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Galib b. Abdirrahman es-Sıklabi' 

(ö. 371 / 981) 

Endülüslü kufllandan. _j 

Endülüs Emevf Halifesi lll. Abdurrah
man'ın Slav ası llı (Sıklabf) azatlı larından 

olup halife kendisine "oğlum" diye hi
tap ettiği için İbn Abdurrahman künye
siyle anılır. Hayatının ijk dönemleri hak
kında bilgi bulunmamaktadır. lll. Abdur
rahman, ll. Hakem ve ll. Hişam dönemle
rinde kuzeydeki hıristiyan İspanyol kral
Iıkiarına ve Kuzey Afrika'da İdrfsfler ve 
Fatımfler'e karşı düzenlenen seferlerde
ki başarılarıyla kendini gösterdi. 946 yı
lında , lll. Abdurrahman tarafından En
dülüs 'ün kuzey sınırına düzenlenecek 
yaz seferler i esnasındp askeri garnizon 
olarak kullanılmak üzı=re Medfnetüssa
lim'i (Medinaceli) tahkim etmekle görev
tendiril diği ve bu i şi tamamladıktan son
ra Sağrüla'la (Aragon) hakimi olarak ta
yin edildiği anlaşılmaktadır. 342'de (953) 
Kastilya topraklarına başarılı bir sefer 
düzenledi. Bunun üzerine lll. Abdurrah
man onu, 344 (955) yılında Meriye'yi (AI
meria) yağmalayan Fatımner'den intikam 
alması için seksen gemilik bir donan
manın başında Kuzey Afrika'ya yolladı. 

Galib ilk hücumunda başarılı olamadıy

sa da ikincisinde Fatımf kuwetlerini he
zimete uğrattı. Kastilxa üzerine düzen
lediği seferler le 3S2'de (963) Kalahur
ra'yı (Calahorra) , iki yıl sonra da Gormaz 
Kalesi'ni zaptetti. lll. Apdurrahman 'ın ye
rine geçen oğlu ll. Hakem, 360'ta (971) 
Normanlar'a karşı hqzırlanan kara ve 
deniz kuwetlerinin başkumandanlığını 

ona vet di. İki yıl sonra, Fatımfler'in des
teğiyle Endülüs Emevf!eri aleyhine Mağ
rib'de siyası ve askeri faaliyetlerde bu
lunan İdrfsfler'e karşı gönderilen ordu
nun başkumandanlığıpa da Galib geti
rildi. Bu sırada kazançtığı zaferlerle İd
rfsfler Devleti'ni çökerterek Mağrib 'de 

hutbenin ll. Hakem adına okunmasını 
sağladı. Galib 364 (975) yılında muzaffer 
bir kumandan olarak Kurtuba'ya dön
düğünde beraberinde jdrlsfler hanedanı
nın son temsilcilerinden Hasan b. Ken
nün ve bazı devlet adamları da bulunu
yordu. Öte yandan bu sırada , Endülüs 
ordusunun Mağrib' le meşgul olmasından 

faydalanmak isteyen Kastilya ve Navar
ra (Nebre) krallıklarının teşkil ettiği müt
tefik hıristiyan ordusunun Gormaz'a hü
cum ettiği haberi geldi. ll. Hakem bu or
duyu geri püskürtme işini yine Galib'e 
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havale etti. Galib bu görevini de başarıy
la tamamlayarak bol miktarda ganimet
le Kurtuba'ya döndü. Halife bunun üze
r ine ona iki altın kılıç hediye ederek 
"zü's-seyfeyn" lakabı ve vezirlik rütbesi 
verdi. Ancak Galib'in nüfuz ve itibarının 

artması rakiplerini rahatsız etti. Bunların 
başında hacib Ca'fer el-Mushafl geliyor
du. Bu rekabet çok geçmeden iki devlet 
adamının arasının açılmasına sebep oldu. 
Bu sırada yıldızı parlamaya başlayan ve 
Emevf tahtını ele geçirmeyi planlayan İbn 
Ebü Amir (ei -Mansür), Mushafl'yi yalnız 
bırakmak için Galib 'i kendi yanına çek
meye çalıştı. ll. Hakem'in cariyesi Subh'un 
aracılığıyla, Galib'in "zü'l-vizareteyn" la
kabı ile Sağrüla ' la bölgesinin idaresiyle 
görevlendirilmesini, kendisinin de hila
fet ordusunun başkumandam olarak ta
yin edilmesini sağladı. İbn Ebü Amir'in 
bu yükselişinden endişeye kapılan Mus
hafl ise onu engellemek için Galib'in kı
zını oğluyla evlendirerek eski hasmı ile 
arasını düzeltmek istedi. Ancak İbn Ebü 
Amir Galib'in kızıyla evlenerek Musha
fl'nin planını bozdu (367 1 977) ; Halife ll. 
Hişam nezdindeki nüfuzunu kullanarak 
Mushafl'yi aziettirdi ve yerine Galib'in 
getirilmesini sağladı. 

İbn Ebü Amir 'i iyi tanıyanlar, onun ll. 
Hişam ' ın zayıf kişiliğinden faydalanarak 
Endülüs Emevf halifeliğini ele geçirmek 
niyetinde olduğunu anlamakta gecikme
diler. Bunlar aynı zamanda Galib'i, İbn 
EbO Amir karşısında Emevf hanedanının 
haklarını koruyacak yegane kişi kabul 
ediyorlardı. Bu durumun farkında olan 
Galib, Medfnetüssalim'de verdiği bir ziya
fet esnasında İbn Ebü Amir'e hücum et
tiyse de bir sonuç alamadı . 371 'de (981) 
Gormaz'la Atienza arasında bulunan San 
Vicente bölgesinde İbn Ebü Amir'le ye
niden karşılaştı ve galip gelmek üzere 
olduğu bir anda aniden vefat etti. 
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GALİBDEDE 

(bk. ŞEYH GAilB). 

GALİB MiRZA ESEDULIAH 

(1 797- 1869) 

Türk asıllı Hint -Pakistan şairi. 

_j 

_j 

27 Aralık 1797'de Hindistan'da Dek
ken yarımadasında yer alan Türk- İslam 
kültürünün tanınmış merkezlerinden Ag
ra'da doğdu . Lakabı Necmüddevle ve De
blrülmülk, mahlası Galib, şöhreti Esedul
lah'tır. Dedesi Kükan (Ghokan) Beg Han 
soylu bir Türk ailesine mensuptu. Lek
nev'de Asafüddevle'nin ve Haydarabad 
nizarnı Ali Han 'ın hizmetinde bulunan ba
bası Abdullah Beg Han, yolsuzlukları ön
lemek için gittiği Alvar şehrinde şehid 

olmuştu . Bunun üzerine Alvar valisi, bu 
sırada beş yaşında olan Galib ile karde
şi Yusuf 'a iki köy tahsis etti. Anne ta
rafından da tanınmış bir aileye mensup 
olan Galib, İ ngilizler'in Agra yöneticiliği
ne tayin ettiği amcası Nasrullah Beg Han 
tarafından yetiştirildi. Dokuz yaşında 

iken amcasının vefatı üzerine İngiliz 
mahkemesinin kararı ile amcasının ka
yınbiraderinin himayesine verildi. Ancak 
Galib büyük dayısının malikanesinde ra
hat bir hayat sürmeye başladı. Burada 
bazı alimierin yanı sıra ünlü şair Ekbera
badf'den de ders aldı. İran edebiyatının 
tanınmış şairlerinden Bfdil 'i şiirleriyle 

tanıdı. Önceleri Zerdüşt iken Müslüman
lığı kabul eden hacası Abdüssamed 'in 
Galib'in şiir yeteneğinin gelişmesi üzerin
de büyük etkisi oldu. Başlangıçta Fars
ça- Hintçe karışık şiirler yazan Galib 
gençlik döneminde Farsça şiir yazmaya 
ağırlık verdi. Daha sonra Urduca gazel
ler yazmaya başladı. 

1810'da FfrüzpOr Valisi Çerkan'ın kü
çük kardeşi Newab İ lahi Bahş'ın kızı İm
rao Begüm ile evlendi. Bu hanımdan ye
di çocuğu olduysa da hiçbiri yaşamadı. 
Galib evlendikten bir süre sonra Delhi '
ye yerleşti. KalkOta'da bulunduğu 1828-
1831 yılları dışında Del hi' den ayrılma dı. 
Amcasının ölümü üzerine Lord Lake'nin 
emriyle kardeşi Yusuf'la birlikte kendi
sine verilen, ancak bir türlü eline geç
meyen parayı alabilmek için açtığı dava 
uzun yıllar sürmesine rağmen sonuçlan
madı. Bu arada bir müfettiş tarafından 
kumar oynadığına dair verilen rapor üze
rine tutuklandı. Bir müddet sonra dost
ları sayesinde serbest bırakıldı. Rakibi 
saray şairi Zevk Muhammed'in ölümü 


