
de sık sık Te,vilü müşkili'l-Kur,an 'a 
atıflar yapıldığı görülmektedir. Mese
la Bakara sOresine başlarken "elif lam 
mim" harflerinin hurOf-ı mukattaadan 
olduğunu. bu gibi harfleri Müşkil adlı 
kitabında açıkladığını söylemektedir ( Ga
rfbü ' l-Kur'an, s. 39) Yine bu eserinde kı
saca ele aldığı bazı kelimeler hakkında 
daha fazla bilgi için Te,vflü müşkili 'l
Kur, an 'a atıf yapmaktadır (mesela b k. 
s. 4 1. 42. 44. 45. 47 . 49. 77. 78) Bazan da 
kelimelerin çeşitli vecihlerde kullanılışı 

ve iştikakları için bu eserdeki yerlerine 
işaret edilmiş (bk s. 50. 62. 64. 66, 71 . 9 1. 
101 . 108). harflerin ziyadeliği ve lafızla

rm tefsiri hususunda yine aynı esere ba
kılması istenmiştir (mesela b k. s. ı 03. 484. 
493. 503) . İbn Mutarrif ei-Kinani, birbiri
ni tamamlayan bu iki eseri birleştirerek 
el-Kurtayn adıyla yeni bir eser meyda
na getirmiştir (Mısır 1355) 

Garfbü '1- ~ur, an ' ın mukaddimesin
de İbn Kuteybe eserini kısa. açık ve der
li toplu bir şekilde hazırlamaya çalıştığı
nı ; okuyucu yu bıktırmaktan kaygı duy
duğu için çok kullanılan kelimelerle ilgi
li fazla örnek vermediğini; gramer ör
nekleri, hadisler ve isnadlarla eserin hac
mini genişletmekten kaçındığını belirtir. 
Garib kelimeleri açıklarken müfessir ve 
lugatçıların ifadelerinden en fasih olanla
rını seçtiğini ve bunların verdiği manalar
dan ayrılmadığını söyleyen müellif. "Al
lah ' ın isimlerinin ve sıfatlarının iştikakı ve 
bunların anlamlarının açıklanması " baş

lıklı kısımda yirmi altı kelimenin etimalo
jik ve edebi izahını yapmakta, "Kitapta 
çok kullanılan kelimeler" başlığı altında 
ise kırk kadar kelimeyi incelemektedir. 
Bu genel başlıklardan sonra Fatiha'dan 
başlayıp Nas'ın sonuna kadar her sOre
deki anlaşılması güç kelime ve terkipierin 
filolojik açıklamasını yapmaktadır. 

İbn Kuteybe bu eserinde, EbO Ubey
de et-Teymi'nin Mecazü 'l-Kur ,an ' ı ile 
Ferra'nın Me'ani'l-~ur,an'ından ge
niş ölçüde faydalanmış, yer yer bu eser
lerden iktibaslar yapmış, ancak bu ese
rinde kendi dirayet ve kabiliyetini de or
taya koymuştur. Bu bakımdan Garfbü '1-
~ur,an daha sonra kaleme alınan aynı 
konudaki eserler için kaynak olmuştur. 
Nitekim EbO Bekir es-Sicistani, Taberi, 
Fahreddin er- Razi. Eb O Hayyan ve Kur
tubi gibi pek çok alim bu eserden isti
fade etmiştir. 

Garfbü'l-~ur,an Seyyid Ahmed Sakr 
tarafından tahkik edilerek yayımlanmış
tır (Kah i re ı 370/ 1958) Naşir bu çalışma
sında garib kelimelerin geçtiği ayetleri 

numaralamış, müellifin diğer eserlerden 
yaptığı iktibasları göstermiş ve açıklama
lar sırasında kullanılan beyitlerin kaynak
larına işaret etmiştir. Ayrıca bu neşirde 
garib kelimeler hakkında sözlük ve gra
mer açıklamaları yapılmış; İbn ManzOr'un 
Lisanü '1- 'Ara b 'ı. Ragıb el- İsfahani'nin 
el-Müfredat'ı, Taberi'nin Cami'u'l-be
yan 'ı. Kurtubi'nin el- Cami' li- ahkd
mi'l -Kur, dn 'ı, SüyOti'nin ed-Dürrü'l
men.şur'u gibi daha sonra yazılan eser
lerle mukayeseler yapılarak benzerlik ve 
farklılıklar ortaya konulmuştur. 
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Tokat'ta 
Danişmendliler dönemine ait cami. 

L _ı 

Tokat' ın ve Anadolu'nun en eski ca
milerinden biri olup Pazarcık mahalle
sindediL Batı duvarı boyunca Tokat Ka
Iesi'nin bulunduğu tepenin yamacına yas
lanır. Evkaf defterlerinde Melik Daniş
mend Gazi Camii, tapu tahrir defterle
rinde ise Cami-i Melik ve Cami-i Tokat 
adıyla geçen yapı halk arasında Garip
ler Camii olarak bilinir. Son yıllarda ya-

Garipler Camii' nin plan ı 

GARiPLER CAMii 

pılan restorasyonlarla plan. duvar örgü
sü ve süslemeleri bakımından eski özel
liklerini kaybetmiştir. Ancak minarenin 
tuğla örgüsü ve sırlı tuğla tezyinatı. XIV. 
yüzyılın ilk yarısına ait kitabeli mihrabı 
binanın günümüze kalabilmiş en dikka
te değer kısımlarıdır. Cami, KuyOdat-ı 

Atika'da XIV. Anadolu Vakfiye Defte
ri'nin 172. sayfasındaki 205 sayılı Sey
yid Ali Paşa Vakfiyesi'nde, "Kubbetü'l
camii'ş-şerif bi-camii Danişmend Gazi 
el-kain bi-mahallei Yazıcık min medine-i 
Tokat" ifadesiyle kayıtlıdır. Buna göre 
yapı eskiden Yazıcık adıyla bilinen ma
hallede yer alıyordu . A. Gabriel binanın 
bir hıristiyan mabedinden camiye çevril
miş olduğunu kabul eder. Tarihi belge
lere göre ilk caminin Danişmend Gazi 
tarafından 1074'te inşa ertirildiği anla
şılmaktadır. Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı 
dönemlerinde pek çok defa tamir edil
miştir. 

Kenarları 20 metreye yaklaşan kare 
planlı yapı kalın yüksek duvarları , düz 
cepheli dışa kapalı kütlesiyle anlamlı bir 
mimari üslOp vermekten uzaktır. Plan 
bugünkü haliyle merkezi bir karakter 
göstermektedir. Orta mekanı belirleyen 
destek sistemi, dört paye ve dört sütu
nun alternatif sıralanmasıyla yan rne
kanlardan ayrılır. Böylece oluşan kare 
alt yapılı destek sistemi, üstte pandan
tiflerle yükselerek 7,5 m. çapındaki kub
beye bağlanır. Dışta kiremitlerle örtülü 
kubbe, genel kütle kompozisyonuna ar
kaik bir özellik vermektedir. Kubbeli or
ta mekanı çevreleyen yan mekanlar to
noz örtülü olup duvarlar boyunca uza
nan hacimler halindedir. Kuzey duvarı
na bitişik ve ana eksenin sağına kaydı
rılmış 3.5 m. çapındaki ikinci bir kubbe 
örtü sistemini hareketlendirir. İçten yivli 
olan bu küçük kubbe. dışta çokgen kas
nağa ' oturan kiremit örtülü bir çıkıntı 
halinde büyük kubbeye eşlik eder. Bu
günkü çatının hemen altında kalan taş 
çörtenler bir zamanlar örtünün toprak 
dam olduğunu göstermektedir. 

Minarenin bina içinden ve kuzeydoğu 
köşesinden yükselmekte oluşu, minare 
ile bugünkü ana kütle arasında dönem 
farkı bulunduğunu gösterir. Dışta kalan 
tuğla gövde, örgü birimlerinin taşınlma
sıyla genişleyerek şerefeye alt yapı teş
kil eder. Minare, petek kısmındaki yeşil 
sırlı tuğlaları ve genel görünüşü bakı
mından Danişmendli dönemine ait üslO
bu yansıtan en orijinal elemandır. 

İlk inşasına ait olmamasına rağmen 
mihrap caminin en eski kısımlarından 
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GARiPLER CAMii 

Garipler 
camii'nin 
XIV. yüzyılın 

ilk yarı sı n a ait 
mih ra b ı 

biridir. Enli bir kitabeyle çerçevelenen 
mihrap yüzeyi, üstte iri mukarnaslı bir 
kavsara ile alttaki yarım altıgen nişi ör
ten bir girinti halindedir. Devşirme izie
nimi veren çan biçimindeki sütunçe baş
lıkları oldukça sadedir. Tamamen taştan 
yapılmış olan mihrabı çeviren ve Al-i im
ran süresinin 18 ve 19. ayetlerini ihtiva 
eden celi kitabe sağ alttan başlayarak 
yükselir, üstte ve sol yanda dönüş yapa
rak satırı tamamlar. Satır bitiminde mev
cut daha küçük bir istifle yazılmış usta 
ve tarih kitabesine göre mihrap, Resul 
b. Muhammed tarafından 733 yılının Şev
va! ayında (Haziran 1333) yapılmıştır. 

Mekanda yer alan burmalı dört sütun, 
hafifçe sivrilen kemerler, hepsinden 
önemlisi minarenin konumundan anla
şıldığı üzere birkaç inşa devresi geçire
rek özelliklerini büyük ölçüde kaybeden 
camiye yapılan bu müdahaleler Anado
lu'daki bu en eski eserin günümüze ulaş

masını sağlamıştır. 
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Jı!li!tl SELÇUK MüLAYİM 

L 

GARİZ 
(_;.;,_;Il ) 

Ebu Yezld (Ebu Mervan) 
Abdülmelik el·Garlz 

(ö. 98 / 717 [?]) 

Emeviler devrinde yaşayan 
Mekkeli ünlü musikişinas. 

_j 

Serberi bir kölenin oğlu olup güzelli
ğinden dolayı "Gariz" (taze. beyaz) laka
bıyla anılmıştır. Emevi soyundan Ali b. 
Abdullah'ın kızı Süreyya'nın da içerisin
de yer aldığı "Abelat" (ablalar) diye anı
lan kız kardeşlerin azatlısıd ır. Daha köle 
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iken güzel sesiyle dikkati çeken Gariz, 
bir müddet terzilik yaptıktan sonra Sü
keyne bint Hüseyin'in yanında başladığı 
mOsiki çalışmalarını daha sonra devrinin 
en tanınmış mOsikişinası ibn Süreye'in 
yanında sürdürdü. ibn Süreye tarafından 
mersiyehan olarak yetiştirilen Gariz bir 
müddet sonra mugannfliğe yöneldi ve 
bazılarınca devrinin hacasından sonra 
en başarılı mugannisi olarak kabul edil
di. Ancak yaygın kanaat her ikisinin de 
aynı derecede üstat olduğudur. Nitekim 
bu konuda hakemliğine başvurmaları 

üzerine kendilerini dinleyen Sükeyne, 
onlara kadınların boyunlarındaki inci ve 
yakut gibi olduklarını ve aralarında ter
cih yapamayacağını söyledi. Gariz'in ho
casıyla her tür şarkı ve makamda yarıştı
ğı, Arap mOsikisinde çok kullanılan sakll 
ritimlerin ustası olan ibn Süreyc'in, Ga
riz'in aynı ritimdeki üstün başarısı kar
şısında daha hafif ve yumuşak olan re
me! ve hezec ritimlerini kullandığı nak
ledilir. Gariz'in bu başarısı üzerine ibn 
Süreye mersiyehanlıktan hanendeliğe yö
nelmek zorunda kaldı , daha sonra da iş
lemediği bazı suçlar isnat ederek onu 
yanından kovdu. 

Ünlü mOsikişinas ibn Miscah' ın da tale
besi olduğu söylenen Gariz'in yakın dost
ları arasında Kureyş'in meşhur şairle

rinden Ömer b. EbO Rebia'nın da bulun
duğu ve birçok toplantıya beraber katıl
dıkları nakledilmektediL ibrahim el Mev
sıli ve Ziryab gibi mOsikişinaslar onun 
başarısını "müsikiyi cinlerden öğrendiği 
ve okurken cinlerden ilham aldığı" şek
linde açıklarlar. Gariz'in eserleri kendin
den geçereesine büyük bir coşkuyla oku
ması ve dinleyicileri adeta büyülernesi 
onun bu alandaki kudretini göstermek
tedir. Çok güzel ud çaldığı, def ve ritim 
çubuklarıyla icrada da aynı başarıyı gös
terdiği rivayet edilmektedir. 

Gariz Dımaşk'ta Velid b Abdülmelik'in 
sarayında da bulunmuş, huzurunda şar
kı söyleyerek onun takdirini kazanmış
tır. Bazı kaynaklarda bir süre Yezid b. 
Abdülmelik'in sarayında yaşadığı ileri 
sürülmekteyse de bu tarihen mümkün 
değildir. Çünkü Süleyman b. Abdülme
lik'in halifeliği döneminde (715 -717) bu 
tür sanatkarlara mosarnaha gösterme
yen Nafi' b. Alkame Mekke'ye vali ola
rak tayin edildiğinde Gariz ondan kor
karak Yemen'e kaçmış ve bir süre son
ra orada vefat etmiştir. Garfz'in ölümüy
le ilgili diğer bir rivayet ise ailesinin azat
lısı EbO Kubeyl'in anlattıklarına dayan
maktadır. E bO Kubeyl 'in ifadesine göre 

Mekke'de bir düğünde şarkı söylemesi 
istenince, "Söylemeyeceğim, söylersem 
veted-i zina olayım" demiş , bazı kimse
terin, "Zaten öylesin" demeleri üzerine 
defi alıp yere atarak şarkı söylemeye 
başlamış, bir süre sonra da yere yığılıp 
ölmüştür. Cinlerden ilham aldığı söyle
nen Gariz'in, bu mecliste izin vermeme
lerine rağmen kendine hakim olamayıp 
şarkı söylemeye başlaması üzerine cin
ler tarafından öldürüldüğü nakledilir. 
Gariz'in Medine'de vefat edip Cennetü'l
Baki'a gömüldüğü şeklinde bir rivayet 
daha vardır (el·Eganı, ll. 369) 

Kaynaklarda Gariz hakkında ishak el
Mevsıli'nin Kitabü Al].Mri'l- Garfi, EbO 
Eyyüb el-Medinf'nin de Kitabü'l-Garfi 
adlı birer eser yazdıkları kaydedilmek
tedir (İA, IV, 718) 
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GARİZE 
( ;;_:r.._;II ) 

Kişilik özelliklerinin kaynağını 
oluşturan meleke; bir canlının fıtrat 

ve tabiatından gelen eğilimlerinin 
bütünü için kullanılan psikoloji 

ve ahlak terimi 
(bk. ŞAHSiYET). 

GARP OCAKlARI 

Osmanlı Devleti'nin Cezayir, Tunus 
ve Trablusgarp eyaletlerine 

XVI- XX. yüzyıllarda verilen ad. 

_j 

ı 

_j 

Osmanlı Devleti 'nin 151 Tde Mısır'ın 

fethinden sonra ifrikıye ve Mağrib ola
rak adlandırılan Kuzey Afrika'da haki
miyet kurması, Doğu Akdeniz'deki böl
gelerinin güvenliğini sağlama isteğinin 
ve Akdeniz'de hıristiyan Avrupa devlet
leriyle siyasi, ticari ve dini rekabetleri
nin sonucudur. Garp ocaklarının fethiy
le Batı Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti 
kurulmuştur. Kuzey Afrika kıyılarındaki 
küçük müslüman devletler arasında gö
rülen rekabet ve siyasi parçalanmalar. 
XVI. yüzyıl başlarında batıdan ispanyai
lar ve Portekizliler'in. doğudan Osman
lılar'ın bölgeye nüfuz etmelerine zemin 
hazırlamıştır. Böylece ifrikıye ve Mağrib'-


