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Öz: İnsanoğlunun kaderini etkileyen çeşitli dönüm noktaları vardır. Hiç şüphesiz bunlardan birisi de 

barutun icadıdır. Bir devinim şeklinde süregelen güç edinme arzusu ateşli silahları tarih sahnesinde 

önemli bir metaa haline getirmiştir. Öyle ki uzun süre insan gücüne dayanan savaşlar artık yerini 

güherçile ve sülfürün karışımından doğan baruta bırakmıştır. Bu çalışma, 16. yüzyıldan itibaren 

savaş meydanlarının değişmez bir parçası haline gelen ateşli silah teknolojisinin Hindistan 

coğrafyasında nasıl bir etki yarattığını tarihsel bağlamda anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu’nun kuruluş sürecinde ateşli silahların orduya nasıl 

dâhil edildiği, hangi taktik ve stratejiler ile birlikte kullanıldığı, Babür Şah’ın kuzey Hindistan 

coğrafyasındaki Panipat (1526), Khanwa (1527) ve Ghaghra (1529) savaşları üzerinden 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Babür Şah, Babür İmparatorluğu, Barut ve Ateşli Silahlar, Hindistan. 

Abstract: There are various turning points that affect the destiny of human beings. The invention of 

the gunpowder is undoubtedly one of these. The desire to acquire power has made firearms an 

important object in the history scene. Such that, the wars depended on human power a long time have 

left its place to gunpowder made the mixture of saltpetre and sulphur. The proposed paper aims to 

explain how the firearm technology which became the constant pieces of battlefields from the 16th 

century onward affected the Indian geography in historical frame. In this context, it will be examined 

how firearms were incorporated into the army and used through the battles of Panipat (1526), 

Khanwa (1527) and Ghaghra (1529) which Babur Shah did in northern India during the 

establishment period of the Mughal Empire in the 16th century. 

Keywords: Babur Shah, the Mughal Empire, Gunpowder and Firearms, India. 

 

Giriş 

Dünya savaş tarihi birbirinden farklı savaş taktik ve stratejileriyle kazanılmış zaferlerle 

doludur. Çin’li General Zhuge Liang’ın boş kale taktiği ile düşmanı Sima Yi’yi kuşkuya 

düşürüp saldırmaktan vazgeçirmesi, Kartacalı General Hannibal Barca’nın Cannae Savaşı’nda 

Romalıları hilal taktiğiyle yenmesi, Romalı General Gaius Suetonius’un 10bin askeri tek bir 

vücut gibi savunma yaptırıp kraliçe Boudica etrafında toplanan Britonlara karşı Watlin Street 

Savaşı’nda aldığı muazzam zafer ve Sultan Alparslan’ın hilal taktiğiyle Bizans ordusunu 

bozguna uğratması. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu savaşlarda komutanlar uyguladıkları 

taktik ve stratejilerle sayıca üstün olan düşmanlarını mağlup etmeyi başarmışlardır. Ancak 

dünya savaş tarihinin gidişatını değiştiren bir şey var ki o da baruttur. Barutun savaş 
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meydanlarında kullanılmasıyla birlikte devletler yeni taktikler ve stratejiler geliştirerek 

düşmanlarını yenmenin yollarını aradılar. 

İnsanlık tarihi boyunca barutun icadı kadar devletlerin ve toplumların kaderini etkileyen 

bir keşif olmadığı söylenebilir. Böylesine önemli bir maddenin nerede, ne zaman, nasıl icat 

edildiği araştırmacıların ilgisini çeken konuların başında gelmiş, akabinde çeşitli fikirler ortaya 

atılmıştır. İleri sürülen fikirlerin başında ve genel olarak kabul edileni barutun ilk önce Çin’de 

keşfedildiğine dairdir.
1
 Barutun keşfi konusunda araştırmacıların dikkatini çeken bir başka 

medeniyet dairesi ise en az Çin medeniyeti kadar eskiye uzanan Hint medeniyetidir. Barutun 

önemli bileşenlerinden olan güherçilenin Bengal’de, sülfürün ise Sind bölgesinde kolayca 

bulunması
2
 onun antik Hindular tarafından önceden bilinmiş olacağı tezini ortaya çıkarmıştır. 

John Beckmann
3
 ve Gustav Oppert’in

4
 başını çektiği araştırmacılar, ateşli silahlar ve onlarla 

bağlantılı fırlatma teknolojilerinin antik Hindular tarafından keşfedilip kullanıldığı üzerinde 

durmaktadır. Ancak Oppert’in dayanağı Nitiprakasika
5
 ve Sukra-Niti

6
  adlı iki Sanskritçe 

metinde yer alan ateşli silahlarla ilgili bölümlerin Kaushik Roy tarafından çeşitli nedenlerle 

kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.
7
 Her ne kadar Sanskritçe çalışmalara dayanarak barutun 

Hint yarımadasında kullanıldığı ileri sürülse de Wang Ling, Joseph Needham ve L. Carrington 

Goodrich ile Fêng Chia-shêng yaptığı kapsamlı araştırmalar barutun ilk önce Çin’de 

keşfedildiği fikrini güçlendirmektedir. 

Böylesine etkili bir maddenin farklı kavimler tarafından öğrenilip savaş alanında 

kullanması kaçınılmazdı. Nitekim Çin’de keşfedilip kullanılan barut, Moğollar vasıtasıyla 

yavaş yavaş dünyanın farklı yerlerine yayılmaya başladı. Bu vesileyle ateşli silahların Hint 

                                                           
1 Barutun keşfine dair önemli çalışmalardan ilki Wang Ling tarafından yapılmıştır. Barutun ana maddeleri olan 

güherçile ve sülfürün milattan önceki Çin yazmalarında zikredildiğini ve milattan sonra üçüncü yüzyılda ise bu iki 

maddenin tıpkı barutun yapım oranında olduğu gibi karıştırıldığını belirtmektedir. 919 yılından itibaren de Çin’deki 

hanedanlar arasında süren savaşlarda barut kullanılmış ve ilerleyen süreç içerisinde gelişme göstererek 1275 yılında 

metal bir borunun içinden atılmak suretiyle ateşli silahların belki de prototipinin ortaya çıktığını belirtmektedir. 

Wang Ling, “On the Invention and Use of Gunpowder and Firearms in China”, The History of Science Society, C. 

37, S. 3/4, 1947, s. 177-178. Wang Ling haricinde Sinolog ve tarihçi Joseph Needham da barutun ilk olarak Çin’de 

keşfedildiğini ileri sürmektedir. Needham’a göre barutun keşif serüveni Taocu simyacıların hayatın özünü ve 

ölümsüzlük iksirini araştırırken birçok maddeyi birbirine karıştırmasıyla başlamış ve nihayetinde bir gün barutu 

bulmuşlardır. Joseph Needham, Science and Civilisation in China, C. 5 (7), Cambridge 1986, s. 7-8.  Barutun 

Çin’de keşfedildiğini ileri süren bir başka çalışma için bkz. L. Carrington Goodrich ve Fêng Chia-shêng, “the Early 

Development of Firearms in China”, The History of Science Society, Vol. 36, No. 2 (Jan., 1946), ss. 114-123. 
2 Kaushik Roy, Hinduism and the Ethics of Warfare in South India, Cambridge Universitesi Yayınları, Cambridge 

2012, s. 185. Öte taraftan Henry Wilkinson barutun icadını güherçile bakımından yüksek içeriğe sahip olan 

Hindistan ve Çin topraklarında odun ateşiyle yemek pişirirken keşfedilmiş olabileceği ihtimali üzerinde 

durmaktadır. Henry Wilkinson, Engines of War - Or, Historical and Experimental Observations on Ancient and 

Modern Warlike Machines and Implements, Including the Manufacture of Guns, Gunpowder, and Swords with 

Remarks on Bronze, Iron, Steel, Londra 1841, s. 136. 
3 John Beckmann, A History of Inventions, Discoveries, and Origins, C. 2, Londra 1872, s. 505-506. 
4 Gustav Oppert, On the Weapons, Army Organisation, and Political Maxims of the Ancient Hindus, with Special 

Reference to Gunpowder and Firearms, Mssrs. Higginbotham & Co., Madras 1880, s. 44-45, 60-61. 
5 Vaishampayana, Nitiprakasika, Ed. Gustav Oppert, Mssrs. Higginbotham & Co., Madras 1882, s. 9-11. Oppert’e 

göre sekiz bölümden oluşan, ağırlıklı olarak dönemin kullanılan silahları, orduları ve ordu düzeni hakkında bilgiler 

veren Vaishampayana’nın kullandığı bir takım terimler, ateşli silahların antik Hindular tarafından kullanıldığına 

işaret etmektedir. Oppert, bu yazmalarda geçen bazı terimleri şu şekilde tercüme etmiştir; Surmi ya da Sataghni, 

metalden yapılmış yanan boru; Karnakavati, içinde yanan bir ateş olan delikli metalik silindir; nalika, tüfek. 
6 The Sacred Books of the Hindus Sukra-Niti-Sara, Çev. Benoy Kumar, the Indian Press, Allahabad 1913, s. 235-

237. 
7 Oppert’in bu iddialarını kabul etmeyip Nitiprakasika’da geçen barut ve ateşli silahlar bölümünün daha sonradan 

eklendiğini, Sukra-Niti’nin yazarı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı gibi antik veya ortaçağ 

kaynaklarında da bahsedilmediğini belirterek eserin 17. veya 18. yüzyıllarda yazıldığını ileri sürer. Roy, age, s. 186-

187. 
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yarımadasına nasıl ve hangi yollardan geldiği araştırmacıların ilgisini çeken bir başka konu 

oldu. Araştırmalar ateşli silahların üç farklı yoldan Hint yarımadasına girdiğini göstermektedir. 

İlk yol Hindistan’ın kuzeyinden Orta Asya ve İran üzerinden;
8
 ikinci yol Hindistan’ın 

doğusundan hem kara hem de deniz yoluyla;
9
 üçüncü yol olarak ise Hint yarımadasının batı 

sahillerinden Portekizliler tarafından getirildiğidir.
10

 Buradan hareketle barutun ve ateşli 

silahların Hint yarımadasına farklı yollardan farklı milletlerce getirilmiş olması onun coğrafi 

anlamda geniş bir bölgeye yayılmasıyla açıklanabilir. 

Ateşli silah teknolojisi her ne kadar Hint yarımadasında biliniyor olsa da
11

 bu teknolojiyi 

Hint savaş meydanlarında etkili kullanan ilk kişi Babür Şah’tır. Nitekim Babür Şah, 

düşmanlarından sayıca az askeri olmasına rağmen kazandığı savaşlar sonucu bir 

imparatorluğun temelini atarken ateşli silahların gücünden ziyadesiyle faydalanmıştır. Bu 

konuda akla düşen ilk soru henüz gelişmekte olan ateşli silah teknolojisinin Babür Şah’ın 

zaferlerinde ne kadar etkili olduğudur. Ayrıca ateşli silahlara sahip olmak düşmanlara üstünlük 

sağlamak için tek başına yeterli miydi? Bu açıdan Babür Şah’ın ateşli silahlarla nasıl tanıştığı 

ve onları Hindistan’daki savaşlarda taktiksel ve stratejik açıdan nasıl kullandığı sorusuna yanıt 

aranacaktır. 

Babür Şah’ın İlk Yılları ve Orta Asya’daki Mücadeleleri 

1483 yılında doğan Babür Şah, babası Mirza Ömer Şeyh’in beklenmedik ölümü üzerine 

11 yaşındayken 1494 yılında Fergana’da tahta oturdu. Annesi ve babası vasıtasıyla, Moğol ve 

Timur devlet geleneklerinin mirasçısı olma iddiasını taşıyan Babür Şah daha küçük yaşlarda 

büyük bir sorumluluğu üzerine alarak içeriden ve dışarıdan gelen tehlikelere karşı halkını 

                                                           
8 Iqtidar Alam Khan, Gunpowder and Firearms Warfare in Medieval India, Oxford Üniversitesi Yayınları, Yeni 

Delhi 2004, s. 18. Moğollar barutu ve ateşli silah kullanımını Çin’den öğrenip gittikleri yerlere bu yeni savaş 

teknolojisini götürmüşlerdir. Buradan hareketle Hindistan’a barutun Moğollar vasıtasıyla geldiği söylenebilir. 
9 Çin’den deniz yoluyla gelen barut güney Hindistan ve Bengal körfezine; kara yoluyla gelen barut ise Assam 

bölgesine gitmiştir. 1419 yılında Çin’den Kalküta’ya giden bir gemide taşınan kayıtlı mallar arasında barutun adı 

zikredilmektedir. Khan, Gunpowder and Firearms, s. 22.  
10 Hint yarımadasının güneyinde kalan bölgede ateşli silahların düzenli ve etkili kullanımı ise Portekizlilerle birlikte 

oldu. Portekizliler, Malabar sahillerine geldiklerinde Hintlilerin ateşli silahlardan haberleri olduklarını gördüler, 

lakin kendileri için çalışan Hintli ustalardan yeteri kadar bilgileri olmadığının farkına vardılar. Joâo Maria ve Piero 

Antonio adlı iki İtalyan 1503 yılında Portekizlilerin hizmetinden ayrılarak Kalküta Kralı emrine girdiler. Çıkan 

yerel bir isyanda öldürülene kadar birçok kaliteli top döktükleri gibi birçok zanaatkâr da yetiştirdiler. 1505 yılında 

dört Venedikli Malabar’a top dökümü için geldiler ve bu tarihten sonra top döküm bilgisi güney Hindistan’da var 

olmaya başladı. Portekizli General Afonso de Albuqurque 1510 yılında Goa’yı aldığında güçlü bir tophane inşa 

ettirdi. Ancak Bijapur garnizonunun bu toplar yeteri kadar kullanamadığı belirtilmektedir. Bir başka Portekizli usta 

Joao Vicente ise 1509-1546 yılları arasında Goa ve Koçi’de büyük toplar dökmeyi başarmıştır.  Detaylı bilgi için 

bkz. Ahsan Jan Qaisar, the Indian Response to European Technology and Culture (AD 1498-1707), Oxford 

Universitesi Yayınları, Delhi 1998, s. 46-47; R. S. Whiteway, the Rise of Portuguese Power in India 1497-1550, 

Londra 1899, s. 37; C. R. Boxer, “Asian Potentates and European Artillery in the 16th-18th Centuries: A Footnote 

to Gibson-Hill”, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, C. 38, S. 2 (208), 1965, s. 158-159. 
11 Portekizlilerden önce bölgede ateşli silahların varlığından bahsedilmektedir. Vijayanagar Krallığı ve Bahmani 

Sultanlığı arasında 1368 yılında meydana gelen Adoni Savaşı’nda Muhammed Şah Bahmani 300 tane top arabasını 

ele geçirmiştir. Ayrıca Muhammed Şah komutanlarından Mukarrab Han’ın emrine Türk ve Avrupalı topçuları 

verdiğini ve Adoni Savaşı’ndan yaklaşık on ay sonra yine Vijayanagar Krallığı ile yapılan savaşta Mukarrab Han’ın 

bu topları kullandığı zikredilmektedir. Romesh C. Butalia, the Evolution of the Artillery in India from the Battle of 

Plassey to the Revolt of 1857, Allied Publishers Limited, Yeni Delhi 1998, s. 29. Richard M. Eaton ise Babür Şah’ın 

Hindistan’a gelişinden hemen önce Bijaur sultanı Adil Şah ve Vijayanagara Kralı Krishna Raya arasında 1520’de 

gerçekleşen Raichur Savaşı’nda ateşli silah bakımından oldukça güçlü olan Adil Şah’ın bu üstünlüğünü 

kullanamayıp hafif süvari birlikleri karşısında çaresiz kaldığının altını çizmiştir. Eaton’un verdiği bilgilere göre Adil 

Şah yaklaşık 400 top ve 900 top arabasını savaş meydanında terk etmek zorunda kaldı. Richard M. Eaton, 'Kiss My 

Foot', Said the King: Firearms, Diplomacy, and the Battle for Raichur, 1520”, Modern Asian Studies, C. 43, S. 1, 

2009, ss. 289-313. 
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korumak için çaba sarf etti. Saltanatının ilk yıllarında amcası Sultan Ahmet Mirza ve dayısı 

Sultan Mahmut’un isyanları ile meşgul olmuş, ancak yanındaki tecrübeli devlet adamları 

sayesinde tahtını korumayı başarmıştır.
12

 

Tehlikeleri bertaraf ettikten sonra Semerkant’ı almak için fırsat kollayan Babür Şah, 

Sultan Mahmud Mirza’nın vefatının ardından meydana gelen iç savaş ile istediği fırsatı 

yakaladı.
13

 Sultan Ali ile ittifak yaparak 1497 yılı bahar ayında Semerkant şehrini kuşattılar. 

Uzun kuşatmanın ardından beklediği yardımı alamayan Baysungur Mirza yanındakilerle 

birlikte şehri terk etmek zorunda kaldı.
14

 Böylece Babür genç yaşında Semerkant’ı alarak bir 

zamanlar atası Timur’un oturduğu tahta çıktı. 

Savaşların getirdiği yıkım Semerkant’ı eski zengin ve refah günlerinden uzak yokluk 

içerisinde bir şehir haline getirdi. Öyle ki, insanlara ekecekleri tohumlar dahi temin 

edilemiyordu. Hal böyle olunca Babür Şah yanındaki beylere maddi anlamda sunacak hiçbir 

şey bulamadığından, beyler yavaş yavaş Babür’ü terk etti. Semerkant’ta az bir kuvvetle kalan 

Babür’e en ağır darbe kendisinden ayrılan beyleri etrafına toplayan Uzun Hasan’dan geldi. 

Uzun Hasan’ın faaliyetleri neticesinde Babür Şah hem Fergana’yı hem de Semerkant’ı 

kaybederek yurtsuz bir şekilde ortada kalsa da
15

 hemen pes edecek bir karaktere sahip değildi. 

Nihayetinde Ali Dost Tagay’ın desteğiyle Andican’ı tekrar geri almayı başarmıştı.
16

 

Bu esnada Babür’ün Semerkant’tan ayrılmasını fırsat bilip şehri ele geçiren Ali Mirza ile 

Buhara ve Semerkant’ın gelirlerini ellerinde tutan Tarhan aşireti arasında üstünlük 

mücadeleleri yaşanmaktaydı.
17

 Özbek Şeybani Han bahsi geçen mücadeleyi en iyi şekilde 

                                                           
12 Satish Chandra, Medieval India from Sultanat to the Mughals, C. 2, Har-Anand Publications, Yeni Delhi 2003, s. 

16. 
13 Sultan Mahmud Mirza’nın ölümüyle birlikte Baysungur Mirza Semerkant tahtına oturdu. Baysungur Mirza 

Semerkant ve Buhara’nın ileri gelen ailelerinden olan Tarhanlara karşı tutunduğu tavır onların tepkisini çekince 

ailenin ileri gelenleri önce Moğol prenslerinden Sultan Mahmud’u davet ederek yönetimi ele almasını istediler. 

Baysungur Mirza, Sultan Mahmud’u yenince bu sefer Mahmud Mirza’nın küçük oğlu Sultan Ali’yi Semerkant’a 

davet ettiler. Gelişen olayları yakından takip eden Sultan Mahmut Mirza’nın Hisar’da bulunan en büyük oğlu 

Mesut’un da Semerkant tahtında hak iddia etmesiyle üç kardeş arasında bir taht mücadelesi başladı. Fernand 

Grenard, Baber First of the Moguls, Thorntorn Butterworth Limited, Londra 1931, s. 29-30. 
14 R. P. Tripathi, Rise and Fall of the Mughal Empire, Vanguard Yayınları, Allahabad 1985, s. 9. 
15 Babür’ün askeri anlamda güçsüz kalışını bilen Uzun Hasan, Andican’ı muhasara etmiş ve Babür’e de mesaj 

yollayarak kardeşi Cihangir Mirza’ya Andican ve Ahsi’yi teslim etmesini istemişti.  Babür ise hasta olduğundan 

dolayı 1498 yılının Mart ayına kadar askeri sefere teşebbüs edemedi. Sağlığına kavuşunca Semerkant’tan ayrılıp 

Andican’a doğru yola çıkan Babür Hocent’e geldiğinde Andican valisinin Babür’ün hastalığından endişe edip şehri 

teslim ettiğini öğrendi. Diğer taraftan ise Semerkant’tan ayrılınca Sultan Ali Mirza buraya gelip şehri ele geçirmişti. 

Zahiru’din Muhammad Babur Padshah Ghazi, Babur Nama (Memoirs of Babur), Çev. Annette Susannah 

Beveridge, Low Price Publications, Delhi 2014, s. 86-92. Mirza Muhammad Haidar Dughlat, the Tarikh-i Rashidi, 

Ed. N. Elias, Çev. E. Denison Ross, Sampson Low, Marston and Company, Londra 1895, s. 175. 
16 Andican halkı Uzun Hasan’dan ve ona yardımcı olan Tembel Ahmet’ten pek hoşlanmamıştı. Bu iki beye karşı 

olan Ali Dost Tagay’ı desteklemişlerdi. Ali Dost ise Andican halkının Babür’e olan sevgisini bildiğinden durumunu 

güçlendirmek için Babür’e adam gönderip Merginan’a gelmesini eğer gelirse şehri kendisine teslim edeceğini 

iletmiştir. Kaybedecek bir şeyi olmayan Babür, Ali Dost’un teklifine güvenerek yola çıktı ve Merginan’a geldiğinde 

şehir kendisine teslim edildi. Bunu öğrenen Uzun Hasan, Babür’ün yaratacağı bir tehlikeyi önlemek amacıyla 

Merginan’ı kuşattı. Uzun Hasan’ın şehirden ayrılmasını fırsat bilen Fergana halkı Ahsi’de ayaklanma çıkarıp şehrin 

kapılarını Uzun Hasan’a kapattı. Durumun lehine döndüğünü gören Babür Şah hemen harekete geçerek Andican 

şehrini aldı. Ancak ileri gelen beyler Babür’ün durumundan rahatsız olup Andican’ın Babür’e Ahsi’nin de kardeşi 

Cihangir’e bırakılması için uğraştılar. Akabinde iki tarafın ordusu Semerkant’ı almak için birleştirildi. Müttefiklerin 

olası bir zaferi halinde Babür Semerkant’ı alırken Fergana bölgesi de kardeşi Cihangir’e bırakılacaktı. Tripathi, age, 

s. 10.  
17 William Erksine, A History of India under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and 

Humayun, C. 1, Longman, Brown, Green and Longmans, Londra 1854, s. 128-129. 
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değerlendirerek Semerkant’ı ele geçirdi.
18

 Şeybani Han’ın fetihten sonra şehirde 500-600 

kişilik bir birlik bırakıp civar bölgelerde yağma hareketlerine başladığı sırada
19

 Babür Şah 

yanına aldığı 240 adamıyla gizlice Semerkant’a sızıp şehir halkının da yardımıyla Semerkant’ı 

ele geçirdi. Şeybani Han geri gelse de şehri alamayacağını anlayıp geri çekildi.
20

 

Siyaseti iyi bilen Babür Şah, Şeybani Han’ın Semerkant’tan vazgeçmeyeceğini, 

Semerkant halkının yardım ve desteğiyle de şehri elinde tutamayacağının farkındaydı. Sınırlı 

gücüne rağmen Şeybani Han ile karşılaşmak için Semerkant dışına çıkarak Köprübaşı denen 

yerde askerini yerleştirdi. Babür’ün stratejik hatasını iyi değerlendiren Şeybani Han gece 

baskınlarıyla Babür’ün ordusuna ciddi zayiat verdirdi. Serpül Savaşı olarak tarihe geçen bu 

savaşta Şeybani Han Tulughma
 
(Tolgama, Dolama, Çevirme) adı verilen daha sonra Babür’ün 

Panipat Savaşı’nda İbrahim Lodi’ye karşı kullanacağı savaş stratejisini uygulayarak kesin bir 

zafer almıştır. Önemli adamlarının birçoğunu kaybeden Babür ise yanındaki birkaç adamıyla 

Semerkant’a geri döndü.
21

 Semerkant’a sığındıktan sonra hiçbir yerden yardım gelmemesi ve 

şehirde başlayan kıtlığa Babür’ün yanındaki beylerin birer ikişer ayrılması da eklenince 

Şeybani Han ile anlaşma yapması kaçınılmaz oldu. Bu anlaşmayla Babür Semerkant’ı 

kaybetmekle kalmamış, kız kardeşi Hanzade Begüm’ün Şeybani Han ile evlenmesine de razı 

gelmişti.
22

 

Semerkant’ı ikinci defa kaybeden Babür Şah, dayısı Mahmut Han ile Fergana’yı kardeşi 

Cihangir’den almak için anlaşsalar da Şeybani Han bir kez daha Babür’ün önüne çıkmıştı.
23

 

Şeybani Han yapılan savaşı kazanıp üstünlüğünü perçinleştirirken Babür ise bölgede varlığını 

sürdüremeyeceğini anladıktan sonra yanındaki az adamıyla birlikte Kabil’e doğru yönelerek 

şehri teslim aldı.
24

 Babür Şah Kabil’e yerleşse de kalbi hala atalarının hüküm sürdüğü Orta 

Asya topraklarındaydı. Şeybani Han’a karşı Hüseyin Mirza’dan
25

 ve Kandahar’da bulunan 

Angunlardan
26

 ittifak teklifleri gelmiş ama bu teklifler çeşitli nedenlerden dolayı hayata 

geçmemiştir. 

                                                           
18 Ali Mirza’nın gittikçe güçlenmesi ve Özbek Şeybani Han’ın Tarhanların önemli gelir merkezi olan Buhara’yı ele 

geçirmesi bölgede yeni bir güç dengesinin kurulmasına ortam hazırladı. Ali Mirza’nın annesi Şeybani Han’a 

mektup gönderip kendisiyle evlenmesine karşılık Semerkant’ı teslim edeceğini, oğlu Ali Mirza’ya da herhangi bir 

yerin verilmesini teklif etti. Şeybani Han sunulan bu teklife kayıtsız kalmayarak Semerkant’a gitti ancak Ali 

Mirza’yı öldürterek şehre tek başına hakim oldu. Babur Nama, s. 127-128. Grenard, age, s. 44-45. 
19 Babur Nama, s. 131. 
20 Ishwari Prasad, A Short History of Muslim Rule in India, the Indian Yayınları, Allahabad 1931, s. 294. 
21 L. F. Rushbrook William, An Empire Builder of the Sixteenth Century, S. Chand & Co., Yeni Delhi 1900,  s. 59-

62. 
22 Babur Nama, s. 138-147; Tarikh-i Rashidi, s. 175. 
23 Cihangir’in sağ kolu olan Tembel Ahmet uzun bir süre dirense de Fergana’yı elinde tutamayarak Şeybani 

Han’dan yardım istedi. Şeybani Han’ın büyük bir ordu ile geldiğini öğrenen Babür ve Moğol Hanları endişelenerek 

Hocent’e doğru çekildiler. 1503 yılında Archian yakınlarında meydana gelen savaşta Babür ve Moğol hanları 

Fergana’yı almak için tekrar harekete geçmelerine rağmen Şeybani Han’ın askeri stratejisi karşısında çaresiz 

kaldılar. Moğol hanları Şeybani Han’a esir düşerken Babür ise kaçmayı başarmıştı. Tripathi, age, s. 12-13. 
24 Az sayıda adamla çıktığı bu yolculuk sırasında birçok aşiretten katılım oldu. Böylece güçlü bir ordu ile Kabil 

önlerine gelip kamp kurdu. Babür Kabil’i savaş yapmadan almak derdindeydi ve istediği de oldu. Şehrin yöneticisi 

Mukim şehri Babür’e teslim etmeyi kabul etti. Babur Nama, s. 196-199. 
25 Kabil’de tam manasıyla otoritesini tesis etmemesine rağmen Hüseyin Mirza’nın Şeybani Han’a karşı yaptığı 

ittifak çağrısına olumlu yanıt veren Babür bu ittifaka katılmak için yola çıktığı esnada Hüseyin Mirza’nın ölüm 

haberi geldi. Kampa vardığında Hüseyin Mirza’nın çocuklarının pek umursamaz olduklarını görünce Kabil’e geri 

döndü. Hüseyin Mirza’nın yaptığı ittifakın bozulmasını fırsat bilen Şeybani Han ordusuyla Herat üzerine doğru 

yürüyüşe geçip kaleyi fazla bir direnişle karşılaşmadan kolayca aldı. Böylece bütün Horasan bölgesi Özbek 

Hanlığı’nın hakimiyeti altına girdi. Tripathi, age, s. 14. 
26 Şeybani Han’ın sonraki hedefinin Kandahar olacağını bilen Angunlar, Babür’e mesaj yollayarak ittifak teklifinde 

bulundular. Beraberindeki beylerle durumu istişare eden Babür, Argun beyleri Şah Bey ve Muhammed Mukim’in 

teklifini kabul ederek Kandahar’a doğru yola çıktı. Babür daha yoldayken iki beyin Babür’e karşı tavırları 
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Şeybani Han Timur hanedanı üyelerini etkisizleştirip bu hanedanın son temsilcisi olan 

Babür’ü de kendisine karşı saldıramayacak durumu getirdikten sonra bölgedeki en büyük 

rakibi Safevi Şahı Şah İsmail olmuştu. Safeviler ve Özbekler arasında 1510 yılının Aralık 

ayında Merv’de savaşta Şeybani Han önderliğindeki Özbekler ağır bir yenilgiye uğrayıp 

Şeybani Han dahil olmak üzere birçok Özbek askeri savaş meydanında öldürüldü.
27

 Babür Şah, 

haberi aldığında vakit kaybetmeden Kabil’den harekete geçip Kunduz’a geldi. Burada Özbek 

güçlerine üstünlük sağlamasına rağmen onları Maveraünnehir’den çıkarmanın pek kolay 

olmadığının bilincindeydi.
28

 

Bu esnada Babür Şah Kunduz’dayken Şah İsmail kardeşi Hanzade Begüm’ü elçi ile 

birlikte Babür’e güven içerisinde teslim etti. Babür’ün uzun yıllar boyunca mücadele ettiği 

Özbeklerin Safeviler tarafından yenilmesi ve Şah İsmail’in Hanzade Begüm’e karşı tutumu iki 

tarafın yakınlaşmasını sağladı.
29

 Şah İsmail ise kesin bir zafer almasına rağmen Sünni nüfusun 

yoğun olduğu Orta Asya bölgesini yönetmekte zorluk çekeceğinin farkındaydı. Timur 

soyundan gelen ve aynı zamanda Sünni mezhepten olan Babür’ün kendisine tabii olması Şah 

İsmail için önem arz ediyordu. Aynı şekilde Babür ise Özbek tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 

atası Timur’un sahip olduğu coğrafyaya tekrar hakim olup Semerkant’ı ele geçirmek 

amacındaydı. Ancak, Şeybani Han’ın oğlu Ubeydullah Han’ın Özbekleri tekrar bir araya 

getirip eski gücüne kavuşması ve Şah İsmail’in Çaldıran’da aldığı ağır yenilgi Babür’ün 

yönünü tamamen Hindistan’a çevirmesine neden oldu. 

Babür Şah’ın Kuzey Hindistan Savaşları 

1514 yılında Çaldıran ovasında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Şahı Şah 

İsmail arasında cereyan eden savaş, Babür Şah’ın da kaderini şekillendirdi. Şah İsmail’in 

Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı’ya yenilmesiyle Babür Şah önemli bir müttefikini kaybederken, 

Özbekler ise Ubeydullah Han liderliğinde Orta Asya’da tekrar güçlendiler. Öte yandan Şah 

İsmail’le daha önceden yaptığı anlaşma Babür’ün bölge halkının desteğini kaybetmesine neden 

oldu. Bahsedilen gelişmeler Babür Şah’ın Orta Asya’daki siyasi varlığını zora sokup onu yeni 

alternatifler aramaya yöneltince Hindistan bu bağlamda Babür Şah’ın hedefi haline geldi. 

Çaldıran Savaşı’nda ateşli silahların savaş meydanındaki üstünlüğünü ve önemini öğrenen 

Babür Şah, Yavuz Sultan Selim’in kullandığı ateşli silah teknolojisini ve savaş stratejisini Ali 

Kuli ve Mustafa Rumi’nin yardımıyla kendi ordusuna entegre etmeyi başardı. Bu sayede 

1526’da Panipat’ta, 1527’de Khanwa’da ve 1529’da Ghaghra’da sayıca üstün düşman 

ordularını yenerek Hindistan’da yeni bir imparatorluğun temelini attı.  

                                                                                                                                                                        
değişemeye başladı. Şah Bey bu sırada Şeybani’ye elçi göndererek adına hutbe okutup para bastıracaklarına dair 

bağlılıklarını bildirdi. Bu habere sevinen Şeybani Han teklifi kabul edip Kandahar üzerine yürümekten vazgeçti. 

Argun beylerinin böyle davranmalarının nedeni uzak mesafede bulunan Şeybani Han’a bağlı kalmanın Babür’e 

yakın olmaktan daha makul olacağını düşünmeleri olabilir. Argunların kendisine karşı tutunduğu bu yaklaşım 

üzerine Babür Kandahar’ı kuşatma kararı aldı. Uzun bir mücadeleden sonra Kandahar’ı teslim alan Babür, şehri 

kardeşi Nasır Mirza’nın emrine verip bir müddet sonra Kabil’e geri döndü. Babur Nama, s. 331-339. 
27 Tarikh-i Rashidi, s. 234. 
28 Tarikh-i Rashidi, s. 237-238. 
29 Şah İsmail’le kurulan ilişkileri fırsata çevirmek için Merv’deki zaferini kutlayan bir mektup gönderdi. Babür, Şah 

İsmail’in askeri yardımıyla emellerine ulaşacağını düşünerek ondan yardım istedi, bu yardımın karşılığında Şah 

İsmail ise Babür’den adına hutbe okutmasını, para bastırmasını ve hakim olduğu yerlerde Şii propagandası 

yapmasını şart koştu. Bu şartları kabul eden Babür Safevi askerlerinin desteğiyle birlikte Buhara ve Semerkant’ı 

aldı. Yapılan anlaşma gereği Babür Şah İsmail’in isteklerini yerine getirip Kızılbaş başlığı takınca halk nezdinde 

büyük bir itibar kaybı yaşadı. Diğer taraftan Safevilere karşı alacağı aksi bir karar yeni bir düşman kazanmasına da 

neden olacaktı. Kısacası Babür’ün Semerkant’ı tekrar alması kendisine huzur getirmediği gibi yerel halkın da 

gözünde düşmesine neden oldu. Chandra, age, s. 20. 
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Babür Şah, kaleme aldığı hatıratı Babürname’de verdiği bilgiye göre ateşli silahlarla 

tanışması 1496 yılında Hüseyin Mirza ile birlikteyken olmuştur.
30

 Yeniliklere açık bir lider 

olan Babür Şah genç yaşlarda gücüne tanık olduğu ateşli silahların Çaldıran’daki etkisini 

öğrenince ordusunu eğitmesi için uzman kişileri himaye etme yoluna gitti. Bu kişilerden ilki 

bir Osmanlı Türkü olan Üstat mahlaslı Ali Kuli, diğeri Türk topçu ustası Mustafa Rumi idi. Bu 

iki uzmanın Babür’ün himayesine ne zaman ve nasıl girdiği hakkında bilgi bulunmamaktadır.
31

 

Babür Şah’ın her fırsatta övgüyle bahsettiği bu iki yetenekli usta Babür’ün ordusuna Osmanlı 

Devleti’nin ateşli silah teknolojisini etkili bir şekilde dahil etmeye çalışmışlardır. Onların 

yetenekleri sayesinde Babür Şah, kuzey Hindistan topraklarında yaptığı savaşlarda 

düşmanlarına karşı üstünlük kurmayı başarmıştır.  

Üstat Ali Kuli ve ateşli silahların Babür’ün ordusunda kullanımı hakkındaki ilk bilgilere 

1519 yılındaki Becur Kalesi’nin muhasarasında ulaşılmaktadır. Kılıç, ok ve yay gibi klasik 

savaş aletlerinin yanı sıra tüfeğin de sözü edilen savaşta kullanıldığı Babür Şah tarafından 

aktarılmaktadır. Babür Şah, Becur halkının tüfek sesinden korkmadığını aksine tüfek sesi 

duyunca alay ettiklerini belirtmektedir. Onların bu alaycı tavırları çok geçmeden yerini endişe 

ve korkuya bıraktı. Üstat Ali Kuli’nin tüfek atışıyla beş adam, Veli Hazin’in atışıyla ise iki 

adam ve tüfek kullanan diğer askerlerin de atışlarında başarılı olmasıyla akşama kadar ona 

yakın Becur askeri tüfekle vuruldu. Kalkan, zırh ve deriden yapılma elbiselerinin tüfek atışı 

karşısında çaresiz kaldığını gören Becur askerleri bulundukları mevzilerden başlarını 

çıkaramaz duruma geldiler. Ertesi sabah askerler kaleyi almak için hücum ettikleri sırada üstat 

Ali Kuli iki, Veli Hazin de bir Becur askerini tüfekle vurmayı başardı. Ayrıca Babür’ün 

aktardığına göre o gün iki defa da firingi (top) ateşi yapıldı.
32

 Babür’ün askerleri 2-3 saat süren 

mücadeleden sonra Becur kalesini almayı başardı. Bu savaşın kazanılmasında tüfek ve top pek 

ön planda yer almamasına rağmen doğru kullanıldıklarında etkili olabilecekleri anlaşılmıştır. 

1526 Panipat Savaşı 

Babür Şah 1524 yılına kadar düşmanlarını bir şekilde saf dışı bırakıp Kandahar’ı da ele 

geçirdi. Böylece batıdaki tehlikeleri savuşturarak Hindistan üzerine yapılacak olan sefere 

yoğunlaşabildi. Sefer için aradığı desteği ve fırsatı Alem Han, Devlet Han ve Mewar’ın Hindu 

lideri Rana Sangram Singh’in (Rana Sanga) davetiyle buldu.
33

 Babür Şah hazırlıklarını 

tamamlayıp “932 senesinin safer ayının birinci Cuma günü” Hindistan seferi için Kabil’den 

yola koyuldu. Delhi Sultanı İbrahim Lodi, Babür Şah’ın ordusuyla üzerine geldiği haberini 

alınca ordusunu hazırlayıp harekete geçti. İki taraf arasındaki ilk karşılaşma Babür’ün oğlu 

Hümayun Şah ile İbrahim Lodi’nin komutanı Hamid Han arasında meydana geldi. Hümayun 

100 kadar esir ile 7-8 tane fil ele geçirmiştir. Ele geçirilen bu esirler Babür’ün emriyle üstat Ali 

Kuli tarafından tüfek ateşiyle idam edildi.
34

 Becur kalesindeki kullanımından yaklaşık 6 yıl 

sonra ilk defa ateşli silahlardan bahsedilmiştir. 

                                                           
30 Babur Nama, s. 59-60. 
31 Ancak Ali Kuli ve Mustafa Rumi’nin Yavuz Sultan Selim’in müttefik olarak gördüğü Özbek Hanlığı’na destek 

amacıyla gönderdiği topçu ustalardan olup daha sonra Babür Şah’ın davetiyle veya kendi istekleriyle Babür Şah’ın 

emrine girdikleri düşünülebilir. Nitekim ilerleyen yıllarda Kanuni Sultan Süleyman’ın Özbek Hanlığı’na 300 

yeniçeri ve toplar göndermesi böyle bir askeri ittifakın olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. A. Zeki Velidi 

Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, C. I, Enderun Yayınları, İstanbul 1981, s. 134-135. Bu askerler 

Özbek ordusunda Rumi olarak adlandırılmışlar ve Özbek ordusunda ateşli silahlar yönünden önemli işler 

başarmışlardır. 
32 Babur Nama, s. 368-369. 
33 A. B. Pandey, Later Medieval India, Central Book Depot, Allahabad 1985, p. 4. 
34 Babur Nama, s. 445-466. 
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Babür Şah elindeki asker sayısının çok az olduğunu bildiğinden
35

 savaşın yapılacağı 

mevki, taktik ve strateji büyük önem taşımaktaydı. Beyleriyle bir araya gelerek Lodi’nin 

devasa ordusuna karşı savaşılacak en uygun yerin Panipat olduğu kanaatine vardılar. 

Panipat’ın seçilmesinin en önemli nedeni ise kalabalık bir şehir olmasıydı. Ordunun sağ 

tarafını bu şehre yaslayıp sol tarafını da hendeklerle korumaya alarak fillerle desteklenen ve 

sayıca çok üstün olan Lodi’nin ordusu tarafından çembere alınması engellenecekti.  Babür 

merkezden doğrudan gelebilecek saldırılar için de Osmanlı’nın 1514 yılında Çaldıran 

Savaşı’nda uyguladığı savaş stratejisini kullanmıştır. Bu stratejiye göre; üstat Ali Kuli’ye 700 

tane arabayı öküz derisinden yapılma halatlarla birbirine bağlaması emri verildi. Her iki araba 

arasında 5-6 tane tüfekli asker durup buradan güvenle ateş edebilecekleri gibi tüfeklerini de 

rahatça doldurabilecekleri bir ortam oluşturuldu. Ayrıca her ok atımı mesafede 100-200 atlının 

çıkabileceği yerler bırakıldı. Ayrıca üstat Ali Kuli’nin yönetiminde olan büyük toplarla da 

Babür’ün ordusu desteklenmekteydi.
36

 Babür Şah bu stratejiyle güçlü bir savunma hattı 

oluşturarak Lodi’yi ilk önce durdurmayı amaçladı. Ardından Afgan ordusuna asıl darbeyi bir 

zamanlar Özbek Şeybani Han’ın kendisine uyguladığı Tolgama taktiği ile vurmayı planladı. 

Bu taktiğe göre ordunun sağ ve sol kanatlarının en dışında pusuda bekleyen hafif süvari 

birlikleri düşman yaklaşınca biri sağ taraftan diğeri sol taraftan düşmana saldırıp arkasını 

çevireceklerdi.
37

 Babür Şah, Tolgama taktiğine ateşli silahları da ekleyerek güçlü bir ordu ile 

İbrahim Lodi’yi karşılayacaktı. Bir diğer ifadeyle, Yavuz Sultan Selim’in uyguladığı ve Rumi 

adı verilen taktik ile güçlü bir savunma düzeni kurulurken, Özbeklerden alınan Tolgama 

taktiğiyle de etkili bir saldırı düzeni oluşturuldu. Böylece Babür Şah savaş stratejisini 

oluşturarak ordusunu belirlenen yere konuşlandırdı. 

 

Şekil 1: 1526 Birinci Panipat Savaşı. Savaş öncesi orduların dizilimi. Ordunun savaş sırasındaki 

düzenine baktığımızda en önde birbirine bağlanmış arabalar ve onların arasında tüfekli askerler ile 

toplar, hemen arkalarında öncü kuvvetler, sağ ve sol kollar bulunmaktaydı. En arkada da Babür’ün 

bulunduğu sağ ve sol olarak ayrılan merkez ordu ile ihtiyat kuvvetleri vardı. Ordu sağ taraftan Panipat 

şehri, sol taraftan ise hendeklerle korunmaktaydı. Bu bölgelerin dış tarafında düşmanın arkasına 

sarmak için hafif süvari birlikleri yer almaktaydı. Planlanan strateji ile güçlü bir savunma-saldırı 

düzeni meydana getirildi.  

                                                           
35 Babür’e göre ordudaki bütün herkesin toplamı 12,000 kişi kadardı. 
36 Babur Nama, s. 469. 
37 Babur Nama, s. 473. 
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İbrahim Lodi ise yaklaşık 100.000 kadar asker ve 1,000 kadar fille Babür’ün üzerine 

yürüdü. Babür’e göre Lodi o kadar zengindi ki istese elindeki ordunun iki katı kadar daha 

ücretli asker tutabilirdi. Ancak O, bütün sözü edilen avantajlara rağmen ordusuna yeterli 

imkânı sağlamamış ihmalkâr ve tecrübesiz biriydi.
38

 İbrahim Lodi’nin aksine Babür Şah Orta 

Asya’daki varlığı korumak için hayatının büyük bir bölümünü savaş meydanlarında geçirmişti. 

Gerek genç yaşın verdiği tecrübesizlik gerekse batıl inançlarının neden olduğu askeri yenilgiler 

onu yeri geldiğinde yurtsuz ve kaçak bir hayat sürmeye mahkûm etti. Ancak bu sayede 

Özbeklerin, Moğolların ve atası Timur’un savaş taktik ve stratejilerini gözlemleyerek yakinen 

tecrübe etme imkânı buldu. İbrahim Lodi’nin Özbekler gibi savaş usulleri bilemeyeceğini 

düşünerek Panipat’ta uygulamak istediği Tolgama taktiğinin başarıya ulaşacağından emindi.
39

 

Yapılan taktik gereği 7-8 gün Panipat’ta bekledi. Bu süre zarfında Lodi’yi kendisine 

saldırmaya kışkırtmak için adamlarını küçük gruplar halinde Lodi’nin karargâhına baskına 

gönderdi. Lodi’nin harekete geçmemesi üzerine kendisine tabi Hint beylerinin tavsiyelerini 

dinleyerek güvendiği adamlarla birlikte 5000 kişilik bir orduyu gece baskınına gönderdi. Lakin 

etkili bir saldırı gerçekleştiremeden geri dönmeleri büyük ihtimalle Lodi’nin cesaretini 

kazanmasına neden oldu. 21 Nisan 1526 günü Babür’ün ajanları Lodi’nin ordusuyla birlikte 

harekete geçtiğini ve Panipat’a doğru geldiğini rapor edince ordu hemen savaş düzenine 

sokuldu. Sultan İbrahim Lodi asker sayısına ve savaş fillerine güvenerek merkezden yapılacak 

bir saldırıyla Babür’ün ordusunu bozguna uğratacağını düşünmüş olacak ki hiçbir önlem 

almadan doğrudan saldırıya geçti. Ancak savaş meydanına yaklaşıp Babür’ün ordusunun 

düzenini görünce durup durmamak konusunda tereddütte kaldı. İbrahim Lodi’nin emrindeki 

Afgan ordusu Babür’ün topçularının ve tüfekçilerinin menziline girdiğinde Ali Kuli merkez 

birliklerinin önünden top ve tüfek atışlarıyla Afgan askerlerine ağır darbe vururken, Mustafa 

Rumi’nin yönetiminde olan zarb-zanlar (top) ordunun sol kolundan merkeze başarılı atışlar 

gerçekleştirdi. Bu iki Osmanlı’dan gelme ateşli silah uzmanının savaş alanındaki maharetleri 

ve başarılı stratejileri Lodi’nin ordusunda büyük bir kargaşaya sebep oldu. Savaşın en hararetli 

zamanlarında fırsatı kaçırmayan Babür pusuda beklettiği askerlerine sağ ve sol koldan 

düşmanın arkasına geçip hücum etmeleri emrini verdi. Afgan ordusunu saran hızlı süvari 

birlikler yoğun ok atışlarıyla büyük zayiata sebep oldular. Babür Şah uyguladığı savaş 

stratejisiyle öğleye kadar Afgan ordusunu mağlup etmeyi başardı.
40

 

                                                           
38 Babur Nama, s. 470. 
39 Babur Nama, s. 470-471. 
40 Babur Nama, s. 471-474. 
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Şekil 2: 1526 Birinci Panipat Savaşı. Savaş esnasında Babür’ün uyguladığı Tolgama taktiği. 

Ordunun sağ ve sol kollarının en dışında pusuda bekleyen hafif ve hızlı süvari birlikleri Babür’ün üzerine 

gelen İbrahim Lodi’nin ordusunu sağ ve sol taraflardan sıkıştırarak merkezde yer alan ateşli silahların 

hedefi haline getirdiler. 

21 Nisan 1526 tarihinde meydana gelen Panipat Savaşı ile birlikte Babür İmparatorluğu 

Hindistan’da kurulduğu gibi aynı zamanda Panipat Savaşı ile yeni bir savaş teknolojisi ve 

stratejisi kuzey sınırlarından Hint yarımadasına getirildi. Kısaca savaşı değerlendirecek 

olursak; birçok kaynakta Rumi usulü bir başka ifadeyle Osmanlı usulü olarak adlandırılan 

strateji ile Babür Şah ordusundaki topları ve tüfekli askerleri birbirine bağlı arabaların arkasına 

yerleştirerek onları koruma altına aldı. Daha önemlisi düşman askeri ve filleri 

ilerleyemediğinden Babür Şah’ın askerleri güven içerisinde tüfeklerini doldurabilmişlerdir. 

Aynı zamanda ordunun sağ ve sol kanatlarında pusuda beklettiği hızlı süvarilerle tıpkı bir 

akrebin kolları gibi Lodi’nin ordusunu sararak merkeze doğru sıkıştırdı. İşte bu noktada ateşli 

silahların menziline giren İbrahim Lodi ve askerleri için yenilgi kaçınılmaz oldu. Babür Şah 

ise sahip olduğu ateşli silahları doğru taktiklerle kullanarak sayıca üstün Afgan ordusunu 

yenebilmiştir. İbrahim Lodi ise hem ihmalkârlığı yüzünden hem de ateşli silahlarla donatılmış, 

süvarilerle güçlendirilmiş bir ordu karşısına ilk defa çıktığından savaş meydanında tereddütte 

kaldı ve ağır bir yenilgi alarak yaşamını yitirdi. 

Panipat Savaşı’nın askeri anlamda dikkat çeken yanı ateşli silahların savaş fillerinin savaş 

meydanlarındaki üstünlüklerini sona erdirmesiydi. Hint yarımadasında bol miktarda bulunan 

filler en eski dönemlerden beri Hint ordularının vazgeçilmez bir parçası oldu. Cüsseleriyle 

düşmana korku salan filler artık tüfekli askerlerin kolay hedefleri haline geldi. Topların 

çıkardıkları sesler ise fillerin korkup kaçmalarına ve kaçış esnasında kendi ordularına zarar 

vermelerine yol açtı. Nitekim İbrahim Lodi’nin 1,000 tane savaş filinin hiçbir varlık 

gösterememesi ateşli silahların üstünlüğünün açık kanıtıdır. 

1527 Khanwa Savaşı 

Babür Şah Panipat zaferinden sonra Lodi hanedanlığının başşehri Agra’ya gelerek şehri 

teslim aldı. Panipat’taki kesin zaferine rağmen birçok Afgan beyi Babür’e bağlılıklarını 

bildirmediğinden Hindistan’da otoritesini tesis etmek için yeni savaşların kaçınılmaz olduğunu 

biliyordu. İbrahim Lodi’nin hazinesini ele geçirip maddi anlamda gelecekte yapacağı savaşlar 

için önemli bir kaynak elde eden Babür Şah vakit kaybetmeden başta Biyane kalesi olmak 
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üzere diğer kalelere karşı kullanılması için Ali Kuli’ye büyük bir top dökmesini emretti.
41

 Top 

döküm işlemi tamamlandıktan sonra yapılan deneme atışında topun içindeki taşın yaklaşık 1.2 

km uzağa kadar gitmesi döküm işleminin başarıyla sonuçlandığını göstermektedir.
42

  

Babür Şah yavaş yavaş Hindistan’daki hakimiyet alanını genişletirken onun Hindistan’da 

bulunmasından en az Afganlılar kadar Mewar hakimi Maharana Sangram Singh (Rana Sanga) 

de rahatsızdı. Başlangıçta İbrahim Lodi’ye karşı Babür Şah ile ittifak yapan Rana Sanga ne 

Panipat Savaşı esnasında ne de sonrasında herhangi bir askeri harekât düzenlememişti. Büyük 

ihtimalle İbrahim Lodi ile Babür Şah’ın mücadelelerinin bu kadar kısa süreceğini tahmin 

etmedi. Onların mücadelelerini uzaktan izleyip iki tarafın askeri bakımdan tükenmesini 

beklemiş olabilir. Ya da Babür Şah’ın kendisinden önceki hükümdarlar Gazneli Mahmut ve 

Timur gibi Hindistan’da fazla kalmayacağını, Delhi ve Agra’daki hazineleri ele geçirip Kabil’e 

geri döneceğini düşündü.
43

 Babür Şah’ın Hindistan’da kalmayı tercih etmesi Rana Sanga’nın 

amacına ters düşünce Hindu şeflerinden, Türk-Afgan ve Hint Müslümanlarından oluşan ve 

sayısı yaklaşık 200,000’i bulan büyük bir askeri ittifak meydana getirdi.
44

 

Babür Şah, Panipat’ta İbrahim Lodi’ye uyguladığı taktiğin aynısını Rana Sanga’ya karşı 

uygulamayı planladı. Bu doğrultuda Mustafa Rumi’nin Osmanlı tarzında yaptığı güçlü ve 

kullanışlı arabalar ordunun merkezine 6-7 metre aralıklarla yerleştirilip zincirle bağlandı. 

Arabaların yetmediği yerlere Hindistanlı ve Horasanlı madenciler ile işçiler hendek kazdılar. 

Savaş hazırlıkları devam ederken yaşanan enteresan olay ise üstat Ali Kuli’nin Mustafa 

Rumi’yi kıskanmasıydı. Durumu anlayan Babür Şah, Mustafa Rumi’yi sağ kolda bulunan oğlu 

Hümayun’un yanına göndererek savaş öncesi iki değerli ustasının dikkatlerini savaşa 

vermelerini sağladı. Diğer taraftan askerin üzerine tüfeklerini koyup rahat atış edebileceği 

ağaçtan üç tekerlekli bir alet yaptırdı. Tekerlekli sehpalar askerin savaş esnasında manevra 

kabiliyetini arttırdığı gibi siper vazifesi de görecekti. Bu aletleri öküz derisinden yapılma 

halatlarla birbirine bağlayıp 6-7 metre aralıklarla savaş meydanına yerleştirtti. Bütün 

hazırlıkların tamamlanması 20-25 günü geçti.
45

 

Rana Sanga sayısız savaşa girmiş gözünün tekini ve kolunu kaybetmiş, İbrahim Lodi’nin 

aksine tecrübeli bir savaşçıydı.
46

 Önce Kandahar’ı ardından Biyana kalesini alarak Babür’ün 

üzerine doğru harekete geçti. 16 Mart 1527 tarihinde Fatehpur Sikri yakınlarındaki Khanwa 

mevkiinde iki ordu karşı karşıya geldi. Ordunun merkezindeki top ve tüfekleri fark eden Rana 

Sanga sağ ve sol kollardan saldırıya geçti. Merkezin sağ tarafında yer alan Mustafa Rumi 

arabaları ileri sürerek Rana’nın askerlerini top ve tüfek atışlarıyla tarumar etti. Rana’nın 

ordusu sayıca üstün olduğu için birbirlerine sürekli yardıma gelebiliyorlardı. Savaşın uzadığını 

düşünen Babür Şah arabaların arkasındaki hassa askerlerine merkezin sağ ve sol kollarından 

çıkmaları ve tüfekçileri ortaya alarak savaşa tutuşmaları emrini verdi. Merkez ordunun önünde 

duran Ali Kuli, Rana’nın ordusuna büyük toplardan fırlattığı taşlarla ağır zayiat verirken, 

merkezdeki tüfekçilere arabaların arkalarından çıkıp savaş meydanına gelmeleri emredildi. En 

sonunda Babür Şah merkezdeki arabaların ileri sürülmesini emredip kendisi de savaş 

                                                           
41 Ali Kuli yaptığı işi seven titiz birisiydi. Her şey hazır olduğu vakit Babür’e haber göndererek topun döküleceği 

mesajını iletti. Ancak top dökümü esnasında yaşanan aksaklık neticesinde kendisini suçlu görüp üzüntüsünden 

intihar etmeye yeltendi. Babür Şah onun değerini bildiğinden buna engel olmuş ve bir hilat giydirerek Ali Kuli’yi 

onurlandırdı. Birkaç gün sonra ise kalıp soğuyunca topun gövdesinin kusursuz bir şekilde döküldüğü görüldü. 

Babur Nama, s. 536. 
42 Babur Nama, s. 547. 
43 Chandra, age, s. 33. 
44 Babur Nama, s. 562.  
45 Babur Nama, s. 550. 
46 Christon I. Archer ve diğerleri, Dünya Savaş Tarihi, Çev. Cem Demirkan, Ezgi Matbaacılık, İstanbul 2006, s. 

174. 
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meydanına doğru ilerledi. Çetin geçen savaşın ardından Tolgama taktiğiyle Babür’ün 

ordusunun sağ ve sol kollarında bulunan hızlı süvari birlikleri seri ok atışlarıyla Rana’nın sağ 

ve sol kollarına üstünlük kurarak onları merkeze doğru topladı. Son bir direniş göstermelerine 

rağmen başarılı olamayıp başta Hindu şefler olmak üzere çokça asker hayatını kaybetti.
47

 

Ateşli silahların Panipat Savaşı’na nispeten Khanwa Savaşı’nda daha etkin bir rol aldıkları 

görülmektedir. Babür Şah kurduğu strateji tamamen Ali Kuli ve Mustafa Rumi’nin 

becerilerine dayanmaktaydı. Onlar da üzerlerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirip 

savaşın kazanılması için ihtiyaç duyulan anlarda gerekli desteği verebilmeyi başarmışlardır. 

Özellikle Tolgama taktiğiyle merkeze doğru sıkıştırılan Rana’nın ordusuna yoğun top 

atışlarında bulunmaları savaşın gidişatına yön veren olaylar arasındadır. Khanwa Savaşı Babür 

Şah’ın Hindistan’dan kolay kolay çıkarılamayacağını gösterdiği gibi ateşli silahların savaş 

meydanındaki etkin rolünün de kanıtıydı. 

Babür Şah, Panipat’ta Müslüman Afganlara karşı aldığı zaferi Khanwa’da Hindu 

birliklerini yenerek perçinleştirmesine rağmen Rajputlardan (Hindu savaşçılar) gelebilecek 

tehlikeleri tamamen ortadan kaldıramamıştı. 1527 yılının muson mevsimi sonrası askerini 

hazırlayıp Rana Sanga’nın önemli adamlarından biri olan Malwa yöneticisi Medini Rao’nun 

bulunduğu Çanderi kalesine doğru harekete geçti.
48

 Babür Şah, top ve arabaları için yollar 

açtırıp ormanlar kestirerek büyük uğraşlardan sonra Çanderi kalesi önlerine geldi. Kalenin 

etrafına askeri birlikler yerleştirilirken diğer yandan Ali Kuli top atışı için uygun bir yer 

seçmekle meşguldü. Hazırlıklar tamamlanıp askerlere kaleye saldırma emri verildi. Savaşın en 

şiddetli zamanında Babür bulunduğu yeri terk edip Ali Kuli’nin top atışını görmeye gitti. Ali 

Kuli’nin seçtiği mevki ve kalenin çok korunaklı olması top atışlarını işe yaramamasına rağmen 

Babür Şah’ın beylerinin cesaretleri sayesinde kale 29 Ocak 1528 tarihinde fethedildi.
49

  

Çanderi Savaşı Babür Şah’ın ilk iki savaşının aksine kuşatma savaşıydı ve Babür’ün ateşli 

silahları meydan savaşlarındaki gibi kale kuşatmalarında pek etkili olamadığı görülmüştür. 

1529 Ghaghra Savaşı 

Khanwa’da alınan zaferle birlikte Babür Şah Hindu tehlikesini savuşturduktan sonra 

dikkatini kendisine doğuda itaat etmeyen, Rajputlarla meşgul olmasını fırsat bilip Doab (Ganj 

ve Yamuna nehirleri arasındaki bölge), Şemsabad ve Kanuj’a kadar ilerleyen Afgan ittifakına 

yöneltti.
50

 27 Şubat günü Ganj nehrinin batı kısmına varan Babür Şah uygun bir yerde köprü 

kurulması için adamı Mir Muhammed’i görevlendirdi. Köprünün yapılacağı yer kesinleşince 

Ali Kuli top atışı denemelerine başladı. Babür’e göre çok isabetli atışlar yapan Ali Kuli “Gazi” 

adı verilen top ile ilk gün 8 ikinci gün 16 taş atarak savaş için hazırlıklarını sürdürdü. Babür’ün 

ateşli silah konusunda uzman bir diğer komutanı Mustafa Rumi ise Ganj nehrinin üzerindeki 

adaya arabalarını ve toplarını çıkartarak deneme atışları yaptı. Aynı şekilde köprünün 

yukarısında yapılan siperlerde tüfekçiler birçok adamı ve atı vurup savaş esnasında ne kadar 

etkili olabileceklerini gösterdiler.
51

 Hazırlıklar sürerken Afganlılar ile yapılan küçük çaplı 

çatışmadan sonra Afgan birlikleri kaçtı. Ordusunu güvenli bir şekilde köprüden geçiren Babür 

ise kaçanların takip edilmesini emrederek ilerleyişine devam etti. Afgan birliklerinin 

dağılmasıyla birlikte muson zamanını geçirmek üzere Agra’ya geri döndü. 

                                                           
47 Babur Nama, s. 568-573. 
48 Stanley Lane-Poole, Babar, Low Price Publications, Yeni Delhi 2015, s. 182. 
49 Babur Nama, s. 592-596. 
50 Lane-Poole, Babar, s. 186. 
51 Babur Nama, s. 599. Babür Şah top ve tüfeğin savaş alanında önemini bildiğinden dolayı onların lojistiğine ve 

sürekli hazır olmalarına dikkat ederdi. Onları yakinen kontrol edip sahip olduğu ateşli silahlar hakkında bilgi 

vermeyi ihmal etmezdi. 
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Oğlu Askeri’yi doğuya göndererek oradaki problemlerle baş edeceğini düşünen Babür 

Şah batıya doğru sefere hazırlığı içindeydi. Bu sırada 13 Ocak 1529 tarihinde Dulpur’dayken 

İbrahim Lodi’nin kardeşi Mahmut Lodi’nin Bihar’ı aldığını öğrenince ordusunu hazırlayıp 

Ganj nehri boyunca harekete geçti. Kendisi Ganj’ın sağ tarafında ilerlerken oğlunun ordusu ise 

nehrin karşı tarafında ilerlemekteydi. Babür’ün ordusuyla birlikte doğuya doğru geldiği 

haberini alan isyan etmiş Afgan kabilelerinin bir kısmı kaçarken diğer kısmı da Babür’e gelip 

bağlılıklarını bildirdi. İyice yalnız kalan Mahmut Lodi ise çareyi Bengal hükümdarı Nusret 

Şah’tan yardım istemekte buldu. 

Ganj ve Ghaghra (Gogra) nehirlerinin olduğu yere gelerek kamp kuran Babür Şah, Türk 

ve Hindu beylerini toplayarak savaş planı yaptılar.
52

 Yapılan plana bakıldığında önceliğin yine 

ateşli silahlara verilerek savaş düzeninin oluşturulduğu görülmektedir. Plana göre Ganj ile 

Ghaghra nehirlerinin arasında kalan yüksek bir yerde Ali Kuli çeşitli büyüklükteki topları 

kurup yanına da birçok tüfekli asker alarak o bölgeden savaşacaktı. Mustafa Rumi de iki 

nehrin birleştiği yerin az aşağısında Bengal ordusunun bulunduğu adanın karşısında mevzi alıp 

tüfekli askerleriyle birlikte savaşa katılacaktı. Ayrıca Muhammed Zaman Mirza ve 

yanındakiler de ona yardımcı edecekti. Plan dâhilinde Ali Kuli ile Mustafa Rumi’ye büyük ve 

küçük toplarını kurup ateş etmek için asker ve hizmetli tayin edildi. Babür Şah’ın oğlu Askeri 

ise adamlarıyla beraber süratle Haldi geçidinden geçerek doğru zamanda düşman üzerine 

saldıracaklardı. Babür Şah başka bir geçitten de askerlerini sevk etmek istese de zaman kaybı 

olduğunu düşünerek vazgeçti. Askerler Haldi geçidinden geçene kadar Ali Kuli ve Mustafa 

Rumi top ve tüfek atışlarıyla düşmanı oyalayacaktı. Ayrıca Babür beraberindekilerle Ganj 

nehrini geçip Ali Kuli’ye yardım ederken, Muhammed Zaman Mirza ve adamları da Mustafa 

Rumi’ye destek verecekti. 

Ertesi gün Babür Şah askerleriyle birlikte Haldi geçidinden geçip kamp kurarken hem Ali 

Kuli hem de Mustafa Rumi ikişer tane düşman gemisi vurup batırdı. 6 Mayıs günü başlayan 

savaşta Babür Şah, oğlu Askeri ve adamları düşman saldırılarını savuşturduktan sonra başarılı 

bir hücumla Bengal askerlerini bozguna uğrattı. Nusret Şah’ın Babür’ün isteklerini kabul 

etmesiyle Bengal Babür’ün egemenliği altına girdi.
53

 Böylece Babür’e karşı direnebilecek 

Afgan gücü de ortadan kaldırılarak Babür Şah’ın Hindistan’daki varlığı kalıcı olarak tesis 

edildi. 

Sonuç 

Hayatının büyük bir kısmı mücadele içinde geçen Babür Şah’ın en büyük özelliği 

yeniliklere açık ve dönemin değişen şartlarına göre hareket etmesini iyi bilen lider olmasıydı. 

Daha çocukken Hüseyin Mirza vasıtasıyla öğrendiği ateşli silahlar Babür’ün belleğinde yer 

etmiş, Çaldıran Şavaşı’nda top ve tüfeğin belirleyici etkisini öğrenmesiyle de ordusuna bu yeni 

teknolojiyi katmak istemiştir. Bu doğrultuda üstat Ali Kuli ve Mustafa Rumi gibi ateşli silah 

teknolojisini bilen Osmanlı menşeili ustaları himaye ederek tüfekli ve topçu birliklerini 

ordusuna eklemeyi başarmıştır. 

Babür Şah’ın Hindistan’daki düşmanlarından sayıca az askeri olmasına rağmen savaş 

meydanında başarılı olmasının nedeni ateşli silahlarla birlikte iyi bir savaş taktik ve stratejisi 

kullanmasıydı. Ateşli silahların tek başına yeterince etkili olamayacağını, ancak iyi bir taktik 

ve stratejiyle harmanlanarak kullanıldığında zafer getireceğini düşünmekteydi. Babür Şah, 

düşmanlarından, yenilgilerinden ve hatalarından ders çıkarıp bunları kendi lehine 

dönüştürmeyi başaran bir asker ve hükümdar idi. Özbek lider Şeybani Han’a karşı uzun yıllar 

                                                           
52 Grenard, age, s. 217-219. Rushbrook, age, s. 167-169. 
53 Babur Nama, s. 667-677. 
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verdiği mücadelelerin büyük kısmını kaybetse de Özbeklerin sürekli uyguladığı Tolgama 

taktiğini öğrenmiştir. Savaş meydanlarında edindiği tecrübeler sayesinde ateşli silahlar ile 

kullandığı Tolgama taktiği Hindistan’daki savaşlarında onu bir adım öne geçirmiştir. 

Babür Şah, Panipat ve Khanwa savaşlarındaki savaş stratejisini önce savunma sonra 

saldırı olarak belirledi. Taktiksel açıdan bakıldığında ise düşman doğrudan saldırdığında 

merkezde bulunan ateşli silahlar ve onların önlerinde yer alan birbirine bağlanmış arabalar 

düşmanı yavaşlatırken; sağ ve sol kollardan hücuma geçen hafif süvariler yoğun ok atışı ile 

düşmanı sarmaktaydı. Baskı neticesinde çaresiz kalıp merkeze doğru yaklaşan düşman askeri 

top ve tüfek atışlarıyla tarumar edilmekteydi. Hem Tolgama taktiğine hem de ateşli silahlarla 

uygulanan Rumi taktiğine yabancı olan Hint orduları Babür Şah’a karşı çaresiz kaldılar. 

Böylece denilebilir ki; Babür Şah yeni bir savaş teknolojisine bağlı savaş taktik ve stratejisini 

kuzey Hint coğrafyasına getirdi. 

Ateşli silahların bir başka etkisi Hindistan savaş sanatında önemli bir yeri olan savaş 

filleri üzerine oldu. Hem İbrahim Lodi hem de Rana Sanga büyük bir fil ordusuna sahip 

olduğundan taktik ve stratejilerini savaş fillerine göre ayarladılar. Babür Şah’ın büyük 

toplarının ve birbirine bağlı arabalarının savaş fillerini etkisiz hale getirmesiyle ilerleyen 

yıllarda Hint yarımadasında fillere dayalı orduların önemini azaltmaya başlamıştır. 
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