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TAKDİM

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,

İnsana doğru yolu gösteren ve onu ilimle donatan Allah’a hamd, son dini insanlara 

getiren ve nasıl yaşanacağını gösteren Allah resulüne salat ve selam olsun.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), ilmî ve kültürel alanlarda 

yürüttüğü nitelikli ve uzun soluklu çalışmalarıyla ülkemizde ve İslam dünyasında 

kendine önemli bir yer edinmiştir. İSAM kurulduğundan bu yana İslam araştırmaları 

alanında araştırmacı yetiştirmekte, projeler yürütmekte, eserler hazırlamakta ve bu 

alanda çalışacak kimselere alt yapı hizmetleri ve temel başvuru kaynakları sunmak-

tadır. İSAM’ın gerçekleştirdiği en önemli projesi, dünyada müslümanlar tarafından 

hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından 

özgün ilk telif ansiklopedi niteliği taşıyan TDV İslâm Ansiklopedisi’dir. İslam dini, 

tarihi ve medeniyeti ile İslam toplumlarına dair hemen her konuda güvenilir, doğru 

ve yeterli bilgi sunmayı hedefl eyen, İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra 

beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı 

bir kaynak niteliği taşıyan TDV İslâm Ansiklopedisi, otuz üç yıllık bir süreçte (1983-

2016) kırk altı cilt olarak tamamlandı. 2018 yılından bu yana dijital bir ansiklopedi 

olarak da yayımlanan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon çalışmaları devam 

etmektedir. 

İSAM, TDV İslâm Ansiklopedisi tecrübesinden hareketle farklı ihtiyaçlara ve hedef 

kitlelere yönelik yeni ansiklopedi projelerini gündemine almıştır. Özellikle Türkiye 

kamuoyundan ve yurt dışındaki müslüman topluluklardan gelen talepler üzerine 

İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan genel okuyucu kitle-

sine yönelik bir ansiklopedi çalışması bu gündemin ilk maddesi olarak belirlenmiş-

tir. Rusya müslümanlarından gelen bir talep üzerine ilk adımları atılan Temel İslam 

Ansiklopedisi, söz konusu hedefi gerçekleştirmek üzere ortaya konan ilk üründür. 

Temel İslam Ansiklopedisi, günümüz şartlarında İslam dinini doğru ve güvenilir 

kaynaklardan öğrenmek ve ona uygun yaşamak için gerekli temel bilgi ihtiyacını 

karşılama amacıyla hazırlanmıştır. Eser İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve insanlar 

arası ilişkilere dair doğru yolu gösteren ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin 
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temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam bü-

yükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Ayrıca modern çağın getirdiği 

başlıca problemlere İslam’ın ilkeleri ışığında bakış açısı kazandırmayı hedefl emekte-

dir. İslam’ın mesajının en doğru şekilde aktarılması ve anlaşılır bir üslupla ifade edil-

mesi eserde gözetilen temel yaklaşımdır. Söz konusu amaçlara uygun olarak  mad-

de hacimleri kısa tutulmuş, maddeler bilgilendirici çizimlerle zenginleştirilmiştir. Bu 

özellikleriyle Temel İslam Ansiklopedisi bir yandan örgün eğitim, diğer yandan din 

hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak özelliği taşımaktadır.

Günümüzde çeşitli iddia ve ithamlarla karartılmaya çalışılan İslam dinini sahih 

kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, onun mesajını ölçülü bir üslupla ve güzel bir bi-

çim içinde iletmek eserin temel gayelerinden biridir. Bu sebeple inanç, ibadetler 

ve gündelik yaşayışla ilgili hükümlerin yorumunda tarih boyunca müslümanların 

büyük çoğunluğunu temsil eden ve müslümanların ana yolunu oluşturan görüş-

ler esas alınmıştır. Temel İslam Ansiklopedisi’nin başta Rusça, Arapça, İngilizce ve 

Çince olmak üzere yabancı dillerde ve çeşitli Türk lehçelerinde de yayımlanması he-

defl enmektedir. Diğer dillerde yapılacak yayımlarda söz konusu toplumların yerel 

ihtiyaçlarının gözetilmesi ve ilgili coğrafyalara dair bazı maddelerin de eklenmesi 

öngörülmektedir.

Bu vesileyle Temel İslam Ansiklopedisi proje ekibine, eserin hazırlanmasına katkı 

veren editörlere ve ilim insanlarına, yayım ve tasarımında görev alan uzmanlara te-

şekkür ederim. Ayrıca Prof.Dr. Mehmet Âkif Aydın, Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, 

Prof.Dr. İsmail E. Erünsal ve Prof.Dr. Ali Bardakoğlu başta olmak üzere bu önemli 

projenin yürütülme aşamalarında görevde bulunan İSAM yöneticilerine, kuruluşun-

dan itibaren İSAM tarafından yürütülen bütün proje ve faaliyetlerde olduğu üzere, 

kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını düşündüğümüz bu eserin hazır-

lanmasında da desteğini esirgemeyen T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne teşekkürü bir borç bilirim. 

Prof.Dr. Raşit Küçük
İSAM Başkanı
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GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ BEŞİNCİ BASIM HAKKINDA

İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan ve günümüz şartlarında 

İslam dinini doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyenler için temel bil-

gi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi ilk baskısını 

Aralık 2019 tarihinde yapmıştı. Bilgiçizimlerle desteklenen özlü muhtevasını anlaşılır 

bir dil ve dengeli bir üslupla sunması sebebiyle önemli bir ihtiyaca cevap veren ve 

büyük ilgi gören ansiklopedi, iki yılda yüz bin takımı aşan dört baskı yaptı.

Alanında önemli bir boşluğu doldurduğu anlaşılan Temel İslam Ansiklopedisi, yeni 

baskı talepleri vesilesiyle kendisinden beklenen istifadeyi arttırmak amacıyla gerek 

şekil gerekse muhteva açısından gözden geçirildi. Böylece hem hacimli bir ansik-

lopedik eserde görülmesi kaçınılmaz olan bazı eksiklerin giderilmesi hem de ilave 

bazı iyileştirmelerle daha gelişmiş bir biçimde okuyuculara sunulması hedeflendi.

Bu çerçevede özellikle bazı siyer maddelerindeki tarihlerde düzenlemelere gidildi, 

maddelere bazı yeni bilgiler ilave edilirken, mevcut bazı bilgi ve ifadeler gözden ge-

çirildi, ayrıca metnin daha rahat bir şekilde takip edilmesini sağlamak üzere parag-

raf düzeni, kelimelerin italik yazımı ve renklendirilmesi gibi tasarımla ilgili hususlar-

da bazı değişiklikler yapıldı.

Eserin gözden geçirilmiş baskısıyla İslam’ı doğru şekilde anlama ve yaşama çabala-

rına daha fazla katkı vermesi temennisiyle! 

İSAM 
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