
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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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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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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