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Iii TALAT SAKALLl 

İBN GALBÜN, Azzun 
( ..:.ı,# ı.)-1 0.9.i: ) 

(ö. 522/ 1128'den sonra) 

Endülüs'te 
Molina de Aragon Kalesi'nin 

müslüman emiri. 
_j 

Asıl adı tam bilinmemekte, ancak Az
zun olması kuwetle muhtemel görülmek
tedir. Nitekim iki oğlunun künyesinde de 
bu ad geçmektedir. Sehle (Aibarracin) ve 
Medinetüsalim (Medinaceli) arasında yer 

alan Malina de Aragon Kalesi'ni burayı ele 
geçiren ünlü İspanyol kahramanı Sid (el
Cid, Rodrigo Di az de Vi var, ö . 492/1 099) 

adına yönettiği kaydedilmektedir. 

Poema de Mio Cid adlı manzum eser
de İbn Galbun'un Malina Kalesi'nin ku

mandanı olduğundan bahsedilmektedir. 
Bu kitabın üç ayrı yerinde, Abengalb6n 
diye anılan İbn Galbun ile Sid arasında İbn 
Galbun'un kaleyi yönetmesi karşılığında 
bir vergi anlaşması yapıldığı anlatılmak
tadır. Anlaşmaya göre İbn Galbun, Sid'in 

adamları Malina'dan geçerken onları mi-

safir edecek ve istenildiğinde 1 00 süva
riyle onlara refakat edecektir. Bunun ya

nında İbn Galbun vergiyi para olarak öde
meyip Sid'e değerli hediyeler gönderecek
tir. Eserin 1476-1559. mısralarında İbn 
Galbun'dan Sid'in arkadaşı olarak bahse

dilmekte ve Sid'in adamlarını "dostunun 

adamları" diye karşılayıp onlara yemek 
ikram ettiğinden söz edilmektedir. Daha 
sonra onun Sid'in kızlarını da ağırladığı ve 
Medinetüsalim'e kadar uğurladığı anla

tılır. Kızların kocaları sahip olduğu zen
ginlikleri elde etmek için İbn Galbun'u öl
dürmeyi planlamışlarsa da durumu öğ

renen İbn Galbun suikasta engel olmuş
tur. Poema'da İbn Galbun'dan son ola
rak 2880-2885. mısralarda bahsedilir. 
Burada onun Sid'in kızlarını ve onlarla bir
likte Belensiye'ye (Valencia) giden adam
larını Malina'da ağırladığı anlatılmakta
dır. 

Poema de Mio Cid'de çizilen İbn Gal
bun portresi onun hayali bir karakter ol
duğu izlenimini uyandırmaktadır. Ancak 
İbnü'l-Esir de cesaretiyle meşhur İbn Gal
bun adlı bir emirden bahseder. İbn izari 
ise İbn Galbun'un Endülüs'ün Murabıt
lar'a tabi olan diğer yöneticileriyle birlik
te İşbiliye'nin (Sevilla) Murabıt valisi ku
mandasında Kutende (Cutanda) savaşına 
1 7 Rebiülahir s 14'te ( 16 Temmuz 1120) ka
tıldığını bildirmektedir. Aragon Kralı ı. Al
fonso 'nun Şe!Gn (Jalon) bölgesini ele ge
çirerek Doğu Endülüs'e giden yollara ulaş
masını engellerneyi hedefleyen bu savaş
ta Murabıtlar yenilmişlerdi, ı. Alfansa da 
Şelun ve Jiloca vadilerini ele geçirmişti. 
Alfansa 522 (1128) yılında da Malina de 
Aragon'u almış. Malina'nın yöneticileri 
Endülüs bölgesine (Andalucia) göç etmek 
zorunda kalmışlardı. İbn Galbun bu sıra
da Malina'nın emiri idi. 

İbn Galbun'un iki oğlunun Murabıtlar'ın 
yıkılışından sonra Runde (Randa) ve Şe
riş'in (Jerez) yöneticileri olduğu rivayet 
edilmektedir. Bunlardan Ebü'l-Gamr 541'

de ( 1146) Muvahhidler'i tanımış ve onlar
la iş birliği yaparak İşbiliye'nin kuşatılma
sında, Ceziretülhadra'nın (Aigeciras) Mu

rabıtlar'dan alınmasında ve VII. Alfansa 
Kurtuba'yı (Cordoba) tehdit ettiğinde 
Muvahhidler'e yardımcı olmuştur. Ebü'l

Gamr muhtemelen Kont Sancho Girne
no'un kumanda ettiği bir orduya karşı 
İşbiliye bölgesinde 552 (1157) veya SS3 
( 1158) yılında yapılan Zaabuka (Zağa bO

le) savaşında öldürülmüştür. Diğer oğlu 
Ebü'l-Ala ve torunları da Muvahhidler'e 

karşı sadakatieriyle tanınmışlardır. 

İBN GALBÜN, Ebü'I-Hasan 
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Ebü'l-Hasen Tahir b. Abdilmün'im 
b. Ubeydillah b. Galbfın 

el-Halebt el-Mısrt 
(ö. 399/1009) 

Kıraat alimi. 
L _j 

Halep'te dünyaya geldi. Babası gibi o da 
büyük dedesi Galbun'a nisbetle İbn Gal
bun diye meşhur oldu. Eymen Rüşdi Sü
veyd, Ma'rifetü'l-~urra'ın Beyrut baskısı 
nüshasında (1 . 369 ), Zehebi'nin otuz ile 
elli bir yaşları arasındakiler için kullanılan 
"kühule" kelimesini zikrederek, "KühGlet 
yaşlarında öldü" demesinden ve hocala
rının vefat tarihlerinden hareketle onun 
347 (958) yılı civarında doğmuş olabilece
ğini ileri sürmekteyse de aynı eserin mü
ellif tarafından genişletHip pek çok tas
hih yapılarak kaleme alınan istanbul bas
kısı nüshasındaki (ll, 699). "Zannıma gö
re öldüğünde altmış yaşlarında idi" ifa
desine bakıldığında 339'da (950) doğdu
ğunu söylemek mümkündür. 

İbn Galbun. ilk bilgilerini tanınmış bir 
alim olan babasından almış olmalıdır. Ki
tdbü's-Seb'a'yı, bizzat müellifi İbn Mü
cahid'den dinleyen Ali b. Muhammed el
Muaddel el-Halebi'den okudu. Babasıyla 
birlikte Mısır'a yerleşerek burada baba
sından ve Ebu Adi, Abdülaziz b. Ali, Ah

med b. Abdülaziz b. Büdhün gibi alimler
den kıraat tahsil etti. İbn Büdhün'ün 359'
da (970) vefat ettiği dikkate alınırsa (Ze
hebl, Ma'ri{etü 'l-kurra', ll . 610) Mısır'a gi-
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