
mışlardı. FatımTier'de şahnelere tahsis edi
len Darü'l-mafıne adlı binanın Selahaddin-i 

Eyyfıbl tarafından yıkılıp yerine bir Şafii 

medresesinin yaptınldığı bilinmektedir. Nfı

reddin Mahmud Zengl, "mükfıs" adı veri

len gayri şer! vergileri kaldırdıktan sonra 

şahneleri aziedip onların görevini kadılku
data devretmiştir (Şeşen, s. 119). Eyyfıbl

ler'de emirler arasından tayin edilen şah
neler halkın güvenliğini sağlamakla görev

liydi. Selahaddin-i Eyyfıbl devrinde Kahire'

de bu görevi Emir Bahaeddin Karakuş'un, 
Dımaşk'ta Bedreddin Mevdfıd'un yaptığı 

belir tilmektedir. Bu dönemde Türkmen 
kabilelerini kontrol eden bir şahnenin mev

cudiyetinden bahsedilir. Ayrıca Cengiz Han 

ve halefieri işgal ettikleri şehirlere şahne 
tayin etmişlerdir. İlhanlılar, Delhi Sultanlı
ğı, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Timur
lular'da da şahne tabirine rastlanmaktadır. 

İlhanlılar'da şahneyanında daruga, bas

kak ve naib terimleri de kullanılıyordu. Os
manlı Devleti zamanında bir ara "şahnegl" 

(resm-i şahnegl) denilen bir vergi mevcuttu, 
bu vergi daha sonra kaldırılmıştır. 
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şAHRUH 
( ~~ ) 

(ö . 850/1447) 

Timurlu hükümdan 
(1405-1447). 

_j 

14 Reblülahir 779'da (20 Ağustos 1377) 
Semerkant'ta doğdu. Timur'un dördüncü 
oğlu olup annesi Karahıtaylar'dan Tugay 
Terken Aga'dır. Timur sefere çıkarken za
man zaman Semerkant'ın idaresini ona bı
rakırdı. 799 (1397) yılında ağabeyi Miran 
Şah'tan boşalan, merkezi Herat olmak üze
re Slstan, Horasan ve Mazenderan bölge
lerinin valiliğine getirildi. Timur'un 801 '
de ( 1399) başlayan son ve en uzun sefe
rine (yedi yıllık) , onun Memlükler'e karşı 
Suriye ve Filistin'deki faaliyetlerine katıldı. 
Osmanlı Sultanı 1. Bayezid ile yapılan An
kara Savaşı'nda bulundu (804/1402) 

Timur'un doğuya Çin'e doğru çıktığı se
fer esnasında Otrar'da ölümü (807/1405) 
kurduğu imparatorluğun kaderi üzerinde 
büyük etki yaptı. Timur, ölmeden önce oğ
lu Cihangir'den olan tarunu Pir Muham
med'i veliaht olarak vasiyet ettiği halde 
hiç kimse onun hükümdarlığını tanımadı. 
Timur'un ölümü sırasında yanında bulu
nan Şah M elik ve Şeyh Nfıreddin gibi bey
ler yarıda kalan sefere devam etmek iste
dilerse de ölüm haberinin orduda yol aç
tığı karışıklık yüzünden bundan vazgeçe
rek Semerkant'a dönmeye karar verdiler. 
Bu beyler, vasiyetinin yerine getirileceği
ne dair Timur'a söz vermiş olmalarına rağ

men Pir Muhammed'in Kandehar'dan gel
mesinin uzun zaman alacağını ileri süre
rek Semerkant'ın Şahruh'a teslim edilme
sinin daha doğru olacağını söylediler. 

Şahruh vali sıfatıyla idare ettiği eyalet
lerin hükümdan olarak tanındı (8071!405). 
Bu arada ordunun sağ kolundaki beyler, 
ordu merkezinden habersiz olarak Miran 
Şah'ın oğlu Halil Sultan' ı hükümdar ilan 
ettiler ve Semerkant muhafızı Emir Argun 
Şah'ın yardımıyla başşehri ele geçirdiler. 
Şahruh, başlangıçta Halil Sultan'ın Mave
raünnehir'deki hakimiyetini tanıdıysa da 
asıl taht varisi Pir Muhammed Kandehar'
dan gelince onu destekledi. 809 (1407) yı
lında Pir Muhammed'in kendi beylerinden 
Pir Ali Taz tarafından öldürülmesi üzerine 
Şahruh, Pir Muhammed'in öcünü alma 
bahanesiyle Halil Sultan'la mücadeleye gi
rişti. Mücadelede Halil Sultan esir alındı 
(81 11!409) ve kendisiyle varılan anlaşma 
uyarınca savaşa son verildi. Buna göre Ha
lil Sultan, Maveraünnehir'deki haklarını ter-

ŞAHRUH 

kederek Rey şehrine gidecekti. 27 Zilhicce 
811 (13 Mayıs 1409) tarihinde hiçbir muka
vemetle karşılaşmadan Semerkant'a giren 
Şahruh, altı ay sonra şehirden ayrılırken 
buranın ve Maveraünnehir'in idaresini oğ
lu Uluğ Bey' e ve onun atabegi Şah Melik'e 
bıraktı. Semerkant'ın Şahruh tarafından 

ele geçirilmesiyle Timur'un mirası için ya
pılan hakimiyet mücadelesi büyük ölçüde 
sona ermiş oldu. 

Şahruh, 812 (1410) yılında Halil Sultan'ı 
Irak-ı Acem ve Azerbaycan'ın geri alınma
sı için Karakoyunlular üzerine gönderdi ve 
kendisinin de arkadan yola çıkacağını söy
ledi. Bu teşebbüs , Horasan ve Maveraün
nehir'de hakimiyetini sağlamlaştırmakla 
vakit geçiren Şahruh'un batıya doğru yap
tığı ilk sefer oldu. Ancak Rey şehrine gelen 
Halil Sultan daha ileriye gidemedi. Bu sı
rada Güney iran'da Ömer Şeyh'in oğulları 
Mirza İskender ile Rüstem arasında çıkan 
anlaşmazlıklar yüzünden bir faaliyet gös
teremedi ve 814'te ( 1411) Rey'de öldü. Fa
kat bu olaylar Şahruh'un azınini kırmadı; 
Şahruh, Harizm bölgesini ele geçirdikten 
sonra ( 815/1413) gözünü batıya çevirdi. 
81 S yılının güzünde Herat'tan yola çıkan 
Şahruh, Mirza iskender'e Irak-ı Acem ve 
Azerbaycan'a yürüyerek buraları Karako
yunlular'dan alacağını bildirdi ve ordusu ile 
Rey'de kendisine katılmasını istedi. Ancak 
İskender'in onun hakimiyetini tanımama
sı üzerine Şahruh, Tebriz yerine İsfahan'a 
karşı gitmeye karar verdi. Kısa zamanda 
Mirza İskender'i esir aldı ve İsfahan'ı is
kender'in kardeşi Rüstem'e, Luristan böl
gesini Baykara'ya, Fars bölgesini de oğul
larından İbrahim Sultan'a bıraktıktan son
ra Herat'a döndü ( 81 7 /!414). Şahruh erte
si yıl yine Fars bölgesine yürümek zorun
da kaldı . Çünkü Baykara ayaklanarak Fars 
bölgesini İbrahim Sultan'ın elinden almış
tı. Şahruh, Baykara'yı esir alıp Kandehar'a 
sürdü, bölgede düzeni sağlayarak burayı 
tekrar İbrahim Sultan'a verdi ve Herat'a 
döndü (Muharrem 81 91 Mart 1416). Böyle
ce Irak-ı Acem ile Güney iran'da Şahruh'un 
hakimiyetini tanımak istemeyen ömer 
Şeyh'in oğullarının nüfuzuna son verildi. 

823 (1420) yılına kadar Şahruh, ülkenin 
büyük bir kısmında hakimiyetini pekiştir
mekle birlikte batıda henüz ciddi bir faali

yette bulunamamıştı. Timur'un ölümüyle 
yeniden siyasi sahnede görünen Karako
yunlu Kara Yusuf, Timur'un Irak-ı Arab'ı 

verdiği oğlu Miran Şah'ı ve torun u Ebfı Be
kir'i 809 (1406) ve 810'da (1408) yenerek 
Miran Şah'ın ölümüne ve Ebu Bekir'in kaç

masına sebep olduğu gibi eski arkadaşı 
Celayirli Sultan Ahmed'i bertaraf ederek 
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SAHRUH 

(813/ 1410) Azerbaycan'a hakim olunca Ti
murlular'ın tehlikeli bir komşusu halini al
mıştı . Bunun yanında Ankara Savaşı'ndan 
sonra parçalanan Osmanlı Devleti'nin ye
niden taparlanması ve daha önce Timur'un 
hakimiyetini tanımış olan Çelebi Sultan 
Mehmed'in faaliyetleri Herat'ta endişe ile 
karşılanıyordu . Şahruh, 1416'da gönder
diği mektubunda Osmanlı hükümdarını 
kardeşlerini ortadan kaldırdığı için kına
maktaydı. Ayrıca Osmanlılar'ın, Ankara Sa
vaşı'nın ardından Timur'un canlandırdığı 
Anadolu beyliJQerine karşı olan tutumları 
da hoş karşılanmıyordu. Diğer taraftan Ti
mur zamanında olduğu gibi Şahruh'a da 
Anadolu'ya gelmesi için davet mektupları 
gönderilmeye başlanmıştı. Çelebi Sultan 
Mehmed ise ikinci bir Timur tehlikesiyle 
karşı karşıya gelmek istemiyor ve Timur
lular'la anlaşmayı tercih ediyordu. Çünkü 
zaman zaman Şahruh'un, Timur'un fet
hettiği yerleri geri alarak Boğazlar üzerin
den BalkanJar'a, Deştikıpçak ve Derbend 
üzerinden tekrar Azerbaycan'a dönmek 
niyetinde olduğu söyleniyordu. 823 (1420) 
yılında Şahruh artık gücünü sülale men
suplarına kabul ettirmiş ve imparator
luğun büyük bir kısmına sahip olmuştu. 
Şahruh, hem Ortadoğu'da islam dünyası
nın en güçlü hükümdan olduğunu ispat 
etmek hem de kendisine bir türlü baş eğ
meyen Karakoyunlular'a kesin bir darbe 
indirmek amacıyla 1420 yılı güzünde ba
tıya doğru hareket etti. içerisinde fillerin 
de bulunduğu Şahruh'un ordusu 200.000'e 
ulaşmıştı. Kazvin dolayiarına gelindiğinde 
Karakoyunlu Yusuf'un ölüm haberi alındı. 
Kışı Karabağ'da geçiren Şahruh, baharda 
Karakoyunlu Türkmenleri'ne karşı yürüye
rek Eleşkirt'te Kara Yusuf'un oğulları is
kender ve isfend mirzaları yenilgiye uğrat
tı ( 824! 1421) Tebriz hakimliğini Akkoyun
lu Karayülük Osman Bey'in oğlu Ali Bey' e 
bırakıp Horasan'a döndü. Fakat onun ar
dından Karakoyunlu iskender, Azerbay
can'da hakimiyeti yeniden ele geçirdi. Şah
ruh, 832 (1429) ve 838 (1434-35) yılların
da Azerbaycan'a ve Doğu Anadolu 'ya kala
balık askerle gittiyse de Karakoyunlu Türk
menleri onun sağlığında halledilemeyen bir 
mesele olarak kaldı. Bu tehlike ileriki yıl
larda daha da büyüyecektir. 

Şahruh, 23 Reblülahir 830'da (21 Şu

bat 1427) Herat'ta cuma namazı çıkışın
da HurGfiler'in suikastından yaralı olarak 
kurtuldu. 837'de ( 1434) oğullarından Gıya

seddin Baysungur'un, 838'de (1435) ibra
him Sultan'ın ve 848'de ( 1444) Muham
med CGki Mirza'nın ölümleri onu çok üz
dü. Böylece oğullarından yalnız Uluğ Bey 
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Şahruh'un 

Baysungur 
albümü 
içindeki 
Uygurca 
seeeresinde 
bulunan 
tasviri 
bir resmi 

kalmış oluyordu. 848 (1444) yılında ağır bir 
hastalığa yakalanan Şahruh daha sonra 
kısmen iyileşti. Bir süre önce Irak-ı Acem'e 
tayin edilen Sultan Muhammed b. Bay
sungur dedesinin hastalığından yararla
narak ayaklandı ve isfahan'ı ele geçirip Şl
raz'a yürüdü. Bunun üzerine Şahruh bi
raz da hanımı Gevher Şad'ın teşvikiyle has
ta olmasına rağmen sefere çıktı. Hiçbir 
zorlukla karşılaşılmadan Rey'e gelindi ve 
Sultan Muhammed'e karşı kuwet sevke
dildL isfahan'a kadar gelen Şahruh şeh
rin ileri gelenlerini tutuklatıp Rey'e dön
me kararı aldı . Save'ye vanldığında çoğun
luğu seyyid ve ulemactan olan isfahan ile
ri gelenlerinin öldürülmesini emretti. Bu 
emir Ramazan 850'de (Aralık 1446) yeri
ne getirildi. Kış mevsimini Rey'e bağlı Fe
şabGye'de geçiren hükümdar Nevruz do
layısıyla bir şenlik düzenletti, ardından Şah 
Abdülailm Türbesi'ni ziyaret için hazırlık 
yapılmasını istedi. Fakat yola çıktıktan az 
sonra rahatsızlanınca mahfe içine alındı ve 
24 Zilhicce 850 ( 12 Mart 1447) tarihinde 
vefat etti. Cenazesi önce Herat'ta Gevher 
Şad Medresesi'ndeki türbeye gömüldü, da
ha sonra Timur'un ve hanedan mensup- . 
larından bazılarının gömülü olduğu türbe
ye (GGr-ı Emir) nakledildL Şahruh'un do
kuz oğlu ve altı kızı olmuştur. Ancak Şah
ruh'un vefatı sırasında sadece Uluğ Bey 
ile kızı Payende Sultan hayatta idi. Yerine 
oğlu Uluğ Bey geçti. 

Bütün savaşlarda galip gelen Şahruh, 
Timur'un fethettiği ülkelerin çoğunu elde 
tutmayı başardığı gibi iç mücadelelere bü
yük ölçüde son vermiş. devletin kırkyıl da
ha devamını sağlamıştır. Onun adam seç
me hususunda kabiliyetli bir kimse oldu
ğu belirtilir. Beylerbeyi Emir FlrGz Şah'ın 
otuz dört yıl, idari işlerine bakan. vaktiyle 
atabegliğini de yapmış bulunan Alike Kü
keltaş'ın kırk üç yıl iş başında kalıp bun
ların ölümünden sonra yerlerine oğulları
nın getirilmesi buna bir örnek teşkil eder. 
Tarihçiler Şahruh'u dindar, barış yanlısı ve 
cesur bir hükümdar diye nitelendirir. Mi-

zaç itibariyle babasından ve kardeşlerin
den farklı idi. Son günlerinde Save'de bazı 
seyyidleri katiettirmesi daha çok Gevher 
Şad'ın tesiriyle olmuştur. Herat'ta bulun
duğu zamanlarda Hace Abdullah-ı E nsa
ri'nin ve Hace Ebü'I-Velld'in türbelerini zi
yaret ederdi. Timur'un Semerkant'taki tan
tanalı hayatının aksine Şahruh Herat'ta 
alelade bir insan gibi yaşıyor, yanında mu
hafızları olmadan cuma günleri camiye gi
diyordu. Oyun, eğlence vb. dinen yasak
lanmış şeylerden sakınırdı. içkiyi yasakla
mıştı. Şahruh, ölümüne kadar sarayda hiz
metinde bulunan tarihçi Abdürrezzak es
Semerkandl tarafından asrın müceddidi 
olarak gösterilmiş, velilik derecesine çıka
rılarak hakkında bazı kerametler nakledil
miştir. Semerkandl onun tefsir, hadis, fı
kıh ve tarih kitapları okuduğunu. dini ilim
lere dair sohbetlere katıldığını belirtir. 
Memlük sultanına 1428 yılında gönderdi
ği mektupta ibn Hacer ei-Askalanl'nin Şa
]Jil}.-i BuJJ.ari şerhiyi e Makrizi'nin Kitdbü 's
Süiı:lk'ünü istemesi bunu göstermekte
dir. 

Şahruh edip, şair ve sanatkarları hima
ye ederek Herat'a gelmelerini sağlamış
tır (Farsça şiirin onun devrindeki durumu 
için bk. İhsan Yarşatır, tür.yer.). Memlük 
Sultanı Çakmak'ın istediği beş adet nadir 
dini eserin Şahruh'un kütüphanesinde bu
lunması ve birer nüsha istinsah edilerek 
Mısır'a gönderilmesi Herat'ın onun zama
nında bir ilim ve kültür merkezi haline gel
diğini ortaya koymaktadır. öte yandan Lut
fi, Sekkaki, Seydl Ahmed Mirza gibi Türk
çe yazan şairlerin yetişmesi, Türk edebi
yatının en güzel örneklerinden Bahtiyar
name, Mi'racname, Kutadgu Bilig, Tez
kiretü'l-evliya ve Atebetü'l-hakiiyık gi
bi eserlerin Uygur hattı ile kaleme alınma
sı sarayda Türkçe'ye karşı olan ilgiyi gös
term~ktedir. Bu ilgi daha sonra Hüseyin 
Baykara, Babür ve Ali Şlr Neval gibi şahsi
yetlerle devam edecektir. 

Meşhur bir hattat olan Şahruh'un oğlu 
Gıyaseddin Baysungur'un Herat'ta bulu
nan konağının kütüphanesindeki güzel sa
natlarla ilgili çalışmalar ülkede sanat ha
reketlerine büyük hız vermiş, özellikle min
yatür sanatında ilerlemeler kaydedilmiş
tir. Türk mOsiki tarihinin en seçkin şahsi
yetlerinden Abdülkadir-i Meragl de eser
lerini Herat'ta Şahruh'un himayesinde yaz
mıştır. islam dünyasında tek bilgin-hüküm
dar olarak kabul edilen Şahruh'un oğlu Uluğ 

Bey de bu döneme renk katan simalardan 
biridir. Minyatür ve hat sanatında Tebriz
li Ca'fer, Heratlı Şemseddin Muhammed, 
Gıyaseddin Nakkaş, Halil Musawir; mima-



ride Kıvamüddin; mOsikide Abdülkadir-i 
Meragl, Endicanlı Yusuf; tarihçilikte Ha
fız-ı Eb rO, Şerefeddin Ali Yezdl ve tezkire
lerde sayısı yüzleri aşan şairleriyle Herat, 
ayrıca Uluğ Bey'in başkanlığında Kadıza

de-i ROml. Gıyaseddin Cemşld Kaşl ve Ali 
Kuşçu'nun yürüttüğü çalışmalarla Semer
kant doğu dünyasında rönesansı yaşıyor

du. Bu durum Batı'da "Timurlu rönesan
sı" sözünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Şahruh, Timur'un ölümünün ardından 
meydana gelen karışıklıklar yüzünden baş
langıçta imar faaliyetleriyle ilgilenememiş, 
ancak Herat şehrinin emniyetini sağlamak 
amacıyla İhtiyarüddin Kalesi'nin onarılma
sını emretmiştir. Daha sonra bu kalenin 
eteğinde bir medrese ile bir hankah yapıl
masını istemiş, bunlar 812 (1410) yılında 
tamamlanmıştır. Hanımı Gevher Şad, Meş
hed'de bir cami (Meşhed Ulucamii) i nşa 

ettirmiş ve caminin açılışında Şahruh ile 
Gevher Şad da hazır bulunmuştur (82 1/ 
1418). Herat'ta bir darüşşifa inşa ettiren 
Şahruh, Hace Abdullah - ı Ensarl'nin kabri 
üzerinde büyük bir türbe yaptırmış (829/ 

1426) ve ulucaminin bitişiğİndeki Ali er
Rıza Türbesi'ne çok değerli bir kandil ar
mağan etmiştir. Gevher Şad'ın en büyük 
eseri Herat'ta yaptırdığı Gevher Şad Med
resesi ve Camii olup 836'da (1432-33) ta
mamlanmış, medresenin kuzeyinde ayrıca 
bir türbe inşa edilmiştir. Şahruh'un 1403'
te evlendiği diğer hanımı Milket (Meliket) 
Aga da Her at dışında bir medrese yaptır
dığı gibi Belh'te bir medrese inşa ettirmiş 
ve 844'te ( 1440) ölünce bu medresenin bi
tişiğindeki türbeye gömülmüştür. Şahruh, 
Herat'ı tahkim ederek güzelleştirmiş ve 
yaptırdığı binalarla burayı devletin mer
kezi haline getirmiştir. Moğol istilası sıra

sında tahrip edilmiş olan Merv şehrin i 812 
(1410) yılında adeta yeniden inşa etmiş, 
ayrıca bütün Horasan'ın imar faaliyetleri 
kapsamına alınmasını istemiştir. Bu saye
de yollar yapılmış, yeni köprüler inşa edilip 
eskileri yenilen miştir. Şehirler cami, mes
cid, pazar yeri, hamam, han, hankah ve 
medreselerle süslenerek eski canlı iktisa
di hayatına kavuşmuştur (Şahruh zama
nında inşa edilen diğer eserler için b k. Aka, 
S. 197-200) 
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ŞAHSEVEN 

İran'ın kuzeybatısında yaşayan 
aşiretler topluluğu . 

_j 

Kelime "şahın dostları" anlamına gel
mekte olup ilk Safevi şahlarından itibaren 
hanedana karşı sadakat ve dini bağlarla 
bağlananlar için kullanılmıştır. Bu mana
da özellikle XX. yüzyılda İran'ın kuzeyba
tısının değişik bölgelerinde, bilhassa Mu
gan (bugün Azerbaycan-iran sınırı) ve Er
debi! ile Tahran ve Zencan arasındaki Ha
r akan ve Hamse'de yerleşen birkaç aşire
tin adıdır. Şahsevenler göçebe bir hayat 
tarzını benimseyerek kışları Mugan boz
kırlarında, yazları 1 00 mil güneyde yüksek 
Savalan meralarında ve Erdebil, Mişkin, 
Serab bölgelerinde yaşamışlardır. XX. yüz-

ŞAHSEVEN 

yıl sonlarında yerleşik hayata geçmişler, 

eski aşiret yapısını ve göçebe çoban kül
türünü önemli ölçüde yitirmişlerdir. An
cak S-6000 hane (yaklaşık 40.000 kiş i) hala 
göçebe ve yarı göçebe hayat tarzını sür
dürmektedir. Şahseven ili. her birinde sa
yıları elli ile birkaç yüz arasında değişen 
hanenin bulunduğu yaklaşık kırk kabileye 
ayrılmıştır. Bunlar bölgenin azınlık nüfusu
nu oluştururlar, Tat diye bilinen yerleşik 

çoğunluk gibi Şiidirler ve Azeri Türkçesi'y
le konuşurlar. 

Şahsevenlerin kökeni büyük ölçüde Türk
ler' e dayanır. Hayatlarının ve kültürlerinin 
karakteristik özellikleri İran 'da ve başka 
yerlerdeki Türkler'inkine benzer. Bunlar 
daha çok Xl. yüzyılda Güneybatı Asya'ya 
göç etmiş Oğuz Türkleri'nin izlerini taşır. 

Şahseven aşiret ve konfederasyonunun 
kökleriyle ilgili üç farklı rivayet bulunmak
tadır. Bunlardan en çok bilineni Sir John 
Malcolm'un History of Persia (1815) adlı 

eserinde yer alır. Buna göre Şah I. Abbas, 
atası Şah İsmail'in Safevi hanedanını kur
masına yardımcı olan asi kızılbaşların baş
lattığı ayaklanmaları bastırmak için Şah
seven adında bir aşiret birliği oluşturmuş
tur. Vladimir F. Minorsky ise onlarla ilgili 
bilinenierin Malcolm'un aniattıklarından bi
raz farklılık gösterdiğini, çağdaş Safevi kro
niklerinde Şah Abbas'ın Şahseven adıyla 
kurduğu düzenli bir aşiret birliğinden söz 
edilmediğ ini yazar. Ancak XVII. yüzyıl or
talarında şaha bağlı özel saray muhafız
ları için bu tabirin kullanıldığı bilinmekte
dir. Son araştırmalar Şah Abbas'ın bir aşi
ret birliği oluşturduğunu doğrulayacak bir 
kanıta ulaşamamıştır. Buna rağmen bir
çok tarihçi Malcolm'un iddiasını benimse
miştir. Minorsky'nin XIX. yüzyılın sonları

na doğru onlarla görüşen bazı Rus seyyah 
ve araştırmacılarından naklettiği bilgilere 
göre Şahsevenler kendilerinin Yünsür Pa
şa liderliğinde Anadolu'dan geldiklerinde 
hemfikirdirler. Bunlar Şahseven aşiretle

rinin Yünsür Paşa'nın soyundan gelen ilbe
yi olarak tayin edilmiş hanlar tarafından 
yönetildiklerini. "beyzade" ve "hampa" (ra
yet 1 raiyyet) diye ikiye ayrı ldıklarını belirt
mişlerdir. Mugan ve Erdebil otlaklarının , 

liderlerine şahlar tarafından bağışlandığı
nı ifade etmişlerdir. Muhtemelen aşiret li
derlerinin beyanlarından kaynaklanan bu 
rivayet! er, onların gerek halkın gerekse ot
lakların kontrolündeki otoritelerini meşru

laştırma gayretinin bir ürünüdür. XX. yüz
yılda sıradan aşiretler arasında ve onlarla 
ilgili yazılarda anlatılan Şahsevenler' in kö
kenleri hususundaki üçüncü rivayet, bun
ların eşit statüde ve her biri kendi bağım-
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