
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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Ebü'l -Hasen All b. Muhammed 
b. İsmail el-Antakl et-Temlml 

(ö. 377 / 987) 

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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