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DANIŞMAN, Sakıp 

(1893-1968) 

Erzurum müftülerinden. 
_j 

Erzurum'da doğdu. Zeynel Camii ha
tibi Müderris Ali Efendi'nin oğludur. Kü
çük yaşta hafız oldu. İlk tahsilinden son
ra devrin büyük alimlerinden "Yetim Ho
ca" diye bilinen Mustafa Efendi'nin ders
lerine devam edip icazetname aldı ( 1911). 

Açılan bir imtihanı kazanarak Zeynel Ca
mii yanındaki Halil Efendi Medresesi mü
derrisliğine tayin edildi ( 1917). Erzurum'
da Darülhilafe Mektebi'nin açılmasıyla 

burada ma'lümat-ı hukukıyye, ulüm-ı di
niyye. Arapça, tefsir ve hadis hocalığı. bir 
ara da bu mektebin müdürlüğünü yaptı 
(1918 - 1924) 

Darülhilafe Mektebi'nin kapanması 

üzerine fahri olarak darülhuffaz mu
allimliğinde bulundu ve yüzlerce hafız 

yetiştirdi ( 1924- 1943). 1943'te Erzurum 
müftü müsewidliği görevine getirildi. 
Bir ara Erzincan müftü vekilliği de ya
pan Sakıp Danışman 1 948 yılında Erzu
rum bölge vaizliğine tayin edildi. 1960'
ta Erzurum müftüsü oldu ve ölümüne 
kadar bu görevini sürdürdü. 

Sakıp Danışman Arapça ve Farsça ' nın 

inceliklerine vakıf. dini ilimler ve özellik
le feraiz konusunda derin bilgi sahibiy-
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Sak ı p 

Danışman 

di. Ayrıca takvası ile tanınmıştı. Kırk beş 
yıl aralıksız Ayas Paşa Camii'nde hatim
le sabah ve teravih namazlarını kı ldırmış, 

hocası Mustafa Efendi'nin medresesin
de kırk yılı aşkın bir süre ders vermiş ve 
çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. 

Sakıp Danışman'ın hutbelerini, konfe
ranslarını , fetvalarını ve çeşitli makale
lerini topladığı Sohbetler ile Kehf süre
sinin sonuna kadar yazdığı Kur'an-ı Ke
rim Meali ve Tefsiri adlı bası lmamış iki 
eseri vardır. 

Üç dönem Erzurum milletvekilliği, ay
rıca Ulaştırma ve Kültür bakanlıkları yap
mış olan Rıfkı Danışman Sakıp Danış

man'ın oğludur. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Sakıp Danışman ' ın Diyanet işleri Başkanlıgı ' n · 

da bulunan sicil dosyası ile ailes i ve hayatta bu· 
lunan talebelerinden alınan ş i fahf bilg ilerden fay· 
dalanılmış tır. 

~ MEHMET NuRi YıLMAZ 
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EbCı Amr Osman b. Said 
b. Osman ed -Danl 

(ö. 444 / 1053) 

Endülüslü kıraat alimi. _j 

371 'de (981) muhtemelen Kurtuba'da 
doğdu. Önceleri ibnü's-Sayrafi diye anıl
makta iken uzunca bir süre yaşadığı Da
niye 'ye nisbette Dani diye meşhur ol
du. Kendi ifadesine göre tahsil hayatına 
on dört yaşında başladı. Kurtuba. İsti
ce (Ecija). Beccane (Pechina). Sarakusta 
(Zaragoza) ve diğer sahil şehirlerinde pek 
çok hocadan ders aldı. Babasının vefa
tından dört yıl sonra ( 3971 ı 006) Doğu 
ülkelerindeki alimlerden faydalanmak 
üzere seyahatlere başladı. Kayrevan, Mı
sır. Mekke ve Medine'de birçok hocadan 
kıraat. tefsir. hadis, fıkıh vb. ilimleri oku
du. Bu arada hac görevini de yerine ge-
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t irdi. İki yıl sonra Kurtuba 'ya dönerek 
403 (1012) yılına kadar burada yaşadı. 
O yıllarda sürüp giden saltanat kavga
ları ve Berberiler'in halka olan baskıları 
yüzünden memleketinden ayrılmak zo
runda kaldı ve Sarakusta 'ya göç etti. Da
ha sonra 409'da (1018) Daniye'ye, ora
dan da aynı yıl Mayurka'ya (Majorka) geç
ti ve burada sekiz yı l kaldı. 417 ( 1 026) 
yılında ispanya'nın doğusunda Belensiye 
(Va lencia) eyaletine bağlı bir liman şehri 
olan Daniye'ye yerleşti ve vefatma ka
dar bu şehirde yaşadı. Burada alim dos
tu Emir Mücahid b. Yüsuf'un. onun ve
fatından sonra da yerine geçen oğlu Ali 
b. Mücahid'in yakın ilgi ve dostlukları 

sayesinde -gençliğindeki sıkıntılı yılların 
aksine- huzurlu bir hayat geçirmiş olma
lıdır. Dani. 14 Şewal 444 (6 Şubat 1 053) 
Pazartesi günü Daniye'de vefat etti ve 
Emir Ali b. Mücahid'in de katıldığı bü
yük bir törenle aynı yerde defnedildi. 

Ebü Amr ed -Dani. pek çok hocası ara
sında Ubeydullah b. Selerne ei-Yahsubi. 
Abdülaziz b. Ca'fer. Faris b. Ahmed ei
Hımsi. Tahir b. Abdülmü'min ei-Halebf 
ve Muhammed b. Ahmed ei - Bağdadi' 

den Kur'an ve kıraat: Halef b. İbrahim 
ei-Hakani'den kıraat hadis ve fıkıh: Ha
san b. Süleyman ei-Antaki'den kıraat ve 
tefsir: dayısı Muhammed b. Yüsuf ei
Kurtubi'den kıraat Arapça ve feraiz: Ali 
b. Muhammed ei-Maarifi'den de hadis 
ve fıkıh okumuştur. 

Yetiştirdiği talebeleri arasında kendi 
oğlu Ebü'I-Abbas Ahmed b. Osman, ay
rıca Abdurrahman b. Muhammed ei-Kur
tubi, Halef b. İbrah im et- Tuleytuli. Ab
dullah b. Sehl ei-Mürsi. Muhammed b. 
Halef el- Kurtubi ve Ebü Davüd Süleyman 
b. Necah gibi isimler zikredilebilir. 

itikadda Eş'ari. fıkıhta Maliki olan Da
ni. kaynakla rda dindarlığı ve ilimdeki 
kudretiyle övülmüş. üstün bir zeka ve 
kuwetli bir hafızaya sahip olduğu zik
redilmiştir. Bizzat kendisi de, "Gördü
ğüm her şeyi yazdım, yazdığım her şeyi 
ezberledim ve ezberlediğim hiçbir şeyi 
unutmad ım" demiştir. 

Dani gerek kendi zamanına kadar te
lif edilmiş kitaplarda bulunan, gerekse 
şifahi olarak kendisine ulaşan bilgileri 
ilmi süzgeçten geçirerek eserlerinde top
lamış, bugüne kadar gelmeyen pek çok 
kitabın ve ağızdan ağıza nakledilen bil
gilerin sağlam ve güvenilir bir kaynağı 
olmuştur . İbn Beşf(üval (ö 578 / 1183), 

Sehavi ıö 643 / 1245). Ebü Şame el-Mak
disi lö 665 / !267). Zehebi (ö 748 / 1348), 
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