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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-



lar. Serrik'ın bu tanımı, "anlamı latif ol
duğundan lafız ve ibare ile açıklanması 
konuşan tarafından gizli tutulan şey" şek
linde tarif ettiği işaret kavramından fark
lıdır. Serrac bu bağlamda Ebü Ali er-Rüz
bari'nin, "Bizim ilmimiz işaret ilmidir, sö
ze dönüşürse gizli kalır" cümlesini nakle
der. İşarette batıni mananın ibareler söz 
konusu olmaksızın mutlak bir gizliliği mev
cutken remizde gizli mananın sözle bir 
şekilde açıklanması, ehil olan ve olmaya
na aktarılması söz konusudur. Yakın an
lamlı başka bir kavram olan ima ise "dil
de ifade etme veya etmemeyle değil gay
bet halinin bir neticesi olarak beden or
ganlarının hareket ettirilmesiyle işarette 
bulunma" anlamı taşır. Serrac'ın izinden 
giden Rüzbihan-ı Baki! işaret, ima ve rem
ze kinaye terimini de ekiemiş ve bu kav
ramların müşahede ehlinin makamları ol
duğunu söylemiştir. Ona göre işaret ve 
kinaye birbirine yakın kavramlar olmakla 
birlikte kinayede telvlh (uzun ilişkiler zin
ciri kurma) daha fazladır. işaret makamın
da gaybet halinin yoğunluğundan , müşa

hede sahibi ilahi sırdan oldukça kapalı ifa
delerle haber verir (ayrıca bk. iŞARET). Zi
ra Allah ile müşahede sahibinin kalbi son 
mertebede ilahi muhabbetle kaplanınca 
müşahedesinde idrak ettiği ilahi hakikati 
ancak üçüncü şahıs zamirierini kullana
rak dile getirebilmektedir. Çünkü o, ikili
ğin kalktığı mutlak tenzih mertebesinden 
konuşmaktadır. Kinayede ise tevhidde teş
bihi çağrıştıracak ifadeler kullanılır. Ancak 
bu ifadeler ilahi sırrın kendisini ele ver
mez, sadece müşahede makamına ulaş
mak isteyenlere dalaylı biçimde yol gös
terir. Bu durumda müşahede edilen bir 
yandan pek bilinmeyen lafızlarla ifade edi
lirken öte yandan gizliliğini muhafaza eder. 
İma ise gayb sırrının müşahede ehlinin bü
tün organlarını kaplaması sonucu organ
ların Hakk'a yönelik olarak hareket ettiril
mesidir. Bakli'ye göre remizde işaret, ki
naye ve imaya nazaran dilde tam açıklık, 
manada tam gizlilik vardır. Lafız ile mana 
arasındaki bu zıtlığın giderilmesi lafzın 
remzedilmesiyle gerçekleştirilir. Remiz bu 
anlamda bir semboldür. Müşahede sahi
bi süfi, remiz makamında ilahi sıfat ve fi
illerden tecelli eden hakikatleri ilham va
sıtasıyla sembolik ifadelere büründürür. 
İfadelerin ilahi hakikatiere yönelik alaka 
zinciri kinayeden farklı olarak oldukça kı
sadır. Gaybl bilgi lafızlarda hikmetler şek
linde ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle gayb 
ve meleküt sırları remizlerle ifade edilir. 
Fakat remizlerin gerçek ve gizli manasını. 
ancak gayb bilgisini elde etmek için gay-

bet halini tecrübe etmiş ve halinin serne
resi olarak kendisine marifet verilmiş kim
seler anlar (Bakll, s. 163-165) 

Hücl/irl, süfilerin remizli ifadeler kullan
malarının sebebini kendi aralarında ilahi 
sırların aniaşılmasını kolaylaştırmak ve on
ları tasavvuf ehli olmayan kimselerden giz
lemek olarak açıklar (Keşfü'l-mahcO.b, s. 
517) Kuşeyrl. süfilerin böyle bir maksat 
gütmelerinin arkasındaki sebebi üç şekil
de değerlendirir: İlki, süfilerin sahip olduk
ları hakikat ve marifetlerin akıl yoluyla de
ğil sülük ile elde edilmiş olmasıdır. İkincisi 
zahir ulemasından gelecek eleştirilerden 
sakınmaktır. Üçüncüsü salikiere yol gös
termek amacıyla sırları bir şekilde açıkla
maktır (Risale, s. 179). Hücvlrl ve Kuşey
ri'ye göre süfilerin dili remzl bir dildir. İs
mail Ankaravl, tasawufi remiz ve terim
lerin Hallac-ı MansOr'un katledilmesinden 
sonra oluştuğunu söyler. Süfiler bu hadi
seden ibret alıp sırları remiz ve kavram
larla gizleyerek kendilerine yöneltilecek 
eleştirileri önlemeye çalışmışlardır. Süle
ml ve Gazzall remzi "lafzın delalet ettiği 
batıni mana" şeklinde tarif etmiştir. Süfi 
lafızlarının remzl manası zahir-batın ikili
ğiyle açıklanabilir. Nitekim Kur'an ve Sün
net'te geçen bazı ifadeler gibi tasawufi 
remizlerin de zahir ve batını vardır. Hemiz
Ierin zahiri lafız , batını remzedilen mana
dır. Lafızla remiz arasındaki zıtlık şeriat
hakikat ilişkisinde de görülür. Bu zıtlık ba
tın ilmine sahip süfinin işan te'viliyle ger
çekleşir (Gazzall, s. 40; izzeddin İbn Ganim, 
S. 5-20) 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl, hak olan var
lıktan ilahi isimlerin tecellisiyle çeşitli se
viyelerde zuhur eden bütün mevcüdatı ila
hi remizler şeklinde müşahede eder. Varlık 
ve marifet açısından ilahi remizlerin rem
zedilen Hak ile ilişkilerini keşfeden muh
telif derecelerdeki salikieri "ehl-i rumüz" 
şeklinde adlandırır. İbnü'l-Arabi'ye göre 
remizler zahir, remzedilen batındır. Ancak 
onun remizle remzedilen arasına koyduğu 
ayırım itibarldir. Remizle remzedilen ya da 
batınla zahir, mutlakla mukayyet, ewel ile 
ahir marifet açısından cemolduğunda ayı
rım ortadan kalkar. Bu durumda remiz
ler remzedilenin yansımalarıdır ya da re
mizle remzedilen bir olur. Diğer bir ifadey
le varlık hakikatine delalet eden varlığın 
remizleri kapalı, sınırlı anlamlarını yitire
rek gerçek ve sonsuz anlamlarına kavu
şur. Dolayısıyla remiz ve işaretler zahir bir 
kapalılık ifade ederken varlığın çeşitli se
viyelerine delalet etmesi açısından tam bir 
açıklığa sahiptir. Bu mana açıklığı çerçe-
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vesinde ibareye yaklaşılacak olursa ibare
nin zahiri anlamı aynı zamanda batıni 1 
remzl anlamını doğrudan dışa vuracak ha
le gelir. Ancak İbnü 'l-Arabi'ye göre nasla
ra bu seviyeden yaklaşmak rical-i rumüza 
aittir. Sıradan insan için remizle remzedi
len arasındaki ilişki iki unsura dayanır: Bi
rincisi mekansal uzaklık, ikincisi illetten 
kaynaklanan uzaklıktır. Mekansal uzaklık 
rab ile kul arasındaki mesafedir. Bu me
safeyi ses aşamadığından rab işaret ve re
mizlerle ku la ulaşmıştır. illet ise kulun var
lığın kelimelerini işitıneye muktedir olma
masından kaynaklanan eksiklik veya sa
ğırlıktır. Bu durumda ibare sağır için işe 
yaramayacak ve remizlere başvurulacak
tır. Fakat mekansal uzaklıkla illet uzaklı
ğını antolajik ve epistemolojik açıdan an
lamak gerekir. İbnü'l-Arabl bu düşünce
sinin Kur'an için de söz konusu olduğunu 
söyler. Kur'an'ı uzaklık ve beşerin malül 
olmasından dolayı varlığın ve ulühiyyetin 
hakikatlerine bir işaret, remiz. misaller 
bütünü şeklinde algılar. Keşf ve varlık eh
li (rical-i rumOz) sıradan insanın aksine Al
lah'a yakıniaşmayı gerçekleştirmiş kim
selerdir. Onlar hem varlıktaki hem de 
Kur'an'daki Allah'ın kelamını işitmeye en
gel bir ilietle malül olmaktan uzaktır. On
lar için Kur'an bir işaret ve remiz olmayıp 
bütün mana imkanlarını anlamayı sağla
yan bir ibaredir. İlahi ibarenin varlığın 
muhtelif mertebelerine yönelik mana de
laletleri içermesi sebebiyle aynı zamanda 
işaret ve remizdir ( el-Füta.J:ı[!t, Il, 504) 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Me§nevi'

nin girişindeki, "Benim sırrım kelamım
dan, feryadımdan uzak değildir, onu gö
recek göz, işitecek kulak nerede?" beyti 
İbnü'l-Arabi'nin remiz-remzedilen ilişkisin
de ileri sürdüğü düşünceyle paralellik gös
terir. 

Tasawuf edebiyatı büyük ölçüde remiz 
ve mecazlarla örülü sembolik dile dayanır. 
İbnü'l- Farız. Ferldüddin Attar, Abdurrah
man-ı Cami ve Mevlana Celaleddin-i RO
ml gibi süfi şairlerin şiirleri işaret ve re
mizlerle doludur. Süfi şairlerin remizleri 
kullanması mizaç ve meşreplerine bağlı
dır. Hakikat hakkındaki düşüncelerini be
şer! aşkın güzellik ve eaşturucu hayal sü
retlerine büründürürler. Mesela sevgilinin 
gül yanağı isim ve sıfatlarıyla tecelli eden 
ilahi hüviyeti temsil eder. Onun siyah saç
larının büklümleri kesretle perdelenmiş 
vahdete ve "bir" e işaret eder. "Nefsinden 
kurtulman için şarap iç" denilirken, "İlahi 
temaşanın cezbesi içerisinde maddi var
lığını terket" anlamı kastedilir. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Serrac. el-Lüma ': İs lam Tasauuufu (tre H. Ka
mi l Yılmaz), İstanbul 1996, s. 330-331 ; Kuşeyrl. 
Risale (U l udağ), s. 179; Hücvirl, Keşfü '1-mahcub 
( U lu dağ ), s. 517; Gazzall. Miş ka tü '1-enuar ( n ş r. 

Ebü 'l-Aia e l-Aflfl), Kahire 1383/1964, s . 40; Bak
li. Meşrebü'l-eruaf:ı ( n ş r Nazif M. Hoca), İstanbul 
1974, s . 163-165; Ahmed b. Ali ei-Bünl. Şemsü'l
maarif (tre Sela hattin Al pay), İstanbul 1988, s. 
161; İbnü 'I-Arabl, el-Fütaf:ıtit, Beyrut, ts. , ll, 504; 
İzzeddin İbn Ganim. i;fallü 'r-rumQz ve me{atf/:ıu'l
künQz, Kahire 1961 , s. 5-20; İsmail Rusühl An
karavl. Makasıdü'l-aliyye fi şerhi 't-Taiyye, Süley
maniye Ktp ., Hamidiye, nr. 654, vr. 15'-b; Yahya 
Agah b. Salih el-İstanbul!, Mecmuatü'z-Zarai[San
dukatü '1-Maarif: Tarikat Kıyafetlerinde Sembo
lizm (haz. M. Serh an Tayşi -Ülker Ayteki n ), İstan
bul 2002; Nasr Hami d E bO Zeyd, Felsefe tü 't-te'ufl: 
Dirase /i te'uW 'l-~ur'an 'inde Muf:ıyiddin ibn 
'A rabi, Beyrut 1996, s . 266-275; A. Schimmel. 
Tanrı 'nın YeryQzündeki işaretleri (tre Ekrem De
mirli ). İstanbul 2004, s. 19-56; R. Bahar Akpınar. 
"Sufi Kültüründe Sembollerin Yeri ve önemi Hak
kında Bir Deneme" , Türkbilig, sy. 7, Ankara 2004, 
s. 13; A Kynsh, "Ramz" , EJ2 ( İng.), Yili, 426; Sü
leyman Uludağ, "Ahmed el-Bürıl", DiA, VI , 416. 

L 

!il SEMİH C EYHAN 

REML 

(bk. REMİL). 

XVII. yüzyı lın 

ikinci yarısında 
Re mle'yi 
gösteren 
bir gravür 

_j 

L 

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 


