GALiB PAŞA CAMii
kınlarını İstanbul'dan uzaklaştırtarak uygun zemini hazırladılar. ardından da Galib Paşa 'yı aziettirdiler (14 Eylül 1824).
Bu azlin görünürdeki sebebi, Galib Paşa'nın cebecilerin ayaklanmasını bastır
mada gevşek davranması ise de gerçek
sebebin ll. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'
nın kaldırılması teklifini kabul etmeyerek bu işi Benderli Selim Paşa'nın daha
iyi yapabileceğini söylemesi olduğu anla şılmaktad ır (Cevdet. XII . 99) .
Vezirliği kaldırılarak Gelibolu'da oturmaya mecbur tutulan Galib Paşa'nın sürgün yeri beş altı ay kadar sonra Manisa'ya çevrildi; ancak daha oraya varmadan vezirliği iade edilip Erzurum valiliğiyle Şark seraskerliğine gönderildi. Erzurum'da bulunduğu sırada Batıali'ye
gönderdiği yazılarında ısrarla. Ruslar'ın
Osmanlı

Devleti'ne karşı savaşa hazır
bu bakımdan Anadolu'daki
sınır boylarınd a düzenli asker sayısının
arttınlmasını istedi. Gerçekten Ruslar
1828 yılı ortalarında Rumeli'de ve Doğu
Anadolu'da saldırıya geçtiler. Mühimmat.
topçu yetersizliği ve karışık halkın ilgisizliği yüzünden Galib Paşa Kars Kalesi'ni Ruslar'a terketmek zorunda kaldı.
Onun bu hareketi padişaha korkaklık
şeklinde yansıtılınca Sultan Mahmud tarafından görevinden alındı ve sürgüne
gönderildiği Balıkesir'de vefat etti. Mezarı Zağanos Paşa Camii hazfresindedir.
Kütahya'da oturduğu sırada buradaki
Mevlevf veya Kadirf Tekkesi şeyhlerinin
ikameti için bir ev yaptırmış, İstanbul'
da Kasım Çavuş Camii'ni de tamir ettirmiştir (Sicili-i Osman[, lll. 616)
landıklarını.

XIX. yüzyılın ilk yarısında
devlet adamlarının önde gelenlerindendir. Çeşitli görevleri sırasın
da yazdığı resmi yazıları Avrupa siyasetine olan vukufunun başlıca delilleridir.
Amedciliği esnasında Paris'ten gönderdiği mektuplar da bu hükmü doğrulamaktadır. Millet Kütüphanesi'nde bulunan (nr 832) eksik nüshası Edebiyyôt-ı
Umumiyye Mecmuası'nda yayımianmış
Galib

Paşa ,

yetişmiş
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GALİB PAŞA CAMii
İstanbul'da Erenköy semtinde

XIX.
L

yüzyılın

son yıllarında
bir cami.

yapılan

nazırlık

yapan Abdullah Galib Pa-

şa tarafından inşa ettirilmiştir.

Cemaatinin çokluğu gerekçesiyle caminin genişletilmesi için projeler hazır
lanırken 1986 yılında bu tasarılar hiç dikkate alınmadan binanın sağ tarafına
kubbeli bir ek bitiştirilmiştir.
Galib Paşa Camii, XIX. yüzyılın sonlaTürk sanatında ve bilhassa mimarisinde hakim olan karma (eklektik) üslübun bir temsilcisidir. Bu bakımdan Osmanlı döneminin bilinen belli başlı üslüplarının hiçbirine tam olarak uymaz. Cami
köşebaşı parselinde, etrafı demir parmaklıklı bir duvarla çevrili avlunun içindedir. Kapalı mekan halindeki son cemaat
yeri iki katlıdır. Caminin harimi kare planlı olup bunu sekizgen biçiminde sağır ve
basık kasnakli bir kubbe örter. Kıble cephesinde mihrap küçük bir çıkıntı şeklinde
dışarı taşar. İki yan cephelerde dört plasterle sınırlanmış üçüz pencereler içeriyi
aydınlatır. Dökme demirden parmakiıkii
bu pencerelerden iki yanlarda olanlar
dikdörtgen. ortadaki ise daha yüksek
ve yuvarlak kemerlidir. Pencerelerin bu
mimari düzeni üstlerinde bir silme ile
de vurgulanmıştır. Bu durum. İlkçağ 'ın
sonlarında Roma mimarisinde sık kullanılan "Suriye alınlığı" denilen sistemden
ilham alındığını göstermektedir.
rında

Caminin son cemaat yeri kitlesinin sağ
yükselen minaresi de Türk minare geleneklerinden farklıdır . Cami binası gibi minarenin de dışı sıvalı olduğun
dan malzemesi hakkında bir fikir edinmek mümkün değildir. Gerek pabuç kısmı
gerekse gövde ve petek sekiz cepheli olup
bu yüzeylerin her biri kasetler halinde sı
vanmıştır. Şerefe çıkması ve külah baş
langıcında antik mimarinin yumurta frizinin kullanıldığı görülür. Kagir külah da
klasik külahiardan bütünüyle değişiktir.
köşesinde

_j

İstanbul'un Anadolu yakasında Bağdat
caddesi kenarında, bu cadde ile kesişen
Ethem Efendi caddesinin dörtyol ağzın
da bulunmaktadır. Yakın tarihlerde çok
yoğun bir yerleşmeye sahne olan çevresinin tek camisidir. Kapısı üstündeki kitabeden anlaşıldığına göre 1316 (1898 -99)
yılında, ll. Abdülhamid döneminde vali-

Galib Paşa camii ve icinden bir görünüş

olan sefaretnamesi kendisinin iyi bir müdekkik olduğunu göstermektedir. Yabancı dil bilmemesine rağmen el attığı
işlerin künhüne nüfuz etmesini bilen Galib Paşa ' nın bazı gazellerinin bulunduğu
da bilinmektedir. Galib Paşa adam yetiştirmeye büyük önem vermiş ve Pertev Mehmed Said Paşa'yı yetiştirmiştir.
Bunun da Mustafa Reşid Paşa'yı yetiş
tirdiği göz önünde tutulursa Galib Paşa'nın bir bakıma modern Türk diplomasisinin kurucusu olduğu söylenebilir.
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Caminin içi son dönemin kalem işi naile bezenmiştir. Minber ve vaaz
kürsüsü ise ahşaptan yapılmıştır. Galib
Paşa Camii'nin ilk yapıldığında çekilen
resminde etrafının boş olduğu ve çıplak
bir arazi üstünde bulunduğu görülür. Bugün avlusunu çok sayıda ağaç gölgeler.
Avlu duvarının Bağdat caddesi tarafın 
daki köşesinde yer alan mermer çeş
menin ise camiyle bir ilgisi olmayıp yaklaşık yirmi- yirmi beş yıl kadar önce buraya getirilmiştir. Avludaki meşruta ile
şadırvan ise yeni yapılmıştır.
kışları
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Meşhur şair Ferezdak'ın babası.
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Galib b. Sa'saa b. Naciye
et-Tem!m! ed-Dar!
(ö. 41/661'den sonra)
_j

Temfm kabilesinin Mücaşi ' kolunun ileri gelenlerinden ve Cahiliye devrinin ünlü cömertlerindendi. Muhadramün* dan
olan Galib b. Sa'saa ' nın cömertlik yarışın
da daima ön saflarda yer aldığı ve isimlerini bile sormadan insanlara bol hediyeler verdiği rivayet edilir. Hz. Ömer'in
hilafeti sırasında Medine 'ye geldi. Hz. Osman zamanında meşhur şair Sühaym b.
VesTI ile girdiği cömertlik yarışında kendisinin daha cömert olduğunu göstermek için Cahiliye geleneğine uyarak bir
deveyi ayaklarını kesrnek suretiyle öldürüp insanlara ikram etti. Bunu duyan
Hz. Ali, Allah için kesilmeyen hayvanların
etinden yenilmesinin doğru olmadığı
nı söyledi. Diğer taraftan Galib Cemel
Vak'ası ' ndan sonra oğlu Ferezdak' ı Hz.
Ali'ye götürdü, halife de oğluna Kur ' an-ı
Kerim öğretmesini tavsiye etti ve övünmekten de vazgeçmesini istedi. Galib
Muaviye devrinin (661-680) ilk yıllarında
öldü ve Kazıme'de defnedildi.
Galib b. Sa ' saa ' nın sağlığında ona gelen fakir kimselerin ölümünden sonra
oğlu Ferezdak'ı ziyaret ederek ihtiyaçlarını bildirdikleri ve babasının mürüwetini anlatıp kendisinden yardım istedikleri anlaşılmaktadır . Rivayete göre, Zi-
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yact b. Ebfh'in Basra valiliği sırasında bir
gün sattığı develerio parasını keselere
yerleştiren Ferezdak'a bir adamın. "Baban Galib sağ olsaydı böyle yapmazdı "
demesi üzerine Ferezdak paraların hepsini etrafındaki insanlara dağıtmıştır.
Galib'in kabri yardım dileyenierin ziyaretgahı olmuştur . Bundan dolayı Ferezdak şiirlerinde babasından sık sı k "sahibü'l-cedes" ve "zü'l -kabr" (mezarı ziyaretgah olan kimse) diye bahseder.
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Ebu Abdiilah el-Galib -Billah
Muhammed b. Yusuf
b. Muhammed el-Ensar! en -Nasr!
(ö. 671/1273)

L

Nasriler'in kurucusu
ve ilk hükümdan
(1232- 1273).

_j

591 'de ( 1195) Areüne'de (Arjona) doğ
du. Mensup olduğu Nasrfler'in. Hazrec
kabilesinin reisi sahabi Sa'd b. Ubade'nin soyundan geldiği söylenmektedir.
Ancak bu konuda başka rivayetler de
vardır. Galib- Billah. İbnü ' I-Ahmer ve ı.
Muhammed adıyla da bilinir. "Ahmer",
tenindeki hafif kırmızılıktan dolayı dedesine verilmiş bir lakaptır. İbn İzarf,
NasrTier'in alarnet olarak yalnız bu rengi kullandıklarını , hep al ata bindiklerini, yazıları bu renk kağıda yazdıklarım,
İbn Hüd 'un Abbasller'in ala m eti olan siyah rengi elbiselerinde aksettirmesi gibi onların da al renkli elbiseler giydiklerini belirtir. Bu renk. hıristiyan kaynak-

larında

Bermejo (kı zı l ) diye tanınan VI.
Muhammed ve diğe r aile fertlerinde de
görülmeye devam etti. Nasrf sultanları
kırmızı rengi saraylarında , kubbelerinde
ve bayraklarında bir alarnet olarak benimsediler.
Muvahhidler 1212'de İkab Savaşı ' nda
(Las Navas de Tolosa) mağlüp olunca Endülüs'teki çok sayıda İslam şehir ve kalesi hıristiyanların eline geçti. Bu sırada
Belensiye (Valencia) bölgesi dışında bütün Endülüs 'ü ele geçiren İbn Hüd'un ordusu. Liyün (Leon) Kralı IX. Alfonso karşı
sında Maride'de (Merı da) yenilgıye ug raaı - (627 1 1230) Aynı yıl lll. Fernando (Ferdinand) kuwetlerini Şerfş ' in (Jerez) tepelerine doğru çekti. 629'da ise (1232) İb
nü'I-Ahmer İbn Hüd'a tabi olmaktan vazgeçip Areüne'de halkı kendisine tabi olmaya çağırdı. Kumandanların , fakihlerin
ve alimierin de desteğiyle Vactfaş (Guadix)
ve Besta'yı (Baza) kendine bağladı. Areüne'den sonra Ceyyan ' ı da (Jaen) hakimiyeti altına aldı. 630'da ( 1232) kendisine
biat edildi ve aynı yıl Şerfş de ona itaatını bildirdi. Bütün bu gelişmelerde kumandanı Abdülmelik b. Sanactid 'in büyük payı vardır. Bir süre sonra Kurtuba
halkı da İbnü'I-Ahmer' e biat etti; fakat
halkına iyi davranmadığı için Kurtuba'dan kovuldu. 631 (1233-34) yılında şehir yeniden İbn Hüd'un eline geçti. Bu
esnada müslümanlar Endülüs'te yaşanan karışıklıklardan dolayı büyük bir sıkıntı içinde idiler. İbnü ' l-Ahmer aynı yıl
İşbfliye'yi (Sevilla) ele geçirdi, ancak yaklaşık otuz gün şehre hakim olabildi. İş
bfliyeliler onu şehirden çıkardılar ve yeniden İbn Hüd 'a biat ettiler. Galib- Billah. İbn Hüd gibi başlangıçta bir süre
Abbasf Halifesi Müstansır- Billah'a bağ
lılığını bildirmiş ve onun adına hutbe
okutmuştur . Daha sonra "emfrü'l-müslimfn " unvanın ı a ldı ve 26 Ramazan 635
(12 Mayı s 1238) tarihinde Gırnata ' da kendisine biat edildi. Böylece Gırnata Nasrfler'in başşehri oldu.
Galib- Billah dış siyasette Kastilya (Cast il la. Kaşta l e) kralını hoşnut etmeyi, Mağ
rib ve Tunus sultanları ile de iyi geçin-

