HALK H‹KÂYELER‹NDE ‹MT‹HAN
MOT‹F‹ KOMPLEKS‹
Motif complexe d'examen dans les recits populaires

Prof. Dr. Ensar ASLAN*
Konu, ﬂekil ve anlat›m bak›m›ndan
de¤iﬂik bir tür olan halk hikâyeleri, yap›sal oluﬂum bak›m›ndan da planl› ve
düzenli bir durum gösterir. Anlat›m›n en
küçük unsuru olan motiften epizota ve
bütüne varan bir iç yap› oluﬂumu, halk
hikâyelerinin genel karakteri olarak belirmektedir. Halk hikâyelerinde olaylar
ço¤unlukla mant›kl› gerekçelere dayand›r›larak, ola¤an unsurlarla geliﬂip devam eder. Ancak bazen konu içerisinde
fantastik unsurlar›n da önemli yer tuttu¤unu görürüz. Sihrin, büyünün, maddi
ve manevi bak›mdan hiç bir zaman yenilmeyen, ola¤anüstü yeteneklerle donat›lm›ﬂ kahramanlar›n varl›¤› ve faaliyetleri de halk hikâyelerinde fazla yad›rganmayan bir durumdur. Çünkü özellikle aﬂk konulu hikâyelerde kahramanlara
bâde/dolu sunarak bir sevgiliye âﬂ›k
eden ve ﬂâirlik-saz çalma yetene¤i kazand›ran pîr, ayn› zamanda onlar› yenilmezlik kuvvet ve kudretine kavuﬂturur.
Bu nedenle anlat›mda zor durumlarla
karﬂ›laﬂan kahraman›n, ﬂairli¤i ve yi¤itli¤i sayesinde önüne ç›kan her türlü engeli aﬂmas›, ola¤an bir durum olarak kabul edilir.
Halk hikâyelerinin araﬂt›r›lmas› ve
incelenmesinde önemli sayd›¤›m›z konulardan birisi de motif araﬂt›rmas› ve bu
motiflerin di¤er halk hikâyelerindeki pa-

ralellerinin tesbiti ve karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Çünkü hikâyeyi, en küçük unsur
olan motiften hareketle araﬂt›r›p incelemek, daha sa¤l›kl› ve güvenilir sonuçlar
ç›karmam›z› sa¤lar.1
Bizim burada üzerinde duraca¤›m›z
konu, baz› halk hikâyelerinde gördü¤ümüz “imtihan motifi” dir. Kahraman›n
sevgilisine kavuﬂabilmek için yapt›¤›
mücadelelerde önüne ç›kar›lan engellerden olan imtihan, çeﬂitli ﬂekillerde uygulan›r. bunlardan birisi “sab›r imtihan›”
d›r. Bu imtihanda, kahraman›n söyleyece¤i türküde sevgilisinin ad›n›n geçmemesi gerekir. E¤er Sevgilisinin ad›n›
anacak olursa boynu vurulacakt›r. Burada ele ald›¤›m›z halk hikâyelerinde tesbit etti¤imiz “sab›r imtihanlar›” nda
kahramanlar, söyledikleri türkülerde
sevgililerinin ad›n› anarak, imtihan›
kaybetmiﬂlerdir. Fakat buna ra¤men çeﬂitli faktörlerin yard›m›yla isteklerine ve
sevgililerine kavuﬂmuﬂlard›r. Sadece Tahir ile Zühre hikâyesinde, Tahir’in
“sab›r imtihan›” n› kaybederek öldü¤ünü görüyoruz. Bu ölüm ﬂekli de, ileride görece¤imiz gibi “kul” elinden de¤il,
kendi dua ve arzusuyla gerçekleﬂmiﬂtir.
Di¤er imtihan çeﬂitleri ise muamma, zehir ve kurulan tuzaklardan kurtulabilme ﬂeklinde olur. Ço¤unlukla kompleks motif olan bu imtihan motifi, anla-
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t›mda birbirini izleyen ve içiçe geçmiﬂ
halkalar halinde geliﬂir. Kahramanlar
bu tür imtihanlarda karﬂ›lar›na ç›kan
her çeﬂit muamma ve tuzaklar› türkü ile
cevaplar ve türkü ile çözerler.
Biz bu yaz›m›zda, önemli gördü¤ümüz baz› halk hikâyelerinde, konu içerisinde çok önemli bir unsur olan “imtihan motifi” ni ve paralellerini tesbit
ederek gösterme¤e çal›ﬂaca¤›z.
Tahir ile Zühre hikâyesinde, Tahir’i yakalay›p Padiﬂah›n huzuruna getirirler. Padiﬂah, Tahir’in boynunun
vurulmas›n› emreder. Vezir ve ulemalar,
Tahir’i ba¤›ﬂlamas› için Padiﬂah’a yalvar›rlar. Padiﬂah, “e¤er Tahir bu mecliste beni ve Zühre’yi anmadan üç hane
türkü söylerse azad ederim. E¤er anarsa, yemin ediyorum baﬂ›n› keserim”, der.
Tahir türküsünü söylemeye baﬂlar:
Bülbülü hâr a¤lat›r
Âﬂ›k› yâr a¤lat›r
Ben fele¤e neyledim
Beni her hâr a¤lat›r
Gül için bülbül a¤lar
Derdi sinemi da¤lar
Mecnun gibi Tahir’in
Mekan› olsun da¤lar
Tam bu s›rada Zühre, kafesinin
perdesini aç›p Tahir’e görünür. Tahir,
Zühre’yi görünce akl› baﬂ›ndan gider, padiﬂaha verdi¤i sözü unutur:
Âﬂ›k oldum bu rûye
Can›m verdim bu rûye
Karﬂ›mda bir ay do¤du
Benzer Zührem Hûriye2
Padiﬂah türkünün son hanesinde
Zühre’nin ad›n› duyunca “tez vurun
boynunu” diye emir verir. Bunu duyan
Tahir, iki rekat namaz k›lmak için cel-
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latlardan müsade al›r. Tahir abdest al›p
namaz k›ld›ktan sonra “Ya Rabbî, bu
anda benim ruhumu al” diye dua eder.
Elini yüzüne sürerek ruhunu teslim
eder.
Hikâyede Padiﬂah›n Tahir’den,
Zühre’nin ad›n› anmadan türkü söylemesini istemesi, bir çeﬂit “sab›r imtihan›” d›r. Tahir, türküsünün ilk iki hanesini söylerken Padiﬂah›n iste¤ine uyarak
Zühre’nin ad›n› anmaz. Duygular›n›
bast›rarak can›n› kurtarmak ister. Ancak Zühre’yi görünce, sevgisinin gücü,
ak›l ve mant›¤›n›n önüne geçer. Duygular›n› kontrol edemez. Söyledi¤i türküde
sevgilisinin ad›n› kullan›r. Burada Tahir’in aﬂk›n›n ve sevgisinin ne kadar
kuvvetli oldu¤u özellikle vurgulanmak
istenmiﬂtir. Bu imtihan motifinde sevgi
unsurunun, ölümün önüne geçti¤ini görüyoruz. Hikâyede bir dü¤üm noktas›
teﬂkil eden imtihan motifi, kahraman›n
türkü söylemesi, aﬂk ve ölüm motifi ile
bir kompleks halinde geliﬂir.
Tahir, burada “Sab›r ‹mtihan›”n›
kaybeder, ölece¤i kesindir. Sevgisi u¤runa haks›z yere öldürülmektense Allah’a,
can›n› almas› için dua eder ve duas› kabul olur. Tahir’in sevgisinin gücü ve
hakl›l›¤› inanc›na yans›t›larak aﬂk u¤runa ölüm, manevi bir k›l›¤a büründürülür. Ölümü cellatlar›n elinden, baﬂ› kesilmek suretiyle ac› bir ﬂekilde de¤il de,
kendi arzusu ve Allah’›n emriyle gerçekleﬂmiﬂ olur. Böylece aﬂk u¤runa ölüm yüceleﬂtirilmiﬂ ve güzelleﬂtirilmiﬂtir.
Tahir ile Zühre hikâyesindeki bu
sab›r imtihan› motifinin bir benzeri
Pir Sultan Abdal’la H›z›r Paﬂa anlatmalar›nda görülmektedir. Anlatmaya
göre, Pir Sultan Abdal’›n sözlerine k›zan H›z›r Paﬂa, Pir Sultan’› hapsetmiﬂ, fakat eski ﬂeyhine k›yamam›ﬂ, huzuruna ça¤›rtarak “E¤er içinde ﬁah›n
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ad› geçmeyen üç hane türkü söylersen seni affedece¤im” demiﬂ. Pir Sultan “peki” demiﬂ, fakat yine de, “Aç›l›n
kap›lar ﬁaha gidelim” nakaratl› ünlü
türküsünü söylemiﬂ.3 Ancak burada H›z›r Paﬂa’n›n Pir Sultan için yasak koydu¤u “ﬁah” sözcü¤ü, Tahir ile Zühre’deki gibi beﬂeri aﬂk› de¤il, bir inanc›,
yani Alevili¤i temsil etmektedir. Fakat
özde, her iki durumda da kahramanlar›n›n “sab›r imtihan›”na tabi tutulmas›
söz konusudur.
‹mtihan motif zinciri, Emrah ile
Selvihan hikâyesinde, konu içerisinde
de¤iﬂik ﬂekillerde geliﬂir. ﬁah o¤lu ﬁah
Abbas, Emrah’›n Hak âﬂ›¤› olup olmad›¤›n› ö¤renmek için imtihan etmek ister. E¤er Emrah bu imtihan› kazan›rsa
Selvihan’› ona verecek, bilemezse boynunu vurduracakt›r. ﬁah Abbas’›n Mirza Kulu ad›nda bir oda hizmetçisi vard›r. Mirza Kulu asl›nda erkek k›yafetinde “Cevahir” adl› güzel bir k›zd›r. Bunun k›z oldu¤unu sadece ﬁah Abbas bilirdi. ﬁah Abbas kalbinde bir niyet
(muamma)4 tutarak, Yakup Han’a der
ki; “bu aﬂ›¤a sor bakal›m, benim kalbimde tutu¤um muamma nedir?” Yakup Han, Emrah’tan ﬁah Abbas’›n
kalbinde ne tutu¤unu sorar. gerçekten
hak âﬂ›¤› alan Emah, ﬁah Abbas’›n gizli s›rr›n›, söyledi¤i bir türkünün sonunda
ﬂöyle aç›klar:5
“Meydanda dolanan bu Mirza Kulu
‹smi Cevahir’dir k›z de¤il midir?”
ﬁah Abbas, birinci imtihan› kazanan Emrah’a muamma sormaya devam
eder. ﬁah Abbas’›n saray›nda kafeste
besledi¤i alt›yüzelli yaﬂ›nda “Talhan”
adl› bir kuﬂu vard›r. Bu kuﬂu, ﬁah Abbas’tan baﬂka gören ve bilen yoktu. ﬁah
Abbas, Yakup Han’›n Emrah’tan kafesteki kuﬂunun ad›n› ve kaç yaﬂ›nda ol-
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du¤unu söylemesini ister. Yakup Han
da Emrah’tan sorar. Bu muamman›n cevab› da kudretten Emrah’a mâlum olur;
ﬁah Abbas’›n kafeste sakl› olan kuﬂunun ad›n›n “Talhan” oldu¤unu ve alt›yüzelli yaﬂ›nda oldu¤unu bir türkü ile
söyleyerek, ikinci muammay› da çözer.
Bunun üzerine ﬁah Abbas; Selvi, Emrah’›n bâdeli sevgilisidir. Hemen ellerini çözün, dü¤ünleri yap›ls›n” diyende,
ﬁah’›n huzurunda bulunan on iki veziri
itiraz ederek, Emrah’a ﬂiddetli bir zehir
içirmek suretiyle bir imtihan daha yapmak isterler; “E¤er Emrah hak âﬂ›¤›
ise ona zehir tesir etmez” derler. ﬁah
Abbas Emrah’a sorar “o¤lum e¤er
kendine güveniyorsan zehiri iç, yoksa günah benden gitti” der. Emrah,
zehiri ancak Selvi’nin elinden içebilece¤ini söyler. Selvi zehir kadehini uzat›nca, Emrah ﬂu türküyü söyler:
Da¤lar al giyinmiﬂ deryalar kara
Vücudum sa¤ de¤il ci¤erim yara
‹ster zehir etsin meni bin pare
‹çerem Selvihan senin elinden
‹ster zehir olsun isterse a¤u
Melekler çevirmiﬂ sol ile sa¤›
Bize zulüm eden ﬁiraz’›n Begi
‹çerem Selvihan senin elinden
Emrah kimi var m› bir baht› kara
Sayd›m a¤ gerdan›nda ben s›ra s›ra
‹ster zehir etsin meni bin pare
‹çerem Selvihan senin elinden
Emrah. Selvi’nin uzatt›¤› zehir kadehini al›r ve tam içece¤i s›rada Pir yetiﬂir ve ﬂahadet parma¤›n› zehire dokundurarak zehiri keser. Pir, sadece Emrah’›n gözüne görünmüﬂtür. Emrah zehiri içer, fakat zehir Emrah’a hiç tesir
etmez.
ﬁaho¤lu ﬁah Abbas’›n huzurunda
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yap›lan üç imtihan› da kazanan Emrah,
sevgilisine kavuﬂur.
Hikâyede, Emrah’›n geçirdi¤i üç
aﬂamal› imtihan motifi kompleksinin ilk
ikisi muamma türünde, sonuncusu ise
zehir motifine ba¤l› olarak yap›lm›ﬂt›r.
Muammalar›n çözümü Emrah’›n Hak
âﬂ›kl›¤› manevi gücü ve yetene¤i ile gerçekleﬂmiﬂtir. ‹çti¤i zehirin etkisiz hale
getirilmesi ise “Pir” yard›m›yla olmuﬂtur. Burada da Hak âﬂ›¤› olman›n verdi¤i manevi bir güç söz konusudur. Ancak
burada “Pir” motifi, önemli bir unsur
olarak karﬂ›m›za ç›kar. Olay› büyük ölçüde etkileyerek konunun seyrini de¤iﬂtirir. Çünkü e¤er Emrah’a verilen zehrin
etkisi “Pir” taraf›ndan kesilmezse, Emrah ölecek ve hikâyenin özünü oluﬂturan büyük aﬂk temas› hüsranla sonuçlanacakt›r. Musannif, anlat›mda imtihan
motif zincirini ustal›kl› bir biçimde düzenlemiﬂ, heyacan› son halkaya taﬂ›yarak ﬂürpriz bir sonla sevgilileri kavuﬂturmuﬂtur.
Yaral› Mahmut hikâyesinde görülen imtihan motifi kompleksi6, de¤iﬂik
ﬂekil ve düzenlemelerle anlat›lmaktad›r.
Sihirin etkisi ile sevgilisi taraf›ndan Karaman da¤›nda yaralan›p b›rak›lan
Mahmut, Bezirganbaﬂ› taraf›ndan bulunarak evine getirilir. Bezirganbaﬂ›’n›n k›z› Gülﬂen, Mahmut’u k›rk günde iyileﬂtirir. Ayn› zamanda Mahbub’un
baﬂcariyesi olan Gülﬂen, Mahmut’u bir
“hak âﬂ›¤›” k›yafetinde Mahbub’un saray›n›n bahçesine götürür. Mahbub cariyeleri ile birlikte bahçede e¤lenmektedir.
Cariyeler Mahmut’a; “e¤er sen gerçek
hak âﬂ›¤› isen, bizim adlar›m›z› bir türkü ile teker teker sayacaks›n” derler. Bunun üzerine Mahmut hiç tan›mad›¤› cariyelerin adlar›n› türkü ile söyler:
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Gelin k›zlar gelin tarif edeyim
Her biriniz bir ülkenin maral›
Türlü türlü kumaﬂlar› giymiﬂsiz
Kimi al giyinmiﬂ kimi karal›
Sona han›m cilve satar sal›n›r
Münevver has nikab›na bürünür
Gülenber koynunda hal› görünür
Simi han›m o gözleri belal›
Havva, Selvi yücelerden kar çeker
Peri, Anﬂa kaﬂlara kara çeker
Zübeyde’nin zülüfleri zâr çeker
Fatma’n›n da iki gözü belal›
Mahmut’tan Mahbub’a yoktur bahane
Lâl-› mercan dizilmiﬂtir dehane
ﬁevk-i âlem bürünmüﬂtür cihane
Izin al›p kullu¤unda dural›
Mahmut türküsünü bitirdikten
sonra Mahbup, bahçeye da¤›l›p çiçek
toplamalar› için cariyelerine emir verir.
‹ki sevgili kavuﬂur, hasretle birbirlerine
sar›l›rlar.
Yaral› mahmut hikâyesindeki
ikinci imtihan motifi “Sab›r ‹mtihan›”
d›r. Mahmut Kara Vezir’le evlendirilmek istenen Mahbub’un dü¤ününe son
günde yetiﬂir. Kara Vezir’in Eﬂika¤as›’n›n kurdu¤u plan üzerine Mahmut,
k›yafet de¤iﬂtirerek “Osmanl› âﬂ›¤›” k›yafetinde dü¤ünevine gider. Dü¤ün halk›
Mahmut’tan meydan edip türkü söylemesini isterler. Bunun üzerine Mahmut
saz›n› al›p meydana ç›kar ve ﬂu türküyü
söyler:
Aram›z› karl› da¤lar al›pt›r
Gözlerim görmüyor buralar indi
Seyragibi yâr köyünden sürseler
Gör ne güzel olur buralar indi
Aram›zda hile oldu ﬂer oldu
Bülbülün yerini ﬂimdi sar ald›
Vezirin baﬂ›na dünya dar oldu
Kopacak burada tufanlar indi
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Buraya gelmeseydim nicolur hal›m
Yâ Râbbi Vezir’e yetir bir ölüm
Kara za¤ ne bilir kadrini gülün
Sundurur kadehi kolun incidir

cih etmek durumunda olan kahramanlar, sevgiliyi seçerek hem hikâyedeki heyacan ve gerilimi art›r›r hem de sevgisinin büyüklü¤ünü ve ölümsüzlü¤ünü ortaya koymuﬂ olurlar.
Bu motif kompleksinde, bir çok halk
hikâyesinde paralelini gördü¤ümüz
“sevgilinin dü¤ününe son günde yetiﬂme“ motifi vard›r. Konunun dü¤üm
noktas›n› teﬂkil eden ve sonuca büyük
ölçüde etki eden imtihan motif kompleksi, görüldü¤ü gibi birbiriyle ba¤lant›l› bir
çok motif ve unsurla birlikte anlat›mda
devaml›l›¤› sa¤lar.
Ç›ld›rl› Aﬂ›k ﬁenlik’in Latif ﬁah
hikâyesinde, Latif ﬁah, Hindistan Padiﬂah›’n›n k›z› Mihriban Sultan’›n arkas›ndan Hindistan’a gider. Mihriban
Sultan’›n cariyesi Topal A¤ca k›z›n
yard›m›yla saray›n bahçesinde Mihriban Sultan’la buluﬂur. Topal A¤ca k›z,
“bâdeli âﬂ›k” olan Latif ﬁah’tan cariyelerin adlar›n› türkü ile teker teker söylemesini ister. Bunun üzerine Latif ﬁah
ﬂu türküyü söyler:7

Mahmut’da kurband›r kadir bilene
Nas›l düﬂtün bu kötünün eline
Hiç tamah etmedim dünya mal›na
Yüzdürür zevra¤› telin incidir

Seher seher seyrangâha ç›km›ﬂlar
Böyün oluf bayram günü k›zlar›n
Sona teki naz› cilve satarlar
Serinde tamah› har› k›zlar›n

Mahmut burada “sab›r imtihan›ndan” geçirilir. Musannif, kahraman›n rakipleri karﬂ›s›nda duygu ve hareketlerine hakim olup olamayaca¤›n› ortaya koymak ister. Fakat sevgi a¤›r basar. Kahraman duygular›na hâkim olamaz, ölümü göze alarak hem kimli¤ini
aç›¤a vurur hem de sevgilisinin ad›n›
söyler. Böylece kahraman bu sab›r imtihan›n› kaybetmiﬂ olur. Di¤er halk hikâyelerinde de kahramanlar›n “sab›r imtihanlar›n›” kaybettiklerini görüyoruz.
Bu, kahraman›n sevgisinin bir çeﬂit ölçüsüdür. Ya ölümü, ya da sevgilisini ter-

Gülﬂah hayallan›f zülüf periﬂan
Gülnaz’›n gameti gaddi ürüﬂan
Zöhre, Gülevat›n, Zeynep, Zerniﬂan
Nar›nc› gülgezdi sonu k›zlar›n

Mecnun Leyla için gezer bu da¤da
Bülbülün hasreti kald› bu ba¤da
Mahmut figan eder bu subh-ü ça¤da
Yetiﬂe Mahbub’a na¤meler indi
Mahmut, türküsünde hem Kara
Vezir’i taﬂlayarak onunla alay eder, hem
de Mahbub’un ad›n› anar. Bu sözleri iﬂiten Kara Vezir, Mahmud’un boynunu
vurmalar› için cellatlara emir verir. Perdenin arkas›ndan bunlar› dinleyen Mahbub, Mahmud’u tan›r ve Kara Vezir’e
“âﬂ›¤›n dili ba¤lanmaz b›rak söylesin” diyerek müdahale eder. Mahbub’un yüzünü gören Mahmut dayanamaz ve türkü söylemeye devam eder:
Eser bâd-› saba kald›r›r yüzden
Gerdana dökülür telin incidir
Tepretme muylar›n de¤er buha¤a
Dolan›r yüzünde halin incidir
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Gülün növrestesi taze nevcivan
Dünya mal›n neyler Sermi’yi seven
Tavus, nezakette Telli, Zerniﬂan
Gülbahar’d› gâvhar kân› k›zlar›n
Gülen ile Döne ç›kt› oyuna
Kurban olam Efriz han›m boyuna
Biri gelmez Tazegül’ün muyuna
Y›¤›l›f cem olsa bini k›zlar›n
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Salat›n sallan›r gezer bir teher
Sayal›’n›n koynu bezastan ﬂeher
Sar›tel’le Sona öter her seher
Bülbül avazl›d›r önü k›zlar›n

Divane derviﬂem de¤ilim deli
Senden istemezem devleti mal›
Kavim gardaﬂ›m› ahbab› eli
ﬁah babam› a¤lar goyuf gelmiﬂem

Niyaz nezakette benzer han›ma
Ba¤dagül bac›md›r gelsin yan›ma
Hürü bir od sald› ﬂirin can›ma
Yo¤umuﬂ insaf›, dini k›zlar›n

Yâr yolunda kurdum cengi davay›
Ah›r›nda hayli çektim cefay›
Yetirsen murada ben beynevay›
Mihriban Sultan’› deyif gelmiﬂem

Latif ﬁah müﬂtakt›r hadd› hal›na
Sürahi gaddine mah cemal›ne
Ala gözlü Mihriban’›n yoluna
Tamam kurban olsun can› k›zlar›n

Ben Latif’em bindim aﬂk›n at›na
Ser kurban eylerem var g›ryat›na
Gözüm göre göre ölüm kat›na
Ecel gömleyini geyif gelmiﬂem

Kahraman›n hiç tan›y›p bilmedi¤i
cariyelerin adlar›n› türkü ile saymas›
motifi, Latif ﬁah hikâyesinden baﬂka
Yaral› Mahmut hikâyesinde de vard›r. Her iki hikâyede de kahramanlar
“bâdeli âﬂ›k”t›r. Darda kald›klar› zaman, manevi güçlerin yard›m›yla bütün
zorluklar› aﬂar, vuslata eriﬂirler.
Latif ﬁah hikâyesindeki ikinci
imtihan motifi yine bir “sab›r imtihan›”d›r. Fas padiﬂah› güzelli¤ini duydu¤u
Mihriban Sultan’› almak için Baﬂ
Pehlivan› Esfendiyar’› büyük bir ordu
ile Hindistan’a gönderir. Esfendiyar
ﬂehri kuﬂatarak Padiﬂahtan k›z›n› ister. Padiﬂah korkusundan k›z›n› verme¤e raz› olur. Bu durumu ö¤renen Latif
ﬁah, Esfendiyar’la savaﬂ›r ve onu öldürür. Böylece hem Hindistan ﬂehrini
hem de Mihriban Sultan’› kurtar›r. Padiﬂah Latif ﬁah’› huzuruna ça¤›rarak
“Dile dile¤ini vereyim murad›n›, yaln›z namusuma dokunma” diyince, Latif ﬂah ﬂu türküyü söyler;

Latif ﬁah, Padiﬂah›n “namusuma dokunma” demesine ra¤men, Mihriban Sultan’› istedi¤ini söyleyince, cellatlar ellerini k›l›çlar›na atarlar. Çünkü
padiﬂah›n sözü çi¤nenmiﬂtir ve cezas› da
ölümdür. Bu tehlikeyi gören Latif
ﬁah’›n Lele (vezir)’si Padiﬂaha kendisini tan›t›r ve Latif ﬁah’›n da Yemen
Padiﬂah›n›n o¤lu oldu¤unu söyler. Bunun üzerine padiﬂah, k›z› Mihriban
Sultan’› Latif ﬁah’a verir.
Bu hikâyede de kahraman, padiﬂah›n uyar›s›na ra¤men duygular›na hakim olamaz ve sevgilisinin ad›n› söyler.
Sab›r imtihan› motifinin, di¤er halk
hikâyelerindeki paralelleri gibi burada
da kahraman ölümü göze alarak aﬂk›n›
ve sevgisini ön plâna ç›kar›r. Ayr›ca kahraman›n türkü ile kendisini tan›tmas›,
halk hikâyelerinde yayg›n bir motif olarak görülmektedir. Kahraman, türkü
ile hem kendisini tan›t›r hem de dilek ve
isteklerini Padiﬂah’a bildirir. Ancak bu
hikâyedeki sab›r imtihan›nda, kahraman›n karﬂ›s›nda rakibi yoktur. Padiﬂah
dilek ve isteklerini sorar, o da padiﬂah’tan k›z›n› ister. Latif ﬁah burada
kahramanl›¤›, dürüstlü¤ü ve büyük sevgisi ile isteklerini elde etmiﬂ olur.
Halk hikâyelerinde gördü¤ümüz

Dinleyin ﬂevketlim vasfedim hal›m
Gör ne hayallere uyuf gelmiﬂem
Geçifti baﬂ›ma çarh›n çemberi
Ol ehlet taﬂ›na deyif gelmiﬂem
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imtihan motifi kompleksinin güzel ve tipik bir örne¤i, yine Ç›ld›rl› Âﬂ›k ﬁenlik’in Salman Bey ile Turnatel Han›m hikâyesinde bulunmaktad›r8. Hikâyedeki anlat›mda, Bezesten ﬂehrinde
Kahraman Padiﬂah’›n Baﬂveziri Celal
Vezir’in k›z› Gavhar Han›m, Eset
Beyle niﬂanl›d›r. Dü¤ün haz›rl›klar› yap›lmaktad›r. Bâdeli sevgilisi Turnatel
Han›m’› aramak için gurbete ç›kan Salman Bey, Bezesten ﬂehrinde Gavhar
Han›m’› görür ve ona âﬂ›k olur. Birlikte
Bezesten ﬂehrinden kaçarlar. Padiﬂah›n askerleri tuzak kurarak iki sevgiliyi
yakalar ve padiﬂah›n huzuruna getirirler. Kahraman Padiﬂah, Salman Beyi
yakalatt›¤› için Celal Vezir’i ödüllendirmek ister: “Dile benden ne dilersen”
deyince, Celal Vezir “Padiﬂah›m alt›
saatli¤ine padiﬂahl›¤› bana ver” der.
Padiﬂah, Vezirin bu dile¤ini hemen yerine getirir. Taht›ndan inerek Celal Vezir’i tahta oturtur. Celal Vezir niﬂanl›
k›z›n› kaç›ran Salman Bey’in derhal
boynunu vurmalar› için cellatlara emir
verir. Padiﬂah araya girerek; “bu adam
Hak âﬂ›¤›ym›ﬂ bize bir kaç türkü
söyleyip kendini tan›ts›n. Neden bu
hatay› yapt›¤›n›, anlats›n” diyince,
Salman Bey ﬂu türküyü söyler:
Baﬂ›na döndü¤üm adalet ﬁah›m
Rahm-i hidayete ba¤›ﬂla beni
S›rri nihayetsiz mevlâ aﬂk›na
Aff› ma¤firete ba¤›ﬂla meni
Makam› Muhammet mihrac› eflak
Buyurdu ﬂan›na; levlâke levlâk
Rahmetenli’l-âlemindin cismi pak
Fahri kâinata ba¤›ﬂla meni
Sefil Salman oluf hayali derviﬂ
Aﬂ›¤› maﬂuktan k›lma feramuﬂ
Incil, Zebur, Tevrat, Kelam-› teftiﬂ
Furkan-› âyete ba¤›ﬂla meni
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Celal Vezir Salman Bey’i zindana
atar. Hak âﬂ›¤› olup olmad›¤›› anlamak
için bir imtihan haz›rlar; Salman
Bey’in girece¤i kap›n›n eﬂi¤inin alt› kaz›larak bir Kur’an ve bir çift güvercin
yavrusu konur, üzerine hal› serilir. Ondan bir ad›m ötede bir kuyu kaz›larak
içine kezzap doldurulur. Kuyunun üstüne hal› serilerek kapat›l›r. Yine bir ad›m
sonra bir deste gonca gül konur. Kap›n›n
karﬂ›s›ndaki tavana bir bülbül konur ve
önüne perde çekilir. Odada iki cellat ellerinde zehir kadehi, içki diye Salman
Bey’e sunacaklard›r. Tam kap›n›n karﬂ›s›ndaki duvara gerili yaya k›rk tane ok
kurulur. E¤er Salman Bey kap›dan içeri
girerse, yay ve oklar›n kuruldu¤u düzenek harekete geçecek ve k›rk ok Salman
Bey’in kalbine saplanacakt›r.
Bu imtahan tuzaklar›n› gören padiﬂah, Celal Vezir’e bunlar›n sebebini sorar: Celal Vezir der ki; “Padiﬂah›m
ﬂimdi Salman Bey’i buraya ça¤›raca¤›m. Kap›dan girerken Kuran-› Kerim’e ve güvercin yavrusuna basarsa, hemen boynunu vurduraca¤›m.
E¤er ordan kurtulursa, zehir kuyusuna düﬂüp yanacak. Gonca güle dokunursa, tavanda duran bülbül feryat edip, kendisini gülün dikenlerine vurarak parçalanacak. Bülbül
ölürse, ben de Salman Bey’i öldürece¤im. Cellatlar›n içki diye sundu¤u
zehiri içerek ölecek. Bunlardan da
kurtulup ad›m›n› atarsa, ﬂu karﬂ›
duvardaki yaya kurulu oklar kalbine saplanacak. E¤er Salman Bey
gerçek Hak âﬂ›¤› ise bunlar ona mâlum olur ve can›n› kurtar›r.”
Celal Vezir imtihan haz›rl›klar›n›
tamamlad›ktan sonra, Cellatlara emir
vererek, Salman Bey’i getirmelerini
söyler.
Gavhar Han›m, niﬂanl›s› Eset
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Bey’in bac›s› Mine Han›m’la birlikte
saray›n balkonunda oturmuﬂlard›. Cellatlar›n Salman Bey’i kollar› ba¤l› olarak getirdi¤ini gören Gavhar Han›m,
bu duruma çok üzülür ve gözlerinden
yaﬂlar akar. Fakat Salman Bey, perde
arkas›nda olan Gavhar Han›m’› göremez. Mine Han›m cellatlardan, Salman Bey’in kendisi için bir türkü söylemesini ister. Mine Han›m, Hak âﬂ›¤› oldu¤unu duydu¤u Salman Bey’i imtihan
etmek ister. Perde arkas›ndaki Gavhar
Han›m’›n saçlar›n› çözer ve alt›n bir
sandalyeye oturtur. Salman Bey, Mine
Han›m›n haz›rlad›¤› imtihan› ﬂöyle cevaplar:

kalbini boz, onun için kötü ﬂeyler
düﬂün, e¤er gerçek Hak âﬂ›¤›ysa bilir.“ Gavhar Han›m Salman Bey’e güvenirdi. Ona karﬂ› olan sevgisinden
emindi. Duygu ve düﬂüncelerinin Salman Bey’e mâlum olaca¤›n› bildi¤inden,
olumsuz düﬂünceler hayal eder. Salman
Bey Gavhar Han›m’›n hayalindeki
olumsuz düﬂünceleri ﬂöyle anlat›r:
Bir bak zamane yârine
Uymuﬂtur hille ﬂerrine
Sefil Salman’›n serine
Fitneyi feller aç›l›f

ﬁad düﬂtü t›¤-› müjgana
Ok gibi kâr eyler cana
Humar gözden dane dane
Periﬂan seller aç›l›f

Salman Bey, yukar›daki sözleriyle
Mine Han›m’›n bu muammas›n› da çözer. Ancak Mine Han›m oyununa devam eder; k›rk cariyesini onar kiﬂilik
gruplara ay›rarak, Salman Bey’in göremeyece¤i yerlere koyar. Salman
Bey’den, her gruptaki k›zlar›n adlar›n›
türkü ile söylemesini, ister. Salman
Bey, Mine Han›m’›n k›rk cariyesini ve
Gavhar Han›m’›n ad›n› türküsünde
ﬂöyle aç›klar:

Süsen sümbül mor menevﬂe
Düzülüftü hilal kaﬂa
Al yanakta goﬂa goﬂa
Nevreste güller aç›l›f

Selvi, Senem, Sayat Süle
Hanzade, Menevﬂe, Döne
Periﬂan, Güldeste, Bahar
Taze ter tüﬂüf sa¤ yana

Mine Han›m Salman Bey’in olup
bitenleri bilip cevapland›rd›¤›n› anlay›nca Gavhar Han›m’› sandalyeden kald›rarak yerine kendisi oturur. Salman
Bey türküsüne devam eder:

Zühre, Selma,Tükez, Güllü
Hacce, Narin, Perzat, Telli
Ayﬂe’nin a¤ yüzü hall›
Gülgez’in gerdan› mine

Yâr›n mermer sinisinde
Ebriﬂim teller aç›l›f
Elvan elvan a¤ buhahta
Haﬂimi hallar aç›l›f

ﬁemsi kamer pünhan oldu
Ay yerine y›ld›z kondu
Goncan›n nevra¤› soldu
Aksine güller aç›l›f
Mine Han›m, bu oyunun da çözüldü¤ü¤nü görünce, imtihana devam eder.
Gavhar Han›m’a “Salman Bey için
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Hünkâr, ﬁöhret gelir Hatun
Hanzade, ﬁahzade, Altun
Hayal, Han›m, Gülebat›n
Salat›n od salar cana
Dilebruz, Zerniﬂan geldi
Ba¤dat, Peri, Ba¤dagül dü
Lale’nin yana¤› ald›
Dudu, Kumru, Tavus, Sona
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Bu garaz Serencemidi
Salman’›n efkâr gam›d›
Kâbeyi y›km›ﬂ gibidi
Gavhar’› salan o güne

Zalim cellatlar›n oluftu ya¤›
Kadehi destinde gezer ota¤›
Men nice nuﬂ edem zehirli a¤›
Cismim yanar gider ele dokunsam

Salman Bey imtihan halkalar›n›n
sonuncusunu da baﬂar› ile cevaplar.
Cellatlar Salman Bey’i Padiﬂah’la
Celal Vezir’in bulundu¤u taht odas›na
getirirler. Celal Vezir, Padiﬂah’›n taht›nda oturmaktad›r. Imtihan tuzaklar›n›n haz›rland›¤› taht odas›n›n kap›s› aç›l›r ve Salman Bey’i içeriye almak isterler. Salman Bey kap› giriﬂinde haz›rlanan ilk tuza¤a gelince durur ve ﬂu türküyü söyler:

Salman’›n kan›na susam›ﬂ çoklar
Daima kulunu Hak tâla saklar
Kurulmuﬂ sineme temranl› oklar
Tîr-i boran ollam tele dokunsam

Sana s›¤›nm›ﬂ›m yaradan Gani
Mevlam gazab eyler kula dokunsam
Hakk›n kelam›’na kec bakmak olmaz
Erkân kabul etmez yola dokunsam
Salman Bey, Kuran-› Kerimi ve
güvercin yavrular›n› bilerek, onlara dokunmadan, kezzap kuyusunun yan›na
gelir:
Top top olmuﬂ derelerin duman›
Hak götürsün ara yerden yaman›
Göründü gözüme Nuhun Tufan›
Gark ollam ummana sele dokunsam

Salman Bey yukar›daki sözlerle,
Celal Vezir’in haz›rlad›¤› imtihan halkalar›n› teker teker aﬂarak padiﬂah›n
önüne gelir. Padiﬂah; “Çözün ellerini”
diye emir verince, Celal Vezir; “Padiﬂah›m daha bana verdi¤iniz padiﬂahl›k müddeti dolmad›. Hâlâ padiﬂah
benim” diyince padiﬂah, “Hakl›s›n, zaman dolmad›, hüküm senindir.” der.
Celal Vezir, Salman Bey’in yakas›n› b›rakmaz. Onu mutlaka yenip öldürtmek niyetindedir. Salman Bey’ e
der ki “Bize Arapça, Farsça ve Türkçe
lisan›nda yedi hane türkü söyleyeceksin.
Kulland›¤›n kelimelerin üçü de üç lisanda ayn› anlama gelecek.E¤er biri yanl›ﬂ
veya ibare bozuk olursa boynunu vurduraca¤›m.”
Salman Bey bu imtihan› ﬂöyle cevaplar:

Kezzap kuyusu muammas›n› da yukar›daki sözlerle bildikten sonra gonca
gül’ün oldu¤u yere gelir. Bu s›rada cellatlar kendisine içki diye zehir dolu kadehler sunar. E¤er ileri yürüyecek olursa, karﬂ› duvarda kuru oklar kalbine
saplanacakt›r.
Salman Bey buradaki tuzak ve
muammalar› ﬂöyle dile getirir:

Üç lûgattan cevap verim men size
Arap lisan, Farsi zeban, Türki dil
ﬁaﬂk›n gezen düﬂer sahraya düze
Arap târik, Farsi irah, Türki yol

Sevda sald› beni bu kalmakala
S›tk ile sabredem periﬂan hâle
Yârimin hüsnünde aç›l›f lale
Bülbül feryad eder güle dokunsam

Yarin siyah zülüflerin öreydim
Ince bele k›z›l kemer sarayd›m
Bir zevk ile a¤ sineye vurayd›m
Arap yed-i, Farsi desti, Türki el
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Bu cebrin tab›n› nice düzerem
El çeker dünyadan umut üzerem
Abdal olur cismi üryan gezerem
Arap berri, Farsi yaban, Türki çöl
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Cebhi bedir maht› kaﬂlar firengi
Müjgan kirpikleri guruftu cengi
Yârin atlas ﬂallar›n›n irengi
Arap verdi, Farsi lâle, Türki gül
Hilal kaﬂlar kuduretten çekilif
Ebrüﬂüm muy dal gerdana dökülüf
Kuﬂak alttan mektum gibi bükülüf
Arap sülbü, Farsi kemer, Türki bel
Salman diyer insafs›zda olmaz din
Ne sal›fs›n beni cenge kalbi kin
Vezir sana duam budur dünü gün
Arap meyyit, Farsi mürde, Türki öl
Salman Bey’in, türküsünün son k›tas›nda Celal Vezir için üç dilde “öl” diyerek beddua etmesi, Vezir’i iyice öfkelendirir. Cellatlara; “vurun boynunu”
diyince, Padiﬂah; “Celal Vezir hüküm
süren doldu “, diyerek Vezir’i tahttan
indirir ve kendisi ç›k›p taht›na oturur.
Salman Bey’in ellerini çözdürerek affeder. Padiﬂah, vezirlerini toplayarak divan kurar, “Bunlar, sevdal› iki aﬂ›kt›r.
Salman Bey’ de Hak âﬂ›¤›d›r. Bunlar› ay›rmak ne kula yak›ﬂ›r, ne de Allah’a hoﬂ gider” diyerek, Salman
Bey’le Gavhar Han›m’›n nikahlar›n›
k›yar ve iki sevgili birbirlerine kavuﬂurlar.
Latif ﬁah hikâyesinde gördü¤ümüz
bu imtihan motifi kompleksi, imtihan,
muamma ve tuzak türünde, iç içe geçmiﬂ
birbirlerini tamamlayan halkalar ﬂeklindedir. Imtihan halkalar› güçlü bir mant›k çerçevesinde ustaca haz›rlanm›ﬂ hassas unsurlardan kurulu, gerilimli oyunlar niteli¤indedir. Burada kahraman›n
manevi gücü, yetene¤i ve sevgisi en güzel ﬂekilde ortaya konmuﬂtur. Bu muamma ve tuzaklar›n türkü ile çözülüp cevapland›r›lmas›, anlat›ma ayr› bir estetik ve güç katm›ﬂt›r.
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Yukar›da verdi¤imiz di¤er halk hikâyelerinde de görüldü¤ü gibi imtihan
motifi, genellikle bir kompleks halinde
anlat›lmaktad›r. Hikâyelerin kurgusunda önemli bir epizota ba¤l› olarak geliﬂen bu kompleks motif, hikâyenin sonucunu etkileyen en önemli unsurdur.
Bu yaz› çerçevesinde, önemli gördü¤ümüz baz› halk hikâyelerinde benzer
ve paralellerini vermeye çal›ﬂt›¤›m›z
“imtihan motifinin” anlat›mda önemli
bir sürükleyici ve bitirici önemli bir faktör oldu¤unu söyleyebiliriz.
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