
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
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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 : 
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Esas ları, Ankara 1983, s. 150, 606·607. 
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~ C i NUÇEN T ANR IKORUR 

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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27; Ra~ ı b ~1 - i sfa h~ ni. 'el·M~{redat, "'a.cm" md.: 
Lisanü.'f- 'Arab, "'acm" md.; f\amus Tercüme
si, "'acm" md. ; El ma lılı. Hak Dini Kur'an Dili, 
istanbul 1960, VI, 4211·4212. 
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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. 

323 



ACEMI b. EBU BEKiR 

Acemi b. Ebu Bekir' in insa ettiği Nahcıvan Mü'mine Ha
tun Kümbet i' nin E. Jacobsthal tara fından çizilm is gravürü 
118991 

1880'1ere kadar bu zengin süslemeli 
türbenin önünde çifte minareli büyük 
bir kapı, yakınında Atabegler'in sara
yı ile bir cami harabesi de bulunuyor
du. Böylece Mü'mine Hatun Türbesi bir 
külliyenin içinde idi. Türbe dışında ka
lan bütün yapılar geçen yüzyılın son
larına doğru tamamen ortadan kaldı

rılmıştı r. Son yıllarda türbe restore edil
miş ise de külahı tamamlanmadan bı

rakılmış, etrafı da bir park halinde dü
zenlenmiştir. Türk sanatının en muh
teşem eserlerinden biri olan türbe, mi
marının üstün kabiliyetine işaret etmek
tedir. 
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Deutsche Bauzeitung,. XXXIII, Berlin 1899, s. 
526 vd. liJ SEMAVİ EvicE 

324 

ACEMi OGIANI 

Osmanlı Devleti'nde 
Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren 

L Acemi Ocağı neferlerine verilen isim. _j 

Acemi oğlanları, Osmanlı Beyliği'nin 

gelişmesi sırasında Rumeli'de daha çok 
akıncıların elde ettiği esirlerden ve Os
manlı tebaası hıristiyan ailelerin çocuk
larından, önceleri 1362'de çıkarılan pen
çik kanununa, sonraları ise devşirme ka
nununa göre devşirilirlerdi. Kapıkulu 

ocaklarını teşkil eden yeniçeri. cebeci, 
topçu. top arabacısı, bostancı ocağı ef
rad ı ve kapıkulu süvarileri, acemi ağ

lanları arasından çıkmıştır. Savaş esirle
ri önceleri birer akçe yevmiye ile, Çar
dak-Gelibolu arasında asker taşıyan at 
gemilerinde çalıştırılmış, ancak çeşitli 

fetihlerle esir sayısı çağalınca bunların 
askerlikte kullanılmaları uygun görül
müştu. Bunun üzerine esirler hem Türk 
örf ve adetlerini, hem de islami kaide
leri öğrenmeleri için Anadolu'da Türk 
aileleri yanına verilmeye başlanmıştı. 

Buna "Türk'e verme" denilirdi ibk. Neşri. 
ı. ı 99) işte bunlar daha sonra Acemi 
Ocağı'na teslim edilir ve başlarına ak 
börk giyerek acemi ağianı olurlardı. 

Acemi oğlanları daha çok Bulgaris
tan, Sırbistan, Yunanistan. Arnavutluk, 
Bosna-Hersek gibi hıristiyan tebaanın 

oturduğu yerlerden devşirilirlerdi. XVI. 
yüzyıl başlarında Anadolu'dan da acemi 
alınmaya başlanmıştır. Sultan 1. Ahmed 
zamanında yazılmış olan Kavô.nin-i Ye
niçeriyô.n'da, "Acemi ağianı cem' ve Tea
dı mukaddema Gelibolu'da Gazi Sultan 
Murad Han ... zaman-ı aliyyelerinde vaki 
olmuştur" kaydı bulunmaktadır. Ace
mi Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na acemi 
alınmasından. Türkler'in yanında yeti
şenierin bu ocağa kaydından ve acemi 
devşirilmesi işinden yeniçeri ağası so
rumluydu. Bu hususta kanun kesin hü
kümler getirmiş, bunlardan bazıları oca
ğın devam etmesi için her zaman ön 
planda tutulmuştur. Mesela annesi ve 
babası ölmüş bir çocuk, terbiyesi kıt ve 
aç gözlü olabilir düşüncesiyle devşiril

mezdi. Sığırtmaç ve çoban çocuklarıyla 
kel, köse. doğuştan sünnetli. ayrıca 

Türkçe bilenler ve sanatkar çocuklar 
ocağa alınmazdı. Kanuna göre ailenin 
tek oğlu da alınmaz. iki veya daha çok 
erkek eviadı olanın çocuklarından en 
sağlıklısı , yani askerliğe en elverişli ola
nı alınırdı. Çok uzun veya çok kısa boylu 
olanlar da devşirilmez. orta boylu, 
düzgün yapılı ve yakışıklılar tercih olu- · 
nurdu. Papaz çocukları özellikle kabul 

edilirdi. Devşirilecek çocukların on-yir
mi yaş arasında olanları öncelikle seçi
lirdi. Acemiler. sürü denilen 100-200 ki
şilik kafileler halinde istanbul'a nakle
dilir. burada kelime-i şehadet getirerek 
müslüman olurlardı. Her acemi adayı 

hakkında ayrıntılı bilgileri ihtiva eden 
iki defter (eşkal defteri) tutulurdu. Bu 
defterlere yaş, boy. göz rengiyle birlikte 
vücutta bulunabilecek beniere varınca
ya kadar her türlü bilgi kaydedilirdi. 
Neferler cerrah tarafından sünnet edil
dikten sonra seçime tabi tutulurdu. 
içlerinden görünüş bakımından güzel 
olanlar saray için, gürbüzce olanlar 
Bostancı Ocağı için ayrılır. diğerleri ise 
Türk ailelerinin yanına dağıtılırdı. Saray 
için ayrılanlar Edirne. Galata ve ibrahim 
Paşa saraylarında belli bir eğitime tabi 
tutulduktan sonra içlerinde en kabili
yetli olanları Topkapı Sarayı'na alınırdı. 

Acemi oğlanları, Anadolu veya Rumeli 
ağalarının sorumluluğunda en az üç, en 
çok sekiz yıl eğitilirlerdi. Buralarda çift
lik sahiplerinin veya Türk köylülerinin 
hizmetine verilen neferler, bir yandan 
toprakla uğraşarak vücutça gelişirier

ken öte yandan da Türkçe'yi ve müslü
man adetlerini öğrenirlerdi. Ancak bu 
süre zarfında herhangi bir maaş almaz
lar. sadece giyim kuşamları devlet tara
fından karşılanırdı. Bir Türk ailesinin 
yanında yetişen acemi, Acemi Ocağı'na 
girdiği zaman yeni bir hayata başlamış 
olurdu. 

Gelibolu'daki Acemi Ocağı'nda ilk de
virlerde 400 acemi ağianı bulunurken 
daha sonra bu miktar SOO'e çıkmıştır. 

istanbul'un fethinden sonra kurulan 
istanbul Acemi Ocağı gelişip de Gelibo
lu'daki ilk ocak ikinci plana düşünce, 

acemi oğlanları artık Türk ailelerinin 
yanından daha çok bu yeni ocağa gel
meye başladılar. Fatih Sultan Mehmed 
zamanında fethedilen Bosna'nın bütün 
halkı islamiyet'i kabul ettikten sonra 
padişah Bosnalılar'ın, çocuklarının dev
şirilmesi hususundaki ricalarını kabul 
etmişti. Potur oğulları adı verilen bu 
devşirmeler Türk ailelerinin yanına ve
rilmez. doğrudan doğruya Enderun'a ve 
Bostancı Ocağı'na alınırdı. Yaşlı ye
niçerilerin evlenmesine ilk defa Yavuz 
Sultan Selim zamanında izin verilmiş , 

fakat bu izin suistimal edilip lll. Murad 
zamanında buna gençler de dahil edi
lince bunların çocuklarına da sahip 
çıkılmıştır. Kul oğlu deni len bu çocuklar 
acemi ağianı olarak doğrudan ocağa 

kaydedilmişlerdiL Devlet kul oğullarına 
da gerekli tahsisatı ayırmıştır. 


