
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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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'-


