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SALGAVÎ

– —SALIRLAR

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 
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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).
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“Unvocabulairesalar”,a.e.,XIV/2 (1962), s. 173
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lare”,a.e.,XV (1962), s. 161172; YongSong Lı, 
“ZurEtymologievonSalarischvulï‘für,wegen’”, 
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( جميل صليبا )

Ce mîl b. Habîb

b. el-Hûrî Dâvûd Sa lî bâ

(1902-1976)

Suriyeli felsefe tarihçisi
ve fikir adamý.

˜ ™

7 Şu bat 1902’de Lüb nan’ın Bekå‘ böl gesin de ki Kar‘ûn ka sa ba sın da doğ du. Ailesi Sa lî bâ (Sa lî bî) di ye ta nı nır. Lüb nan’da ya pı iş le riy le uğ ra şan ba ba sı ŞamDer‘a yo lu nun in şa sı pro je sin de ça lış mak üze re 
1908’ de Şam’a ta şın dı. Sa lî bâ, Şam’ın es ki eği tim ku rum la rın dan bi ri olan As ya Medre se si’nden 1914’te me zun ol du. Or ta öğre ni mi ne Os man lı Mek tebi Sultânîsi’nde de vam et ti. Su ri ye’nin Os man lı lar’ın elinden çık tı ğı 1918 yı lı na ka dar oku du ğu bu okul dan son ra Dı maşk’ta ki Med re se tü’ttec hîz’e geç ti ve bu ra yı 1921’de bi tir di. O sı ra da Fran sız man da sı al tın da ki Su riye’de Eği tim Ba kan lı ğı’nın öğ re nim görmek üze re Fran sa’ya gön der di ği öğ ren ciler ara sın da yer al dı. Eği ti mi ne Sor bon ne Üni ver si te si’nde de vam et ti. 1923’te eğitim ve ge nel psi ko lo ji dip lo ma sı, 1924’te fel se fe li san sı, 1926’da hu kuk li san sı al dı. Ay nı üni ver si te de Etu de sur la métaph-
ysi que d’Avi cen ne ve Fran sız Sos yo lo ji Oku lu’na gö re bil gi te ori si ni ele al dı ğı La 
théorie so ci olo gi que de la con na is san-
ce ad lı tez le riy le dok to ra sı nı ta mam la dı 
(1926). Özel lik le İbn Sînâ me ta fi zi ği üzeri ne yap tı ğı ça lış ma Su ri ye’de yurt dı şında ya pıl mış ilk fel se fe dok to ra sı ola rak kay da geç ti.Ce mîl Sa lî bâ, Şam’a dön dük ten son ra 
1927’de li se se vi ye sin de öğ re nim ve ren Med re se tü’ttechîz’de fel se fe ho ca lı ğı yap

ze si dir. Med re se içe ri sin de yer alan bu kü çük mü ze de çe şit li yaz ma lar ve ata la rının Se mer kant’tan ge tir di ği ne inan dık la rı Kur’an yaz ma sı bu lu nur. Sa lır ca’ya ait az sa yı da Arap harf li kay nak da var dır. Her ne ka dar Sa lır ca ya zı di li ol ma sa da Salır ay dın la rı yıl da iki de fa Çin ce ve Sa lır ca ola rak (La tin harf le riy le) Su ini Sa lır adıy la bir der gi çı kar mak ta dır. Bu der gi de şiir le re, kı sa hikâye le re, dil ve et nog raf ya ça lış ma la rı na yer ve ri lir. Her ge çen gün Tür ki ye’de ki La tin al fa be siy le in ter net te çe şit li mal ze me le ri pay laş mak ta, art tırmak ta dır lar.Hu izu / Dun gan müs lü man la rıy la ben zer ge le nek le ri bu lu nan Sa lır lar, Dun gan lar’a ben zer kı ya fet gi yer ler. Er kek ler be yaz bir tak ke, ka dın lar ise si yah, ar ka ya doğru uza nan bir baş lık ta kar lar. Müs lü man Dun gan lar’la olan ya kın iliş ki le ri nin ya nı sı ra kom şu Ti bet li ler ile de çok iyi iliş ki leri var dır. Dil le rin de Ti bet çe ke li me ler de kul la nı lır. İl ko ku la ka dar esas ola rak İslâmî ge le nek le re gö re isim alan Sa lır lar il ko kuldan iti ba ren Çin ce’ye da ya lı ad lar kul la nırlar. An cak so yad la rı ge nel lik le Mu ham med sö zü nün kı sal tıl mış Çin ce şek li olan Ma ve ya Han’dır. Sa lır lar ge nel de ken di arala rın da ev le nir ler se de eği ti min yay gın laşma sıy la bir lik te bu du rum de ğiş ti, eği tim li Sa lır genç le ri Dun gan lar’la da ev len me ye baş la dı. Bu ise hız lı bir de ği şi me yol aç tı. Ai le içe ri sin de Çin ce ko nu şul ma sı gi de rek yay gın ha le gel mek te, Sa lır ca unu tul ma ya yüz tut mak ta dır. Sa lır lar ses ya pı sı ve söz var lı ğı açı sın dan Çin’de ve Or ta As ya’daki Türk dil le rin den ay rı lır lar. Me selâ Or ta As ya Türk dil le rin de (Çin’de ki Uy gur ca da hil) sağ (yön) için “oñ”, çi çek için “gul / gül”, ekmek için “nan” kul la nı lır ken Sa lırca’da “sıh 
(< sağ)”, “ci cek / ce cek”, “emih” sözle ri ne yer ve ri lir. Bu güne kadar Türk dil le riy le il gi li ha zır la nan el kitapların da Sa lır ca her za man Sa rı Uy gur ca ile bir lik te tek madde de ele alın mış sa da bu uy gun de ğil dir. Sa lır lar’ın di li nin Sa rı Uygur ca ile bir il gi si ol ma dı ğı gi bi kül tü rel ve coğ rafî bağ la rı da yok tur.
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bü yük şe hir ler de Dön gen (Dun gan ve ya 

Huitse / Hu izu) ola rak bi li nen müs lü man Çin li ler’le bir ara da ya şar lar (ayrıcabk.
DÖNGEN).Kö ken ola rak Oğuz boy la rın dan olan Salır lar ken di ara la rın da ki ri va ye te gö re bu böl ge ye XIV. yüz yıl da Se mer kant’tan ge lip yer leş ti ler. Çin’de Man çu hâne da nı dö nemin de inanç la rı do la yı sıy la çe şit li bas kı la ra uğ ra dık la rı, Man çu yö ne ti miy le so run lar ya şa dık la rı bi li nir. Bu nun so nu cun da da önem li sa yı da Sa lır ya pı lan çar pış ma lar da ha ya tı nı kay bet ti. Çin li ler, Sa lır lar’ı Sa la, Sa la zu di ye ad lan dı rır. Ba tı’da ki ad lan dırma da Çin ce’den ge lir. Çin ce ola rak bu isim da ha ön ce “salaer” şek lin de ol ma lıdır. Bu ra dan da sa lar söy le ni şi çı ka bi lir. Bu du rum muh te me len Man çu ca’nın et ki siyle de il gi li dir. Sa lır lar ken di le ri ni ve özerk böl ge le ri ni Sa lır ola rak ad lan dı rır lar. Bu is me ilk de fa Dîvânü lugåti’t-Türk’te, Oğuz boy la rı nın ad la rı sa yı lır ken ve boy keli me si nin adı açık la nır ken sal gur şek lin de yer ve ri lir. Bu ra dan da Oğuz ca’nın ta bii, ta rihî ge li şi mi so nu cu sa lur ve sa lır ad ları or ta ya çı kar (ayrıcabk.SALGURLULAR;
SALUR). Gü nü müz de nü fus la rı 130.000’e 

(2010yılı) ula şan Sa lır lar’ın ana dil de eğitim le ri yok tur, Çin ce öğ re nim gö rür ler. İslâmî eği tim San lan ba hai il çe si ne bağ lı Ga izi / Ji ezi kö yün de Ga izi Mi şit adı ve ri len bir med re se de ya pı lır. Bu ra sı hem ca mi, hem med re se, hem de et nog raf ya mü

Gaizi köyündeki caminin minaresi


