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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-



kullu Mehmed Paşa'nın emriyle Evçlaf:zu'l
mesalik'in kısaltılarak Türkçe'ye çevrilmiş 
şekli olup paşaya sunulan eser tarih ve coğ
rafya lugatı niteliğindeki Türkçe kitapla
rın ilki olması bakımından önemlidir (Sü
leymaniye Ktp ., Damad İbrahim Paşa, nr. 
856 ı . 3. Enmu~ecü '1-tünun ti'l-ma'ari
fi'l- 'amme. Taşköprizade'nin Mevzua
tü '1-ulCım'u tarzında yazılan ve tefsir, ha
dis, kelam, usul-i fıkıh, feraiz, meanl, tıp 
ve astronomi gibi ilimiere yer veren kitap 
Sinan Paşa'ya sunulmuştur (Süleymani
ye Ktp. , Laleli, nr. 2151; ismihan Sultan, 
nr. 303) . 4. Tercümetü Durubi'l-emsal 
(Arif Hikmet Ktp, nr. 3495). s. Risale ti't
tetsir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
390) . 6. Haşiye-i Şerhu Tecrid (Osman
lı Müelli{leri, lll, 66) 7. Haşiye ala Şerhi 
Hikmeti'l-ayn (a.g.e., a.y. ). 
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SİPEHSAI.AR 
()Y~) 

Ortaçağ İslam devletlerinde 
başkumandan hakkında kullanılan 

L bir terim. _j 

Farsça sipeh (ordu) ve salar (kumandan) 
kelimelerinden oluşan sipehsalar (ispehsa
lar) Arapça'ya isfehsalar (isbehsalar) şek
linde geçmiştir. Arapça'da aynı unvanı ifa
de etmek üzere sahibü'l-ceyş tabiri de kul
lanılmaktadır. Sipehsalar teriminin kulla
nımı IV. (X.) yüzyılda Deylemli ve diğer İran 
toplulukları arasında yayılmıştır. Bu devir
de Irak Büveyhi Emiri Bahtiyar'ın iki Türk 
kumandanına sipehsalar unvanını verdiği 
görülmektedir. Adudüddevle döneminden 
sonra Büveyhi eyaJetlerinde yaşanan kar
gaşa sırasında sadece "kumandan" veya 
"subay" anlamında kullanılmaya başlan
mış, ancak diğer hanedanlar arasında asıl 
anlamını korumaya devam etmiştir. Mese
la Saffarller devrinde Bars-ı Deylem adlı bi
rinin Ebü'l-Hüseyin Tahir tarafından sipeh
salar tayin edildiği bilinmektedir. Samani
ler'de savaşlara çoğu zaman Horasan vali
leri kumandanlık ettiğinden bu valilere si
pehsalar unvanı da verilmiştir. Sipehsalar-ı 
Horasan şeklinde kaydedilen bu unvan as
keri anlamda Horasan orduları başkuman
danını, mülki olarak da Horasan valisini ifa-

sıpahizade 

Mehmed'in 
Evcjah u 'l· 

mesii.lik adlı 
eserinde 
yerküre 

tasvirleri 
[fSMK, 

Re van 
Köşkü, 

nr. 1642, 
vr. 24•·bı 

de ederdi. Samaniler döneminde sipehsa
lar-ı Horasan görevine Muhtacoğulları ve 
Simcuriler'e mensup kumandanlar getiril
miştir. Horasan sipehsalarlığına tayin edi
lenlere bayrak ve hil'at verilirdi. 

Gazneliler'de de ordu kumandanı için si
pehsalar unvanı kullanılmış, Nasr b. Sebük 
Tegin ve kardeşleri Mahmud ve Yusuf gi
bi hanedan mensupları sipehsalar olarak 
tayin edilmiştir. Gazneliler devrinde sipeh
salar bir eyaJet idaresinde hem orduların 
başkumandanhğını hem de valilik görevi
ni bir arada yürütmekte, bulunduğu böl
gede kendi adına hutbe okutabilmekteydi. 
Nitekim Nasr b. Sebük Tegin adına Sistan'
da hutbe okunmuştu (Ramazan 4001 Ni
san-Mayıs 1010). Ahmed b. Ali Nuştegin 
sipehsalar ve vali olarak Kirman bölgesine 
gönderildiğinde kendisine kemer, iki tuğ
lu külah, davuı. bayrak ve beş til verilmiştir. 
Gazneli ordusundaki Hintli birliklerin ku
mandanına sipehsalar-ı Hinduyan adı ve
riliyordu. Büyük Selçuklular'da bütün kuv
vetlerin başkumandanma sipehsalar-ı bü
zürg veya emir-i sipehsalar (isfehsalar) deni
lirdi. Sipehsalar ordunun eğitiminden, sa
vaşa hazır bulunmasından, sevk ve idare
sinden sorumluydu. Nizamülmülk sulta
nın büyüklerle, sipehsalarla ve arnidier ile 
oturup kalkmamasını bunun hükümda
rm haşmetine zarar vereceğini, ayrıca si
pehsalarhk görevinin gençlere değil tec
rübeli yaşhlara verilmesi gerektiğini kay
deder. Selçuklu döneminde de sipehsalar 
aynı zamanda vali olarak görev yapıyordu . 

Emir-i sipehsalar unvanı Harizmşahlar'ın 

divanından çıkan resmi mektuplarda ve ta
yin beratlarında da görülmektedir. Harizm
şahlar da uçlarda faaliyette bulunan bir
liklerin kumandanları için "kır (uc) isfehsa
lar" tabirini kullanmışlardır. Sipehsalar ve 
emir-i sipehsalar unvaniarı Anadolu Sel
çukluları askeri teşkilatında da beylerbeyi 
(emTrü'l-ümera) unvanı gibi kullanılıyordu. 

Fatımiler, Böriler, Zengiler ve Memlük
ler'de de bu unvan mevcuttu. Fatımller'de 
sipehsalarhk sahibü'l-babdan sonra ge-

SiPEHSALAR 

len önemli bir görev unvanı olup tabiha
ne emirlerine verilirdi (Kalkaşendt, IV, 6). 

Zengiler hanedanının kurucusu İmadüddin 
Zengl'nin birçok unvanı arasında "el-emi
rü'l-isfehsalar el-kebtr" de vardı (ibnü'l
Kalanisl, s. 443 ) Memlükler'de isfehsalar 
tabihane emirlerine şeref unvanı olarak ve
rilmiştir. Ancak Kalkaşendi, İbn Fazlullah 
el-Ömerl'den naklen VIII. (XIV.) yüzyıldan 
itibaren bu unvanın terkedildiğini kayde
der ($ubf:ıu'l-a'şa, IV, 6) 

Aynı teri m İlhanlılar, XVI. yüzyıl başları
na kadar Hindistan'daki müslüman dev-

. !etler ve Safeviler döneminde de kullanıl
mıştır. Safevıler'de başlangıçta başkuman

danlar için emirü'l -ümera ve kürcübaşı 
(kurçTbaşı) tabirlerine yer verilirken Şah ı. 

Abbas'tan itibaren sipehsalar-ı Iran, sipeh
salar-ı küll-i leşker-i Iran tabirleri kullanıl
maya başlanmıştır. Kaçarlar'da XIX. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren sipehsalar 
unvamna yer verildiği görülmektedir. Bu 
unvan Osmanlı döneminde nadiren kulla
nılmıştır. Mesela ll. Murad döneminde Ana
dolu beylerbeyi için "Anatol'un sipehsala
rı" denilmiştir (Had'idt, s. 32, 210). Osman
lı Devleti'nde başkumandanların genel un
vanı serdar veya seraskerdi. Bazı XVIII. 
yüzyıl kaynaklarında ikisinin bir arada "ser
dar-ı sipehsalar" şeklinde geçtiği görülmek
tedir (Anonim Osmanlı Tarihi, s. 154). Ay
rıca Kuyucu Murad Paşa için sadrazam ve 
sipehsalar-ı ekrem unvaniarı kullanılmıştır 
(Ayn Ali , s. 85). Abbasller'de ise yüksek 
rütbeli ve nüfuzlu askerlerden oluşan bir
Iikiere isfehsalariyye adı verilmiştir (ibnü'I
Cevzi, VIII, 29, 35, 55 , 64, 72-73) 
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