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Bu veritabanı Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında 

başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Diyanet 

İslam Ansiklopedisi’nde yer alan 15.220 madde başının 13.137’si, zeyl ciltlerinde 

yayımlanacak 974 maddenin 706’sı ve muhtelif konularda oluşturulmuş 4.179 başlık ile toplam 

18.022 doküman dosyasındaki kaynakların tam metinlerine ulaşılmaktadır. 

 

İslam Araştırmaları Merkezi internet adresi üzerinde yer alan menüden Dokümantasyon 

Veritabanı’na ulaşabilirsiniz. 

Basit Arama 

İlgili veritabanına eriştikten sonra karşınıza çıkacak ekran basit arama ekranı olacaktır. 

 



 
 

2 
11.06.2020  

 

1. Burada yer alan arama çubuklarına şahıs adı veya madde adı girerek arama 

yapabilirsiniz. Listele kısmında bulunan seçeneklerden seçim yaparak sonuç ekranında 

görmek istediğiniz sonuç sayısını belirleyebilirsiniz. 

2. Ayrıntılı arama yapmak için burada bulunan seçeneği tıklayarak ayrıntılı arama 

sayfasına erişebilirsiniz. 

3. Bu kısımda yer alan seçenek üzerinden arama ipuçlarını görüntüleyebilirsiniz. 

4. Bu kısımda bulunan seçenekler vasıtasıyla ansiklopedi içerisinde dokümanı 

görüntülemek istediğiniz maddeye alfabetik listeleme yaparak erişebilirsiniz. 
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Ayrıntılı Arama 

 

Basit arama ekranı üzerinde bulunan seçenekle bu sayfaya erişerek ayrıntılı arama 

yapabilirsiniz. 

1. Buradaki seçenekten aramanıza uygun ilim 

dalını seçebilirsiniz.  

2. Bu kısımdan yapacağınız seçim ile aradığınız 

kelimenin türünü seçebilirsiniz. 

3. Burada bulunan arama çubuklarını aramanıza 

uygun şekilde doldurarak aramanızı 

başlatabilirsiniz. 

4. Buradan basit arama ekranına geri 

dönebilirsiniz. 
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Sonuç Ekranı, Doküman Görüntüleme ve İndirme 

 

Yaptığınız arama neticesinde ilgili sonuçlar bu ekran üzerinde sıralanacaktır. 

1. Bu kısımda yapmış olduğunuz arama neticesinde ortaya çıkan sonucun bilgileri 

sıralanmaktadır. Kaynaklar yazan kısımda görüntülemek istediğiniz dokümanın bilgisi 

verilmiştir. Ayrıca en altta yer alan “Kaynak Kısaltma Kılavuzu” seçeneğini de 

tıklayarak kılavuza erişebilirsiniz. 

2. “Dokümanları görüntülemek için tıklayınız” yazan kısma tıklayarak madde ile ilgili 

dokümanı görüntüleyebilirsiniz. 

 

1. Bu kısımdaki seçeneklerden, edinmiş olduğunuz sonucu bilgisayarınıza indirebilir ve 

yazdırabilirsiniz. 

2. Bu kısımda madde ile ilgili olan kaynakların künyesini ve ilk sayfasını veya sadece 

künyesini görüntüleyebilirsiniz. 
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Öneri I 

İslam Araştırmaları Merkezi ana sayfasında alt kısımda yer alan Kütüphane Yardım butonu 

üzerinden kaynakla ilgili yardım alabilirsiniz.  

 

Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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