
ACLON!, ismail b. Muhammed 

Hediyyetü'l- 'arifin'de Aclüni'nin bun
lardan başka dokuz kitabının daha adı 
verilmektedir. Ayrıca İia 'etü'l-bedreyn 
if tercemeti'ş-şey{ıayn adlı bir eserin
den de söz edilmektedir. 
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( _;~1 ...._ı .:r. ~ ) 
Ebu Abdillah Şemsüdd'in 

Muhammed b. Ahmed b. Musa el·Aclunl 
(ö. 8311 1427·28) 

Muhaddis, Şafii fakihi. 
_j 

Ürdün'ün do.ğusundaki Aclün'a bağlı 
Küfeyr köyünde doğdu. Dımaşki ve Kü
feyri nisbeleriyle de tanınır. ilk tahsilin
den sonra Dımaşk'a giderek zamanın 
meşhur alimlerinden ibn Kadi Şühbe'
den fıkıh ve fıkıh usulü okudu. Uzun sü
re Şemseddin el-Gazzi'nin derslerine 
devam etti ; ibn i vaz ve ibn Ümeyle'den 
de hadis okudu ve pek çok kitabı bizzat 
istinsah etti. Tahsilini tamamladıktan 

sonra Dımaşk'taki medreselerde fıkıh. 

fıkıh usulü ve siyer okuttu. Aynı zaman
da kadı naibliği yaptı. Birçok defa hac
ca gitti; · uzun süre Mekke'de mücavir 
olarak kaldı. Pek çok talebe yetiştirdi , 

fetva vermekle meşgul oldu. Daha çok 
hadis, özellikle de ŞaJ:ıfJ:ı-i Bu{ıarf okut
makla şöhret buldu. Dımaşk'ta vefat etti. 

Eserleri. Kaynaklarda adı geçen belli 
başlı eserleri şunlardır: 1. et-Telvfh ila 
ma 'riieti'l-Cami'i'ş-saJ:ıih. Zerkeşı.' Kir
mani ve ibn Mülakkın'ın SahfJ:ı-i Bu{ıa
rf şerhlerinden faydalanmak suretiyle 
kaleme aldığı beş (veya altı) ciltlik bir 
eserdir. 2. el-Kevkebü 's-sarf. SahfJ:ı-i 

Bu{ıarf muhtasarıdır. 3. Zehrü'r-Ravi. 
Süheyli'nin er-Raviü'l-ünüfüne yazdığı 
muhtasar şerhtir. 4. el-İJ:ıktim if aJ:ıkti
mi'l-Muhtar. Bu eserini daha sonra kı

saltarak el-Münte{ıabü'l-Mu{ıtar if aJ:ı
kami'l-MuJ:ıttir adını vermiştir. s. Mu
'fnü'n-nebfh ila (ala) ma 'riieti't-Ten
bm. Ebü ishak eş-Şirazi'nin Şafii fıkhına 
dair et-Tenbfh adlı eseri üzerine yapıl
mış şerhtir. 
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ACMAN 
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Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ni 
oluşturan yedi emirlikten biri. 

_j 

Toprak bakımından bu emirlikterin 
en küçüğü olan Acman'ın yüzölçümü 
260 km 2

, nüfusu 64.318'dir ( 1985). Aynı 
birlik içindeki diğer Arap emirliklerin
den Şarika ile Ümrriülkayveyn arasında 
yer alır. XIX. yüzyıl boyunca komşusu 
Şarika'daki Kasımı Emirliği'ne bağlı kal
mıştır. Bölgede yaşayan halk, Naim ka
bilesinin Al-i Bühureyban koluna bağlı 
olan Karatise, HamTre ve Al-i Büzeneyn 
boyundandır. Yine bu yüzyılın başların
da Vehhabilik hareketinin bölgedeki et
kisi üzerine, burada oturan Al-i Bühu
reyban kabilesi, diğer Naimi kabilele
ri gibi bu dini akıma katılmıştır. Hatta 
bir ara emirliğe bağlı olan Züra adası 
Vehhabiler'in yerleşim merkezi olmuş
tur. Acman, diğer sahil emirleri ve ingil
tere arasında imzalanan 1820 ve 1892 
antlaşmaianna iştirak etti. 19S2'de Sa
hil Devletleri Konseyi'ne (Trucial States 
Council) katıldı. 2 Aralık 1971'de kuru
lan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'nin 
feder~ üyesi oldu. 1981 yılından beri 
emirliğin başında bulunan Şeyh Hu
meyd b. Raşid en-Naimi. Birleşik Arap 
Emirlikleri Devleti'nin yüksek konsey 
üyesidir. 

Acman ·ı n 

tarihi 
kalesi 

ve sarayı 

Acman 
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Acman'da inşası Ortaçağ'a kadar 
uzanan tarihi bir kale bulunmaktadır. 
1928-1981 yılları arasında emir olan 
Şeyh Raşid b. Humeyd bu kalede otur
makta ve emirliğin yönetimini buradan 
yürütmekteydi. Acman'ın iç kısımların

da bulunan Mesfüt bölgesinde 1968'de 
yapılan aramalarda kaliteli mermer re
zervleri bulunmuştur. Tarihte daima 
Naim kabilesinin yerleşim bölgesi ola
rak kalmış bulunan Mesfüt bölgesinde 
ayrıca hurma, tütün ve buğday ziraatı 
da yapılmaktadır. Bölgede ekonomi ya
kın zamana kadar balıkçılık ve tarıma 
dayalıydı. Son zamanlarda Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin zengin üyelerinden, özel
likle Ebüzabi'den (Abudabi) yardım al-. 
maktadır. Acman'da 1976'dan beri ge
milerin bakım ve onarımının yapıldığı 

bir tersane bulunmaktadır. 1984'ün 
sonlarında bir çimento fabrikasının iş

letmeye açıldığı Acman'da petrol ararncı 
çalışmalarına ise 1982'de başlanmıştır. 
Buna bağlı olarak 1983'te sermayesinin 
% SO hissesi Acman ' ın, % SO hissesi de 



Acman sahillerinden bir görünüş 

Arap ve Kanada şirketlerinin olan Ac
man Milli Petrol Şirketi (AJNOC) kurul
muştur. 
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Ebu Bekr Muhammed b. Hüseyn 
b. Abdillah. el-Acurr! el-Bağdad! 

(ö. 360/970) 

L 
Tanınmış muhaddis ve fıkıh alimi. 

_j 

Bağdat köylerinden Acur'da doğdu. 
Tahsilini Bağdat'ta yaptı ve 330 (941) 
yılına kadar orada kaldıktan sonra 
Mekke'ye gidip yerleşti. 1 Muharrem 
360 (4 Kasım 970) tarihinde seksen (bir 
rivayete göre doksan altı) yaşında iken 
Mekke'de vefat etti. 

Hadis münekkitlerinin, hadisteki gü
venilirliğini saduk*, sika • gibi terimler
le ifade ettikleri hafız* hadis imamı 
Acurri, Ebü Müslim el-Kecci, Ebü Şuayb 
el-Harranf. İbn Ebü Davüd. Ebü'I-Kasım 
el-Begavi ve İbn Naciye başta olmak 

üzere birçok hocadan ders aldı. En 
önemli ta le beleri arasında ijilyetü '1-ev
liyd, müellifi Ebü Nuaym el-İsfahani ve 
tanınmış Maliki muhaddis ve fakihi Ebü 
Muhammed el-Asili'yi zikretmek gere
kir. Özellikle ilk kaynakların Şafii oldu
ğunu kaydettikleri Acurri'nin fıkhi gö
rüşleri bazı Hanbeli fıkıh kitaplarında 

geçmekte ve bundan dolayı Hanbeli ta
bakat alimlerinin bir kısmı eserlerin
de biyografisine yer vererek onu kendi 
mezhep alimlerinin önde gelenlerinden 
saymaktadırlar. Gerçekte ise, mesela 
Kitdbü'ş-Şerf'a ve Al]ldku'l- 'ulemd, 
gibi eserleri incelendiğinde Acurri'nin 
mukallit değil, müctehid bir alim oldu
ğu ve mezhep taassubuna karşı çıktığı 
görülür. 

Eserleri. Acurri'nin kırka yakın eserin
den en önemlileri şunlardır: 1. Ahldku'l
'ulemd, (Kahire 1931) 2. Al_ıbdn; 'Ümer 
b. 'Abdilaziz. Dr. Abdullah Abdürrahim 
Useylan tarafından neşredilmiştir (Bey
rut 1980). 3. Ta}ırı"ınü'n-nerd ve'ş-şat

ranc ve'l-meldhi. Ömer Garame e1-Am
ravi eseri notlarla neşretmiştir (Riyad 
1400). 4. en-Nasiha. İbn Müflih el-Han
beli, üç cilthalinde basılan Kitdbü'l-Fü
ru' (1339/1921) adlı önemli eserinde, 
Acurri'nin bu kitabından nakiller ve alın
tılar yaparak bazı fıkhi görüşlerine yer 
vermiştir. s. Kitdbü 'ş-Şeri 'a. Muham
med Hamid el-Fakki tarafından neşre
dilen (Kahire 1369; Beyrut 1403/ 1983) 
bu eserde İslam inancının esasları Kur
'an ve Sünnet'in ışığında ele alınarak 

sapık fırkaların görüşleri tenkit ve red
dedilmiştir. 6. et-Tasdik bi'n-nazar ilal
lahi Te 'dld fi'l-dl_ılre.· Eseri Semir b. 
Emin ez-Züheyri neşretmiştir (Beyrut 
I 408 / 1988). 7. Ahlak u hameleti'l-Kur
,dn. Muhammed" Amr b. Abdüllatif'in 
tahkikiyle Beyrut'ta (1406) ve ayrıca Ab
dülaziz b. Abdülfettah el-Kari'nin tahki
kiyle Medine'de (ı 408/ ı 987) yayımlan
mıştır. a. Kitdbü'r-Rü,ye. Muhammed 
Gıyas el-Cambaz tarafından neşredil 

miştir (Riyad 1405). 9. Kitdbü'l-Gurebd,_ 
Bedr elcBedr tarafından Kuveyt'te neş

redilmiştir. 

Diğer başlıca eserleri de şunlardır: 

el-Erba'un (Erba'ane hadfşen) ; eş
Şemdnun; Fariu talebi'l- 'ilm; Vuşu
lü'l-müşta~in ve nüzhetü'l-müstemi
'in; Edebü'n-nüfUs; el-Fevd ,idü'l
müntehabe; et-Teheccüd; et-Teferrüd 
ve'l- 'u;le; Hüsnü'l-l_ıulk; eş-Şübühdt; 
Ahkdmü'n-nisd ,; Mul_ıtasarü'l-fı~h; 
Failü'l- 'ilm; Al]ld~u ehli'l-bir ve't
takvd; et-Tevbe; er-Risdle ild ehli Bag
ddd; Şer}ıu Hadişi'l-erba 'in; Şerhu 

AÇE 

Kasideti's-Sicistdni; Sıfatü kabri'n
Nebi; Evsdfü's-seb 'a; Cüz ,ün fihi hi
kdydtü'ş-Şati 'i ve gayruh; Tagyira·ı
ezmine; Firdevsü'l- 'ilm. 
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ACURRÜMİYYE 
( ;;,._Jft'i'l ) 

(bk. İBN ACURRÜM). 

ACÜZ 
( _:r..ll ) 

Bir beytin ikinci mısraındaki son cüz. 
Darb yahut kafiye ile eş anlamlıdır 

(bk.ARÜZ). 

ACZ 
( _:r..ll ) 

_j 

_j 

Bedeni veya mali yetersizlik sebebiyle 
dini, hukuki yükümlülükleri ve işlemleri 

yapamama veya eksik yapma hali 

L 

L 

(bk. KUDRET). 

AÇE 

Sumatra adasının 
kuzeyinde yer alan bölge 

ve XX. yüzyılın başlarına kadar 
bu bölgede hüküm süren 

bir İslam devleti. 

_j 

_j 

Bugün Endonezya'nın özel otonam 
bölgelerinden biridir. Yüzölçümü 55.392 
km 2

• nüfusu 1985'te üç milyon civarın
da olup merkezi Benderaçe'dir (Banda 
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