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Kuzey Azerbaycan’da çeﬂitli zamanlarda “dastan”larla ilgili birçok derleme
çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› ve derlenen bu
metinlerin çeﬂitli adlarla yay›mland›¤›
bilinmektedir1. Güney Azerbaycan’da
ise, de¤iﬂik zamanlarda ufak tefek çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda özellikle son y›llara kadar
folklor derleme ve yay›mlama çal›ﬂmalar› yap›lamam›ﬂt›r.
Bu yaz›m›zda, vatan›n› istiklâline
kavuﬂturmak için düﬂmana karﬂ› isyan
eden Settar Han’›n hayat› ve onun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “azatl›k harekât›” etraf›nda oluﬂan, Kuzey Azerbaycan Türkleri
aras›nda “Settarhan Dastan›”, Güney
Azerbaycan Türkleri aras›nda ise, “Goçag Settar” ad›yla anlat›lan hikâyenin
epizotlar› üzerinde duraca¤›z. Ayr›ca,
daha önceki bir tebli¤imizde Settar Han
hikâyesine konu olan tarihî vak’an›n
meydana geldi¤i tarih ve co¤rafyadaki
hâdiselerle Settar Han’›n hayat› hakk›nda bilgi verdi¤imiz için burada tekrar etmeyece¤iz2.
“Settarhan Dastan›”n›n elimizdeki
metni, musannif Âﬂ›k Hüseyin Cavan’a
aittir. Bu varyant, Cenubi Azerbaycan
Edebiyyat› Antologiyas›3 adl› eserde
yay›nlanm›ﬂt›r. Eser Kiril harfleriyle bas›lm›ﬂ olup, dili Azerî Türkçesidir. Hikâyenin Güney Azerbaycan varyant› olan
“Goçag Settar”›n metni ise, Güney Azerbaycan’da yay›nlanm›ﬂ olan Azerbaycan Folklorundan Numuneler4 adl›
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eserde bulunmaktad›r. Bu eser de Arap
harfleriyle bas›lm›ﬂ olup, dili Azerî
Türkçesidir.
A. SETTAR HAN H‹KÂYES‹N‹N
ANLATIM PLÂNI:
Kuzey Azerbaycan âﬂ›klar›n›n anlatt›¤› Türk halk hikâyeleri, hikâyenin
konusuna uygun olarak söylenen “ustadname”lerin yer ald›¤› “Giriﬂ / Haz›rl›k
Bölümü”; as›l hikâyenin anlat›ld›¤›
“Kahraman›n Maceras›”; genellikle sevgililerin dü¤ününün yap›ld›¤› ve “duvaggapma”lar›n yer ald›¤› “Sonuç K›sm›” olmak üzere üç bölümden oluﬂmaktad›r5.
Burada inceledi¤imiz Settar Han hikâyesinin her iki varyant›nda da “ustadname” bulunmamaktad›r. “Settarhan
Dastan›”ndaki metnin naz›m-nesir kar›ﬂ›m› olmas›na karﬂ›l›k, “Goçag Settar”daki metin tamamiyle nesir tarz›ndad›r.
“Settarhan Dastan›” varyant›, “Memmedeli ﬂah›n Keyan taht›nda oturdu¤u, ‹ran
torpa¤›na padﬂahl›g élediyi zamanlar
idi...” cümlesiyle baﬂlamaktad›r.
“Goçag Settar” varyant› ise, bir k›ﬂ
gününde çeﬂitli meyvelerle donat›lan
sofran›n, kaynayan semaverin ve çay
servisi yapan han›mlar›n bulundu¤u büyük bir odan›n canl› tasvirinden sonra
“Yüz il bundan evvel Azerbaycan’›n Garada¤ vélayetinde Hac› Hesen adl› düz,
insafl›, zehmetkéﬂ bir kiﬂi yaﬂard›....
Onun dört o¤l› var idi: ‹smail, Settar,
Geffar ve Ezim...” diye baﬂlar.
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“Goçag Settar” varyant›nda, Kaçak
Nebi ve Kaçak Kerem gibi gerçek hayatta cereyan etti¤i ﬂekilde çarl›k Rusyas›na karﬂ› mücadele eden Ferhad, Rusya’da yakalanaca¤›n› anlay›nca Güney
Azerbaycan’a kaç›p Settar Han’›n a¤abeyi olan ‹smaillere s›¤›n›r. Fakat ‹ran askerleri k›sa bir zaman sonra evi sar›p,
Ferhad’› ve ‹smail’i öldürürler. Bu hâdise üzerine ‹smail’in babas› Hac› Hasan,
o¤lu Settar’a, a¤abeyinin öcünü almas›n›
söyler. “Settarhan Dastan›”nda bu konular›n hiçbirinden bahsedilmez.
Tarihî bir ﬂahsiyet olan hikâye kahraman› Settar Han’›n liderli¤ini yapt›¤›
“azatl›k harekât›” çerçevesinde geliﬂen
tarihî vak’an›n anlat›ld›¤› as›l hikâyenin
sonunda ise, di¤er halk hikâyelerinde
görüldü¤ü gibi sevgililer buluﬂturulup
yedi gün yedi gece veya k›rk gün k›rk gece dü¤ün yap›lmaz.
“Settarhan Dastan›”, musannif
Âﬂ›k Hüseyin Cavan taraf›ndan hikâye
kahraman›na ithaf edilen “Settarhan’a
‹thaf” baﬂl›¤› alt›nda duvaggapma” yerine söylenen “oldun” redifli bir ﬂiirle son
bulmaktad›r.
“Goçag Settar” varyant› ise, “Bir behane getirib yaﬂad›g› ba¤a (Park-› Atabeg) hücüm étdiler. Settar Han yaraland›, dört il yor¤an döﬂekde yatd› ve bu kesalet neticesinde 1332 inci ilde [1914]
Téhran’da merhum old›. Gebri ﬁah Abdülezim’de Tutu Gebristan›’nda. O¤lanlar›m bu da Settar Han’›n o vah›tda sal›nm›ﬂ ekslerinden biri, yadigâr olarag
sahlay›n, ümid édirem ki siz de Settar
Han kimi azadl›g yolunda çal›ﬂas›z.” ifadeleriyle sona ermektedir.
Settar Han, “Settarhan Dastan›”
varyant›nda ölmez veya öldürülmez;
Tebriz’de yaﬂamaya devam eder. “Goçag
Settar” varyant›nda ise, gerçek hayatta
oldu¤u gibi Tahran’a davet edilen kahra-
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man, “azatl›k harekât›” mensuplar›n›n
k›yafetini giyen bir grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda a¤›r yaralan›r ve bu yaran›n tesiriyle dört y›l sonra ölür.
B. H‹KÂYEDEK‹ EP‹ZOTLAR:
Settar Han hikâyesi, özellikle epizot ve motif bak›m›ndan daha önceleri
halk hikâyeleri üzerinde teferruatl› olarak incelemeler yapan Fikret Türkmen6
ve Ensar Aslan’›n7 çal›ﬂmalar›ndaki metot ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
ﬁimdi, Âﬂ›k Hüseyin Cavan taraf›ndan tasnif edilen “Settarhan Dastan›”
varyant›yla, -hikâyeye göre- Meﬂhedi
Meherrem taraf›ndan tasnif edildi¤i anlaﬂ›lan “Goçag Settar” varyant›n› aﬂa¤›da verilen epizotlar›n s›ras›na ba¤l› kalarak incelemeye çal›ﬂaca¤›z8.
1. Kahramanlar›n Aileleri ve
Sosyal Durumlar›:
Türk halk hikâyelerinde kahraman›n ailesi genellikle yüksek zümreye
mensup bir ailedir. Settar Han hikâyesinin kahraman› ise yüksek zümreye mensup bir aile çocu¤u de¤ildir. Settar Han
hikâyesinin “SHD” varyant›nda kahraman›n gerek anas› ve gerekse babas›
hakk›nda herhangi bir bilgi verilmedi¤i
gibi ailesinin sosyal durumuyla ilgili bilgi de verilmemiﬂtir.
“GS” varyant›nda ise, kahraman›n
ailesinin tan›t›lmas› konusunda, kendi
hâlinde bir insan olarak takdim edilen
baba Hasan’a yer verilmiﬂtir. Kahraman›n babas› Hasan’›n, ‹smail, Settar, Gaffar ve Ezim (Azim) ad›nda dört çocu¤u
vard›r.
Settar Han hikâyesi bir aﬂk hikâyesi de¤il, yaﬂayan bir kahraman olan Settar Han’›n baﬂlatt›¤› “azatl›k harekât›”
etraf›nda teﬂekkül eden bir kahramanl›k
hikâyesidir. Hikâyenin her iki varyant›nda da ana ve kad›n kahraman yer almam›ﬂt›r. Hikâyede anaya ve kad›n kah-
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ramana yer verilmemesinin sebebi, hikâyenin yap›s›yla ilgili olabilece¤i gibi
özellikle “GS” varyant› aç›s›ndan baz› ailevî geleneklerle de ilgili olabilir.
Hikâyenin temeli, “kahraman Settar Han”la “zalim ‹ran ﬁah›”› epizotu
üzerine kurulmuﬂtur. Settar Han hikâyesinin en önemli epizotlar›ndan birini
bu epizot oluﬂturmaktad›r. Settar Han,
hikâyenin iki varyant›nda da Mehmet
Ali ﬁah taraf›ndan ‹ran Azerbaycan›’nda
yaﬂayan Azerî Türklerinin bask› alt›nda
tutulmas›na, ezilmesine, temel hak ve
hürriyetlerinin gasp edilmesine çok
üzülmektedir.
2. Kahramanlar›n Do¤umu:
Settar Han hikâyesinin hem “SHD”
varyant›n›n hem de “GS” varyant›n›n bu
epizotunda, di¤er halk hikâyelerimizden
farkl› olarak kahramanlar›n do¤umu verilmemiﬂtir. Fakat, “GS” varyant›nda
kahraman›n babas› Hasan’›n ad› zikredilmiﬂtir.
3. Kahramanlar›n Âﬂ›k Olmas›:
Gerek “SHD” varyant›nda gerekse
de “GS” varyant›nda genellikle Türk
halk hikâyelerinin ikinci ana bölümünü
oluﬂturan “âﬂ›k olma” epizotu bulunmamaktad›r. Ancak Settar Han, Azerbaycan’a ve Azerbaycan’›n hürriyetine âﬂ›kt›r. Settar Han’›n, gerçek hayatta oldu¤u
gibi hikâyenin her iki varyant›nda da
saz çalma kabiliyeti yoktur. Fakat kahraman, “SHD” varyant›nda hikâyenin
ak›ﬂ› içerisinde özellikle askerlerini coﬂturmak ve savaﬂa haz›rlamak için her
zaman ﬂiir okumaktad›r.
4. Settar Han’›n Memmedeli
ﬁah’la Görüﬂmek ‹çin Gurbete Ç›kmas›9:
Bu epizot, hikâyenin önemli epizotlar›ndan biridir. Settar Han, “SHD” varyant›nda kendisini mektupla Tahran’a
davet eden Memmedeli ﬁah’la Azerbaycan’da ortaya ç›kan isyanlarla ilgili ola-
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rak görüﬂme yapmak üzere, dostlar›ndan ve dava arkadaﬂlar›ndan helall›k ald›ktan sonra memleketi olan Tebriz’den
ayr›l›r.
Bu epizot, “SHD” varyant›nda Settar Han’›n ﬁah’la buluﬂmas›n› ve “azatl›k harekât›”n› devam ettirmesini sa¤lar.
Bu epizot, “GS” varyant›nda ise “azatl›k
harekât›” zaferle neticelendikten sonra
Tahran’a davet edilen Settar Han’›n,
ﬁah’la buluﬂmas›na ve Tahran’da öldürülmesine sebep olur.
5. Settar Han’la Memmedeli
ﬁah’›n Görüﬂmesi:
“SHD” varyant›nda at›n› sürüp
Tahran’a ulaﬂan Settar Han, Memmedeli ﬁah’›n saray›nda güllerle, çiçeklerle
karﬂ›lan›r. Burada büyük bir salonda yemek yendikten sonra padiﬂahla Azerbaycan’daki “azatl›k harekât›”› üzerinde konuﬂulur. Memmedeli ﬁah, kahramana
bir torba alt›n verip, büyük mevki ve
makamlar teklif eder.
Settar Han, vatan›n› ve milletini
mevki, makam, alt›n ve gümüﬂ gibi dünya nimetleri karﬂ›l›¤›nda satamayaca¤›n› bildirir ve Azerbaycan’› hürriyetine
kavuﬂturduktan sonra da ‹ran ﬁah› olarak kendisinin rahats›z edilmeyece¤ini
söyler. Bunun üzerine Memmedeli ﬁah,
Settar Han’› dara¤ac›na götürmeleri için
cellatlar›na emir verir. Settar Han, düﬂmana f›rsat vermeden tabancas›n› çekip
saraydan d›ﬂar›ya ç›kar.
“GS” varyant›nda ise, “azatl›k harekât›” baﬂar›ld›ktan ve Memmedeli ﬁah
tahttan indirildikten sonra kurulan
“meﬂrutiyet hükûmeti” taraf›ndan Tahran’a davet edilen kahraman, orada halk
taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla karﬂ›lan›r.
6. Settar Han’la Azerbaycan’›n
Azatl›¤› Aras›na Engellerin Girmesi:
Halk hikâyelerimizin birço¤unda
birbirine kavuﬂmak arzusunu taﬂ›yan
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kahramanlar›n görüﬂmelerini ve evlenmelerini geciktiren ya da tamamen ortadan kald›ran birtak›m olaylar›n bulundu¤u bilinmektedir. Bunlara “engeller
epizotu” denilmektedir. Settar Han hikâyesinin gerek “SHD” ve gerekse “GS”
varyant›nda Azerbaycan’daki “azatl›k
harekât›”n› engelleyen Memmedeli ﬁah
ve onun ordu komutanlar›d›r.
a. Engellemenin sebebi: Memmedeli ﬁah, “SHD” varyant›nda Tebriz ve
havalisinde yönetime el koyan Settar
Han’› ikna edip sat›n alamad›¤› için
“azatl›k harekât›”n› bast›rmaya karar
verir.
b. Engellemenin ﬂekli: “SHD”
varyant›nda Settar Han’›n Tebriz ve havalisinde yönetime el koydu¤unu haber
alan Memmedeli ﬁah, onu sat›n al›p
“azatl›k harekât›”na engel olmak için
Tahran’a davet eder. Settar Han, Memmedeli ﬁah’›n kendisine teklif etti¤i
mevki ve makamlarla bir torba alt›n›
reddeder.
“GS” varyant›nda ise Settar Han’›n
Tahran’a davet edilmesi söz konusu de¤ildir. Bu varyantta ﬁah, Tebrizli Türkleri bölüp parçalamak gayesiyle para
karﬂ›l›¤›nda Mir Haﬂim’e, “Deveçi Mehlesi ‹slâmiyye Cemiyyeti”ni kurdurup,
Tebriz’deki “azatl›k harekât›”n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›na engel olmak ister.
c. Settar Han’›n Öldürülmek ‹stenmesi: “SHD” varyant›nda, Settar
Han’› sat›n al›p davas›ndan döndüremeyen Memmedeli ﬁah, onu öldürmek için
cellatlar›na emir verir. Settar Han, tabancas›n› çekerek saraydan ç›kmay› baﬂar›r.
“GS” varyant›nda kahraman, Memmedeli ﬁah’›n Tebriz’e gönderdi¤i Ekremü’l-sultan taraf›ndan öldürülmek istenir. Ancak Settar Han, Ekremü’l-sultan’›n arkadaﬂ›n› öldürür. Ekremü’l-sultan da kaç›p kurtulur.
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Ayr›ca, “azatl›k harekât›” baﬂar›ld›ktan ve Memmedeli ﬁah tahttan indirildikten sonra kurulan “meﬂrutiyet hükûmeti” taraf›ndan Tahran’a davet edilen kahraman, “azatl›k harekât›” mensuplar›n›n k›yafetini giyen bir grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda a¤›r yaralan›r.
ç. Settar Han’›n Hapsedilmesi:
“SHD” varyant›nda Settar Han’›n hapsedilmesi konusuna de¤inilmemiﬂtir. “GS”
varyant›nda ise, “Gat›rç›lar”dan birini
öldüren Semed Han’›n o¤lu Mirza Mustafa, kardeﬂi Ehmed’le birlikte “Goçag
Settar”›n babas› Hac› Hasan’a emanet
edilir. “Gat›rç›lar” ânî bir bask›n düzenleyip, ba¤ evinde saklanan Settar’› yaralar ve Mirza Mustafa’yla Ehmed’i öldürürler. Settar Han da bir süre sonra Erdebil’deki Narin Galas›’na hapsedilir.
Settar Han, Haﬂim’in yard›m›yla hapisten kaçar.
7. Settar Han’›n Memleketi Tebriz’e Geri Dönmesi:
Halk hikâyelerimizin birço¤unda
görülen kahraman›n memleketine geri
dönmesi konusu, “SHD” varyant›nda da
iﬂlenmiﬂtir. Tahran’da Memmedeli
ﬁah’la Azerbaycan’›n istiklâli meselesinde anlaﬂamayan Settar Han, “Gemer”
adl› at›na binerek yola koyulur ve ana
vatan› olan Tebriz’e gelip tekrar mücahitlerin baﬂ›na geçer.
“GS” varyant›nda ise, “azatl›k harekât›” baﬂar›ld›ktan ve Memmedeli ﬁah
tahttan indirildikten sonra kurulan
“meﬂrutiyet hükûmeti” taraf›ndan Tahran’a davet edilen kahraman, “azatl›k
harekât›” mensuplar›n›n k›yafetini giyen bir grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda a¤›r yaralan›r ve Tebriz’e geri dönmez.
8. Settar Han’›n Arkadaﬂ› Ba¤›r
Han’› Durumdan Haberdar Etmesi:
“SHD” varyant›nda Tahran’dan
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Tebriz’e dönen Settar Han “baﬂ›ndan geçenleri” bir ﬂiirle anlatan mektubunu
“gasid”le dava arkadaﬂ› Ba¤›r Han’a
gönderir ve onu haberdar eder. Ba¤›r
Han, dostu ve dava arkadaﬂ› Settar
Han’›n mektubunu al›r almaz at›na binerek tek baﬂ›na onun yan›na gider.
Settar Han’la can dostu Ba¤›r Han
baﬂ baﬂa verip müﬂavere ettikten sonra
Azerbaycan’›n istiklâl mücadelesini, mücahitleriyle birlikte bütün Azerbaycanl›lara anlatma ve onlar› ayd›nlatma çal›ﬂmalar›n› devam ettirirler. Bu epizot,
“GS” varyant›nda verilmemiﬂtir.
9. Mücahitlerin, Memmedeli
ﬁah’a Azerbaycan’daki ‹stiklâl Harekât›n›n Durmayaca¤›n› Haber
Vermesi:
“SHD” varyant›nda Settar Han’›n
mücahitleri, Memmedeli ﬁah’a, Azerbaycan’› mutlaka istiklâline kavuﬂturacaklar› arzular›n› ﬂiirle dile getiren bir mektup yaz›p gönderirler. “GS” varyant›nda
bu epizot verilmemiﬂtir.
“SHD” varyant›nda, Settar Han’›n
mücahitlerinin gönderdi¤i mektubu alan
Memmedeli ﬁah, Azerbaycan’daki “azatl›k harekât›”n› bast›rmak için “Behtiyar
Éli”ne, “Garahanl› Éli”ne, “Lorustan
Beyleri”ne, “ﬁahseven Beyleri”ne, Makû
Serdar›’na, Emir Eﬂair’e, Rehim Han’a,
Eprim Han’a, ﬁüca-i Nizam’a, Eynü’ldövle’ye emir verir.
“GS” varyant›nda ﬁah, Azerbaycan’daki “azatl›k harekât›”n› bast›rmak
üzere Garada¤’dan Rehim Han’›, Merend’den ﬁüca Nizam’›, Mera¤a’dan ﬁücaü’d-dövle’yi, Tahran’dan ise, Eynü’ldövle’yi Tebriz’e gönderir.
10. Settar Han ve Ba¤›r Han Komutas›ndaki Mücahitlerin Tebriz’e
Hücûm Eden ﬁah’›n Ordusunu Ma¤lup Etmesi:
“SHD” varyant›nda, Settar Han,
Tebriz’de savaﬂ baﬂlay›nca mücahitlerini
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coﬂturmak için ﬂiir okur. Birkaç gün devam eden savaﬂ neticesinde Settar Han /
Serdar ve Ba¤›r Han / Salar komutas›ndaki mücahitler, ﬁah’›n ordusunu ma¤lup ederler. ﬁah’›n ordusunun döküntülerini Vesminc’e kadar kovan Settar Han
ve Ba¤›r Han komutas›ndaki mücahitler
Tebriz’e geri döner.
“GS” varyant›nda ﬁah taraf›ndan
Azerbaycan’daki “azatl›k harekât›”n›
bast›rmak üzere gönderilen Rehim Han,
ﬁüca Nizam, ﬁücaü’d-dövle, Eynü’l-dövle
komutas›ndaki ordular Tebriz’e sokulmaz.
11. Settar Han ve Mücahitlerin
Makû Serdar› Teymur A¤an›n Ordusunu Ma¤lup Etmesi:
ﬁah ordular›n›n hücûmundan birkaç gün geçer. Bu sefer de Makû Serdar›
Teymur A¤a ordusuyla birlikte Ac›çay’›n
kenar›na gelir. Settar Han ve mücahitleri, Teymur A¤an›n ordusunu da yenip,
Alvar’a kadar kovarlar. “GS” varyant›nda ise, Makû Serdar› Teymur A¤a’n›n ismi geçmez.
12. Mücahitlerin Eynü’l-dövle’nin Ordusunu Ma¤lup Etmesi:
“SHD” varyant›nda mücahitler, Settar Han’›n emriyle büyük zayiat veren
Eynü’l-dövle’nin ordusunu “G›z›lca Meydan›”na kadar kovduktan sonra Tebriz’e
dönerler. “GS” varyant›nda ise, Eynü’ldövle’nin askerleri Tebriz’e sokulmaz.
13. Mücahitlerin Rehim Han’n›n
Ordusunu Ma¤lup Etmesi:
Settar Han’›n emri üzerine mücahitler, Tebriz’in etraf›n› saran Rehim
Han ve askerlerini yener. Her iki taraftan yediﬂer kiﬂinin kat›ld›¤› heyet, ma¤lup edilen Rehim Han’›n geri kalan askerlerinin beyaz bayrak çekmek ﬂart›yla
Tebriz’in “Ba¤-i ﬁimal” semtine yerleﬂmesine karar verir. “Ba¤-i ﬁimal”a yerleﬂen Rehim Han’›n askerleri aradan dört

Milli Folklor

Y›l: 12 Say›: 47
- beﬂ gün geçtikten sonra Tebriz’de adam
soyup dükkân ya¤malamaya baﬂlar.
Bu epizot, “GS” varyant›nda burada
oldu¤u gibi geniﬂ olarak verilmemiﬂ, sadece Rehim Han’›n Tebriz’e sokulmad›¤›
belirtilmiﬂtir.
14. Mücahitlerin Rehim Han’n›n
Ordusunu Tebriz’den Ç›karmas›:
“SHD” varyant›nda, Rehim Han’›n
askerlerinin Tebriz’de adam soyup dükkân ya¤malamaya baﬂlad›¤›n› haber
alan Settar Han, yan›na ald›¤› yüz atl›yla birlikte Rehim Han’›n beyaz bayraklar›n› aﬂa¤› indirerek Salar / Ba¤›r Han’›n
evine gelir. Settar Han, Ba¤›r Han’la
müﬂavere ettikten sonra Rehim Han’›n
askerleri Tebriz’den ç›kar›l›r ve Rehim
Han, Meﬂkin’e gider. GS” varyant›nda da
Rehim Han’›n askerleri Tebriz’e sokulmaz.
15. Memmedeli ﬁah’›n Eprim
Han Komutas›ndaki Orduyu Tebriz’e Göndermesi:
“SHD” varyant›nda bütün ordular›n›n yenildi¤ini haber alan Memmedeli
ﬁah, atl› ve topçu kuvvetlerden meydana
gelen Eprim Han komutas›ndaki dört
bin kiﬂilik orduyu Tebriz üzerine gönderir.
Tebriz’e ulaﬂan Eprim Han, Ba¤›r
Han’a görüﬂmek üzere haber gönderir ve
iste¤i kabul edilir. Eprim Han, Settar
Han / Serdar’la da görüﬂme arzusunda
oldu¤unu bildirir.
Ba¤›r Han, Settar Han’a mektup
gönderip durumu bildirir ve izin ister;
izin verilir. Ba¤›r Han’la Eprim Han birkaç “a¤saggal”la birlikte Settar Han’›n
yan›na gelir. Bu epizot, “GS” varyant›nda bulunmamaktad›r.
16. Settar Han’›n Eprim Han’la
Antlaﬂmas›:
“SHD” varyant›nda Settar Han, Eprim Han’la çeﬂitli görüﬂmeler yapar, ne-
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ticede anlaﬂmaya var›l›r ve hep birlikte
ﬁahseven Beyleri’yle Rehim Han’›n üzerine yürünmesine karar verilir. Bu epizot, “GS” varyant›nda verilmemiﬂtir.
17. ﬁahseven Beyleri’nin Teslim
Olmas›, Rehim Han’›n Yakalanmas›:
“SHD” varyant›nda, Settar Han,
ﬁahseven Beyleri’ne teslim olmalar› gerekti¤ini ﬂiirle belirten bir mektup gönderir. Bunun üzerine ﬁahseven Beyleri
teslim olup, Settar Han’›n emrine girerler.
Settar Han bir ﬂiirle, Meﬂkin da¤lar›n›n al›nmas› için mücahitlere emir verir. Bu arada Emir-i Erﬂed ve ordusu teslim olur. Settar Han, savaﬂtan kaçan Rehim Han’› yakalar. Hep birlikte Tebriz’e
dönerler. Bu epizot da “GS” varyant›nda
geniﬂ olarak ele al›nmam›ﬂt›r.
18. Settar Han, Ba¤›r Han ve Eprim Han’›n Tebriz’e Dönmesi:
“SHD” varyant›nda Settar Han, Ba¤›r Han ve Eprim Han, zaferden sonra
Tebriz’e dönerken, Settar Han’›n muzaffer oldu¤unu duyan yetmiﬂ yaﬂlar›nda
bir “goca”, ordunun önüne ç›k›p, “kimdir?” redifli bir ﬂiirle Settar Han’la Ba¤›r
Han’›n kim oldu¤unu sorar.
Durumdan haberdar edilen Settar
Han’la Ba¤›r Han, “goca”n›n yan›na gelip onunla sohbet ederler. Settar Han,
kendisini “menem” redifli bir ﬂiirle tan›t›r. “Goca” da Settar Han’› “Serdar’›m”
redifli ﬂiirle metheder.
“SHD” varyant›n›n son bölümününde Settar Han, Ba¤›r Han ve Eprim
Han’la birlikte Tebriz’e gelince çok duygulan›p, “Tebriz” redifli bir ﬂiir söyler ve
Allah’a ﬂükreder. “SHD” varyant›nda,
“azatl›k savaﬂ›n›” kazanan kahraman,
Tebriz’de yaﬂamaya devam eder. Bu varyant, hikâyenin musannifi Âﬂ›k Hüseyin
Cavan taraf›ndan söylenen ve “duvaggapma” yerine geçen “Settarhan’a ‹thaf”
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baﬂl›¤›n› taﬂ›yan “oldun” redifli bir ﬂiirle
son bulur.
Bu epizot, “GS” varyant›nda burada
oldu¤u gibi verilmemiﬂtir. “GS”da, “azatl›k zaferi”nden sonra Tahran’a davet edilen kahraman orada “azatl›k harekât›”
mensuplar›n›n k›yafetini giyen bir grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda a¤›r yaralan›r ve dört y›l sonra vefat eder. “GS”
varyant› da hikâye anlat›c›s›n›n; “...O¤lanlar›m... ümid édirem ki siz de Settar
Han kimi azadl›g yolunda çal›ﬂas›z.”
ﬂeklindeki ifadesiyle son bulur.
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