "bir şeyin yerine geçen 
ve onu hatırlatan özel değere sahip somut 
alarnet soyutu temsil eden özel işaret ve 
gösterge, anlaşılması zor kavram, duygu 
ve düşüncelerin aniaşılmasını sağlayacak 
olan somut gösterge" gibi tanırnlara ko
nu olmuştur. Allah'ın görünmezliği ihtiyar 
etmesi ve dini gerçeklerin çoğunun soyut 
değerler niteliğinde olması, onların an latı

mında diniere ve inançlara göre değişen 
sembollerden yararlanma zaruretini do
ğurmuştur. Zerdüştilik'te ve büyücülükte 
ateş karşı konulmaz ilahi bir gücün sem
bolü, Hinduizm'de inek sütü, eti, derisi , 
hatta dışkısıyla ilahi lutfun simgesi ola
rak görülmüştür. Haç Hıristiyanlığın , hilal 
islam'ın sembolü ve amblemi olarak ka
bul edilmiştir. Birçok nasta anılan nitelik
leriyle Allah "kutsal melik" (el-melikü'l-kud
dQs), insanlar O'nun kulları, Kabe O'nun 
evi (Beytullah) olarak sembolize edilmiştir. 
Yine "arş" Selef alimlerine göre Allah 'ın tah
tı , "arş üzerine istiva" kelamcılara göre ya
ratıp kenara çekilmeksizin idare. mura
kabe ve kontrolünün sürdüğünün simge
sel dille anlatılmasıdır. Zemahşerl. Cenab- ı 

Hakk' ın Kur'an'da yer alan vaadlerinde, 
"Umulur ki kurtulursunuz, belki kurtulur
sunuz, belki merhamet olunursunuz ... " 

şeklindeki ifadelere yer verilmesini O'nun 
bir kral gibi sembolize edilmesi olarak 
görmektedir; çünkü kralların vaadlerinde 
geçen "belki" sözü kesinlik bildirmektedir 
( el-Keşşaf, ı, 21 3). Bunlar, soyut olan Al
lah 'ın konumunun beşer aklına somut bir 
şekilde yerleştirile bilmesi için zorunlu olan 
sembollerdir. islam'da ev ve bina figürü 
(Buhari, "İman", 1-2) O'nun temel sem
bollerinden biridir. Allah'ın birliğine iman 
binanın çatısı ; namaz, oruç. zekat ve hac 
binayı ayakta tutan dört sütunla sembo
lize edilmiştir (krş . Aci Cıni , ll , 36-37). Ab
destte günah işlemeye elverişli organla
rın yıkanmasıyla abdest günahlardan vaz
geçmenin simgesel anlatımı olduğu gibi 
namaz da bütün varlık mertebelerinin dua 
ve tapınmalarını sembolize eden figürleri 
kendinde toplamıştır. Hacda yapılan iba
det şekillerine de sembolizm hakimdir. Hac 
sırasında Hacerülesved'in öpülerek veya 
selamlanarak tavafa başlanması Allah'la 
biat tazelemeyi, Kabe'nin çevresinde ta
vaf edilmesi ilahi kanunlara boyun eğmeyi 
sembolize eder. Yine sa'y, hervele ve zem
zem Hacer olayını, anne sevgisini, Allah 
sevgisini ve ilahi nusreti simgelemekte, 
Mina'da kurban kesrnek Hz. ibrahim'in 
oğlu ismail'i kurban etmesini, ilahi em
re teslimiyeti ve gerektiğinde Allah yo
lunda canını feda etmeyi anlatmakta, 
şeytan taşlamak da Hz. ibrahim, Hacer 
ve isınail'in şeytanın akıl çelmelerine uy
mamasını, onun vesvese ve kışkırtmaları
na kapılmamalarını remzetmektedir. 

Dini gerçeklerin çoğu soyut değerler ol
duğundan aniatma ve anlama güçlüğü söz 
konusudur. Bunların anlaşılır hale getiril
mesi temsil, tahyil, mesel, teşbih , istiare, 
mecaz, kinaye gibi lisani ve belagi üsiCıplar 
yoluyla somut örneklere yani sembol dili
ne başvurmakla mümkün olur. Ayrıca her 
zamana ve her kültür düzeyine hitap eder 
nitelikte olmak sembolik üsiCıba başvur
mayı zorunlu kılar. Kur'an'daki müteşa
bih ayetlere bu üsiCıbun hakim olduğu 
söylenebilir. Kur'an mikro ve makro alem 
sırlarını bu üs!Cıpla anlatmıştır. Kur'an'
da iman, küfür, şirk ve nifakın durumu ile 
mümin, kafir, müşrik ve münafığın ruhi 
halleri ve arnelleri gibi soyut gerçekler so
mut örnekler ve canlı anlatım üsiCıbuyla 
verilmiştir. " Işık" ve " karanlıklar" (nur ve 
zulümat) simgesi Kur'an'da yer alan temel 
sembollerdendir. Işık iman ve hidayet. ka
ran lıklar ise küfür. şirk ve dalalettir. Mü
nafığın hali karanlıklar içinde bocalayan, 
sağanağa tutulmuş kimsenin (el-Bakara 
2/ 17-20) ve kalbi hasta olan (e i-Bakara 2/ 
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ı 0) kimsenin durumu ile, dışı düzgün, içi 
kof kereste (e l-Müna fı kü n 63/4) figürü ile 
somutlaştırılmış. kafırler de kalbi ve kula
ğı mühürlü, gözleri perdeli kimse figürle
riyle (el-Bakara 2/7) temsil edilmiştir. Ay
nı şekilde yetim malı yemenin vebali (en
N isa 4/10) , infakın sevabı (el-Bakara 2/26 1 ), 
riyakarlık ( ei-Bakara 2/264). Kur'an (Al-i 
imran 3/103). hak ve batı! (er-Ra'd 13/17). 
kafırin arneli ( İ brahim 14/18). güzel söz ( İb

rahim 14/24-25) , çirkin söz (İbrahim 14/ 
26). yeminini bozan kimse (en-Nahl 16/92). 
müşrik (e l-Hac 22/3 1). kafirler in hayal kı
rıklığıyla neticelenen arnelleri (en-Nur 24/ 
39). Hz. Peygamber (ei-Ahzab 33/46). gıy
bet (el-Hucurat 49/ 12). Tevrat'ın gereğini 

yerine getirmeyenler (e i-Cum'a 62/5) ve is
lam dini (es-Saf 61/8) sembolik bir anla
tımla dile getirilmiştir. Kur'an, soyut kav
ramları anlatmak için kullandığı sembolik 
figürleri ilk muhataplarının yakından ta
nıdığı nesne ve olgulardan seçmek sure
tiyle onların daha iyi kavramasını sağla 

mayı hedeflemiştir. Kur'an'da hurma lifi, 
hurma çekirdeğindeki hücre oyuğu (en
Nisa 4/49, 124). hurma çekirdeği üzerin
deki ince şeffaf zar (Fatır 35/13). havada 
uçuşan ve ancak güneş ışığında görülebi
len zerre (ez-Zilzal 99/7-8), devenin (veya 
halatın) iğne deliğinden geçmesi (ei-A'raf 
7/40) gibi alegorik ifadelerde de (istiare
ler) sembolik anlatım gözlenmektedir. 

Bazı müfessirler, Kur'an'da soyut ger
çeklerin çarpıcı biçimde anlatılması için ta
rihi hakikati söz konusu olmayan sembo
lik ve alegorik hikayelerin bulunduğunu ifa
de etmiş , onları temsil. mesel, kinaye ve 
tariz gibi belagat türleriyle nitelemiştir. 
"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara tek
lif ettik, fakat onlar bunu yüklenmekten 
çekindiler ve sorumluluğundan korktular, 
insan ise onu yüklendi" mealindeki ayet 
(ei-Ahzab 33/72) emanetin taşınamaz olu
şunun, sorumluluğunun büyüklüğünün 

temsil ve tasviri olup gerçekte böyle bir 
arzetme ve çekinip korkıma söz konusu 
değildir (Zemahşeri , V, 102-103). "Kıyamet 
gününde bütün yeryüzü O'nun avucunun 
içinde olacak, gökler de sağ eliyle dürül
müş hale gelecektir" ayeti (ez-Zümer 39/ 
67) ilahi azarnet ve kudretintemsili olup 
Allah'ın onu avuçlaması ve dürmesi düşü
nülemez. Yine, "O gün cehenneme 'doldun 
mu?' deriz, o da 'daha var mı?' der" mea
lindeki ayette (Kaf 50/30) zahiri mana de
ğil cehennemin son derece geniş olduğu
nun hedeflendiği ifade edilmiştir (a.g.e., 
V, 60 1-602). Aynı bakış açısı naslarda Al
lah 'a nisbet edilen ve "el, göz, yukarıdan 
aşağıya inme, gelme" gibi yaratılmışlık 
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özelliği taşıyan ifadeler için de söz konu
sudur (bk. SIFAT; TENZİH). 

Remziyye (Sembolizm) . XIX. yüzyılın son
larında, gerçekçilik akımının etkisiyle olu
şan parnasizm hareketine tepki olarak 
Fransa'da doğan bir sanat akımı olup ön
ce şiirde, sonra edebiyatın diğer dallarında 
ve diğer sanatlarda özellikle resimde or
taya çıkmıştır. Fransız şairi Jean Moreas, 
1886'da Le Figaro gazetesinde yayımla
dığı "sembolizmin manifestosu" yazısıyla 
akımın adını ve esaslarını ilk defa ortaya 
koymuştur. Akımın doğmasında Charles 
Baudelaire, Paul Verlaine'nin şiir ve düşün
celeri etkili olmuştur. Bu akıma göre şiir 
gerçeği değil onun insanda bıraktığı izleri 
ve etkiyi dile getirmelidir, çünkü insan ev
reni ve eşyayı olduğu gibi değil duyduğu 
ve hayal ettiği gibi yansıtır. Bu sebeple 
açık anlatım nesrin işidir. Şiir engin anlam 
ve çağrışımlar içeren muamma denizi gi
bi örtülü olmalıdır. Bu da kelime ve ifade
lerin sözlük anlamlarının ötesinde sembo
lik manalar çağrıştıracak şekilde kullanıl
masıyla mümkün olmaktadır. 

Arap edebiyatında remziyyenin kökleri 
Beşşar b. Bürd, Mütenebbl ve Ebü'I-Ala 
el-Maarr'i'ye kadar uzanır. Bunların bazı şi
irleri açık ve gerçekçi çizgide olmayıp sem
bolik anlamlar içerir. Çağdaş Arap şiirinde 
sembolizm Batı sembolizminin etkisiyle 
ortaya çıkmıştır. Eserlerinde klasisizm, ro
mantizm ve sembolizmi birleştiren Cib
ran Hafil Cibran, Lübnanlı tabip ve şair Edlb 
Mazhar ve üç divan sahibi Yusuf GassQb, 
İlya Ebu Madl, Said Akl, Nizar el-Kabbanl. 
Bişr Faris, Salah Lebkl, Salah el-Esir, Yu
suf el-Hal, Ali Mahmud TaM, Salih Cev
det modern Arap şiirinde sembolizmin 
başlıca temsilcileridir. Sembolizmin tesi
riyle modern şiir ve serbest şiir hareketine 
geçenler arasında Nazik el-Melaike, Bedr 
Şakir es-Seyyab, Salah Abdüssabür, Bü
lend el-Haydar!, Abdülvehhab el-Beyyatl, 
Halil HOr! görülür. 

Türk edebiyatında remiz "telvlhat" baş
lığı altında incelenmiş ve bir sözü açıktan 
söylemek yerine onu hatırlatan başka ifa
deler kullanarak meramı ifade etme biçi
mi olarak görülmüştür. Şiirde bir kelime
nin yakın anlamı yerine herkes tarafından 
bilinen uzak anlamının çağrıştırılarak gizli 
bir dil veya anlam oluşturulması remiz sa
natını doğurur. Tahirülmevlevl buna, "Bir 
kısa bir uzun ademle tarlkdaş oldum 1 
Arif anlar ki bu yolda nelere düş oldum" 
beytini örnek vermektedir ki (Edebiyat Lü

gatı, s. ı 6 I) burada kısadan maksat fitne
ci, uzundan maksat ahmaktır. Hemizde or-
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taya konan anlam ilişkisi, toplumun tarih 
hafızasında veya gelenekte özel bir anlam 
kazanmış olan kelimelere dayanır ve duy
gu ile düşüncenin anlatımında çağrışım 
veya benzerlik yoluyla zikredilir. Daha zi
yade soyut varlıkları bir gerçekten hareket
le somut olanlarla karşılama imkanı sağ
lar. Divan ve tekke şiiri bu tür remizler ba
kımından hayli zengin bir mazmun dağar
cığına sahiptir (söz= şarap veya ab-ı hayat, 
sevgili =sultan, d udak= gonca, gül ile bül
bül =sevilen ile seven vb.). Kinayeli sözler
deremizler sıkça yer alır (tilki= kurnaz, 
kaz= ahmak vb.), bu sebeple remiz için 
"gerçek anlamdan kinalmanaya geçgi va
sıtaları az ve işaret ettiği anlama delaleti 
gizli olan kinaye" de denilmiştir. 

Türk kültüründe ebced rakamlarının 
toplamıyla ifade edilen kelimeler (özellikle 
küfür ve hiciv sözleri), Arap alfabesindeki 
bazı harflerin yazılış şekilleriyle ima edi
len düşünceler (mesela "adem" kelimesi
nin yazılışında yer alan elif harfinin düz 
bir çizgi olarak kıyamı, boyu ikiye bükül
müş birini andıran dal harfinin rükQu ve 
dertop olmuş bir insanı andıran mlm har
finin secde halini ifade etmekle adem ola
bilmek için namazın şart oluşuna işaret 
ettikleri düşünülür), hatta yapay bir dil 
olarak ortaya çıkan Salibilen dilindeki ses
ler de birer remiz unsuru olarak gösteri
lebilir. Hemzin bir edebiyat sanatı şeklin
de kullanılması hayli yaygındır. FuzQII'nin, 
"Şu gamlar kim benim vardır balrin başı
na konsa 1 Çıkar kafir cehennemden güler 
ehl-i azaboynar (Benim çektiğim şu gam
lar eğer bir devenin başına konulsaydı 
[deve o acıya dayanamaz, zayıflar, ineelir 
ve nihayet iğne deliğinden geçecek dere
celere gelirdi de[ bu vesileyle kafirler ce
hennemden çıkar, azap ehli sevinçten gü
lüp oynamaya başiardı i) beytinde, "Deve 
iğnenin deliğinden geçmedikçe kafirler 
cennete giremez" ayetinin (el-A'raf 7/40) 
remiz yoluyla zikredilmesi remzin bir ede
biyat sanatı olarak zarif bir örneğidir. 

XIX. yüzyılda Fransa'da sembolizm adıy
la ortaya çıkan sanat aslında "remzin bü
tün bir esere uygulanması" şeklinde ta
nımlanmaya müsaittir. Bu edebiyat akı
mı Türk edebiyatını da derinden etkile
miş ve özellikle duygusal hayatın açıklan
masında şair ve yazariara yeni imkanlar 
sunmuştur. Simgelerle yüklü bir dilin ör
tülü imalarıyla bazı kişisel izlenimler, ruh 
halleri, sezgiler, karmaşık düşünceler ve 
özellikle soyutla somut arasındaki bağlan
tının daha kolay aniatılmasına kapı arala
yan sembolizm Türk edebiyatında Cenab 
Şahabeddin, Ahmed Haşim, Ahmet Ham-

di Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas gibi 
şairler tarafından benimsenip uygulanmış
tır. 
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J!llllll ISMAİL DURMUŞ 

D TASA VVUF. İlk sQfıler re miz kelime
sini "bir manayı, bir düşünce ve duyguyu 
üstü kapalı bir şekilde ifade etme" anla
mına gelen işaret terimiyle eş anlamlı ola
rak kullanmışlardır. Remzi işaret ve ima 
ile birlikte fark gözeterek bir tasawuf te
rimine dönüştüren ilk sQfi olan Ebu Nasr 
es-Serrac (ö. 378/988) remzi "sözün zahi
rinin altında yatan, ehlinden başkasının 
anlayamadığı gizli mana" şeklinde tanım-


