
ACEM 

me olarak "Arap olmayan, iranlı, yaban
cı " gibi manalara gelmekte ise de bu 
makamın adını, esas perdesi olan acem 
perdesinden almış olması muhtemeldir. 

Dizisi, acem perdesi üzerindeki çar
gah beşlisinin bayati makamı seyriyle 
karar vermesinden meydana gelir. Do
nanımına bayati makamının arızası olan 
segah perdesi konur. Giriş kahbmm ge
rektirdiği sünbüle perdesi ise geçtiği 

yerlerde kullanılır. Makamın güçlüleri 
acem ve neva perdeleridir. Durağı ise 
dügah perdesidir. Bütün birleşik ma
kamlar gibi seyri inicidir. 

Acem makamına örnek olarak, Sultan 
Veled'in "Acem Devri" adlı peşrevi, Ab
dülkadir-i Meragi'nin (?) "Büti darem ki 
gerd-i gül zi-sünbül sayeban dared" 
mısraı ile başlayan muhammes usulün
deki karı. ltri'nin "Bir şeh ki tacdaran ol
makta hak-i rahı" mısraı ile başlayan 
fahte usulündeki bestesi gösterilebilir. 
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ACEMALİ 

(ö. 944 / 1537 [?] 

Klasik Osmanlı mimarisinde 
adı bilinen ilk başmimar. 
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Osmanlı mimarlık tarihinde Acem Ali
si ve Esir Ali adlarıyla da tanınır. Alisi 
( ~ ) kelimesinin Babinger ve Mayer 
tarafından yanlışlıkla Tsa ( ~ ) şeklin
de okunması üzerine literatüre giren 
Mimar Acem Isa ile aynı kişidir. Azer
baycan Türkleri'nden olan ve kendi vak
tiyelerinde adı Abdülkerim oğlu Alaed
din Ali Bey şeklinde geçen Acem Ali'nin 
bu lakaplarla tanınmasının sebebi, Ya
vuz Sultan Selim'in doğu seferi sırasın
da İranlılar'dan esir alınmış olmasıdır. 
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Şehremini'de, masrafını da bizzat kar
şılayarak yaptığı ve bugün Mimar Ca
mii, . Mimar Acem Camii ve Örümceksiz 
Dede Camii adlarıyla anılan caminin 
mihrap cephesi ö~ündeki hazirede gö
mülü olduğu bilihmektedir. 8 Şewal 
943 (20 Mart 1537) tarihli vaktiyesin
den o tarihte hayatta olduğu öğrenil
\mekte. yerine tayin edilen Mimar ! Si
i,nan'ın 944 ( 1537 -38) yılı içinde göreve 
başlamış olmasından da vakfiyenin tan
zirninden kısa bir müd~et sonra öldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Acem Ali, Bursa üslGbundan gelen 
yan mekanları terketmek ve orta kub
beyi ayak kullanmadan doğrudan du
varlar üzerine oturtmak suretiyle, ken
dinden önce Edirne ve İstanbul Beyazıt 
camilerinin yapımıyla başlatılmış olan 
klasik Osmanlı mimarisine, daha sonra 
halefi Mimar Sinan'ın geliştireceği toplu 
plan esasını getirmiştir. Kanuni döne
minin başlarına ait olan İstanbul Sultan 
Selim Camii, Acem Ali'nin kendi üslGbu
nu eksiksiz biçimde ortaya koyduğu en 
önemli eseridir. Halefi ve üslübunun ta
kipçisi olan Mimar Sinan, başlangıçta 
Şehzade Camii gibi, Acem Ali'nin yalın 
görünümlü yapılarına ters düşen zen
gin bir eser yapmışsa da Süleymani
ye'de onun sadeliğine dönmüştür. Mi
mar Sinan'ın, gerek selefinin üs1Gbunu 
benimsemiş olması. gerekse onun yap-
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tığı birçok eseri tamir ve tadil etmesi, 
Acem Ali'nin bazı eserlerinin ona mal 
edilmesine yol açmıştır. Gebze'deki Ço- . 
ban Mustafa Paşa Camii ile istanbul 
Sultanahmet'teki İbrahim Paşa Sarayı 
bunların en önemlileridir. 

Bazılarının kitabesinin bulunmaması
na rağmen üslQplarından ve yapıldıkları 
tarihlerden Acem Ali'ye ait oldukları an
laşılan başlıca eserler arasında Saray
bosna'da Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, Saf
ya'da Kadı Seyfeddin. Manisa'da Sultan. 
Trabzon'da Hatuniye. Konya'da Sultan 
Selim, Çorlu'da Süleymaniye. Tekirdağ'a 
bağlı Saray'da Ayas Paşa, istanbul Fa
tih'te Bali Paşa, Eyüp'te Cezeri Kasım . 

Sütlüce ve Silivri'de Piri Mehmed Paşa 
camileri ile Topkapı Sarayı'nda Babüs
selam (ikinci kapı) sayılabilir. 
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ACEM-AŞİRAN 

Türk musikisinde bir perde ve 
birleşik makamın adı. 
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Acem-aşiran perdesi. Türk mOsikisinde 
bir nota. Portenin sol anahtarına göre 
alttan birinci boşluğunun içine yazılan 
fa notasının adıdır. Bir oktav (sekizli 
aralığı) tizindeki fa notasma acem per-


