SETTAR HAN H‹KÂYES‹NDEK‹
MOT‹FLER VE FORMEL UNSURLAR-II*
Yrd. Doç. Dr. Enver ARAS**

Kuzey Azerbaycan’da “Settarhan
Dastan›”, Güney Azerbaycan’da ise “Goçag Settar” ad›yla bilinen Settar Han hikâyesinde di¤er halk hikâyelerimizde oldu¤u gibi çeﬂitli motifler vard›r. Bu hikâyede geçen motifler, on sekiz ana epizot
baﬂl›¤› çerçevesinde ele al›n›p incelenmiﬂ ve olaylar›n geliﬂme seyrine ba¤l›
kal›narak ortaya konulmuﬂtur.
A. H‹KÂYEDEK‹ MOT‹FLER:***
1.Kahramanlar›n Aileleri ve
Sosyal Durumlar› Epizotuna Ba¤l›
Motifler:
Azerbaycan Türk halk hikâyelerinin en yayg›n epizotlar›ndan olan “çocuksuz yaﬂl› padiﬂah, çocuksuz ihtiyar”
vb.lerini Settar Han hikâyesinin iki varyant›nda da göremiyoruz. “SHD” varyant›nda, Settar Han’›n ailesi ve sosyal
durumu hakk›nda bilgi verilmemiﬂtir.
Fakat, “GS” varyant›nda, kahraman›n
babas› Hasan’la, a¤abeyi ‹smail’in, kardeﬂleri Gaffar’›n ve Ezim (Azim/’in isimlerine yer verilmiﬂtir. Hikâyenin her iki
varyant›nda da ‹ran’›n padiﬂah› Mehmet
Ali ﬁah’›n ad› geçmektedir.
Hikâyenin iki varyant›nda da karﬂ›m›za ilk olarak “zengin padiﬂah” motifi
ç›kmaktad›r. Gerçek hayatta yaﬂam›ﬂ bir
**

kahraman olan Settar Han’›n liderli¤ini
yapt›¤› “azatl›k harekât›” etraf›nda teﬂekkül eden bu hikâyenin temeli “zalim
‹ran ﬂah›” ve “kahraman Settar Han”
epizotu üzerine kurulmuﬂtur. Settar
Han hikâyesinin en önemli epizotlar›ndan birini bu epizot oluﬂturmaktad›r.
Settar Han, Memmedeli ﬁah’›n yoksulluk içinde yaﬂayan Azerbaycan Türklerini bask› ve zulüm alt›nda tutmas›na çok
üzülmektedir.
2. Kahramanlar›n Do¤umu Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Hikâyenin gerek “SHD” ve gerekse
“GS” varyant›nda geçen Memmedeli
ﬁah’la Settar Han’›n do¤umu epizotuna
ba¤l› motifler yer almam›ﬂt›r. Söz konusu varyantlarda, di¤er halk hikâyelerinde oldu¤u gibi “mucizevî do¤um” veya
Dede Korkut’ta görülen “ad koyma” vb.
motifler de yoktur. ‹ki varyantta da kahramanlar›n e¤itimi hakk›nda herhangi
bir aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.
3. Kahramanlar›n Âﬂ›k Olmas›
Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Settar Han hikâyesinin iki varyant›nda da halk hikâyelerimizin ço¤unda
kahramanlar›n e¤itimi s›ras›nda görülen ve “rüyada bade içme”, “rüyada buta
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verme”, “uzaktaki sevgiliyi iki parma¤›n
aras›ndan gösterme” ﬂeklinde ortaya ç›kan “âﬂ›k olma”epizotuna rastlanmaz.
Hikâye kahraman› Settar Han’›n
iki varyantta da saz çalma yetene¤inin
olmad›¤› görülmektedir. Ancak, “SHD”
varyant›nda Settar Han, askerlerine,
içinde bulunduklar› durumu her zaman
“ﬂiir söyleme” motifiyle anlat›r. Settar
Han, ﬁah’›n ordusunu ma¤lup edip Tebriz’e dönerken yolunu kesen “goca”yla
karﬂ›l›kl› deyiﬂme yapar. Yaln›z, “GS”
varyant›nda, “ﬂiir söyleme” motifi yoktur.
4. Settar Han’›n Memmedeli
ﬁah’la Görüﬂmek ‹çin Gurbete Ç›kmas› Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Halk hikâyelerinde sevgiliyi arama,
daha çok birbirine âﬂ›k olan farkl› mekânlardaki kahramanlardan erkek kahraman›n sevgiliyi aramas› ﬂeklinde cereyan eder. Türk halk hikâyelerinin hemen hemen hepsinde ortak olan bu motif “SHD” ve “GS” varyant›nda bulunmamaktad›r.
Anadolu sahas›nda oldu¤u gibi
Azerbaycan’da da anlat›lan halk hikâyelerinin ço¤unda kahramanlar his, duygu
ve düﬂüncelerini manzum parçalarla ifade ederler. Settar Han hikâyesinin
“SHD” varyant›nda da duygu ve düﬂünceler ço¤u zaman manzum parçalarla
ifade edilmiﬂtir. Yani, hikâyenin bu varyant›nda “ﬂiir söyleme” motifi vard›r.
Settar Han hikâyesinin önemli epizotlar›ndan biri olan “gurbete ç›kma” epizotunda, Memmedeli ﬁah’la görüﬂme yapmak üzere, Tahran’a davet edilen kahraman›n, “memleketi olan Tebriz’den ayr›lmas›” ve “dostlar›na ﬂiir okuyarak helalleﬂmesi” motifi vard›r.
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5. Settar Han’la Memmedeli
ﬁah’›n Görüﬂmesi Epizotuna Ba¤l›
Motifler:
Settar Han, hem “SHD”nda hem de
“GS” varyant›nda ﬁah’la buluﬂur. Ancak,
duygu ve düﬂüncelerini “ﬂiir söyleme”
motifiyle dile getirmez. Memmedeli
ﬁah’›n saray›nda güllerle, çiçeklerle karﬂ›lanan kahraman, ﬁah’la “azatl›k harekât›”› meselesi üzerinde konuﬂur; kendisine teklif edilen “alt›n›”, “mevki” ve
“makam›” reddeder.
“SHD” varyant›nda ﬁah, kahraman›n öldürülmesi için cellatlar›na emir
verdi¤i s›rada Settar Han, ﬂiir söylemez
ve tabancas›n› çekip saraydan d›ﬂar›ya
ç›kar. “GS” varyant›nda da “azatl›k harekât›” baﬂar›ld›ktan sonra Tahran’a davet
edilen ve halk taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla karﬂ›lanan kahraman ﬂiir söylemez.
6. Settar Han’la Azerbaycan’›n
Azatl›¤› Aras›na Engellerin Girmesi
Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Settar Han hikâyesinin her iki varyant›nda da birçok halk hikâyesinde görülen ve sevgililerin kavuﬂmas›n› engel
olan cad› veya sihirbaz gibi tipler yoktur.
Bu epizotta, Settar Han’›n baﬂlatt›¤›
“azatl›k harekât›”n›n engellenmesi birtak›m olaylar zinciriyle devam eder.
Kahraman, geliﬂen olaylar karﬂ›s›nda oldukça aktif bir davran›ﬂ sergiler.
“SHD” varyant›nda Azerbaycan’daki “azatl›k isyan›”n› ö¤renen ﬁah, Settar
Han’› Tahran’a davet eder ve anlaﬂamay›nca da onu öldürtmek ister. Fakat kahraman, silah›n› çekip saraydan ç›kar ve
Tebriz’e gelir.
“GS” varyant›nda kahraman, Memmedeli ﬁah’›n Tebriz’e gönderdi¤i Ekre-

Milli Folklor

Y›l: 12 Say›: 48
mü’l-sultan taraf›ndan öldürülmek istenir. Yine kahraman, her iki varyantta da
ﬁah’›n ordu komutanlar› taraf›ndan öldürülmek istenir.
7. Settar Han’›n Memleketi Tebriz’e Geri Dönmesi Epizotuna Ba¤l›
Motifler:
Birçok halk hikâyesinde görülmeyen kahraman›n geri dönmesi meselesi,
“SHD” varyant›nda görülür. Ayr›ca,
“SHD”nda “savaﬂa haz›rl›k” motifi vard›r. Tebriz’e geri dönen Settar Han, mücahitlerine ﬁah’a karﬂ› savaﬂmalar› gerekti¤ini “gelmiﬂem” redifli ﬂiiriyle anlat›r. Ancak “GS” varyant›nda, kahraman›n geri dönmesi konusu yoktur. Bu varyantta “azatl›k harekât›” zaferinden sonra Tahran’a davet edilen kahraman, bir
grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda yaralan›r ve Tebriz’e geri dönmez. Kahraman›n savaﬂlardan geri dönmesi ise, her iki
varyantta da mevcuttur.
8. Settar Han’›n Arkadaﬂ› Ba¤›r
Han’› Durumdan Haberdar Etmesi
Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda Tahran’dan
Tebriz’e gelen Settar Han, “baﬂtan geçeni hikâye etme” ve “ﬂiir söyleme” motifiyle kaleme ald›¤› mektubunu bir “gasid”le
arkadaﬂ› Ba¤›r Han’a gönderip onu durumdan haberdar eder. Ba¤›r Han, arkadaﬂ›n›n mektubunu al›r almaz at›na binip onun yan›na gider. ‹ki arkadaﬂ, oturup konuﬂtuktan sonra Azerbaycan’da
“azatl›k mücadelesi”ni devam ettirmeye
karar verirler. Settar Han, “olsun” redifli bir ﬂiirle mücahitlerine hitap ederek
onlara durumla ilgili bilgi verir. “GS”
varyant›nda bu epizot verilmemiﬂtir.
9. Mücahitlerin Memmedeli
ﬁah’a Azerbaycan’daki “Azatl›k Ha-
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rekât›”n›n Devam Edece¤ini Haber
Vermesi Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Mücahitler ‹ran ﬁah›’na “azatl›k”
için savaﬂacaklar›n› “ﬂiir söyleme” motifiyle bildirirler. “SHD” varyant›nda mücahitlerin mektubunu alan ﬁah, Tebriz’de baﬂlayan “azatl›k harekât›”n› bast›rmak için kendisini destekleyen birtak›m Türk kabilelerine ve komutanlar›na
emir verir. Bu epizot, “GS” varyant›nda
yoktur. “GS” varyant›nda, Azerbaycan’daki isyan› duyan ﬁah, Tebriz’deki
“azatl›k harekât›”n› bast›rmak üzere komutanlar›n› gönderir.
10. Settar Han ve Ba¤›r Han Komutas›ndaki Mücahitlerin Tebriz’e
Hücûm Eden ﬁah’›n Ordusunu Ma¤lup Etmesi Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda savaﬂ›n birinci
günü düﬂman askerlerini geri püskürtüp
mücahitlerine “gelsin” redifli ﬂiirini okuyan Settar Han, gerek Tebriz’in kuﬂat›lmas› s›ras›nda ve gerekse di¤er savaﬂlar
s›ras›nda mücahitlerine “ﬂiir söyleme”
motifiyle hitap eder. ﬁah’›n baz› askerlerinin yollar› kesti¤ini haber alan Settar
Han, mücahitlerine “ﬂiir söyleme” motifiyle seslenir. Hikâyenin her iki varyant›nda da ﬁah’›n ordular› Tebriz’e sokulmaz.
11. Settar Han ve Mücahitlerin
Makû Serdar› Teymur A¤an›n Ordusunu Ma¤lup Etmesi Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Mücahitlerine “ﬂiir söyleme” motifiyle hitap eden Settar Han, Teymur
A¤an›n ordusunu da yener ve Alvar’a kadar kovar. “GS” varyant›nda Makû Serdar› Teymur A¤a’n›n ismi zikredilmez.
12. Mücahitlerin Eynüldöv-
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le’nin Ordusunu Ma¤lup Etmesi Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda Settar Han’›n
ﬂiir okuyarak emir verdi¤i mücahitler,
Eynü’l-dövle’nin ordusuna büyük zayiat
verip “G›z›lca Meydan›”na kadar kovarlar. “GS” varyant›nda da Eynü’l-dövle’nin askerleri Tebriz’e giremez.
13. Mücahitlerin Rehim Han’n›n
Ordusunu Ma¤lup Etmesi Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda Settar Han, ordusuyla Tebriz’e dayanan ve savaﬂmak
için de¤il, Tebriz’in emniyetini sa¤lamak
için geldi¤ini söyleyen Rehim Han’a “ﬂiir
söyleme” motifiyle cevap verir. Ayr›ca
Settar Han, mücahitlerine savaﬂa haz›r
olmalar›n› “ﬂiir söyleme” motifiyle bildirir. “GS” varyant›nda burada oldu¤u gibi
geniﬂ olarak verilmeyen bu epizotta sadece Rehim Han’›n Tebriz’e sokulmad›¤›
belirtilir.
14. Mücahitlerin Rehim Han’n›n
Ordusunu Tebriz’den Ç›karmas›
Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD”nda Ba¤›r Han’la görüﬂüp savaﬂa karar veren Settar Han’›n, mücahitlerine “ﬂiir söyleme” motifiyle emir
vermesi neticesinde Rehim Han ve ordusu Tebriz’den ç›kar›l›r. “GS” varyant›nda
Rehim Han’›n askerleri Tebriz’e giremez.
15. Memmedeli ﬁah’›n Eprim
Han Komutas›ndaki Orduyu Tebriz’e Göndermesi Epizotuna Ba¤l›
Motifler:
“SHD” varyant›nda dört bin kiﬂilik
bir kuvvetle Tebriz’e gelen Eprim Han,
Settar Han’dan görüﬂme talep eder ve
talebi kabul edilir. Bu epizot, “GS” varyant›nda yoktur.
16. Settar Han’›n Eprim Han’la
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Antlaﬂmas› Epizotuna Ba¤l› Motifler:
Settar Han, Eprim Han’›, birkaç
gün misafir eder. Yap›lan görüﬂmeler neticesinde Eprim Han’› da yan›na alan
Settar Han, askerlerine “yerisin” redifli
“ﬂiir söyleme” motifiyle savaﬂ emri verir.
Settar Han, Eprim Han’la birlikte ﬁahseven Beyleri’yle Rehim Han’›n üzerine
yürür. Bu epizot da “GS” varyant›nda verilmemiﬂtir.
17. ﬁahseven Beyleri’nin Teslim
Olmas› ve Rehim Han’›n Yakalanmas› Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda Settar Han,
ﬁahseven Beyleri’ne “gelmiﬂem” redifli
bir ﬂiir gönderip teslim olmalar›n› isteyince ﬁahseven Beyleri onun emrine girer. Settar Han, “ﬂiir söyleme” motifiyle
mücahitlerine Meﬂkin Da¤lar›’n›n al›narak Rehim Han’›n yakalanmas›n› emreder. Netice itibariyle Settar Han, Rehim
Han’› yakalar ve Emir-i Erﬂed ordusuyla
birlikte teslim olur. 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 Epizotuna Ba¤l› Motifler:
“SHD” varyant›nda Settar Han, Ba¤›r Han ve Eprim Han’la birlikte savaﬂ›
kazan›p Tebriz’e dönerken, zaferin kazan›ld›¤›n› haber alan bir “goca”, ordunun
önüne ç›kar. Bu “goca”, “ﬂiir söyleme”
motifiyle Settar Han’la Ba¤›r Han’›n kim
oldu¤unu sorar.
Settar Han, “goca”ya “menem” redifli ﬂiirle cevap verir. “Goca”, kahramanlara bakarak; “O¤ul, ne ola idi ki,
menim on o¤lum olayd›....Azadl›g yolunda g›l›nc vurub hemiﬂe ölmez olayd›. Ya
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da ki üreyim tek cavan olayd›m. Seninle
çiyin çiyine dava édib tarihin a¤ sinesine
g›z›l hett ile yaz›layd›m...” der ve “Serdar’›m” redifli ﬂiirini okur. Settar Han,
kendisine dua eden “goca”yla görüﬂüp
ayr›l›r.
Settar Han, Ba¤›r Han ve Eprim
Han’la birlikte Tebriz’e gelince “Tebriz”
redifli bir ﬂiir söyledikten sonra, Ba¤›r
Han’a ve Eprim Han’a dönüp, “Çoh ﬂükür Allah’a. ...Her vaht men Allah’dan
arzu éderdim ki, Allah mene ömür vérsin, bu mezlum milletime bir hoﬂ gün yarad›m. ﬁükür Allah’a, meni hecalet étmedi...” ﬂeklinde dua eder. Bu varyantta,
“azatl›k savaﬂ›n›” kazanan kahraman
Tebriz’de yaﬂamaya devam eder. Hikâye,
musannif taraf›ndan söylenen ve “Settar
Han’a ‹thaf” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan “oldun” redifli bir ﬂiirle son bulur.
Bu epizottaki motifler “GS” varyant›nda çok farkl› olarak verilmiﬂtir.
“GS”da, “azatl›k zaferi”nden sonra Tahran’a davet edilen Settar Han orada bir
grubun silâhl› sald›r›s› sonucunda a¤›r
yaralan›r ve dört y›l sonra vefat eder.
“GS” varyant› 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.
B. H‹KÂYEDEK‹ FORMEL UNSURLAR:
Azerbaycan’da anlat›lan Türk halk
hikâyelerinde baﬂlay›ﬂ, geçiﬂ ve bitiriﬂ
formellerinin yan›nda birtak›m formülistik say›lar da yer almaktad›r.
1. Baﬂlay›ﬂ Formelleri:
Settar Han hikâyesinin her iki varyant›nda da Azerbaycan’da anlat›lan
halk hikâyelerinde görülen “ustadname”
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ve masal formelleri yoktur. Hikâyenin
“SHD” varyant›, “Memmedeli ﬂah›n Keyan taht›nda oturdu¤u, ‹ran torpa¤›na
padﬂahl›g élediyi zamanlar idi...” cümlesiyle; “GS” varyant› ise, bir k›ﬂ gününde
çeﬂitli meyvelerle süslenen sofran›n,
kaynayan semaverin ve çay servisi yapan han›mlar›n bulundu¤u büyük bir
odan›n tasvirinden sonraki “Yüz il bundan evvel Azerbaycan’›n Garada¤ vélayetinde Hac› Hesen adl› düz, insafl›, zehmetkéﬂ bir kiﬂi yaﬂard›.... “ ifadesiyle
baﬂlamaktad›r.
2. Geçiﬂ Formelleri:
Settar Han hikâyesinin “SHD” varyant›nda, Azerbaycan halk hikâyelerinde, daha çok karﬂ›l›kl› konuﬂmalar s›ras›nda müracaat edilen manzum parçalardan sonra kullan›lan ve birbirine çok
benzeyen “Söz tamama yétdi”; “Sözler tamama yétdi”, “sözler tamam oldu”, “söz
tamama yétende”1 gibi k›sa geçiﬂ formellerinin benzerlerine rastlanmaktad›r.
“SHD” varyant›nda birbirinden
farkl› vak’a birimlerine geçiﬂte, “söz tamam olan kimi”, “söz tamam olan tek”,
“sözleri tamam olan tek”, “sözleri tamam
éleyib”, “déyib at›na sevar oldu”, “yoluna
ç›hd›”, “dost - aﬂna ile halallaﬂ›b ayr›landa”, “néçe gün at sürüb”, “béle gerara geldiler”, “béle gerara geldi ki”, “bu sözleri
déyib”, “yétiﬂen tek”, “bu sözü éﬂiden tek”
vb. geçiﬂ formellerine baﬂvurulmaktad›r.
“GS” varyant›nda ise, “at minib, tüfenk götürüb”, “birgün”, “günler ötdi, aylar géçdi, iller doland›”, “bu iﬂden heber
tap›r”, “elli il bundan evvel”, “béle bir
movgéde”, “bir néçe gün” vb. geçiﬂ formelleri kullan›lm›ﬂt›r.
3. Bitiriﬂ Formelleri:
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Azerbaycan’da anlat›lan halk hikâyelerinde, bazen gerek üstat âﬂ›klar ve
gerekse hikâyenin kahraman› olan âﬂ›klar taraf›ndan söylenen “duvaggapma”n›n kendisi bir bitiriﬂ formeli olabilir. “Duvaggapma”lar üstat âﬂ›klara ya
da hikâyenin kahraman› olan âﬂ›klara
ait kal›plaﬂm›ﬂ ifadelerden sonra da söylenebilir. Bazen “duvaggapma”yla bitmeyen hikâyeler, “duvaggapma”dan sonra
söylenen belirli kal›p ifadelerle de bitebilir.
“SHD” varyant›, hikâyenin musannifi Âﬂ›k Hüseyin Cavan taraf›ndan gelene¤e uygun olarak söylenen ve Settar
Han’a ithaf edilen bir “duvaggapma”yla
son bulur. Yani bu varyantta “duvaggapma”n›n kendisi baﬂl› baﬂ›na bir bitiriﬂ
formeli durumundad›r. Bu varyantta
dinleyici veya okuyucularla ayn› atmosferi paylaﬂan anlat›c› âﬂ›k, “duvaggapma” yerine söyledi¤i Settar Han’› öven
“oldun” redifli bu ﬂiirle dinleyici / okuyucu üzerinde inand›r›c› bir tesir b›rak›r.
“GS” varyant› ise, hikâye anlat›c›s›n›n; “...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.” ifadesiyle son bulmaktad›r.
4. Formülistik Say›lar:
Azerbaycan halk hikâyelerinde
Anadolu sahas›nda oldu¤u gibi “üç, yedi
ve “k›rk” say›lar›na rastlanmaktad›r.
Birçok halk hikâyesinde “üç gün, üç géce
yol gétmek”; “yédi gün, yédi géce dü¤ün
yapmak” veya “on beﬂ gün dü¤ün yapmak” sözleriyle karﬂ›laﬂmaktay›z.
Settar Han hikâyesinin her iki varyant›nda da yukar›da zikredilen say›lara veya benzeri ifadelere rastlanmaz.
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Ancak, “SHD” varyant›nda “bir néçe
gün”, “dört beﬂ gün”, “yetmiﬂ yaﬂ›nda”,
“elli il”, “yüz il”, “yüz atl›”, “bin sekiz yüz
atl›”, “dört min atl›”, “dört min goﬂun” gibi ifadelere rastlamaktay›z. Hikâyenin
“GS” varyant› ise, “bir néçe gün”, “birinci gece”, “on iki-on üç yaﬂ›nda”, “on bir
ay” ve “dört il” gibi ifadelere yer verilmiﬂtir.

NOTLAR
*

Bu hikâyeyi, “konu/vak’a”, “ﬂah›s kadrosu”,

“mekân” ve “zaman” bak›m›ndan “Settar Han Hikâyesinin ‹ncelenmesi-III” adl› yaz›m›zda ele alaca¤›z.
***

Tekrara meydan vermemek için hikâyenin

“Settarhan Dastan›” varyant› “SHD”; “Goçag Settar”
varyant› ise “GS” ﬂeklinde k›salt›larak yaz›lm›ﬂt›r.
1

Ehliman Ahundov, Ayd›n Ahundov, Dastan-

lar, Bak› 1993, s. 9, 11, 22, 23.
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