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GİRİFf 
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Türk mfısikisinde kullanılan 
nefesli bir saz~ 

Farsça'da "birbirine bağlı, ıç ıçe gir
miş, karışmış" anlamına gelen girift ke
limesi. ney gibi kamıştan yapılmış nefes
li bir sazın adıdır. Birçok eserde neyin 
bir çeşidi olarak anılır. Yapısı itibariyle 
ney ailesindeki bolahenk nısfiyeden de 
küçük olup (520 mm .) yaklaşık şah (858 

mm.) ve davud (910 mm.) neyierin yarı 
uzunluğundadır. Suriye'de kiraft. Mısır'
da nay-i ciraf şeklinde kullanılan keli
meler giriftten bozmadır. 

Girift, ney gibi yan tutularak aynı du
dak ve baş pozisyonu ile üflenir. Manda 
boynuzundan yapılan ve sazın boğaz bo
ğumu denilen baş tarafına takılan baş
pare vasıtası ile nefes sazın içine üfle
nir. Ney ve girifti başpare takarak üfle
mek ise sadece Türk neyzenlerine mah
sus bir usuldür. Giriftin neye göre ses 
alanı dar. parmak pozisyonları daha güç 
ve farklıdır. Bu bakımdan iyi bir icrada 
dudak ve parmak kabiliyetinin önemi bü
yüktür. Esasen bu saza girift adı oldukça 
güç olan icrasından dolayı verilmiş olma
lıdır. Ancak boyunun kısa oluşu sebebiy
le taşımadaki kOlaylığından dolayı bazı 
neyzenler tarafından tercih edilmiştir. 

Boyu, bağumlarının sayısına ve uzun
luğuna göre değişen girift genellikle al
tı boğumlu ise de dört, beş, yedi ve do
kuz boğumlu olanları da vardır. Sazın 

ön yüzünde 3 + 3 + 1 ~ 7, arkasında 
bir adet olmak üzere toplam sekiz per
de deliği bulunmaktadır. Parmakların 

delikler üzerindeki hareketleriyle çalı

nan giriftin öndeki altı deliği yukarıdan 
itibaren aynı eksen üzerinde, en alttaki 
yedinci delik ise biraz yana, sol tarafa 
doğru açılmıştır. Girifti neyden ayıran 

en önemli özelliklerden biri bu yedinci 
deliktir. Konya Mevlana Müzesi'ndeki 

Girift 

giriftin uzunluğu 39,S cm. olup aşağı
dan yukarıya dokuz boğumunun ölçüle
ri şöyledir: 1. boğum 3,8 cm .. 2. boğum 
S cm., 3. boğum S cm .. 4. boğum 4,7 cm., 
S. boğum 4,4 cm., 6. boğum 4,6 cm., 7. 
boğum 4,7 cm., 8. boğum 4,S cm .. 9. bo
ğum 2,8 cm. Boyunun kısalığına rağmen 
neyden daha boğuk ve buruk bir ses ren
gine sahip olan giriftin ses alanı bazıla
rında bir buçuk (kaba çargah do-muhay
yer la). bazılarında ise iki oktavdır (kaba 
rast sol-gerdaniye sol). 

Bir oktav 
ı-ı 

;~ r 
Bir buçuk oktav 

1. oktav 2. oktav 
r-Ili 

o 

iki oktav 

Girift üfleyen sanatkara giriftzen adı 
verilir. Osmanlı devrinde saraydaki kü
me fasıllarında bazan ney, bazan girift 
kullanıldığı bilinmektedir. xvııı. yüzyıl

dan itibaren daha çok rağbet gördüğü 
anlaşılan bu sazı ustaca kullanımları ile 
tanınan mQsikişinaslardan Mehmed Nu
ri Efendi, Musahib Said Mehmed Efen
di. Üsküdarlı Rıza Bey, Hacı Faik Bey ve 
Asım Bey bilhassa zikredilmelidir. 1877-
1878 Osmanlı Rus Savaşı'na yüzbaşı rüt
besiyle katılan Asım Bey, taşınması kolay 
olduğundan hacası Neyzen Salim Bey'in 
kendisine hediye ettiği giriftle ilgisini 
savaşa rağmen devam ettirerek bu sazı 
ismiyle bütünleştirip Giriftzen Asım Bey 
diye şöhret kazanmış ve giriftin en son 
üstadı olarak kabul edilmiştir. 

Girift, uzun zamandan beri üfleyeninin 
bulunmaması sebebiyle günümüzde ade
ta unutulmuş bir saz olarak sadece ba
zı müze ve özel koleksiyonlarda muha
faza edilmektedir. Ancak bu önemli sa
Zın yeniden Türk mOsikisine kazandırıl
ması büyük bir hizmet olacaktır. 

Türk edebiyatında sazları konu alan 
şiirlerde girifte de yer verilmiştir. Nabf'
nin, "Nam-aver iken girift ile mey 1 Çal
dı galebe girift ile ney" beytiyle Ende
runlu Vasıf'ın, "Feryad-ı girift olsa da 
dünyada müessir 1 Nay-ı dil-i nalamma 
nisbet ne düdüktür" beyitleri buna ör
nek olarak gösterilebilir. 

Girift kelimesi mQsiki dışında bazı sa
nat dallarında da kullanılmaktadır. Mo
tifleri birbirinin içine girmiş tezyinat tar
zına girift denildiği gibi hat sanatında 
satır ve istifi çok sıkıştırılmış, harfleri 

_ birbirine geçmiş ve üst üste binmiş olan 
yazıya da "girift yazı " adı verilmiştir. Bu 
tür yazı .sülüs, ta'lik, rik'a gibi başlı ba
Şına bir yazı çeşidi olmayıp bu yazıların 
girift biçimde yazılışından ibarettir. 
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GİRİFfZEN ASlM BEY 

(bk. ASlM BEY, Giriftzen). 

GiRiT 
Akdeniz'in Kıbrıs'tan sonra 

en büyük adası. 

_j 

_j 

Batı dillerinde Krete, Creta, Crete şek
linde yazılan ve Araplar'ın İkrltiyye, Ak
rltiş, İkrldiş, İkrltiş adını verdikleri Girit 
adası Akdeniz'i Ege denizinden ayıran 
bir konumda olup 82S9 km 2 büyüklü
ğündedir. Batı - doğu istikametinde uzun
luğu yaklaşık 260 km., genişliği ise 1 S
SO km. arasında değişmektedir. Yüzey 
şekilleri açısından oldukça parçalanmış 
olan ada, Mora yarımadası ile Anadolu'
nun güneyindeki Toros sıradağları ara
sında bir bağ oluşturmaktadır. En yük
sek dağları Ak dağlar (Leuka üre, Aspra 
Vouna, Madaras, 2482 m.) ve lda'dır (Psi
loritis. 2498 m.). 

Adanın kuzey ve güney kıyıları ara
sında fiziki coğrafya açısından olduğu 
kadar beşerT ve iktisadi coğrafya açısın
dan da farklılıklar göze çarpar. Güney
de dağlar denize doğru dik bir şekilde 
indiği halde kuzey kenarında kademeli 
bir biçimde iner ve dağlık kesimle kıyı 

arasına ziraata elverişli bazı küçük ova
lar girer. Bu yüzey şekillerinin bir sonu
cu olarak kuzey kıyıları güney kıyıları
na göre ulaşım bakımından daha elveriş
lidir. Birkaç tabii liman (en önemlisi Su
da Limanı) ve başlıca şehir yerleşmeleri 
(Hanya 1 Khania, Kandiye 1 Herakleion ve 
Resmo 1 Rethymnon gibi) kuzey kıyılar
da sıralanır. Aynı şekilde yağış durumu 

da iki kıyıda birbirinden oldukça farklı
dır. Kuzey kıyıda Hanya'da 694 mm. ka
dar olan yıllık ortalama yağış, adanın 
güneydoğu kıyısındaki bazı yörelerde 200 
milimetrenin de altına düşer. Bu sebep
le ziraat daha çok kuzey kıyıları boyun
ca yaygınlaşmıştır. Kıyılar zeytin ağacı ve 
keçi boynuzu ağacının yoğunlaştığı ke
simlerdir. Alüvyonlarla kaplı olan ovalar
da ise (en önemlisi adanın orta kesimlerin
de yer alan Mesera ovası) buğday, mısır, 
tütün, pamuk, turunçgiller ve muz yetiş
tirilir. Dağlar genellikle çıplaktır. Yer yer 
halep çamı ve selvi kümelerine rastla
nır. Adanın nüfusu son yıllarda SOO.OOO'i 
aşmıştır. 

Tarih. Girit adasının sonradan "asıl Gi
ritliler" olarak ayırt edilmiş olan ilk sa
kinleri Küçük Asyalı idiler. Bunlar, milat
tan önce 3000 ile 1400 yılları arasında 
bugünkü Avrupa medeniyetine beşik va
zifesini görmüş olan Girit yahut Minos 
(Kral Minos'un adına izafetle) diye nite
lendirilen kültürü meydana getirmişler
di. Bu medeniyetin kalıntıları Sir Arthur 
Evans tarafından, Kandiye'nin biraz öte
sinde Knossos'ta yapılan arkeoloji araş
tırmaları sonunda meydana çıkarılmış

tır. İngilizler'in Knossos, İtalyanlar'ın Fa
istos ve Hagia Triada, Amerikalılar'ın 

Gournia yöresinde yaptıkları arkeotojik 
kazılar, Girit adasında milattan önce 
4000 yıllarında Neolitik bir kültürün ge
liştiğini göstermektedir. Yine milattan 
önce llL binyılda başlayan bakır ve tunç 
devirleriyle bu gelişme Girit'te kendi özel 
yolundan giderek IL binyılda kısmen Mı

sır'ın tesiri altında parlak bir dönemde 
ulaşmıştır. 

Milattan önce 1400 yılında Pelopones'
ten gelerek Akkalar ile başlayan ve ar
kasından Oorlar'ın akınları ile sona eren 
Yunanlılar'ın istila hareketleri görülmek
tedir . Adanın yerli ahalisini itaat altına 
alan Oorlar'ın idaresi yerine sonradan 
birbirleriyle mücadele eden birçok ra
kip şehir devletleri kuruldu. Bu parça
lanma Girit'in siyasi önemini milattan 
önce IL yüzyılda sona erdirdi. 

Yunanistan Roma hakimiyetine gir
dikten sonra Girit bir müddet istiklalini 
muhafaza etti. Fakat korsan yatağı ol
ması ve etrafa güvensizlik vermesi do
layısıyla milattan önce 69 yılında Roma
lılar adayı zapta giriştiler ve ada milat
tan önce 67-66 yıllarında tamamıyla Ro
ma'nın hakimiyetine geçti. Romalılar Gi
rit'te cari olan Minos ve Oor kanunları

nı kaldırdıkları gibi . korsanlığı önlemek 
için dört oturaktan fazla gemi kullanıl-
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masını yasakladılar. Girit'i bir iskan böl
gesinden ziyade askeri ve iktisadi bir 
üs olarak kullanan Romalılar, adadaki 
hakimiyetlerini devam ettirmek maksa
dıyla İtalya' dan eski askerler getirtip 
Knossos bölgesine yerleştirdiler. Ziraatın 
gelişmesine önem verdiler ve bilhassa 
Mesera ovasında elde edilen tahılın çoğu
nu Roma 'ya nakledip ihraç ettiler. Buğ

day üretildiği müddetçe Girit onların ta
hıl ambarlarından biri olarak kaldı. Bu 
dönemde adada uygulanan vergi usulüne 
dair bilgi yoktur. Mısır Roma hakimiyeti 
altına girdikten sonra Girit adası Barke 
(Berka) ve Bingazi eyaletleriyle birlikte 
bir Roma eyaletini meydana getirdi. Da
ha sonra Büyük Konstantin tarafından 
İllyria (Selanik) eyaletine ilhak edildi. Ro
ma İmparatorluğu bölününce Doğu Ro
ma'da kalan bu ada, imparatorluğun 
lllyricum kısmında Makedonya eyaleti
nin altı vilayetinden birini teşkil etti. 

Girit'e yönelik ilk Arap akınları Erne
viler zamanında oldu. Muaviye dönemin
de her yıl Akdeniz ve Ege'de deniz se
ferlerine çıkan Cünacte b. Ebü Ümeyye 
el-Ezdi kumandasındaki Arap ordusu S3 
(673) veya 54 (674) yılında Girit'e bir se
fer düzenleyip köy ve kasabaları yağma
ladıktan sonra geri döndü. Girit adası
na yapılan bu ilk İslam akınını diğerleri 
takip etti. İtalya'nın fethinden sonra L 
Velid döneminde (705-715) Akdeniz'deki 
birtakım adalar (Malta. Mayorka ve Mi
norka) zaptedildiği sırada Girit adasına 
da bir miktar kuwet gönderiterek bazı 
mevkiler ele geçirildi. Ancak sonradan 
ada elden çıktı. Emevller döneminde ya
pılan bu akınlar Abbasiler devrinde de 
sürdü. Halife Harünürreşld zamanında 
(786-809) Humeyd b. Ma'yüf el-Hemda
nl de Girit'e bir sefer yaparak bazı yer
leri zaptetti. Ancak bu adanın tamamıy
la fethi, Halife Me'mün döneminde (813-

833) Ebü Hafs Ömer b. isa el-Endelüsi 
tarafından gerçekleştirildi. Endülüs Erne
vf Hükümdan Hakem b. Hişam zamanın
da Kurtuba'da çıkan isyan üzerine (Ra
baz Vak'ası) 202'de (818) Endülüs'ten 
sürülen binlerce kişinin bir bölümü bir 
süre İskenderiye' de kaldıktan sonra 212 
(827) yılında Me'mün'un yeni Mısır vali
si İbn Tahir tarafından şehri terketmek 
zorunda bırakıldılar ve reisieri Ebü Hafs 
Ömer b. Şuayb el-Bellütl kumandasında 
kırk parça gemiyle Girit'e gelerek ada
yı kademe kademe zaptetmeye başla
dılar. Bu şekilde Girit'te yerleşen Arap
lar burada Rabazulhandak (Kandiye) şeh
rini kurdular. 
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