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lam 1 027 cami bulunmaktadır; il merke
zindeki cami sayısı yirmidir. 
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Osmanlı askeri teşkilatında 
altı bölük halkı da denilen 

kapıkulu süvarilerinin 
en seçkin grubu. 

_j 

Sipatıl sözlükte "asker" manasma gelen 
Farsça sipatı kelimesine dayanır. Kapıkulu 
süvarileri içindeki gruba kaynaklarda si
pah da denmiştir. Kelime Osmanlı asker! 
teşkilatında çeşitli gruplar için kullanılmış
tır. Kapıkulu ocaklarının süvari kısmını teş
kil eden bu ocağın dışında tirnar tasarruf 
eden asker! zümrelere de sipahi adı veri
lir. Bu sonuncuları Osmanlı ordusunun en 
kalabalık asker! grubunu oluşturur ve dir
lik olarak kendilerine verilen arazilerden 
topladıkları vergiler karşılığında atı ve yar
dımcısıyla birlikte sefere katılır, "sahib-i 
arz" tabiriyle de anılırdı (bk. TİMAR) . Ay
rıca Anadolu'da mültezim hesabına har
man ölçeniere de muhtemelen timarlı si
pahilik teşkilatından dolayı sipahi denmiş

tir. Kelime Çağatayca'da "memur, eşraf, 
ayan" gibi anlamlara gelir. Hindistan ve 
Cezayir'de bir askeri sınıfın adıdır. Altı bö
lüğe ayrılan kapıkulu süvarilerinin en iti
bariısı olan sipahiler Osmanlı kaynakların
da ve belgelerinde "ebna-i sipahiyan" ola
rak da geçer. Bu tabir bazan bütün kapı
kulu süvarileri için kullanılmıştır. Sipahile
re ayrıca taşıdıkları alay bayrağının rengin
den dolayı "kırmızı bayrak" da denir. İlk 
Osmanlı kaynaklarında, kapıkulu süvarİ

lerinden ilk defa Kara Timurtaş Paşa'nın 
tavsiyesiyle ı. Murad döneminde silahdar 
bölüğünün teşkil edildiği, sipah bölüğünün 
ise Fatih Sultan Mehmed zamanında or
taya çıktığı ve silahdarların önüne geçip 
baş bölük olduğu zikredilir (bk. ALTI BÖ

LÜK). 

Kapıkulu Ocağı'nın tam teşekkül ettiği 
dönemlere ait genel bilgilerde kapıkulu si
pahilerine katılımın daha ziyade yeniçeri
lerden, saray ve saraya bağlı kurumlardan 
karşılandığı, bazan fevkalade hizmetlerine 
karşılık cebeciler, topçular gibi diğer ocak
larındaki efradın da sipah zümresine da
hil edildiği belirtilir. Ayrıca bir başka as
ker kaynağı enderun köğuşlarındakilerle 
Edirne, Galata ve İbrahim Paşa sarayların
daki iç oğlanlarıdır. Bunlar derecelerine 
göre muayyen zamanlarda altı bölükten 
birine kaydedilebiliyordu (çıkma). Bu tür · 
çıkmalardan en önemlisi saltanat değişik
likleri sırasındayapılaniardı ( cüh1s çıkma-

sı, um um çıkması veya büyük çıkma). Bu
nun yanında sünnet, nikah, viiadet-i hü
mayun gibi bazı önemli zamanlarda bu 
ocağa kayıt mümkün oluyordu. 

Kaynaklara göre ilk devirlerde nüfuz! u 
devlet adamlarının ve kumandanların oğul
ları sipah bölüğüne yazılmaktaydı. Savaş
larda yararlıkları görülenler, Bağdat, Ye
men ve Mısır bölüklerinden ya da önde ge
len birinin hizmetinden gelenler, devşir
me oğlanlarının eğitim görmüş olanları da 
kapıkulu süvarilerine alınabilmekteydi. Ye
niçerilerin aksine evlenmelerine müsaade 
edilen kapıkulu sipahilerinin oğulları (vele
deş) hizmet yapabilecek olgunluğa erişe
bilmişlerse babalarının sağlığında, yaşça 

küçükseler babalarının vefatından sonra 
kapıkulu sipahi bölüklerine dahil olabiliyor
du. Başlangıçta uygulanmamasına rağmen 
sonradan sipahilere hayattayken oğulları
nı ocağa dahil ettirme hakkı verildi (Uzun
çarşılı, Il, 142-144, 169-170). 

Kapıkulu sİpahilerinin yevmiyeleri bölük
lerine, derecelerine, yaptıkları hizmetlere 
göre değişirdi. Bunların maaşları önceleri 
üç ayda bir Topkapı Sarayı Hazine Daire
si'nden verilirken daha sonra bu usulden 
vazgeçilerek ulGfeleri sergili ve taşrab adıy
la iki şekilde verilmeye başlandı. Sergili olan
lar her ulGfe tevziinde vez!riazamın sarayı
na gidip vez!riazam, defterdar, bölük ağa
ları ve diğer hazır bulunması gerekenler 
huzurunda maaşlarını alırlardı. Taşradaki
ler ulGfe tevziinde İstanbul'a şahsen gel
mezler, belgelerini (ibtida veya ruGs) ar
kadaşlarına veya zabitlerine vererek ma
aşlarını onların aracılığıyla tahsil ederler
di (a .g.e., Il, 187-189) . Kapıkulu süvarİle

rinin her kısmının müstakil ağa ve zabit
leriyle kethüda, kethüda yeri ve başçavuş, 
çavuş, bir de katipleri vardı. Altı bölük ağa
larından derece itibariyle en üstte yer ala
nı sipah ağasıydı. Altı bölük ağalarının 1 00 
akçe ve üzerinde yevmiyeleri olup ayrıca 
arpalıkları mevcuttu. Bölük ağalarının ye
tişmiş oğullarının sipah ve silahdar bölük
lerine kaydedilmesi kanundu (BA, ibnü
lemin-Askeriye, nr. 205). Her bölük ağası
nın birer tuğu bulunurdu. 

. İstanbul'da kapıkulu süvarilerinin kendi
lerine-mahsus kışiaları yoktu. Hayvanları
nın mera ve yem ihtiyacı yüzünden daha 
ziyade İstanbul'a yakın yerlerde ve Ana
dolu ile Rumeli'nin çeşitli yerlerinde otu
rurlatdı. Kapıkulu süvarilerinin taşradaki 
ikamet yerleri ilk zamanlarda İstanbul yö
resi, Edirne, Bursa ve Kütahya civarıyla sı
nırlıyken XVII. yüzyılın başlarından itiba
ren Mora, Selanik, Bosna, Belgrad, Şam, 



Amasya, Ankara, Kemah gibi mahallere 
doğru genişledi. Bunların bulundukları yer
lerde sipah kethüda yeri denilen adamları 
(zabit) vardı . Kapıkulu süvarinin bekarları
nın istanbul'da kaldıkları yerler Süleyma
niye'deki bekar odalarıyla Sultan Ahmed 
Hanı, Elçi Hanı, Taşhan ve Kurşun! u Han'dı. 

XV. yüzyılın ortalarında 8000 kişiden 
ibaret olan altı bölük halkının 2000'i sipa
hiydi. Sipahi sayısı Yavuz Sultan Selim dö
neminde 3SOO. 1 S30'Iarda 3000, 1 sso·
lerde 2000, 1S68-1S69'da 3331 oldu. lll. 
Murad zamanındaki iran seferlerinde or
dudaki bütün sınıfların sayısının artışına 
paralel şekilde kapıkulu süvarilerinin sayı
sı da arttı. 1 S90'lı yıllarda bütün kapıkulu 
süvarilerinin sayısı 40.000'e ulaşmıştı. Si
pahi sayısı 1 S97'de 7000, 1 018'de (ı 609) 
7683. IV. Murad döneminde 7000. 1660'ta 
7203'tü. Sipahiler XV. yüzyılın ortalarında 
kapıkulu süvarilerinin dörtte birini teşkil 
ederken XVII. yüzyıl ortalarında yarısını 
oluşturuyordu. Sipah sayısı 1123'te (ı 71 ı) 
6S 12'ye düşmüşken 1713'te 1 O. 778'e çık
tı. Sipahiler kendi içlerinde 300 bölüğe ay
rılmıştı. XVI. yüzyıl sonlarında her bölük on 
kişiden oluşmaktaydı; zamanla bunların da 
sayısı arttı. 

Kapıkulu sipahileri, barış zamanlarında 
başlarında genelde hünkar iç oğlanların
dan tayin edilen bir ağa olduğu halde ciz
ye, adet-i ağnam, mukataa gibi miri ma
lı tahsiline giderlerdi. XVII. yüzyılda bun
lara tevliyet ve voyvodalık hizmetleri de 
verildi. Sipah ve silahdarların istanbul'da 
bulunanları içinden 300'ü zabitleriyle bir
likte divanın toplandığı günlerde Bab-ı Hü
mayun'un önünde selam resmi icra eder, 
toplantı müddetince ikinci avluda bekler
di. Yine padişah cuma selamlığına çıktı
ğında ya da herhangi bir yere gittiğinde 
alaylarda hazır bulunurlardı. 

Kapıkulu sipahileri, Kanuni Sultan Süley
man'dan sonra padişahların sefere çıkma 
geleneğini terketmeleri üzerine serdarlar
la birlikte sefere çıkmaya başladılar. Sefer 
kararı alındığında bölük ağalarına taşra
daki sipahileri toplamaları için emir veri
lir, onlar da sipahilerin bulundukları ma
hallere haber gönderirlerdi. Seterde padi
şah veya serdarın sağında yürürlerdi. Si
pah bölüğü neferleri cephede siper kaz
dırmak, muhasara sırasında kaleye top
rak sürdürmek gibi vazifeleri yerine geti
rirlerdi. Sefer esnasında izlenecek güzer
gahın tayini amacıyla ordunun geçeceği 
yerlere belli aralıklarla sancak tepesi de
nilen suni tepeler yapma görevi önceleri 
silahdarlara aitken daha sonra sipahilerin 

uhdesine verildi. Cephede bir gece sipa
hiler. bir gece de silahdarlar yeniçerilerle 
birlikte otağ-ı hümayunu veya serdar-ı ek
remin çadırını muhafaza ederdi. Ordu cep
hede savaş düzeni aldığında sipahiler mer
kezde padişah veya serdarın arkasında 
veya sağ ve solunda mevzilenirlerdi. XVI. 
yüzyılda kapıkulu sipahilerinin başlıca si
lahları ok, yay, kalkan. harbe veya mızrak. 
balta, palaya da hançer, gaddare denilen 
geniş yüzlü kısa kılıçla bozdağandı (topuz) 
Yayı da at üstünde büyük bir çeviklik ve us
talıkla kullanırlardı . 

XVI. yüzyıl ortalarında Habsburg elçisi 
Busbeke sipahileri tarif ederken onların 
üzengileri altın, gümüş ve değerli taşlar
dan parlayan, Kapadoeya. Suriye veya baş
ka cins en soylusundan atları bulunduğu
nu, böyle bir "Türk şövalyesi"nden daha 
görkemli bir görüntü olamayacağını , her 
bir neterin üzerinde altın ve gümüş işle
meli kumaştan, hafif veya ağır ipekten ya 
da koyu kırmızı. sarı veya lacivert renkte 
değerli elbiseler olduğunu belirtir. iki yan
larında ise ok ve yaylar vardır. Sol kolların
da taşıdıkları, oklara, kılıç ve topuz dar
belerine dayanıklı kalkanları da seçkin bir 
işçilik mamulüdür. Sağ ellerinde çoğunluk
la yeşil renkte hafif bir mızrak taşırlar. Kı
sa ve değerli taşlarla bezenmiş bir kılıç ku
şanırlar, eyerde ise topuzları asılıdır. Bus
beke ayrıca sipahinin mızrağını mümkün 
olduğunca yanında tuttuğunu , ancak sa
vaşın gidişatı yayın kullanılmasını gerek
tiriyorsa hafif ve buna göre düzenlenmiş 
mızrağı eyerlerinin ve bacaklarının arasına 
ucu arkadan yukarı doğru gelecek şekil
de sıkıştırdığını yazar. Mızrakla savaşmak 
gerekiyorsa o zaman yayı ya sadağına yer
leştirir ya da kalkanın üzerinden sol kolu
na asar. Başlıkları, ortasından şeritlerle 
bölünmüş koyu kırmızı bir ipek kumaşın 

Yaya 
ve atlı sipahi 

(Tu rkische 
Gewander 

und Osmanische 
Gesellschafl, 
Istanbul 1966, 

lv. 120-121) 

SiPAHi 

uzandığı bembeyaz ince pamuklu bir ku
maştan oluşmaktadır ve birçoğu başlıkla
rını ayrıca siyah tüylerle süslemektedir. 

Osmanlı süvarileri gibi sipahilerin de 
ateşli silah kullanmayı seçkin muhafız as
keri olma vasıfları dolayısıyla benimseme
diklerine dair bilgiler vardır. Nitekim Av
rupa ordularında tüfek kullanan süvarile
rin yaygınlaştığı bir dönemde Veziriazam 
Rüstem Paşa sipahileri 1 S48'deki iran se
teri sırasında ateşli silahlarla donatmak 
istedi ve ilk defa 200 kişilik bir sipahi bö
lüğünü bu silahlarla teçhiz etti. Ancak da
ha yolda iken uzun tüfek kılıfları ve yan
larından sarkan barutluklarla diğer asker
lerin alay konusu olan sipahiler. Rüstem 
Paşa'dan bu silahların kendilerinden alı
narak yine yay ve akla savaşmalarına izin 
verilmesini istediler ve bu talepleri uygun 
görüldü. Timarlı sipahiye nisbetle daha ağır 
zırh giyen kapıkulu süvarileri maharetli 
birer biniciydi, savaş meydanlarında seri 
ve şiddetli hücumları ile şöhret bulmuş
lardı. Karşı tarafın sayısına göre iki ya da 
üç hat halinde dizilirler, öndekiler üç hü
cumdan sonra yerlerini arkadaki hatta ter
kederler ve bu taarruzlar düşman hatları 
dağttılana kadar devam ederdi. 

Kapıkulu sipahileri özellikle XVI. yüzyı
lın son çeyreğinden itibaren savaşlardaki 
başarılarından ziyade istanbul'da çıkardık
ları ya da katıldıkları isyanlarla adların
dan söz ettirmeye başladılar. lll. Murad 
döneminde 16 Cemaziyelewel 997'de (2 

Nisan I 589) kapıkulu sipahileri değeri dü
şük akçe ile maaşlarının ödenmesini ka
bul etmediler ve büyük bir isyan çıkardılar. 
Sarayın dış ve iç avlusunu işgal edip diva
nı bastılar (Beylerbeyi Vak'as ı). lll. Murad 
sipahilerin istediği iki paşayı feda ederek 
isyanın büyümesini önledi (Selfmikl, I, 211 ; 
Gelibolulu Mustafa All ve Künhü '1-Ahbar'ı, 
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II, 253-258) Sipahiler 12 Şaban 1003'te (22 

Nisan 1595) yeniçerilere mevacib çıkıp pa
ra yetmediği için kendilerine u!Qfe veril
mediğinden dolayı tekrar ayaklandılarsa 
da bu isyan yeniçeriler tarafından bastı
rıldı. 26 Şaban 1011 'de (8 Şubat ı603) ka
pıkulu sipahileri Veziriazam Yemişçi Ha
san Paşa'yı mevkiinden uzaklaştırmak is
teyen, başını Sadaret Kaymakamı Güzelce 
Mahmud Paşa'nın çektiği muhalif grubun 
tahrikleriyle yeniden isyan çıkardılar. Ye
mişçi Hasan Paşa hemen İstanbul'a dö
nerek padişahın, ulemanın ve özellikle ye
niçerilerin desteğini arkasına alıp sipahi 
isyanını kanlı bir şekilde bastırdı (Hasan
beyzade Ahmed, III , 682-736) . 8 Receb 
1031'de (19 Mayıs ı622) birlikte hareket 
eden sipahilerle yeniçerilerin devrin hü
kümdarı II. Osman'ı hal' ve katil olayına 
da karıştıkları bilinmektedir. Yeniçeri ve 
Sİpahilerin başını çektiği asiler, IV. Murad 
döneminde 1 041 Receb ve Şabanında (Şu
bat ve Mart 1632) iki büyük isyan daha çıkar
dılar. IV. Murad ilkinde isteklerine boyun 
eğdiyse de daha sonra sipahileri ağır bir 
şekilde cezalandırdı (a.g.e., III , ı032-1037). 

1648'de Sultan İbrahim 'in tahttan in
dirilip katlinden sonra yeniçerilerin des
teğiyle veziriazam olan Sofu Mehmed Pa
şa'nın devlet kurumlarındaki aksaklıkla
rı gidermek için yaptığı bazı icraatları ve 
Kethüda Mehmed Ağa'nın hapishaneler
deki birkaç suçlu sipahiyi katietmesi üze
rine 7 Şevval1058'de (25 Ekim 1648) si
pahiler Üsküdar'da is:yan bayrağını açtı
lar. Aslında sipahilerin isyan etmesinin en 
önemli sebebi gerekli terfilerin yapılma
masıydı. Üsküdar'daki sipahiler kendileri
ne gönderilen nasihatçileri geri çevirdiler 
ve bölük bölük İstanbul'a geçtiler. Sofu 
Mehmed Paşa isyanın giderek önü alına
maz bir duruma geldiğini görünce yeni
çerilere sığındı ve ulemadan asilerin kat
line dair bir fetva aldı. Bu isyanda sipahi
lere yeniçeriler eliyle ağır bir darbe daha 
vuruldu. Bir süre sonra Anadolu'daki ka
pıkulu sipahilerinden olup Niğde'de ika- . 
met eden Gürcü Abdünnebi öldürülen ar
kadaşlarının intikamını almak için İstan
bul'a yürüdüyse de Maltepe'den ileri ge
çemedi (Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, 
s. 2- ı 7; Mehmed Hallfe, s. ı 7-29; Albertus 
Babouvius, s. 37- 38; Akkaya, s. 8 1-9 ı) . 8 
Cemaziyelevvel 1066'da (4 Mart 1656) 

maaşları ayarı düşük akçe ile ödenıneye 
çalışılınca sipahi ve yeniçeriler huzursuz
luk çıkardılar. Asiler, padişahtan öldürül
mesini istedikleri otuz kişinin cesedini te
ker teker Sultanahmet Meydanı'ndaki çı
nar ağacına astılar (Vak'a-i Vakvakıyye 1 Çı-
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nar Vak'ası). isyan sonunda sipahi ağala
rı her isteeliklerini yaptırmaya başlayınca 
IV. Mehmed yeniçerileri kendi yanına çe
kerek bu sipahi ağalarını sarayda katiet
tirdi (Thevenot, s. ı 83- ı 92; Akkaya, s. ı 33-

ı 38). 

Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı 

sırasında 19 Rebiülevvel 1067'de (5 Ocak 
ı657) hazinede yaşanan sıkıntı sebebiyle 
maaşları ödenmeyen sipahiler yine isyan 
ettiler. Ancak sarayın, ulemanın ve yeni
çerilerin desteğini arkasına alan Köprülü 
isyanı bastırdı. Sipahilerin yoğun olarak 
barındıkları Yenicami Ham ile Elçi Ham'na 
baskınlar düzenlenip ele geçirilen sipahi 
ağaları Sultanahmet Meydanı'nda idam 
edildi (Mehmed Halife, s. 52-58; Akkaya, s. 
ı45-ı48); 1687'de asker yine mali buhran 
yüzünden maaşlarını alamayınca ayaklan
dı ve Avusturya cephesini terkederek IV. 
Mehmed'i tahttan indirip yerine II. Süley
man'ı çıkardı. İstanbul'u dolduran sipahi 
ve yeniçeri zorbalarının şehirde aylarca es
tirdikleri terör nihayet halkın isyanıyla or
tadan kaldırılabildi (Defterdar Sarı Meh
med Paşa, s. 25ı-28ı; Silil.hdar, Il , 295-

344; isazade Tarihi, s. 205-209). Bu hadi
se kapıkulu sipahilerinin katıldığı son bü
yük isyan oldu. 1826'da Yeniçeri Ocağı'
nın kaldırılmasından sonra toplanan şu
rada bu ocağın da Iağvı kararlaştırıldı. 

Sadrazarnın huzuruna bizzat gelen sipa
hilere u!Qfelerine karşılık olmak üzere 
gümrükten maaş tahsis edildi. 
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SİPAHizADE MEHMED 
(ö. 997 /1589) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Tahsilini muhtemelen doğduğu Bursa'
da tamamladıktan sonra ilmiyeye intisap 
edip 981'de (ı573) Mustafa Paşa Medre
sesi'ne müderris oldu. Gösterdiği başarı
dan dolayı kenclisine Üç Şerefeli Medrese 
(Edirne) payesi verildi. 98Tde (ı 579) Sahn-ı 

Seman, 991 'de (ı 583 ) Ayasofya müderris
liğine, ardından İzmir kadılığına getiril
di. Bir yıl sonra Bağdat kadılığına, 997'de 
(ı 589) tekrar İzmir kadılığına tayin edildi 
ve orada vefat etti (Atal, s. 309-3 ıo ı . 

Eserleri. 1. Evc;la]Ju'l-mesalik ila ma'
rifeti'l-büldan ve'l-memalik. Coğrafya
tarih konularının işlendiği kitapta deniz
ler, göller, nehirler, dağlar ve tepeler an
latılmış, ardından alfabetik sırayla şehir ve 
ülkeler hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 
Eserin başlıca kaynakları Ebü'l-Fida'nın 

Ta].fvimü'l-büldan'ı ile İbn Abdülhak el
Bağdadi'nin Meraşıdü'l-ıttıld'ıdır. 980'
de (ı 572) tamamlanarak III. Murad'a su
nulan ve ansiklopedik mahiyeti sebebiyle 
yaygın bir şekilde kullanıldığı anlaşılan ki
tabın çeşitli kütüphanelerde birçok nüs
hası mevcut olup Mehdi Id er-Ravad1yye 
tarafından neşredilmiştir (Beyrut ı427/ 
2006) . 2. Muhtasaru Evdahi'l-mesalik 
ild ma'rifeti'l-bülddn ve'l-memalik. So-


