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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 



(1854) üzerineVacid Ali Şah'ın şiir musa
hibliğine tayin edildi ve onun oğulları

nın hacası oldu. 9 Mayıs 1857'de gittik
çe artan ingiliz baskısına karşı Delhi'nin 
kuzeyinde Hindü ve müslümanların bir
likte başlattıkları isyan hareketi İngiliz 
sömürge ordusu tarafından kanlı bir şe
kilde bastırı1dı. Birçok öğretmen ve ay
dın gözaltına alınarak sorgulandı. Sis
temli bir propaganda ile, Hindistan'da 
bulunmalarının amacını modern haya
tın dışında kalmış olan ülkeyi eğitmek 
ve uygarlaştırmak olarak açıklayan ingi
lizler'le yerli halk arasında bu direniş 

hareketinden sonra doğan gerginlik or
tamında ingiltere halkın geleneklerini 
değiştirme siyasetinden vazgeçmek zo
runda kaldı. ingilizler'in kontrolü altın
da bulunan son Babürlü hükümdan ll. 
Sahadır Şah, isyancılarla ilişkisi olduğu 

gerekçesiyle Galib'i gözaltına aldırarak 
uzun süren sorgularnalara tabi tuttu. 
Serbest bıraktidıktan sonra Rampür Va
lisi Newab Yüsuf Ali Han tarafından ken
disine ömür boyu maaş bağlandı. 1 S Şu
bat 1869'da Delhi'de öldü. 

Yüzyıllarca Farsça ile devam etmiş olan 
Hint müslümanlarının şiirinin, Urdu dili
nin gelişmesi sonucu XX. yüzyılda bir atı
lım yapabilmesinde Galib son derece 
önemli bir rol oynamıştır. Urdu edebi
yatının Farsça ve giderek yerleşmekte 
olan ingilizce karşısında bir geleceği ol
madığı şeklindeki yaygın kanaati kabul 
etmeyen aydınlar arasında yer alan Ga
lib Urdu şiir ve nesrinin gelişmesi için 
azimle çalıştı. Yeni şiirin Galib'in açtığı 
çığırda ilerleyeceğine inananlarla, onun 
tabiata aşırı bağlı anlayışının gelenekten 
kopma ve sapmadan başka bir şey ol
madığını ileri sürenlerin tartışması uzun 
süre devam etti. Muhammed İkbal bir 
şiirinde Galib'in tavrını, "şarabı daha acı 
kılmak için kadehi de eritip şaraba kat
mak" şeklinde ifade etmiştir. ikbal, ca
vidname adlı eserinin Müşteri (Jüpiter) 
feleği bölümünde Galib'le şiir üzerine 
konuşur. 

İlk olarak çağdaşlarından şair Hüse
yin Eltaf Half. Yadigar-ı Galib adlı ese
rinde şairin Hint- Pakistan edebiyatın

daki yeri ve tesiri üzerinde durmuş, bu 
eseri Abdüllatff'in Ghalib'i ve Muham
med İkram'ın Ghalib-Nama adlı kitabı 
takip etmiştir. Galib'in şiirlerinde uhre
vf olana özlem yerine dünyevf yoğunlaş

ma ağır basar. Galib Mirza esas olarak 
dünyevf bir şairdir. Bununla birlikte Hz. 
Peygamber'i ve Hz. Ali'yi öven şiirler de 

yazmıştır. Galib, tabiatı kendi dönemine 
kadar görülmemiş ölçüde müstakil bir 
unsur olarak işlemesiyle aykırı, insana 
yaklaşımıyla hümanist, evren ve hayat 
karşısında mistik, özgür yaratılışının sev
kiyle birden fazla üç dilden oluşan bir şi
irin kendisinde doğduğu orijinal bir şair
dir. Eserleri ve etkisiyle modern çağa 
doğru bir başlangıçtır. Şiir dilinin gün
lük konuşma dilinden farklı olduğu dü
şüncesini modern Urdu şiirine yerleş

tirerek daha başlangıçta sağlam bir te
mel atmıştır. Hint kıtası islam şjirinde 
Ekber-i Allahabadf şiir değerleriyle ha
yatın mizah olarak uyumu, Galib insan
cıl unsurun tamamlanması, İkbal ise is
lam metafiziğinin taparlayıcı ve belir
leyici derecede yer alması olarak kabul 
edilebilir. 

Eserleri. 1. Divan-ı Urdu. İ lk baskısı 
1841 'de yapılan eser yeni şiirlerin de ek
lenmesiyle şairin sağlığında Delhi'de dört 
defa basılmıştır. Galib'in ölümünden son
ra da çeşitli baskıları yapılan eser son 
olarak imtiyaz Ali Arşf tarafından yayım
lanmıştır (Aligarh 1958). z. Külliyyat-ı 

Na?m. Farsça kaside, gazel, küçük mes
nevi ve kıtalardan ibarettir. İlk olarak 
184S'te yayımlanan eserin çeşitli baskı
ları vardır (Leknev 1862, 1924). 3. Külliy
yat-ı Neşr (Leknev 1868). Şu eserleri ih
tiva eder: a) Penc Genc-i Aheng. Mek
tup yazma usulleri, lakaplar. Farsça'nın 
esasları, terimler ve dilin yapısıyla ilgili 
konularla şairin kendi şiirlerinden yap
tığı seçmeleri ihtiva eder. b) Mihr-i Nim 
Rı1z. Eserin "Pertevistan" adını taşıyan 
birinci bölümü bir Babürlü tarihidir. Ese
rin ikipci bölümü yazılmamıştır. c) Des
tenbıl. 1857 Hint-müslüman direnişini 
anlatan bir eserdir. 4. ~at/ -ı Burhan 
(Leknev 1862). Burhan -ı Kat/ adlı Fars
ça sözlüğün tenkidinden ibarettir. Müellif 
eserini bazı ilavelerle birlikte Direfş-i 
Kaviyanf adıyla da yayımiarnıştır (Leknev 
1865) 5. Od-i Hindı~ Urdu ey Mucalla. 
İki mektup derlernesi olup birincisinde 
162, ikincisinde 472 mektup vardır. İlk 
eser 1868'de Mfret'te (Meerut), ikincisi 
1899'da yine Mfret'te ve bazı mektupla
rın da eklenmesiyle 1922'de Lahor'da 
basılrnıştır. 6. Külliyyat-ı Nazm-ı Farsi. 
Galib'in 183S'te M ey {lan e-i Arzu adıy
la düzenlenen Farsça divanı 194S'te; çe
şitli mesnevi, kaside, gazel ve rubaTierini 
ihtiva eden Farsça K ülliyyat'ı da 1963'
te yayırrılanmıştır. 7. Ebr-i Güherbar 
(Delhi 1281 ). Hz. Peygamber'in gazve
lerini Firdevsf'nin Şahname'si ve Niza-
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mf'nin İskendername'si tarzında yaz
maya başlayan Galib ancak giriş kısmı

nı kaleme alabilmiştir. 8. Sebed-i Çin. 
Külliyyat'ına girmeyen şiirlerini ihti
va eder. Eser ilk olarak 1867'de yayım
lanmış, daha sonra 1938'de Delhi'de ba
sılmıştır. 9. Sebed-i Bag-ı Dü Der. Se
bed-i Çin'in tamamı olarak kabul edi
len eserin birinci bölümü Sebed-i Çin 
ile onda yer almayan bazı şiirleri, ikinci 
bölümü Külliyyat-ı Neşr'de bulunma
yan bazı metinleri ihtiva eder. 10. Du ca, 
ey SaMi}. (Leknev, ts .). Hz. Ali'den nak
ledilen bir duanın manzum olarak Fars
ça 'ya tercümesi dir. Galib 'in diğer eser
leri de şunlardır : Müteferri~at-ı Galib 
(Rampür 1947), İnti{ıab-ı Galib (Lahor 
1943). Mekdtib-i Galib ( 1937), Nadi
rat -ı Galib (Karaçi 1919), Nükdt-i Ri~cat 
(Delhi 1867), ~adirname (Delhi 1281). Le
ta,it-i Gaybi(Delhi 1281), Tig-i Tiz(Del
hi 1867). 
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GALİB PAŞA, Mehmed Said 

(1763-1829) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

istanbul'da doğdu . Mektübf-i Sactaret-i 
Ali Kalemi başhalifesi olan Seyyid Ahmed 
Efendi'nin oğludur. Babasının 1774 yı
lında ölümü üzerine aynı kalemde ba
basının halefi olan Berrf Abdullah Efen-
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