
mına öncülük yapmıştır. İkdam, çıkışın
dan üç yıl sonra Türk basınında ilk defa 
olmak üzere başlığına "Siyasi. ilmi. ikti
sadi Türk gazetesidir" ifadesini yerleştir
mesiyle de dikkati çeker. 

İstanbul'a dönen Ali Kemal'in başya
zarlığında yayımlanmaya başladığı dö
nemde İkdam ll. Meşrutiyet'in önemli 
yayın organlarından biri olmuştur. Ah
med Cevdet'le İsviçre'de görüşen Yakup 
Kadri'nin (Karaosmanoğlu) İkdam üze
rindeki tasarrufu ise 1919 yılında başlar 
ve bu dönemde gazetenin mu ha bir ve 
yazı işleri kadrosunda değişiklik yapılıp 
İlhami Safa, Abidin Daver gibi isimler ga
zetenin bünyesine dahil edilir. Yakup Kad
ri'nin Mütareke ve Milli Mücadele döne
minde milli dava çizgisinde bir yayın poli
tikası kazandırdığı İk dam, İstiki al Savaşı 
yıllarında Ankara'ya muhabir gönderen 
ilk gazete olmuştur. 

İ kd am zengin iç ve dış haberler. ciddi. 
seviyeli ve ilgi çekici makaleler yanında 
Ahmed Midhat, Fatma Aliye. Recaizade 
Ekrem, Abdülhak Hamid (Tarhan). Hüse
yin Rahmi (Gürpınar). Yakup Kadri gibi 
edebiyatçıların roman. hikaye ve tiyatro 
tefrikaları; Ahmed Rasim. Cenab Şaha
beddin, Halit Ziya (Uşaklıgil). Samipaşaza
de Sezai, Ali Reşad. Abdurrahman Şeref 
gibi yazarların edebi, tarihi yazı ve soh
betleriyle de okuyucunun ilgisini çekımiş
tir. 

Ahmed Cevdet. İkdam'la birlikte Türk 
kültür ve tarihine hizmet eden bazı eser
leri de Kitabhane-i İkdam adı altında on 
sekiz nurnaraya kadar devam eden bir 
seri kitap da yayımiarnıştır (b k. AHMED 

CEVDET, İkdamcı). 
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Bedreddin el-Ayni'nin 
(ö . 855/1451) 850 (1446) 

L 
yılına kadar gelen umumi tarihi. 

_j 

Tam adı 'İ~dü '1-cüman ii tari{ıi eh1i'z
zaman olan ve Tari]].ü'1-Bedri olarak da 
bilinen eser iki bölüm olarak değerlendi
rilebilir. Birinci bölümde dünyanın yara
tılışı. coğrafyası. peygamberler tarihi. es
ki Mısır. İran, Yunan ve Arap tarihiyle hic
rete kadar gelen İslam tarihinden bahse
dilir. Hicretten itibaren kronolojik olarak 
düzenlenen ikinci bölümde Hz. Peygam
ber'in hayatı. Hulefa-yi Raşidln. Emevller 
ve Abbasller dönemi anlatılmış; Mısır. Su
riye, İran ve Maveraünnehir'de kurulan 
İslam devletleri hakkında bilgi verilmiştir. 
Eserin en önemli kısmı Memlük tarihinin 
ele alındığı son ciltlerdir. Moğollar'la ya
pılan mücadeleye diğer tarihçilere oranla 
daha geniş yer ayıran Ayni'nin İlhan lı Sul
tanı Gazan Han dönemindeki ( 1295-1304) 

Memlük- İlhan lı münasebetlerine dair 
verdiği bilgiler diğer kaynaklarda bulun
mamaktadır. 

Ayni bu .eserinde siyer. tarih, coğrafya. 
ensab. tabakat ve teracim, tefsir ve ha
dis kitabı türünde 1 OO'ü aşkın eseri kay
nak olarak kullanmıştır. İbn Zülak ve İbn 

iKDÜ'I-CÜMAN 

Daklmak'ın günümüze ulaşmayan eserle
rinden, Ebü Said İbn Yunus'un Tari]].u 
Mışr ve Muhammed b. Abdülmelik ei
Hemedanl'nin 'Unvanü's-siyer'i gibi yi
ne zamanımıza ulaşamamış kitapların
dan. Yüsufi'nin Nüzhetü'n-na?ır'ı gibi 
çok az bir kısmı elde bulunan eserlerden 
nakiller ihtiva etmesi kitabın önemini art
tırmaktadır. Ancak müellifin ulaşamadı ğı 
bazı kaynakları da kullanmış gibi göster
diğine ve son yıllarında hafızasında bazı 
karışıklıklar olduğuna dikkat çekilmiştir 
(İA, II, 72). İbnü's-Sayrafi ei-Hatlb, İbn 
Tağrlberdl. Sehavl ve İbn İyas gibi tarih
çiler 'İ~dü '1-cüman'dan büyük ölçüde is
tifade etmişlerdir. 

İ~dü'1-cüman, Burd Memlükleri dö
nemi için en önemli kaynaklardan biri ol
masının yanı sıra Anadolu coğrafyası hak
kında da geniş maJOmat içermektedir. 
Eserde siyasi olaylardan başka ekonomik. 
sosyal ve kültürel konulara da yer veril
miş. Nil nehri ve taşkınları. güneş ve ay 
tutulması. veba, kıtlık ve deprem gibi ta
rihte iz bırakan hadiseler de ayrıntılı bi
çimde anlatılmıştır. Kitabın son kısımla
rında para ve fiyatlar hakkında verilen 
bilgiler iktisat tarihi açısından önemlidir. 
'İ~dü'1-cüman'da hicretten itibaren ve
fat eden meşhur şahsiyetlerin biyografi
lerine de yer verilmiştir. Eser ayrıca, ihti
va ettiği orUinal kayıtlar ve asılları günü-

'if5:dü'l·cüman fi tari/].-i ehli'z-zaman'ın 1. cildinin ilk iki sayfası (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2374) 
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m üze ulaşmamış belgeler sebebiyle de
ğerli bir kaynaktır. 
Aslı yirmi cilt civarında olan 'İ]fdü'l-cü

mdn' ın çeşitli kütüphanelerde dağınık 
halde pek çok nüshası vardır. Tam nüsha
ları ile kısmen eksik olan bazı nüshaları 
Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed, nr. 
5920-5948) ve Beyazıt Devlet (Veliyyüddln 
Efendi , nr. 2374-2396) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır (diğer nüshalar için bk. 
Adil e Abidin, 1111938], s. !68-174; 'İkdü'l
cüman jnşr. Muhammed Muhammed 
Emin], neşredenin girişi, I, II-12). Eserin 
648-707 ( 1250-1307) yıllarını içeren kıs
mını Muhammed Muhammed Emin dört 
cilt (Kahire 1407-14121!987-1992), 815-
850 ( 1412-1446) yı llarını içeren kısmın ı 

da Abdürrazık et-Tantavi el-KarmOt iki 
cilt (Kahire 1405-1409/ !985-1989) halinde 
neşretmiştir. 

'İ]fdü'l-cümdn, müellifi ve kardeşi Şe
habüddin Ahmed tarafından Tdril]u'ş
Şihdbi adıyla sekiz cilt, ayrıca müellif ta
rafından Tdril]u'l-Bedr li evşdfi ehli'l
'aşr adıyla üç cilt olarak ihtisar edilmiştir. 
Bu ihtisarda eserin. aslında bulunmayan 
bazı bilgilere de yer verilmiştir. Nevşehirli 

Damad İbrahim Paşa ' nın kurduğu bir he
yet, eseri III. Ahmed adına bazı kısımla

rını atlayıp bazı kısımlarını da özetlemek 
suretiyle Türkçe'ye çevirmiştir (yazma 
nüshaları için b k. Adil e Abidin, ll [ 1938], 
s. l75-!84;Aydüz,lll3 11997],s. l53-157). 
Bu arada Ayni'nin Osmanlı tarihine dair 
verdiği yanlış bilgiler düzeltilmiş. gerekli 
görülen yerlere ilaveler yapılmıştır (ip ş ir

li, s. 37-38) . Kazım Yaşar Kopraman. el
Ayni'nin İkdü'l-cümdn'ında XV. Yüz
yıla Ait Anadolu Tarihi ile İlgili Ka
yıtlar adlı bir doktora tezi hazırlamıştır 
(!97l,AÜ DTCF). 
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İbn Abdürabbih'in 
(ö. 328/940) 

ansiklopedik eseri 
(bk. İBN ABDÜRABBİH). 

L _j 

ı 
ei-İKDÜ'I-MANZÜM 

ı 

(r~~ ~~ı 

Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
eş-Şe~a'i~u 'n-nucmaniyye 
adlı eserine Hısım Ali Çelebi 

(ö. 992/1584) 
tarafından yazılan zeyil 
(bk. ALİ ÇELEBİ , Hısım; 

eş-ŞEKAiKU'n-NU'MANİYYE). 
L _j 

ı 
ei-İKDÜ' s -SEMIN 

ı 

(~1~1) 

Takıyyüddin el-Fasi'nin 
(ö. 832/1429) 

Mekke'ye dair eseri 
(bk. FAS!, Takıyyüddin). 

L _j 

ı 
İKF..\.R 

ı 

(bk. TEKFİR). 
L _j 

ı 
İKİNDi DİVANI 

ı 

Osmanlılar'da 

sadrazam divanına verilen ad. 
L _j 

Bu divanın ilk defa ne zaman ve nasıl 
ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekte, 
bazı kaynaklarda vezlriazamlık makamı
nın ihdasına kadar götürülebileceği belir
tilmektedir. Ancak bir müessese haline 
gelişi XV. yüzyıl sonları ve özellikle XVI. 
yüzyılda olmuştur. Gelişmiş haliyle ikindi 
divanı, Osmanlı devlet teşkilatında sad
razarnın başkanlık ettiği dört ayrı divan
dan doğrudan kendisine ait yegane divan 
olup istanbul'da olduğu zaman Paşakapı
sı'nda, serdar-ı ekrem olarak seferde bu
lunduğunda kendi karargahında toplanır
dı . XVI. yüzyılın ikinci yarısında All Mus
tafa sadrazamın, kendi sarayında hafta
nın dört gününde tezkirecHer ve selam 
çavuşu ile "muhtac- ı arz" olmayan işler 
için hüküm buyurulmak üzere ikindi di
variı akdettiğini belirtirken (Künhü'l-ah
bar, vr. 89") Tevkil Abdurrahman Paşa, 
salı ve perşembe günleri dışında ikindi 
vakti divan akdedilip halkın işlerinin şer' 
ve kanun üzere görüldüğünü,anlaşmaz-

lıkların çözüldüğünü, isteyenlerin eline 
ahkam verildiğini belirtir (Kanunname, 
s. 499-500). XVII. yüzyıl tarihçilerinden 
Topçular Katibi Abdülkadir Efendi, ikindi 
vakti ezan okunup nevbet dövüldükten 
sonra farz namazın eda edildiğini ve di
van ferman olunduğunu, burada önce 
halkın işlerinin görüldüğünü, ardından 

sefer mühimmatının müzakere edildiği 

ni kaydetmektedir (Tarih, s. 395) . 

Divan üyelerinin kimler olduğu ve bu
raya kimlerin katıldığı açık olarak kaynak
laıda belirtilmemekle birlikte sadrazama 
doğrudan bağlı relsülküttab, çavuşbaşı, 
büyük ve küçük tezkirecHer ve Türkçe bil
meyen müracaat sahiplerine yardımcı ol
mak üzere bir tercümanın toplantıya ka
tıldığı; kapıcılar (bewaban), selam çavuş
ları, müteferrikalar, çaşniglr ve muhzır
ların da diğer hizmetleri gördükleri bilin
mektedir (Topçu lar Katibi Abdülkadir 
Efendi , s. 6!0) . Divana muhtemelen sa
daret kethüdası da katılmaktaydı . Ayrı

ca mülazemetle istanbul'da bulunan bazı 
beylerbeyiler, sancak beylerinin divana 
gelip dava dinlernede yardımcı oldukları 
bildirilmektedir. Ancak muhtemelen bu 
husus süreklilik arzetmeyip davanın özel
liğine bağlı bir durumdu. Kubbe vezirleri 
ve nişancı, sadrazarnın herhangi bir ma
zereti dolayısıyla katılamadığı zamanlar
da ikindi divanına başkanlık edebilmek
teydiler. Fakat bunlar devamlı üye duru
munda değildi. 

Bu divana getirilen meseleler ve dava
ları özellikle padişaha arzı gerektirmeyen 
veya Divan- ı Hümayun'a intikal ettiği hal
de orada görüşülmesine lüzum olmayan 
konular oluşturuyordu. İlgi alanlarına gö
re ikindi divanı , kazasker veya defterdar 
d ivanlarına havale edilen davalar. bura
larda görüldükten sonra nihai karar için 
yeniden Divan-ı Hümayun'a gelirdi. Böy
lece kesin olarak sınırları belli olmamak
la birlikte ikindi divanı ile Divan-ı Hüma
yun arasında bir iş bölümü bulunmakta
dır. Divan-ı Hümayun'un ehemmiyetini 
kaybettiği dönemde önemli bazı yargıla

malar, bazı askeri zümrelerle ilgili dava
lar ikindi divanında görülürdü (D'Ohsson, 
VII, 225) . 

İkindi divanında meselenin nasıl ele 
alındığı hususunda uygulamadan bazı so
nuçlar çıkarmak mümkündür. Telhis uy
gulaması ile ikindi divanı arasında bir bağ 
bulunmakta olup sadrazam ikindi diva
nında verdiği bazı kararlar için telhis usu
lünden yararlanmaktadır. Bu divan da ba
kılacak davalara ait evrak sıraya konur, 
iddia sahibinin iddiasının okunması veya 


