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Türk İslâm Ansiklopedisi: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 1983 yılı sonunda 

kurulan İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ilk meyvesini verdi ve TDV İslâm 

Ansiklopedisi'nin 1. cildi 1988 yılında yayımlandı. Aynı yıl özellikle ilâhiyat ve İslâm ilimleri alanında 

nitelikli ilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Araştırmaları Merkezi (İSAM) kuruldu. 1993 yılında ansiklopedi çalışmaları ile araştırmacı yetiştirme 

faaliyetleri İSAM bünyesinde aynı çatı altında birleştirildi. Bu tarihten itibaren İSAM tarafından 

hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi 2013 yılı sonunda 44. cildinin, 2016 yılında da iki ek cildin 

yayımlanmasıyla matbu olarak tamamlanmış bir eser haline geldi. 

TDV İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, 

ilimler tarihi gibi beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan ve İSAM bünyesinde buluşan ilim 

adamı ve araştırmacıların ortak ürünüdür. Ansiklopedi bu yönüyle farklı ilmî disiplinler arasında ortak 

çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye'nin birikimini yansıtan önemli bir tecrübedir. Aynı zamanda bu ilim 

dallarında Türkiye'de yürütülen akademik çalışmalara nitelik kazandıran TDV İslâm Ansiklopedisi, telif ve 

redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman 

iki bini aşkın ilim adamı ve araştırmacının katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Otuz üç yıllık özverili bir çalışmanın ürünü olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nin tamamlanması onuruna 25 

Ocak 2014 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti, 

Onur ve Hizmet Ödülleri" töreninde ansiklopedi dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından ücretsiz olarak internet kullanımına açıldı. TDV İslâm Ansiklopedisi'ni hazırlayan kurum olarak 

İSAM da 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle lâyık görüldü 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/hakkinda/kisa-tarihce adresinden 26.12.2019 tarihinde erişim sağlandı). 

Ayrıca, nitelikli akademik çalışmaları desteklemek amacıyla her sene çeşitli kategorilerde kişi, kurum ve 

eserleri ödüllendiren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bu seneki ödüllerin sahiplerini açıkladı. Bu yıl 

ihdas edilen “2019 TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri” kapsamında “TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü”ne TDV 

İslam Ansiklopedisi layık görüldü       

(http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=1530&cat_id=5 adresinden 

30.12.2019 tarihinde erişim sağlandı). 
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1. Bütün sayfaların sağ üst köşesinde bir arama kutusu bulunmaktadır. Ansiklopedi üzerindeki her 

türlü arama bu kutu vasıtasıyla yapılır. 

 

2. Arama kutusuna bir ifade girildikten sonra birkaç saniye beklenildiği takdirde, arama kutusu ile 

bütünleşik küçük bir pencere açılır. Bu küçük pencerede arama neticelerinin bir kısmına hızlı 

erişim sağlanır. 

 

3. Arama neticeleri, küçük pencerede 4 kısım altında listelenir: 

o Başlık (Madde Başlıkları) – Küçük pencerede öncelikli olarak bu neticeler gösterilir 

o İçerik (Madde İçerikleri) 

o Müellif (Müellifler) 

o Bibl.Kıs. (Bibliyografya Kısaltmaları) 

fıkıh ilmi 

Parantez içindeki sıfır (0) 
ibaresi bu arama 

alanlarında konu hakkında 
herhangi bir sonuç 

bulunamadığını belirtir  
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4. Küçük pencerede, her bir kısma ait arama neticelerinden sadece ilk 5 netice listelenir. Eğer bu 

kısımların herhangi birinde netice sayısı 5 veya daha az ise bütün neticeler listelenmiş olur. Bu 

kısımların herhangi birinde netice yoksa o kısımda “Sonuç bulunamadı” ibaresi yer alır. 

Araştırma 
yaptığınız konuya 

dair İslâm 
Ansiklopedisinin 

eksik veya yetersiz 
olduğunu 

düşünüyorsanız bu 
form üzerinden 

taleplerinizi 
belirtebilirsiniz. 

TDV İslâm Ansiklopedisi Arama Bildirim Formu 

Lütfen, bu formu göndermeden önce arama kılavuzunu gözden geçiriniz. 
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5. “Başlık”, “Müellif” ve “Bibl.Kıs.” kısımlarının başlarında, bu kısımların adı ve bu kısımda 

toplam kaç adet netice bulunduğu yazılıdır. 

6. “Başlık” ve “Müellif” kısımlarındaki arama neticelerinden herhangi birine tıklandığında ilgili 

maddeye veya müellif sayfasına gidilir.  

7. “İçerik” (Madde İçerikleri) kısmındaki arama neticelerinin adedi parantez içinde gösterilmez 

ve küçük pencere içerisinde listelenmez. “İçerik” başlığına tıklandığında arama sayfasında tamamı 

gösterilir. 

8. “Bibliyografya Kısaltmaları” için gidilecek bir sayfa yoktur; sadece kısaltmanın kendisi ve ifade 

ettiği karşılık/anlam küçük pencere içerisindeki netice listesinde sunulur. 

ARAMA SAYFASINDA ARAMA NETİCELERİNİN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEME 

9. Eğer herhangi bir kısımda 5’ten fazla netice bulunmuşsa, küçük pencerenin alt tarafında yer 

alan “Sonuçları arama sayfasında listeleyin >>” ifadesinin üzerine tıklanmak suretiyle arama 

sayfasına ulaşılır. 

10. Arama sayfasında, arama neticeleri yine “Madde Başlıkları (…)”, “Madde İçerikleri (…)”, 

“Müellifler (…)” ve “Bibl. Kısaltmaları (…)” kısımlarına ayrılmış olarak her birinin altında ayrı ayrı 

listelenir (parantez içindeki rakamlar o kısımla ilgili arama neticelerinin sayısını verir). 

 

fıkıh ilmi 
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11. Arama kutusuna bir ifade girildikten sonra veya arama kutusundan bir ifade silindikten 

sonra “Enter” tuşuna basıldığında arama sayfasına gidilir. 

12. Arama kutusuna bitişik şekilde bulunan 2 arama düğmesinden 

dıştakine basıldığında madde başlıklarında tespit edilen neticeleri listelemek; 

içtekine basıldığında madde içeriklerinde tespit edilen neticeleri listelemek üzere 

arama sayfasına gidilir. 

13. Arama sayfasında neticeler gösterilirken, önce ansiklopedinin 1-44. ciltlerinde yer alan 

maddeler belirli bir sıralama mantığıyla listelenir, ardından ek ciltlerde (EK-1 ve EK-2) yer alan 

maddeler aynı mantıkla kendi içinde sıralanır. 

ARAMA DETAYLARI 

14. Madde başlıklarında arama, maddelerin adlarını ve takdim/tanıtım cümlelerini kapsamaktadır. 

15. Madde içeriklerindeki arama neticelerinde (gerek küçük pencerede gerekse arama sayfasında) kaç 

netice olduğuna dair parantez içinde sayı verilmez, her durumda (…) işareti bulunur. Bu kısımda 

listelenecek madde adedini görmek için bu kısmın başına tıklamak suretiyle geçiş yapılmalıdır. 

Madde içeriklerinde arama yapmak ve madde içeriklerindeki aramanın neticesinde kaç sonuç 

listeleneceğini tespit etmek, diğer kısımlara nispetle daha fazla vakit almaktadır. Arama yapan 

kişinin vakit kaybetmesine sebep olmamak gayesiyle bu kısım diğerlerinden farklı şekilde 

sunulmaktadır. 

16. Müelliflerde arama sadece müellif adlarını kapsamaktadır. 
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17. Madde başlıklarında, müelliflerde ve bibliyografya kısaltmalarında yapılan aramalarda, harf 

çiftlerinden (u/ü gibi) ve eşleniklerden (murat/murad gibi) kaynaklanan yaklaşık neticeler de 

sunulmaktadır. 

 

18. Önemli müelliflerin tam isimlerini arama yaparak öğrenebilirsiniz.  

Gazali 

30.12.2019 

Mehmet Akif 

Mehmet Akif adıyla 

arama yaptığınızda 

Mehmed ve Âkif 

yazılışlarının da olduğu 

sonuçlara erişilmektedir. 

30.12.2019 

8 
 



 

19. Bibliyografya kısaltmalarında arama, maddelerin metinlerinde ve “Bibliyografya” kısımlarındaki 

eser adlarında kullanılan kısaltmaları kapsamaktadır. Bu kısaltmaların ifade ettiği karşılıklarda yani 

bu eserlerin uzun künyelerinde arama yapılmamaktadır. 

 

 

 

 

 

nedim 
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Geçen ayın ilk 20’si 
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Detaylı Bilgi Almak için: 

 Telefonla, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma görevlileriyle iletişime 

geçebilirsiniz.  

Telefonla referans hizmeti:  

0312 525 55 55 numaradan  

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 

 

 

 

 

 

 

 Danışma masalarında bulunan kütüphanecilerle yüz yüze iletişime geçebilirsiniz. 

 İslâm Ansiklopedisi arayüzünde bulunan seçeneğindeki “Arama Kılavuzunu” 

inceleyebilirsiniz. 
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