
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 

Suppl. (İng .). 1, 57-58. r:;ı.ı 
leRI HALİT ZEVALSİZ 
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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 

lif./ MüNİR ATALAR 

1 
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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AKKiRMAN 

tısı vardı. XVII. yüzyılda Akkirman'ı zi
yaret eden Evliya Çelebi (Mayıs 1658). 

burada kale. medrese, hamam ve cami
ler ile 1 SOO kadar ahşap ev bulundu
ğundan , Meyak Geçidi'nden, Meyak Ba
ba Sultan'ın Dinyester nehri yakınında
ki türbesi ile civarında medfun şehid
Ierden bahseder. 1638'de Kazak akınia
nna hedef olan Akkirman 1770 ve 1789 
yıllarında iki defa Ruslar tarafından ku
şatılarak ele geçirildi ise de önce Küçük 
Kaynarca (1774), sonra da Yaş Antiaş
ması (ı 791 ı ile tekrar Osmanlı idaresi
ne girdi. 

30 Kasım 1806 tarihinde Rus Prensi 
Kantakuzino tarafından ele geçirilmesi 
üzerine Tatarlar Akkirman'ı terkettiler 
ve altı yıl sonra yapılan Bükreş Antiaş
ması (1812) ile şehir Ruslar'a bırakıldı. 

1820 yıllarında tekrar şiddetlenen Os
manlı-Rus sürtüşmelerini sonuçlandır

mak için yapılan antlaşma bu şehirde 
imzalandı. Ruslar adına M. S. Varantsav 
ve A. ı. Ripob, Osmanlılar adına da Ha
di Paşa ve Köse İbrahim Paşa tarafın
dan imzalanan Akkirman Antiaşması ile 
Sırbistan'ın muhtariyeti ve ayrıca Bal
kanlar'daki Rus nüfuzu kabul edildi (7 

Ekim 1826) Rusya'da Çarlık yönetimi
nin devrilmesi ( 1917) üzerine muhtari
yet kazanan şehir, 1918'de Romanya'nın 
işgaline uğradı ve bu durum İtilaf dev
letlerinin tasdiki ile Il. Dünya Savaşı' nın 

başlarına kadar devam etti; 1940 yı

lında ise Sovyetler Birliği tarafından il
hak edildi. 1944'ten sonra adı Belgorod
Dnestrovski olarak değiştirildi. 

Bugün nüfusu 50.000 civarında olan 
Akkirman'da gıda endüstrisi, özellikle 
et ve balık konserveciliği önemli bir ye
re sahiptir. Şehirde ayrıca tekstil ve mo
bilya fabrikaları da bulunmaktadır. Eği

tim alanında pedagoji ve tıp müessese
leri çok gelişmiştir. Ukrayna Cumhuriye
ti'ndeki en büyük kale Akkirman'dadır. 
1438-1454 yılları arasında mimar Feda
rak tarafından yapılan ve bugüne kadar 
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iyi korunan kalede yirmi altı burç, dört 
kapı ve bir kule vardır. Kaleyi çevreleyen 
surların uzunluğu ise 2 km. kadardır. 

Kale XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar 
tarafından tamir ettirilmiştir. 

Ünlü Türk alimi Akkirmanf Mehmed 
Efendi bu şehirden yetişmiştir (bk. AK

KiRMANI). 

BIBılYOGRAFY A : 

TSMA. nr. E 10, 416, 5880, 6237, 10416 ; 
Aşıkpaşazade, Tarih, s. 222·223; Feridun Bey. 
Münşeat, istanbul 1274·75, 1, 312, 319; Evliya 
Çelebi. Seyahatname, V, 108·1 14; VII, 501 ·502; 
Sil<ihdar, Tarih, ll , 127, 185; Ayn-i Ali Efendi. 
Kavanfn·i Al·i Osman, s. 19; Ahmed Rifat Yağ
lıkçızade. Lügat·L Tarfhiyye ve Coğra{iyye, ls· 
tanbul 1299·1300, 1, 234; Cevdet . .Tarih, IV, 
332; Kamı1sü'l-a'lam, 1, 269; OsmaniL Müelli{
leri, IV, 245-246; Uzunçarşılı , OsmaniL Tarihi, 
ll , 181 ·185, 244, 344; 111/1 , s . 172, 175; IV/1, 
s. 389, 424, 585, 587; Reinaud, Geographie 
d 'Aboul{eda, 11 / 1, s. 317; N. Beldiceanu, "La 
Conquete des cites marchandes de Kilia et 
de Cetatea Alba par Bayezid II.", SOF, XXIII 
11964 ), s. 36-90; a.mlf., 'Kilia et Cetatea Al bii a 
travers !es documents Ottomani", RE/, XXXVI/ 2 
11968). s. 215-262; Besim Darkot. "Akkerman", 
iA, I, 251; GSE, lll , 135, 182; A. Decei. "A~ Kir
man", E/ 2 1İng.), 1, 310-311. 
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liJ MusTAFA L. BiLGE 

AKKiRMANI 
(ö. 1174/ 1760) 

()smanlı alimi. 
_j 

Kefevf Hacı Hamfd Mustafa'nın oğlu
dur. Asıl adı Mehmed olup hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. 1753'te İzmir, 
1758'de Mısır kadısı oldu. Saray-ı Hüma
yun hocalığında bulundu. 1759 yılında 
Mekke kadılığına tayin edildi ve 1174 yı
lı Muharrem (Ağustos 1760) ayında ora
da vefat etti. Özellikle aklf ilimlerde de~ 
rin bilgi sahibi olan Akkirmanfnin ke" 
lam. felsefe, hadis, fıkıh. tefsir ve dil ko
nularında bazıları basılmış birçok eseri 
vardır . .. " . 

Eserleri. 1. İklflü't-teracim. Ebherfnin 
Hidayetü '1-Jıikme adlı felsefi eserine 

.Akkovun lu 
Celaleddin Ali 
devrinde 
11434-1438) 
basılmış 

gümüş 

bir sikke 
(!stanbul 

Arkeoloji 

Müzesi, 

Teşhir, 

nr. 2408) 

Kadı Mfr Hüseyin'in ŞerJ:ıu'l-Hidayeti'l
eşfriyye adıyla yaptığı şerhin bazı ila
velede Türkçe'ye tercümesidir (İstanbul 
1266, 1316, ı 3 ı 9) z. ŞerJ:ıu '1-Hüseyniy
ye. Münazara adabıyla ilgili bir eserdir 
(İstanbul ı 28 ı. 13 ı6L 3. Risale-i Akaid 
(İstanbul ı 240). 4. Yine akaide dair Hoşi
ye cala fiaşiyeti Cİşarniddfn (İstanbul 
1274, ı84 s) S. ŞerJ:ıu'l-Hadfşi'l-erbacfn . 
Birgivfnin eserine yaptığı şerhtir (İstan
bul ı 289, ı 320, 1323) . 6. Ef'alü 'J-ibôd ve'J
iradetü'l-cüz'iyye. Eserin. farklı isimler
le çeşitli baskıları yapılmıştır (İstanbul 
l 264, ı 283, ı 289) 7. Haşiye caJQ fiaşiye
ti1 -Larf (İstanbul ı265l 8. Burhanü'l
müttakin Terceme-i Hadfs-i Erbafn (ı - ıı . 

istanbul ı 298). 9. Risale-i B esme] e listan
bul 1298) 10. Risale-i Teavvüz (istan
bul 1298). 11 . ŞerJ:ıu'l-Emşile (İstanbul 
ı252) 12. ŞerJ:ıu'l-Bina (İstanbul ı257l 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma
ları bulunan diğer başlıca eserleri de 
şunlardır : Cİ]!.dü'l-kalô, id caJQ ŞerJ:ıi'l
CA]!.a,id; Şernail-i Şerif; fiaşiyetü'l
Beyiavf; fiaşiyetü '1-Bul].Qrf; Fetava-yı 
Akkirmanf; Mul]tasaru Mugni'l-Jebfb; 
ŞerJ:ıu Atva]!.ı ·~-~eheb; Risale if beya
ni'l-firakı'cJ.-çJ.alle. Ayrıca Seyyid Şerifin 
ŞerJ:ıu Mul]taşari'J-Müntehô'ya haşiye

si ile Teftazanf'nin ŞerJ:ıu'l- cAka ,id'ine 
Hayaifnin yaptığı haşiye üzerine haşiye
Ieri vardır. 
BİBLİYOGRAFYA : 
Sicill-i Osman[, IV, 245; Osman lı Müelli{le· 

ri, 1, 214; Tiahu'/-meknan, ı, 354; ll, 109-110; 
Hediyyetü 'l·'ari{fn, ll, 332; Brockelmann. GAL 
Suppl., ı, 512; ll, 18, 654, 660; Özege. Katalog, 
ll, 674, 787-; IV, 1469; TÜYATOK, 1, 64; Kehhale, 
Mu'cemü'l·mü,e/i{fn, XII, 27·28. 

L 

~ SAKIB YıLDIZ 

AKKOYUNLUIAR 

XV. yüzyılda Doğu Anadolu, 
Azerbaycan ve Irak'ta hüküm süren 

Türkmen h~nedanı 
(1340-1514). 

_j 

Oğuzlar'ın Bayındır boyuna mensup 
olduklarından kendilerine Türk kaynak
larında Bayındır Han Oğlanları, İran kay
naklarında Bayındıriyye adları da verilir. 
Çeşitli oymaklardan meydana gelmiş

lerdir. Muhtemelen. Moğol istilası üze
rine Anadolu'ya gelen Türkmenler'den 
olup Diyarbekir'in Ergani yöresine yer
leştiler ve Artuklular'a bağlandılar. Ta
rih sahnesine çıkışları. 1340'ta Tur Ali 
Bey idaresinde Trabzon Rum İmparator
luğu'na yaptıkları akıntarla başlar. Tur 
Ali Bey Erzincan ve Bayburt hakimleri 
ile birlikte 1348'de Trabzon'u kuşattıy-


