
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 
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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-
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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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Necdet öztürk), İstanbul 1991, s. 32, 210; Ayn Ali, Sipehsalar, Mevlevı1ik tarihinin Sultan Ve-
Risale-i Vazifehoran, s. 85; Anonim Osmanlı Ta- led'in İbtidaname'sinden sonra ilk mena-
rihi: 1099-1116/ 168[3-1704 (nşr. Abdülkadir öz- .. ·. kibn~rôe tü_ .. rü.eseri sayılan Risale-i Sipeh
can), Ankara. 2000, s. 154; Uzunçarşılı, Medhal, 
s. 54-55, 103-104; <ı.mlf .. Osmanlı Tarihi, Ill/1, .. Salar be-Menfı]fıb-ıljudavendigar'ı ile 
s. 132, 160, 163; 165, 174; Mafızullah Kabir, The . tanınır. Sahih.Ahmed Dede, Sipehsalar'ın 
Buwayhid Dyn~ty-of Baghdad, C~Icutta 1964, · · risaleyi 691' de ( 1292) yazmaya başladığını 
s. 137-139; Hasan-ı Enveri, Iştc.laf:ıil.t-ı Drvan1Dev- .. söyler. Bazı kaynaklarda eserin 131 O yılı ci
re-i dcıZnevi; Selcu!cl, ·Tahra~ 2535 şş., s. 132-
133; c. E. Boswoı:th. The History ofthe Saffarids · varında yazıldığİ kaydedilir. İranlı araştır-
ofSistan and the Mdliks pfNimruz (247/861 to _macı TevfıkSüb_hanl eserin 1312yılında ta-
949/1542-3), Costa Mesa 1994; s. 244, 277-278, mamlandığını ileri sürmektedir. Üç bölüm-
282· 305, 307, 309, 348; a.mlf., "Ispahsalar, Si- detı oluşan Risale-i Sipehsalar'ın ilk bölü-
pahsalar", EP (İng.), ıv, 208-210; Güller Nuhoğ- mü Sultanülulema Bahaeddin Veled'e ikin-
ıu , Beyhaki Tarihine Göre Gaznelilerde Devlet 
Teşkilatı ve Kültür (doktora tezi, 1995). İÜ Sos- ci ve en geniş bölümü Mevlana Celaled-
yal Bilimler Enstitüsü, s. 287-291, 317, 321, 329- din'e, üçüncü bölümü Mevlana'nın dostla-
331; R. M. Savory, "The Office ofSpahsalar (Com- rına ve ondan sonra makamında bulunan 
mander in-Chief) in the Safavid State". Proce- çetebilere ayrılmıştır. Bu bölümde yer alan 
edings of the Second European Conference of 
Iranian Studies (ed. B. G. Fragner v.dgr.). Roma Sultan Veled, oğlu Ulu Arif Çelebi ve onun 
1995, s. 597-616; M. Hanefi Palabıyık, Valilikten kardeşi Emir Abid Çelebi hakkındaki bil-
imparatorluğa Gazneliler Devlet ve Saray Teşki- giler Sipehsalar'ın vefatından sonra oğlu 
latı, Ankara 2002, bk. İndeks; s. Digby, "Ispah- Muhammed Celaleddin tarafından ek-
salar, Sipahsalar", EP (İng.). IV, 210. 

lenmiştir, Sahih Ahmed Dede'ye göre bu 
liJ ERDoöAN MERÇiL bölüm 7 48 ( 1347) yılında bitirilmiştir. Si-

SİPEHSAIAR, Feridun 
()~~u~~j) 

Mecdüddin FeridCın b. Ahmed-i Sipehsalar 
(ö. 712/ 1312 [?]) 

L 

Mevlana Celaleddin-i Rumi 
ve çevresi hakkında 

ilk menakıbnamelerden biri olan 
Hisale-i Sipehsfilfir'ın müellifi. 

_j 

616'da ( 12 ı 9) doğdu (Sahih Ahmed De
de, s. ı 48) . Anadolu Selçukluları sarayın
da sipehsalar (kumandan) olarak görev yap
tığından bu unvanla tanındı. Küçük yaş
lardan itibaren Bahaeddin Veıed'in meclis
lerine devam etti ve kendi ifadesine göre 
kırk yıl kadar Mevlana'ya hizmet etti. Saray
daki kumandanlık görevinden ayrıldıktan 
sonra eşi tarafından akrabası Hüsamed
din Çelebi'nin meşihat döneminde (ı 273-
ı 284) Mevlana dergahının mali işleriyle 
meşgul oldu. Hüsameddin Çelebi'nin ar
dından posta oturan Sultan Veled'e inti
sap ettiğinde seksen beş yaşında olan Si
pehsalar'ın vefat tarihi hakkında kesin bil
gi bulunmamaktadır. Sahih Ahmed Dede 
onun 706 (1306) yılında, Abdülbaki Gölpı
narlı 683-712 (1284-1312) yılları arasında, 
F. Lewis 1295 yılına yakın bir tarihte vefat 
ettiğini kaydeder. Vasiyeti üzerine Saha
eddin Veled ve Mevlana'nın ayak ucuna, 
Mevlana'nın oğlu Alaeddin'in sol yanına 
defnedildi. Sakıb Dede, Sipehsatar'ın cesur, 
olgun. güzel ahlaklı, ilim ve sanata yatkın 
bir kişi olduğunu söyleyerek ilerlemiş yaşı
na rağmen Mevlevl yoluna hizmet konu
sundaki başarısına dikkat çeker. 
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pehsalar, risalesinde Mevlana'nın eserle
riyle Sultan Veled'in İbtidaname'sini kay

nak olarak kullanmıştır. Kendisinin de be
lirttiği gibi eserin özellikle Mevlana ile ilgi
li bölümü bizzat şahit olduğu olayları ak
tarması bakımından önemlidir. Eser Efia
kl'nin Mena]fıbü'l- 'aritin'i, Lokmanl De

de'nin Menakıb-ı Mevlana'sı vb. kitap
lara kaynaklık etmiştir. Başta Konya ve is
tanbul kütüphaneleri olmak üzere Türkiye'
de ve Türkiye dışında birçok yazma nüshası 
bulunan eser Seyyid Mahmud Ali (Cavnpür 
1319/ ı 90 ı) ve Sald-i Neflsl (Tahran ı 325 
h ş .. ı 362 h ş.) tarafından neşredilmiştir. 
Risale Bahariye Mevlevlhanesi şeyhi Hü
seyin Fahreddin Dede, Midhat Baharl (Ter
cüme-i Risale-i Sipehsalar be-Menakıb-ı 
Hazret-i Hudavendigar, istanbul ı 33ı). Ah
met Avni Konuk ( Menaklb-ı Hazret-i Mevla
na Celaleddin-i Rumi, İstanbul ı 33 ı . nşr. 

Feridun-i Sipehsa lar' ın sandukasıyla lsoldal geri planda Mev
lana celaleddin-i Rumi ve oğlu sultan Veled'in sandukaları 

Tahir Galip Seratlı, İstanbu 2004) ve Tah
sin Yazıcı (Mevlana ve Etra{ındakiler, is
tanbul 1977) tarafından Türkçe'ye çevril
miştir. Batı'da Mevlana ve Mevlevilik üze
rine çalışmalarıyla tanınan Franklin D. Le
wis, çağdaş İranlı araştırmacılardan Beh
rand Behzad'ın Risale-i Menhi'ıl-i Sipeh
salar adlı kitabında (Tahran ı 376 hş./1997) 
eserin Eflaki'nin menkıbelerinden derlene
rek XVI. yüzyılda yazıldığını ve son şeklini 
XIX. yüzyılın ortalarında aldığını ileri sür
düğünü belirtir (Rumi: Pastand Present, 
S. 243). 
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(1 909-2005) 

Gelenekçi ekole mensup 
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sfifi düşünür. 
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24 Ocak 1909'da İngiltere'nin Lancashi

re şehrinde doğdu. Asıl adı Martin Lings'

tir. Protestan bir ailede yetişti . Oxford Üni

versitesi Magdalen College'da İngiliz Ede

biyatı Bölümü'nden mezun olduktan ( 1932) 
sonra Polanya'da bir süre İngilizce öğret
menliği yaptı. 1935-1939 yılları arasında 

Litvanya Kaunas Üniversitesi'nde Angio

Sakson ve Ortaçağ ingilizeesi dersleri ver

di. Burada kısa sürede Litvanya dilini öğ

rendi ve Litvanya okullarında okututmak 
üzere Litvanyaca-İngilizce ders kitabı yaz

dı. Dante'nin İldhi Komedya'sını orjinal 

dilinden okumak için İtalyanca öğrendi. 
1935'te Rene Guenon'un (Abdülvahid Yah
ya) eserleriyle tanıştı. Bu eserler, onun mo

dern dünyayı batıni ve zahiri gelenek açı-


