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

bir tarikat 

L (bk. TARİKAT). _j 
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-, 
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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ve kürdl makamının nağmeleriyle çok 
defa nlm-hisar perdesi de kullanılarak 
karar verilir. Donanımına. mOsiki naza
riyatçılarından S. Arel, S. Ezgi ve E. Ka
radeniz arıza olarak segah bemolü koy
muşlardır. Birleşik makamların özellik
leri giriş bölümlerinden çok kararlarıyla 
ortaya çıktığından, burada donamma 
karar kalıbı arızalarının yazılması daha 
uygun olur. Makamın güçlüleri acem ve 
çargah perdeleri, durağı ise dügah per
desidir. Bütün birleşik makamlar gibi 
inici seyir gösterir. 

Altunizade'nin zencfr usulündeki peş
revi, Zekai Dede'nin remel usulündeki 
"Dildar işitip vetvete-i efganım" mısraı 

ile başlayan bestesi, Kaptanzade Ali Rı
za Bey'in devr-i hindl usulündeki "Leyl 
olur ki hüzn içinde her nefes bir ah 
olur· mısraı ile başlayan şarkısı bu ma
kamda bestelenmiş meşhur eserler
dendir. 
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ACİBE el-BAGDADiYYE 

(~~~~~~) 

Adbe bint Muhammed b. Ebi Galib 
el-Bakdarf el-Bağdadiyye 

(ö. 647 / 1249-50) 

Kadın muhaddis. 
_j 

Dav'ü's-sabah lakabıyla da bilinir. 
Bağdat'ta doğdu. Babasından ve zama
nın meşhur alimlerinden okudu. Abdul
lah b. MansOr el-Mevsıll ve Ebü'l-Mealf 
Muhammed el-Lemmas'tan çeşitli ki

taplar'. hafız Muhammed b. Ebu Bekir 
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Acem-kürdi 
makamı 

dizisi 
ve seyir 
örneği 

el-İsfahanf'den Begavf'nin ŞerJ:ıu's-Sün
ne'sini ve başka hadis kaynaklarını, Ab
dülhak el-Yüsufl'den de Şafii'nin İ{Jtila
fü'l-J:ıqdiş'i ile Buharf'nin et-Tarf{Ju'l
kebfr'ini ve diğer çeşitli kitapları dinle
yip rivayet etmiştir. 

Acfbe, Mes'Od es-Sekafl ve Ebu Ab
dullah er-Rüsteml tarafından kendileri
ne icazet verilen alimierin son halkasını 
teşkil eder. Kendisinden de muhaddis 
Aflfüddin Muhammed el-Harrat. Sira
ceddin Ebu Hafs Ömer el-Kazvlnf ve 
Mahmud b. Ali ez-Zakıfl gibi meşhur 
alimler muhtelif kitapları rivayet etmiş
lerdir. Şeyhlerini ve isnadlarını ihtiva 
eden on cüzlük bir meşyeha*sı bulun
maktadır. 

Doksan üç yaşlarında iken Bağdat'ta 
vefat etmiştir. 
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Acil, acı ( ~ ) kökünden. "bir şeyi 
zamanından önce isteyen. aceleci" kim
se manasma ism-i fail olup "şu anda 
mevcut olan, hazır bulunan şey" anla
mına da gelmektedir. Bu ikinci anlam-

Aclün'un 
ta rihi 
kalesi 

da, eel ( ~~ ) kökünden türeyen ve "ge
lecekte olacak, henüz vakti gelmemiş 
şey· manasma gelen acilin ( ~ ')'\ ) kar
şıtıdır. 

Aci kökünden türeyen acil kelimesi
nin müennesi olan acile ( ~Wl ), Arap
ça'da "dünya" ve "dünya hayatı " mana
sma kullanılırken eel kökünden türeyen 
acilin müennesi acile ( ~')'\) de "ahi
ret" manasma gelmektedir. Dünya ma
nasına acile kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 
yalnız başına zikredildiği gibi (bk el-isra 
171 18 ; el-insan 76/ 27). ahiret kelime
siyle birlikte, onun karşıtı olarak da geç
mektedir (b k_ el-Kıyame 75 1 20). Ayrıca 
aci kökünün diğer bazı müştakları ya
nında, "çok aceleci" manasma mübala
ğalı ism-i fail olan acül kelimesi de in
sanın fıtrl bİr özelliği olarak Kur'an'da 
zikredilmiştir (bk el-isra 171 ll)_ 
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ACı.ANİYYE 

(~*?1) 

Rifaiyye tarikatının 
Muhammed b. Aclan 

ei-Hüseyni'ye (ö. ?) nisbet edilen 
bir kolu 

(bk. RİFAiYYE). 

ACLÜN 
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Ürdün'ün İrbit iline bağlı 
bir şehir. 

_j 

ı 
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Başşehir Arnman 'ın 73 km. kuzey
batısında. İrbit şehrinin güneyinde bu
lunmaktadır. Doğuda Hamad, batıda 

Gavr, kuzeyde Yermük ve güneyde Va
dizzerka ile çevrilidir; denizden yüksek
liği 1000 m. kadardır. Nüfusu 1983'te 
30.000 civarında olup çoğunluğunu Fi
listinli göçmenler teşkil etmekteydi. 


