
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

S. Ezgi. Türk Musikisi, 1, 155; IV, 239; H. 
Sadettin Are!, Türk Musikisi NB,?ariyatı Ders· 
leri, İstanbul 1968, s. 4, 93; Kantemiroğlu, 
ilmü'l·müsikf, ı, 75·76 ; M. Ekrem Karadeniz, 
Türk MQsikfsinin Nazariye ı;e Esaslari, Anka· 
ra 1983, s. 9, 97, 348; Vural Sözer, Müzik ve 
Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul 1964, s. 3. 
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~ C i NUÇEN T ANRIKORUR 

ACEMALİ 

(ö. 944 / 1537 [?] 

Klasik Osmanlı mimarisinde 
adı bilinen ilk başmimar. 

_j 

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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ve seyir 
örneği 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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and The ir Works, Geneve 1956, s. 48, 50; C. 
Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 
ts. , s. 761 ; F. Babinger. "Quellen", JAK, 1 
(1924), s. 38; İzzet Kumbaracılar, "Türk Mi
marları", Arkitekt, sy. 2, İstanbul 1937, s. 59 ; 
Kemal Altan, "Klasik Türk mimarlarından 

Esir Ali", a.e., sy. 3 (1937), s. 81·83; M. Za
rif Orgun, "Hassa Mimarları", a.e., sy. 12 
( 1 938), s. 333; H. Baki Kunter, "Mimar Ali 
Beyin Bilinmeyen İki Vakfiyesi", V. Türk 
Tarih Kongresi (Bildiriler), Ankara 1960, s. 
438-441. 
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ACEM-AŞİRAN 

Türk musikisinde bir perde ve 
birleşik makamın adı. 

_j 

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-



desi. bir oktav pestindeki fa notasına 

da kaba acem-aşiran perdesi denir. 

Acem-aşiran makamı . Türk mOsikisin
de bir birleşik makam. Dört buçuk asır
lık bir geçmişi olduğu tahmin edilen en 
eski ve en çok kullanılan makamlardan 
biridir. Acem makamının icrasından son
ra. çargah dörtlüsü ile acem-aşiran per
desinde karar verilerek meydana gelir. 

. Donanımına karar kaltbının arızası olan 
kürdi perdesi bemolü yazılır. Güçlüleri 
sırasıyla acem. çargah ve dügah perde
leridir. Durağı ise acemaşiran perdesi
dir. Meyan geçkileri genellikle saba ma
kamına yapılır. Seyri inicidir. 

Bazı nazariyatçılar tarafından acem
aşiran makamının Batı müziğindeki fa 
majör olduğu ileri sürülmektedir. Hal
buki Türk mOsikisinin makamları ile Ba
tı müziğinin tonalit eleri arasında her
hangi bir münasebet bulunmamakta
dır . Buna rağmen bazı benzetmeler ya
pılarak birtakım tarifiere gidilmesi. as
lında sistemleri farklı olan bu iki mü
zjğin özelliklerinin göz ardı edilmesi de
mek olur ki bu da bazı yanlışlıklara se
bebiyet vermektedir. 

Acem-aşiran makamına örnek ola
rak, Neyzen Salih Dede'nin devr-i kebir 
usulündeki peşrevi , Şeyh Hüseyin Fah
reddin Dede'nin ayin-i şerifi. İsmail De
de'nin ''Ey lebleri gonca, yüzü gül serv-i 
bülendim ·· mısraıyla başlayan ağır se
ma isi. Zekai Dede'nin "Bin cefa görsem 
ey sanem senden" mısraı ile başlayan 
muhammes usulündeki bestesi ve yi
ne Zekai Dede'nin ''Ey Allahım sen var 
iken" mısraı ile başlayan düyek usulün
deki ilahisi gösterilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

S. Ezgi, Türk Musikis i, 1, 237 ; IV, 268; H. 
Sadettin Are! . Türk Musikisi f'lazariyatı Ders· 
leri, istanbul 1968, s. 4, 133-135 ; Kantemiroğ
lu. i lmü 'l·müsikf, 1, 76·77 ; M. Ekrem Karade
niz. Türk Müsikfsinin f'lazariye ve Esasları, 

Ankara 1983, s. 81, 288-289. 
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ACEM·BÜSELİK 

Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

lll . Selim tarafından terkip edildiği 

kabul edilmektedir. Adından da anlaşı

lacağı gibi. acem makamının icrası sıra
sında çargah perdesinden faydalanıla

rak büselik makamına geçilip bu ma
kamın nağmeleriyle karar verildiğinde 
meydana gelir. Donanımına. mOsiki na-

zariyatç ı larından S. Ezgi ve E. Karade
niz'e göre arıza kon m az ; S. Are!' e gö
re ise segah bemolü yazılır. Güçlüleri 
acem, neva ve çargah perdeleri . durağı 
dügah perdesidir. Bütün birleşik ma
kamlar gibi inici seyir gösterir. 

Acem-büselik makamına örnek ola
rak. KemaniSadık Ağa ' nın sakil, Tosun 
Ağa'nın çenber ve Neyzen Yüsuf Paşa'
nın devr-i kebir usulündeki peşrevleri 

ile Abdülbaki Nasır Dede'nin ayin-i şeri
fi gösterilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

S. Ezgi. Türk M us ikisi, 1, 220·222; IV, 262; 
H. Sadettin Are!. Türk Musilcisi f'lazariyatı 

Dersleri, istanbul 1968, s. 11 3·114 ; M. Ekrem 
Karadeniz. Türk Masikis in in f'laza riye ve 
Esas ları, Ankara 1983, s. 150, 606·607. 
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A'CEMİ 

( ~'S'I) 

Kur'an-ı Kerim'de geçen ve 
çeşitli anlamlarda kullanılan 

bir terim. 
_j 

Kökünde " kapalılık, müphemlik. anla
şılmazlık" anlamı bulunan a'cem ( ~ı ) 
kelimesi. "fasih konuşamayan . maksat 
ve meramını ifadede güçlük çeken; 
Arap olmayan kimse" gibi manalara 
gelmekte olup bu son manada acem 
( ~ ) ile eş anlamlıdır. Ayrıca dilsize. 
saçılıp dağılmamış halde bulunan ve bu 
sebeple ses ve gürültüsü duyulmayan 
deniz dalgasına da a'cem denir. A'cemi 
( ~~) de a'cem in nisbet hali olup 
kendi kendine nisbeti bakımından 

mübalağa ifade eder. Acemin nisbet 
hali olan acemi ile aralarında şu fark 
vardır: Fasih konuşsun veya konuşma
sm Arap olmayana acemi, Arap olsun 
veya olmasın fasih konuşamayan kim
seye de a'cemi denir. Ayrıca açık ve an
laşılır olmayan kitap, yazı ve dil için de 
kullanılan a'cemi kelimesi. Kur'an-ı Ke
rim'de "Arapça bilmeyen. yabancı ; 

Arapça'dan başka dil " gibi manalarda 
geçmektedir (b k en-N ahi 16/ 103; eş

Şu ara 26 / 198-1 99; Fussilet 4 1 1 44) 

A'cem in müennes şekli olan acma 
(.~) ile aynı kökten türeyen müsta' -

Acem-büseı i k 

makamı 

dizisi 
ve seyir 

örneğ i 

ACEMI b. EBÜ BEKiR 

cim ( r..::..... ) kelimeleri . konuşma kabi
liyeti olmaması bakımından "hayvan" 
karşılığında kullanılmıştır. Acma keli.
mesi bu anlamda hadislerde geçmekte
dir (bk Bu harT. "Diyat", 28, 29, "Zekat", 
66; Müslim, "I:Iudıld ", 45, 46. ibn Mace, 
"Diyat", 27) Ayrıca. gündüz kılınan vakit 
namaziarına da okuyuşun gizli (sessiz) 
olması sebebiyle "acma" denilmiştir (ay
rıca bk. ACEMI . 

BİBLİYOGRAFYA: 
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Müslim "Hudı1d" 45 46· ibn Mace "Diyat" 
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ACEMI b. EBÜ BEKİR 

(~...r. l :r. ~) 
XII. yüzyılda Azerbaycan' da 

yaşayan mimar. 
_j 

Adına . Nahcıvan 'da Mü'mine Hatun 
Türbesi 'ndeki bir kitabede rastlanmış
tır. 582 yılı Muharreminde ( 1186) yapı
mı biten türbenin kapı üstündeki kita
besinden. buranın Atabegler'den Şern
seddin ildeniz tarafından yaptınldığı 
öğrenilmektedir (bk. MÜ'MİNE HATUN 

TÜRBESİ). Bu kitabede "Acemi bin EbT 
Bekr ei-Benna en-Nahcuvani" olarak 
kaydedilen isminden mimarın veya tür
benin çok itinalı ve son derece zengin 
dış süslemesini yapan ustanın aslen 
Nahcıvanlı olduğu anlaşılmaktadır. Ki
tabeleri okuyan M. Hartmann. "Acemi" 
adının doğru olarak çözülebildiği husu
sunda tereddütlüdür. Aynı yerde Küm
bed-i Ata Baba denilen, kitabesinde 557 
yılı Şewalinde ( 11 62) yapıldığı belirtilen 
ve Atabegler'in ileri gelenlerinden Yu
suf b. Kasir'e (Hartmann'a göre Kusayr) 
ait t ürbenin de onun eseri old uğu Ma
yer tarafından ileri sürülmüşse de ya
yımlanan kitabede bu hususta bir açı k

lık yoktur. Bazı kaynaklara göre. Mü'mi
ne Hatun. Şemseddin ildeniz'in zevcesi 
olmadan Selçuklu Hükümdan ll. Tuğrul 
Bey ile evli idi. Ancak kitabenin bazı 

kısımlarının noksan oluşu yüzünden bu 
hususlar karanlı k kalmaktadır. 
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