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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. 
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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 
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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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yazdığı bir makalede. onun sonuçta mağ
lOp olacağını söyleyerek ileri görüşlü bir 
yazar olduğunu da ispat etmiştir. 

Daha sağlığında hayatı, sanatı ve fi
kirleri üzerinde altmıştan fazla araştır
ma yapılmıştır (bk. Harndi es-SekkOt, Il, 
799-8061 Bu eserlerde Akkiid bütün cep
heleriyle ele alınmış. sanat ve düşünce 
hayatının genel bir kritiği yapılmıştır. 

Harndi es-SekkOt tarafından hazırlanan 
ve Darü'l-kütüb müessesesince "A'la
mü'l-edebi'l-muasır fi Mısr" serisinin be
şinci kitabı olarak neşredilen iki ciltlik 
bibliyografik çalışma bunların en önem- . 
!isi sayılabilir. 

Kırk bin ciltlik bir kütüphaneye sahip 
bulunan Akkiid edebi. felsefi. dini ve si
yasi konularda yüzden fazla eser kale
me almıştır. Bazıları defalarca basılmış 
olan eserlerinden belli başlılarını şöyle · 
gruplandırarak zikretmek mümkündür: 

Edebi Eserleri. a) Divanları : Y a~a?-p
tü'ş-şabdJ:ı (Kah i re I 91 6); Vehcü'z-zahi
re (Kahire 1917); EşbiiJ:ıu'l-aşil (Kahire 
1921); Eşciinü'l-leyl (Kahire 1925) (bu 
dört divan Dfvanü '1-~~~ad adıyla bir ara
ya getirilmiştir , Kah i re 1 928); Hediyye
tü'l-kerviin (Kahire 1933) ; VaJ:ıyü'l-eı:
ba cin (Kahire ı 933); CAbirü's-sebil (Ka
hi re 1 937); E ciişi'rü Ma gri b (Kahire 1942); 
Ba cde'l-e cilsir (Kahire 1 950) (bu beş ki
tap da ljamsetü devavin li'l· cA~~ad adıyla 
yeniden yayımlanmıştır. Kahire 1973). b) 
Edip ve şairlerle ilgili eserleri: 1. c Ömer. b. 
Ebi Rebica şii cirü'l-gazel (Kah i re 1951 ). 
2. et-Ta erit bi-Shakespear (Kah i re 1 958) 
3. İbnü'r-Rumi J:ıayiitühı1 min şi crih 
(Kahire ı 93 ı) Bu eser Akkiid'ın edebi 
görüşlerini dile getirmesi bakımından 
önemlidir. 4. CuJ:ıii eçi-çiiiJ:ıiki'l-mudJ:ıik 
(Kahire 1956). Bu eserindeAraplar'ın Nas
reddin Hoca'sı durumunda olan Cuha'yı 
ele almakta ve gülmenin felsefesini yap
maktadır. s. Ebu Nu vas (Kah i re ı 953). 
Bu eser Akkiid ile Taha Hüseyin ve Se
lame MOsa arasında edebi münakaşa
lara sebep olmuştur. c) Diğerleri: 1. Mat
la cu'n-nur (Ka hi re 1 955). 2. el-Lugatü'Ş
şiicire (Kahire 1960). Bu iki eseriyle Ta
ha Hüseyin'in Fi'ş-şi cri'l-ciihili adlı ese
rini tenkit etmektedir. 3. ed-Divan fi'n
na~d ve'l-edeb (Kahire 192 ı). İbrahim 
el-Mazini ile birlikte yazdıkları bu eser
de, eski edebiyat taraftarlarından Mus-

. tafa Sadık er-Rafıi ile Ahmed Şevki ten
kit edilmektedir. Buna karşılık Mustafa 
Sadık er-Rafıi de Akkiid'ın VaJ:ıyü1-er
ba cin adlı divariını, el- CAMii d cale's
seffud isimli eseri ile tenkit etmiştir (Ka
hi re 1930). 4. ljuliişatü'l-yevmiyye (Ka
hire ı 9 ı 2) Akkiid'ın ilk eseri olup tenkit 
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hakkındaki ilk görüşlerini ihtiva etmek
tedir. s. el-Fuşı11 (Kah i re ı 922). Bu ese
rinde, bir taraftan Sefiller adlı kitabın
daki şahısları ince bir tahlile tabi tut
madığından dolayı Victor Hugo'yu diğer 
taraftan da Sefiller'i Arapça'ya çeviren 
Nil şairi. Hafız İbrahim'i tercümedeki dik
katsizliği ve metne hakim olamayışı se
bebiyle tenkit etmektedir. 6. Eştiit müc
teme ciit (Kahire 1 963). Bu eserinde Arap
ça'nın diğer dillere üstünlüğünü anlat
maktadır. 7. Siire (Kahire ı 937) . Yegane 
romanıdır. 

Siyasi Eserleri. el-Hükmü'l-mutlak fi'l
~arni'l- cişrfn (Kahir~ 1 930) Bu .kitabın
da Melik Fuad'a dil uzattığı için dokuz 
ay hapse mahkum edilmiştir. Sa c d Zag
lul (Kahire 1936); Hitler ti'l-miziin (Ka
hire 1940); Benjamin Franklin (Kahi
re ı 956); eşcŞahyuniyyetü '1- ciilemiyye 
(Kah i re 1 956). 

Felsefi Eserleri. eş- Şey]] er- re , is İbn 
Sina (Kahire 1946) ; İbnü 'r-Rüşd (Kahire 
1953) ; Bemard Shaw(Kahire 1950) 

İslAmi Eserleri. 1. All;ih • (Kahire 1947). 
Tarih boyunca uiOhiyyet fikrinin kayna
ğı ve geçirdiği safhaları konu alan bu 
kitap onun en değerli eserlerinden biri
dir. 2. cAb~ariyyetü MuJ:ıammed ( Kahi
re ı 942). Otuz yılda tamamlanan bu ese
rin en uzuiı bölümlerini. en fazla tartışı
lan ve hataya düşülen konular olarak 
Hz. Peygamber'in savaŞiarına ve evlilik 
hayatına ayırmıştır. Ancak Batı kültürü
nün tesirinde kalarak. Hz. Peygamber 
hakkında abkariyye (deha) kelimesini kul
lanması, yani Hz. Muhammed'in baŞarı
sını onun ilahi vahye mazhar oluşu ye
rine beşeri deha ile izaha çalışması ve 
mucizeye karşı tavır takınması, haklı 

olarak şiddetli tenkitlere maruz kalina
sına yol açmıştır. Nitekim Şeyhülislam 
Mustafa Sabri de Akkiid'ın eserini tak
dir etmekle birlikte .onu bu konuda ten
kit etmiştir (bk. Mev~ı{ü'l- ca~l, IV, 10 vd.). 
Bu eser M. Said Şimşek tarafından Hz. 
Muhammed'in Eşsiz Deha ve Şahsi
yeti (Konya 1979) adıyla Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. 3. cAb~ariyyetü'ş-Şıd
d~ (Kahire ı 943). Bu eser de Ali Özek 
tarafından Hz. Ebu Bekir'in Şahsiyet 
ve Dehası (İstanbul 1968) adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir. "Abkariyye" serisinin 
diğer kitapları şunlardır: cAb~ariyyetü 
<Ömer (Kahire 1942); cAb~ariyyetü'l- · 
İmam ,cAli İbn Ebi Talib" (Kahire 1943); 
cAb~ariyyetü Ijalid (Kahire 1945) ; cAb
~ariyyetü'l-Mesih (Kahire 1953); cAbka
riyyetü'J-ısliih v~·t-t~ elim Muha~ed 
cAbduh (Kahire 1963). Bu serinin Ebu 
Bekir, ömer ve Halid b. Velid'e dair ki-

taplarındaki fikir ve tahlilleri. muhtelif 
tarihlerde on kadar müellif tarafından 
lise öğrencilerinin faydalanması için sa
deleştirilerek neşredilmiştir (bk. Harndi 
es-Sekküt, ll , 799, 806). 4. Da ci's-sema, ... 
"Bilcll b. RebclJ:ı" (Kahire 1945): Bilal-i Ha
beşfyi anlattığı bu eserinde İslam'da ırk 
ve kölelik meselesini ele almakta. bu 
konuda İslam'ın yüceliğine temas et
mektedir. s. el-Felsefetü'J-~ur,aniyye 
(Kahire 1947). Bu eser Kur'an Felsefesi 
(Ankara. ts.) adıyla Ahmet Demirci tara
fından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 6. 
el-Mer , e fi'l-~ur, an (Kah i re 1.960). Bu 
kitabında kadın hakları, evlilik, Hz. Pey
gamber'in evliliği, boşanma ve kadının 
örtünmesi gibi konuları ele almış, te
settürün İslam ile başlamadığını. geç
miş dinlerde. de örtünmenin var oldu
ğunu revrat'tan delillerle ortaya koy
muştur. Eser Ahmet Demirci tarafın

dan Kur'an'da Kadın Hakları (İstanbul 
ı 977) adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş
tir. Kadın konusundaki diğer kitapları 

da el-İnsiinü'ş-şiini evi'J-mer, e ( Kahi
re 1912} ve Hii~ihi'ş-şecere'dir (Kahire 
1945). Daha sonraları bu iki kitap bir
leştirilerek Ha~ihi'ş-şecere ve'lcinsii
nü 'ş-şani adıyla yeniden neşredilmiştir 
(Kahire ı 968) . el-Mer, e ~alike'l-lugz ad
lı eseri ise ölümünden sonra yayımlan
mıştır (Beyrut 1 970} . 7. Ma yü~iilü cani'l
İslam (Kah i re ı 963}. Batılılar'ın İslam ve 
İslam milletleri hakkında yazdıklarını ele 
aldığı bu eserinde, bunlardan iyi niyet 
sahiplerini takdir ederken art niyetlileri 
de tenkit etmektedir. Eser İslam ve mo
dern çağ. İslam'da cihad. İslam'da kö
lelik, psikoloji ve İslam, tabii ilimler ve 
inanç meseleleri. modern çağda Kur'an'ın 
tefsiri ve daha birçok konuyu ihtiva et
mektedir. Ölümünden sonra Mahmud 
Ahmed el-Akkiid tarafından neşredilen 
el-İslam da eve ciilemiyye (Kah i re ı 970) 
adlı kitabındaki makalelerinin birçoğu 

aynı konuları ihtiva etmekle beraber Hz. 
Peygamber, ramazan, oruç, bayramlar 
ve hicrete dair yazılarının muhtevası da
ha farklıdır. İslam medeniyeti ile ilgili 
makaleleri ise Hassani Hasan Abdullah 
tarafından derlenerek el-İslclm ve'l-J:ıa
çiiiretü'l-insaniyye adıyla yayımlanmış
tır (Beyrut ı 973) . 

İslami sahadaki bu kitaplarla birlikte 
Akkiid'ın aynı konu ile ilgili otuza yakın 
eseri bir araya getirilerek 1971'de Bey
rut'ta Mevsu catü CAbbiis Mahmud el
CA~~iid eİ-İslclmiyye adıyla b~ş cilt ha
linde neşredilmiştir. Birinci cilt Tevhfd 
ve enbiya,, ikinci cilt el- cAb~ariwd
tü'l-İslclmiyye, üçüncü cilt Şal].şiyyat İs-



16miyye, dördüncü ciltel-Kur'an ve'l
İslam, beşinci cilt Bul:zı1ş İs16miyye ad
larını taşımaktadır. Ayrıca. bütün eserle
ri 1984 yılında Beyrut'ta Darü'l-kütübi'l
Lübnani tarafından yirmi altı kitap ha
linde el-Mecmu ca tü '1-Mmile li-mü, el
lefati'l-üsta? <Abbas MaJ:ımı1d el- cAk
~iid adıyla yayımlanmıştır. Bu yayım

da, her biri dörder cilt tutan el- cAbka
riyyatü '1- İslamiyye, el-İsl6miyyat, el
cAkii 'id ve'l-me?ahib, yedi ciltlik Tera
cim ve siyer, iki ciltlik es-Siretü'?-?aüy
ye, üç ciltlik el-Edeb ve'n-nakd, birer 
citlik el-Felsefetü'l-İsl6miyye ve Hacj.a
ratü'l-İslQm serileri olmak üzere yetmiş 
altı kitabı yer almıştır. Harndi es-Sek
küt'un bibliyografık çalışmasında onun 
muhtelif dergi ve gazetelerde neşredi
len 3897 araştırması ve makalesi zikre
dilmiştir. 

Otobiyografik Eserleri. 1. Ene (Kahire 
1964). Dokuz bölümden meydana gelen 
eserde kendi hayatını anlatmaktadır. 2. 
Hayatü ~alem (Kahire ı 964). Sanat, ede
biyat ve Arap şiiri hakkındaki görüşleri
ni, özellikle de gazetecilik hayatına dair 
makalelerini Tahir et-Tanahi bu adla neş
retmiştir. 3. cAlemü 's- südud ve 'l -~u
yı1d (Kahire 1937) Hapishanedeki gün
lerini anlattığı bu eser. 1935 yılında Kül
lü şey' dergisinde tefrika edilmiştir. 
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L 

Surre alayında 
görevli kişilere verilen unvan. 

_) 

Akkam sözlükte, "ücret karşılığı deve 
ile eşya taşıyan kişi , deve sürücüsü" an
lamına gelir. Genellikle Arap olan ak
kamlar, Osmanlı padişahlarının her yıl 
şaban ayının ortalarında Mekke ve Me
dine'ye gönderdikleri hediyeleri götür
mekle mükellefidiler. Reisierine akkam
başı denirdi. Surre* alayına katılan ak
kamlar sırtiarına kısa kollu, açık yakalı 
uzun beyaz gömlek. başlarına külah gi
yerler, bellerine ipekli kumaştan kuşak 
bağlarlardı. Surre alayının önünde da
vullar ve dünbelekler çalarak Arapça şi
irler okurlar, hapiaya zıplaya alayı şen
Iendirirlerdi. Surre-i hümayunun nakli 
hizmetinde kullanılan akkamlar alay ile 
birlikte istanbul'dan Şam'a kadar gider
lerdi. Son derece becerikli olan çadırcı 

akkamları, yollarda konaklanacak yere 
birkaç saat kala hızlıca önden ilerleye
rek kafile gelmeden süratli bir şekilde 
çadırları kurar ve her türlü istirahat ha
zırlıkların ı yaparlardı. 

Ayrıca , Osmanlı ordusunun vezir ve 
yüksek rütbeli kumandanianna ait ça
dırları kurup kaldırmakla görevli çadır 
mehterlerine de akkam denirdi. 
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AKKİRMAN 

ı 

Ukrayna 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 

L 
Odesa eyaletinde bir şehir. 

_) 

Dinyester nehrinin Karadeniz'e dökül
düğü yerde, önü sonradan kapanarak 
kıyı gölü haline gelen bir körfezin sağ 
kenarında bulunmaktadır. Milattan ön
ce VI. yüzyılda kurulan ve ilk adı Tyras 
olan Akkirman, Rusya'nın en eski şehir
lerinden ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan 
önemli ticaret merkezlerinden biridir. 
Türkler'in verdiği Ak Kirman adı, Orta-

AKKiRMAN 

ğollar da hakimiyetleri döneminde şeh
re Ak Libo adını vermişlerdir. Ebü'l-Fida 
ise Türkler'in önceleri buraya Akça Kir
man dediklerini belirtmektedir. 

1241 yılında Moğollar' ın hakimiyetine 
geçen Akkirman, XIV. yüzyılda Ceneviz
Ier'in idaresine girdi : XV. yüzyılda ise 
Moldavya (Bağdan) Prensligi'nin bir par
çasını oluşturdu. Osmanlılar tarafından 

ilk defa 1420'de denizden fethine çalı
şılan şehir, Fatih Sultan Mehmed devrin
de de iki defa kuşatıldı, fakat zaptedi
lemedi. Voyvoda lll. Petru 14SS'te Bağ
dan'da Osmanlı hakimiyetini tanıyınca, 
Fatih Sultan Mehmed Akkirman tüccar
larına S Receb 860 (9 Haziran 1456) ta
rihli bir fermanla Edirne, Bursa ve istan
bul'a uğrayarak ticaret yapma izni ver
di. Akl:<irman IL Bayezid devrinde Boğ
danlılar'dan alındı (4 Ağustos 1484); bu
ranın fethi ile bütün Karadeniz sahilleri 
Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Fetih
den sonra Rumeli beylerbeyiliğine bağ
lı bir sancak haline getirilen Akkirman, 
1 593 yılında yeni kurulan Özi eyaJeti
ne ilhak edildi ve limanının vergileri ye
niden düzenlendi. Bu dönemde Akkir
man sancağında 914 timar* bulunuyor
du. Şehirde meşhur kalenin yanında IL 
Bayezid, Mengli Giray Han ve Yavuz Sul
tan Selim tarafından camiler. medrese
ler ve hamamlar yaptırıldı. 

Şehzade Selim (Yavuz) .- babası IL Ba
yezid'e karşı yürüttüğü hareketin ikinci 
safhasında Akkirman'ı üs olarak kullan
dı. Akkirman Osmanlı hakimiyeti döne
minde Karadeniz ve kuzey ticareti için 
önemli bir liman olma özelliğini korudu. 
Burasının istanbul, Edirne, Bursa, Trab
zon, Kefe hatta Suriye ile ticari bağlan-

Akkirman 
31' 

KARADENİZ 

çağ'da ve sonraları kullanılan Aspron 46, t-----1------:ffl'------+---- ---1 
Castron, Cetatea Alba ve Bel Gorod gibi 
"beyaz kale" anlamına gelmektedir. Mo-

25km 

269 


