
(İstanbul 1933); Kokain (İstanbu l 1933) ; 
Üvey Ana (Ankara 1933); Üç Kızın Hi
kCıyesi (İstanbul 1933): Aşkın Temizi 
(İstanbul 1937); Çapraz Delikanlı (İs

tanbul 1938); Zekeriya Sofrası (İstanbul 
1938); Mezar Kazıcıları (İstanbul 1939); 
Giderayak (İstanbul 1939); Yayla Kızı 
(İstanbul 1940); Türk Duygusu (mensu
re/ kısa yazı, Ankara 1941); Bebek ( İ stan

bul 194 1); Bir ŞöförünGizli Defteri ( İ s

tanbul 1943); Sansaros ( İ stanbu l I 945); 
Eğer Aşk ( İ stanbu l I 946); Bir Kızın Ma
salı ( İ stanbul 1954) Çocuk Kitapları: Ga
zi'nin Gizli Ordusu (İstanbul 1930) ; De
mirelin HiMyeleri (İstanbul 1930); Meç
hul Asker (İstanbul 1930); Köy Mualli
mi (piyes, Ankara 1932); Yılmazların 

İkizleri (piyes, Ankara I 932) 

Bunlardan İki Süngü Arasında ve Bir 
Şöförün Gizli Defteri adlı eserleri filme 
alınmıştır. Eserlerinin geniş bir listesini 
Ferit Ragıp Tuncor, Yeni Defne'de (s. 
8-9) ve Abide Doğan, Aka Gündüz adlı 
eserinde (s. 184-187) vermişlerdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

S. Nüzhet Ergun. Aka Gündüz, Hayatı, Eser· 
leri, İstanbul 1937; a.mlf .. Türk Şairleri, 1, 387-
394; Murat Uraz. Alcagündüz-Hayatı, Şahsi
yet!, Eserleri ve Eserlerinden .Parçalar, İstan· 
bul 1938; İ smail Habib [Sevük]. Tanzimat'tan 
Beri Tür/c Edebiyatı Tarihi, İstanbul ı 943, s. 
484; Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Alca 
Gündüz, İstanbul 1959; Kocatürk, Tür/c Edebi
yatı Tarihi, s. 850; Akyüz, Modern Türk Edebi
yatı, s. 171 , 174, ı82-ı83, 233; Abide Doğan, 
Aka Gündüz, Ankara ı 989; Ferit Ragıp Tun
cor, "Aka Gündüz (Enis Avn i) 1885-1958", Yeni 
Defne, 11/20, istanbul ı983, s. 3·9; "Aka Gün
düz", TDEA, 1, 83-84. Iii SEMA UGURCAN 

L 

AKABE 
( ~1 ) 

Allah'a giden yolda 
salikin önüne çıkan 

aşdması güç engelleri ifade etmek için 
kullandan bir tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "sarp yol, dağdaki aşılması 
zor dik geçit" anlamına gelen akabe, 
Kur'an-ı Kerim'de mecazi olarak köle 
azat etmek. bir yetim veya yoksulu do
yurmak; mümin, sabırlı ve haktan yana 
kimselerden olmak gibi faziletler için 
kullanılmıştır (bk. ei-Beled 90/ 11-14). 
Kur'an insanı, kendisine birçok nimetler 
verilmiş olmasına rağmen. neticesi ha
yır olan bu sarp ve dik yokuşu tırmana
rak faziletler kazanma çabasını göster
ınediği için kınamıştır. 

Mutasawıflar Kur'an'da geçen akabe 
kelimesini, "maksada ulaşmak için aşıl
ması. yok edilmesi gereken tabii engel
ler ve nefsani bağlar" olarak yorumla
mışlardır. İbrahim b. Edhem, bir kimse
nin salih kişiler derecesine çıkabilmesi 
için refah. izzet. rahatlık. uyku. zengin
lik, tamah kapılarını kapatıp sıkıntı. zil 
let. cehd, uykusuzluk. fakirlik, ölüme 
hazırlık kapılarını açmaktan ibaret olan 
"altı akabe"yi aşması gerektiğini söyler. 
ibnü'l-Arabfye göre son ile muradı olan 
hak arasında sarp ve dik bir yokuş var
dır. O, tabiat itibariyle bu yokuşun alt 
tarafındadır. Zirveye çıkmak için bu dik 
yokuşun aşılması gerekir. Tepe noktası

na çıkılıp öte tarafına bakılınca artık bir 
daha geri dönülemez; çünkü dönülmesi 
imkansız bir noktaya ulaşılmıştır. SOfi
lerin. "Dönen yoldan döner. eren dön
mez" sözü bu makam için söylenmiştir. 
Bu tepe noktası "işraf" ve "ıttıla" ma
kamıd ır. 

Halvetiyye tarikatında nefsin emmare. 
lewame. mülhime, mutmainne, raziyye, 
marziyye ve kamile sıfatları onun aka
beleri kabul edilir. Bu yedi akabe laila-
he illallah, Allah, hO, hak. hay. kayyOm. 
kahhar zikriyle aşıtır ve her akabe saf
hasında bir nur tecelli eder. Bu nurlar 
sırasıyla şöyledir: Mavi, sarı, kırmızı, si
yah, yeşil, beyaz ve renksiz. 

"Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sen
den yardım dileriz" (el-Fatiha 1 / 5) aye
tinde, "Yalnız sana ibadet ederiz" şeria
ta "Yalnız senden yardım dileriz" haki
kate işaret eder. Şeriata. "faydalı ilim" 
ve "ihlaslı amel" akabeleri geçilerek ula
şılır. "Yalnız sana ibadet ederiz"deki 
akabeleri geçmek için, çocuğu sütten 
keser gibi organları şeriata aykırı işler-
den, nefsi kötü alışkanlıklardan, sırrı ta-
biatın bulanıklığından, aklı vehim ve ha-
yalden, ruhu masivadan arındırmak ge
rekir. Hakikate ise yedi akabe geçilerek 
ulaşılır: Birinci akabeden ihlaslı niyet, 
ikincisinden hikmet. üçüncüsünden le

AKABE 

oldukça geniş ve edebi bir üslupla iş

lenmiştir. Ancak Attar akabe yerine va
di terimini kullanm ı ştır. Ona göre Al
lah'a vasıl olmak. ancak son derece zor 
ve tehlikeli olan aşk, marifet. istiğna. 

tevhid, hayret, fakr ve fena vadileri aşı l 

dıktan sonra mümkündür. Salikin sade
ce Allah'ı görmesi ve masivayı görme
mesi makamına cem' adı verilir. Bu hal
den sonra fark-ı sanı denilen ve yara
tıcıyı yaratıcı. yarattimışı da yaratılmış 
olarak görme ve ikisini birbirinden ayır

ma hali gelir. En değerli ve en yüce hal 
budur. Ancak fark-ı saniye ulaşınaya ge
nellikle cem· hali engel olduğundan bu
na akabetü'l-cem' denilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sülemf. Tabakat, s. 38; Gazzalf. Risaletü ·t
tayr (Mec~ü atü'r- resa 'il içinde), Beyr~t 
ı406fl986, s. 47-53; ibnü'l-Arabf, el-Fütühat, 
IV, ı 07- ı 08; Attar. Mantık u Nayr ( nşr. Cevad 
Şekilr), Tahran 1962; Gümüşhanevf. Cami'u'/
usül, istanbul ı 276, s. 76 ; Sadı k Vicdanı. To
mar-Haluetiyye, s. 35; Abdülmün'im ei-Hifnf, 
Mu' ce mü mustalahati'ş-şü{iyye, Beyrut ı 400/ 
ı980, s. ı85. Iii S üLEYMAN ULUDAG 

L 

A.KABE 
(~1) 

Ürdün Haşimi Krallığı'nın 
Kızıldeniz kıyısında bulunan 

önemli bir liman şehri. 
_j 

Akabe körfezinin kuzeydoğu köşesin
de bulunan ve önceleri Eyle (Elath) adıy

la anılan Akabe, Ürdün'ün denize açılan 
tek limanıdır. Şehir, Maan ile doğudaki 
Vadilhisma'dan gelen yolların Vadlism 

Akabe 

32" 34. 36" 

AKDENİZ 

dünnr bilgiler. dördüncüsünden mete- 32 · ı--ı-----+--f"--'n<ı,oüst=:.----i 

kOttaki münacatlar, beşincisinden kur
biyet makamındaki nurlar, altıncısından 
sevgi halindeki müşahedenin ışıkları gö
rünür. Yedinci akabeyi aşanlar kutsi
yet gülistanına konarlar. Burası fena ve 
mahv makamıdır. Bazı kaynaklarda ilim, 
tövbe, alaik (dünya, nefis. şeytan). avarız 
(rızk. tehlike, kaza. musibet). bais (havf-re
d3), kadih (ucb-riya). hamd ve şükürden 
ibaret yedi akabeden söz edilir. 

Akabeler, Gazzalfnin Risdletü't-tayr'ın
dan sonra Attar'ın Manp~u't-tayr'ında 
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AKABE 

Akabe şehrinden bir görünüş 

( ~l -s,ı_, ) üzerinden geçerek körfeze 
ulaştığı yerde kurulmuştur. Dağlardan 
körfeze doğru açılan geçit Akabetü'I
Eyle olarak bilinirken sonraları Akabe 
olarak kısaltılmış ve şehrin de adı ol
muştur. 

İslamiyet'ten önce Eyle Bizanslılar'a 
bağlı olarak Gassaniler tarafından idare 
edilmiştir. Eski devirlerde, kısmen de 
Ortaçağ'da deniz ve kara ticareti için 
büyük önemi haizdi. Zira şehir kervan 
yolları He !imanın birleştiği noktada bu
lunuyordu. Eyle ile islami devirdeki ilk 
münasebet. 9 (630-31) yılında Tebük Se
feri sırasında rahip Yuhanna b. Ru'be 
başkanlığında halkın itaat etmesi ve 
bağlılık bildirmesi ile görülmektedir. Hz. 
Peygamber. Eyle rahibine gönderdiği 

mektuba verilen müsbet cevap üzerine 
kendilerine bir ahidm'lme* göndermiş
tir (bk. M. HamTdullah, s. I ı 7) 

iık islam fetihleri sırasında müslüman
lar tarafından alınan Akabe, 111 s yılın
da 1. Haçlı Seferi esnasında Kudüs Krallı
ğı'nın hakimiyetine girdi. Kral Baudouin 
önce Şevbek dolaylarında bir kale yap
tırdı, daha sonra da Franklar tarafından 
Aila veya Elyn şeklinde adlandırılan şeh
ri işgal ve bir iç kale inşa ederek tahkim 
etti. Bundan sonra şehrin karşısında bu
lunan ve Frankla(ın Graye dedikleri Ce-
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zlretülfir'avn'a geçerek burada da bir 
kale inşa ettirdi. Her iki müstahkem 
mevkide garnizonlar kuruldu. Bunli:ırın 

yardımı ile artık Franklar Şam ile Ara
bistan ve Mısır arasındaki yollara hakim 
olmuş bulunuyorlardı. Ancak Selahad
din-i Eyyübl 1170 Aralık ortalarında şeh
ri ve adayı zaptetti. Böylece Eyle ve do
layısıyla hac yolları tekrar müslümanla
rın eline geçmiş oldu. Akabe daha son
ra Memlük Devleti'nin idaresi altına gir
di. Sultan Nasır Muhammed b. Kalavun 
zamanında (ı 309- ı 340) hac kafilelerinin 
rahatça seyahat etmesi için bazı imar 
faaliyetlerine girişildL Memlükler devri
nin sonlarında Sultan Kansu Gavri (ö. 

ı 516) de bölgeden geçen hac kafileleri
nin emniyetini sağlamak için burada bir 
kale yaptırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır seferi sırasında Osmanlı idaresine 
giren Akabe, Osmanlı idari teşkilatında 
Hicaz bölgesine bağlı idi ve Cidde'deki 
valinin kontrolü altında bulunan kale 
muhafızı burada oturuyordu. Osmanlı 

döneminde de hac yoluna itina gösteril
miş ve yolların muhafazası için bir kale 
inşa edilmiştir. idrisi ve Evliya Çelebi gi
bi seyyahlar kervan yolunun gayet sarp 
inişli, · iki tarafı yalçın kayalarla çevrili 
olduğunu belirtmektedirler. Bu yollar
dan geçen hacılar daima koruma altına 
alınmış ve güvenlikleri sağlanmıştır. Os
manlı1ar'ın yaptırdığı kaleyi Evliya Çe
lebi ayrıntılı bir şekilde anlatmakta ve 
içindeki kulelerden, hisarlardan, cami
sinden, hamamından, kapılarından, de
ğirmeninden bahsetmektedir. Dört ta
rafı hurma bahçeleri ile kaplı olan kale
ye erzak Kudüs. Halflürrahman, Nablus, 
Aclün, Remle ve Gazze'den gelmekte idi. 
Osmanlı topraklarından hacca gidenle
rin Şam'dan sonra ikinci ana durağı olan 
Akabe, aynı zamanda Şam ile Mısır üze
rinden gelen hacıların da buluşma nok
tası idi. Akabe, 1869 yılında Süveyş Ka
nalı'nın açılması ve 1908'de Hicaz de
miryolunun yapılması ile öriemini kıs

men kaybetti. 

XX. Yüzyıl 

baş l arında 

Akabe 

Kalesi'nin 

içten 

görünüşü 

(İÜ Ktp., 

Albüm, nr. 90644) 

Akabe 'de 

Şevbek 

Kalesi 

kalı ntıları 

Osmanlı Devleti 1892'de Hidiv Abbas 
Hilmi Paşa'dan Mısır idaresinde olan 
bölgeleri tahliye etmesini istedi. 1906 
yılına kadar bir gelişme olmaması üze
rine Osmanlılar Akabe'yi ve yakınında
ki Tabe'yi idareleri altına aldılar. Ancak 
Hindistan yolunun emniyeti için bölgeyi 
önemli gören İngiltere Babıali'den Aka
be'nin derhal tahliye edilmesini istedi 
ve on günlük bir süre tanıdı (3 Mayıs 

1906). Bu olay son devir Türk siyasi tari
hinde Akabe meselesi adıyla geçmek
tedir. 

1. Dünya Savaşı'ndan sonra idari ba
kımdan eskiden olduğu gibi Hicaz'a bağ
lı kalan Akabe, Hicaz'ın Ekim 192S'te 
Necid bölgesinden gelen SuQdiler'in eli
ne geçmesi üzerine Maan ile birlikte Ür
dün'e bağlandı. 1948-1949 Filistin Sa
vaşı'ndan sonra yeni yerleşime sahne 
olan şehirde nüfus sÜratle çoğaldı. Bu
gün Ürdün'ün Kızıldeniz'e ve yurt dışına 
açılan tek liman şehri olması ve ülkenin 
gelir kaynakları arasında önemli yeri bu
lunan fosfatın bu limandan ihraç edil
mesi sebebiyle Akabe ticari bir merkez 
durumundadır. Ayrıca iktisadi duruma 
bağlı olarak lüks oteller ve t uristik ya
tırımlarla şehir modern bir görünüm 
kazanmıştır. Akabe'nin nüfusu 1952'de 
2.835 iken 1988'de 40.27S'e ulaşmıştır. 
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