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Caminin içi son dönemin kalem işi na
kışları ile 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. Bu
gün avlusunu çok sayıda ağaç gölgeler. 
Avlu duvarının Bağdat caddesi tarafın

daki köşesinde yer alan mermer çeş
menin ise camiyle bir ilgisi olmayıp yak
laşık yirmi- yirmi beş yıl kadar önce bu
raya getirilmiştir. Avludaki meşruta ile 
şadırvan ise yeni yapılmıştır. 
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GALİB b. SA' SAA 
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Galib b. Sa'saa b. Naciye 
et-Tem!m! ed-Dar! 

(ö. 41/661'den sonra) 

Meşhur şair Ferezdak'ın babası. 
_j 

Temfm kabilesinin Mücaşi ' kolunun ile
ri gelenlerinden ve Cahiliye devrinin ün
lü cömertlerindendi. Muhadramün*dan 
olan Galib b. Sa'saa ' nın cömertlik yarışın
da daima ön saflarda yer aldığı ve isim
lerini bile sormadan insanlara bol hedi
yeler verdiği rivayet edilir. Hz. Ömer'in 
hilafeti sırasında Medine'ye geldi. Hz. Os
man zamanında meşhur şair Sühaym b. 
VesTI ile girdiği cömertlik yarışında ken
disinin daha cömert olduğunu göster
mek için Cahiliye geleneğine uyarak bir 
deveyi ayaklarını kesrnek suretiyle öl
dürüp 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 övün
mekten de vazgeçmesini istedi. Galib 
Muaviye devrinin (661-680) ilk yıllarında 
öldü ve Kazıme'de defnedildi. 

Galib b. Sa 'saa ' nın sağlığında ona ge
len fakir kimselerin ölümünden sonra 
oğlu Ferezdak'ı ziyaret ederek ihtiyaçla
rını bildirdikleri ve babasının mürüwe
tini anlatıp kendisinden yardım istedik
leri anlaşılmaktadır . Rivayete göre, Zi-
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Ga lib Pasa 
camii'nin 

cümle kap ı s ı 

üzerindeki 
kitabe 

yact b. Ebfh'in Basra valiliği sırasında bir 
gün sattığı develerio parasını keselere 
yerleştiren Ferezdak'a bir adamın. "Ba
ban Galib sağ olsaydı böyle yapmazdı" 

demesi üzerine Ferezdak paraların hep
sini etrafındaki insanlara dağıtmıştır. 

Galib'in kabri yardım dileyenierin zi
yaretgahı olmuştur. Bundan dolayı Fe
rezdak şiirlerinde babasından sık sık "sa
hibü'l-cedes" ve "zü'l -kabr" (mezarı ziya
retgah olan kimse) diye bahseder. 
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Şeyh Ebu Abdiilah el-Galib -Billah 
Muhammed b. Yusuf 

b. Muhammed el-Ensar! en -Nasr! 
(ö. 671/1273) 

Nasriler'in kurucusu 
ve ilk hükümdan 

L 
(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 de
desine verilmiş bir lakaptır. İbn İzarf, 
NasrTier'in alarnet olarak yalnız bu ren
gi kullandıklarını , hep al ata bindikleri
ni, yazıları bu renk kağıda yazdıklarım, 
İbn Hüd 'un Abbasller'in ala m eti olan si
yah rengi elbiselerinde aksettirmesi gi
bi onların da al renkli elbiseler giydikle
rini belirtir. Bu renk. hıristiyan kaynak-

larında Bermejo (kı zı l ) diye tanınan VI. 
Muhammed ve diğer aile fertlerinde de 
görülmeye devam etti. Nasrf sultanları 
kırmızı rengi saraylarında , kubbelerinde 
ve bayraklarında bir alarnet olarak be
nimsediler. 

Muvahhidler 1212'de İkab Savaşı ' nda 
(Las Navas de Tolosa) mağlüp olunca En
dülüs'teki çok sayıda İslam şehir ve ka-
lesi hıristiyanların eline geçti. Bu sırada 
Belensiye (Valencia) bölgesi dışında bü-
tün Endülüs 'ü ele geçiren İbn Hüd'un or
dusu. Liyün (Leon) Kralı IX. Alfonso karşı
sında Maride'de (Merıda) yenilgıye ugraa-ı - 
(627 1 1230) Aynı yıl lll. Fernando (Ferdi
nand) kuwetlerini Şerfş ' in (Jerez) tepele-
rine doğru çekti. 629'da ise (1232) İb
nü'I-Ahmer İbn Hüd'a tabi olmaktan vaz
geçip Areüne'de halkı kendisine tabi ol
maya çağırdı. Kumandanların , fakihlerin 
ve alimierin de desteğiyle Vactfaş (Guadix) 
ve Besta'yı (Baza) kendine bağladı. Areü
ne'den sonra Ceyyan' ı da (Jaen) hakimi-
yeti altına aldı. 630'da ( 1232) kendisine 
biat edildi ve aynı yıl Şerfş de ona itaatı-
nı bildirdi. Bütün bu gelişmelerde ku
mandanı Abdülmelik b. Sanactid 'in bü-
yük 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 şe-
hir yeniden İbn Hüd'un eline geçti. Bu 
esnada müslümanlar Endülüs'te yaşa-
nan karışıklıklardan dolayı büyük bir sı-
kıntı içinde idiler. İbnü 'l-Ahmer aynı yıl 
İşbfliye'yi (Sevilla) ele geçirdi, ancak yak
laşık otuz gün şehre hakim olabildi. İş
bfliyeliler onu şehirden çıkardılar ve ye
niden İbn Hüd 'a biat ettiler. Galib- Bil-
lah. İbn Hüd gibi başlangıçta bir süre 
Abbasf Halifesi Müstansır- Billah'a bağ
lılığını bildirmiş ve onun adına hutbe 
okutmuştur. Daha sonra "emfrü'l-müs
limfn " unvanın ı a ldı ve 26 Ramazan 635 
(12 Mayıs 1238) tarihinde Gırnata'da ken
disine biat edildi. Böylece Gırnata Nasrf
ler'in başşehri oldu. 

Galib- Billah dış siyasette Kastilya (Cas
t il la. Kaşta l e) kralını hoşnut etmeyi, Mağ
rib ve Tunus sultanları ile de iyi geçin-



cal i b. sillah 

tarafından 

bast ı rılan 

bir dinar 

(Musee du 

Batha, Fez, 

nr. 52 -2-1 ) 

meyi hedef edinmişti. Başlangıçta Mağ
rib sultaniarına bağlıydı ve uzak görüş
lülüğü, zekası ve liyakatiyle Endülüs'te 
Muvahhidler idaresini yeniden ihya et
mekte olan bir lider görüntüsü verdi. Bu 
sebeple onlar tarafından tanındı, yardım 
ve destek gördü. 636 ( 1238-39) yılında 
Muvahhidler'den Abdülvahid er-Reşid'e 
biat etti. 637'de (1239-40) bubiatını ye
niledi. Bu durum Abdülvahid er-Reşid'in 
640'ta ( 1242) ölümüne kadar devam et
ti. Onun ölümünden sonra bu defa hut
beyi Hafsi Sultanı ı. Ebu Zekeriyya Yah
ya adına okuttu. Bunun üzerine sultan 
cihada destek vermek maksadıyla ken
disine çok miktarda yardım gönderdi. 

Galib- Billah döneminde hıristiyanlar 

islam topraklarında ilerlemeye devam 
ettiler. lll. Fernando'nun hedefi, Kurtu
ba'dan sonra Gırnata'nın savunma hat
larını da ortadan kaldırmaktı. Fernando 
iki günlük bir kuşatmadan sonra AreO
ne'yi ele geçirdi (Kasım ı 244); Ceyyan ise 
yedi ay süreyle kuşatmaya dayandı. Fa
kat Galib- Billah bu şehri kurtaramadı. 

lll. Fernando ile şehri ve bazı kaleleri ona 
bırakma karşılığında antlaşma imzaladı 

(643 / ı 246). Antlaşmadan sonra erginlik 
çağındaki müslümanlar şehri terkettiler. 
diğerleri ise hıristiyanlarla birlikte kaldı
lar; bunlara "müdeccen" denilir. Galib
Billah yapılan antlaşma ile Fernando'nun 
hakimiyetini tanımayı , yıllık 1 SO.OOO altın 
haraç vermeyi ve gerektiğinde askeri yar
dımda bulunmayı taahhüt ediyordu. Cey
yan Antlaşması. Gırnata'da kurulan Nas
ri Emirliği'nin Kastilya Krallığı tarafından 
tanınması demekti. Bu antlaşma Gırnata 
emirini Kastilya'ya boyun eğmeye mec
bur bırakmıştı. Gerçekten de antlaşma-

ya sadık kalan Galib- Billah iş biliye ku
şatmasında krala SOO atlı gönderdi. Da
ha sonra Şeriş, Erkuş (Arcos) . ŞezQne (Se
dona). Lebriha (Lebrüa) ve Leble'ye (Nieb
la) yönelik saldırılara da katıldı. Bu du
rum 1262 yılına kadar devam etti. 

Ceyyan Antiaşması'ndan sonraki yir
mi yıl barış içinde geçti. Galib- Billah bu 
sayede Maleka, Meriye ve diğer komşu 
şehirlere karşı koydu, Gırnata Sultanlı
ğı'nı güçlendirme fırsatı buldu. Halbuki 
bu dönem Endülüs'te en sıkıntılı günlerin 
yaşandığı bir dönemdi. 6S2 (1254) yılın
da işbiliye dışında Alfansa ile bir araya 
gelip yeniledikleri bu antlaşma ile itti
fak daha da güçlendi. 

Endülüslü mahalli liderlerin çoğunun 
kendisine boyun eğmesinden sonra du
rumu kuwetlenen Galib- Billah. hıristi

yanlara kaptırdığı bazı toprakları geri 
almak düşüncesiyle Sebte'ye göz dikti. 
6S9 ( 1261) yılında Sebte Valisi Azafi bu
raya saldıran Gırnata kuwetlerinin ku
mandanı Zafir'i öldürdü ve Gırnata do
nanmasının tamamına yakınını ele ge
çirdi. Daha sonra X. Alfansa Kadis, Şeriş, 
isticce ve Leble'yi işgal etti. 

Galib- Billah 126S yılının sonlarında sı
nırlarını tahkim etti. Bu sırada onun 1 SO 
kadar şehir ve kaleyi Alfansa'ya terket
mesinin ardından Mürsiye ve diğer böl
gelerden müdeccenler Beni Ahmer top
raklarına göç etmeye başladı. Galib- Bil
lah düşmanlarını zayıflatmak için arala
rına nifak sokmaya çalıştı. 1267 yılında 
üç ay boyunca sürdürdüğü Maleka ku
şatması başarısızlıkla sonuçlandı. Kas
tilya asilzadeleri 1272 ·de X. Alfansa 'yu 
tanımayı reddedip Don Filip (Alfonso'nun 
kardeş i) ve Nufio Gonzalez kumandasın
da Gırnata'ya gittiler. Galib bunları çok 
iyi karşıladı, Nufio Gonzalez'i Şenil sara
yında ağırladı; onu Beni EşkllOle'ye kar
şı kullanmak istiyordu. 

Elhamra Kalesi'nin bulunduğu yerde 
yeni bir kasabanın (bugünkü Elhamra) 
kurulması talimatını veren ve cami, ha
mam gibi birçok hayır eseri yaptıran Ga
lib- Billah. 671 yılının Cemaziyelahir or
talarında (Ocak 1273) attan düştü ve 29 
Cemaziyelahir 671 'de (21 Ocak 1273) ve
fat etti. Sebike tepesindeki Eskicami 
Kabristanı'na defnedildi. Yerine "Faklh" 
lakabıyla tanınan oğlu ll. Muhammed 
geçti. Ebü'l-Beka er-Rundi Raviatü'l
üns ve nüzhetü 'n-nefs'i ona ithaf et
miş, birçok şehir ve kaleyi X. Alfansa'ya 
terketmesi üzerine de Rişd 'ü '1- Ende
lüs 'ü kaleme almıştır. 

GALiYYE 

ibnü'l-Hatib'in kaydettiğine göre Ga
lib- Billah lükse ve rahatına düşkün de
ğildi. Çok sade giyinir, kıt kanaat geçin
meyi ve bir bedevi gibi yaşamayı tercih 
ederdi. Savaşlara bizzat katılır. güçsüz 
kimselere yardım ederdi. Haftada iki 
gün halkla görüşürdü. Bu sırada şairler 
şiir okur. heyetler gelir giderdi. Özel top
lantılarında itibarlı kimselerin, üst dü
zey görevlilerin ve başkadıların tavsiye
lerini dinlerdi. 
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Daha çok Şia'ya mensup olan 
ve aşırı düşünceler taşıyan 

gruplar için kullanılan, 
İslam toplumu tarafından 

tasvip edilmemeyi belirten bir terim. 
L ~ 

Sözlükte "haddi aşmak" manasına ge
len gulüv kökünden çoğul anlamında bir 
nisbet ismi olup "itidal çizgisini aşanlar " 

demektir. Bu kökten türeyen gulat ile 
ehlü'l -gulüv, ashabü'l- gulüv terkipleri 
de aynı manada kullanılır. 

Mezhepler tarihiyle ilgili olarak eser 
yazan Sünni ve Şii müellifleri, galiyye te
rimini genellikle imarnet konusunda aşı
rı görüşler benimseyen ve Şia'ya bağlı
lık (teşeyyu·) iddia eden gruplar için kul
lanmışlardır. Bunun yanında bu grupla
rın özellikle ahireti inkar edip tenasüh 
inancını benimsediklerine de dikkat çek
mişlerdir (mesela bk. Nevbahti, s. 19, 32, 

35, 4 1; Eş ' ari, s. 5-16, 46) ibn Babeveyh 
el- Kum mi Galiyye 'nin Allah 'ı inkar etti-
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