GARIB-NAME'DE ALPLIK GELENE~IYLE ILGILI
BILGILER
Doç. Dr. MINE MENGI
A~~ k Pa~a'n~ n 1330 (H. 730) tarihinde yazd~~~~Garib-nâme adl~~ ünlü
mesnevisi, 14. yüzy~ l Türk edebiyat~ n~ n önemli eserleri aras~ nda yer al~ r.
Garib'nâme'de öncelikle tasavvufu ö~ retme amac~~ güdülmü~~olmakla
birlikte, eserin önemi bir ölçüde de, yaz~ ld~~~~dönemin Anadolu'sunda geçerli
olan de~erler sistemine ~~~ k tutmas~ ndan ileri gelmektedir. Türk
toplumunun ça~lar boyu gerekli ve örnek sayd ~~~~için yapmaya ve uymaya
all~ageldi~i tutum ve davran~~lar~ n, yani Türk töresini olu~ turan gelenek ve
göreneklerin bir bölü~ü eserde ba~ar~ yla verilmi~ tir. Biz bu çal~~ mam~zda,
A~~ k Pa~a'n~ n Garib-nâme'de alpl~ k gelene~iyle ilgili olarak verdi~i bilgileri
ortaya koyup, elden geldi~ince de~erlendirece~iz. Ancak, as~l konumuza
geçmeden önce, Müslümanl~ k öncesi Türk edebiyat~ n~ n örnek insan~~ olan
alp tipini, belirgin yanlanyla k~saca tan~ tma~a, onun nas~l bir sosyal ortam~ n ve kültür düzeyinin insan~~ oldu~unu anlatma~a çal~~al~ m.
Müslümanl~ k öncesi Türk toplumunda, kahramanl ~ k ve cengâverlik
gelene~inin ayr~~ bir yeri ve de~eri vard~ r. Bu dönemin alp ki~isi, hayvanc~l~k
ve avc~l~ kla geçinen bir toplumun insamd~ r. Hayat~ nda sürünün, ay~ n,
avc~l~~~ n ve ak~ mn önemi büyüktür. Ak~ nc~l~k onun için yüksek bir de~er
ifade eder. Mal~ na, sürüsüne ve yurduna göz diken dü~mana kar~~~koymak,
hayvanlar~~ yenmek zorunda olan bu insan için, beden gücü, hayvanlar ve
dü~ manlar üzerinde kuraca~~~üstünlük, en yüce de~erdir. Destanlar döneminin alp ki~ isi, bize elde bulunan edebi eserler taraf~ ndan, içerisinde
bulundu~u ko~ullar gere~i içten çok d~~ a dönük, aktif bir tip olarak tan~ t~l~ r.
Müslümanl~ k öncesi dönemden ba~ layarak, kahraman, yi~it, zorlu, cesur,
güç, zor anlamlar~ nda kullan~ lagelen alp kelimesi de edebiyat~ m~zda ~ah~s
ad~~olarak geçti~i gibi, bir s~ fat ya da bir unvan ve kabile te~kilat~~ içindeki bir
asker zümresine verilen asalet ad~~ olarak da geçer °.
Cihad ve gaza kavramlar~ m bünyesinde bulunduran Müslümanl~~~ n,
Türkler aras~ nda yerle~mesinden sonra da yi~itlik ve cengâverlik gelene~i
yüzy~llar boyu canl~~ bir biçimde sürdürülmü~tür. Ba~ ta halk edebiyat~~
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ürünlerinde olmak üzere, edebi eserlerimizin pek ço~unda, hikâye ve destanlarda, atasözlerinde toplumsal ahlak ilkelerini yans~ tan eserlerin hemen
hepsinde bunu görebiliyoruz. Türk toplumlar~ nda, kahramanl~~a sürekli olarak de~er verili~ i sadece bir rastlant~~ de~ildir. Gerek hayvanc~l~~a ve
avc~l~~a dayal~~dönemde, gerekse Müslümanl~~~ n kabulünden sonraki dönemde Türkler hemen her zaman büyük imparatorluklara kom~u olmu~~ve
alp olmad~ klar~~takdirde kolayl~ kla yok edilebilme tehlikesiyle kar~~~kar~~ya
kalm~~lard~ r. K~sacas~, alpl~k gelene~i, Türk toplumlar~ n~ n hayat ~artlar~n~n
bir gere~idir.
14. yüzy~ l Anadolusu'nun alp ki~isini A~~k Pa~a bize Garib-nâme'nin
dokuzuncu ana bölümünde tan~ t~ r 2 . Garlb-nâme'nin "Dastan-~~ Nühum ez
Bab-~~ Nühum" ba~l~~~ n~~ ta~~ yan bu bölümünde alpl~ k, önce "zahir alpl~~~"
ya da "dünya alpl~~~ " sonra da "din alpl~~~ " olmak üzere iki ayr~~bölümde
incelenmi~tir. A~~k Pa~a'n~ n "zahir alpl~~~ " ya da "dünya alpl~~~ " diye
adland~ rd~~~ , döneminin kahraman tipinde dokuz nitelik bulunmal~d~r.
Nitelik say~s~ n~ n, ana bölüm ba~l~~~~say~s~yla ayn~~ olmas~~ bir rastlant~~ de~il,
Garib-nâme'nin kendine özgü geometrik düzeninden dolay~d~ r. Eserde ana
ba~l~ k say~lanyla, o ba~l~ k alt~ nda i~lenen konu aras~ nda say~sal bir uyum
olmas~ , Garib-nâme'nin ilginç bir özelli~ini olu~turur.
Kan~~ ol kim ister alpl~ k ad~ n~~
Almak ister dü~meninden clâcl~ n~~
Dü~ menin kahr eyleyüp basmak diler
Ba~~ n~~ at yan~ na asmak diler
Gelsün i~itsün kim alpl~ k neyimi~~
Alplar~d~~ sermayesi niceyimi~~
Eydeyim bir bir sana ahvalimi
Kim bilesin alp erenler halini
diyerek, alp ad~ n~~ kazanabilmek için kahramanl~ k göstermek gerekti~ini
söyleyen A~~k Pa~a, söze girdikten sonra alpa ya da alp erene gerekli dokuz
niteli~i ve gereci, kendi deyimiyle dokuz aleti ~öyle s~ ralar: Sa~lam yürek,
2 Garib-111T1e'dell konuyla ilgili olarak verilen örnekler, Türk Dil Kurumu Ktp.nda
bulunan B/11 numaral~~ yazman~n "Dâstân-~~ Nühum ez-Bâb-~~ Nühum" ba~l~ kl~~ bölümüyle

DTCF Ktp. ndaki B/ 13 numaral~~yazman~n ayn~~ bölümü kar~~la~t~ r~
larak meydana getirilmi~~
nüsha farklar~~ dipnot olarak verilmi~ tir.
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güçlü kol, gayret, iyi at, özel bir giyecek, okla yay, keskin k~l~ç, süngü ve
uygun bir arkada~.
A~~ k Pa~a'ya göre alp, her~eyden önce cesur, korkusuz ki~i olmal~d~ r.
Alpl~ k, dü~mandan korkmama, dü~man~~korkutarak önünde dize getirme
böylece de askerin dayana~~~olmakla mümkündür.
Zira kim alpl~ k genez nesne degül
Kim öffinde dü~men ola cümle kul
Korkmaya hiç nesneden kayp~ nmaya
Muhkem olup yag~~ görse s~ nmaya
Alp eren oldur ki anun yüregi
Ola cümle le~kertin ol diregi
Yüregi muhkem ki~i old~~ dilir
Yag~ ya heybet b~ rakd~~ hemçü ~ir
Pes yürekdür alpl~guri ilk aleti
Ant~ n ile olur alpl~ k hâleti
A~~k Pa~a'ya göre alpl~~~ n ikinci niteli~i beden gücüyle ilintilidir. Yi~it
ki~i için beden gücü demek, öncelikle bilek gücü demektir. A~~ k Pa~a, fiziki
gücün varl~~~ n~~s~ ras~yla pazuda sa~laml~ k, bedende sa~laml~ k, belde sa~laml~k diye aç~ klar.
Hak çü virdi ilk afia muhkem yürek
Pes ikinci bâzuda kuvvet gerek
Bazus~ nda kuvveti olmaz ise
Alp ol~ maz tende güci az ise
Alp erende kuvvet olmak yara~ur
Zira çok kuvvetlülerle ur~~ ur 3
Bâzuda kuvvet gerekdür elde güç
Ba~r~ n~~ muhkem gerekdür bilde güç
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Alp erenler güçli gerek urmaya
Güçsüz olsa alpl~~~~ba~armaya
Çünki kuvvet old~~ cisminde temâm
Bildi anufi güçlülügin hâs u `am
Beden sa~laml~~~ ndan sonra alp ki~iye üçüncü olarak gayret gereklidir.
Alpl~~a ba~~koyan ki~i, hem ki~isel hem de toplumsal onurunu koruma
çabas~ nda olmak zorundad~ r. ~ nsan, onurunu koruma çabas~ nda,
gerekti~inde can~ ndan geçebilmelidir. Â~~k Pa~a'ya göre hamiyetin asl~~
gayrettir. Yani alpl~ k için, insan~n kutsal bildiklerini koruma çabas~~
gereklidir.
Pes bu kez gayret gerek ol ki~ide 4
Kim anunla kendü can~na k~ya
Alplara gayretdür ol üçüncü hal
Gayret olmaz ise alpl~ k muhâl
Hamyet olmaz gayreti yok ki~ide
Gör nedür kim ol ki~i ne i~~ide
Alpl~guii bir aleti gayret durur
Hamyetün asl~~ nedür gayret durur
Pes biltin gayret durur yegrek hüner
Alpl~~~~ba~armaya gayretsüz er
Ki~inüfi çünkim yüregi güci var
Hem var anda gayret ü nâmits u `âr
Daha sonra Garib-nâme'de, alp olabilmek için insan~ n, iyi bir at sahibi
olmas~~ gere~ine de~inilir.
Aa lay~k pes gerek bir at afia
Kim anuf~la çap~na ol dört yaria

4
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Alpl~~~~er neyle eyler at ile
Alp ere key at gerek kim at~la
Nitekim Hamza binerdi `A~kar'a
Hem binüt olm~~d~~ Düldül Haydar'a
Rüstem'üii Rah~~adlu at~~var idi
Eyle bil kim kendüsiyle yâr idi
Pes gerekdür alp ere bir lay~ k at
Alplarufi ad~ n ç~ karur bay~ k at
Türk destanlar~n~ n yayg~n ortak motiflerinden olan ata, A~~k Pa~a da,
yukar~daki beyitler içinde yer verir. Garib-nâme'de de kahraman~ n ad~ n~~
kazanmas~ n~ n at~~sayesinde oldu~u gelene~inden söz edilmi~tir. At~ n alpl~ k
için gere~ini ve önemini vurgulamak isteyen A~~k Pa~a, dini-mitolojik kahramanlar~ n adlar~ ndan ve atlar~ ndan söz eder. örne~in Hz. Hamza ile at~~
A~kar'', Hz. Ali ile O'nun kahramanl~~~ ndan söz edildi~inde s~ k s~k ad~~
geçen at~~ Düldül'ü ve iranl~~ kahramanlardan Zalo~lu Rüstem'le Rah~~adl~~
at~m zikreder.
Garib-nâme'de alpl~ k için gerekli görülen be~inci alet, k~l~c~ n kesmedi~i, okun delmedi~i özel bir k~ yafet yani z~ rht~r. Böylece A~~ k Pa~a, alp~ n
savunma silah~ na geçer.
At dahi old~~ bu kez bir ton gerek
Kim anunla örtile kar~ n yürek
Ger ururlarsa k~l~çlar kesmeye
Kat~~ yaydan ok dok~ nsa geçmeye
Hem görenler heybet ala kar~ udan
Ana kar~ u turmayalar korkudan
Yukar~daki beyitlerden de anla~~ld~~~~gibi, Garibnâme'de anlat~lan
Türk alplar~ n~ n k~yafetleri, atl~~sava~a elveri~li, süvari k~yafetidir.
A~~ k Pa~a, alt~ nc~~ s~ rada, kahramanl~ k s~fat~ n~ n kazan~ labilmesi için
okla yay~ n gere~ine de~inir. Z~ rh~ m giyen er ki~i, biligini yani ok torbas~ n~~
beline ba~lamal~, eline de okla yay~ n~~ almal~d~ r.
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Pes be~inci alet alpa ton durur
Ana alpl~ k ad~ n~~ ton kondurur
Toni old~~ biligin alsun bile
Ok~ n~~ vü yay~ n~~ alsun ele
Yay~~iyi gerip, oku uza~a atmak Allah vergisi olan bir hünerdir. Alp ki~i
dü~man~~yenebilmek için bu hünerden de nasibini almal~d~ r.
Kat~~ yay çekmek uzak atmak ere
Key hünerdür kime kim Tengri vire
Alp ki~iye yay yara~ur yag~da
Yay ile ol nice dirnek tag~da
Alplara pes yay key alet durur
Dü~mene kar~ u ok~~ ol atdurur
Garibna~ne'de daha sonra, alpl~ k için kilicin önemine de~inilir.
Yay~~ old~~ ger k~ l~ç olmaz ise
Dü~mene ger ol k~l~ç salmaz ise
Yal~ nuz yay ok ile alp ol~ maz
Ok ile ol alpl~ k ad~ n al~ maz
Pes k~l~cdur âletün yedincisi
Oldur alpun altun~~ vü incisi
K~l~ç üzre and anuriçün içilür
Kim bu kafir kan~~ andan saç~lur
Gaziler dini anunla açd~lar
Kafir oldur kim k~l~cdan geçdiler
K~l~ç old~~ alp elinde sürgi yok
Süfiü i~in i~ leyemez k~l~ ç yok
Böylece s~ ra bir ba~ka sava~~Metine süngüye gelir.
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Kolda süriii oynadan ~ol alp eren
Oldurur ~ol kalbi kalbden ay~ ran
Alp elinde sünü yavlak yara~~ r
Erün alp~~ ilk sünüyle uru~ur
Sünüyi er anun içün oynadur
Ad~~ bilnür
çün oynadur
Sünü sekzinci âletidür alplarun
Pes sünüsi olsa gerek alp eriin
A~~k Pa~a dokuzuncu olarak da, alp ki~i için iyi bir arkada~~ n gere~inden söz eder.
Cümle alet old~~ bu kez yar~~ yok
Böyle ard~ nca yürür dil-dar~~ yok
Çün kafa-dâr olmasa pes neyleye
Dört yan~ n~~ kendü nice bekleye
Bililri alpl~k yaln~ z olmaz ey safi
Nitekim yaln~ z degüldi Mustafa
Hak aria virmi~idi feth-i mübin
Anun elinde aç~ld~~ ~~ bu din
A~~ k Pa~a'n~ n sonunda zahir alpl~~~~ya da dünya alpl~~~~diye
adland~ rd~~~~ve destanlar döneminin Türk kahraman tipine çok benzeyen
bu alp tipiyle ilgili olarak söylenenler, ~öyle ba~lan~r.
I~bu tokuz nesnedür alp aleti
Bu tokuzs~z olmaz alpl~k hâleti
Kimde varsa bu tokuz nesne temâm
Alp ad~yla okur an~~ hâs u `am
I~bu zâhir alpl~~~ n eytdüm sana 5
~erh takdir eyledüm öriden sonra
5
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Garib-nâme'de daha sonra din alpl~~~~için insanda bulunmas~~gereken
dokuz nitelik s~ralan~r. Bu bölümde de daha önceki gibi bölüm say~s~ na
uygun olarak dokuz niteli~in s~raland~~~~dikkati çeker. Din alp~ nda
bulunmas~~gereken nitelikler s~ras~yla velâyet, riyazet, kifayet, a~k, tevekkül,
~eriat, ilim, himmet ve do~ru arkada~t~r. Ilk alp tipinden ikincisine geçi~te
Müslüman Türk ruhunda meydana gelen de~i~iklik ortaya konmu~, insan~n
d~~tan içe dönü~ü A~~k Pa~a'n~n beyitlerinde ba~ar~yla anlat~lm~~t~r. A~~k
Pa~a'n~na sözünü etti~i bu niteliklefin ço~u, Müslümanl~~~n kâmil insan~nda aranan niteliklerdir. Bilindi~i gibi, insan~n içe dönü~ünün kökünde dini
inanç temeli bulunmaktad~r. içe bak~~, insan~n iç dünyas~n~~zenginle~tirmesini amaç edinmi~tir. Gönül zenginli~i içinse, din terbiyesi gereklidir.
Dini terbiyede de ki~i, davran~~lar~ndan önce kendi vicdan~n~~sorumlu
tutmah, kendi nefsiyle hesapla~mal~d~r.
Bildüü alpl~k dünyede niceyimi~~
Dinle imdi din içinde neyimi~~
Din içinde ~oldur alpl~k kim ki~i
Nefsini basmak ola her dem i~i
Insan~n kendi iç hesapla~mas~nda akl~n yerine de de~inen A~~k Pa~a,
akl~n arac~l~~~yla ki~inin nefsi üzerinde üstünlük kurabilece~ini, ak~l ve nefs
aras~nda sa~lanmas~~gereken uyumun Allah'~n emri oldu~unu söyler.
Dün ü gündüz çal~~a nefsiyile
Tâ ki nefsi düzile `akl~yile
~öyle ola bunlarun birlikleri
Kim Çalap emri ola dirlikleri
Müslümanl~kta revaç görmü~~olan, dünyan~n kötülü~ü, h~rs ve isteklerimizin köklerinin dünyaya ait oldu~u ve bu nedenle de onlar~~yenmek
gerekti~i görü~üne, A~~k Pa~a da din alp~n~n nas~l olmas~~gerekti~ini anlat~rken yer verir.
Emr içinden ta~ra nesne sevmeye
Dünyeyi seddeyleyüben komaya
Nefsün ulu le~ keri nedür hevâ
Bu hevâ ~oldur kim ol dünyâ seve
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01 hevâdan toga h~ rs u kibr ü kin
Anun elinde harb ola bu din
Hem hased hem buhl hem f~sk u fesâd
Nice din ehlin bular k~ld~~ kesâd
Nefsde bunlardan ulu yokdur çeri
Alp oldur kim s~ ya ol le~ keri
~ mdi an~~ s~ maga bir er gerek
Kim ola bu din içinde ol direk
Din diregi diye halk cümle ana
01 s~ ya bu le~keri önclen sona
~ mdi gel görelüm alp sermâyesin 6
Neymi~~anun nakd u genç ü mâyesin
Alpl~~~~neymi~~ana alet nedür
Dinle imdi kim hikâyet nitedür.
Ana elbetde tokuz nesne gerek
Kim anun la ola ol dine direk
Alet ola ol tokuz nesne ana 7
Eydeyüm ol aleti bir bir sana
A~~ k Pa~a'n~ n din alpl~~~~için önerdi~i ilk ~art veliliktir.
~ lk veli olmak gerekdür ol ki~i
Kim anunla ba~a ilete her i~i
Ger velâyet olmasa anda 'ayar~~
Din yolunda alp degül bellü beyan
Evliyadur ol kim anda korku yok
Dünyede hem âhiretde kaygu yok
6
7

Gördüm alp sermayesin: TDK. gör kim bu alpl ~ k sermâyesin
Bu beyit TDK Ktp. nüshas~ nda bulunmamaktad~ r.
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Pes vilayet ilk ana deymi~~gerek
Kim ola yüregi içinde yürek
Bu vilayet degdise kang~~ kula
Din içinde ol gerek kim alp ola
Ulu alet bu velâyetdür ere
Din içinde kime kim Tengri vire
Bildük evvel aletin din alp~ nun
Anuriile ariladuk alp~ n dinüri
A~~ k Pa~a, yukar~daki beyitlerde velili~in Allah vergisi oldu~unu,
ruhunda Tanr~ n~ n dostlu~unu bulan ki~ i için dünya ve ahiret kaygusuna
gerek olmad~~~ n~~ söyler. Velili~in yan~~ s~ ra Garib-nâme'de din alpl~~~~için
riyazetin yani ki~ inin dünyevi isteklerinden, maddeden kopabilmesinin, h~ rs
ve tamahtan kurtulabilmesinin gere~ine de~inilir.
imdi gör neymi~~ikinci aletin
~oldur ol kim üze nefsüri takat~ n
01 riyâzetdür erenler dirligi
Din içinde ol belürtdi erligi
Kimde kim yogsa riyâzet er degül
Anuriiçün nefsini yerier degül
Çünki kendi nefsini ol yenmeye
Din içinde nice alpl~ k eyleye
Pes riyâzet birle alp old~~ ki~i
Anunile ba~a iletdi her i~i
Anuriile s~d~~ dünyede çeri
Anuriile old~~ bu din serveri
Geldük imdi ol üçünci Mete
Kim anurila geldi her i~~hâlete
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Ol kifayetdür ki ba~larda olur
Kim anurila her bir i~~zabta gelür
Ger kirayet olmayayd~~enbiyâ
Halk nice ündeyeydi Tanr~'ya
~ol havay~~bu kirayet kesmese
Kim yerieydi nefsi ger ol basmasa
Pes kifayet mu`teber alet durur
Nefse hey dir ol bunuri boyn~ n urur
Bi-kifayet kimsene yol varmad~~
Nefsine bas~ld~~ i~~ba~armad~~
imdi dördünci Mete gelgil bu kez
01 dahi neydügini bilgil bu kez
Bindiler 'a~k at~ na din alplar~~
Kar~us~ na turmad~~biri yeg çeri
'A~k ile aç~ld~~ âhir ~~bu din
'A~ k elinde fani old~~ kibr ü kin
Yire göge irdi yitdi `~~ k eri
`I~k ayag~nda y~k~ld~~ nefs ili
`I~ k ulu alet durur din alp~ na
Bahtlu ol kul kim ol `~~ka bine
Pes bular kim `~~ ka bindi inmedi
S~d~~ nefsi kendü hergiz s~ nmad~~
A~~ k Pa~a, ilahi a~k~ n verdi~i co~kun ve sonsuz mutlulu~ u ruhunda
duymu~~bir mistik olmamakla birlikte yukar~daki beyitlerde din alpl~~~~için
ilahi a~k~ n gere~ine de~inir. Dinde co~ku olmaks~z~ n amaca var~lamaz.
8

9

TDK 2. m~sra: i~~bilür hem ol i~~ba~arur ~eklinde olup vezin eksiktir.
alet durur: DTCF Ktp. Nüs. devlet durur.
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Garib-nâme'de be~inci s~ rada din alp~~ için tevekkülün gere~inden söz
edilir. ~ nsan, dünyevi isteklerinden, maddeden kopabildi~i, h~ rs ve
tamahtan kurtulabildi~i, kaderine r~za gösterip, dünyada pay~ na dü~enle
yetinebildi~i ölçüde faziletli olur.
Geldük ol be~inci alet neydügin
Eydeyüm bir bir sana niceydügin
~oldur ol kim ol tevekkül ton~ n~~
Tonana vü tuta Hakk'a yönini
01 tevekkül ana yarak berk ola
Kim anunla can~~ gönli berk ola
Geçmeye hergiz ana dü~ man ok~~
Ya`ni dünyâ mekri ü ~eytan ok~~
Kimde kim yoksa tevekkül er degül
Kendi nefsi le~kerin yiner degül
Enbiyayiyle nitekim evliya
K~ld~ lar dirüz tevekkül Tanr~ 'ya
Bu tevekküldür tom din alp~ nun
Anunile alp~~ old~~ bu dintin
A~~k Pa~a daha sonra alt~ nc~~olarak dinde ~eriat bilgisinin varl~~~ n~~ arar.
01 dahi bitdi yine bir gör bu kez
Neymi~~ol alt~ nc~~ alet gör bu kez
01 ~eri'at biligidür ey safa
Kim ku~anm~~d~~ an~~ ol Mustafa
Kank~~ ~ahsun kim bilinde ola ol
Cümle halk içre aç~ kdur ana yol 1°.

1° içre: DTCF Ktp. Nüs. içinde
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~eytan anufi yol~ n~~ baglamad~~
'Alemi tutd~~ anufi görklü ad~~
Bu ~eri`at biliginsüz kimsene
Bellü bil turmad~~ kar~ u dü~ mene
Pes hakikat old~~ kim din alpleri
Bu biligle s~d~~ cümle le~keri
Garib-nâme'de ~eriat~ n yan~~ sar~~ ilmin varl~~~~da aran~ r. Ancak, o
dönemde ilimden anla~~ lan ve beklenen skolastik bilgi yani din ve ~eriat
bilgisidir. A~~ k Pa~a, ça~~n~ n bilim anlay~~~~gelene~ine uygun olarak, din alp~~
için din ve ~eriat bilgisinin gere~ini, insan~ n nefsini yenerek maddeden
kopmas~ m sa~lamaktaki yarar~~ bak~ m~ ndan savunur.
Çun ~eri'at biligin aldufi bile
imdi bu kez 'ilin k~l~c~ n al ele
Bu `ilimdür 1etüii yedincisi
Anufiile bas~lur ~eytan süsi
Kimde kim `ilm old~~ nak~~~yeficli ol 11.
Kendü divin yeikli ba~~ n kesdi ol
~lm elinde cümle bu fisk u fesâd
Zerre kadri olmad~~ old~~ kesâd
Enbiyâ vü evliya bu 'ilin ile
Açd~lar din yol~ m k~ldan k~la
Her kim ald~~ bu 'ilim k~lc~ n ele
Sürdi kendü hükmini ilden ile
A~~ k Pa~ a daha sonra din yolunda himmetin, amaca ula~makta
gösterilecek çabamn, verilecek eme~in gere~ine de~inir.
Çun 'ilim k~lc~ n bular ald~~ ele
imdi himmet süfnisin tartsun kola
ilm old~~ nak~~~yefidi: DTCF nüs. old~~ nefisin basd~~
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Alettifi sekzincisi himmet durur
Kim ~ rakdan dü~ mene irür urur 12 .
Sid~ tisi himmet durur yol alp~ nuil
01 s~d~~ boyn~ n bu ~eytan kalbintif~~ 13.
Himmeti yok ki~i Hakk'a irmedi
Ol gelüp ~eytan çerisin k~ rmad~~
Pes bu himmet er elinde süilt~dür
Er isen din dü~menin anufila ur
Dü~meni urmaga key âletdür ol
Anuiile aç~ lur bu togr~~ yol
A~~ k Pa~a, yukar~ daki beyitlerde görüldü~ü gibi, Tanr~ 'ya ula~abilmek
için himmetin gere~ini vurgular. Din yolunda, insan~ n benli~iyle yapaca~~~
sava~~~kazanmas~ , büyük ölçüde, gösterece~i ki~isel çabayla mümkündür.
Son olarak, din alp~~ için bir dostun gereklili~inden söz edilir.
Cümle old~~ kald~~ hem ol togr~~ yâr
Kim k~ la ol yâr içün can~ n nisâr
Ulu alet togr~~ yârdur dunyede
Yâr ile aç~ ld~~ bu din ey dede
Yaln~z~ n hiç kimsene yol varmad~~
Olmay~ nca yar i~i ba~armad~~
Her nebi kim geldi mülke tutd~~ yâr
Her biri bir yar~ k~ ld~~ ihtiyâr
Yârile vard~~ yol~~ togr~~ varan
Yar~~ elden komad~~ gidtü eren
Pes bilüji kim ulu devletdür bu yâr
Dünyede yârile din tutd~~ karar 14 .
irür urur: TDK nüs. irür hem urur
boymn bu: TDK boymm
14 devletdür: TDK âletdür, yârile din TDK
din yârile.
12

13
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Yarile hatm old~~ ol tokzunc~s~~
Kim anunla dü~di ol dü~man süsi
A~~ k Pa~a, Garib-nâme'de kahramanl~ k konusunu i~ledi~i dokuzuncu
bölümün sonlar~ na do~ru,
U~~temin itdüm bu alpl~ k ~erhini
Bir bir eytdüm dünyeyi vü hem dini
Ol tokuz bu tokuza geldi temâm
~erhi bine bildi cümle hâs u `am
Imdi gelsün her ki 'akl~~ varise
Kendü 'akl~~ kendüzine yârise
Afilasun kim bu hünerlerden biri
Kimde varsa dünyede oldur diri
Yâ ki~i dünyâ içinde er gerek
l''x din içre hakim-i server gerek
diyerek dünya alpl~~~~ile din alpl~~~ n~~ birle~tirmeksizin insanda ya birinin ya
da ötekinin bulunmas~~ gerekti~ini söyler. Bununla birlikte eserin sözü edilen
bölümünde, dönemin de~erler sisteminde ortaya ç~ kan de~i~iklik aç~ kça
görülmektedir. A~~ k Pa~a, çizdi~i ilk alp tipinden ikincisine geçerken, o
dönemin Müslüman Türk ruhunda meydana gelen de~i~ikli~i ortaya koyarak, insan~ n de~er ölçüleri aç~s~ ndan, d~~ tan içe dönü~ünü ba~ar~yla anlatm~~ t~ r. Garil~-name'nin kahramanl~ kla ilgili bu bölümü, insan~ n, fizik
gücün üstünlü~ü görü~ünden ruh gücünün üstünlü~ü görü~üne geçi~ini,
ki~isel iradenin yerini ilahi iradeye b~ rak~~~ n~~vurgular. A~~ k Pa~a, eski kültür
tabakas~~ üzerine zaman~ n~ n islami kültür tabakas~ n~~ ustaca yerle~tirmi~tir.
Ana bölüm içinde çizilen iki ayr~~ alp tipinde de alpl~ k, yüksek bir de~er
olarak verilir. Eserde gerek beden gerekse ruh alpl~~~~insan~ n kendi kenidini
ispatlamas~~ için gerekli görülür. Çünkü toplumda, ancak gösterilen
kahramanl~ klar sonucu insana yer ve de~er verilir. A~~ k Pa~a, alp tipinin
çizili~inde Müslümanl~~~ n "insan-~~ kâmil" kavram~ ndan etkilenmi~ tir.
Bilindi~i gibi Islamiyetin kamil insan~~ her türlü faziletin yan~s~ ra ~ecaati yani
kahramanl~~~~da varl~~~ nda bulundurmal~d~ r.
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Sonuç olarak. G,irib-n:ime'llin alplikla ilgili dokuzuncu bölümünde,
beden ve ruhtan ibaret olan insan yap~s~ n~ n, bedenle ve ruhla ilgili iki ayr~~
görünümüne dönemin toplumsal de~erleri aç~s~ ndan bak~lm~~ t~ r diyebiliriz.

