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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-

Sak ı p Danışman · ın müderrislik beratı süreti 
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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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D ANi 
( ._,.;ı..uı) 

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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Zerkeşi (ö 794 / ı 392), İbnü'I-Cezeri (ö . 

833/ 1429) ve Süyüti (ö 91 ı 1 1505) eser
lerinde Danf'nin, büyük bir bölümünün 
günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen 
kitaplarından çokça faydalanan ve nakil
lerde bulunan müelliflerden bazılarıdır. 
Öte yandan bazı eserlerinin yazma nüs
halarının pek çok ülkede mevcut olma
sı, onun kitaplarının çok yaygın ve be
nimsenmiş olduğunu göstermektedir. Da
ni' nin Arap dili ve edebiyatını iyi bildi
ği , şiirler yazdığı da kaynaklarda verilen 
bilgiler arasındadır. 

Eserleri. EbQ Amr ed -Danf'nin 120 ka
dar eseri olduğu ve bunların isimlerini 
kendisinin bir urcuze* içinde zikrettiği 
kaydedilmektedir. Ganim Kaddüri Ha
med. Danf'nin 119 eserini ihtiva eden ve 
kimin tarafından hazırlandığı bilinme
yen Camiu'I-Ezher Kütüphanesi'ndeki üç 
varaklık bir listeyi müellifin et- Ta]J.did 
fi'l-it]f.ö.n ve't-tecvid adlı kitabının ba
şında neşretmiştir. Bu listenin incelen
mesinden kıraat ilmi yanında akaid. ha
dis usulü ve tabakat konularında da te
lifleri bulunduğu anlaşılan Danf'nin gü
nümüze ulaşan önemli eserleri şunlardır: 
1. Cami'u'l-beyan fi'l-kıra,ilti's-seb'*. 
Kıraata dair yazdığı en büyük eseridir. 
Kitap üzerinde Atatürk Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi'nde Kemal Atik tarafın
dan bir doktora tezi hazırlanmıştır. Atik 
eserin edisyon kritiğini yapmış ve baş 
tarafına Danf'nin hayatı ve eserlerine 
dair seksen sekiz sayfalık bir de mukad
dime eklemiştir. 2. et-Teysir* fi'l-]f.ırd,d-

ti's-seb'. Müellifin yedi kıraata dair yaz
dığı en meşhur ve muhtasar eseridir. 
Çeşitli ülkelerdeki kütüphanelerde pek 
çok yazma nüshası bulunan eser Otto 
Pretzl tarafından neşredilmiş (İstanbul 

1930). daha sonra muhtelif ofset baskı
ları yapılmıştır. 3. el-Muhkem* ii nakti'l
meşdJ:ıif. Mushaf'ın noktalanması ve ha
rekelenmesi hakkında olup izzet Hasan 
tarafından yayımlanmıştır ( Dımaşk ı 960). 

Bu neşrin eksik bir nüshaya dayandığını 
ileri süren Ganim Kaddüri Hamed, baş
ka bir nüshadan faydalanarak eksik va
rakları "Evrakun gayru menşüratin min 
Kitabi'l-Mu~kem" başlığı altında Mecel
letü Külliyyeti'l-İmdmi'l-A';z.am'ın 1978 
yılına ait dördüncü sayısında yayımlamış
tır. 4. el-Mukn(* ii ma' rifeti mersumi 
mesd.J:ıiii ehli'l-emşdr. Mushaf'ın imia
sma dair olup Otto Pretzl (İstanbul 1932 ), 

Muhammed Ahmed Dehman (Dımaşk 

ı 940) ve Muhammed es-Sadık Kamhavi 
(Kahire 1978) tarafından neşredilmiştir. s. 
el-Müktefd ti'l-vakti ve'l -ibtidd,. Ca
yid Zeydan Muhlif (Bağdad 1403/ 1983) 

ve Yusuf Abdurrahman Mer'aşlf'nin (Bey
rut ı 4041 1984) tah kikieriyle neşredilmiş
tir. 6. et-Ta 'rif fi'htildti'r-ruvdt 'an Nd
tt. Tihami er-Raci'nin tahkikiyle yayım
Ianmıştır (Rabat 1403/ 1982) . 7. el-Beyan 
ii 'addi dyi'l- Kur, dn. Ayetlerin sayısı , 
tahmfs, ta'şir. cüz gibi konular üzerinde 
durulan eserin sonunda sahabe ve tabi
in nesiinin Kur'an hatmiyle ilgili uygula
malarının ele alındığı bir bölüme yer ve
rilmiştir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 

Dani'nin et· Taf:ıdid fi'l·itkan ue 't ·tecvid ad lı eserinin ilk iki sayfas ı ıi ü Ktp., AY. m . 26501 
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18/ 3, İbrahim Efendi, nr. 14/ 3; İÜ Ktp , 
nr. A. 2085; ayrıca bk. GAL Suppl. , 1, 720). 
8. et- Tehzib li 'nfirddi e, immeti'l- kı
ra, ati's-s~b 'a. et-Teh;z.ib limd tefer;a
de bihi küllü vdhidin mine'l -kurrd,i's
seb 'a adıyla da ~ikredilen ese~in bilinen 
iki yazma nüshasından biri İzmir Millf 
Kütüphanesi'nde (nr. 1385/ ı , vr. ı b-27"), 

diğeri Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir 
(Ayasofya, nr. 39/21 9. el-İdgö.mü'l-kebi'r 
(et· Ta{şfl tr me?hebi Ebi 'Amr fi ' l ·idga~i'l· 
lcebir). EbO Amr b. Ala'nın kıraatinde yer 
alan "idgam-ı kebir" konusunun incelen
diği eserin yazma bir nüshası British Mu
seum'da (nr. 3067), diğer bir nüshası da 
Süleymaniye Kütüphanesi 'nde (Şehid Ali 
Paşa, nr. 28) bulunmaktadır. 10. et- Ta]J.
did fi'l-it]f.ö.n ve't- tecvid. Süleymaniye 
(Bağdatlı Vehbi, nr. 40, Carullah Efendi, 
nr. 23 / 3) ve istanbul Üniversitesi (AY. nr. 
26501 kütüphaneleriyle Dublin'de (Ches
ter Beatty, nr. 3653) yazma nüshaları bu
lunan eser, Ganim Kaddüri Hamed'in 
tahkikiyle neşredilmiştir (Bağdad ı407 1 
1988). 11. el-Mudıh li-mezdhibi'l-kur
rd, ve'l]tildtihi~ fl'l-tetlıİ ve'l-im.dle. 
Kahire'de Camiu'I-Ezher (Kıraat, nr. 103, 

vr. 23-73) ve istanbul'da Köprülü (nr. 32, 

vr. ı •- ı 25") kütüphanelerinde yazma nüs
haları mevcuttur. 12. Mel]dricü '1- hurui 
ve ecndsühd. Risdle ii mel]drici'l-J:ıu
ruf adını taşıyan yazma bir nüshası Pa
ris'tedir (Bibliotheque Nationale, nr. 610). 
13. e;z.-~d,dt fi'l-Kur,dni'l-kerim. Ali 
Hüseyin el-Bewab'ın tahkikiyle neşredil
miştir (Riyad 1985). 14. el-Far]f. (et-Temyfz 

li'l·farf!:) beyne'cJ.-cJ.dd ve';z.-;z.d, ii kitd
billdhi 'azze ve celle ve fi 'l- meşhuri 
mine'l-keldm. Yazma bir nüshası Mad
rid'dedir (Milli Müze, nr. 5075) 15. Risd
letü't-tenbih 'ale'l-l]atd, ve'l-cehl ve't
temvih. Danf'nin çağdaşı Ebü'l-Abbas el
Mehdevf'nin kıraat ilmiyle ilgili bazı gö
rüşlerinin tenkit edildiği eserin yazma 
bir nüshası Fas'ta Tıtvan'dadır (Hizane
tü ' l-amme, nr. 881. vr. 320-327). 16. el
!cdz ve'l-beydn ii usuli kırd, ati Ndii'. 
Bir nüshası Paris Bibliotheque Nationa
Ie'de kayıtlıdır (nr. 592) 17. Mul]tasar ii 
me;z.dhibi'l-]f.urrd, i' s-se b 'a. Bingazi'de 
(Garyounis Üniversitesi Ktp. , nr. 1728) ve 
Adana'da (İl Halk Ktp , nr. 191) birer nüs
hası bulunmaktadır. 18. Te;z.kiretü'l-J:ıd
iız li- terdcümi'l- kurrd, i' s- s eb 'a ve'c
ti~d 'ihim ve 'ttifdkıhim ii J:ıurufi'l- il]ti
ldf. Yazma bir nüshası İzmir Millf Kütüp
hanesi'ndedir (nr. 1385 / 2. vr. 27b-58" ). 

Danf'nin eserleri arasında önemli bir 
yeri olan ve günümüze ulaşıp ulaşmadı
ğı bilinmeyen Taba]f.iitü'l-]f.urrd, ve'l-



mu~ri , in adlı yirmi cüz hacmindeki ki
tabı, daha sonra t elif edilmiş pek çok 
tabakat kitabının , özellikle Zehebi'nin 
Ma 'rife tü '1 -~urra , i'l- kibQr'ı ile İbnü'l
Cezerfnin Giiyetü'n-nihôye ii tabakii
ti 'l -~urra ' adlı eserlerinin belli başlı kay
nakları arasındadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
O.:inf. et·Tafıdid f i ' l · itf<:an ue't·tecufd (nşr. 

Ganim Kaddürf Hamed), Bağdad 1407 /1988, 
naşirin g i ri ş i , s. 7·54; a.mlf.. el·Mükte{a {i'l -uaf<:· 
{i ue'l-ibtida' (nşr. Ciyid Zeydan MuhlifJ. Bağ· 
dad 1403 / 1983, naşirin girişi, s. 19·42; a.e. 
(nşr. Yusuf Abdurrahman Mar'aşlf). Beyrut 14041 
1984, naşirin girişi, s. 21-44; a.mlf., et· Ta 'rif 
fi'l].tilafi'r-ruuat 'an Nafi' (nşr. TihamT er-Ra
cT), Rabat 1403 / 1982, naşirin giri şi, s. 7-68; İbn 
BeşkOva I, es -Ş ı la, s. 405-407; DabbT. Bugye· 
tü 'l-mültem is, s. 411-412; Yaküt. Mu'cemü'l
üdeba', XII, 124 ·128; ZehebT, Ma'ri{etü'l-kur
ra', I, 406·409 ; a.mlf .. Tabakatü 'l·huffaz; lll, 
17 ; a.mlf. , Te?kiretü 'l-hu{{tiz, lll, 1120; İbn Fer
hün. ed-Dfbacü'l·mÜ?,heb, ll, 84-85 ; ibnü'i-Ce
zerT. Gayetü'n·nihiiye, I, 503-505; SüyütT. Ta
bakatü'l-huf{tiz(Ömer). s. 429; a.mlf .. Tarfhu'l 
huieta' , s·. 42J; Davüdf. Tabakatü 'l-mü{es;irfn, 
ı: 373-377 ; Taşköprizad~. Miftahu 's-sa 'ade, ll, 
47 ; MakkarT. Ne{hu'qfb, ll, 135-136 ; Bustanf, 
DM, ll, 280; KamQsü'l· a' ltim, I, 744; Hediyye· 
tü 'l -'ari{fn, I, 653; Serkis, Mu'cem, 1, 861 ; 
Brockelmann. GAL, I, 516·517 ; Suppl., I, 719· 
720; Ziriklf. el-A'lam, lV, 366; Abdüsselam Ah
med el-Kennünf. el·Medresetü'l -Kur' tiniyye, 
Rabat 1401 /1981, I, 80- 114 ; Ali Yardım, İzmir 
Milli Kütüphanesi Yazma Eserler Kata loğu , İz 
mir 1992, 1, 18-19; Abdurrahman Çetin. Eba 
'Amr ed-Dtinf, Hayatı, Eserleri ve Ctimi'u'l-Be
yan (doktora tezi. I 980). Uludağ Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi, s. 43·211; el-Fihrisü 'ş·ştimil 
(mal].tatatü 'l-f<:ırti ' at), Arnman 1987, I, 30-78; 
Ahmed Mustafa Hafız. "Ebu 'Amr ed-Dam", 
ME, L/9 (1985). s. 1444 -1450; Moh. Ben Ce
heneb~ "Dani", iA, lll, 467-468; Muhammed b. 
Şehfb. "ed-Dam", DMi, IX, 116; Ed .• "al-Da
ni", E/2 (ing.). ll , ı 09-11 O; İbrahim MedkOr el
Ka lamavT v.dğr .. el-Meusü 'atü 'l -'Arabiyye, Ka· 
hire 1972, s. 779. r:iJ 
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DANİMARKA 

Kuzey Avrupa'da ülke. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFY A 

Il. TARİH 

III. ÜLKEDE iSlAMİVET _j 

Kuzey deniziyle Baltık denizi arasında 
uzanan Jutland (Jylland) yarımadası ile 
çevresindeki irili ufaklı birçok adanın 

üzerine yayılmış olan Danimarka'nın yü
zölçümü, deniz aşırı Grönland ve Faeroe 
lslands toprakları dışında 43.093 km 2

, 

nüfusu S.167.000'dir (!992). Tek meclis
li meşrutr monarşi ile yönetilir; başşeh

ri 1.337.114 nüfuslu (! 990) Kopenhag 
(K,0benhavn). diğer önemli şehirleri Arhus 
(200.188), Odense (!38.986) ve Alborg'dur 
(113 599). 

I. FiZİKI ve BEŞERI ÇOGRAFYA 

Yüksekliği hiçbir yerde 200 metreyi 
bulmayan alçak topraklardan oluşan Da
nimarka'nın ana gövdesini, güney-kuzey 
doğrultusunda uzanan Jutland yarıma
dası meydana getirir. Ülkenin en yüksek 
noktasını teşkil eden Yding Skovh~j zir
vesi de ( 173 m ) burada bulunmaktadır. 
Toplam arazinin o/o 30'unu oluşturan 480 
civarındaki adadan sadece 100 kadarın
da iskan vardır ve bunların en büyüğü 
Kopenhag'ın da üzerinde yer aldığı Ze
aland'dır (Sjaelland). Ülke yüzeyinin an
cak onda biri ormanlarla kaplıdır. En bü
yükleri 1 SB km. uzunluğundaki Gude
na olan akarsular sayıca çok. fakat boy
ca kısadır. Özellikle Jutland yarımadası
nın kuzey taraflarında birçok göl mev
cuttur. 

İklim okyanus iklimi karakterinden 
karasal iklime geçiş özelliği gösterir. En 
sıcak ay (temmuz) ortalaması 17". en so
ğuk ay (şubat) ortalaması ise o· dolayla
rındadır. Bir kuzey ülkesi olmasına rağ 

men sıcak deniz akıntılarının etkisiyle 
kışları fazla soğuk geçmez. Genellikle 
ilkbahar ve sonbahar aylarında yağmur 
alan ülkenin yıllık yağış miktarı SOO mm. 
ile 800 mm. arasında değişir. Nüfus yo
ğunluğu km2 1 120 olan Danimarka bu 
yönüyle komşularından çok öndedir (İs
veç km 2 1 21. Norveç km 2 1 13). Ancak nü
fus ülkenin her tarafına eşit biçimde da
ğ ılmayıp daha çok Jutland yarımadası
nın doğusuyla adalar üzerinde toplan
mıştır ve halkın üçte birinden biraz faz
lası (% 35) dört büyük şehirde (Kopen
hag, Arhus. Odense ve Alborg), dörtte bi
rinden fazlası ise (% 26) bunlardan yal
nız Kopenhag'da yaşamaktadır. 

Etnik bakımdan ülke nüfusunun o/o 
97, 1 'ini Danimarkalılar, bunların dışın
daki en büyük grubu ise o/o O,S'lik bir 
oranla Türkler oluşturur; ayrıca öbür İs
kandinavlar'la değişik ülkelerden gelen 
yabancılar da mevcuttur. Resmi dil Dan
ca'dır. Din bakımından büyük çoğunlu
ğu Evanjelik Lutherci hıristiyanlar mey
dana getirir (% 89) İstatistikler Danimar
ka'daki müslümanların sayısı hakkında 
bilgi vermemekteyse de etnik durumla 
ilgili olarak Türkler'in oranını o/o 0,5, İran
lılar· ınkini o/o 0,2 göstermekte ve bura
dan da müslümanların oranının o/o 1'e ya
kın olacağı hükmüne varılabilmektedir. 

Buna göre müslümanların, ülkede o/o 0,6 
oranında bulunan Katolikler'den daha 
kalabalık olduğu söylenebilir. 

Danimarka, topraklarının büyük bir 
kısmının (% 63) ve ikliminin elverişliliği 
sebebiyle tarımda önemli gelişmeler gös-
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termiş, bu alanda dünyanın en ileri ül
kelerinden biri haline gelmiştir. Ekim 
alanları içinde hububata ayrılan bölüm 
geniş yer tutar. Tahıl çeşitleri arasında 
ilk sırayı. bira üretiminin çokluğundan 
dolayı yılda S milyon tona yakın rekolte 
ile arpa alır. Önemli ölçüde şeker pan
carı ve patates gibi besin değeri yüksek 
tarla bitkileri de yetiştirilir. 

Çayır ve otlakların ülke yüzeyinin beş
te birini kaplaması Danimarka 'yı hay
vancılık. süt ve sütten yapılmış gıda mad
deleri açısından dünyada söz sahibi bir 
ülke haline getirmiştir; et ve et ürünle
ri satışı bakımından dünyada ilk sırayı 
alır. Ülkede en fazla domuz (1988'de 9 
milyondan fazla) ve sığır (2 milyondan faz
la) beslenir. Ayrıca balık ve diğer deniz 
ürünleri satışı , ihracat içinde o/o S gibi 
küçümsenmeyecek bir orana sahiptir. 

Ülke yer altı kaynakları bakımından 
zengin sayılmaz. Bununla birlikte dışa
rıdan alınan kömür, isveç'ten getirilen 
elektrik enerjisi ve 1974'ten beri Kuzey 
denizinden çıkarılan pet rol sayesinde en
düstri gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Başlı

ca endüstri kolla rı arasında petrokim
ya, konservecilik. biracılık, dokuma ve 
kağıt imalatı, gemi, gemi makina ve ge
reçleriyle tarım araçları ve porselen ya
pımı yer alır. Çalışan nüfusun o/o 60'ı sa
nayi sektöründe hizmet vermektedir. Ma
mul madde satışı ihracatın yarıdan ço
ğunu oluşturur. En fazla ticaret yapılan 
ülkeler Almanya. İsviçre, İngiltere, Hol
landa ve Amerika Birleşik Devletleri' dir. 

ll. TARİH 

Danimarka'nın tarihi milartan önce lll. 
binyıla kadar gitmekte ve yapılan kazılar 
daha yakın çağlarda buranın Romalılar'
la ve Bizanslılar' la ilişkileri olduğunu gös
termektedir. Ülkeye önceleri Britanya 
adaları üzerinden sırasıyla Keltler ve 
Angiler'le Saksonlar gelerek kabile te
melinde örgütlendiler. VI. yüzyılda ise is
veç'ten gelen İskandinav kökenli Danlar 
Zealand adasında ilk Danimarka devle
tini kurdular. Adını efsanevf kralları Dan'
dan alan ilk hanedan, VIII. yüzyılın son
larında denizden saldıran Vikingler (Nor
manlar) tarafından iktidardan uzaklaştı
rıldı ve ülke daha güçlü bir krallık hali
ne geldi. IX. yüzyılın başlarında impara
tor Charlemagne'ın putperest kuzey ka
vimlerine Hıristiyanlığı kabul ertirmek 
için uyguladığı baskıya şiddetle karşı ko
yan Norman krallarından Harald Klak, 
826 yılında bir ayaklanma sonucu ülke
sinden kaçarak Charlemagne'ın yerine 
geçen oğlu Dindar Louis'ye sığınmak zo
runda kaldı ve onun yanında kendi iste-
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