
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. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Akkad, es-Srretü ·?·?atiyye· l : E ne, hayatü ka
lem (e/-Mecmü atü'l-kamile içinde). Beyrut 
1982; a.mlf., Rudud ve hudud, Beyrut, ts. , s. 9; 
Brockelmann. GAL Suppl., lll, 139-156; Abdül
hay Diyab, 'Abbas el· 'Akkad: nak id, Kahire 
1965, s. 175; Amir ei-Akad, Le~ehat min 
hayati'/-'Ak.kad, Kahire 1968 ; a.mlf . .' Me 'ari· 
kü'l-'Akkad es·siyasiyye, Beyrut 1973, s. 63 ; 
izzeddin el-Emin, /'leş' etü 'n-nakd, Kahire 1970, 
s. 155 ; Ahmed İbrahim eş-Şerif. el-Medha l, 
Beyrut 1974, s. 71; Şevki Dayf. el-Edebü 'l<Ara
br el-mu 'asır, Kahire, ts., 136-145; Mustafa 
Sabri, Mev~ıtü 't-'akl, Beyrut 1401/1981, IV, 
10-15; Muhammed Mendür, eş-Şi' rü'l-Mışrr 
ba'de Şevki ! baskı yeri ve yı lı yok!. s. 139 ; 
Halit Zevalsiz. Abbas Mahmud el-Akkad: Ha
yatı Eserleri ve XX. Yüzyıl Arap Edebiyatında

ki Yeri (doktora tezi, 1982), MÜ ilahiyat Fak. ; 
Harndi es-Sekküt, 'AbMs Mahmud el-'Akkad, 
Kahire 1403/ 1983, 1-11 ; Zirikİi. el·A'tam · (Fet
hullah). lll , 266-267; Ahmed M ahir · ei-Baka ri, 
et-'Ak.kad: er-recül ve'l-k.alem, Kahire 1404 / 
1984 ; Kehhale, e/-Müstedrek, Beyrut 1985, s. 
323-325; Muhammed Mehdi Allam. e/-Mec
ma 'i yy un tr l]amsfne 'am en, Kah i re 1406 1 
1986, s. 137-140; Sıddika bint es-Sıddik. 'Abbas 
Mahmud el-'Akkad, Kahire 1986; Abdülkadir 
Rızk et-Tavli, el~Makale tr edebi '/-'Akkad, Kahi
re 1987; L. Vial, ·"al- 'Aqqad (1889-1964)", 
Arabica, Xl/ 3, Leiden 1964, s. 213-217; Mu
hammed Receb el-Beyyümf. "el-Menha'l-İslami 
'inde'!- 'Akkad", Mece/letü '1-Ezher, UÜ/6, Kahire 
1981 , s. 1059-1 068 ; R. Alien. "al- 'Akkad", E/2 
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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. 
BİBLİYOGRAFYA : 
BA. Cevdet-Evkaf, nr. 10115, nr. 17271, nr. 

18692, nr. 17008; Ahmed V efi k Paşa , Lehçe-i 
Osman[, istanbul 1306, ll, 1326 ; Süleyman Şe
fik. Hicaz Seyahatnamesi, iü Ktp., TY, nr. 4199, 
vr. 84-85 ; Pakalın , 1, 40-41; ll, 384-385; Musa
hibzade Celal. Eski istanbul Yaşayışı, İstanbul 
1946, s. 104 ; E. Ekrem Talu. "Surre Alayı", 
Resimli Tarih Mecmuası, 111 / 29, istanbul 1952, 
s. 1482. r:;ı.ı 
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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 
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