
ACBÜ'z-ZENEB 

şeri, el-Fa ,i~. "'acb" md.; İbnü'I-Esir, en

Nihaye, "'acb" md .; NevevT, Şerf:ıu Müs

lim, X, 422 ; İbn Hacer, XVIII, 174 ; Ayni, 
X:V, 412). Son 'devir alimlerinden M. Re
şid Rıza da birinci görüşün itikadi saha
da delil kabul edilebilecek bir temele 
dayanmadığını öne sürerek ikinci. görü
şü tercih etmiştir (bk. Tefsirü'l-menar, 

VIII, 470) . 

Acbü'z-zenebin çürüyüp yok olacağını 
kabul edenlerin, doğruluğunda şüphe 

bulunmayan ilgili hadislerin zahiri ma
nasını kabul etmemek için geçerli bir 
delil gösteremedikleri dikkate alınırsa , 

çoğunluğun benimsediği birinci görü
şün daha isabetli olduğu ortaya çıkar. 

Esasen konuyla ilgili hadislerde anlatıl
mak istenen husus, toprağa karışan in
san cesedinin tekrar yaratılmasına esas 
teşkil edecek maddi bir unsurun top
rakta veya cesedin çürüyüp yok olduğu 
herhangi bir mekanda varlığını koruya
bilmesidir. Acbü'z-zenebin gözle görü
lebilen küçük bir kemik parçası olarak 
anlaşılması uygun olmayabilir. Nitekim 
insanın tekrar yaratılışına esas teşkil 

edecek maddeden baseden hadislerde 
acbü'z-zeneb yerine acmü'z-zeneb (kuy
ruk sokumu civarında nokta gibi pek kü
çük bir şey: nüve) ifadesinin yer aldığı 

da nakledilmektedir (bk. ZemahşerT, el

Fa,ik, "'acb"_ md.; .Kurtubi, X:V, 58) . Bu
na göre insanın acmü'z-zenebden, yani 
kendisinin fizyolojik özelliklerini taşıyan 
ve duyutarla idrak edilemeyen noktaya 
benzer çok küçük bir parçadan yaratı
lacağı anlaşılmaktadır. "Hani rabbin in
sanların sırtlarından zürriyetlerini çıka
rıp onları kendilerine şahit tutmuştu" 

(ei-A'raf 71 ı 72) ayetindeki " çıkarılan zür
riyetler"e, "gözle görülemeyecek zer
reler" manasının verilmesi (bk. M. Re
şid Rıza, Vlll, 4 73). bu açıklamayı teyit 
etmektedir. 

Biyolojinin çağımııda gelişen genetik 
kısmına ait verileri, adı ister acbü'z-ze
neb olsun ister acmü'z-zeneb olsun, in
sanın maddi varlığının kaynağını teşkil 
eden unsurların (moleküllerin) toprakta 
veya başka bir mekanda varlığını de
vam ettird iğini bildiren haberleri doğ
rular mahiyettediL Zaten acbü'z-zeneb
le ilgili hadislerin tasvir ettiği ikinci ya
ratılıŞ, hem oluşum hem de mekan ba
kımından insanın ani! rahmindeki olu
şumuna fazlasıyla benzemektedir. Emb
riyolojinin verilerine göre sperm ana 
rahmine düştüğü zaman, orada çekir-
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değin toprakta çimtenişi gibi çimlenir 
ve biter. Bu bitme esnasında ana rahmi 
ile insan embriyonu arasında birleştirici 
bir sap bulunur. Bu sap insan embriyo
nunun kuyruk sokumuna tekabül eden 
bölgesi ile irtibatlıdır. Başlangıçta insan 
bu sap üzerinde büyür. Ana rahmindeki 
döllenme anı yumurtanın öldüğü andır. 
insanın ölümü de bulunduğu toprağın 
döllenmesi şeklinde düşünülebilir. Bu, 
Allah Teala'nın ölüden diri, diriden ölü 
çıkarmak (bk_ ei-En'am 6 / 95) şeklindeki 

kudret tecellisine de uygundur. Esasen 
Kur'an-ı Kerim'deki fena ve helak kav
ramlarını "mutlak yok oluş " (adem) an
lamında değil, canlının ölümünden ön
ceki formunun bozularak çeşitli varlık 

şekillerine dönüşmesi, bunun yanında 
ölümden önceki varlığına ait bazı özel
likleri de koruması şeklinde anlamak 
islami akldeye ters düşmez . Dolayısıyla 
hadislerde acbü'z-zeneb veya acmü'z
zeneb diye ifade edilen şeyin ölümsüz
lüğünü ve yeniden dirilişin nüvesini teş
kil edeceğini düşünmek, Allah'tan baş
ka her şeyin fani olacağı inancıyla çe
lişmez. 

Günümüz tıp bilimlerinde acbü'z-ze
neble ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, 
kuyruk sokumu bölgesinde bitkilerin 
tohumuna benzeyen, noktacık halinde 
bir teşekkülün veya hücrenin buluna
bileceğini söylemek mümkündür. insa
nın ikinci defa yaratılışı, Hz. Isa ' nın ana 
rahminde muhtemelen tek hücre ile 
oluşması gibi, bir tek hücrenin hücre 
kültüründe çoğalması yoluyla olabilir ve 
hücre genterindeki genetik şifre bu ya
ratılış olayını düzenleyebilir. 
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ACCAC 

(<;::~') 
Ebü'ş-Şa'sa' Abdullah b. Ru'be ( ~» ) 

(ö. 97 / 715-16) 

Temim kabilesi şairlerinden. 
_j 

Bir mısraında "ya'uccü" ( &t) ve "ac
'ace" ( ~ ) kelimelerini kullandığı için 
kendisine Acdic lakabı verilmiştir. Muh
temelen Hz. Osman 'ın hilafetinin (644-
656) ilk yıllarında Basra'da doğdu ve 
orada yetişti. Ebü Hüreyre ile görüşe
rek ondan hadis dinledi. Ebu Ubeyde ile 
Merzübani onun Cahiliye devrinde doğ
duğunu söylerler (bk. el-işabe, lll , 89). 
Hayatının sonlarına doğru felç geçirip 
kötürüm olduğu rivayet edilmektedir. 

Accac, recez* tarzında şiir söyleyen 
bir şairdir. Bu tarzda şiir söylemeyi da
ha önce Ağleb b. Cüşem el-icli denemiş 
ve başarmıştı. Accac ve oğlu Ru'be de 
söyledikleri uzun urcuze*lerle bu tarzın 
en büyük mümessilleri sayılmışlardır. 

Accac· ın diva n ı ndan bir sayfa 
(Nuruosmaniye Ktp., nr. 3983. vr. 1 ~) 



Ru'be'nin urcOzelerini daha üstün gö
renler yanında. Accac'a nisbet edilen ve 
bir kısmı 200 mısraı bulan çok uzun ba
zı recezlerin o devrin imkanlarıyla tesbit 
edilmesinin mümkün olmadığı. üstelik 
bu recezler arasında üsiOp ve malzeme 
farkı görüldüğü noktasından hareket
le bunların Ru'be'ye ait olduğunu ileri 
sürenler de vardır (bk R. Blachere, s. 
6 191. Cahiz'e göre Accac, urcOze söyle
yenıerin en iyisidir. Onun urcOzeleri. 
İslam öncesi kaside tarzında olç:luğu gi
bi. genel olarak geleneksel bir nesib* le 
başlar. daha sonra çöl ve çöldeki hayatı 
anlatır: deve. at. yaban eşeği ve vahşi 
boğa gibi çöl hayvanlarının tasviri ile 
devam ederek şairinin veya bir başkası
nın methi ile sona erer. 

Hicivle ve lirik şiirle uğraşmayan Ac
cac. urcOzeleriyle Yezfd b. Muaviye, Ab
dülazfz b. Mervan. Bişr b. Mervan. Sü
leyman b. Abdülmelik ve Haccac b. Yu
suf gibi Emevf yöneticilerini övmüştür. 
Dilciler. onun sağlam bir dil yapısına sa
hip olan şiirlerini genellikle "şahid" ola
rak kullanmışlardır. Mesela İbn Manzor 
Lisô.nü '1-'Arab'da 563 beytine yer ver
miştir. 

Süleymaniye (Fatih, nr. 3957. 124 va
rak! ve Nuruosmaniye (nr 3983, 169 va
rak! kütüphanelerinde de birer nüshası 
bulunan Accac' ın divanını ilk defa Ahl
wardt yayımiarnıştır (Berlin 19031. Daha 
sonra Dr. Abdülhafiz es-Satır tarafından 
Asmaf'nin şerhiyle birlikte tahkik edile
rek iki cilt halinde Şam'da (ı 97 ı 1. Dr. 
izzet Hasan tarafından da bir cilt ola
rak Halep'te (ı 97 ıl neşredilmiştir. Ayrı
ca divandaki ilk kasidesini M. Bittner 
Das erste Gedicht aus dem Dfwô.n ... 
\Wien ı 896) adıyla, iki urcOzesini R. Ge
yer Altarabische Diiamben (Leipzig 
19081 başlığını taşıyan çalışması içinde, 
sekiz urcOzesini de Muhammed Tevfik 
ei-Bekrf Erô.cfzü 'J- 'Arab (Kahire 13131 
adlı antolojisinde yayımlamışlardır. 
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Jll!liil Huu:ısi Kıuç 

ACEM 

(~1) 

Araplar'ın Arap olmayanlara ve 
özellikle İranlılar 'a verdikleri isim. 

L ~ 

Arapça bir kelime olan ucme ( ~ ). 
sözlükte "konuşurken dil kurallarına 

uymamak. dili bozuk olmak: düzgün ve 
fasihin zıddı" gibi anlamlara gelmekte
dir. Aynı kökten türeyen acem de kö
künde "açık seçik konuşmak" manası 

bulunan ara b ( Y .;>- ) kelimesinin karşı
tıdır. Cahiliye devri şiirinde acem yeri
ne. aynı kökten gelen a'cem kelimesi 
de kullanılmıştır (bk Zevzenf. s. 1421 
Acem kelimesinin aynı zamanda tek ki
şiyi belirtmek için kullanılan bir kalıp 

olan nisbet hali acemi, fasih konuşsun 
veya konuşmasın. "Arap olmayan kim
se" demek olup bu manada Hz. Pey
gamber tarafından Veda hutbesinde de 
kullanılmıştır (bk. fVlüsned, V, 41 ı 1 A'ce
ml ise. ister Arap ister Acem olsun. "fa
sih konuşmayan kimse" anlamına gel
mektedir (bk. A'CEMI). 

Acem kelimesinin etimolojik ve se
mantik gelişimi, Grekçe'de aynı anlamı 
taşıyan barbar kelimesine benzer. Eski 
Grekler'in kendileri dışındaki toplumla
rı. yabancıları barbar diye adlandırma
ları gibi Araplar da Arap olmayan top
lumlar için acem kelimesini kullanmış
lardır. Gerek Grekler gerekse Araplar' ın 

kendileri hakkında bu kelimeleri kullan
dıkları toplumlar. ilk planda komşuları 
olmuştur. Bu bakımdan acem kelimesi. 
ilk islamı fetihler sırasında özel mana
da iranlılar için kullanılmıştır. Bu dö
nemde, fatih Araplar'ın bunlara karşı 

sosyal ve siyasi üstünlüklerini ifade 
eden aşağılayıcı bir mana da verdikleri 
acem kelimesi, lll. (IX.) yüzyıldan itiba
ren. Arap olmayan toplumların ve özel
likle iranlılar'ın İslam dünyasında sosyal 
ve kültürel alanda olduğu gibi politik 
alanda da güç kazanmalarıyla birlikte, 
sadece etnik ve coğrafi bir ayırımı ifade 
eder olmuştur. Bu çerçevede. Selçuklu
lar devrinden itibaren İsfahan. Heme
dan ve Tahran arasında kalan merkezi 

Acem 
perdesi. 

acem 
makam ı 

d izis i 

ve s~yir 

örneğ i 

ACEM 

İran (ei -Ciba l) için Irak-ı Acemr. Irak ola
rak bilinen Mezopotamya bölgesi için 
de Irak-ı Arabf tabiri kullanılmağa baş
lanmıştır. Daha sonraki dönemlerde 
acem kelimesi iran ' ın bütünü için kul
lanıldığı gibi. Farsça'da ve Türkçe'de 
"İranlı" ve "İranlılar" manasma da kulla
nılmıştır (bk Ali Ekber Dihhüda. Lugat· 

name, "'acm" md 1 Türkiye'de Azeri 
Türkleri 'ne "acem" denmesi de İran ' la 
olan münasebetleri sebebiyle olmalıdır. 
Ayrıca Türkçe'de ve Farsça'da acemi 
kelimesi mecazr olarak "bir işi becere
meyen. tecrübesiz. bilgisiz kimse" ma
nasına da kullanılmaktadır. 

Diğer yönden müslüman İspanya'da. 
İber yarımadasında mahallf İspanyol 
lehçelerini konuşanlar için acem ta biri 
kullanıldığı gibi. Arap harfleriyle yazılan 
ispanyolca literatürü ifade için de alja
mia* tabiri kullanılmıştır . 
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~ ADNAN KARA iSM AiL OGLU 

L 

ACEM 

Türk mı1sikisinde bir perde 
ve birleşik makamın adı. 

~ 

Acem perdesi. Türk mOsikisinde bir 
nota. Portenin. sol anahtarına göre üst
ten birinci çizgisi üzerine yazılan fa no
tasının adıdır. Bir oktav (seki zli aralığı) 

tizindeki fa notasma tiz acem perde
si, bir oktav pestindeki fa notasma da 
acem-aşiran perdesi denir. 

Acem makamı. Türk musikisinde bir 
birleşik makam. Terkip edeni bilinme
mekle birlikte dört asırdan beri kulla
nıldığı tahmin edilmektedir. Acem, keli-
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