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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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~ C iNUÇEN T ANRIKORUR 

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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[il MücTEBA UiiuR 

ACİL 
(~Wl) 

_j 

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 
(.:ı#) 

Ürdün'ün İrbit iline bağlı 
bir şehir. 

_j 

ı 

_j 

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. 


