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sAGANİ, Ahmed b. Muhammed 
( ~~La.! ! ~~ ..Mı>i ) 

Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed 
es-Sagani el-Usturlabi 

(ö. 379/ 990) 

Gözlem aletleri icat eden 
matematikçi-astronom. 

_j 

Merv yakınlarındaki Sagan kasabasında 
doğdu . Öğrenimini Bağdat'ta yaptıktan 
sonra riyazl ilimler üzerinde yoğunlaşarak 
özellikle eski dünyadan intikal eden ustur
lap vb. astronomi ölçüm aletlerinin geliş
tirilmesi, yenilerinin icat ve imali konusun
da büyük başarı gösterdi. Alanında çığır 
açtığına inanan öğrencileri onun talebele
ri olmakla daima övünmüştür ( İbnü ' l - Kıftl , 

s. 79) . Büveyhl Hükümdan Şerefüddevle, 
Bağdat'ta bir rasathane yaptırdığında ye
di gezegeni gözlemlemek üzere KQhl'yi gö-
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revlendirdi. Saganl'nin KQhl ile birlikte ça
lıştığı ve gözlemlerin kendi icat ettiği alet
lerle yapıldığı , sonucun iki ayrı tutanakla 
tesbit edilip kadı, alim ve şahitlere imzala
tıldığı, Saganl'nin de bu tutanaklarda im
zasının bulunduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 
353). Blrunl, SagE'ınl'nin günümüze ulaş

mayan J>:avaninü 'ilmi'l-hey'e adlı ese
rinde verdiği , 374 (984) yılında ekliptiğin 
eğiminin ve Bağdat'ın enleminin ölçümüy
le ilgili bilgileri kitabına almış, onun bu de
ğerleri 23° 35' ve 33° 20' olarak bulduğu
nu, yine onun güneşin baş ucu noktasının 
(zenit) yüksekliğini tayin amacıyla 376'da 
( 20 Mart 986 - ı 9 Mart 987 a ras ı ) Bağ

dat' ın Yezdicerdl semtinde mevsimlerin 
uzunluğunu ölçerek baş ucu yüksekliği için 
Batlamyus'unkinden farklı bir yöntemle 
82° 52' 33" değerini hesapladığını bildir
miştir ( Taf:ıdfdü nihayati'l-emakin, s. 72 ; el
Ktinünü'l-Mes'üdf, Il , 659-660). Saganl'nin 
başarılarını anlatırken onun güneşin hare
ket denklemini belirlediğini de ifade eden 
BlrQnl, Sabit b. Kurre'den naklen yerküre
nin çevresini ölçmek için Halife Me'mQn'un 
izniyle bir seyahat yaptığını bildirmektey
se de bu zaman bakımından mümkün de
ğild i r. 

Eserleri. 1. Ki tab ii keyfiyyeti tastiJ:ıi'l
küre 'alô satJ:ıi'l-usturlab . Saganl'nin ken
dine özgü bir yöntem uyguladığı eser Fuat 
Sezgin tarafından derlenen er-Resa'ilü'l
müteferrilj:a içinde yedinci risale olarak 
yayımlanmıştır (Haydarabad 1948) z. Ri
sale fi's-sa'ati'l-ma'mule 'alô şafa'iJ:ıi'l
usturlab. Oxford Bodleian Library'de (nr. 

940/3 ) bir nüshası bulunmaktadır. 3. Ma

lj:dle fi'l-eb'ad ve'l-ecram. Gezegenlerin 
ve yıldızların uzaklık ve hacimlerini incele
yen bu eserin bir nüshası Şam Zahiriyye 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır ( nr 48 711 ı 2 ). 4. 
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ad lı eserinden 
iki sayfa 
(Haydarabad 1948, 
s . 8-9) 

SAGANT. Radiyyüddin 

Riswe ii 'ameli çiıl'i'l-müsebba' 'ala mü
tesavi 'l-açilô' fi'd-da'ire (B ibliotheque 
Nati onale , nr. 482 1/ 4) 5. Kav aninü 'il
mi'l-hey'e. BlrQnl tarafından zikredilmiş
tir. 6. Malj:iile fi münaza'a ceret beyni 
ve müneccimi 'r-Rey fi mes'el etin min 
ma'rifeti'l-usturlôb (eserleri için ayrı ca 

bk. CAS, VI, 21 7-218; Rosenfeld- ihsa
noğlu, s. 88-89 ) 
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Iii PERRUH M ÜFTÜOGLU 

sAGANi, Radıyyüddin 
( ~~La.! ! ..:ı-ı ~' ~)) 

Ebü'l-Fezail Radıyyüddin (Radi) Hasen 
b. Muhammed b. Hasen es-Sagani 

(ö . 650/ 1252) 

Lugat , dil, fıkıh ve hadis alimi. 
_j 

1 O Safer 577'de (25 Haziran 1 18 1) La
hor' da dünyaya geldi. BedaQn'da doğdu
ğuna dair rivayet doğru değildir. Aslen Ku
reyş kabilesinin Adi b. Ka'b koluna men
sup olduğu için Adev'i, Hz. Ömer'in soyun
dan geldiği için Ömer! nisbeleriyle de anıl
mıştır. Eserlerinde nisbesini "Saganl" şek
linde kaydetmekle birlikte daha sonra "Sa
ganl" diye kullanılmıştır. Ailesi önce Saga
niyan'a (Çaganiyan) göç etmiş, ardından 
Lahor'a yerleşmiştir. Saganl ilk tahsilini 
babasının yanında yaptı ve Arap dili ve 
edebiyatma ilgi duydu. Henüz küçük yaş
ta iken babası ile Lahor'dan Gazne'ye göç 
etti. On üç yaşında babasını kaybetti. Ön
ce Hanefi fıkhını öğrendi. Daha sonra ilmi 
seyahatlere çıkarak yaklaşık on yıl boyun
ca çeşitli alimlerden ders aldı. Mekke, Me
dine, Yemen, Bağdat ve Mogadişu gibi 
yerleri dolaştı. Ardından Lahor'a dönen ve 
buradan Delhi'ye giden Saganl, Arap dili
ne ve özellikle lugat alanına yöneldi. Bu 
husustaki bilgilerini derinleştirmek üzere 
BedaQn ve Kol'de (Coil , bugünkü Aligarh ) 
bir süre kaldıktan sonra 605'te (ı 208- 1209) 

Hicaz'a gitti. Hicaz'da yaklaşık beş yıl kal-
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SAGANT, Radıyyüddin 

dı ve Mekke'de Burhaneddin Ebü'l-Fütuh 
Nasr el-Husrl'den faydalandı . Seyahatleri 
sırasında Yemen'de Nazzam Muhammed 
b. Hasan el-Merginanl ile Kadi Sa'deddin 
Halef b. Muhammed el-Kerderl'den hadis, 
fıkıh, gramer ve aruz konularında istifade 
etti. Ebu Muhammed İbnü'l-Cevii de onun 
hocaları arasında yer alır. 

Saganl, Hicaz'dan Aden'e geçti; burada 
Kadi Ebu İshak İbrahim el-Kureyzl, İbn 
Battal ve oğlu Süleyman gibi hocalardan 
faydalandı. Hattabi'nin Buharl'nin el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ve Ebu Davud'un es-Sü
nen'ine yazdığı şerhleri bu alimlerle bir
likte okudu, onlara Hariri'nin el-Ma]fa
mfıt'ını okuttu. Aden'den Mogadişu'ya git
ti ve bir süre sonra tekrar Yemen'e dön
dü. 613'te ( 1216) Mekke'ye geçerek Yakut 
el-Hamevl ile görüştü. Burada iki yıl kal
dıktan sonra Bağdat'a geçti. Bağdat'ta 
Ma'ruf-i Kerhl'nin mezarını ziyaret etmesi 
bu sırada tasawufa yöneldiğinin işareti 
olarak yorumlanmaktadır. Bağdat'ta da
ha çok hadisle meşgul oldu ve kısa za
manda ismi duyuldu. İki yıl kadar Bağdat'
ta kalan Saganl'ye Halife Nasır-Lidlnillah 
hil'at giydirdi ve kendisini Delhi Sultanı İl
tutmış'a büyükelçi olarak göndermek is
tedi. Bunun üzerine Saganl 617 ( 1220) 
yılı başlarında Delhi'ye gitti. 624'te ( 1227) 

Hindistan'dan ayrılarak önce hac görevini 
yerine getirdi, oradan Yemen'e geçti. Ye
ni Abbas! halifesi Müstansır-Billah'ın ar
zusuyla Bağdat'a döndü; halife onu iki yıl 
sonra tekrar Delhi'ye elçi olarak görevlen
dirdi; orada İltutmış tarafından çok iyi kar
şılandı. Arkadaşları Bağdat'a dönmesine 
rağmen Saganl uzun süre Delhi'de kaldı 

ve ardından Yemen'e döndü. Halife Müs
tansır-Billah, Saganl'yi İltutmış'ın yerine 
geçen kızı melike Raziyye'ye elçi olarak bir 
defa daha yolladı (634/1236-37) et-Tek
mile adlı eserini Kabe'de 63S'te tamam
ladığına göre Delhi'de fazla kalmamıştır. 
637 ( 1239-40) yılında geldiği Bağdat'ta 19 
Şaban 6SO'de (25 Ekim 1252) vefat etti. 
SO dinar bırakarak kendisinin Mekke'de 
defnedilmesini vasiyet ettiği için oğulları 
ve öğrencileri naaşını Mekke'ye naklederek 
Cennetü'l-mualla'da sufi Fudayl b. İyaz'ın 
yanına gömdüler. 

Arap dili alanında otorite sayılan Saga
nl için Süyutl "lugat sancağının taşıyıcısı", 
Zehebl "lugatın zirvesindeki isim" ifade
lerini kullanmıştır (Abdülhay el-Hasenl, I, 
138). Saganl hadis sahasında da önemli 
bir yere sahiptir. Öğrencisi Abdülmü'min 
b. Halef ed-Dimyatl'nin hacası hakkında 
"sa.Iih, saduk" gibi ifadeler kullanarak onun 
lugat, fıkıh ve hadiste imam olduğunu söy-
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!ediği nakledilmektedir (Zehebl, X.Xlll, 283) 

Mevzu hadisiere dair yazdığı eserlerde yer 
alan tenkitleri Şemseddin es-Sehavl gibi 
bazı alimler tarafından aşırı bulunmuş, 
mevzu derecesinde olmayan bazı rivayet
leri bu sınıfa soktuğu gerekçesiyle eleşti
rilmiştir. 

Eserleri. A) Lugat ve Dil. 1. et-Tekmile 
ve';?:-;?:eyl ve'ş-şıla li-kitabi Taci'l-luga 
ve ŞıJ:ıaJ:ıi'l- 'Arabiyye li'l-Cevheri. Sa
ganl bu eserinde Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıaJ:ı'ı
na 60.000 civarında madde ilave etmiş
tir. et-Tekmile'nin I ve IV. ciltleri Abdü
lallm et-Tahavl, ll ve V. cil tl eri İbrahim el
Ebyari, lll ve VI. ciltleri Muhammed Ebü'l
Fazl İbrahim tarafından yayımlanmıştır 
(I<ahire 1970-1979). 2. el-'Ubfıbü 'z-zal;]ir 
ve'l-lübfıbü'l-tal;]ir. Müellif, son Abbas! 
veziri İbnü'l-Aikaml için hazırlamaya baş
ladığı bu eserini mlm harfine kadar yaza
bilmiştir. İbn Paris'in etimolojisini esas alan 
sözlükçülük anlayışından istifade edilerek 
ve Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıaJ:ı'ının tertibi esas 
alınarak hazırlanan eseri Muhammed 
Hasan Alü Yasin (1-IV, Bağdat 1977 -)ve 
Flr Muhammed Mahduml (I-N, islamabad 
1994 -) yayımlamaya başlamıŞtır. Taeed
din İbn Mektum'un, bu eserle İbn Slde'
nin el-MuJ:ıkem'ini bir araya getirdiği kay
dedilmektedir (Keş{ü';;.-;;.unün, 11, 1122; ese
rin tanıtımı için bk. Hüseyin Nassfu, II, 
530-543) 3. eş-Şevarid fi'l-luga (nşr Ad
nan Abdurrahman ed-DGrl, Bağdat 1403/ 

1983; nşr. Mustafa Hicaz!, Kahire 1403/ 

1983, tanıtımı için bk. 'Alemü'l-kütüb, IV/3 

[Ri ya d 1983 ı. s. 465) 4. Kitfıbü'l-Ezdad 
(nşr August Haffner, Beyrut 1913; nşr. Mu
hammed Abdülkadir Ahmed, Kahire 1409/ 

1989). S. Kitfıbü Yef'(iJ (nşr. Hasan Hüs
nl Abdülvehhab, Tunus 1924, 1935; nşr. 

İbrahim es-Samerral, Basra 1960) 6. el
Mürtecel ii şerJ:ıi'l-Kılfıdeti's-simtıyye 
ii tevşiJ:ıi'd-Düreydiyye. İbn Düreyd'in 
el-Ma]fşure'si üzerine yapılmış bir çalış
ma olup Ahmed Han tarafından neşredil
miş (Mekke 1409/1988) , Abdülkerlm el
Yafı bu neşri esas alan bir makale yayım
lamış (et-Türaşü'l-'Arabf, Xlll/53 [Dımaşk 

1414/1993], s. 7-29), birmuhtasarıda Sa
ml Mekkl el-Anı ve Hilal Niki tarafından 
yayımlanmıştır (Bağdat 1977) 7. Kitfıbü 

Fa'alfın. Masdan "faalan" vezninde olan 
200'den fazla kelimenin son harfine göre 
alfabetik sıralandığı bir eserdir. Ahmed 
Han, Ali Hüseyin el-Bewab'ın Na]f'atü'ş
şadyan iima ca' e 'ale'l-ta'lfın başlığıyla 
neşrettiği eserin (Riyad 140211982) adının 

müellifin hadisle ilgili diğer eseriyle (aş.bk.) 
karıştırıldığını söylemektedir ( Cami'atü 'l
Melik Su'üd Mecelletü Külliyyeti'l-adab, 

XIII/2 [1986], s. 821 vd) s. Esma'ü'l-ga
de ii esma'i'l-'ade (nşr. Ahmed Han, el
Mevrid, IX/3 [Bağdat 19801. s. 147-158). 9. 

Esma'ü';?:-;?:i'b (I<ahire ı 320/1902; istan
bul 1330; Beyrut 1933). 10. Ma Benet
hü'l-'Ara b 'ald ii' al (nşr. izzet Hasan, Dı
maşk 1383/1964). 11. Kitabü'l-İnti'al (nşr. 
Ahmed Han, islamabad 1977). 12. Ta'zi
zü beyteyi'l-Jjariri (nşr. Ahmed Han, 
MMLADm., LIV/4 [I 979], s. 906-925). 13. 

Mecma'u'l-baJ:ıreyn ve matla'u'n-ney
yireyn. Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıaJ:ı'ı ile buna 
dair et-Tekmile ve';?:-;?:eyl ve'ş-şıla adlı 
eserini, ayrıca es-ŞıJ:ıaJ:ı üzerine yazdığı 
el-Jfaşiye'sini kapsayan geniş bir sözlük
tür. Tamamı on iki cilt olan eserin İstan
bul kütüphanelerinde çok sayıda yazma 
nüshası bulunmaktadır (Mu'cemü'l- mai]

tütati'l-mevcüde, I, 416) 

B) Hadis. 1. Meşari}Ju'/-envari'n-ne
beviyye*. Saganl'nin sahih hadislerden 
seçerek derlediği bazı hadisleri nahiv ko
nularına göre düzenlediği bu eseri kendi
sine şöhret kazandırmış, yazıldığı devirden 
itibaren büyük ilgi görmüş , başta Osman
lı medreseleri olmak üzere İslam dünyası
nın çeşitli bölgelerinde ders kitabı olarak 
okutulmuş, erken dönemlerden itibaren 
yayımianmış (Leipzig 1791, 1896; Bombay 
1292; Leknev 1301, 1316; İstanbul 1309, 

1311, 1315, 1328) ve üzerinde muhtelif ça
lışmalar yapılmıştır. z. ed-Dürrü'l-mül
te]fat ii tebyini'l-galat ve netyi'l-lagat. 
Kudal'nin Şihfıbü'l-al;]bfır'ı ile Ukllşl'nin 
en-Necm min kelami seyyidi'l-'Arab 
ve '1- 'Acem'inde bulunan mevzu hadisle
re dair olan eser, Ebü'l-Fida Abdullah el
Kadi tarafından müellife ait el-Mevzu'at 
ile birlikte neşredilmiş (Beyrut 1405/1985), 

ayrıca Muhammed b. Mustafa Ebü'l-Ula 
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1425/ 

2004) . 3. Risale fi'l-eJ:ıadişi'l-mevzu'a . 

Muhtemelen ed-Dürrü'l-mülte]fat'ın 

muhtasarı olup önce Kahire'de basılmış 
( 1305/ 1 887), daha sonra el-Mevzü'at baş
lığıyla Necm Abdurrahman Halef (Dımaşk
Beyrut 1401/1980, 1405/1985) ve Muham
med Abdülkadir Ahmed (Kahire 141 1/1991) 

tarafından tahkik edilerek neşredilmiştir. 
4. Na]f'atü'ş-şadyan ii men ii şuJ:ıbeti
him na~ar mine'ş-şaJ:ıabe ve gayri ;?:d
lik (nşr. Ahmed Han, el-Mevrid, XVI/2 [Bağ

dat 1987], s. 151-186; Beyrut 1407/1987; 

nşr. Seyyid Hasan Kisrevl, Beyrut 1410/ 

1990) s. Derrü's-seJ:ıabe ii beyani me
vadi vefeyati'ş-şaJ:ıabe (nşr. Sami Mek
kl el-Ani, Bağdat I 969; nşr. Tarık et-Tanta
vl, Kahire 1992) 6. Esami şüyul;]i'l-Bu
l;]ari (nşr. Ali b. Muhammed el-imran, Mek
ke 141 9; eserleri için ayrıca bk. Ahmed Fa-



rQk, s. 16-21; Hüseyin Ali Mahfüz, XXXIV 
[1974J. S. 90-92) 
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Iii MEHMET GöRMEZ 

SAGİR 

(bk. ÇOCUK). 

SAGİRE 
(ö~l) 

Küçük günah anlamında 
kebirenin karşıtı olan bir terim 

(bk. GÜNAH; KEBIRE). 

Ali Rıza 
Sağman 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

L 

ı 

L 

ı 

L 

SAG GARİBLER 

(bk. GUREBA BÖLÜKLERİ). 

SAG ULUFECiLER 

(bk. ULÜFECİYAN). 

SAGMAN, Ali Rıza 
(1889-1964) 

Tarihçi, hanende, mevlidhan 
ve bestekar. 
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Ünye'de doğdu. Sultanselimli Hafız Rı
za diye anılır. Babası kıdemli yüzbaşılıktan 
emekli Yozgatlı Duhancızade Ömer Vasfi 
Bey, annesi Ayşe Sıdıka Hanım'dır. İlk eği
timini sekiz yaşlarında iken gittiği Gire
sun'da aldıktan sonra hıfzını tamamladı. 
Rüşdiye'yi de burada okudu. Ardından is
tanbul'a giderek ( 1904) Fatih'te Bahr-i Se
fıd Tetimme-i Sani Medresesi'ne girdi. Fa
tih Camii'nde İskilipli Mehmed Atıf Efen
di'den Arapça okumaya başladı. Bu arada 
yaz tatillerinde gittiği Giresun'da Beyazıd
zade HafızAli Efendi'den tecvid, aşereve 
takrlb okudu, 1908'de takrlbden icazet al
dı. 191 O yılı başlarında Fatih Çarşamba'
daki Sultan Selim Camii müezzinliğine ta
yin edildi. Sadrazam Mahmud Şevket Pa
şa'nın öldürülmesi hadisesi sebebiyle sür
güne gönderildi (II Haziran ı 913) Yirmi 
yedi ay Sinop'ta, üç buçuk yıl kadar Ço
rum' da kaldıktan sonra Sadrazam Ahmed 
izzet Paşa kabinesinin kurulması üzerine 
istanbul'a döndü (1918). Burada Sahn Med
resesi'nde tahsilini tamamladı ( 1920). Şey

hülislam Mustafa Sabri Efendi'nin ara
cılığıyla 14 Ağustos 1920'de Bab-ı Fetva 
Hey'et-i Teftlşiyye Kalemi başkatipliğine ta
yin ediidiyse de Mustafa Sabri Efendi'nin 
şeyhülislamlıktan ayrılması üzerine 1 Ka
sım 1920'de bu görevden aziedildL Aynı 
yıl girdiği Süleymaniye Medresesi Kelam
Felsefe Bölümü'nü de üç yıl sonra bitir
di. 

1928'de Darülfünun Hukuk Fakültesi'n
den mezun olup avukatlık stajını tamam
lamasına rağmen hukuk alanında çalış
madı. Aralık 1931 'de ezan ve kameti ter
cüme işiyle görevlendirilen dokuz kişilik he
yette yer aldı. Öte yandan Hayriye Mekte
bi ( 1923-1928). İran Ortaokulu ( 1929-1942) 

ve ingiliz Erkek Lisesi'ndeki Türkçe hocalı
ğının yanı sıra 1928 yılından itibaren uzun 
süre Darüşşafaka'da Türkçe ve tarih ders- 1 

leri okuttu. istanbul imam-Hatip Okulu'n-

SAGMAN, Ali Rıza 

da 1 952-1964 yılları arasında çeşitli ders
ler verdi. Saint Michel Lisesi'nde 1940 yı
lından vefatma kadar Türkçe, tarih ve coğ
rafya hocalığı yaptı. Bu arada yaz ayların
da Suriye ve Lübnan (ı 951 ) . Mısır (ı 95 2) 

ve lrak'a (1953, 1954) gitti. 13 Eylül 1964'
te Çarşamba'daki evinde vefat etti ve Edir
nekapı'daki Otakçılar Mezarlığı'na defne

dildi. 

Hafızlığı, hanendeliği ve mevlidhanlığı ile 
şöhret bulan Ali Rıza Sağman bestelediği 
eserlerle mOsiki alanındaki gücünü ortaya 
koymuştur. Çarşambalı (Sultanselim li) Ha
fız Cemal'den beste, şarkı gibi formları 
meşketmek ve usul öğrenmekle başlayan 
mOsiki çalışmalarını daha sonra Muallim 
İsmail Hakkı Bey, Üdl Ekrem Bey, Üdl Yu

suf Efendi ile Keman! Hasan Efendi'den 
aldığı usul ve solfej dersleriyle devam et
tirdi. Döneminde mOsiki toplantılarındaki 
icralarıyla tanınan Sağman Orfeon, Odeon, 
Columbia ve Parlafon plaklarına Kur'an'
dan bazı sürelerle ezan, sala, münacat, 
na't, mersiye, ilahi, kaside, mevlid, ayrıca 

şarkı ve türkü okumuştur. Yılmaz Öztuna 
onun bestelediği on yedi şarkıdan oluşan 
bir liste neşretmiş, Mustafa Rona da on 
altı şarkısının sözlerini yayımlamıştır. Bun
lardan on birinin notasının yayımlanması
na rağmen (İstanbul ı 930) Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu repertuvarında 
sadece sözleri de kendisine ait acem-kürdl 
bir şarkısı yer almaktadır. Ayrıca Sadettin 
Kaynak'ın uşşak makamında, "Gördüm se
ni bir gün yeni açmış güle döndüm" mıs
raıyla başlayan şarkısının güftesi de Ali Rı
za Sağman'a aittir. 

Eserleri. Ali Rıza Sağman'ın çeşitli ko
nularda yazdığı makaleleriyle gazel, kasi

de, münacat, na't türünde aruz ve hece 

vezniyle manzumeleri Meşrık-ı İrfan (Kon

ya), Karadeniz (Giresun). Doğru Sada 
(Samsun). Beyanü'l-Hak, el-Medaris, 
Hakk'a Doğru, H ür Adam, İstiklal, İ'ti
sam, Millet, Milliyet, Sebilürreşad, Son 
Saat, Tarih Dünyası, Tasvir gibi gazete 

ve mecmualarda neşredilmiştir. Ayrıca ba
zıları risale halinde olmak üzere kırk civa

rında eser kaleme almış, bunların bir kıs

mı yayımlanmıştır: İbretnüma-İtikadsız
lık ve Menşei (İstanbul 1328), Meşhur 

Hafız Sami Merhum (İstanbul 1947), İs
tanbul'u Ne Şekilde Aldık? (HI, istanbul 

1947-1948), Din Adamları Nasıl Yetişti
rilmeli? (İstanbul 1950), Hazret-i Kur'an 
Radyoda Okunabilir mi? (İstanbul 1950), 

İstanbul Hendekleri (İstanbul 1951 ), 

Mevlid Nasıl Okunur? ve Mevlidhan
lar (I. istanbul 1951), Sağman Tecvidi-
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