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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 
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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-
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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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Kur'an Nasıl Okunur? (İstanbul 1955, 

bu eserin Yeni Sağman Tecvidi [ 1957], İla
veli Yeni Sağman Tecvidi [ 1958, 1964[ ve 
Sualli Cevap/ı Sağman Tecvidi [1965] adıy
la baskıları yapılmıştır), Ruz-i Ceza: Ahi
ret Var mı? Nasıl? (Arapça, manzum; İs
tanbull956), İstanbul'un Fethi Hakkın
da Enteresan Bir Fetva (İstanbul 1957), 

Cevaba Cevabım (İstanbul 1957: bir ön

ceki esere Mehmet Raif Ogan'ın verdiği 

cevaba karşılıktır), Kur'an'ın Türkçe'ye 
Tercemesi Karşısında Üç Profesör (Hil

mi Ziya Ülken, Sesim Atalay ve İsmayıl 

Hakkı Baltacıoğlu, İstanbul 1957): İslam 
Tarihinde Rahip Bahira Meselesi (İs
tanbul ı 959), Atlas Okyanusu'ndan Çin 
Seddi'ne Kadar İslam Fütuhatı (İstanbul 
1965), Hazreti Kur'an'ın Mealen Tercü
mesi (İstanbul 1980). Ali Rıza Sağman'ın 

yayımlanmamış eserlerinden bazıları şun

lardır: Ruz-i Ceza (ll. cilt; bir nüshası Be

yazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunmak

tadır), Allah'a Sığındık: Arayış, Buluş ve 

Kurtuluş Yolları (manzum), Sopalı Meş

rutiyet Sürgünleri (Sinop ve Çorum sür

günleri), Mentasından Kaçan Sürgün 
(Sungurlu'dan Çorum'a), Güneş Doğar

ken (Stefan Zweig'ın İnsanlık Tarihinde 
Yıldtzın Parladığı Anlar adlı eserine reddi
yedir), İstanbul'un Bir Asırlık Meşhur 
Hafızları, İslam'da Evliya Akidesi'nin 
Özü, Atatürk'ün Din Inkılabından Par
çalar, Tenbihler (Rahmetullah el-Hindl'

nin et-Tenbfhat adlı Arapça eserinin Türk

çe'ye tercümesidir), Tecvid Külliyatı. Dü

cane Cündioğlu, Ali Rıza Sağman'ın 1 Ey

lül 1927 - 16 Ekim 1927 tarihleri arasın

da kaleme aldığı hatıratını "Hfıfız Ali Rıza 

Sağman'ın Çocukluk Hatıraları" başlığıyla 

Dergah'ta tefrika etmiş (sy. I 05- ı ı 2, is

tanbul Kasım ı 998 - Haziran ı 999): Kasım 

19S3'te yazdığı bir makalesini de "Kur'an 

-Mahiyeti- Başka Dile Çevrilmesi" adı altın

da İslamiyat dergisinde neşretmiştir (sy. 

2 [Ankara Nisan- Haziran 1998[, s. 99-

124). Ali Rıza Sağman'ın metrükatının bü

yük bir kısmı günümüzde Dücane Cündi

oğlu'nda bulunmaktadır. 
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Resmi belgelerle 
yazma kitaplarda rastlanan 

doğrulama ve karşılaştırma işareti. 
L ~ 

Sahh kelimesi sözlükte "sahih, uygun, 
doğru" anlamına gelir. Osmanlı dönemin

de üç ayrı konuda kullanılmıştır. Yaygın 
manasıyla Osmanlı bürokrasisinde özellik
le sadrazarnın görüp doğru ve uygun bul
duğu bürokratik işlemlerin üzerine stilize 

bir şekilde bizzat kendisinin yazdığı yahut 
bazı muamelelerde beylikçi kesedan veya 
beylikçinin yazmasına izin verdiği işareti 
ifade eder. Bu işaretin konulmasına "sah 

çekmek" denilir ve kalın bir kalemle yazılır
dı. Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde, 

bilhassa yazma eseriere derkenar olarak 
düşülen notlarla metindeki bazı kelimele

rin diğer nüshalarla karşılaştırılması ne
ticesinde düşülen kayıtların sıhhatini ve 
doğruluğunu ifade için de sah ( ~) remzi 

kullanılmıştır. Bu nüshalar karşılaştırılmış 
olduğundan daha güvenilir kabul edilirdi. 

Ayrıca darphanelerde altınların üzerine 
ayarının yerinde ve sağlam olduğunu gös

termek için vurulan işaret de bu şekilde 
anılırdı. 

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'a 

veya Bab-ı Asafi'ye özellikle bir görev ta

lebiyle ilgili olarak verilen arzuhaller kağı
dın alt çeyreğine yazılır, işlemler için ar
zuhalin sağ üst köşesine "mahalli görüle" 

kaydı düşülerek işlemler başlatılırdı. Bir
kaç kalemin ve yetkilinin mütalaası alın

dıktan sonra evrak neticeye ulaştırılmak 
üzere sadrazama giderdi. Sadrazam mu
vafakatini birbirini tamamlayan iki sern

bolle gösterirdi. Bunlardan birincisi imza 
şeklindeki buyuruldu işareti, ikincisi bu
nun üstünde yer alan sah işaretiydi. Os
manlı bürokrasisinde gizli tutulması gere

ken önemli işlerle ilgili tahriratı beylikçiler 
kalemde veya evinde hazırlar, kalem buy

ruldusu şeklinde relsülküttaba gösterip 
üzerine pençe konulduktan sonra sadra

zama sunardı. Bizzat sadrazam tarafın
dan üstüne "sahh-ı all" konulduktan son

ra işlemler tamamlanırdı (Uzunçarşılı, s. 
51). 

Dış hazineden para çıkmasının yerleş

miş usulüne göre çıkacak paranın verile
ceği yerle ilgili bilgi defterdarın imzasıyla 

sadrazama sunulur ve onun tarafından 
"pençe" denilen buyuruldu ve bunun üze
rine sadrazarnın "sah" işareti kanarak sar

fedilmesine izin verilirdi. Ardından defter-

dar tarafından "küçük sah" (kuyruksuz imza) 

işareti konulduktan sonra veznedar pa
rayı öderdi (Raşid, lll, 207: Uzunçarşılı, s. 
365). Askere hazineden maaş verilmesi te

amülünde ise başbaki elinde beş altı adet 
defterdar buyruldusuyla sadrazarnın hu

zuruna kabul edilir, muameleleri gören 
sadrazam üzerine sah işaretini bizzat ya

zarak veya yazdırarak evrakı tekrar def
terdara yollardı. Relsülküttab kendisine 
ait yazışmaların üzerine "sah" işareti koy

maya yetkili olup bu işaret "görülmüştür, 
muvfıfıktır, mukabele edilmiştir" anlamına 

gelirdi. 

Divan-ı Hümayun'dan verilen beratların 

arka yüzüne XVII. yüzyıldan itibaren sah 
işareti konulduğu, tirnar beratlarının arka 

yüzlerindeki yoklama kayıtlarının üzerine 
de bu işaretin çekildiği bazı örneklerden 

anlaşılmaktadır. Tirnar beratlarında orta
larda siyakatle tirnar olarak verilen yerle

rin yazıldığı kısırnlara da sah işareti konur

du (Kütükoğlu, s. 132, 138, 139). Ferman
larda ise arka yüzüne gerektiğinde sah 
konulmuştur. xvııı. yüzyılın ikinci yarısın

da bu işareti ihtiva etmeyen tuğralı fer
manlar muteber sayılmamaya başlanmış
tı (Uzunçarş ılı , s. 245-246). Keçecizade Fu

ad Paşa'nın sactaretine kadar sadaret ma

karnından yazılan buyrulduların üzerine 
sadrazam tarafından sah çekilirken 1278 
( 1861-62) yılından itibaren bu işlem ge

reksiz sayılmış, bundan böyle sah yerine 

mühür kullanılmaya başlanmıştır (Lutfı', 

X, 56) 

Sah işaretinin yazma eserlerde kullanı

mında da bazı farklı uygulamalar vardır. 
Müellif nüshası olan yazma eserlerde ya

zar derkenar olarak sonradan ekiediği bil

gilerin sıhhatini göstermek için bilginin al
tına sah işaretini eklerdi. Yazmalarda da

ha sık rastlanan şekil ise müstensihlerin 

çeşitli sebeplerle atiadıkiarı metin ve iba

releri sayfanın kenarına yazdıktan sonra 

altına yahut yanına sah işareti koymaları
dır. Bunun yerine bazan da "minhü" (<~Mı) 

ibaresinin yazıldığı görülmektedir. Bazı yaz

malarda sah işaretinin yalnızca sad harfiy

le belirtildiği görülür. Vakfiye ve diğer bazı 
belgelerin suretlerinde sah işareti her say
faya konulurdu (Gökbilgin, s. ı 95-205). Bu 

işaret. yazmaya sahip olan kişinin metni 

gözden geçirirken gördüğü eksiklikleri da
ha güvenilir nüshalarla karşılaştırarak biz

zat tamamladığını da gösterir. 
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