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SALGAVÎ

öğ re ti me ve te li fe ver di; Yen di’ye ve Sarkin Zon go Ma lam Sal law’ın da ve ti üze ri ne Ku ma se’ye yol cu luk yap tı. Ke te Krak ye’de ve fa tın da ken di in şa et tir di ği ye ni ca mi ye def ne dil di.XX. yüz yı lın baş la rın da Ba tı Af ri ka’nın en ta nın mış et ki li âlim le rin den bi ri olan Sal ga vî’ nin eser le rin de baş ta Süyûtî ol mak üze re Buhârî ve İbn Han bel gi bi bir çok İslâm âli mi nin ya nı sı ra Sok rat, Aris to, Eflâ tun, Bat lam yus ve İbn Sînâ gi bi Yu nan ve İs lâm fi lo zof la rı na da atıf lar dik kat çeki ci dir. An cak Sal ga vî, ge le nek sel İs lâm ilim le ri ve fel se fe den zi ya de ge nel de ta rihî araş tır ma ve sos yal ko nu la ra yo ğun laşmış, ar dın da dik kat çe ki ci bir edebî miras bı rak mış tır. Da ha çok man zum ola rak Arap ça ve Hev sâ di lin de eser ler ver miş tir. Özel lik le İm ru ül kays’ın di va nı nın Arap ça’dan Hev sâ di li ne çe vi ri si bu di lin edebî geli şi min de bir dö nüm nok ta sı teş kil eder. Sal ga vî’ nin böl ge de ki et ki si ve edebî ge lene ği, Bü yük Vol ta böl ge si nin ta ma mı na ya yı lan ta le be le ri ve on la rın öğ ren ci le ri saye sin de de vam et miş tir. Sal ga vî üze ri ne Ta la tu Mus tap ha, McGill Üni ver si te si’nde yük sek li sans te zi (bk.bibl.), Do ug las Edwin Fer gu son, Ca li for nia Üni ver si te si’nde 
(NineteenthCenturyHausalandBeinga
DescriptionbyImamImoruoftheLand,
EconomyandSocietyofhisPeople,Los
Angeles1973), Ab dür rez zak İdrîs (Ab dul 

Ra zak Id riss) Ga na Üni ver si te si’nde (Alhaj
UmarofKete-Karachie:AMuslimleader,a
Teacher,aPoetandaSocialCommentator
ofhisTime,1996) ve Mu ham med elMünîr Gib rill In di ana Üni ver si te si’nde (bk.bibl.) dok to ra te zi ha zır la mış tır.

Eserleri.Arapça. 1. “Bârrü’l¥aš”. 1932’de oğ lu na hi ta ben yaz dı ğı, İs lâm bir li ği ni ko nu alan, otuz se kiz mıs ra lık bir şi ir dir. 
2. “Meş ra£u me’lÅaber livâri din vâ ri dühâ bi’nna¾ar”. 1899’da ta mamladı ğı, Avru pa lı lar’ın böl ge ye ge li şiy le il gi li seksen se kiz mıs ra dan olu şan bir şi ir dir. 3. Na¾-
mü’l-leßâlî bi-iÅbâr ve tenbîhi’l-kirâm. Yi ne Av ru pa lı lar’ın böl ge ye ge li şiy le il gi
li 1900’de yaz dı ğı 216 mıs ra dan olu şan ağıt tır. Bir ön ce ki man zu mey le bir lik te ya yım lan mış tır (İng.trc.AbdulRazakId-
riss,AlhajUmarofKete-Karachie:AMus-
limLeader,aTeacher,aPoetandaSocial
CommentatorofHisTime,doktoratezi,
UniversityofGhana,1996,s.95-106,148-
172,211-221). 4. “Æa½îde bâßiy ye”. 1904’te Gon ja ve Ku zey Asan te’de bu lu nan Mehdî Mûsâ ve ar ka daş la rı nı kı na yan 177 mıs ralık bir man zu me dir. 5. ªal£u’l-münâfa£a 
fî ×ik ri’l-münâza£a. 1892 Sa la ga iç sa va şı üze ri ne ya zıl mış bu dok san do kuz mıs ra lık 

ve fa tı na ka dar de vam eden Ebû Be kir’in ölü mü nün ar dın dan oğul la rı Su lay Bin ta ve İn do li ti carî iş le ri dev ra la rak Ömer’in tahsi li ne de vam et me si ni sağ la dı. Ömer sonra ki yıl lar da Hev sâlar’ın ya şa dı ğı böl ge nin ba tı sı na, ay rı ca Zar ma, Song hay, Gur ma, Mos si ve Gu run si’ye se ya hat ler yap tı. Niha yet tüc car olan iki er kek kar de şi nin ve kız kar de şi nin ya şa dı ğı Sa la ga’ya yer leşme ye ka rar ver di. Gü nü müz de Ga na’nın ku ze yin de yer alan Sa la ga ya ban cı la rın yoğun luk ta bu lun du ğu bir şe hir dir. Ömer, 
Sa la ga’ya 1886’da ge len, Hev sâ di li ne vâ kıf Al man kâşif Gott lob Adolf Kra use ile tanış tı. Ara la rın da, Hev sâ di li ne il gi le rin den do la yı ya kın dost luk ku rul du. Böl ge de ay nı hâne dan dan üç ai le nin ik ti dar için mü cade le et ti ği bu dö nem de Ömer Sal ga vî ye rel si ya set le de il gi len di; Le po ai le si ta raf tar ların dan Lam por wu ra’yı des tek le di. ªal£u’l-
münâfa£a ad lı ese rin de fe da kâr ol ma sı, il me, ca mi le re ve okul la ra ver di ği des tekten do la yı Lam por wu ra’yı öv dü. 1892’de ki iç sa vaş ta Le po’nun güç le ri mağ lûp ol duğun da Sal ga vî şeh ri tah rip edil me den ön ce ter ke de rek Vol ta’da kü çük bir ti ca ret merke zi olan Ke te Krak ye’ye git ti. Bu ra da ki ye rel ön der (Sar kin Zon go) İmam Au du Ba di ile bir an laş maz lık ya şa yın ca şe hir den bir sü re ay rıl mak du ru mun da kal dı; son ra ki bir kaç yı lı nı Bag yem so, Wa le wa le ve Gamba ga’da ge çir di. 1907’de Ke te Krak ye’ye ge ri dön dü, şeh rin Al man ida re ci si ta ra fından gö re vin den alı nan Au du Ba di’nin ye rine imam ta yin edil di. Ke te Krak ye’de ay nı za man da Pro tes tan mis yo ner, dil bi lim ci ve an tro po log olan Al man ida re ci si Adam Misc hlich ile ya kın bir dost luk kur du; ona Hev sâ di li, ta ri hi ve kül tü rü ders le ri ver di. Bu ders ler sa ye sin de Misc hlich, Al manca’ya bir Hev sâ di li söz lü ğü ve gra mer ki tabı ka zan dır dı. Sal ga vî ise Misc hlich’in teş vikiy le çok sa yı da ta rihî eser te lif et ti. Bun lar da ha son ra Al man ya’da ön ce Al man ca’ya, da ha son ra İn gi liz ce’ye çev ri le rek ya yımlan dı (StanislawPilaszewicz,HausaProse
WritingsinAjamibyAlhajiUmaru,Berlin
2000). Misc hlich, Mi sa ho he’ye gön de ril diğin de Sal ga vî de ona eş lik et ti. 1913’te bu ra dan hac ca git ti. Mek ke’de ta nış tı ğı Elfâ Hâ şim elFûtî va sı ta sıy la Ticâniy ye tari ka tı na in ti sap et ti ve “mu kad dem” ola rak ta yin edil di. Fûlânî ge le ne ğiy le iliş ki li bir çok âlim gi bi Sal ga vî de Mek ke’ye git me den ön ce Kådi riy ye ta ri ka tı na men sup tu. Hacda iken To go’nun ida re si Al man lar’dan İn gi liz ve Fran sız lar’a geç ti. Dö nü şün de ar tık İn gi liz man da yö ne ti mi ne bağ lı olan Ke te Krak ye’nin imam lı ğı nı tek rar üstlen di. Ha ya tı nın son dö ne min de ken di ni 

Köy men,BüyükSelçukluİmparatorluğuTarihi,
An ka ra 195492, I, 116, 134165, 177, 191, 214, 
245, 255, 294, 330333; II, 407408; III, 22, 70, 
194, 234; V. Mi norsky,AHistoryofSharvånand
Darbandinthe10th-11thCenturies,Cam brid ge 
1958, s. 11; C. E. Bos worth,TheGhaznavids:
TheirEmpireinAfghanistanandEasternIran:
994-1040,Bei rut 1973, s. 101, 114, 170, 254, 
261-264; a.mlf., “GhaznavidMilitaryOrganiza
tion”,Isl.,XXXVI (1960), s. 3777; Ha sanı En verî, 
I½¹ılâ¼ât-ıDîvânîDevre-yiøaznevîveSelcuš¢,
Tah ran 2535 şş., s. 39913992; Gül ler Nu hoğlu, 
BeyhakiTarihineGöreGazneliler’deDevletTeş-
kilâtıveKültür(doktoratezi,1995), İÜ Sosyal Bi
lim ler Ens ti tü sü, s. 312314, 319322; M. Ha ne fi Pa la bı yık,ValiliktenİmparatorluğaGazneliler
DevletveSarayTeşkilatı,An ka ra 2002, s. 66, 
145, 147, 148, 175, 179, 196, 203, 208211, 
222; Sa lim Ko ca,SelçuklulardaOrduveAskerî
Kültür,An ka ra 2005, s. 105, 166; Er kan Gök su, 
TürkiyeSelçuklularındaOrdu,An kara 2010, 
s. 1718; Er do ğan Mer çil, “Sipehsâlâr:I.Sâmâ
nîler”,TİD,XXVI/1 (2011), s. 139150; a.mlf., 
“Sipehsâlâr:II.Gazneliler”,a.e.,XXVI/2 (2011), 
s. 459473; V. F. Büch ner, “Sâlâr”,İA,X, 110-

111; a.mlf. – [C. E. Bos worth], “Sålår”,EI°(İng.), 
VI II, 924.
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( الصلغوي )
Ömer b. Ebî Bekr b. Osmân
el-Kerkî es-Salgavî el-Kenevî

(1856-1934)

Ticâniyyeþeyhi,
edip, þair ve tarihçi.

˜ ™

Ni jer ya’nın ku ze yin de ki Ka no’da doğ du. Ma hal lî dil de İmam İmo ru / Uma ru, Umaru Krak ye ve Uma ru Sa la ga di ye ta nın dı. Sal ga vî’ nin bü yük de de si Şerîf Hü se yin, ai le ge le ne ğin de ak ta rıl dı ğı na gö re Me dine’den Hev sâlar’ın ya şa dı ğı böl ge ye (Batı
Afrika) Fûlânî Dev le ti’nin ku ru cu su Os man b. Fûdî za ma nın da (18121817) git miş ve gü nü müz de ku zey ba tı Ni jer ya’da bulu nan So ko to’da bir okul aç mış tır. Şerîf Hü se yin’in oğ lu Os man’ın Go bir li Saâda tu ile ev len me sin den Ebû Be kir doğ muştur. Ebû Be kir Keb bi’ye yer leş miş, ön ce Kebbi ile Ka no, ar dın dan Ka no ile böl genin en önem li ti ca ret mer kez le rin den bi ri olan Sa la ga (bugünküGana’da) ara sın da ticare t yap mış tır. Ebû Be kir’in Ka no lu bir ka dın olan Mey mu na ta’yla ev li li ğin den de Ömer dün ya ya gel miş tir.Ömer Sal ga vî, Kur’an eği ti mi ni on iki yaşın da iken Ka no’da ta mam la dık tan son ra öğ re ni mi ni Keb bi ve Go bir’de sür dür dü. Öğ re ni mi es na sın da ba ba sı nın ti carî se yahat le ri ne ka tıl dı. Sa la ga’da ki İs lâm âlim lerin den ders al dı, on la rın ıs ra rıy la bu şe hirde kü çük bir okul aç tı. Se ya hat le ri 1878’de 



454

SALGAVÎ
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Çin’de
müslümanbirTürktopluluğu.

˜ ™

Ba tı li te ra tü rün de Sa lar ola rak ge çer. Bu gün Çin’in Çing hay (Qing hai) eya le tin de ya şa yan ve Türk çe ko nu şan müs lü man bir halk tır. Böl ge baş şeh ri nin adı Şi niñ 
ise de (Xining) Sa lır lar’ ca Si liañ di ye anılır. Sa lır lar, Çing hay’ın Şun hua ka sa ba sı ve çev re sin de ki köy ler de ya şar lar. Hu aloñ Huy zu özerk na hi ye si nin Gan du ka sa basın da Gan su eya le ti nin Ci şi şen Ba ven Sa lır Özerk Böl ge si’n de Da he ci ya na hi ye sin de da ğı nık bi çim de Şi niñ’de ve bu şeh re bağlı Huañnen, Hai bei, Ha işi, Hai nan böl gelerin de de bu lu nur lar. Yi ne az sa yı da Sa lır Sin can (Xin ji ang) Uy gur Özerk Böl ge si’nin İli şeh ri ne ya kın böl ge de dir. Sa lır lar’ın di li en çok Oğuz gru bu Türk dil le ri ne ya kındır, an cak çe şit li yön ler den Oğuz lar’dan ayrılırlar. İli Sa lır la rı’nın di li Uy gur ca’nın et ki si al tın da dır. Çing hay sı nır la rı dı şında Gan su böl ge sin de bu lu nan lar Sa lır ca’yı bir ölçüd e unut muş lar dır. Sa lır böl ge sin de ana geçi m kay nak la rı ta rı ma da ya lı iken böl ge dı şı na çı kan lar ti ca ret le uğ raş mak ta ve lo kan ta iş let me ci li ği yap mak ta dır. Sa lır lar ken di yer le şim le rin de ka rı şık hal de de ğil se de 

BİBLİYOGRAFYA:Broc kel mann,GALSuppl.,I, 76, 483; T. Hodgkin, “TheIslamicLiteraryTraditioninGhana”, 
IslaminTropicalAfrica(ed.I.M.Lewis), Ox ford 
1966, s. 453456; J. Go ody, “RestrictedLiteracy
inNorthernGhana”,LiteracyinTraditionalSoci-
eties(ed.J.Goody), Cam brid ge 1968, s. 219220, 
242-243; Ta la tu Mus tap ha,AHistoriographical
StudyofFourWorksofal-HajjUmarİbnAb¢
BakrofKete-Krachi(yükseklisanstezi,1970), 
McGill Uni ver sity Ins ti tut of Is la mic Stu di es; J. O. Hun wick, “TheArabicQasidainWestAfrica:
Forms,ThemesandContexts”,QasidaPoetryin
IslamicAsiaandAfrica(ed.S.Sprel–C.Shack

le), Lei den 1996, I, 8990, 9596; a.mlf. v.dğr., 
“WritersoftheGreaterVoltaicRegion”,Arabic
LiteratureofAfrica:TheWritingsofWestern
SoudanicAfrica(ed.J.O.Hunwickv.dğr.), Lei
den 2003, IV, 586594; S. Pi las ze wicz,Hausa
ProseWritingsinAjamibyAlhajiUmaru,Ber
lin 2000; M. Sa ani İb ra him,TheTijåniyyaOrder
inTamale,Ghana:ItsFoundation,Organization
andRole(yükseklisanstezi,2002), McGill Uni ver
sity Ins ti tu te of Is la mic Stu di es, s. 3, 13, 34, 66
68; Ab du lai Id dri su,ContestingIslaminAfricia:
HomegrownWahhabismandMuslimIdentity
inNorthernGhana,1920-2010,Dur ham 2012, 
s. 29, 3437, 4042, 4649; M. AlMu nir Gib rill, 
AStructural-FunctionalAnalysisofthePoetics
ofArabicQasidah:AnEthnolinguisticStudyof
ThreeQas¢dahsonColonialConquestofAfrica
byAl-HajjUmarb.Ab¢Bakrb.UthmånKrachi
(1858-1934)(doktoratezi,2015), In di ana Uni ver
sity De part ment of Ne ar Eas tern Lan guages and 
Cul tu res.

ÿEnesKabakcı

şi ir bir son ra kiy le bir lik te neş re dil miş tir. 6. 
Ten bî hü’l-iÅvân fî ×ik ri’l-a¼zân. Salaga’da ya şa nan iç sa vaş la bir lik te or ta ya çı kan ahlâk çö kü şü ve iyi yö ne ti min so  na er me si ne da ir 1904’te ka le me alı nan 
248 mıs ra dan olu şur (İng.trc.B.G.Mar-
tin,“TwoPoemsbyAlHajjUmarofKete
Krachi:TålAlMunafaf¢DhikrAlMunazaa
andTanb¢halIkhwånfîDhikrAlAhzån”, 
J.A.Braimah–J.R.Goody,Salaga:The
StruggleforPower,London1967,s.189-
209). 7. Tâ rî Åu išlîmi Eşentî. Asan te’de er ken dö nem müs lü man yer le şi mi ni ko nu alan bir eser dir. 8. Terbî£u Kitâbi’z-Zühd 
ve’l-va½iy ye. Hz. Hü se yin’in oğ lu Ali Zeyne lâ bi dîn’in ese ri üze ri ne ya zıl mış tır (Ka

hire1367/1947,el-Æa½âßidü’l-£aşriyyåtad 
lımecmuaiçinde). 9. Ser¼atü’l-verîša fî 
£il mi’l-ve¦îša (Kahire1334,1959,müelli-
finAlib.Hüseyines-Seccâd’ın[AliZeyne-
lâbidin]eserinedairkalemealdığıTerbî£u
Kitâbi’z-Zühdve’l-va½iyyeadlıkitabıyla
birliktebirmecmuaiçinde;nşr.vetrc.I.A.
Ogunbiyi,“TheThornlessLeafyTreeCon
cerningtheKnowledgeofLetterWriting”, 
ResearchBulletin:CentreofArabicDocu

mentation,IX/9,1973-74,s.1-68;Ibadan
1975). 10. Tun ku ya wa. 19181919 yılla rın da ki grip sal gı nı do la yı sıy la ya zıl mış alt mış dört mıs ra dan olu şan bir şi ir olup baş lı ğı Hev sâ di lin de, met ni Arap ça’ dır 
(faksimilenşr.veİng.trc.M.O.A.Abdul,
“LiteracyinanilliterateSociety”, Research
Bulletin:CentreofArabicDocumentation, 
XI,1975-76,s.13-25).

HevsâDilinde. 1. Wa kar Na sa ra. Av rupa lı lar’ın ge li şi, sağ lık ko ru ma ve yol ya pım ça lış ma la rı nın övül dü ğü, 1903’te ya zıl mış, 
203 mıs ra dan olu şan şi ir dir. 2. Ta ri hin 
Ka bi (nşr.veAlm.trc.H.Sölken,“Die 

GeschichtevonKabinachImamUmaru”, 
MitteilungendesInstitutsfürOrientfor-
schung,VII,1959-60,s.123-162). 3. Ta ri-
hin Ka sar Han sa (nşr.veAlm.trc.Adam
Mischlich,“ÜberSittenundGebräuchein
Hausa”, MSOS,X,1907,s.155-181;XI,
1908,s.1-81;XII,1909,s.215-274). 4. 
Ta  ri hin İlo rin (nşr.StefanReichmuth,
“ImamUmaru’sAccountoftheOriginsof
IlorinEmirate:AManuscriptintheHeinz
SölkenCollection,Frankfurt”, SudanicAfri-
ca,IV,Bergen1993,s.155-173). 5. Kun-
din wa ko kin İm ru al-Qays dan Huj ri. İm ru ül kays b. Hucr’a ait di va nın Hev sâ di li ne çe vi ri si dir (bk.R.S.Rattray,“Hausa
Poetry”, EssaysPresentedtoC.G.Selig-
man,ed.E.E.Evans-Pritchardvedğr.,
Oxford1934,s.255-265) (eserlerininbir
listesi,yazmanüshaveneşirleriiçinbk.
Hunwick,IV,588-594).

Salır özerk bölgesinde bulunan Gaizi ( Jiezi) köyündeki cami-medresenin harim kısmı


