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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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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. 



istanbul Acemi Ocağı oğlanlarına tor
ba oğlanı veya şadi denirdi. Bunlar. 
istanbul ağasının (Acemi Ocağı ağası) 
kontrolü ve sorumluluğu altında saray, 
cami . çeşme, köprü, medrese ve hasta
hane gibi tesislerin inşaatında çalıştırı

labilirdi. Acemilerin bir kısmı sekbanlar 
fırınında çalıştırılır . bir kısmı da gemile
rin kalafat işlerinde kullanılırdı. Yeniçeri 
ağasının odun gemilerinde de acemi 
oğlanları hizmet görürlerdi. Acemiler
den Ağa Kapısı'nda bulunanlar nalbant
lık, saraçlık, berberlik gibi sanatları öğ
renir, bazıl arı da yeniçeri ağası kol ge
zerken onun hizmetinde çalışırlardı. Di
ğer taraftan acemi oğlanları Matbah-ı 

Amire'ye mahsus koyunları da bekler 
veya bir akçe ulüfe ile kasap çıraklığı 

yaparlardı. 

Acemi oğlanlarının oda denilen kışla
ları istanbul'da Şehzadebaşı ile Vezneci
ler arasında olup bu kışianın başında 

Acemi Ocağı ağası bulunurdu. Doğru

dan doğruya yeniçeri ağasına bağlı olan 
Acemi Ocağı ağası. acemilerin görevleri
ni tayin eder ve tezkirelerini kaleme 
alırdı. Ordu sefere gidince istanbul'da 
güvenliği sağlamak bu ağanın görevi 
idi. Suç işleyen acemi oğlanları, meydan 
kethüdası veya meydanbaşı denilen 
zabit tarafından cezalandırılırdı ; ayrıca 

bunları devamlı kontrol altında bulun
duran yayabaşıların da üzerlerinde ge
niş yetkileri vardı. Acemi oğlanları is
tanbul dışında bulundukları zaman ise 
yeniçeri serdarına bağlı olurlardı . 

Acemi oğlanları geçimlerini yevmiye
leriyle temin ederler. yemeklerini oda
larında kendileri pişirirlerdi. Ulüfe deni
len ve üç ayda bir verilen maaşları Ace
mi Ocağı meydanında dağıtılırdı . Acemi
lerin yevmiyeleri ocağın ilk kuruluşunda 
bir akçe iken. XVIII. yüzyılın ilk yarısın
da yedi buçuk akçeyi bulmuştur. Adet-i 
zerpül denilen pabuç akçesi ise Kanuni 
devrinde ortaya çı kmıştır. Acemilere ay
rıca senede iki kat elbise verili rdi. Son
raları elbiseye karşılık para verilmeye 
başlanmıştır. Acemi oğlanları, · dolama 
adı verilen bir cübbe giyerlerdi. Belle
rinde çizgili kumaştan bir kuşak ile kü
çük bir hançer, başlarında da koni şek
linde sarı bir serpuş, etrafında krepten 
ince sarık bulunurdu. Pabuçları bağsız
dı ve arkası yoktu. 

Acemilik süreleri sona eren acemi oğ
lanlarının Yeniçeri Ocağ ı 'na kabul edilip 
kaydedilmelerine kapuya çıkma (beder
gah) denirdi. Acemiler genellikle yedi 
veya sekiz yılda bir kapuya çıkarlardı. 

Ancak savaş yıllarında Yeniçeri Oca-
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ğı ' na. ihtiyacı karşılamak üzere daha 
erken çıkmalar yapılabilirdi. Acemi Oca
ğı'ndan çıkmalar yapılabilmesi için ye
niçeri ağası divana arzda bulunur. istek 
kabul edilirse sıras ı gelen acemilerin 
isimleri çorbacılar tarafından yeniçeri 
ağasına bildirilirdi. Ağa da mühürleyip 
tasdik ettiği listeyi sadrazarnın onayına 
sunar, daha sonra liste ocak katibine 
gönderilirdi; buna, mühürlenmiş anla
mında memhür denirdi. Acemi Oca
ğı'ndan sadece Yeniçeri Ocağı'na değil, 

öteki kapıkulu ocaklarına da çıkmalar 

yapılabilirdi. 

Acemi oğlanlarının hıristiyan tebaa
dan devşirilmesi i ş i XVI I. yüzyılın orta la
rından itibaren giderek azalmıştır; an
cak Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına 

kadar seyrek de olsa devam etmiştir. 

Öte yandan bu yüzyıldan itibaren Acemi 
Ocağı'na Türkler de alınmaya başlan

mış, ayrıca savaş esirlerinden de ocağa 
acemi kaydı yapılmıştır. Buna paralel 
olarak acemilikte geçen süre altı aya 
kadar indirilmiştir . 

Acemi oğlanlarının sayısı, Yeniçeri 
Ocağı'na bağlı olarak sürekli değişiklik 
göstermiştir. ilk dönemlerde ocağın 
mevcudu ancak 1000 kişi civarında iken 
bu sayı Kanuni devrinde 4000'e, ı. Ah
med devrinde ise 9406'ya ulaşmıştır. 

ACEM-KÜRDi 

1622'de acemilerin sayısı bostancılarla 

birlikte 9200 iken bir yıl sonra bu ra
kam 1 0.982'ye ulaşmıştır. 1679'da ise 
ocak mevcudu, yapılan değişiklik sebe
biyle 2738'e inmiştir. 

XVII. yüzyıl ortalarında bilhassa ocak 
ağalarının saraya hakim olmalarıyla 

başlayan karışıklıklar Acemi Ocağı'na 

da tesir etmiş, çorbacıların , bakkal ve 
hamalları da rüşvet alarak Yeniçeri 
Ocağı'na acemi kaydettikleri görülmeye 
başlanmıştır. Bunun üzerine, hak sahibi 
acemiler bedergah olmaktan mahrum 
kaldıkları için haklarını aramak istedi
lerse de bu suistimaller Yeniçeri Oca
ğı'nın zararlı bir topluluk haline gelme
siyle daha da artmıştır. Nihayet ocağın 
kaldırı l masıyla birlikte acemi oğlanları 

teşkilatı da tarihe karışmış oldu (ı 826). 
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liJ M ü c TEBA İLGÜREL 

ACEMİYYE 
(~1) 

(bk. ALJAMIA). 

ACEMİYYE 
( ~1) 

_j 

Yusuf b. Abdullah b. Ömer 
ei-Acemi'ye (ö. 768 / 1366) nisbet edilen 

bir tarikat 

L (bk. TARİKAT). _j 

1 
ACEM-KÜRDİ 

-, 
Türk mO.sikisinde 

L bir birleşik makam. _j 

Terkip edeni bilinmeyen bu makamın 
iki asırdan beri kullanıldığı tahmin edil
mektedir. Acem makamının icrası sı

rasında, bu makamla ortak perdeleri 
çoğunlukta olan kürdi makamına geçilir 
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