
· madan yüklemini konu, konusunu yük
lem yapmadır. Mesela "ilah olan fani de
ğildir" önermesinden "Pani olan ilah de
ğildir" şeklinde bir aks-i müstevi çıkarı
labilir. Bu önermelerin ikisi de doğrudur ; 

ikisinde de nitelik (olumsuzluk) korun
muştur. Doğruluk ve nitelik önerme çe
şitlerine uygulandığında düz döndürme 
bakımından şu sonuçlara varılır : a) Tü
mel olumsuz (el-külliyyetü's-salibe) öner
menin düz döndürmesi tümel olumsuz
dur. Mesela "Hiçbir insan taş değildir" 

önermesinin aksi "Hiçbir taş insan de
ğildir" olur. b) Tikel olumlu (el-cüz'iyye
tü'i-mücebe) önermenin düz döndürme
si yine tikel olumludur. Mesela "Bazı 

şairler akıl hastasıdır" önermesinin aksi 
"Bazı akı l hastaları şa irdir" olur. c) Tü
mel olumlu (el-külliyyetü'i-mücebe) öner
menin düz döndürmesi tümel değil, ti
kel olumlu olur. Buna göre, mesela "Bü
tün insanlar fanidir" önermesinin düz 
döndürmesi "Bütün faniler insandır" 

olamaz. Çünkü bu ikinci önerme yanlış
tır, yani asıldaki doğruluk unsuru ihlal 
edilmektedir. Şu halde bunun düz dön
dürmesi "Bazı insanlar fanidir" olacak
tır. d) Tikel olumsuz (el-cüz'iyyetü 's-salibe) 
önermenin düz döndürmesi olmaz; çün
kü her zaman doğru sonuç vermez. Me
sela " Bazı insanlar şair değildir" öner
mesinden " Bazı şairler insan değildir" 

şeklinde bir önerme çıkarılamaz. 

2. Ters döndürme ise bir önermenin 
olumluluk ve olumsuzluğunu, doğruluk 

veya yanlışlığını olduğu gibi bırakarak 
konusunun zıddını (nakz) yüklem, yükle
minin zıddını konu yapmaktır. Ters dön
dürmede olumlu önermeler düz döndür
medeki olumsuz önermeler gibi, olum
suz önermeler ise olumlular gibi sonuç 
verir. Buna göre: a) Tümel olumlunun 
ters döndürmesi tümel olumludur. Me
sela "Her insan canlıdır" önermesinin 
aksi "Her canlı olmayan insan olmayan
dır" olur. b) Tikel olumlunun ters dön
dürmesi sonuç vermez. c) Tümel olum
suzun ters döndürmesi tikel olumsuz 
olur. Mesela "Hiçbir insan at değildir" 

önermesinin aksi "Bazı at olmayan insan 
olmayan değildir" olur. d} Tikel olumsu
zun ters döndürmesi tikel olumsuzdur. 
" Bazı insanlar katip değildir" önermesi, 
" Bazı katip olmayanlar insan olmayan 
değildir" şeklinde ters döndürülebilir. 

İbn Sina'ya göre, tümel olumsuz olan 
hakiki mümkün önerme ters döndürüle
mez. Buna göre, mesela "Hiçbir insanın 
katip olmaması mümkündür" önermesi 
"Hiçbir katibin insan olmaması mümkün 

değ ildir" şeklinde ters döndürülemez. 
İbn Hazm'a göre. tümel olumlu olan im
kansızın ters döndürmesi hem tümel 
hem de tikel olabilir. Çünkü bunların iki
si de daima doğru sonuç verir. Mesela 
"Bütün insanların taş olması imkansız
dır" önermesi hem "Bütün taşların in
san olması imkansızdır" , hem de "Bazı 
taşların insan olması imkansızdır" şek

linde ters döndürülebilir. 
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~ M. N Aci BoLAY 

O EDEBİYA T. Bir cümle veya mısra
daki kelime yahut kelime gruplarının 

yer değiştirilmesiyle yapılan edebi sa
natın adı. 

Aks ü tard ve aks ü t ebdil de denir. 
Bir mısra veya cümledeki kelime yahut 
anlamlı kelime gruplarının yerlerini de
ğiştirerek önce geleni sona, sondakini 
başa getirmek suretiyle ikinci bir mısra 
veya cümle yapma sanatıdır. " Kibarın 
ketarnı ketamın kibarıdır" sözü. belagat 
kitaplarının sık sık tekrarladıkları akis 
örneklerindendir. Belagat kitapları bu 
sanatı ilm-i bediin kısımlarından olan 
mana sanatlarından saymışlardır. Aksin 
yapılış şekilleri üzerinde ayrıca ayrıntılı 
bir biçimde durulmuş ve değişikliğ in 

tam ve eksik olmasına göre aks-i t am 
ve aks-i nakıs diye ikiye ayrılmıştır. Bu 
iki şekle şu örnekler verilebilir: Aks-i 
tam : "Didem ruhunu gözler gözler ruhu
nu didem 1 Kıblem olalı kaşın kaşın ola
lı kıblem" - Nazim. Aks-i nakıs : "Gelse 
dergahına ikram görürler kürema 1 Kü
rema dergehine gelse görürler ikram" -
Ziya Paşa. 

Bilhassa yenileşme devrindeki yenilik 
taraftarı yazarlar, bir nükte veya tezat 
yoluyla söylenmek isteneni daha güzel 
anlatmak gayesi taşımadıkça bu sana
tın kullanılmamasını tavsiye etmişler

dir. İlk söyleyişle ikinci söyleyiş arasında 
önemli bir anlam farkı bulunması ge
rektiğini, yoksa sanatın anlamsız olabi
leceğini belirtmişlerdir. 

AKKA 
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~ KAZlM YETiŞ 

Filistin'in batı kıyısında bulunan 
önemli bir şehir. 

_j 

Bugün İsrail Devleti sınırları içinde yer 
alan Akka şehri, Hayfakoyunun (eskiden 
Akka koyu) kuzeyinde muhtemelen mi
lattan önce III. binyıl içinde kurulmuş
tur. Güneyinde bulunan Hayfa'ya 15 km. 
uzaklıktadır. 1982' de 39.1 00 kadar olan 
niifusu, değişik din ve mezheplere men
sup insanlardan oluşmaktadır. 

Ahd-i Atik'te Akkö adıyla geçen şeh
re eski Mısırlılar 'kr', Grekler Ptolemais, 
Fransızlar Acre adını vermişlerdir. Akka 
Hz. Ömer zamanında 636'da Şürahbil b. 
Hasene tarafından fethedildi. Daha son
ra Bizanslılar' la yapılan savaşlar sırasın

da tahrip ediidiyse de Halife Muaviye 
zamanında yeniden inşa edildi. Muaviye 
Suriye valisi iken (640). bölgede bulunan 
Bizans'tan kalma eski havuzları onarta
rak gemi inşasına uygun hale getirtti ve 
böylece Akka o devirde İskenderiye'den 
sonra gemi inşasına uygun ikinci büyük 
tersane oldu. Ayrıca Akka Limanı müs
lümanların Akdeniz'deki ilk deniz sefer
leri için donanma üssü olarak da kulla
nıldı. 649'da Kıbrıs'a, 654'te Rodos'a dü
zenlenen seferler Akka'dan başlatıldı. 

Emeviler devrinde önemli bir liman ha
line gelen şehirde Ahmed b. Tolun bü
yük dalgakıranlar yaptırttı. X. yüzyılın 

ortalarında İhşidiler' in, 969'dan itibaren 
de Patımiler' in eline geçen şehir. Patımi
ler döneminde bölgede faaliyet göster
meye başlayan Türkmenler ve Selçuklu
.lar tarafından zorlandı. 1 074'te Selçuk
lu emirlerinden Şöklü burayı ele geçirdi. 
1087'den sonra ise şehir yeniden Patı

miler'in idaresine girdi. 

Haçlı seferleri Akka ' nın tarihinde yeni 
bir dönemin başlangıcı oldu. Bu önemli 
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AKKA 
32 . 34 . 36 . 

Ak ka 

liman şehri 11 04'te, ı. Haçlı Seferi ku
mandanlarından Kudüs Haçlı Krallığı'

nın kurucusu ı. Baudouin ( 1100-1118) 

tarafından ele geçirilerek hıristiyanların 
hareket üssü haline getirildi. Bu dönem
lerde sayısız çiftlikleri, büyük ve emni
yetli limanı, kalabalık ve değişik men
şeli halkı ile geniş bir şehir olarak tarif 
edilen ve bölgenin en büyük ticari mer
kezi olan Akka, 9 Temmuz 118Tde Se
lahaddin-i Eyyübi tarafından zaptedildi. 
Kudüs'ü geri alma yolunda hıristiyanlar 
için büyük bir engel teşkil eden strate
jik öneme sahip Akka Kalesi lll. Haçlı Se
feri sırasında bir haçlı kuweti tarafın
dan kuşatıldı. Şiddetli çarpışmalar so
nunda kaleyi müdafaa edenler teslim ol
du ve şehir Henri de Champagne'in ida
resine verildi ( 1191 ). Böylece uzun sü
re Filistin'deki Haçlı Krallığı'nın merke
zi olan Akka, 1229'dan sonra büyük şö
valye tarikatlarından bilhassa St. Jean 
şövalyelerinin karargahı haline geldi ve 
bu sebeple St. Jean d'Acre adıyla anıl

maya başladı. 1291'de Memlük Sultanı 
el- Melikü'l- Eşref Haçlılar'ın Filistin'de
ki hakimiyetine son verince Akka'yı da 
zaptetti. Yavuz Sultan Selim zamanın
da Suriye ile birlikte Osmanlı toprak
larına katılan Akka'da Kanuni'nin izni 
ile Fransızlar bir ticaret merkezi kur
dular. 

Osmanlı hakimiyetinde Akka. Safed li
vasına bağlı bir nahiye merkezi idi. XVI. 
yüzyıl tahrir* defterlerine göre Akka na
hiyesi sınırları içinde altmış kadar köy 
bulunuyordu. Defterlerde Akka köy ola
rak kaydedilmiş olup bölgenin idari ve 
adli işlerine bakan kadı da burada otu
ruyordu. XVI. yüzyıl başlarında Akka'nın 

266 

merkez nüfusu tahminen 115-120 kişi
den ibaretti (BA, m, nr. 427, s. 110-111); 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında ise 280-300 
arasında değişmekteydi (BA. m, nr. 300. 

s. 234-235, nr. 1038, s. 95; nr. 559, s. 277-

278) Bu yüzyılda. zaman zaman isyan 
eden bazı Arap aşiretlerinin hücumları
na maruz kalmakta birlikte Akka Lima
nı önemini muhafaza ederek ticari özel
liğini korudu. Nitekim iskele geliri XVI. 
yüzyıl başında 500 akçe iken bu yüzyı
lın ikinci yarısında 2000 akçeye yüksel
di. Ayrıca şehrin çevresinde özellikle pa
muk ziraatı. bunun sonucu olarak da pa
muk sanayii ve ticareti önem kazandı. 
Akka'dan elde edilen vergi gelirlerinin 
yarı hissesi önceleri Halflürrahman Vak
fı'na ait iken daha sonra Kudüs'teki Ri
batülmansur Vakfı'na aktarıldı. Bu de
virlerde şehir kalesi marnur durumda 
olup civarındaki bazı köyterin vergi ge
lirleri. kale burçları ile toplarının tamiri 
ve eksikliklerin giderilmesi şartı ile kale 
muhafıziarına tahsis edilmişti. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında şehre ge
len Evliya Çelebi'ye göre, Safed sancağı

na bağlı olan Akka'da naib. muhtesib, 
gümrük emini. kale muhafızları mevcut
tu ve halkının çoğunluğunu gemicilerle 
tüccarlar oluşturuyordu . Şehrin asıl sur
ları harap haldeydi ve kale muhafızları 
şehrin güney tarafında Lala Mustafa Pa
şa'nın yaptırdığı küçük bir kalede bulu
nuyordu. Kalenin içinde bir cami, zahire 
ambarı. limana dönük toplar vardı. Dış 

tarafında ise 1 000 kadar ev mevcuttu. 
İskele başında Sinan Paşa'nın yaptırdığı 
mükemmel bir balyos· ham yer alıyor 
ve burada yedi devletin balyosu oturu
yordu. Hanın hemen yanında da Sinan 
Paşa Camii bulunuyordu. 

XVIII. yüzyıla kadar küçük bir kasaba 
haliı'ıde kalan şehir bu tarihten itibaren 
canlılık kazandı ve asrın ikinci yarısın-

Ak ka 
şehrinden 

bir görünüş 

da bölgenin merkezi durumuna geldi. 
175Q"Ierden beri bölgede faaliyet gös
teren ve Osmanlılar'a isyan eden Zahir 
Ömer. Akka'yı ele geçirip kendisine mer
kez yaptı. Harap durumdaki surlarını ta
mir ettirdi: şehri iskana açarak ticare
ti canlandırmaya ve geliştirmeye çalıştı. 
Bu dönemde Akka'nın ticari önemi da
ha da arttı: hatta Fransızlar burada ye
ni ticaret kolonileri kurmaya başladılar. 
Bu sırada Zahir Ömer İsyanı'nı bastır
mak isteyen Osmanlı Devleti Cezayirli 
Hasan Paşa'yı Akka üzerine gönderdi. 
Şehir 1775"te tekrar Osmanlılar'ın eline 
geçti ve buranın muhafızlığı Cezzar Ah
med Paşa'ya verildi. Daha sonra Sayda 
ve Şam valisi olan Cezzar Ahmed Paşa 
Akka"yı merkez yaparak rakiplerine kar
şı mevkiini kuwetlendirdi. Bu sıralar

da Mısır'a asker çıkaran Napoleon Bo
naparte Akka'yı kuşattı ise de ( 18 Mart 
1799) başarısızlığa uğrayarak geri çe
kildi. Bundan sonra Cezzar Ahmed Pa
şa'nın idaresindeki Akka yeniden inşa 

edildi ve büyük bir gelişme kaydetti. 
1804'te burada vefat eden Cezzar Ah
med Paşa'nın şehirde bir camisi, med
resesi. çarşısı. birçok çeşme ve sebili 
bulunmaktadır. 

Ak ka 1832' de. askerleriyle birlikte Su
riye ve Anadolu'ya yürüyen Mısır Valisi 
Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Pa
şa tarafından kuşatıldL Şehir. altı ay sü
ren bu kuşatma sonunda harap bir hal
de Osmanlı muhafızlarından teslim alın
dı. Mısır meselesiyle ilgili olarak 15 Tem
muz 1840'ta yapılan Londra Kongresi'n
de kaydıhayat şartı ile Mehmed Ali Pa
şa'ya teklif edilen Suriye şehirleri ara
sında Akka da ·yer alıyordu . Ancak an
laşma şartları kabul edilmeyince, İngil
tere ve Avusturyalılar'ın yardımı ile Suri
ye sahilleri abluka altına alındı: Sur ve 
Sayda şehirlerinden sonra Mehmed Ali 
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Paşa'n ı n bu bölgedeki son dayanak nok
tası olan Akka yeniden Osmanlı hakimi
yetine girdi. Bundan sonra bir sürgün 
yeri ve hapishane olarak şöhret kazandı. 

1888'de idarf taksimat açısından vi
layet haline getirilen Beyrut'a bağlanan 
beş mutasarrıflıktan biri de Akka oldu. 
Burada ı. Dünya Savaşı'ndan önce Hay
fa-Akka demiryolu hattı kuruldu. Akka 
1918'de İngilizler tarafından işgal edil
di. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra ise bu 
bölge ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler 
Komisyonu tarafından yeni bir plan or
taya atıldı (29 Kasım ı 947). Ancak Mayıs 
1948'de İngiliz himayesi sona erdiği sı
rada İsrail kuwetleri şehri işgal ettiler. 

Akka 'da küçük el sanatları ve meta
lurji, dokuma, gıda endüstrileri geliş

miştir . Ayrıca turistik önemi de son yıl
larda artm.ıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA, TO, nr. 300. s . 234-235: nr. 427, s. 110-
111: nr. 559, s. 277-278: nr. 1038, s. 95: Bela
zürl. Fütah (Rıdvan), s. 124-125; MakdisL Ah
senü 't-tekasfm, lll , 162-163; İbn Cübeyr, er-Ri h
le, Beyrut 1384 / 1964, s . 276-277; Evliya Çele
bi. Seyahatnam e, lll, 105-107; F. R. Charles
Roux, Les Echelles de Syrie et de Palestine au 
XV/If€ siecle, Paris 1928, s. 133; U. Heyd, Ot
tom an Documents on Palestine · 7 552-7 6 7 5, 
Oxford 1960, s. 42, 60, 81-82, 84, 111, 129; Ali 
Sevim. Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, 
Ankara 1983, s. 51-54, 133-134; Ramazan Şe

şen. Salahaddfn Devrinde EyyQbfler Devleti, 
İ stanbul 1 983, s . 76-95; M. C. Sahabeddin Te
kindağ, "Yeni Kaynak ve Vesikalar Işığı Al
tında Bonaparte'in Akka Muhasarası", TO, 
sy. 20 1 I 965 ), s. 1-20; H. Rhode, "The Geog
raphy of the Sixteenth Century Sancak of 
Safad", Ar.Ott., X (1987), s . 179·218; Mv.Fs., lll , 
290-306 ; Cedric N orman Johns, "Acre", EBr., 1, 
102-103; F. Buhl. "Akka", iA, ı, 250-251; a.mlf .. 
"'Akkii", E/ 2 (İng.). ı , 341; Feridun Emecen. 
"Zahir Ömer", İA, Xlll , 455-456. 

~ FERİDUN EMECEN 

L 

AKKAD, Abbas Mahmud 
( Jla.ll J_,.- '-""~ ) 

(1889 -1964) 

Mısırlı gazeteci, mütefekkir, 
şair ve edebiyat münekkidi. 

Babası Mahmüd İbrahim ei-Akkad 
Dimyatlı, annesi ise Diyarbakırlı bir aile
ye mensuptur. Asvan'da doğdu. İlkoku
lu bitirdikten sonra Kahire'ye giderek 
res mf bir da i red e görev aldı ( 1904 l; fa
kat memuriyerten hoşlanmadığı için işi 

ni bırakarak ( 19071 gazeteciliğe başladı. 
1912-1918 yılları arasında yine memur
luğa dönerek ı. Dünya Savaşı yıllarında 
öğretmenlik yaptı; savaştan sonra tek
rar gazeteciliğe başladı. Dil ve edebiyat 
alanındaki yazılarıyla temayüz edince 
Arap Dili Akademisi (Mecmau'l-lugati'\-Ara
biyye) ve Arap ilimler Akademisi (ei-Mec
mau'l -ilmiyyü'I -Arabl) üyeliklerine seçildi 
(ı 940) Ayrıca, Mısır' ı İngilizler'den kur
tarmak için mücadele eden Sa'd Zağlül 
Paşa'nın kurduğu Vefd Partisi'nden par
lamenter ve partinin en büyük ideologu 
olarak siyasf hayatta önemli rol oynadı 
(ı 929- ı 930, 1944-1950) 1950 yılından iti
baren, özellikle 1952'de cumhuriyetin 
kurulmasından sonra, ilerlemiş yaşının 

da etkisiyle siyasetten çekildi. Ölümüne 
kadar kendini dinf konular üzerinde araş
tırma yapmaya vakfetti ve bu alanda 
yazdığı eserleriyle büyük takdir topladı. 
1960'ta Cumhurbaşkanı Cemal Abdün
nasır tarafından kendisine "Devlet Ede
biyat Takdir Mükafatı" verildi. 12 Mart 
1964'te öldü ve Asvan'a gömüldü. 

XX. yüzyıl Mısır kültürünün gelişme
sinde önemli bir yeri bulunan Akkad 
gazeteci, eğitimci, polemikçi, tenkitçi, 
edip ve şair olarak ün yaptı. İlkokul me
zunu olduğu halde kendi kendini yetiş
tirdi ve baskı kabul etmeyen karakteri 
nin de etkisiyle tamamı mücadelelerle 
dolu bir ömür geçirdi. 

Abbas 
Mahmüd 
Ak ka d 

AKKAD, Abbas Mahmud 

Dindar bir aileden gelen Akkad fizik 
ve moral olarak güçlü bir yapıya sahip
ti. Onun çetin bir sanat ve siyaset adamı 
olarak yetiŞmesinde, o günkü Mısır'ın 

içinde bulunduğu şartların büyük tesiri 
olmuştur. Edebiyat zevkini ve mücadele 
ruhunu kazanmasında sohbetlerine ka
tıldığı Ahmed ei-Cedavfnin, millf siyaset 
görüş ve ahlakını elde etmesinde Mu
hammed Abduh'un önemli rolü vardır. 

Daha dokuz yaşlarında iken edebiyata 
ilgi duymuş, ilk eseri Hz. Peygamber için 
yazdığı kasideler olmuştur. Çocukluğun
dan itibaren pek çok Batı kaynaklı ede
biyat ve felsefe kitabı okumuş ve bu 
eserlerin tesirinde kalarak bir süre inka
ra düşmüşse de, yazdığı dinf eserlerin
den de anlaşılacağı gibi, kısa bir müd
det sonra daha güçlü olarak tekrar ima
na dönmüştür. O, modern Arap edebi
yatının en çok eser veren şair ve yazar
larından biridir. İlki 1919 yılında yayım
lanan ve sayısı onu geçen divanları. bazı 
ünlü klasik ve modern Arap şairleri üze
rine incelemeleri, dil ve edebiyatı ko
nu alan araştırmaları ve en fazla başa
rı sağladığı tenkit türünde pek çok ese
ri bulunmaktadır. İngilizce, Almanca ve 
Fransızca'yı çok iyi öğrenmiş, Batı kül
türünü hazmetmiş ve özellikle William 
Hazlitt, Mill Macaulay ve Coleridge gibi 
İngiliz yazarlarta Lessin,' Schopenhauer 
ve Nietzsche gibi Alman düşünürlerin 

etkisinde kalmıştır. 

Abbas Mahmüd. tenkidin hürriyet dev
rinin ürünü olduğunu belirtir. Kendisi 
de doğuştan tenkit kabiliyetine sahip 
ve Arap edebiyatının en büyük münek
kitlerinden biri sayılmaktadır. Abdurrah- · 
man Şükrf ve Abdülkadir el -Mazinf ile 
birlikte Medresetü't-tecdfd veya ei-Mez
hebü'l-cedfd adını verdikleri bir edebiyat 
akımının öncülüğünü yapmış ve Musta
fa Sadık er-Rafif, Emfrü'ş-şuara Ahmed 
Şevki gibi eski edebiyat taraftariarına 
şiddetle hücum etmiştir. Ancak edebi
yarta yeniliği "taklitten kaçmak" şeklin
de tanımlamış, yeni edebiyatta olduğu 
kadar eski edebiyatta da güzel şiirin bu
lunduğunu kabul etmiştir. Onun gaze
teciliği sert bir milliyetçi kalem şeklinde 
gelişmiş, İngiliz yanlısı Nahas Paşa hü
kümetini on makalede devireceğini söy
lemiş ve bunu dokuzuncu makalede ba
şarmıştır. Aynı görüşle Osmanlılar hak
kındaki fikrini "Türk devletinin bekasını 
isterim, hakimiyetini istemem" şeklin

de ifade etmiş ve Il. Abdülhamid'i yalnız 
Meşrutiyet'in ilanında övmüştür. 1942 
yılında, Hitler en güçlü döneminde iken 
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