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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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el-İKDÜ ' I-FERiD 

ı 

(~yiJ I~I) 

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 



şifahen ifade edilmesiyle başlanır, iki ta
rafın iddia ve cevapları dinlenirdi. Divan 
bürokrasisini yürüten görevliler davayı 
özetler, şer'an ve örfen ne yapılması ge
rektiğini teklif ederler, sadrazam bunu 
uygun görürse arzuhal üzerine yazılır ve 
sadrazam buyruldusu ile tasdik edilir
di. Arzuhalin bir tarafına kararı içeren 
i'lamın yazılması usuldü (Uzunçarşılı, s. 
138) 

İkindi divanına bürokratik açıdan bakıl
dığında burada çeşitli defterlerin tutul
duğu anlaşılmaktadır. Nitekim XVI. yüz
yılın özellikle ikinci yarısında bu divanda 
tutulduğu çeşitli kayıtlardan anlaşılan ru
us defterleri bulunmakta, bunlardan ba
zılarının halen arşiv tasnifinde yanlışlıkla 
mühimme defterleri serisi içerisi~de yer 
aldığı bilinmektedir. Bu defterlerde yer 
alan hükümlerin sonlarının sadrazam bu
yuruldusu ile bitmesi dikkati çekmek
tedir. Bazan ikindi divanı akdi için, "Yev
mü'l-cum'a, fi 26 şehr-i mezbur, bu gün 
paşa hazretleri ikindi divanı eylediler" 
şeklinde açık tarih de verilmektedir (me
sela bk. BA, KK, nr. 7501, s. 2). 

XVI-XVII. yüzyıllarda düzenli bir şekil
de çalıştığı arşiv ve Osmanlı tarihlerinde
ki kayıtlardan anlaşılan ikindi divanının 
daha sonraki seyri hakkında bilgi yoktur. 
Muhtemelen XVIII. yüzyılda Babıali'nin 
tedricen belirgin hale gelmesi, vezlriaza
ma bağlı relsülküttab, çavuşbaşı ve ket
hüda beyin her birinin bürolarının teşek
kül etmesiyle bu divan klasik görüntüsü 
dışında farklı bir şekil kazanmış, Tanzi
mat döneminde ise tamamen unutul
muştur. 
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lıil MEHMET İPŞİRLİ 

L 

İKIAB 
(~~f'l) 

Tecvid terimi. 
_j 

Kalb kökünden türeyen ve sözlükte 
"döndürmek, çevirmek, altını üstüne ge
tirmek" anlamlarına gelen iklab, tecvid 
terimi olarak ba ( .,_,) harfinin önünde bu
lunan sakin nun veya tenvinin idgam ya
pılmaksızın "mlm"e dönüşmesini ifade 
eder. Bu durumda sakin nun veya tenvin 
halis mlm (makJQb mlm) olarak okunur 

(.r-""! ~ ~ .r-""! ~ '""""!'>"~""""..:.ı~ gi
bi). Sakin "nun"un ba ile aynı kelime-
de olması (~i) veya ayrı kelimede bu
lunması (.:ı J}'? ..:.ı i) sonucu değiştirmez. 
Tenvinin ise daima kelimenin sonunda 
bulunacağı tabiidir (_r--"'! &-'gibi). İk
Iab uygulamasının sebebi. yanyana ge
len sakin nun ile "ba"nın mahreçlerinin id
gam edilecek kadar yakın ve izhar edi
lecek kadar uzak olmayışı şeklinde açık
lanmış. ayrıca "nun"un "mlm"le gunne 
ve cehir sıfatlarında, ba ile de mahrec
deki birliklerine işaret edilmiştir. Bu du
rumda sakin "nun"un ba ile mahreçleri 
aynı olan "mlm"e dönüşmesi kaçınılmaz
dır. İklabı kıraat imamları ittifakla uygu
lamışlardır. 

Burada sözü edilen maklub "mlm"in 
nasıl okunacağında . diğer bir ifadeyle 
iklabın nasıl uygulanacağı hususunda 
-"ba"dan önce gelen sakin "mlm"in oku
nuşunda olduğu gibi (b k İHFA)- ihtilaf bu
lunduğu ileri sürülmüşse de İbnü'I-Cezerl 
bunu reddetmiş ve bu "mlm"in ihfa edi
lerek okuoacağını belirtmiştir ( en-Neşr; ll , 
26 ı. Ancak günümüz İslam dünyasında ik
Iab, genellikle maklub "mlm"in ihfa edil
mesi şeklinde uygulandığı halde Türki
ye'de ve bazı ülkelerde "ba"dan önce ge
len sakin "mlm"de olduğu gibi -ve İbnü'I
Cezerl'ye göre yanlış olarak- izhar ile 
okunmaktadır. 
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ei-İKLiL 
( ._kJJf'l) 

Hemdani'nin 
(ö. 360/971'densonra) 

Yemen tarihine dair eseri. 

el-iKLlL 

_j 

Tam adı Kitdbü'l-İklil min al].bdri'l-Ye
men ve ensdbi ljimyer ({f ensabi Him
yer ve eyyami mülukiha) olan eser Kah
tanller'in ensabıyla ilgili olmakla birlikte 
tarih, dil ve edebiyat. arkeoloji ve falklor 
gibi birçok alanda önemli bir kaynaktır. 
Kitapta dağınık olarak astronomi ve ta
bii bilimlerle alemin kadim veya hadis ol
duğuna dair kelaml görüşler de ele alın
mıştır. İbnü'I-Kelbl'nin ( ö . 204/819) Adna
nller'in ensabıyla ilgili Cemheretü'n-ne
seb'inin Kahtanller ve Güney Arabistan 
için karşılığı el-İklil'dir denilebilir. 

Hemdanl'nin 330 (941-42) yılında ta
mamladığı on ciltten oluşan eserin zama
nımıza ı. ll. VIII ve X. ciltleri ulaşmıştır. İb
nü'I-Kıftll, ll. VI, VIII ve X. ciltlerin baba
sından intikal eden kitaplarla birlikte ken
disine Yemen'den geldiğini kaydeder (İn
bahü'r-ruvat, ı , 282). Kitabın Himyerller'in 
tarihini, dilini, atasözleri ve hikmetlerini 
içeren bölümleri müellifin zamanından 
beri kayıptır. 

Hz. Adem'in yaratılışıyla başlayan 1. cilt
te Adem'in çocukları, Hz. Nuh ve oğulla
rı hakkında bilgi verilmiş. daha sonra Hz. 
Hud'dan bahsedilmiştir. Ensab alimleri
nin Hud'un ve Kahtan'ın nesebi hakkında 
farklı görüşlere sahip olduklarını belirten 
müellif, Himyer'in nesebini anlatırken ön
ce Ku daa kabilesinin nesebiyle ilgili geniş 
mal u mat vermiş. ardından Malik b. Him
yer'den söz etmiştir. ll. ciltte Himyer'in 
nesebini anlatmaya devam etmiş, ensab 
alimlerinin Sadlf'in nesebi hakkındaki ih
tilaflarına temas edip Humeysa b. Him
yer'in nesebi üzerinde durmuş, ayrıca 
Havlan kabilesi hakkında ayrıntılı bilgi 
vermiştir. 1932'de bulunan ilk iki cilt 
(Berlin Staatsbibliothek. Or. oct.. nr. 968) 
1943'te faksimile olarak Berlin'de basıl
mıştır. ll. cildin diğer bir nüshası Kahire'
de bulunmaktadır. Bu iki cildin bazı bö
lümleri Oscar Löfgren tarafından neşre
dilmiştir (Uppsala 1954-1965) . Muham
med b. Ali ei-Ekva' ei-Hivall, Löfgren'in 
neşrini esas alarak ciltleri yeniden yayım
lamış (Kahire 1383-1386/1963-1966). da
ha sonra bunları gözden geçirerek tekrar 
neşretmiştir (l-ll. Bağdad 1977-1980) 

el-İklil'in Yemen'in eski binalarını. abi
delerini, Yemen'de medfun şahsiyetleri 
anlatan ve mezarları tasvir eden VIII. cil-
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