
DANiMARKA 

lışmalara H. H. Hansen'in Islam (K0ben
havn ı 964) ve Islams Kvinder i den na
ere Orient (Kdbenhavn ı 967). F. R. J. Ver
hoeven'in Islam (K0benhavn ı 962). K 

Barr'ın Islam, Verdens Religioner (K0-
benhavn ı 964. ı 980), A. S. Madsen'in Mu
hammed Liv og La ere (K0benhavn ı 967) 

ve Koranen (1-ıl l, K0benhavn ı 980). M. 
V. Tronholm'un Islam (K0benhavn ı970). 
F. Lokkegaard ' ın Muhammed (K0ben
havn ı 972) ve J. Jorgen'in Islam Verden 

( Danmark ı 983) adlı eserleri örnek ola
rak verilebilir. Ayrıca 1989'da müslüman 
yazar Aminah Echammari'nin Islam Na
turens Religion adlı kitabı ve 1991'de 
Danimarkah müslümanların lideri duru
munda olan Abdülvahid Pedersen tara
fından hazırlanan İslam dini ve Hz. Pey
gamber'le ilgili on iki ayrı eser yayımlan
mıştır. Akademik seviyedeki çalışmalar 
ise Kopenhag Üniversitesi'nin bünyesin
de bulunan Doğu Dilleri Enstitüsü ile Or
ta Asya Enstitüsü'nde ve İran Filolojisi, 
Sami Diller ve Doğu Asya Dilleri bölüm
lerince sürdürülmektedir. 
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DANiş, Mirza Hüseyin 

(bk. HÜSEYiN DANiŞ). 

DANİŞGAH 

(bk. ÜNİVERSİTE) . 

DANiŞMEND 
(~IJ) 

Genellikle 
icazet alma seviyesine gelmiş, 

medresede oda sahibi 
talebeler için kullanılan terim. 

_j 

ı 

_j 

ı 
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"Bilgili, ilim sah ibi " anlamına gelen 
Farsça bir kelime (daniş - mend) olup baş
ta Sahn-ı Sernan (Fatih) ve Süleymaniye 
medreseleri olmak üzere büyük medre-
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selerin özellikle icazet alma seviyesine 
gelmiş talebelerine bu isim verilirdi. Bun
lar medresede oda sahibi idiler ve mali 
durumu iyi olanların, hizmetlerini görmek 
üzere yanlarına çömez* alma yetkileri 
de vardı . Fatih Külliyesi'ne ait muhase
be defterinde danişmend yerine "tale
be" kelimesinin yer alması. bu iki kelime
nin o dönemlerde eş anlamlı olarak kul
lanıldığını göstermektedir. Ayrıca med
rese talebeler i dışında, bazı kaynaklar
da kadılık, müderrislik mesleğinde bu
lunan ilim erbabı da danişmend sıfatıy
la anılmıştır. 

Danişmendterin statüleri, genellikle 
okudukları medreseleri de içine alan vak
fiyelerde belirlenmiştir. Fatih vakfiyesi
ne göre Sahn-ı Sernan medreselerinin 
her birinde on beş danişmend bulunuyor 
ve kendilerine 2'şer akçe yevmiye ile ima
retten ekmek ve çorba veriliyordu. Aynı 
şekilde Süleymaniye vakfiyesinde, her 
medresede derslerinde başarılı on beş 
öğrencinin danişmend olması ve bunla
ra vakıftan 2'şer akçe yevmiye öden
mesi şart koşulmuştu. Tıp Medresesi'nde 

Adana Darülhadisi'ne danişmend olarak tayin edilen iki 
kişi ha kkınd a ı_ Abdülhamid'in 1190 11776! tarihli beratı 
(M. fpşirll özel koleksiyonu) 

ise tıp tahsili için kabiliyeti olan sekiz 
danişmendin okuması öngörü lmüştü 

(Süleymaniye Vak(iyesi, s_ 84-85, 87)_ Da
nişmendlere orta öğretim seviyesindeki 
talebelere ders verme yetkisi de tanın
mıştı. Böylece kendileri bir taraftan mü
derrislerden ders alırken bir taraftan 
da ders vermek suretiyle öğretim kabi
liyetlerini geliştirmiş oluyorlardı. 

Danişmendlikle ilgili olarak zaman za
man bazı önemli problemierin ortaya çık
ması , nizarnının korunması amacıyla bir
takım düzenlemelere gidilmesi ne yol aç
mıştır. Konu ile ilgili bazı ferman ve kay
naklardan anlaşıldığına göre biri icazet 
öncesi. diğeri icazet sonrası olmak üze
re iki önemli problem baş göstermiştir. 
Tahsil döneminde bazı bilgisiz kişiler hi
maye veya rüşvet yoluyla, ulema çocuk
ları da aileden sahip oldukları imtiyaz
tarla medresede danişmend olarak ica
zet seviyesine kadar geliyorlardı. Bu du
rum hamisi bulunmayan çalışkan tale
benin şevkini kırdığı gibi resmi makam
lara şikayetlerine de yol açıyordu. Bu 
sebeple danişmendlik nizarnının korun
ması için hemen her dönemde kanun 
mahiyetinde fermanlar çıkarılmıştır. Ni
tekim lll. Murad'ın İstanbul kadısına gön
derdiği 29 Şewal 983 (31 Ocak 1576) ta
rihli fermanda, birçok kimsenin hak et
mediği halde danişmendlik seviyesine 
ulaştığı , bunun kanun-ı kadim*e aykı
rı olduğu ve ilmiye mesleğinde karışıklı
ğa yol açtığı belirtilmiştir. Aynı ferman
da, medrese talebelerinin bir medrese
yi bitirmeden bir üst seviyedeki medre
senin müderrisine çeşitli aracıtarla gidip 
kısa zamanda hak etmeden yükselmesi 
hususundaki şikayetlere de yer verilmiş 
ve bu konudaki usul yeniden tesbit edil
miştir. Buna göre bir talebe. medrese
de üç yıl eksiksiz ilim tahsiliyle uğraştt
ğı sabit olmadıkça danişmendliğe kabul 
edilmemelidir. Danişmendliğe aday olan 
talebelerio "haşiye-i tecrid", "miftah", 
"kırklı'' , "hariç elli". "mQsıle-i Sahn" de
recelerindeki medreselerde belirlenen 
sürelerde okumadan bir yükseğine ka
bul edilmeleri halinde bunlar medrese
den atılacak ve gerekirse İstanbul dışına 
sürülecek, onları kabul eden müderris
ler ise görevden alınmak suretiyle ceza
landırılacaktır. Ancak daha sonra da bu
na benzer fermaniara rastlanması. da
nişmendliğin statüsü ile ilgili problem
Ierin sürdüğünü göstermektedir. 

Medreseden icazet alan danişmend
lerio başlıca meselesi ise müderrisliğe 
tayin edilebilmek için tanınmış bir ali-



' 
min kontenjanından "mülazım" olma-
larıdır. Özellikle XVI. yüzyıldan itibaren 
medrese mezunu danişmendlerin çoğal
ması ve ulema çocuklarına liyakata ba
kılmaksızın öncelik tanınması büyük hu
zursuzluk doğurmuştu. Nitekim Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde bu konuyu 
topluca padişaha arzeden danişmendler 
bunun bir nizama bağlanmasını istemiş
lerdi. Kanuni de bu işi devrin Rumeli Ka
zaskeri Ebüssuud Efendi'ye havale et
miş ve onun yaptığı düzenlemeler uzun 
süre uygulanmıştı. 

Danişmendler içinden temayüz eden
lerin bürokraside görev yapmaları da 
mümkündü. Nitekim Celalzade Mustafa 
Çelebi henüz Sahn-ı Sernan'da danişmend 
iken Veziriazam Piri Mehmed Paşa'nın 
dikkatini çekerek onun divan katibi ol
muştu . Osmanlı toplumunda reayadan 
bir kimse medrese tahsili görerek da
nişmend olunca reaya olmaktan kurtu
lup imtiyazlı bir sınıf olan askeri zümre
ye girer. ancak ailesi reaya olarak kalır
dı (Lut{f Paşa Asa{namesi, s. 41 ). 

XIX. yüzyılda medresede danişmend 
olma ve yükselme usulü Cevdet Paşa ta
rafından etraflı olarak anlatılmıştır (bk. 
Tarih, ı , 109) 
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DANiŞMEND, İsmail Hami 

(1889- 1967) 

Türk tarihi ve Türk dili sahasındaki 
araştırmalarıyla tanınan 

tarihçi, fikir adamı. 
_j 

Danişmendoğulları Beyliği'nin kurucu
su Danişmend Gazi soyundan gelmekte
dir. Merzifon 'da doğdu. Babası Cebeli
garbi mutasarrıfı Emir Mehmed Kamil 

Bey, annesi Melek Hanım'dır. Özel bir 
eğitim görüp Şam idactisi'nden mezun 
olduktan sonra istanbul'a giderek Mek
teb-i Mülkiyye'ye girdi: Temmuz 1912'
de buradaki öğrenimini tamamladı. Aynı 
yılın eylül ayında Hariciye Nezareti'nde 
katip olarak göreve başladı. Fakat mi
zacı memuriyetle bağdaşmadığı için bu 
görevden ayrıldı. Aralık 1912'de Maliye 
Mekteb-i Alisi'nde Yakınçağ tarihi ho
calığına tayin edildi. 14 Aralık 1913 ta
rihinde Darülfünun Edebiyat Şubesi din
ler tarihi müderris muavinliğine, üç ay 
sonra da Mekteb-i Mülkiyye siyasi ve 
medeni tarih muallim muavinliğine geti
rildi. 30 Kasım 1914'te Bağdat Mekteb-i 
Hukuk müdürlüğüne nakledildi ve I. Dün
ya Savaşı'nda Bağdat'ın elden çıkması
na kadar burada kaldı. 

Savaştan sonra istanbul' a dönen is
mail Hami'ye Damad Ferid Paşa hükü
meti herhangi bir görev vermedi. Bu sı
rada Mustafa Kemal tarafından çıkarı
lan Minber gazetesinde yazılar yazmak
taydı. Minber'in kapanmasından sonra 
kendi imkanlarıyla Memleket gazetesini 
çıkarmaya başladı. 1 O Şubat - 14 Ağus
tos 1335 ( 1919) tarihleri arasında gün
lük olarak yayımlanan gazetenin başya
zarlığını ve mesut müdürlüğünü yaptı. 
Tam bağımsızlığı savunan ve milliyetçi
liği teşvik eden ateşli yazılarıyla Müta
reke'nin karanlık günlerinde istanbul'
da bir ümit ışığı oldu. Mütareke aley
hindeki yazıl arından dolayı itilaf devlet
lerinin baskısıyla gazete hükümet tara
fından Temmuz 1919'da kapatılınca ya
yımını gizli olarak Ağustos'a kadar sür
dürdü. Bilhassa milliyetçi gençler eliyle 
gizli olarak dağıtılan gazetenin son bas
kısı adeta bir milli beyanname niteliğin
deydi. Bu sebeple hükümet yine itilaf 
devletlerinin baskısıyla ismail Hami'yi 
tutuklamak üzere harekete geçti. Bu
nun üzerine ismail Hami Anadolu'ya ge
çerek 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas 

lsmail Hami 
Danismend 

DANiŞMEND, ismail Hami 

Kongresi'ne istanbul delegesi olarak ka
tıldı. Kongrenin divan katipliğine seçil
di: kongre süresince genel sekreterlik 
ve istihbarat şubesi şefliği görevlerini de 
yürüttü. Aynı zamanda Sivas'ta çıkarıl

maya başlanan İrade-i Milliye gazete
sinin ilk başyazarlığını üstlendi. 

ismail Hami Bey Sivas Kongresi'nde 
daha önceki düşüncelerinin aksine Ame
rikan mandacılığını savunuyor. bu ger
çekleşmediği takdirde yine de sonuna 
kadar Milli Mücadele hareketini destek
leyeceğini belirtiyordu. istanbul delege
lerinden ismail Fazı! Paşa. Bekir Sami 
ve Karakol Cemiyeti'nin kurucusu Kara 
Vasıf Bey ile birlikte hazırladıkları bir 
önergeyi 8 Eylül'de kongreye sundular. 
ismail Hami Bey söz alarak devlet gelir
lerinin ancak borçların faizin i karşılaya
bildiğini. bu sebeple mutlaka dışarıdan 
yardım alınması gerektiğini söyledi. Bu 
arada manda sözünü değişik bir şekil
de yorumladığı için bunu bağımsızlığa 

engel görmüyor. mandanın kendisinden 
çok adına itiraz edenlerin boşuna telaş
landıklarını ileri sürüyordu. ismail Hami 
Bey'in bu görüşleri kongrede büyük tep
ki gördü. 

Milli Mücadele· nin kazanılmasından 

sonra resmi görev almayan ismail Hami 
Bey tarih araştırmalarına yöneldi. Aynı 
zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde ya
zılar yazdı. Türk ve islam tarihini TürkçCı 
bir ana fikre bağlı olarak inceledi. Özel
likle 1 Nisan 1939'da yayına başlayan 
aylı k Türklük Mecmuasının başmuhar
riri olarak yazdığı çeşitli makaleler. ta
rih ve edebiyat açısından büyük önem 
taşımaktadır. Kendisine her ba~çımdan 
yardımcı olan eşi Nazan Hanım, "Eğin
li" veya "ingiliz" lakaplarıyla anılan Said 
Paşa 'nın torun u idi. Şair ve kültürlü bir 
kadın olan N aza n Hanım· ın genç yaşta 
ölmesi ismail Hami'yi oldukça sarstı. Son 
eşi iclal Hanım da tarihçi idi. Arapça. 
Farsça ve Fransızca 'yı çok iyi bilen. ay
rıca Almanca. Latince ve Sumerce'yi de 
okuyup anlayabilen ismail Hami Daniş
mend 12 Nisan 1967'de vefat etti ve Zin
cirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. ismail Hami Danişmend'in baş
ta tarih olmak üzere çeşitli türlerde otuz
dan fazla eseri bulunmaktadır. 1. İzahlı 
Osmanlı Tarihi Kronolojisi (1-IV. istanbul 
1947-1955 .2. bs. 1971-1972) En önemli 
eseridir. Osmanlı Devleti· nin kuruluşun
dan Cumhuriyet'e kadar cereyan eden 
önemli olayların ele alındığı eserin 1. cil
di Osman Gazi'nin doğumundan ( 1258) ll. 
Bayezid'in saltanattan feragatine ( 1512) 
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