
da bulunan Esved el-Ansı ise Malik ko
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Çeşitli alanlarda 
bilgi edinme ihtiyacına 

özlü şekilde cevap veren 
bir müracaat eseri türü. 

_j 

Ansiklopediler hazırlandıkları devirler
deki ilim, kültür. sanat ve teknik gibi çe
şitli dalların tamamı veya belli bir bölü
müyle ilgili şahıs, eser, coğrafi bölge ve 
müesseselerin tanıtımı veya kelime, kav
ram, olay ve konuların izahı gibi her tür
den bilgiye belli bir sistem içinde yer 
verirler. Alfabetik veya sistematik dü
zenlemeleriyle farklı konulara ait bilgi
leri kısa zamanda bulmaya yarayan ve 
konular arasındaki bağıntıları da belir
ten ansiklopediler özellikle günümüzde, 
çok defa birden fazla ilim adamının sis
temli ve uzun süren çalışmaları sonu
cunda ortaya çıkan hacimli ve kuşatıcı 
mahiyetteki büyük eserlerdir. 

Latince encyclopaedia kelimesi Yunan
ca enkyklios paideiadan gelmekte olup 
~bilgi dairesi, bilgi çemberi, genel eğitim 
ve öğretim" gibi bir anlam taşımaktadır 
(en- "-de" kyklios "daire", paideia "bilgi"). 
Bu kelime, eski Yunan ve Roma'da her
kesin hayata atılmadan önce öğrenme

si gereken genel bilgileri ifade ediyor 
ve bu bilgi dairesinin içine de septem 
artes liberales (yedi serbest sanat) denilen 
gramer, retorik, diyalektik. aritmetik, ge
ometri, astronomi ve mOsiki giriyordu. 

1531'de Thomas Eliot tarafından in
gilizce'de, Fransız yazar François Rabe
lais vasıtasıyla da encyclopedie şeklinde 
Fransızca 'da kullanılan (1532) ve daha 
sonra da diğer Avrupa dillerine geçen 
kelime, ilk defa yine XVI. yüzyılda Paul 
Scalich'in bir eserine isim olarak veril
miştir. Bununla birlikte kelimenin bir 
yayın türünün ortak adı olarak kullanıl
ması ve eseriere isim olarak verilmesi, 
XVIII. yüzyılda Diderot ve arkadaşları

nın Encyclopedie'yi yayımlamalarından 
sonraki tarihlere rastlar. Ansiklopedi ke
limesinin günümüzdeki manasma ka
vuşması XVIII. yüzyılı bulmakla birlikte 
ansiklopedik mahiyetteki eserlerin or
taya çıkışı çok daha eski deviriere uzan
maktadır. 

1. İlkçağ ve İlk Ansiklopedik Eserler. in
sanın ve içinde yaşadığı kainatın niçin 
ve nasıl yaratıldığı, insanın mahiyet ve 
manasının ne olduğu, gayesinin ne ol
ması gerektiği gibi konular ilkçağ'lar
da felsefenin temel hareket noktalarını 
oluşturuyordu. Bu sorulardan yola çıkan 
filozoflar, aynı zamanda kendi dönem
lerindeki bütün ilimleri bir araya getir
mek ve bu sayede tefekkür ile ilim ara
sında bir bağlantı kurmak amacınday
dılar. Filozofların bu amacı ile insanın 

neyi bildiğini veya bilebileceğini görmek 
arzusu birleştiğinde, o devrin bütün ilim
lerini içine alan ansiklopedi sayılabile

cek kıymetli eserler meydana gelmek
teydi. Bu türden eserlerin ilk örnekleri
nin Yunan öncesi devirlerde Mısır, Me
zopotamya. Hint ve Çin medeniyetlerin
de mevcut olduğu ileri sürülebilirse de 
bilinen ilk örnek, milattan önce yaklaşık 
370 yılında Eflatun' un yeğeni Speusip
pos tarafından kaleme alınmış olan Si
militudes'tir. Tabiat tarihi, matematik, 
felsefe gibi konuları ihtiva eden bu eser
den sonra kayda değer bir başka çalış
ma, milattan önce 149'da ölen Romalı 
devlet adamı ve hatip Cato'nun oğluna 
yazdığı mektuplardan oluşan Praecep
ta ad filium'dur; bugün kayıp olan bu 
eser Romalılar'ın ansiklopedik eser sa
hasındaki ilk ürünüdür. Yine Romalılar'ın 
önemli teşebbüslerinden biri olan ve ilk 
resimli ansiklopedi kabul edilen Discip
linarum libri IX ise milattan önce SO' li 
yıllarda Marcus Terentius Varro tarafın
dan. muhtevası gramer, lojik, retorik, 
geometri, tıp, mimari, aritmetik, astro
nomi ve müzik olmak üzere dokuz konu 
üzerine yazılmıştır. ilkçağ'ların en önem
li ansiklopedik eseri ise yine Romalı bir 
bilgin ve devlet adamı olan Plinius (ö . 
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79) tarafından otuz yedi kitap ve 2500 
bölüm halinde yazılan Historia natura
lis'tir. Eskiçağ'ın Doğu'da yazılan ilk an
siklopedik eseri, 220 yıllarında Çin impa
ratorunun emriyle kaleme alınan Huang 
Ian'dır; ancak bu eser günümüze ka
dar ulaşmamıştır. 

2. Batı'da Ansiklopedik Eserler. 476 yı
lında Batı Roma imparatorluğu'nun çö
küşünden sonra eski Yunan - Roma ilim 
ve felsefesinin ansiklopediler alanındaki 
etkileri, Romalı devlet adamı Cassiodo
rus'un Institutiones divinarum et sea
cularium litterum'u ve Aziz Isidaro'nun 
(ö 636) Etymologiae'sı gibi eserlerle bir 
süre daha devam etti. Bu süre zarfında 
Batı, diğer sahalarda olduğu gibi ansik
lopediler alanında da karanlık bir çağa 
girdi ve XIII. yüzyıla kadar bu alanda 
kayda değer bir gelişme gösteremedi. 
Bununla birlikte X. yüzyılda Bizans im
paratoru VII. Constantine'in (ö. 959) ta
limatıyla meydana getirilen ve Excerpta 
Peiresciana, Excerpta Historica ... ve Le 
Livre des ceremonies gibi bazı parça
ları 1900'1ü yıllarda yayımlanan ansiklo
pedi bir imparatorun emriyle yazılması. 
Xl. yüzyılda Mikhail Psellos'un (ö 1096) 
yazdığı De Omnifaria doctrina soru ce
vap şeklinde hazırlanması. yine aynı asır

da kaleme alınan Suidas adlı ansiklo
pedik sözlük Batı'da ilk defa alfabetik 
sisteme göre düzenlenmiş eser olması 
ve başrahibe Herrad'ın (ö 11 95) derle
diği Hortus deliciarum ise bir kadın 
yazarın eseri olması açılarından ansiklo
pedi tarihi içinde önemli bir yere sahip
tirler. Yine XII. yüzyılda St. Omerli Lam
ber'in 1120'de derlediği Liber floridus, 
ilmi konulardan çok metafizik ve büyü
cülük konularını ihtiva etmekteydi. Bu 
asrın en başarılı eseri ise Honorius Ine
lusus'un yazdığı Imago mundi oldu. Üç 
bölümden meydana gelen eserin birinci 
bölümünde coğrafya, astroloji ve astro
nomi, ikinci bölümünde kronolojik me
tot, üçüncü bölümünde ise tarih konu
ları yer almaktaydı. 

islam aleminin, eski Yunan ilim ve fel
sefesini daha da geliştiren yorumtarla 
ortaya koyduğu o zamanın astronomi, 
coğrafya, botanik. zooloji ve tıp gibi müs
bet ilimleriyle felsefe alanındaki bilgile
ri XIII. yüzyılda tekrar Batı'ya dönmeye 
başladı. Skolastik felsefe ile aklın ve il
mi düşüncenin çatışması şeklinde ge
çen bu asırda meydana getirilen ansik
lopedik eserler arasında en başarılı ola
nı Beauvaisli Vincent'in Speculum ma
jus adlı kitabıdır (ı 244) Seksen ana bö-
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lüm ve yaklaşık 1 0.000 alt bölümden 
meydana gelen bu eser uzun süre çok 
etkili oldu ve birçok dile çevrildi. Spe
eulum majus'tan önce ve sonra, Orta
çağ'da irili ufaklı daha pek çok eser kale
me alınmış olmakla birlikte, Yunan- Ro
ma devri ansiklopedik eserlerinden sonra 
kayda değer ilk çalışma ancak XVI. yüz
yılda gerçekleştirilebilmiştir. Chartreux 
tarikatı papazlarından Gregorius Reisch 
(ö . 1553) tarafından yazılan Margarita 
Phylosophiea adlı bu eser, zamanın bü
tün ilimlerini, Ortaçağ'daki bütün tri
vium (dilbilgisi, belagat, mantık) ve qu
adrivium (geometri, astronomi, matema
tik, müzik) öğretim dallarını ve bunların 
en önemli temsilcilerinin isim ve resim
lerini ihtiva etmekteydi ; bu eser bir yüz
yılda on altı defa basılmıştır (Adıvar, ilim 
ve Din, s. 100). Bütün bunlara rağmen. 
Plinius zamanından XVIII. yüzyıla gelin
ceye kadar yani Rönesans da dahil olmak 
üzere Ortaçağ boyunca Batı'da meyda
na getirilen ansiklopedik eserler. büyük 
çoğunlukla dini emirlerin baskısından 

kurtulamayan. müşahede ve tecrübeden 
çok eskilerden kalma kaidelere daya
nan bir metotla yazıldıkları için, fayda
lı yerleri bulunmakla birlikte bugünkü 
manada ansiklopedi sayılabilecek eser
ler değillerdi (TA, Önsöz, s. II). 

Batı modem manada ansiklopedilerin 
ilk örneklerini ancak XVII. yüzyıldan iti
baren vermeye başlamış, özellikle Fran
cis Bacon'ın (ö. 1626) ilimleri yeni ve sağ
lam bir şekilde sınıflandırması ansiklo
pediler alanındaki bu gelişmelerde çok 
etkili bir rol oynamıştır. Johann Heinrich 
Alsted ' in Eneyclopaedia ' sı (l-ll, 1630), 
Janos Apaczai eseri'nin Mugyar Eneye
lopaedia'sı (1653-1655), Louis Moreri'nin 
alfabetik olarak düzen lediği Le Grand 
Dietionnaire Historique (1674) adlı ese
ri, Antoine Furetiere'nin Dietionnaire 
Universel des Arts et Scienees (I-III, 
1690) isimli ansiklopedik sözlüğü, Pierre 
Bayle'nin Dietionnaire Historique et 
Critique'i (1-11, 1697) ve John Harris'in 
Lexicon Teehnieum 'u (1704) XVII. yüzyıl 
ansiklopedilerinden bazılarıdır. XVIII. yüz
yılın başlarına gelindiğinde İngiliz bilgini 
Ephraim Chambers'in meşhur Cydopa
edia'sının yayımlandığı görülür: Cyclo
paedia or an Universal Dietionary of 
Arts and Scienees ( 1728). İki büyük cilt
ten oluşan bu eserin en önemli özelliği 
ve ansiklopediler tarihi açısından taşıdı
ğı asıl değeri, Diderot ve arkadaşlarının 

hazırladıkları Eneyclopedie'ye kaynak 
ve temel teşkil etmesidir. Çünkü genel 
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yöneticiliğini 1747'den itibaren Denis Di
derot'nun yaptığı, devrin birçok ünlü ya
zar ve ilim adamının katkısıyla meyda
na getirilen Eneyclopedie'nin hazırlık 

çalışmaları, 17 43'te Chambers'in Cydo
paedia'sının Fransızca 'ya tercümesiyle 
başlamıştır. İngiliz John Mills ve Alman 
G. Sellius'un çalışmalarıyla 174S'te ter
cümesi tamamlanan bu eserin önce beş 
cilt halinde yayımlanacağı ilan edilmişti. 
Ancak yayım işini üstlenmiş olan Andre 
Le Breton ile Mills'in arasının açılması 
üzerine Le Breton bu sefer Sellius ile 
anlaştı ve eserin on cilt olarak genişle
tilmesine karar verildi. Böylece Cyclo
paedia'dan başka bazı kaynaklardan 
da tercüme yapılmaya başlandı ve daha 
sonra işin içine telif de girdi. Bu çalış

malara 174S'te D'Aiembert ve Malves 
ile 17 46 başlarında Diderot da katıldı. 

1747'de idareyi Diderot'nun devralma
sından sonra 1751 'de Encyclopedie, o u 
Dietionnaire raisonne des scienees, 
des arts et des metiers adı altında ilk 
cilt çıktı. Mahkemeler, toplatmalar, sert 
ve saldırgan eleştiriler, din adamları ve 
devlet yönetimi ile çatışmalarla dolu yir
mi bir yıllık bir yayın döneminin sonun
da Eneyclopedie, on yedisi metin on 
biri levhalar olmak üzere toplam yirmi 
sekiz cilt halinde tamamlandı. Daha son
ra Charles Joseph Panckoucke'un bu 
esere yaptığı dördü metin biri levhalar
dan oluşan beş ciltlik ekin 1776-1777 
arasında Paris'te yayımlanması ve Pierre 
Mouchon'un iki ciltlik indeksinin de ek
lenmesiyle (Amsterdam 1780) bu büyük 
eser otuz beş cilde çıkmış oldu. Bu arada 
1732-1750 yılları arasında Johann Hain
rich Zedler'in, başlangıçta on iki cilt ol
ması tasarlanan, ancak altmış dört cilt 
olarak tamamlanan Universal- Lexi
eon 'u çıkarılmıştı. 1768' de ise İskoç
lar'ın değerini günümüze kadar koruyan 
meşhur Eneyclopaedia Britanniea'sı

nın yayımına başlandı. Üç ciltlik birinci 
basımı 1771 'de tamamlanan Eneyelo
paedi u Britanniea zaman içerisinde de
vamlı surette kendini yenileyerek cilt sa
yısını arttırmış, birçok dile çevrilmiş ve 
kendinden sonra çıkan birçok ansiklope
diyi de etkilemiştir. XVIII. yüzyılın önemli 
bir başka ansiklopedisi de Panckoucke ve 
Agasse' in birlikte hazırladıklan 196 cilt
lik Eneyclopedie Methodique'tir (1782-
1832). Böylece XVIII. yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde Batı 'da ansiklopediler sa
hasında iyi bir alt yapı ve bundan son
raki çalışmalara yol gösterecek önemli 
örnekler ortaya çıkmış oldu. 

XIX. yüzyılda ansiklopediler. bütün 
dünyada olduğu gibi Batı'da da hızla 

artmaya ve daha çok milli bir yapı ka
zanmaya başladı. Bu asırda bir yandan 
Eneyclopedie ve Encyclopaedia Britan
niea gibi büyük örneklerden ilham alan 
birtakım taklitçi ansiklopediler ortaya 
çıkarken diğer yandan kendinden son
raki çalışmaları önemli ölçüde etkileye
cek derecede değerli ansiklopediler de 
yayımlandı. Abraham Rees'in The New 
Cyclopaedia 'sının (I-XLIV, 1802-1820) ya
yımına başlanmasından hemen sonra Al
manya'da çıkanlmaya başlanan Friedrich 
Arnold Brockhaus'un meşhur Konversa
tions-Lexikon'u bunlardan biridir. 1809-

. 1811 arasında sekiz cilt olarak yayımla
nan bu ansiklopedinin ilk altı cildini Re
natus Gotthelf Löbel'in (1799) Konver
sations-Lexikon'u meydana getirmek
teydi. Daha çok Broekhaus adıyla bili
nen eser. birinci baskısının yapılmasın
dan sonraki sekiz yıl içerisinde dört bas
kı daha yaptı ve cilt sayısı ona yükseldi. 
Britanniea gibi Broekhaus da kendin
den sonra yayımlanan birçok ansiklope
diye tesir etti ve birçok dile çevrildi. XIX. 
yüzyılda yayımlanan bir başka ansiklo
pedi Eneyclopaedia Metropolitana'dır. 

1817-1845 arasında yirmi sekiz cilt ola
rak yayımlanan eser Samuel Taylor Co
leridge'in yaptığı sistematik plana da
yanmaktaydı. Yayımcı tarafından kıs

men değiştirilen plana göre ansiklopedi 
dördü metin. biri indeks olmak üzere 
beş bölümden meydana gelecekti (bk. 
Collison, s. 243-299). Coleridge'in o dö
nemde pek yaygın kullanılmadığı halde 
sistematik düzenlemeyi seçmesi ve pla
nının orijinalliği gibi sebeplerle ansiklo
pedi tarihinde önemli bir yere sahip olan 
Metropolitana, ticari ve idari açılardan 
pek fazla başarı gösteremedi. Metropo
litana ' nın başlangıcından bir yıl sonra 
(18 18) çıkarılmasına başlanan. Johann 
Samuel Ersch ve Johann Gottfried Gru
ber'in birlikte hazırladıkları Algemeine 
Enzyklopiidie 1889'da 167 cilt çıktık
tan sonra tamamlanmadan kaldı. Ameri
ka'da 1829-1833 arasında on üç cilt ola
rak ilk baskısı yayımlanan The Eneye
lopedia Arnericana ise Broekhaus ve 
Britanniea kadar yaygın olmamakla bir
likte XIX. yüzyılın önemli ansiklopedileri 
arasına girmiş ve günümüze kadar et
kinliğini devam ettirmiştir. Yine bu asır

da Almanya'da Josef Meyer'in hazırla

dığı Der Grosse Conversations-Lexikon 
(1840-1855, kırk altı cilt, altı cilt ek). Ma
caristan'da Egyetemes Mugyar Eneye-



lopaedia (I-XIII, 1860-1876) gibi daha 
çok millTiik özellikleri göze çarpan önem
li ansiklopediler yayımlandı. Fransa· da 
Ephraim Chambers ile herhangi bir iliş
kisi bulunmayan Chambers's Encyclo
paedia (1-X, 1860-1868) çıkarken aynı yıl

larda Pierre Athanase Larousse'un ya
yımlamaya başladığı Grand Dictionna
ire Universal du XIX" siecle adlı an
siklopedi bütün dünyada büyük bir ün 
kazandı. 186S'te yayımına başlanan bu 
ansiklopedi 1876 yılında on beş cilt ola
rak tamamlandı, 1878 ve 1888 yılların
da da ekler çıkarıldı. Bu eserden son
ra XX. yüzyıla kadar yayımlanan diğer 
önemli ansiklopediler arasında Fransa·
da Mercelin Serthelot başkanlığında çı
karılan La Grand Encyclopedie (I-XXX. 
1886-1902); Rusya'da, daha çok yayım
cısı Granat Enstitüsü'nün ismiyle bilinen 
Entsiklopedicheskii Slovar (!-VIII, 1895) ; 

Polonyalılar'ın 1892'de on üç cilthalinde 
çıkardıkları Wielka Encyklopedia Pow
szechna; Danimarka'da yayımlanan Sal
monsens Konversations Leksikon (!
XIX, 1893-1911) ve Bulgarlar'ın 1899-1907 
yılları arasında çıkardıkları ve tamamı 
üç cilt olan Enciklopediceski ReÇnik 
sayılabilir. 

XX. yüzyılın başlannda Ruslar. S. N. Yu
şakov'un çalışmalarıyla Bolşaya Entsik
lopedya ( 1900-1909, yirmi ci lt, iki ci lt ek) 
adında bir ansiklopedi ve hemen ardın
dan da Boisaya Sovetskaya Entsiklo
pedya (1926-194 7. altmış cilt, bir cilt ek) 
adıyla bir başka ansiklopedi daha çıkar

dılar. 1888-1909 arasında Çekler'in yir
mi sekiz ciltlik Ottov Slovnik Naucny 
ve 1925-1933 arasında da yedi ciltlik 
Masarykuv Slovnik Naucny adlı ansik
lopedileri yayımlandı. Yunanistan'da Me
gale Hellenike Enkyklopaideia (!-XXIV, 
1926-1934); Romanya'da Enciclopedia 
Romani ei (1-IV. 1938- ı 943) ve Enciclo
pedia Cugatarea (1940); İtalya· da Mus
solini'nin de desteğiyle Enciclopedia Ila
liana (I-XXXVIII. 1929-1939) ; Portekiz'
de Grande Enciclopedia Portuguesa e 
Brasilieira (1-XXXVlll, 1935-1937) ; Belçi
ka'da Encyclopedie Belge (1934) ; Yu
goslavya'da Enciklopedija Jugoslavije 
(1-Vlll. 1955) ; Avustralya'da iki ciltlik The 
Australian Encyclopedia ( 1925- ı 926); 

Kanada· da The Encyclopedia of Ca
nada ( 1935-1949, altı cilt, bir cilt ek) ile 
Encyclopedia Canadiana (1-X, 1957-

1958) ve Amerika'da Collier's Encyclo
pedia (1-XX, 1950-1951) yayımlan dı. Bu 
asırda Fransızlar XIX. yüzyıldaki ansik
lopedilerine Encyclopedie Française'i 

(I-XX, 1935-1966) ekierken Encyclopa
edia Universulis ( 1968- 1975) gibi mil
letleraras iş birliği ile hazırıcınan ansik
lopediler de meydana getirildi. 

Günümüz Batı dünyasında ansiklope
di yayımcılığı son derece gelişmiş, sayı
lamayacak kadar irili ufaklı pek çok an
siklopedi çıkarılmıştır. Bunlardan, özel
likle İslam alemi açısından önemli bir 
yere sahip olan Encyclopaedia of Is
lam ( 1913- 1936, dört cilt. bir ci lt ek) Al
manca, Fransızca ve İngilizce olmak üze
re üç dilde yayımlanmıştır. Hollanda'nın 
Leiden şehrinde E. J. Brill adında bir ya
yınevi tarafından neşredilen eser İslam 
aleminin coğrafya, etnografya ve biyog
rafya gibi konularını ihtiva etmektedir; 
1960 yılından itibaren de ikinci yayımı
na (new edition) başlanmıştır. Bu ansik
lopedi, sahasında yazılmış ilk ve tek eser 
olması ve sahip bulunduğu ilmi mevki 
sebebiyle büyük bir rağbet görmüş, ter
cüme, tadil ve ikmal yoluyla hazırlanan 
Türkçe neşrinden (islam Ansiklopedisi, !
XIII, 1940-1988) başka 1933 yılında Arap
ça olarak Mısır'da (Da'iretü'l·ma'arifi 'l · 
islamiyye) ve 1959 yılında da Urdu ca ola
rak Pakistan'da (Urdu Da' ire-i Ma 'arif-i 

islamiyye) yayımianmasına başlanmıştır. 

Bu son iki tercümenin yayımı da aslının 
ikinci yayımı gibi halen devam etmek
tedir. Bundan başka. Routledge and Ke
gan Paul isminde bir İngiliz yayın şir
keti tarafından da editörlüğünü Ehsan 
Yarshater'ın yaptığı Encyclopaedia Ira
nica adlı bir başka ansiklopedinin daha 
yayımına başlanmıştır ( 1982). 

3. İslAm Aleminde Ansiklopedik Eserler. 
Hicri ı. (VII.) yüzyıl, İslami ilimierin do
ğuş devridir. İlk ilmi çalışmalar. Kur'an-ı 
Kerim'in doğru ve eksiksiz olarak anla
şılması ihtiyacından kaynaklanır. Böyle
ce bir taraftan bu ihtiyacın etkisiyle ge
lişen gramer ve lugat çalışmaları kıraat 
ve tefsir gibi Kur'an ilimlerinin doğuşu
na zemin hazırlarken diğer taraftan Hz. 
Peygamber' in hadislerinin Kur' an· dan 
sonra en büyük rehber olması keyfiyeti 
de hadis, siyer ve ilmü'r-rical alanların
daki çalışmalara zemin hazırlamıştır (bk. 
Furat, VII/ 1-2, s. 300) . İslam dininin esas
larından bahseden akaid ilminin, nüve
sini Kur'an hükümleriyle Hz. Peygam
ber'in kanun koyuculuk vasfının (teşri') 

teşkil ettiği fıkıh ilminin ve çekirdeğini 
Hz. Peygamber'in deruni hayatının oluş

turduğu tasawuf ilminin de ilk fikri ha
zırlıkları bu döneme rastlar. Hicri ı. ve 
hatta ll. yüzyıllarda dini ilimierin daha 
ziyade telkin ve sözlü rivayete dayandı-
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ğı dikkati çekmektedir. Ancak bu du
rum hadis tedvini ve rivayeti açısından 
böyle değildir: çünkü önceleri hadisle
rin yazılmasına karşı çıkıldığı ve şifahi 
rivayetlere büyük önem verildiği halde 
ı. yüzyılın başlarından itibaren hadisle
rin yazıldığı bilinmektedir. Ayrıca bu 
yüzyılda yazılan nahve dair eserler ile 11. 
yüzyıl başlarında var olduğu bilinen tef
sir. siyer ve ilmü'r-ricale dair eserleri 
de göz ardı etmemek gerekir. Fakat bü
tün bu eserler henüz ansiklopedik ma
hiyette değildir. 

Hicri ll. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren özellikle lll. yüzyılda İslami ilimierin 
çok geliştiği ve birçok değerli eserin vü
cuda getirildiği görülür. Bunların büyük 
çoğunluğu biyografik bilgiler veren ve 
genellikle alfabetik düzenlenmiş olan 
eserlerdir. Tabakat• türü denilen bu 
eserlerden ilki Vasıl b. Ata'nın (ö . ı 31 1 
748-49) Taba~ö.tü ehli'l- 'ilm ve 'l-cehl 'i
dir. Bundan başka, işlediği konuların ge
nişliği açısından önem taşıyan İbn Sa'd'ın 
(ö. 230/ 845) kaleme aldığı et- Taba~ö.
tü1-kübra'nın da burada zikredilmesi 
gerekir. İslam ilim ve medeniyeti tarihi 
boyunca sayısız denecek kadar çok ör
neklerine rastlanan bu biyografik eser
lerin kendi sahalarında birer "meşhur 
adamlar ansiklopedisi • sayılmaları müm
künse de (Furat, a.y., s. 30 ı) bunları İs
lam alemindeki ilk ansiklopedik eserle
rin hazırlayıcıları olarak nitelendirmek 
daha doğru olacaktır: çünkü bu eserle
rin aslında birer biyografik çalışma ol
dukları bilinmektedir. Ansiklopedilerin 
ortaya çıkmasına zemin hazırlayan et
kenler arasında, Emeviler devrinden baş
layarak özellikle Abbasi Halifesi Me'mün 
zamanında (813-833) zirveye ulaşan, es
ki Yunan kaynaklarının tercüme ve tet
kiki faaliyetlerinin de sayılması gerekir. 
Bu faaliyetler sonucu İslam alemi tıp, 
eczacılık, zooloji, baytarlık, kimya, bota
nik, matematik ve astronomi gibi saha
larda büyük gelişmeler kaydetmiştir. İlk 
ansiklopedilerin ortaya çıkışı, İslami ilim
ler sahasındaki çalışmalara müsbet ilim
ler alanındaki bu faaliyetlerin de eklen
mesinden sonraya rastlar. Bu türden 
eser telif edenlerin başında Cahiz (ö. 
255 / 868) gelmektedir. İçerisinde İslami 
ilimlerden başka edebiyata, tarihe, ma
denlere ve hayvanlar alemine dair bilgi
ler bulunan ve hayvaniara ait bilgilerin 
diğerlerine nazaran fazla olması sebe
biyle daha çok "hayvanlar ansiklopedi
si" mahiyetinde görülerek Kitabü'l-f:ia
yevan adıyla anılan eseri ile edebiyatın 
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hemen her konusunda bilgiler ihtiva 
eden el-Beyan ve 't- tebyin, Cahiz'in bu 
alandaki en önemli çalışmalarıdır. Bu 
iki eserde kısmen de olsa kendini his
settiren, bütün bilgileri bir araya topla
ma ve kültürlü olabilmek için gereken 
malzemenin tamamını verme amacının 
daha bariz bir şekilde Cahiz'in çağdaşı 
İbn Kuteybe (ö 276/889) tarafından ger
çekleştirildiği görülür. Devrinin en büyük 
ediplerinden biri olan ve yazdığı eserler
le dil, edebiyat. hadis. fıkıh, tarih ve mez
heplere dair zamanının bütün bilgileri
ni derlediğini gösteren İbn Kuteybe'nin 
c Uyı1nü '1- a{ıbôr adındaki ansiklopedi
si, aynı zamanda devrio "edep" telakki
sini de aksettirmektedir. İbn Kuteybe 
bu eserinde yer verdiği konuları şu baş

lıklar altında toplar: Saltanat ve idare, 
harp, şahsiyet. karakterler, ilim ve ede
biyat, zühd, halifelerin nazarında zahid
ler. mev'izalar. kardeşlik. ihtiyaçlar, ye
mekler. hanımlar. 

islam aleminin ilk ansiklopedisi olarak 
kabul edilen cUyı1nü'l-a{ıbôr'dan sonra 
ansiklopedik eser telifinin kısa zaman
da büyük boyutlara ulaştığı görülmek
tedir. Batı'nın karanlık günler yaşadığı 
bu devirden itibaren islam aleminde Iu
gat ferheng, kamus, inu'cem. tabakat 
t ezkire. tuhfe, menakıb, ensab, fıhrist, 

kenz, sefine. keşşaf vb. genel adlarla. 
yalnızca bir eserde bir defa kullanılan 

süslü ve seeili birçok özel ismin altında 
sayısız denecek kadar çok ansiklopedik 
eser vücuda getirilmiştir. Ansiklopedik 
bilgi veren bu eserler yayın türleri açı
sından ele alındıklarında tabakat tez
kire, tuhfe, menakıb ve ensab gibi isim 
taşıyanlarının genellikle biyografik; Iu
gat, ferheng. mu'cem. kamus. keşşaf 

vb. kelimelerle adlandırılanların sözlük 
türü ve fıhrist adı verilenlerinin ise da
ha çok bibliyografik eserler oldukları gö
rülmektedir. Gerçek manada birer an
siklopedi olmamakla beraber "ansiklo
pedik mahiyetteki eserler" grubuna gi
ren bu çalışmaların yanı sıra, yukarıda 
sıralanan veya bunlardan başka kelime
Ierle adlandırılmış, devrindeki bütün ilim
Ierle yahut belli bir ilim dalıyla ilgili bü
tün bilgileri içine alan gerçek ansiklo
pediler de oldukça bol sayıda mevcut
tur. Mesela Cahiz ve İbn Kuteybe ile ay
nı asırda yaşamış olan Ebü Hanife ed
Dineverfnin (ö 282 / 895) Kitabü'n-Ne
bôt adlı eseri altı ciltlik bir botanik an
siklopedisi, yine aynı çağın müelliflerin
den Müberred'in (ö 285/ 898) el-Kamil 
fi'l-luga isimli eseri ise nesir ve nazım 
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olarak edebiyatın bütün konularını içine 
alan bir edebiyat ansiklopedisi idi. Tıp. 
kimya, botanik, zooloji, fizik ve felsefe 
ile ilgili çalışmalarda bulunan büyük alim 
Razi (ö . 313 / 925), el-f[avi adında bü
yük bir tıp ansiklopedisi yazmıştı. Asıl 
şöhretine tıpla ilgili çalışmalarıyla ula
şan ve XVII. yüzyıla kadar Batı'da tıbbın 
tartışma götürmez otoritesi olarak ka
bul edilen Razfnin bu eserinde Süryani, 
Hint ve Grek tabiplerinin elde ettikleri 
bilgiler de dahil tıp alanında bilinenierin 
tamamı yer almaktaydı. Cahiz. Dineverr. 
Müberred ve Razfnin eserleriyle örnekle
nen bu önemli "konu ansiklopedileri"nin 
ardından ansiklopedi alanında son de
rece verimli bir çağa giren İslam alemin
de IV. (X.) yüzyılda meydana getirilen 
eserlerin daha çok "genel konulu ansik
lopediler" olduğu ve bu eserlerde ilim
lerin tasnifı ve tarifi konusundaki çalış
maların ayrıca dikkati çektiği görülür. 
Ancak bu asrın önemli müelliflerinden 
İbn Abdürabbih'in (ö. 328/ 940) yirmi 
beş bölümden oluşan altı ciltlik el- cİ]f.
dü'l-ferid adlı eseri, bu tasnif ve tarif 
düşüncesinden çok lll. (IX.) yüzyılda ha
kim olan "edep" telakkisinin etkisinde 
kalmıştır. 

IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında ilimierin 
tasnifı alanında yazılan en önemli eser 
Türk fılozofu Farabfnin (ö 339/950) İh
şa) ü'l- culı1m ve't- ta erit bi- agraiıha 
adlı kitabıdır. ilimleri beş ana başlık (fa
sı l ) altında toplayan filozofun bu eseri is
lam ve Batı Ortaçağı'nda büyük bir ün 
yaptı. İslam aleminde İhvan - ı Safa ve İbn 
Sina· dan başlayarak yazılmış olan bütün 
ansiklopedik eseriere belli ölçüde tesir 
etmiştir. Batı'da ise Beauvais 'li Vincent 
ve Roger Bacon başta olmak üzere bir
çok ilim adamı bu eserden yararlanmış
tır. Ayrıca İhşa, ü '1- culı1m, Gerard de 
Cremone tarafından De Scientiis adıyla 
Latince'ye çevrilmiş ve Batı'da yıllarca 

el kitabı olarak okunmuştur. Bugün ise 
hemen bütün Batı dillerine çevrilmiş du
rumdadır. Fan'ibfden sonra ilimierin tas
nif! açısından önemli bir başka eser de 
Harizmfnin (ö . N / X. yüzyılın sonları) Me
fatihu'l- culı1m adlı eseridir. İki bölüm
den oluşan bu eserin birinci bölümünde 
fıkıh, kelam, nahiv, kitabet, şiir, aruz ve 
ahbar; ikinci bölümünde ise felsefe. 
mantık. tıp. hesap, hendese, astronomi, 
astroloji, müsiki, mekanik ve kimya ko
nuları yer almaktadır. Gene bu yüzyılın 
ikinci yarısında dikkati çeken bir başka 
alim de İbn Furay'un'dur. Onun Kitabü 
Cevami ci'l- culı1m adını taşıyan eseri iki 

bölümden müteşekkil olup bunlardan 
birincisinde Arap lisanı. kitabet, edep, 
hesap ve hendese; ikincisinde ise felse
fi ilimler, kimya, sihir, rüya tabirleri ve 
astronomi konuları yer almaktadır. IV. 
(X.) yüzyılda ansik1opedi alanındaki en 
önemli çalışmalardan biri de İbnü'n-Ne
dim'in (ö . 995) el -Fihrist adlı ünlü ese
ridir. Eser daha çok bibliyografya türüne 
benzemekte ise de ilimierin tasnifı. ta
rifi ve her ilmin önemli müellifleri hak
kında çok değerli bilgiler ihtiva etmesi 
sebebiyle genel ve kuşatıcı manada bü
yük bir ansiklopedi niteliği kazanmıştır. 
el- Fihrist on bölümden meydana ge
lir: t. Diller. alfabeler; 2. Nahiv ve dil 
alimleri; 3. Ah bar ve neseb alimleri. ka
tipler. nedimler. muganniler; 4. Raviler. 
şairler; s. Kelam ilmi, kelamcılar. zahid 
ve mutasawıflar; 6. Fakihler. muhad
disler; 7. Filozoflar, mantıkçılar. mühen
disler. müsikişinaslar. matematikçiler. 
müneccimler. tabipler; 8. Hurafeciler. bü
yücüler. muhtelif konular (fal, binici lik, 
silahlar, baytarlık, kokular, zehirler vb.); 9. 
Harraniler' in (SabiTier) ve Keldaniler' in 
(Babilliler) mezhepleri, Hint mezhepleri; 
10. Kimyacılar. IV. (X.) yüzyılın önemli an
siklopedik çalışmalarından bir diğeri de 
İhvan - ı Safa topluluğunun risaleleridir. 
Resa'ilü İ{ıvani'ş -Safa adındaki bu ri
saleler, sadece dönemin bütün ilimleri
ni ihtiva etmekle kalmayıp aynı zaman
da felsefi bir görüşe de dayanmaktay
dı. Eserin, bu tarihe kadar adı geçen di
ğer ansiklopedilerden farklı bir başka 
yönü de bir tek kişinin değil bir toplulu
ğun ürünü olmasıydı. Elli iki risaleden 
oluşan bu ansiklopedi dört bölümden 
ibarettir: 1. Riyazi ve talimi kitaplar. 2. 
Tabiat ilimleri, 3. Psikolojik ve akli ilim
ler, 4. İlahi ilimler. Bunlardan birinci bö
lüm kendi içinde on dört, ikinci bölüm on 
yedi, üçüncü bölüm on, dördüncü bölüm 
ise on bir alt bölüme ayrılmıştır. İhvan-ı 
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Safa'nın risalelerin düzenlenmesinde uy-
gulanan bu tasniften ayrı olarak kendi 
içerisinde alt bölümlere ayrılan üç ana 
bölümden oluşan bir de ilimler tasnifi 
vardır (b k. S. Hüseyin Nasr, s. 51-54) 

ilimierin tasnifı, tarifi ve tenkidi ko
nularıyla ilgili çalışmaların V. (Xl. ) yüzyıl
da da devam ettiği görülmektedir. Ebü 
Hayyan et-Tevhidfnin (ö 414 / 1023) Ri
sale fi'l- culı1m adlı eseri bunlardan bi
ridir. Aynı asrın ve İslam aleminin bü
yük filozoflarından İbn Sina da (ö. 428/ 
ı 037) tasnif konusuyla ilgilenmiş ve bu 
konuda er-Risale ii aksami'l- culı1mi'l
ca]f.liyye adlı eserini yazmıştır. İbn Si-



n~rnın ansiklopedik iki ünlü eseri daha 
vardır. Bunlardan birincisi, felsefe ve 
ilimler ansiklopedisi mahiyetinde olan 
ve on altı bölümden oluşan eş - Şifa,dır. 
İkinci eseri ise büyük bir tıp ansiklope
disidir ve bu eser muhteva ve tasnif 
bakımlarından Razi'nin el-J:favi'sinden 
daha üstün bir yere sahiptir. el-~iinı1n 
fft-pb adını taşıyan bu büyük eser beş 
büyük bölümden (kitap) meydana gelir: 
Birinci kitap tıbbın kaidelerinden. ikinci 
kitap müfret ilaçlar. hususiyetleri, tesir
Ieri ve kullanış tarzlarından. üçüncü ki
tap vücuttaki organlardan ve hastalık

larından . dördüncü kitap ayrı ayrı bütün 
hastalıklardan , beşinci kitap ise mürek
kep ilaçlardan bahseder. Aynı asrın bü
yük alimlerinden Birüni'nin (ö 442/ 1051 l 
Kitabü't-Tah~i~ ve el-Aşarü'l-biikıye 
'ani'l-~urı1ni 'l-l]aliye adh eserleri de an
siklopedik eserlerdendiL Kitôbü 't- Ta]J.
~ik iki bölümden ve seksen "makale " den 
oluşup Hindistan' ın coğrafya sı, dinleri, 
mezhepleri, dilleri. yazarları . eserleri, örf 
ve adetleri, kronolojisi. kısacası hemen 
her şeyinden bahseder. Birüni'nin diğer 
eseri el-Aşarü 'l-bii~ye ise eski kavim
lerin sosyal yapıları, dinleri, astronomi 
ve takvimler gibi konular üzerinedir. 

VI. (XII.) yüzyılın hemen başlarına gelin
diğinde islam aleminde ansiklopedik fa
aliyetlerin. Ragıb el-isfahani'nin (ö. 502 / 
I I 08) yirmi beş bölümden oluşan Mu
}J.a<faratü'l- üdebıl'ı ve aynı devri n büyük 
alimlerinden Gazzali'nin (ö 505 / I I 1 ll 
onar kitaplık dört ciltten oluşan İ]J.ya, ü 
'ulı1mi'd-din adlı eserleriyle örnekler ver
meye devam ettiği görülmektedir. Yine 
bu asırda. Abbasi Halifesi Muktefi- Bil
lah devrinde (ı ı 36- ı ı 60) Alp Kutluğ adı
na kaleme alınmış, otuz altı ana bölüm 
altında yüz babdan oluşan Ba]J.rü'J-fe
va, id adlı ansiklopedi ile Ebü Amir Mu
hammed el- Belevi'nin (ö 559 / I 164) Un
mı1zecü'J - 'ulı1m adlı eserine rastlan
maktadır. Bu eserin ardından Harizm
şah hükümdan adına kaleme alınan fel
sefe, tıp ve tabii ilimiere ait konuları ih
tiva eden Farsça '?al]fre-i ljarizmşahi 
adlı ansiklopedi gelmektedir. Zeynelabi
din Ebü'I-Fazl İsmail el-Cürcani (ö . 530/ 
ı 136) tarafından yazılan bu eseri Farsça 
Yeva~itü'l- 'ulı1m takip eder. Yazılış ta
rihi yaklaşık VI. (XII.) yüzyılın ortalarına 
rastlayan eser, şer'an merdud olmayan 
otuz ayrı ilimden çeşitli meseleleri ihti
va etmektedir. Unmı1zecü'l- 'ulı1m gibi 
Endülüs'te kaleme alınan ve adından 

bir ansiklopedi olduğu anlaşılan Muham
med el-Vadiaşi'nin (ö 596/ 11 99) Ca-

mi 'u'l - 'ulı1m adlı eseri hakkında pek 
fazla bir şey bilinmemektedir. ibnü'l
Cevzi'nin (ö 597/ 1200) Kitabü 'l-Müd
hiş adlı ansiklopedik eseri Kur' an ilim
leri, dil, hadis ilimleri, tarih ve m ev' iza
lar olmak üzere beş bölümden oluşmak
tadır. Bu asrın ikinci yarısında kaleme 
alınan ansiklopedilerden Fahreddin er
Razi'nin (ö 606/ 1209) Hadikatü'l- envar 
adlı eseri. altmış ilim dalında bilgi ihtiva 
etmek suretiyle en fazla ilme yer veren 
ansiklopedi olmuştur. Yaküt el - Hame
vi'nin (ö 626 / 1228) Mu'cemü'l-büldan 
adlı coğrafya ansiklopedisi ise bugün 
dahi kullanılan önemli bir eserdir. 

Fahreddin er-Razi'nin talebesi Şern

seddin Ebü'l-Abbas eş-Şafii'nin (ö 6371 
ı 240) tefsir. hadis. fıkıh. edep. tıp , hen
dese ve hesap ilimlerini ihtiva eden Ye
nabi'u'l- 'ulı1m veya E~alimü't-te 'alim 
fi'l-fünı1ni's-seb 'a adlı eseri ile VII. (XIII.) 
yüzyıl ansiklopedileri başlar. Tasnifi da
ğınık olmakla birlikte kelam, hukuk, ta
sawuf. tarih, siyaset. psikoloji, coğrafya , 

madenler. defineler, tıp ve nevadir gibi 
sahalarda bilgiler ihtiva eden Zekeriyya 
el-Kazvini'nin (ö 682/ ı 283) Müfidü'l
'ulı1m 'u genel ansiklopediler arasında 
sayılabilecek bir başka eserdir . Kazvi
ni'nin 'Aca ,ibü'l-mal]lı1kiit adlı kitabı 
da o devrin coğrafya tarihi ve kozmog
rafyası üzerine yazılmış bir ansiklopedi 
mahiyeti taşımaktadır. islam aleminde 
ilimierin tasnifi. tarifi ve tenkidi mese
lesi bu asır alimlerini de meşgul etmiş, 

edip ve alimlerden Ebü Ali es-Selmasi 
bu konuda eş-Şeri'fe fi tekiisfmi 'l- 'ulı1-
mi 'l-ya~iniyye adlı eserini kaleme al
mıştır. 

VIII. (XIV.) yüzyıl boyunca da telifi ar
tarak devam eden ansiklopedik eserle
rin başlıcaları Kutbüddin-i Sirazi'nin (ö 

710/ 131 I) Dürretü 't-tac'ı, Reşidüdin Faz
luilah-ı Hemedani'nin (ö . 716/ 1316) Ca
mi 'u 't-tevari l]'i. İbn Abdullah ed -Deva
dari'nin (ö . 731 / 133 1) Kenzü'd-dürer ve 
cami'u 'l-gurer'i. Ahmed en-Nüveyri'nin 
(ö 732 / 1332) Nihôyetü 'l-ereb fi fünı1-
ni'l-edeb (bu eser aynı zamanda Tarfi;u 'n· 
f'lüveyrf adıyla da bilinir) adlı eseri ve 
Ubeydullah b. M es · üd b. Tacüşşeria ·nın 
(ö 747/ 1346) Ta'dilü'J- 'ulı1m'udur. Yi
ne aynı asrın bir başka ansiklopedisi İbn 
Fazlullah el-Ömeri'nin (ö 749 1 ı 349) yir
mi yedi ciltten oluşan Mesalikü'l- ebşar 
fi memaliki'l-emşar'ı olup bu hacimli 
eseri Hamdullah-ı Kazvini'nin (ö 750/ 
ı 349) genel coğrafya ansiklopedisi Nüz
hetü 'l-~ulı1b takip eder. Yine bu yüzyıl
da onu ansiklopedilerinin yanı sıra bü-

ANSİKLüPEDi 

tün ilimleri ihtiva eden eserlerin de ek
silmed iği dikkati çekmektedir. Şamsed

din el-Amüli'nin (ö 750/ 1349) N efa, i
sü'l-fünı1n fi ara ,isi'l - 'uyun adlı eseri 
bunun en güzel örneklerindendiL Dokuz 
ana grup altında yetmiş civarında alt 
bölüm ile devrindeki nakli ve akli bütün 
ilimleri toplamayı hedefleyen bu eser
den sonra da usul ve fıkıh sahasındaki 
çalışmaları ile tanınan Necmeddin Tar
süsi'nin (ö 758 / ı 357) el- Unmı1zec adlı 
yirmi iki bölümden oluşan ansiklopedisi 
gelir. Bu asırda da ilimierin tasnifi konu
sunun terkedilmediği görülmektedir. Şe
habeddin Ahmed el-iskenderani'nin (ö. 

795/ 1393 ) Risale fi 'adedi']- 'ulı1m 'u bu 
sahada yazılan önemli eserlerden biridir. 

VIII. (XIV.) yüzyıldan sonra islam ale
minde, ilmi faaliyetlerin yavaşlamasına 
paralel olarak ansiklopedik eserlerin de 
yavaş yavaş azaldığı dikkati çekmekte
dir. Ancak ansiklopedik mahiyette eser
lerin tamamen kaybolduğunu ve ilmi fa
aliyetlerin tamamen durduğunu söyle
mek yanlıştır. islam dünyasında ve bil
hassa Osmanlılar'da ansiklopedik bilgi
ler ihtiva eden birçok eser kaleme alın
mıştır ve büyük çoğunluğu tezkire, ta
bakat veya fehrese• türünden olan bu 
biyografik veya bibliyografik eserlerin 
birçoğu bugünkü anlamda ansiklopedi
lere çok yaklaşmaktadır. Şöhreti geniş 
sahaya yayılmış büyük bir alim olan Sey
yid Şerif el-Cürcani'nin (ö 816/ 1413) yir
mi bir bölüm halinde tertip ettiği Ma
kiilidü 'l- 'ulı1m adlı eseri bunların ilki
dir. Bu eserin hemen ardından islam ale
minin en değerli ansiklopedilerinden bi
ri olan Şub]J.u'J-a 'şii gelir: Kalkaşan
di'nin (ö 82 ı 1 !4 ı 8) kaleme aldığı yedi 
"makale"den oluşan eser. aslında inşa 

ilminin usul, kaide ve çeşitlerini izah et
meyi hedeflemiş ise de yüksek seviyeli 
bir katibin bilmesi gereken bilgiler in t a
mamını vermesi sebebiyle aynı zaman
da genel bir ansiklopedi hüviyeti kazan
mıştır. Razi'nin Hadikatü'l-envar 'ında

ki altmış ilme kırk ilim daha ilave etti
ğini bildiren Molla Fenari (ö . 839/ 1435). 
böylece 1 00 ilim dalını ihtiva etmiş olan 
eserine Unmı1zecü'l- 'ulı1m adını ver
miştir. Bu eserin. Molla Fenari'nin oğlu 
Mehmed Şah Çelebi tarafından Razi'nin 
eserinden alınmış bir kitap olduğu da 
ileri sürülmektedir (Adıvar , Osmanlı Türk· 

lerinde ilim, s. 17-1 8) IX. (XV.) yüzyılın 
başka bir değerli ansiklopedisi Muham
med el-İbşihi'nin (ö 850 / 1446) seksen 
dört bölümde edebin her konusundan 
bahseden el-Müstetraf adlı eseridir. 

221 



ANSiKLOPEDi 

İsfahanfnin (ö 879/ 1474-75) Danişna
me-i Cihan ve Molla (Sarı) Lutfi'nin (ö. 

900/ 1494) el-Metr11ibü'l-ilahiyye gibi 
eserlerinin ardından İslam aleminde an
siklopedik çalışmaların iyice seyrekleş
meye başladığı görülür. Bununla birlik
te XIX. yüzyıla gelinceye kadar geçen üç 
asır içinde kaleme alınmış Süyütfnin (ö. 

91 1/1505) on dört ilim şubesinden bah
seden el-Uşı1lü'l-mühimme li- culı1mi 
cemme adlı ansiklopedisi ile Şeyh Ah
med ei-Mısrf'nin (ö. 960/ 1553) el -Ka 
nun fi'd-dünya 'sını, Taşköprizade' lerin. 

Muhammed Emin b. Sadreddin Şirvanr
nin (ö 1036/ 1626). Katib Çelebi'nin (ö. 

10671 1657) ve Erzurumlu İbrahim Hak
kı 'nın (ö. ı 194/ 1780) ansiklopedik eser
lerini unutmamak g·erekir. Bunlardan 
el-~iinı1n fi'd-dünya, Kadı Abdurrah
man tarafından 1575'te Türkçe'ye çev
rilmiş olup coğrafya, astronomi, tıp, ta
rih, fıkralar ve remizler gibi konuları ih
tiva etmektedir. Taşköprizade İsamed
din Ahmed Efendi (ö. 968/ 1561) tara
fından Arapça olarak kaleme alınan Mif
taJ:ıu's-sa c ade ve mişbrlJ:ıu 's-siyade ad
lı ansiklopedik eser, müellifin oğlu Taş
köprizade Kemaleddin Mehmed (ö. 1030/ 
ı 62 ı ı tarafından bazı ilavelerle birlikte 
Mevzı1atü'l-ulı1m adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir. Bundan başka, Taşköprizade 

İsameddin Ahmed Efendi'nin yine Arap
ça yazdığı eş-Şa]f.ii,i]f.u'n-nucmaniyye 
ii culema ,i'd-devleti'l- COşmaniyye ad
lı biyografik eseri büyük önem taşımak
tadır. Bu eser yazılmasından kısa süre 
sonra Mehmed Mecdf Efendi (ö. 999/ 
1591) tarafından Hadfıiku'ş - Şakiiik adı 

altında yeni bilgilerle genişletilerek Türk
çe'ye çevrilmiştir (995 1 ı 587). Şirvanf'nin 
elli dört ilim dalında ansiklopedik bilgi
ler ihtiva eden el-Fev_a,idü'l - l]fıkiiniy
ye adlı eserinden sonra Katib Çelebi'nin 
Keşfü'?-?Unı1n can esfımi'l-kütüb ve'l
fünı1n isimli kitap ve yazar ansiklopedi
sini zikretmek gerekmektedir. İçerisinde 
14.500 kadar kitap ve risale ile 1 0.000 
kadar müellif hakkında bilgi bulunan bu 
eser yirmi yılda meydana getirilmiştir. 

Bu tarihten sonra bazı önemli eseriere 
yazılmış zeyillerin ve tercümelerin dışın
da, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafın
dan kaleme alınan Marifetnfıme değer
li bir ansiklopedik eser hüviyeti taşımak

tadır. Tasawufl görüşün hakim olduğu 
bu eserde aritmetik, geometri, astro
nomi, mineraloji, botanik, zooloji, ana
tomi, coğrafya ve fizik gibi ilim dalların
dan seçilmiş önemli konular yer almak
tadır. 
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İslam aleminde XIX. yüzyıla gelindi
ğinde ansiklopedik eserlerin iyice azal
dığı, ancak bu asrın ikinci yarısından iti
baren bazı güzel örneklerin ortaya çık
maya başladığı görülür. Fakat bu eserle
rin büyük çoğunluğu Batı ansiklopedile
rinin tesirindedir. Arapça'da ansiklope
diler için bu devirden itibaren enkyk.lios 
paideianın kelime karşılığı olan daire
tü'I-maarif teriminin kullanılmaya baş

lanması, metot ve muhteva itibariyle 
modern Batı ansiklopedilerine ayak uy
durma gayretinin ilk belirtilerindendir. 
Arapça'da daha sonraları ansiklopedi 
anlamında mevsü'a ve bazan da ma'le
me kelimelerinin kullanıldığı görülmek
te ise de daha çok dairetü'I-maarif te
rimi yaygınlaşmıştır. Bu asırda, İslam 
alemindeki ansiklopedi telifi çalışmala
rının en önemlisi Butrus ei -Bustanf'nin 
(ö 1 883) Da, iretü'l-ma cfırif'idir. Müel
lif, ilk cildini 1876'da Beyrut'ta bastır
dığı ansiklopediyi ölümüne kadar ancak 
altı cilde çıkarabilmiştir. Butrus ei-Bus
tanf'nin ölümünden sonra oğlu Selim ei
Bustanf yedinci ve sekizinci ciltleri ilave 
etmiş, daha sonra öteki oğulları ve akra
balarının, özellikle Osmanlı Devleti Ayan 
Meclisi azalarından ve nazıriarından Sü
leyman ei-Bustanf'nin gayretleriyle eser 
on bir cilde çıkarılmıştır. Fakat 1900 yı
lında Mısır'da yayımlanan bu son cilt de 
Arap alfabesi sırasıyla "ayın" harfinden 
ileriye gidememiştir. Bustanf'lerin ya
rım kalan bu eserinden sonra Muham
med Ferid Vecdf'nin derlediği Da, iretü 
ma carifi'l-lf.arni'l- cışrin yayımfanmış ve 
ilk baskısı 1910-1918 yılları arasında Mı 

sır' da yapılan on ciltlik eserin ikinci bas
kısı 1923-1925 arasında, üçüncü baskı
sı ise Beyrut'ta 1971 yılında yapılmıştır. 

XX. yüzyılda İslam aleminde ansiklo
pedi telifi çalışmalarının nisbeten artma
ya başladığı söylenebilirse de araların

da ciddi ve köklü müesseseler tarafın 

dan neşredilmiş, Batı'nın büyük ansiklo
pedileri ile mukayese edilebilecek dere
cede orüinal, sürekli ve kapsamlı olanla
rın sayısı yok denecek kadar azdır. Bun
ların önemli bir kısmı ise ya tercüme ve
ya başka bir şekilde yabancı bir ansik
Iopediyi esas almak yoluyla hazırlanmış 
eserlerdir. Bu yüzyılda İslam aleminde 
neşredilen ansiklopedilerden Dfı , iretü 'l
ma cariti'l-İslrlmiyye, Leiden'de çıkarılan 
Encyclopaedia of Islam'ın Arapça ter
cümesidir. Mısır' da 1933 yılından beri 
yayımlanmakta olan eserin şimdiye ka
dar on beş cildi neşredilmiş olup henüz 
tamamlanmamıştır. Albert Rfhanf tara-

fından hazırlanan el-Mevsı1 catü'l- CAra
biyye ise 1955 yılında bir cilt olarak neş

redilmiştir. Ali Ekber Dihhuda'nın hazır
ladığı Lugatname, Tahran Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi tarafından 1956' dan 
itibaren fasiküller halinde yayımfanmış 
ve 1979 ·da 222 fas i kül olarak tamam
lanmıştır. Urdu Da ,ire-i Ma carii-i İs
lamiyye adlı ansiklopedi ise Pencap Üni
versitesi tarafından 1959 Temmuzunda 
Lahor'da altmış dörder sayfalık aylık fa
siküller halinde yayımlanmaya başlamış 
olup neşri halen devam etmektedir. Ese
rin hazırlanmasında Encyclopaedia of 
Islam 'ın ilk baskısı esas alınmış, fakat 
Arapça ve Türkçe neşirlerinden de isti
fade edilmiştir; bazı yeni ilave madde
ler de bulunmaktadır. Muhammed Şefik 
Gurbal tarafından neşredilen el -Mev
sı1 catü'l- CArabiyye el-müyessere'nin 
birinci baskısı (Kah i re 1965) bir cilt, ikin
ci baskısı (Kahire ı 972) iki cilttir. Yine bu 
yüzyıldaki ansiklopediler arasında Mev
sı1 catü'l-fı]f.hi'l-İslfımi (!-XVI, Kahire 1966-
1980, henüz ilk harfi tamamlanmamış du
rumdadır), Ensiklopedi Indonesia (haz. 
Hassan Shadily, I-VII. )akarta 1980-1984). 
Küveyt Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'nın 
neşrettiği el-Mevsı1catü'l-fı]f.hiyye (I

XX, Küveyt 1980- I 989, neşri devam edi
yor) ve başkanlığını Abdülhadf Haşim'in 
yaptığı bir heyet tarafından hazırlana
rak Şam'da 1984 yılında dört cilt olarak 
basılan Mevsı1 catü'l-Filistfniyye'yi sı
ralamak gerekir. Ayrıca Tahran· da aynı 
isimli bir kuruluş tarafından 1989 yılın

da KazırQ Müsevf Bocnurdf'nin baş edi
törlüğü altında ilk cildi yayımlanan Dfı,i
retü 'l-macfırif-i Bozorg-i İslfımi ile Ür
dün Kraliyet Akademisi İslam Medeni
yet! Araştırmaları Merkezi tarafından 

Arnman'da hazırlık çalışmaları yürütü
len Mevsı1 catü'l-}J.aıjfırati'l· İslfımiyye 
adlı ansiklopedi çalışmasını da ilave et
mek gerekir. Bu son ansiklopedinin 1989 
yılında 212 sayfalık bir örnek fasikülü 
yayımianmış olmakla birlikte asıl yayma 
henüz başlanmamıştır. 

4. Türkiye'de Ansiklopediler. Türkiye'de 
ansiklopedilerin ortaya çıkışı XIX. yüzyı
lın sonlarına rastlar. Osmanlı müellifle
rinin daha çok tezkire ve tabakat türün
de kaleme aldıkları eserlerden farklı ola
rak bugünkü manada bir ansiklopedi te
şebbüsü Ali Suavi tarafından başlatılmış
tır. Ali Suavi, Paris'te 1869 yılından itiba
ren çıkarmakta olduğu Ulı1m gazetesi
nin 1 Rebfülahir 1287 ( 1 Temmuz 1870) 
tarihli 21. sayısından itibaren Kiimı1sü'l
ulı1m ve'l -maarif adı altında resimli ve 



on altışar sayfalık ek fasiküller vermeye 
başladı. Beş fasikül yayımlandıktan son
ra Almanlar'ın Paris'i kuşatmaları sebe
biyle gazetenin kapanması üzerine an
siklopedinin yayımı da durmuş oldu. Son 
fasikül 3 Cemaziyelahir 1287 (31 Ağustos 
1870) tarihli 25. sayının eki olup "ata
beg" maddesinde kalmıştır. 1882-1883 
yılları arasında yayımlanan Yağlıkçızade 

Ahmed Rifat Efendi'nin Lugat- ı Tari
hiyye ve Coğrafiyye isimli eseri, Türk
çe · de tamamlanmış ilk ansiklopedi ol
ması bakımından ayrı bir önem taşımak
tadır. Her biri yaklaşık 300'er sayfalık 
yedi ciltten meydana gelen bu eserde 
sadece tarih ve coğrafya konularına de
ğil aynı zamanda icatlara. makinelere, 
fizik. kimya ve botanik gibi müsbet ilim
lere de yer verilmiştir. 1888 yılında, Kur
may Yüzbaşı Ahmed Nazım ve Topçu 
Yüzbaşı Mehmed Rüşdü tarafından Kat
re adında bir ansiklopedinin on iki say
falık örnek fasikülü yayımlanmış, fakat 
sonra asıl yayına geçilememiştir. Sekiz 
sayfalık fasiküller halinde çıkartılarak 

üç yılda tamamlanması planlanan an
siklopedinin önsözünde ise 658 madde
den oluşan "A • harfinin tamamının ya
zıldığı bildirilmiş ve asıl amacın Muhit-i 
K ebir adında kırk elli ciltlik bir ansik
lopedi hazırlamak olduğu ve Katre'nin 
buna bir giriş teşkil edeceği açıklanmış
tır. Aynı yıl büyük yazar ve lugatçı Şem-

Da' iretü "l·ma \ı rif in kapağ ı ve ilk sayfas ı 

seddin Sami'nin Kamusü'I-a'Jam adlı 

meşhur tarih ve coğrafya ansiklopedisi
nin yayımına başlandı. Başlangıç tari
hinden itibaren düzenli bir şekilde her 
on beş günde bir forma halinde çıkan, 

bir yandan basılırken bir yandan da ya
zımı devam eden ve böylece on bir yılda 
tamamlanan Kamusü1-a'Jam, her biri 
700-800 sayfa civarında altı ciltten oluş
maktadır. 1899 yı~ başlarında tamam
landığında devrin matbuatında büyük 
hadise olmuş, her taraftan gelen tebrik 
ve takdir yazıları ile karşılanmıştır. Ka
musü'J-a'Jam'ın yayımına başlanmasın

dan iki yıl sonra. Meclis-i Kebir-i Maa
rif azasından Mehmed Süreyya Bey Si
cili-i Osmanf adlı eserinin neşrine baş
ladı. Eser Osmanlılar devrinde yaşamış 
20.000 civarında şahsın biyografisini ih
tiva etmektedir. ikinci ve üçüncü ciltle
rinin basım tarihi 1894 olan eserin dör
düncü cildinin tarihi yoktur. Yine 1890 
yılında Seyyid Abdülzade Mehmed Tahir 
ve Serkis Orpilyan tarafından Mahze
nü'l-ulum adında bir ansiklopedinin ya
yımına başlandı. Ancak altı bölüm ha
linde planlanan bu teşebbüs de 339 say
falık birinci ciltten öteye gidemedi. Da
ha sonra. 1893-1899 arasında dört kü
çük cilt (ı 2 ı 2 sayfa) olarak yayımlanan 
Kolağası Ali Cevad'ın Memalik-i Osma
niyye 'nin Tarih ve Coğrafya Lugatı 

adındaki ansiklopedisi gelir. iki bölüm-
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den oluşan bu eserin üç ciltlik birinci bö
lümünde, o devirde Osmanlı idaresi al
tında bulunan yerleşim merkezlerinin 
tabii, beşeri ve iktisadi coğrafyası ile 
idari yapısı hakkında kısa bilgiler yer al
maktadır. ikinci bölümü (dördüncü cilt) 
Osmanlı devlet adamları ve şairlerinin 

biyografilerine ayrılmış olan eserin so
nunda da padişahların resimleri bulun
maktadır. Bu arada, 1897 yılında mate
matikçi Salih Zeki· nin. 400 sayfalık bi
rinci cildin çıkarılmasından sonra yarım 
kalan Kamus-ı Riyaziyyat adlı ansiklo
pedisinin yayımına başlandı. Matema
tik ve astronomi alanındaki terimler ile 
önemli alimierin biyografilerini ihtiva 
eden bu eserden başka Salih Zeki 'nin 
yine yarım kalmış Asar-ı Bakıye (1-11, 

ı 9 ı ı ı isimli bir başka ansiklopedisi da
ha vardır. Müellifin ölümünden iki yıl 

sonra Kamus-ı Riyaziyyat'ın tamam
lanması için yeniden neşrine başlandıy
sa da birinci ciltten öteye gidilemedi. 

Dördü tamamlanmış, beşi yarım kal
mış belli başlı dokuz ansiklopediyi geri
de bırakarak girilen XX. yüzyılda da Mu
hitü'l-maarii adlı ilk teşebbüsün yine ya
rım kalmış olduğu görülmektedir. ilk ge
nel konulu ansiklopedi denemesi olması 
sebebiyle ayrı bir öneme sahip olan bu 
eser Maarif Meclisi azası Emrullah Efen
di tarafından hazırlanmaktaydı. 1900 yı
lında 639 sayfalık ilk cildinin neşredil

mesinden sonra devam edemeyen bu 
ansiklopedinin son maddesi "Asur Na
zir-Habal " dır. Muhitü 'l-maarii'te dik
kati çeken önemli bir husus. her konu
nun sadece özüne değil bulunabilen her 
noktasına dair bilgilere yer vermek is
temesidir. Bu durum yetmiş sekiz say
falık bir "at". otuz iki sayfalık bir "elif" 
maddesi gibi hacim ve muhteva açısın
dan diğer maddelere oranla son derece 
nisbetsiz maddelerin ortaya çıkmasına 
ve eserin yer yer kuru bilgi yığını haline 
dönüşmesine sebep olmuştur. Emrul
lah Efendi Meşrutiyet'in ilanından son
ra maarif nazırı olduğu zaman ansiklo
pedi işine tekrar el attı ve bu defa tek 
başına değil, kendisinin başkanlığında 

dokuz şubeye ayrılan 132 ilim adamı ve 
yazardan oluşan bir kurul ile işe başla

dı. Beyazıt Kütüphanesi'nde yapılan bir 
toplantı ile tesbit edilen bu kurulların 

çalışmalarıyla ortaya çıkarılan esere Ye
ni Muhftü'l-maarif adı verildi. Ancak bu 
eser de birinci ciltten sonra yayımlana
madı ; 1911 ·de çıkan bu cilt 752 sayfa 
olup son maddesi "Asuriye " idi. Yine 
1900 yılında Mabeyn-i Hümayun müter
cimlerinden Mehmed izzet tarafından 
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hazırlanan ve değişik bir muhtevaya sa
hip olan Rehber-i Umılr-i Beytiyye'nin 
yayımına başlandı. Eser çocuk bakımı. 
yemek pişirme. biçki-dikiş örnekleri ve 
çiçek yetiştirme vb. konularda pratik 
bilgiler ihtiva etmekteydi. Adından da 
anlaşılacağı üzere bir ev ve aile ansiklo
pedisi olan bu eser 1908 ·de çıkarılan 

üçüncü ciltte ve .. çim" harfinde kaldı. 

1911'de madde başlıkları Fransızca, met
ni Türkçe olarak yayımına başlanan Rı
za Tevfik Bölükbaşı'nın Muiassal Kil
mus-ı Felsefe adlı ansiklopedik sözlüğü 
de üçüncü ciltte ve .. classification des 
sciences" maddesinde kaldı. Emrullah 
Efendi· nin 132 kişilik kurul denemesin
den sona 1913 yılında Türkiye' de ikinci 
defa bir kurul çalışması planlandı. Ali 
Reşad, Ali Seydi. Mehmed izzet ve L. 
Feuillet'nin başında bulundukları bu ku
rulun hazırladığı ansiklopedinin adı Mu
savver Dôiretü'l-maôrif idi ve birinci cil
di 1913, ikincisi 1917'de neşredilen bu 
eser de daha "elif" harfini bitirerneden 
kaldı. Sursalı Mehmed Tahir'in 1914'te 
basılan üç ciltlik eseri Osmanlı Müel
lifleri ise bir ansiklopedi olmaktan çok 
kendinden sonraki ansiklopedilere kay
nak teşkil edecek biyobibliyografik bir 
çalışmaydı. 1600 kadar kitabın tahlili ve 
müelliflerinin hal tercümelerini ihtiva 
eden bu eserden sonra savaş yılları baş

ladı. Balkan Savaşı'nı takip eden ı. Dün
ya Savaşı ve Millf Mücadele yıllarında an
siklopediler alanında pek fazla bir şey 
yapılamadı. 

1927 yılına gelindiğinde Çocuk An
siklopedisi yayımlanmaya başladı. Dört 
cildi çıktıktan sonra 1928'de harf inkı
labı sebebiyle ara verilen ansiklopedinin 
son fasikülünde Ocak 1929 ·dan itibaren 
yeni harflerle tekrar başlayacağı bildiri
len yayımı ancak 1937 yılında gerçekleş
tirilebildi. Sabiha Zekeriya (Sertel). Faik 
Sabri (Duran) ve Mehmet Zekeriya (Ser
tel) tarafından hazırlanan ilk seri Çocuk 
Ansiklopedisi, Arap harfleriyle yayım
lanan son ansiklopedi ve adında "ansik
lopedi" kelimesini kullanan ilk ansiklo
pedi olması, ayrıca Cumhuriyet devrinin 
de ilk ansiklopedisini teşkil etmesi se
bepleriyle özel bir yere sahiptir. Bu ta
rihten önce ansiklopedik eseriere ka
mus. lugat. dairetü'l-maarif, muhitü'l
maarif, kamusü'l-ulOm ve'l-maarif ve 
mahzenü'l-ulOm gibi isimterin verildi 
ği Türkçe'de. bundan sonra ansiklope
di kelimesi yaygın olarak kullanılmaya 
başladı. 

Harf inkılabından sonra yayımına baş
lanan ilk ansiklopedi. Yunus Nadi Abah-
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oğlu, M. Zekeriya Sertel ve M. Turhan 
Tan başta olmak üzere altı kişilik bir he
yet tarafından çıkarılan Hayat Ansiklo
pedisi'dir (1-X. 1932- 1936). Compton's 
Pictured Encyclopaedia (1-VII I, ı 922) esas 
alınıp American Educator (1-X. ı 9 19) ad
lı bir başka ansiklopediden de istifade 
edilerek hazırlanan bu ansiklopedinin 
Türk tarihi ve coğrafyasına dair mad
deleri yayın kurulu tarafından ilave edil
miştir. Hayat Ansiklopedisi ile İbrahim 
Alaeddin Gövsa'nın Meşhur Adamlar (I
IV. 1933-1938) ve Türk Meşhurları An
siklopedisi ( 1945). İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri 
( 1930-1942, on iki cüz) ve Osmanlı Dev
rinde Son Sadrazaınlar (1940-195 3. on 
dört cüz) adlı biyografik eserler hariç bu 
devredeki diğer değerli ve orüinal an
siklopedik yayın teşebbüslerinin başa

rıyla sonuçlandıklarını söylemek müm
kün değildir. Mesela Mustafa Reşit Bel
gesay'ın Hukuk Ansiklopedisi 1933 yı
lında sadece bir fasikül. Sadeddin Nüz
het Ergun ·un Türk Şairleri adlı eseri 
1935-1946 yılları arasında dört cilt (son 
maddesi "Ffuzi"dir). M. Fuad Köprülü'nün 
Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi 
1935 yılında altmış dört sayfalık bir fa
sikül ve Abdülkadir inan ile M. Şakir Ül
kütaşır'ın birlikte hazırladıkları Türko
loji Ansiklopedisi Üzerine Bir Kalem 
Deneyi isimli çalışmaları ise 1938 yılın
da sadece on altı sayfalık bir forma ya
yımlandıktan sonra yarım kalmışlardır . 

Bu arada eski Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilt halinde tam olarak ve Yeni Çocuk 
Ansiklopedisi adıyla 1937'de tekrar ya
yımlandı. 

1940 'lı yıllarda devlet de ansiklope
di yayıncılığına başladı. Leiden'de 1913-
1936 yılları arasında yayımlanan Ency
clopaedia of Islam 'ın "Türkçe'ye tercü
mesi, tadili, ikmali ve bazı maddelerinin 
telifi suretiyle" hazırlanan İslôm Ansik
lopedisi'nin ilk fasikülü 1940 yılının Ka
sım ayında çıkarıldı. Maarif Vekaleti'nin 
kararı üzerine istanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'nde kurulan bir heyet 
tarafından neşre hazırlanan ansiklope
di. ikisi ikişer ciltten oluşan on üç cilt 
halinde ve ancak 1988 yılında tamam
lanabildL Aslı müsteşrikler tarafından 

hazırlandığı için içerisinde islamiyet'e, 
Türklüğe karşı yapılmış maksatlı tariz
ler ve iftiralar bulunan bu ansiklopedi
nin ilk fasikülü piyasaya çıktıktan sonra 
devrin ileri gelen din alimlerinden is
mail Hakkı İzmirli , Kamil Miras. ömer 
Rıza Doğru! ve Eşref Edip tarafından İs
lôm- Türk Ansiklopedisi adı altında ye-

ni bir ansiklopedinin yayımına başlandı 
( 1941 ı. Gerçek bir telif ve ilmi çalışma 
mahsulü olan ve ilk elli fasikülü birinci 
cildi oluşturan bu eser 70. sayıda "Ab
dülgani" maddesi ile son buldu ( 1948). 

1942'de Maarif Vekaleti Grand Me
mento Larousse adlı Fransız ansiklope
disinin tercüme ve yayımına başladıysa 
da fizik bölümü 8. fasikülde. 1943'te çı 

karılan coğrafya bölümü ise 2. fasikül
de kaldı. 1943 yılında Maarif Vekaleti 
bu defa milli bir ansiklopedi yayımlama
ya başladı. ilk dört cildi İnönü Ansik
lopedisi adıyla yayımlanan eserin adı 

1951'de Türk Ansiklopedisi'ne çevril
di. Devletçe hazırlanan ilk genel konulu 
ansiklopedi olması bakımından ayrı bir 
öneme sahip bulunan eser, kırk üç yıllık 
bir yayım hayatından sonra. planlanan 
pek çok maddesi terkedilerek, bırakı

lanlar da daha kısa yazılarak 1986 yılın
da otuz üç cilt halinde tamamlandı. Yi
ne 1943 yılında Maarif Vekaleti tarafın
dan özel konulu bir ansiklopedinin ya
yımına başlandı: Sanat Ansiklopedisi. 
Celal Esat Arseven tarafından çoğun

lukla Fransız sanat ansiklopedilerinden 
faydalanılarak hazırlanan bu değerli an
siklopedi 1954 yılında beş cilt olarak ta
mamlandı. Mehmed Zeki Pakalın'ın ha
zırladığı Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Teriınleri Sözlüğü de (1 - 11 1, ı 946-1956) 
yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yayımlandı. 

İzmir'de yayımlanan Ticaret ve İkti
sat Ansiklopedisi ( 1944) birinci fasikül
den sonra. istanbul'da Ebüzziya Matha
ası'nın çıkarmaya başladığı Fen ve Sa
nat Halk Ansiklopedisi ( 1944- 1946) ise 
16. fasikülden sonra yayım hayatına son 
vermek zorunda kaldı. Yine 1944 'te, 
adında ansiklopedi kelimesi bulunmak
la birlikte daha çok bir dergi hüviyetin
de olan Aylık Ansiklopedi'nin yayımı 

na başlandı. Bu eser Fransızlar'ın Laro
usse Mensuel'i örnek alınarak Server 
İskit'in başkanlığında devrin ileri ge
len fikir. sanat ve ilim adamları tarafın
dan iki seri halinde hazırlandı. 1 Mayıs 
1944 'te yayımlanmaya başlanan birinci 
seri 1 S Nisan 1949 tarihli 60. fasikül ile 
beş cilt olarak tamamlandı. İki aylık bir 
aradan sonra aynı yılın Temmuz ayında 
yayımına başlanan ikinci seri ise 1 Hazi
ran 1950 tarihli 12. sayıdan itibaren ya
rım bırakıldı. 194S'te Mehmet Akın Tuz
lahoğlu tarafından yayımlanmaya baş

lanan A vcılık ve Atıcılık Ansiklopedi
si de ikinci fasikülden sonra devam ede
medi. Reşad Ekrem Koçu tarafından Aa
zırlanan İstanbul Ansiklopedisi'nin ya-



yımı ise 1946 yılında başladı ve 1947'de 
çıkarılan ikinci ciltten sonra durdu. On 
yıllık bir aradan sonra ansiklopediyi neş
re yeniden başlayan Reşad Ekrem Koçu 
ölümüne kadar ( 1975) on bir cilt çıkar
dı. İki ciltlik ilk serinin son maddesi 
''asesbaşı " , ikinci serinin son maddesi 
ise "Gökçınar"dır. Aslan Tufan Yazman 
ve İsmet Alkan ' ın 1946'da yayımlamaya 
başladıkları İktisat ve Ticaret Ansiklo
pedisi 1960 yılında çıkarılan 11 . ciltle 
tamamlandı. 1947'de İbrahim Alaeddin 
Gövsa. Resimli Yeni Lugat ve A nsik
lopedi adını taşıyan başka bir ansiklo
pedinin yayımına başladı. Ancak bu eser, 
yazarın 1949 ·da ölmesi üzerine, Server 
İskit ve Sadun Galip Savcı'nın başında 
bulundukları bir kurul tarafından beş 
cilt olarak tamamlandı. 1949'da İsmail 
Hakkı Tonguç' un İş Eğitimi Esasına Gö
re Hazırlanmış Öğretmen Ansiklope
disi 'nin yayımına başlandı . fakat aynı 
yıl çıkarılan üçüncü fasikülden sonra bu 
eser de devam edemedi. 19S0-1960 yıl
ları arasında çıkarılan ansiklopedik eser
lerin başlıcaları olarak da Mustafa Na
mık Çankı ' nın Büyük Felsefe Lugatı (1 -
111 , 1954-1 959); M. E. Üzümeri, S. Dinçer 
ve S. Kazancı' nın birlikte hazırladıkları 
Türkiye Ansiklopedisi (1-Vl, 1956-1 958); 
Mithat Sertoğlu ' nun Resimli Osmanlı 
Tarihi Ansiklopedisi ( 1958) ve Afşin Ok
tay ile Kemal Bağlum ·un hazırladıkları 
Biyografiler A nsiklopedisi ( 1959) sayı
labilir. 

1960'a kadar yayımlanan belli başlı 

ansiklopediler bir bütün olarak incelen
diği takdirde bunların ilmi. teknik ve ti
cari açılardan büyük başarı sağladıkları 
söylenemez. Yayımlanan ansiklopedile
rin büyük çoğunluğu ya tamamlanama
miş veya çok uzun bir yayın hayatından 
sonra ve bunun getirdiği birtakım olum
suzluklar la birlikte ancak t amamlana
bilmiştir. Yine büyük çoğunluğu fertle
rin şahsi gayretleriyle meydana get iril
meye çalışılan eserlerden oluşmakta, 

devletin hazırlamaya giriştiği iki önemli 
ansiklopedi ise o yıllarda tamamlana
mamış bulunmaktadır. Bununla birlik
te. bir kısmı yarım kalmış da olsa ya
yımlanan eserlerin tamamının devirle
rinde belli bir boşluğu doldurmuş ol
duklarını . hatta bunlardan özellikle sos
yal ilimlerle ilgili olanların temel müra
caat eserleri arasındaki yerler ini hala 
koruduklarını kabul etmek gerekir. An
cak yine de 1960'1ı yıllara gelindiğinde. 

ihtiyaç duyulan herhangi bir konuda kı-

sa zamanda ve öz olarak okuyucuya bil 
gi verebilecek, geniş halk kitlelerine hi
tap eden genel ve kuşatıcı mahiyette bir 
ansiklopedi mevcut değildir. Şubat 1961 
yılında Hayat Yayınları tarafından fasi
küller halinde yayımına başlanan Hayat 
Ansiklopedisi bu ihtiyacı karşılamaya 

çalışmış ve bunda da büyük ölçüde ba
şarılı olmuştur. Üç yılda altı cilt halin
de yayımlanan bu ansiklopediden son
ra Hayat Yayınları, iki ciltlik H ayat Ail e 
Ansiklopedisi ile bir ciltlik K üçük Ha
yat Ansiklopedisi'ni ve 1964 yılında da 
ilkokul çocuklarına yönelik bir başka an
siklopedi olan Resimli Bilgi'yi yayım
ladı. 1962 yılında. başında Sadi Kazan
cı'nın bulunduğu bir heyet tarafından 
Türk Hukuk Ansiklopedisi adıyla iki 
ciltlik bir eser yayımiandıysa da "ayise" 
maddesiyle biten ll. ciltten sonrası çık
madı. Arkın Kitabevi tarafından 1968-
1972 yılları arasında fasiküller halinde 
yayımlanarak on bir ciltte tamamlanan 
Cumhuriyet Ansiklopedisi , 1 S.OOO'e ya
kın madde ve 20.000 civarında renkli re
sim, fotoğraf, şema ve haritayı ihtiva 
etmektedir. 

1969 yılında ciddi bir organizasyon ile 
Türkiye 'nin ilk büyük ansiklopedisi ve 
ansiklopedik lugatı yayımlanmaya baş

ladı. Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Li

mited Şirketi ' nin fasiküller halinde çıkar

dığı bu ansiklopedi M eydan-Larousse 
Büy ük Lugat ve Ansiklopedi adını ta
şımaktadır. Eser aslında Grand Laro
usse Encyclopedique (1 -X. 1960- 1964) 
adlı Fransı z ansiklopedisinin bir tercüme
sidir. Ancak Fransızca· dan Fransızca 'ya 
olan lugat düzenlemesi Türkçe 'den Türk
çe'ye durumuna çevrildi; ayrıca Fransız
lar'ı ilgilendiren bazı maddeler kısaltı

larak veya çıkartılarak esere Türkiye, 
Türklük ve İslamiyet ' le ilgili maddeler 
ilave edildi veya mevcutların hacmi art
tırıld ı. Böylece meydana getir ilen ansik
lopedi 1973 yılında ve on iki buyük cilt 
olarak tamamlandı. 1974 ve 198S yılla
rında iki ek cildi yayımlanan Meydan
Larousse Türk ansiklopedi yayıncılığın
da bir dönüm noktası teşkil eder. Bun
dan sonra Türkiye'de özellikle ticari açı
dan başarılı ansiklopedilerin yayımlan
maya başladığı ve bunların daha çok 
münferit şahısların eseri olmayıp yayın

cı müesseselerin bir araya getirdiği çe
şitli ilim adamlarının ortak eseri olduk
ları görülmektedir. Kaynak Kitaplar ' ın 

Hürriyet Gazetesi ile iş birliği yaparak 
yayımladığı Türkiye 1923/ 1973 A nsik-
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lopedisi (1-IV; 1973-197 4). Gelişim Yayın
ları ' nın çıkardığı Gelişim Genel Kültür 
Ansiklopedisi (1 -VIII. 1976- 1979). Dergah 
Yayınları tarafından hazırlanan Türk Di
li ve Edebiyatı Ansiklopedisi (i lk fasi
kül Mart 1976'da çıkt ı , 1990'da VII. cildi ya
yımlandı , devam ed iyor). Anadolu Yayıncı
lık tarafından yayımlanan Yurt Ansiklo
pedisi (!-Xl, 198 1-1984) ile Türk ve Dünya 
Ünlüleri Ansiklopedisi (1-X, 1983 -1 985). 
Görsel Yayınlar tarafından çıkarılan Ana
dolu Uygarlıkları A nsiklopedisi (1-Vl, 
1982). İletişim Yayınları ' nın çıkardığı Tan
zimattan Cumhuriyete Türki ye Ansik
lopedisi (1- VI, 1982). aynı yayınevinin 

Cumhuriyet Dönemi Türki ye Ansik
lopedisi (1 -X, 1983-1 986). Ötüken Neşri
yat ' ın yayımladığı Yeni Türk A nsiklo
pedisi (1 -Xll, 1985). büyük ölçüde Fran
sızlar ' ın Grand Dictionnaire Encyclo
pedique Larousse (1-X. 1982-1986) ad
lı ansiklopedilerinin çevirisi niteliğinde 

olan ve Gelişim Yayınları tarafından çı

karılan Büy ük Larousse (1-XX. 1986). yi
ne büyük ölçüde Encyclopaedia Britan
nica'nın tercümesiyle hazırlanarak Ana 
Yayıncılık ve Encyclopaedia Britannica ·
nın iş birliğiyle yayımlanan A na Eritan
ntea (il k fasikülü Kas ım 1988' de ç ı kt ı, de
vam ediyor) ve İngiltere ' de 1960'tan bu 
yana yayımlanan Children 's Britanni
ca'nın 1988'deki 14. baskısı esas alına
rak Ana Britannica 'yı yayımiayan mü
esseselerce hazırlanan Temel Eritanni
ca (i lk fasikül 19 Ara l ık 1988' de ç ı kt ı. de
vam ediyor) gibi birçok ansiklopedinin 
özel yayın şirketleri tarafından çıkarıldı
ğı görülmektedir. Bu arada şahsi çalış
malar neticesinde çıkarılan ansiklopedi
ler de bulunmaktadır : Çağatay Uluçay'ın 

Türk Ansiklopedisi ( 1961 ), Sami Ön
gör'ün Devletler ve Ülkeler Ansiklope
disi ( 1967). M. Nihat Özön ve Saha Dür
der'in hazırladıkları Türk Ti yatro A n
siklopedisi (1967). Yılmaz Öztuna 'nın 
Türk M usikisi Ansiklopedisi (1 -11 . 1969), 
Cem Atabeyoğlu 'nun Spor Ansiklopedi
si (1972), Cemi! Sena ' nın Filozoflar An
siklopedisi (1 -IV, 1974- 1976), Atilla Özkı
rımlı ' nın Türk Edebiyatı Ansiklopedisi 
(1-IV, 1982 ) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 
Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı'nın ka
rarı üzerine İslam Ansiklopedisi Yayın 
Kurulu tarafından İslam Ansiklopedi
si'nin İstanbul baskısı esas tutularak 
yeniden telif, kısaltma . düzeltme ve ta
mamlama suretiyle hazırlanan ve ilk fa
sikülü 1974 yılında yayımlanan Küçük 
Türk- İslam Ansiklopedisi (2 fasikül 

225 



ANSİKLüPEDi 

1978,3. fasikül 1980,4. fasikül 1981 , daha 
sonra çıkmadı) ile Dergah Yayınları tara
fından 1981 ·de ı. cildi yayımlanan fa
kat daha sonra devam edemeyen İsld
mi Bilgiler Ansiklopedisi adlı iki de
ğerli çalışma daha bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere Türkiye'de özellikle 
XX. yüzyılda ansiklopedi sayısında hızlı 

bir artış kaydedilmiş, hemen her alanda 
irili ufaklı birçok örnek verilmiştir. An
cak yayımlanan ansiklopedilerin önemli 
bir kısmının yarım kaldığı veya çok uzun 
sürelerde zorla bitirildiği. tamamlanan
ların büyük bir kısmının daha sonra 
kendini yenileyemediği ve yeni baskılar
la devam edemediği, dolayısıyla ilmi ve 
ticarT açıdan büyük bir başarı kazana
madığı, başarı kazananların ise hemen 
hepsinin yabancı bir ansiklopedinin ter
cüme veya bir ölçüde Türkiye şartlarına 
göre adapte edilmesi suretiyle hazırlan
mış olduğu dikkati çekmekte ve bu du
rumdan Türkiye'nin, kültür ve medeni
yette eriştiği seviyenin bir göstergesi 
olacak tarzda tamamen kendi mahsulü 
bir ansiklopediye duyduğu ihtiyacın he
nüz karşılanamamış olduğu anlaşılmak
tadır. 

Kalabalık bir ilim adamı kadrosu tara
fından hazırlanan Türkiye Diyanet Vak
fı İslam Ansiklopedisi İslami ilimler. 
Türk ve İslam tarihi, sanatı, edebiyatı, 
kültürü ve medaniyeti gibi sahalarda bu 
ihtiyacı karşılamak amacıyla 7 Kasım 

1988 tarihinden itibaren yayın hayatına 
başlamış bulunmaktadır. 

S. Günümüz Ansiklopedilerinin Temel 
Özellikleri. Bugün bütün dünyada hızlı 

bir artış gösteren ansiklopedik eser te
lifi ve yayımı çalışmalarının XIX. yüzyıl
dan itibaren daha çok milli bir yapı ka
zandığı dikkati çekmektedir. Çünkü XVIII. 
yüzyılda milletierin ve şahısların hayatı
na şekil veren önemli faktörlerden biri ' 
haline gelen milliyetçilik sebebiyle me
deniyetlerin milliyetlere göre düşünül
mesine başlanmış ve edebiyatçılar, filo
zoflar, ilim adamları. sanatçılar daha 
çok milliyetçi fikirleri dile getirmişler 

ve miliT diller birinci derecede önem ka
zanmıştır. Bu milliyetçilik akımına bağlı 
olarak da her ülke kendine has genel 
konulu bir ansiklopedi hazırlama yolu
na gitmiş ve bu ansiklopedilere "mil
ır ansiklopediler · denilmiştir. Amerikalı

lar'ın Encyclopaedia Americana'sı, İn
gilizler'in Encyclopaedia Britannica 'sı, 

Fransızlar' ın Encyclopedie Française 'i, 
İtalyanlar'ın Enciclopedia ltaliana·sı, 

226 

Avustralyalılar'ın The Australian Ency
clopedia'sı ve bizdeki Türk Ansiklo
pedisi bu kabil eserlerdendir. Genel ko
nulu ansiklopediler ile sosyal ve kültü
rel sahalarda yazılmış özel konulu an
siklopediler hariç tutulduğunda, ilmi ve 
teknik konuları ihtiva eden ansiklopedi
lerin özellikle uzmanlara yönelik olan
larında millilik vasfının daha az dikkati 
çektiği, hatta bunların bir ölçüde evren
sellik niteliğine sahip oldukları görül
mektedir. 

Son yüzyılda ansiklopedileri önemli öl
çüde etkileyen gelişmelerden biri, çeşit
li alanlarda elde edilen bilgilerin ve ya
yın sayısının ölçüsüz denilecek kadar ço
ğalması, yeni ilim şubelerinin teşekkül 
etmesi, bir ilim dalında elde edilen bil
gilerin diğer ilimleri de ilgilendirmeye 
başlaması, ilimierin ve bu bilgi yığınının 
kontrol altına alınmasının gün geçtikçe 
zorlaşması ve bütün bunların zorlamasıy
la ihtisaslaşmanın daha da fazla önem 
kazanmasıdır. Bu gelişmelerin ansiklo
pediler alanındaki birinci etkisi, ansiklo
pedileri belli bir ilim dalı ile sınırlansa
lar da tek bir kişi tarafından değil , an
cak bir grup çalışması ile ortaya çıkarı
labilen eserler hüviyetine büründürmüş 
olmasıdır. Bu durum, ayrı ayrı şahıslar 
tarafından kaleme alınan maddeler ara
sında dil, üslüp, imla, transkripsiyon, 
kısaltmalar vb. açılardan bir standartlı
ğın sağlanması zaruretini de beraberin
de getirmiştir. Ansiklopedilerin çoğun
lukla aynı ülkeye mensup ilim adamları 
tarafından hazırlandığı göz önünde tu
tulduğunda. XIX ve XX. yüzyıl ansiklo
pedilerinin. yayımlandıkları devirde ve 
ihtiva ettikleri konular çerçevesinde o 
ülkenin sahip olduğu ilmi potansiyelin 
disiplinli ve planlı çalışma yolunda ka
tettiği mesafenin en iyi göstergesi ol
duğu söylenebilir. 

Özellikle XX. yüzyılda bilgi üretimi ve 
yayın sayısındaki hızlı artış, ansiklopedi
lerin ihtiva ettikleri bilgilerin belli bir 
zaman sonra eskimesi ve geçerliğini kay
betmesi, hatta yeni elde edilmiş bazı 

bilgilerden veya yeni meydana gelmiş 
bazı gelişmelerden zamanında haber
dar olunamaması yüzünden daha mad
delerin telifı marhalesinde eski veya ek
sik bilgilerle yola çıkılınası durumunu 
doğurmuş, aynı şekilde yayın süresi nor
malden fazla uzayan ansiklopediler de 
henüz son maddeleri yayımianmadan ilk 
maddeleri açısından eskimiş duruma 
düşmüşlerdir. Bu problemler ansiklope-

dilerin, belli zaman aralıklarında ekler 
çıkarmak veya genişletilmiş yeni baskı
lar yapmak suretiyle kendilerini yenile
melerini gerektirmiş, bu gereklilik ise 
iyi bir ansiklopedinin ancak güçlü bir kü
tüphane ve dokümantasyon merkezine 
sahip, kalıcı ve ciddi müesseseler tara
fından hazırlanabileceği fikrini iyice yer
leştirmiştir. Yine XIX ve XX. yüzyı l an
siklopedilerinde sistematik düzenleme
den çok alfabetik sıralama yolunun ter
cih edildiği ve konu sınırlarının gittikçe 
daraltılarak belli bir ilme veya daha kü
çük bilgi gruplarına kadar inildiği, ilmi 
çerçevenin geniş tutulduğu durumlarda 
ise her ilme veya konuya ayrılan yerin 
tabii olarak azaldığı dikkati çeken diğer 
özelliklerdir. 

6. Ansiklopedi Türleri. Ansiklopediler 
kapsadıkları konular. düzenieniş biçim
leri. hitap ettikleri okuyucu kesimi ve 
hazırlanış şekilleri gibi açılardan çeşitli 

gruplara ayrılırlar. Yine ansiklopedileri 
yazıldıkları dil ve yayımlandıkları ülkele
re göre tasnif etmek ve hatta bibliyog
rafya verenler-vermeyenler, maddeleri 
imzalı olanlar-olmayanlar gibi gruplara 
ayırmak da mümkündür. 

Ansiklopediler ihtiva ettikleri konula
ra göre genel konulu ansiklopediler ve 
özel konulu ansiklopediler olarak ikiye 
ayrılır. Bunlardan genel konulu ansiklo
pedilerde konu sınırlaması yoktur ve tes
bit ettikleri oranlar dahilinde her konu
dan bahsederler. Bu özelliklerinden do
layı genel konulu ansiklopedilerin mad
de sayısı diğerlerine göre daha fazla, 
ancak maddelerde verilen bilgiler daha 
sathT ve geneldir. Bu türe örnek olarak 
Encyclopaedia Britannica, Encyclope
dia Americana, Türk Ansiklopedisi ve 
Meydan Larousse gibi ansiklopediler 
sayılabilir . Özel konulu ansiklopediler ise 
belli bir veya birkaç ilim dalı ile ilgili bil
gilere yer verirler. Bu sebeple madde 
sayıları genel konulu ansiklopedilere gö
re daha az, ancak maddeler hakkında 
verilen bilgiler daha ayrıntılıdır. Bu tür 
ansiklopedilere örnek olarak Encyclo
paedia of Islam ve tercümeleri. Ency
clopaedia of Religion and Ethics ( 1908-
1926), The Catholic Encyclopedia ( 1907-
1918), Encyclopaedia Judaica (1971-
1972), Encyclopaedia of the Social Sci
ences (1930-1935). Sanat Ansiklopedisi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 
ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik
lopedisi sayılabilir. Daha çok uzmanlara 
yönelik olan özel konulu ansiklopedilerin 
genel okuyucu kitlesine hitap edenleri 



de bulunmaktadır: Gelişim Hayvanlar 
Ansiklopedisi (1-X. 1981 - 1983) ve Yurt 
Ansiklopedisi (1-XI, 1981-1984) gibi. 

Ansiklopediler düzenıeniş biçimlerine 
göre de alfabetik ve sistematik olarak 
ikiye ayrılırlar. Her iki türün de kullanım 
açısından kolay ve zor olan yanları var
dır. Mesela alfabetik ansiklopedilerde. 
her ne kadar maddeler arasında "bakı
nız" ve "ayrıca bakınız" gibi gönderme
ler yapılsa da konuların birbirine olan 
bağlantısı kaybolmaktadır. Bununla bir
likte ansiklopedilerde daha çok alfabe
tik sıralamanın tercih edildiği görülür. 
Sistematik olarak düzenlenmiş ansiklo
pediler ise konuların birbiriyle olan mü
nasebetlerini daha açık biçimde gös
termekte, ancak aranılan bilginin kısa 

zamanda bulunmasını zorlaştırmakta

dırlar. Bunlardan başka, bu iki türün 
faydalı taraflarını bir noktaya kadar 
birleştirmek amacıyla. kendi içerisinde 
sistematik olarak düzenlenmiş büyük 
hacimli maddelerin alfabetik olarak sı
ralandığı veya daha başka karma dü
zenlemelerin ve bilgiye kısa zamanda 
ulaşmayı sağlayan sistemlerin uygulan
dığı ansiklopedik eseriere de rastlanır. 

Ayrıca kronolojik olarak düzenlenmiş an
siklopedik eserler de vardır; ancak bu 
son şekil, ansiklopediden çok ansiklo
pedik bilgi veren biyografik eserlerde 
görülür. 

Ansiklopediler hitap ettikleri okuyucu 
zümresine göre başlıca iki gruba ayrılır. 

Herhangi bir ayırım gözetmeden herke
se hitap edenlere, hitap ettiği okur ke
simi açısından genel ansiklopediler de
nilir. Bunlar daha çok genel konulu ve 
sathi bilgi veren ansiklopediler olmakla 
birlikte aralarında özel konulu ansiklo
pediler de bulunabilir. Uzmanlık ansik
lopedileri ise ihtiva ettikleri konuların 

uzmanlarına hitap eden özel konulu an
siklopedilerdir. Bunların dışında hitap 
ettikleri yaş gruplarına göre ansiklope
diler çocuk ansiklopedileri. gençlik an
siklopedileri gibi türlere ayrılırlar. 

Hazırlanış biçimlerine göre de üç gru
ba ayrılması mümkün olan ansiklope
diler içinde tamamı yeni ve telif olarak 
hazırlananlara telif ansiklopediler, kıs

men tercüme edilip kısmen ekleme. çı
karma ve bazı değişiklikler yapılarak ha
zırlananlara adapte ansiklopediler. ta
mamı veya tamamına yakın bir kısmı bir 
başka dilden tercüme edilmek suretiyle 
hazırlananlara ise tercüme ansiklopedi
ler adı verilir. 
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Kıraat Alimi. 
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299'da (911-12) Antakya·da doğdu . 

Burada İbrahim b. Abdürrezzak'tan arz* 
ve sema• yoluyla kıraat öğrendi. 950'
de annesiyle birlikte hacca gitti. Hac dö
nüşü Şam· da hocasının vefatını öğre

nince Antakya'ya dönmekten vazgeçip 
Kahire'ye gitmeye karar verdi ve ora
ya yerleşti. Uzun süre Kahire'de kıraat 
okuttu. Endülüs Hükümdan Müstansır
Billah'ın ricası üzerine Endülüs'e gide
rek (963) Kurtuba'ya yerleşti ve 29 Re
biülewel 377 (29 Temmuz 987) tarihin
de orada vefat etti. 

Kıraat ilminde Endülüs'ün önde gelen 
alimlerinden biri olan Antaki. Şafii fıkhın
da ve hesab* da da bilgi sahibiydi. Otuz 
yıl kadar derslerine devam ettiği hoca
sı İbrahim b. Abdürrezzak'tan başka 
Muhammed b. Nadr b. Ahrem, Ahmed 
b. Muhammed b. Haşiş, Muhammed b. 
Ca'fer ei-Bağdadi. Ahmed b_ Salih el
Bağdadi' den ders almıştır. Kendisinden 
kıraat ilminde faydalananlar arasında 

meşhur Endülüslü tarihçi İbnü'l-Faradi, 
Ebü'l-Ferec ei-Heysem b. Ahmed es-Sab
bağ. İbrahim b. Mübeşşir. Utbe b. Ab
dülmelik. Ubeydullah b. Selerne b. Hazm 
gibi alimler bulunmaktadır. Bunlardan 
Ubeydullah b. Selerne'nin meşhur kıra
at alimi Ebü Amr ed-Dani'nin hacası ol
duğu dikkate alınırsa. Antaki' nin Da
nfnin kaynakları arasında birinci sırada 
yer aldığı anlaşılır. Yedi kıraat imamın
dan biri olan Nafi'in ravisi Verş'in kıraa
tini el- Uşill if ~ıra' ati Verş adlı ese
rinde tesbit eden Antakl'nin Risôle fi'l
va~f (Tunus, Zeytüniye Ktp., 1/ 167) adlı 

bir başka eseri de vardır. 
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