Karakoyunlu Sultanı Cihân ah’ın eyh Cüneyd’e Kar ı Aldı ı Önlemler
Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd
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Özet
Karakoyunlu sultanı Cihân ah hâkimiyeti süresince Hurûfîlik, Mü a’ alik ve Safevîyye Tarikatları
gibi farklı iî hareketleri ile mücadele etmi tir. Bunlardan Safevîyye Tarikatı, eyh Cüneyd‘in önderli inde
giderek bölgede güç kazanmı ve devletle me süreci içerisine girip, Karakoyunlu devletini tehtid etmeye
ba lamı tır. Nitekim bu durumu fark eden Karakoyunlu sultanı Cihân ah, eyh Cüneyd ile mücadele ederek
Safevîyye Tarikatı’nın siyasalla masını ve devletle mesini engellemek için bir takım önlemler almı tır. Ancak
bu önlemlere ra men, daha sonraları ah smail tarafından kurulacak olan Safevî devleti Karakoyunlu ve
Akkoyunlu devletinin topraklarını da bünyesinde barındıracak bir co rafyada kurulmu ve amaçlarına da
ba arıyla ula mı tır.
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Abstract
Qara Qoyunlu State struggle to the movements of Shie like Hurufism, religions of Mü e’ e and
Safavid. One of these one is Safavid Religion, under the leadership of Sheikh Cüneyd,gain strength and begin
the operation of nationalization so it begins threatening Qara Qoyunlu State. In fact, Sultan of Qara Qoyunlu
Cihân ah realize this threaten and take acuse against Sheikh Cüneyd for prevent nationalization and political
system of Safavid Religion. But, ın spite of this precautions, in the years that followed Safavid State was set into
Ag Qoyunlu and Qara Qoyunlu State by Sheikh smail and succeed their dreams.
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1.Giri
ran, Irak-ı Arab ve Anadolu’da ki Mo ol hâkimiyetinin sona ermesi ile Do u Anadolu
Türkmenlerinden biri olan Karakoyunlular 1 XIV. yy ikinci yarısında Van Gölü kıyısında bulunan
Erci ’ten Erzurum ve Musul’a kadar uzanan bölgede ortaya çıkmı lardır 2 .Karakoyunlu,Akkoyunlu ve
Timurluları içine alan bu çalkantılı dönemin en önemli özelli i siyasi iktidarsızlıklar ve karı ıklıklar
olmu tur3.Bu dönemde bölge halkının büyük ço unlu u Sünnî iken, Ehl-i Hak, Mu a’ a’lık, Hurûfîlik,
Safevî Tarikatı vs. gibi iî akımları ortaya çıkmı tır.Bu akımlardan en önemlilerinden biri eyh
Safiyyüddin Erdebili tarafından kurulan Safevî yye Tarikatıdır. eyh Safiyyüddin’le ba layan ah
smail’e kadar devam eden bu hareket 1501 yılında Safevî Devleti’ni kurmu ve imamiye iîli ini
devletin resmi dini haline getirmi tir4.
Safevîyye Tarikatı’nın kurucusu eyh Safiyyüddin 1276 yılında Hazar Denizinin güney
kıyılarındaki Giylan’da eyh Zahid-i Geylanî’nin yanına gitmi ve onun ölümünden sonra kızı Bibi
Fatma ile evlenerek, onun eyhlik postuna oturmu tur. eyh Safiyyüddin, zamanla bölgede halkın
güvenini kazanmı ve özellikle lhanlıların Veziri Re üdüddin, o lu Erdebil valisi Mîr Ahmed ve
ran’da hüküm süren Mo ol hanı Olcaytu gibi yöneticiler tarafından kendisine büyük hürmet
gösterilmi tir 5 . eyh Safiyyüddin, Sünnî mezhebine mensup idi. Zira Hamdullah-ı Kazvini Erdebil
ahalisini " afii ve eyh Safiyüddin'in müridi” olarak zikr eder, ancak adı geçen eyhin o ulları ve
Safevî devletinin kurucusu ah smail kendisi ve atalarını Ali evladı olarak ilan edip, iîlik bayra ını
açmı tır 6 . eyh Sayiyyüddin’in ölümünden sonra Sadredin Musa babasının halefi olmu ve yine
dönemin önemli yöneticileri tarafından büyük hürmet gösterilmi ve Safevîyye Tarikatının nüfuzu
artmı tır. eyh Musa’nın ardından tarikatın ba ına o lu Hâce Ali geçmi tir. Hâce Ali 1392–1429 yılları
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arasında 39 yıl dergâhın eyhli ini yapmı tır7.Anadolu’da özellikle Teke, Hamit ve Karamano ulları
gibi Türk Beyliklerinde birçok mürit toplamı tır. Bunun en önemli nedeni Timur’un Ankara Sava ında
Yıldırım Bayezid’ı yendikten sonra 1402 yılında Hâce Ali’yi Erdebil Tekkesinde ziyaret edip, ona
saygısının bir göstergesi olarak, köyleriyle birlikte Erdebil’i Safevîlere vakıf olarak ba ı lamı
olmasıdır 8. Timur daha sonra Hâce Ali’nin iste i üzerine Anadolu’dan getirdi i otuz bin esiri ran
taraflarına göndererek Erdebil’e yerle tirmi tir 9.Serbest kalan esirler ükran borcu olarak Safevîyye
Tarikatına ba lanıp, tarikat dersi alarak ba lılıklarını sürdürmü lerdir. Ancak sonraları bu esirlerin
birço u Anadolu’ya dönmü lerdir, orada kalanlar ise Erdebil de bir mahalleye yerle tirilmi lerdir.
Ba langıçta Sünnî olan bu Türkmen esirler Hâce Ali’nin tesiri ile iîli i benimsemi , tarikatın emrine
girip vergi, sadaka ve zekâtlarını Hâce Ali’ye vermi lerdir. Ayrıca eyhin halifesi olarak adlandırılan
bazı ki iler Anadolu’da para toplayıp, gizli bir ekilde ran tarafına göndermi lerdir. Bu ekilde Erdebil
Tekkesi gittikçe geli erek müritlerini ço altmı tır10.
Hâce Ali’den itibaren de i meye ba layan Safevîyye Tarikatı, söz konusu dönemde
Anadolu’da iki ayrı çizgide yayılmı tır. Birinci akım Sünnî özelliklerini koruyarak varlıklarını ba ka
tarikatlar üzerinden sürdürmü , di eri ise bilim adamlarının Heteredoks olarak nitelendirdikleri
Anadolu’daki ehl-i beyt sevgisini esas alan gruplar arasında iîlik hattıyla devam ettirilmi tir. eyh
Safi’nin kurdu u sufili e esaslanıp mezhepçilik davalarında kenarda duran Safevîyye Tarikatı açık iî
karakteri almı tır. Sonraları iîlik uurları altında siyasi hâkimiyet u runda faaliyetlere atılmı lardır11.
eyhlikten ahlı a geçmek isteyen Hâce Ali vefat edince yerine o lu brahim 1429–1447 daha
sonra brahim’in o lu Cüneyd 1447–1460 geçmi tir. Hâce Ali’nin torunu eyh Cüneyd, Safevîyye
Tarikatı’nı dini bir devlet haline getirmi tir 12 . lk dönemlerde sadece dinsel i lerle u ra an Erdebil
eyhleri bölgedeki güçlü hükümdarlar tarafından desteklenmi tir. Hatta Osmanlı padi ahları saygı
mahiyeti ile her yıl çera akçesi adı altında de erli hediyeler göndermi lerdir13.
2. Cihân ah’ın eyh Cüneyd’e Yaptı ı Uyarılar ve Aldı ı Önlemler
eyh Cüneyd Safevî eyhi olunca dinsel otoriteden güç alarak hükümet kurma iste i içine
girmi tir. Etrafına müridler toplamı ve gücü günden günde artmı tır. Karakoyunlu Hükümdarı Sultan
Cihân ah, Cüneyd’in hızlı bir ekilde örgütlendi i ve güçlendi ini fark etmesi üzerine onu takibe
almı tır14.Nitekim Erdebil Tekkesi eyhi Cüneyd’in etrafında çok fazla mürid toplanmasından rahatsız
olan Cihân ah onu tekkeden uzakla tırmak için bir takım uyarılarda bulunup, önlemler almı tır. Daha
sonrasında eyh Cafer’in yardımlarını alarak onu tekkeden uzakla tırmı ,15 kendisiyle akrabalık kuran
eyh Cafer’i tarikatın ba ına getirmi ve onu desteklemi tir 16 . Allouche, eyh Cüneyd’in faaliyeti
hakkında:“Veraset nimeti Cüneyd’e ula tı ında, o atalarının izlemi oldu u ya am çizgisini tamamen
de i tirdi. htirasın ba laması, onun hayal dünyasındaki kuluçkada, iktidar iste i fikrini do urmu tur.
Onun her çabası, bir toprak ya da bölgeyi fethetmekti. Babası vefat edince, Cüneyd u ya da bu
sebeplerden dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalmı tı” eklinde onun durumunu özetlemi tir17.
Safevîyye Tarikatı eyhinin giderek güçlendi ini gören Cihân ah, otoritesini ve hanedanını
korumak amacı ile eyh Cüneyd’i bölgeden uzakla tırma konusunu münnecimler ve etrafındaki sözü
geçen ki iler ile görü meler yaparak, onlara: “ ittim ki Sultan Cüneyd’in etrafına çok fazla adam
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toplanmı tır. Ben eyh Safi evlatlarından biri kıyam kaldırır ve devlet bizim sülalemizin elinden çıkıp
eyh Safi hanedanına geçer diye korkuyorum” demi 18 ve eyh Cüneyd’e önlem almak amacıyla uyarı
mektubu yollamı tır. Söz konusu mektupta:“Benim mektubum sana ula tı ında halkı kendinden ve
kendi sohbetinden uzak etmen gerekirdi, yanında olan müridleri toplayıp sakin olmalısın, ben senin
sufilerinden hatırcam de ilim. Cahillere uyup kıyamdan dem çalıyorsun, yüre inde saltanat arzusu
yer bulsun, kolay giden i ler zora dü sün ve her iki taraftan binlerce kan dökülsün. E er benim
sözümü dinlemezsen bu haddini a an hareketlerinden vazgeçmezsen yakın zamanda senin ve
müridlerinin kovulması benim için vacip olacaktır” diyerek uyarmı tır 19 . Bu uyarı üzerine eyh
Cüneyd ona “E er sen eyh Safi evlatların tarafından hatırcam de ilsen o zaman bil ki bu seni
azdırmak isteyen eytanı-ı racimin vesvesesidir. Ben halvet gu asında dururken kendi atalarımın
astanasında ulu yaratana ibadet etmekle me gulüm ve kendi sufilerimi de ibadet ettiriyorum. Benim
asla gıyam kaldırmak ve ülke tutmak iddialarım yoktur. E er sana ho gelmeye çalı an müneccimlerin
seni korkutuyorlarsa ki eyh Safi evlatları arasından bir gıyamcı ortaya çıkacaktır. O ben de ilim ve
öyle ki benim o ullarımdan ve nevelerimden de böylesi çıkmayacaktır. Bize ne dü üyor ki birbirimize
edavet edelim. Yok, e er Allahu tela’nın istedi i bu olsa ki, eyh Safi evlatlarından biri gıyam kaldırsın
ve bizi kendi halkımız ile bırak ve bizim seninle hiçbir dü manlı ımız yoktur. Benden hatırcam ol ve
Hazreti Hudayı âlemin gazabından koru! Gerisini kendin bilirsin” eklinde cevap yollamı tır 20 . Bu
mektuptan sonra Cihân ah, eyh Cüneyd’e bir süre dokunmama kararı alır.Ancak iki yıl sonra
Karakoyunlu casuslarının hazırladı ı raporlara göre eyh Cüneyd’in isyan kaldırdı ı takdirde etrafına
yarı göçeri grubu arkasına alarak 20 bin silahlı adamı kolaylıkla toplanabilece ini kayt etmi tir. Bunun
üzerine Cihân ah ikinci bir uyarı mektubu yazıp: “Her ne kadar ben sana mani olmaya çalı sam da sen
yine kendi bildi ini yaptın. Me er gönlünde büyük bir arzu yatıyormu . Benim devletimin sınırlarını
terk et. Yoksa gelip Erdebi’li da ıtır, çok fazla katliam yaparım” demi tir 21. Bu mektupla Cihân ah,
eyh Cüneyd’in üstündeki baskıyı artırmı ve e er ülke topraklarını terk etmez ise Erdebil’e
saldıraca ını söylemi tir22. Nitekim eyh Cüneyd ard arda gelen baskı ve uzakla tırma mektuplarından
ötürü 1448 yılında Erdebil’i terk edip, Suriye ve Anadolu’da faaliyetlerini sürdürmü tür. Erbil
bölgesinde me hur eyhlerden biri olan eyh Erbili’nin kızı ile evlenmi tir. Ancak orada da eyh
Cüneyd’in davranı larından rahatsızlık duyulmu tur. eyh oradan da ayrılmak zorunda kalmı tır.
Erbil’den ayrıldıktan sonra Karaman’a ve Konya’ya gitmi tir. Konya’da faaliyetlerde bulundu u sırada
eyh Abdullatif’le tartı mı ve daha sonra Osmanlı Sultanı II.Murad’tan kendisine bir yer verilmesi
için bir seccade, Kur’an ve bir tespihten olu an hediyeler göndererek dua ve ibadet yapabilmesi için,
Kurtbeli’nde kalmasına müsaade etmesini istemi tir 23 . Hediyeleri getiren müridi kabul eden Vezir
Halil Pa a meseleyi padi aha arz etmi tir. II.Murad hediyeleri kabul etmi , ayrıca eyh’in istekleri
hususunda Halil Pa a ile bir görü me yapmı tır24.Ancak Sultan II.Murad, eyh Cüneyd’in asıl amacını
anladı ından, Osmanlı topraklarında kalması konusunda kendisine:“Bir tahtta iki padi ah oturmaz”
diye cevap vererek bu iste ini red etmi tir 25. Cüneyd’in elçisi sıfatıyla sultana gelen Safevîyye müridi
kendi beraberinde Cüneyd’e verilmek üzere 200 dukka altın, dervi ler için de 1000 akçe ile geri
dönmü tür 26 . Osmanlı padi ahı II.Murad, eyh Cüneyd’in bu hareketinin siyasi gelece ini anlamı
olmalı ki, eyh’e olumsuz yanıt vermi tir27.Yüz bulamayarak Osmanlı topraklarını terk edip, Konya’ya
giden eyh Cüneyd, bu bölgede kendisinin Hz.Ali’nin soyundan geldi ini iddia edip Bâtınî
dü üncelerini yaymaya ba lamı tır28. eyh Sadreddin-i Konevî Zaviyesi’ne sı ınmı , bir müddet burada
kalmı , ancak eyh Abdûllatif ile yaptı ı tartı ma yüzünden ehri terk edip, Toros da larında meskûn
olan Varsaklar içine gitmi tir. eyh Cüneyd’in bu tutumu, Konya uleması arasında ciddî bir tepkiye
neden olmu ve durum Seyh Abdûllatif tarafından, “Bu Seyh Cüneyd’in muradı sufîlik degildir. eriat
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bozup kendi emaret talep eder” eklinde Karamanoglu brahim Bey’e bildirmi tir. Bunun üzerine,
Karamanoglu brahim Bey, Varsak Beylerine eyh Cüneyd’in yakalanması hakkında emir göndermi
ise de eyh Cüneyd oradan Suriye’ye kaçmı tır.29
Nitekim Karaman Bey’i tarafından da kabul edilmeyen eyh Cüneyd, güneye yönelerek, o
devirde Memlûklu topra ı olan Kilis ve Musa Da ı’na gitmi tir. Ancak Memlûklu Sultanı Çakmak
1438-1453 da, onun üzerine bir birlik göndererek, kendisini Kuzey Suriye’den çıkartmı tır30.
Osmanlı, Karaman ve Memlûklulardan yüz bulamayan eyh Cüneyd, Canik’e gitmi ve orada
Trabzon Rum mparatorlu u’nu ele geçirme ve o bölgede kendi devletini kurma plânları yapmı tır.
Samsun’da yaptı ı bu plânı uygulamaya koymak amacıyla 1456 yılında Trabzon’a saldırmı tır, bir
müddet bu saldırı ile u ra mı ise de kaleye girememi tir. Trabzon’u almaktan vazgeçen eyh Cüneyd
daha sonra Erdebil’e geri dönmü ve Diyarbakır’da hükümdarlık yapan ve Cihân ah’a muhalefet eden
Uzun Hasan’ın sarayına sı ınmı 31 ve Hatice Begüm adındaki kız karde i ile evlenip, 4 yıl orada
kalmı tır32 . Bu evlilik haberi her tarafa yayılmı ve eyh Cüneyd’in itibarının artmasını sa lamı tır33.
eyh Cüneyd burada bulundu u dönemde 12 bin sufi onun ir adına geçmi tir. Burada etrafa çok sayıda
halife görevlendirip örgütlenmeyi tamamladıktan sonra yeniden Erdebil’e geçmi tir.
eyh Cüneyd Erdebil’de de müridlerini civar köylere yerle tirmeye devam etmi tir. Geçen süre
içerisinde amcası eyh Cafer’in tavrı de i memi , Uzun Hasan ile yaptı ı ittifaktan dolayı Cihân ah’ın
ona duydu u nefret giderek artmı ve onu daha öncekine göre daha sıkı bir rakip olarak görmeye
ba lamı lardır 34 . Bu konuda Gaffarî Cihânara adlı eserinde: “Aslında gam kayna ı olan o hazretin
amcası eyh Cafer onunla zıtla tı. Cihân ah’ın Uzun Hasan’a muhalefeti yüzünden o hazrete dü manlı ı
ciddiyete vardı. Bu nedenden dolayı eyh Cafer ile birlik kurdu, onun elini âsitabe-i münevver-i
mukaddese’nin ( Erdebil’deki eyh Safiyeddin’in türbesi) idaresinde güçlendirdi “ eklinde belirtmi tir 35.
Nitekim eyh Cüneyd’in Erdebil’e geldi i haberini duyan Cihân ah onu zorla Erdebil’den çıkarmak için
asker toplamaya ba lamı tır. Bu haberi alan eyh Cüneyd ise özel ulaklar ile etrafta bulunan müridlerini
ça ırıp, birkaç bin silahlı adam toplayarak Çerkezler ile din u runa sava mak için yola çıkmı tır.
irvan ah’ın ülkesinden geçtikten sonra Taberseran’a akın etmi , Kafkas da larından inerek irvan
düzlü ünü geçip, Karaba ’da kı lamı tır36. irvan ah Halil geli melerden büyük rahatsızlık duymu ancak
dini bir kimli i olan eyh Cüneyd’e saldırmakta tereddüt etmi tir. Nitekim Cihân ah’ın iste i üzerine
eyh Cafer tarafından irvan ah’a yollanan mektupta “Velayet hanedanının müritlerinden ve keramet
ailesine inananlardan bir topluluk eyh Cüneyd’i mür id olarak bilmi ve onun yolunu takip etmi tir.
Hâlbuki eyh Cüneyd bu anlamda yalancıdır. Onun halifeli i ve mür idli i gerçek dı ıdır. Yapılacak en
iyi i onun kovulması için çalı maktır” 37 demesi üzerine 20 bin ki iden olu an orduyu hazır etmi tir.
Taberseran hâkimi Eb’ül Masum Han ve Karakoyunlu Cihân ah’ta ona yardım için 5 bin ki iden olu an
ordu göndermi tir.10–12 bin ki iden olu an eyh Cüneyd’in ordusu ile 1460 yıllında Elburz da
sırada larının batısındaki Karasu vadisinde müttefiklerin 30 binlik ordusu ile kar ıla mı lardır. Bu
kar ıla mada eyh Cüneyd ve ordusu a ır bir yenilgiye u rar ve eyh Cüneyd öldürülür38.
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Sonuç
Karakoyunlu bünyesindeki Erdebil Tekkesi ba lılarının farklıla ması Hâce Ali- eyh Cüneyd ile
iîle erek ba lamı tır. eyh Cüneyd tekkenin yapısını dini siyasalla tırarak sürdürmü ve taraftarlarının
yaygın olarak ya adı ı bölgelerde yeniden yapılanma çalı malarıyla devam ettirmi tir 39. Erdebil’de ki
dini devletin tarihi, etraftaki siyasi iktidarlar ile sıkı münasebetlerin ba laması, eyh Cüneyd ve
sonrasında eyh Haydar’ın tarikatın geleneksel çizgisinden çıkartarak, Safevîyye dergâhına ba lı
müritlerin asker olarak örgütlenmesi ve militarist bir ekilde ortaya çıkması bu devrede ortaya çıkmı tır.
Nitekim eyh Cüneyd bu amacına ula mak için ba ta Akkoyunlular olmak üzere dönemin siyasi güçleri
ile çe itli münasebetlerde bulunmu tur40. eyh Cüneyd dönemi sufizmden siyasete bir dönü üm olarak
görülmektedir 41 .Bu dönü ümü fark eden Cihân ah kendi toprakları içerisinde buna izin vermemek,
otoritesini ve devletinin bütünlü ünü korumak adına eyh Cüneyd’in Uzun Hasan ile birle ip
güçlenmesine ra men onu kendi topraklarından atıp daha fazla ilerleyip güçlenmesini engelleyerek
ba arılı olmu tur42.
eyh Cüneyd’in bölgeden uzakla tırılması konusunda iki görü mevcuttur. Bunlardan biri
Cihân ah’ın giderek güç toplayan eyh Cüneyd’i pasifize etme iste i iken, di eri de tekke içinde
geli en bir hesapla ma olabilece idir. eyh Cüneyd amcası eyh Cafer ile Safevîyye Tarikatı eyhli i
mücadelesine girmi 43 , amcası eyh Cafer’le tartı ıp Erdebil’den gitmi olabilece i üzerinde
durulmaktadır 44 .Yine eyh Cüneyd’le eyh Cafer arasındaki çatı manın sebeplerinden biri olarak,
birinin a ırı iî yanlısı, di erinin ise kendi adetlerini yani Sünnî adetlerini ısrarla korumaya çalı tı ı
gösterilmektedir45.
Ayrıca eyh Cüneyd’in Uzun Hasan’ın yanına gidip onunla akraba olması Safevîyye Tarikatı,
Akkoyunlular ve Karakoyunlular açısından incelenmesi gereken önemli bir husustur. Nitekim bu
çerçevede baktı ımızda Osmanlı topraklarında kendisine yerle me izni verilmemesi eyh Cüneyd’in
Uzun Hasan ile ittifak olması Karakoyunlularla olan dü manlıklarında yeni bir güç kazandırırken 46
eyh Cüneyd’in hareketini hızlandırmı , Safevî devletinin kurulmasında esas rolü oynamı tır47.Uzun
Hasan’ın Sünî bir dü ünceye sahip olması, a ırı iî dü ünceye sahip olan eyh Cüneyd’e kar ı tutumu
eyh’in dü üncelerinin me ru olmasında yardımcı olmu tur.Böylece dini dü ünce yönünden de bir
avantaj sa lamı tır. eyh Cüneyd’in iî dü üncesine sahip olmasına ra men,Sünnî bir hükümdar olan
Uzun Hasan ile akrabalı ı kabul etmesi ise onun siyasi hırsını göstermektedir48.Nitekim eyh Cüneyd,
faaliyeti ile dünyevi bir güce sahip olma iste i içinde oldu unu açıkça beyan edip, kendisine Sultan
lakabını layık görmü tür. Hatta ileri giderek kendisini peygamber soyundan saymı tır.Peygamber
soyuyla kurulan irtibat, bir yandan eyh Cüneyd’in iddialarına me ruiyet kazandırırken, di er yanda da
ona, iîli i kullanarak kendi ihtiraslarını gerçekle tirme yolunu açmı tır. Ayrıca eyh Cüneyd’in Uzun
Hasan’a yakın olması onun Akkoyunlularda lojistik destek almasını da sa lamı tır.
Sonuç olarak, Karakoyunlu Sultanı Cihân ah, kendi toprakları içerisinde eyh Cüneyd’in
giderek güç kazanmakta olan faaliyetlerinin farkına varmı ve bunu durdurmak için kendisine göre bir
takım uyarılarda bulunup önlemler alırken, çareyi onu bölgeden uzakla tırmakta bulmu tur. Bölgeden
uzakla an eyh Cüneyd ise ne sı ındı ı Osmanlılardan ne de Memlûklu ve Karamano lullarından destek
alamamı tır.Tek destek veren ki i ise Akkoyunlu Uzun Hasan olmu tur. Sünnî de erlere önem veren
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’nın iîli i benimseyen eyh Cüneyd’e destek vermesinin en önemli
sebebi ise Karakoyunlu devletine daha çok zarar verip, çabucak ortadan kaldırmak amacı güdmesidir.
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Di er taraftan Cihân ah, iî-Sünnî ayrımı yapmadan politik davranarak ili kilerini çıkarlarına
göre kurarak hareket etmi zaman zaman iî, zaman zaman Sunnî gruplara saldırıda bulunup otoritesini
korumaya çalı mı tır. eyh Cüneyd’e kar ı aldı ı önlemler ve uyarılar da aslında tamamiyle devlet
bütünlü ünü korumak amacıyla yapılmı siyasi ve politik hamlelerdir.
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