GALiB b. ABDULLAH
hun melekOt alemine uçması" şeklinde
tarif etmişlerdir. HücvirT. muhabbet haline mağiOp olduklarını ileri süren sütTlerin kendilerinden dini mükellefiyetierin düştüğünü söylediklerini bildirerek
onları tenkit eder.

GAIATAT-ı HAFİD EFENDi
( i.S..ı.;J\ ~ ~\Lli:. )
Osmanlı

kazaskerlerinden
Mehmed Hafid Efendi'nin
(ö. 1226 / 1811)
asıl adı

BİBLİYOGRAFYA :

ed-Dürerü'l -müntehabatü'l-mensure
olan galatata dair eseri
L

(bk. HAFID EFENDi).
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GALEBE
( ;W.>)\ )

L

Salikin
üzerinde bulunduğu halin
kendisini hükmü altına alması
manasında tasavvuf terimi.

Ebü'I-Beka, el·Külliyyat, "galebe" md. ; Serrac, el·Lüma', s. 417 ; Kelabazi, et· Ta'arru{, s.
13-16; fjulii.şa·i Şerf:ı ·i Ta'arruf (n şr. Ahmed
Ali Recai), Tahran 1349 hş., s. 377·383; Hücviri.
Keş{ü'l·mahcü b (Ul u dağ), s. 385, 475; BaklT,
Şerh·i Şa!f:ıiyyat, s. 412; a.mlf.. Meşrebü 'l- e r·
vah, s. 88, 298; Sühreverdi, 'Avari{ü'l·ma'ari{,
Be;rut 1966, s. 527; ibnü'I-Arabi, el-Fütahat,
IV, 92, 245; Ca'fer Seccadi, Ferheng, Tahran
1983, s. 350.
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SüLEYMAN ULUDAG
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GALEBE DİVANI
Salikte Allah korkusu, cehennem azabı. ilahi heybet, Allah'ın lutfu, sevgisi.
cennet nimetleri. haya ve dini gayret gibi durumların meydana getirdiği bir haldir. Tasawufi kaynaklarda. büyük bir
dini gayret ve duyarlığa sahip olan Hz.
ömer'in Hudeybiye Antiaşması esnasın
da ve Abdullah b. Übeyy'in cenaze namazı sırasında Hz. Peygamber'e karşı çık
ması (BuharT, "Cizye", 18, "Tefsir", 9; Müslim, "Cih&d", 94). aynı şekilde Beni Kureyza Gazvesi sırasında yanlış hareket
ettiğini anlayan EbO Lübabe ei - EnsarT'nin gidip kendini Medine'deki mescidin
bir direğine bağlaması (VakıdT, ll, 506 507). dini gayretten kaynaklanan galebe haline örnek olarak gösterilir. Galebe halinde bulunan kul tam olarak dini
kaidelere uymaz, şer'i edebi gözetemez,
karşılaştığı durumu opjektif olarak değerlendiremez. Ancak bu hal geçtikten
sonra hatasını anlayaq:ık pişman olur ve
eski durumuna döner.
Galebe halindeki salik mazur görülüp
hatta bazı durumlarda takdir edilmekle
birlikte aslında bu kemal hali olmayıp
nakıs bir haldir. Hz. ömer'in şahit olduğu aynı olayda Hz. EbO Bekir'in sükunetini ve itidalini koruması daha yüksek
bir hal sayılır. Kamil bir veli kendi haline galip ve hakim olmalıdır. Haline mağ
IQp ve mahkum olan salike "meczup"
denir. Meczupların söz ve davranışları
örnek alınamaz. Gene! olarak kerametIerin de galebe halinde bulunan velilerden zuhur ettiğini söyleyen mutasawıf
lar, bazı sOfilerin şer'i kaidelere ve dini
edebe uygun düşmeyen söz ve davranışlarını aynı galebe haliyle açıklayarak
onları mazur görürler. ROzbihan-ı Bakli
gibi bazı mutasawıflar ise galebe halini
" sırrın ceberOta sirayet etmesi ve ru-

Osmanlılar'da yabancı

devlet elçilerinin
Hümayun'da kabulü
ve Kapıkulu ocaklarına ulilfe dağıtılması
dolayısıyla yapılan merasim
Divan-ı

(bk. ELÇi; ULÜFE).
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GALEN
(ö. 200 [?])
İslami kaynaklarda Calint1s diye anılan

L

Grek tabip ve filozofu
(bk. cALINOs).
GALİB, İsmail

L

(bk. İSMAİL GALİB).

GALİB, Leskofçalı

L
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(bk. LESKOFÇALI GALİB).
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Galib b. Abdiilah b. Mis'ar ei-Kinanl
(ö. 48 /668'den sonra)

L

Sahabi.
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Kinaneoğulları'na mensup olduğu için
KinanT. onun alt kolları Leys ve Kelb kabilelerine nisbetle de Leysi ve Kelbi diye
anılır. Hayatına dair fazla bilgi vermeyen kaynaklar, daha çok onun başarılı
bir kumandan olarak katıldığı savaşlar
dan söz eder. Hz. Peygamber, 2. yılın 1O
Şewalinde (5 Nisan 624) Beni SOieym ve
Gatafan kabilelerine Galib b. Abdullah'ın
kumandasında bir seriyye gönderdi. Düş
manı bozguna uğratan müslü~anlar dört
gün sonra pek çok ganimet elde ederek
geri döndüler.

7. yılın Ramazan ayında (Ocak 629) ResOl-i Ekrem yine Galib b. Abdullah kumandasında 130 kişilik bir birliği. Meyfaa mevkiinde oturan Uval ve Abd b. Sa'lebe oğulları üzerine sevketti. Meyfaa
Seferi diye anılan bu savaşta düşmanın
ileri gelenleri öldürüldü ve ganimet elde edildi. 8. yılın Safer ayında ise (Haziran 629) Hz. Peygamber Galib'i on, on
dokuz veya altmış kişi olduğu rivayet
edilen bir birliğin başında Mekke ile Medine arasındaki Kedid bölgesinde ikamet
eden. Kinaneoğulları'ndan Beni Leys'e
mensup Mülewehoğulları üzerine gönderdi. Bu kabileden birçok kişi Hendek
Gazvesi'nde Medine'yi kuşatanlar arasında yer almıştı. Birlik ele geçirdiği ganimetlerle geri döndü. Medine'ye iki günlük mesafedeki Fedek yakınlarında oturan Mürreoğulları da Hendek Gazvesi'nde müşrik ordusunda yer almışlar , ayrı
ca 7 yılında (628-29) Beşir b. Sa'd kumandasındaki otuz kişilik birliğin yirmi
sekiz mücahidini şehid etmişlerdi. Hz.
Peygamber onları cezalandırmak amacıyla 8. yılın Safer ayında (Haziran 629)
Zübeyr b. Awam'ın kumandasında 200
kişilik bir birlik hazırladı. Bu arada Mülewehoğulları baskınından dönen Galib
b. Abdullah'ın başarılarını dikkate alan
ResOl-i Ekrem, Mürreoğulları'na gönderilmek üzere hazırladığı birliğin başına
Zübeyr b. Awam'ın yerine Galib'i getirdi. Mürre Seferi diye anılan bu savaşta
pek çok müşrik öldürüldü, birçok ganimet ve esir elde edildi.
Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethinde
yol güvenliğini sağlamakla görevlendirdiği Galib b. Abdullah ' ın Hz. ömer devrinde Kadisiye Savaşı'nda önemli yararlıklar gösterdiği ve Hürmüz'ü öldürdüğü, Muaviye döneminde ise Ziyad b. EbTh
tarafından 48 (668) yılında Horasan'a
vali tayin edildiği kaynaklarda zikredilmektedir.
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