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TURKEY  – TRADITIONAL TALE 

TAHIR ILE ZÜHRE 

 

   Geçmiş zaman ve eski günlerde zengin ve şöhretli bir padişah vardır Malı, mülkü, 

askeri kısaca her şeyi vardır. Ancak çocuğu olmamaktadır Doktorlara gitmiş derdine 

çare bulamamıştır.  

Bir gün veziri ile çarşıda dolaşmaya çıkar. Oradan ayrılıp bahçeye doğru giderler ve 

bir ağacın altında otururlar İleride bir ağacın altında da yaşlı bir derviş görürler :  

Derviş: Padişahım, derdinizi söyleyin de ona bir çare bulayım der. 

Sultan: Benim ve vezirimin çocuğu olmuyor. Buna bir çare bul. 

Derviş : Size yardım edeceğim ama dediklerimi aynen yapmalısınız der. 

 Derviş,cebinden bir elma çıkarır ve ikiye böler Bu elmaları yerlerse çocukları 

olacağını, padişahın kızı, vezirin oğlu olacağını, ama onları ayırmamalarını, 

evlendirmelerini söyler Padişah da vezir de çok sevinir Akşam elmayı yerler ve dokuz 

ay on gün sonra padişahın kızı, vezirin oğlu olur Kızın adını Zühre, oğlanın adını Tahir 

koyarlar 

Tahir ile Zühre birlikte büyürler En tanınmış hocalardan ders alırlar ve çok zeki 

olduklarından her şeyi öğrenirler Fakat on yaşında Zühre’nin gönlü Tahir’e düşer ve 

uyurken Tahir’i öper. Tahir de Zühre’ye aşık olur Sazlarını alıp birbirlerine türkü 



söylerler Bunları gören Arap köle padişahın karısına söyler . Arap köle kötü bir 

adamdır ama o Zühreye aşıktır ve Tahiri çok kıskanır. 

Padişah kızını Tahir’le evlendirmenin zamanı geldiğini söyler Ancak karısı kızının 

padişah oğluyla evlenmesini istemektedir Padişah kendi gözleriyle aşıkları görmek 

ister ve görünce de aşıkları evlendirmeye karar verir. Padişahın karısı, padişaha 

sihirbaz cadının yaptığı şerbeti içirince padişah Tahir’den soğur ve onu saraydan 

kovar ve padişah onu Mardin’e sürer. 

Mardin’de yedi yıl kalan Tahir bir gün Allah’a dua eder ve onu zindandan kurtarmasını 

ister Duası kabul olur zindanın açılan kapısından siyah bir at gelir ve o uyurken 

Zühre’nin köşkünün önüne bırakır O günden sonra her gece gizli gizli buluşup zevk ve 

sefa eylerler. Fakat  Arap köle onları yine görmüştür Bunu padişaha haber verir ve 

Tahir, üstü açık bir sandıkla Şat suyuna bırakılır  

Şat suyu kenarında da Göl padişahının sarayı vardır Zühre bunu bildiği için Göl 

padişahının kızına mektup yazar ve göl padişahının kızları da onu bulurlar ve onu 

kurtarırlar.  

 Bir gün Tahir ,  Zühre’nin evleneceğini öğrenir ve aşık esvabı ile düğüne gider

Kendini Zühre’ye tanıtır Ertesi gün Zühre ile kaçmak için anlaşırlar. Ancak Arap köle 

de kadın kılığına girmiş ve onları görmüştür Arap köle durumu padişaha haber verir. 

Padişah Tahir’i yakalatır Mecliste onu ve kızını anmadan üç hane türkü söylerse 

affedeceğini söyler Tahir iki haneyi söyler fakat üçüncü hanede Zühre’nin içeri 

girdiğini görünce onun ismini kullanır. Padişah da onu öldürtür. Zühre Tahir’in 

ölümünü duyunca çok üzülür ve derin derin ağlar ve bir ağıt yakar.Tahir’i kaybetmenin 

acısına dayanamayan Zühre , kederinden ve acıdan ölür.  Mezara gelen Arap köle de 

Zühre’ye aşık olduğu için kendini hançerle öldürür Padişah kızını Tahir’e vermediği 

için pişman olur ama iş işten geçmiştir. O da ağlarken dervişle karşılaşırlar :  

Sultan: Ah... Ah... Ne yaptım ben? Ben bu acıyla nasıl yaşarım??? Ah benim güzel 

Zührem... der 



Derviş :  Evet sultanım... Çok büyük bir günah işlediniz ve ömrünüzün sonuna kadar bu 

günahla yaşamak zorundasınız.  

Bir süre sonra aşıklara mezar yapılır Arap köle de başuçlarına gömülür Oradan 

geçenler Zühre’nin mezarında beyaz bir gül fidanı, Tahir’in üzerinde ise kırmızı bir gül 

fidanı görürler Arap’ın mezarında da kara bir çalı bitmiştir Her sene aşıklar baltalarla 

o çalıyı keserler ancak çalının yine bittiğini görürler. Ziyaretgah olan mezarı da aşıklar 

ve bağrı yanıklar sürekli ziyaret ederler 

 


