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23 Ekim 177S'te doğdu . Babası ll. Ek
ber Şah, annesi Racpüt asıllı Lal Sai'dir. 
Babasının 1837'de ölümü üzerine tahta 
çıktı. Hükümdarlığı Hindistan'da İngiliz 
nüfuzunun iyice arttığı bir döneme rast
lar. Bu bakımdan Sahadır Şah hüküm
darlığı süresince ingilizler'in elinde bir 
kukla olarak kaldı. Hayatını başşehir Del
hi'deki Kal'a -i Mu'alla'da geçiren Saha
dır Şah adeta Doğu Hindistan Şirketi'n
den (East India Company) maaş alan bir 
emekli gibiydi. idari hiçbir nüfuz ve oto
ritesi kalmamıştı. Onun bu dönemdeki 
yegane faaliyeti şiir yazmak, kitap oku
mak ve Nizameddin Evliya, Kutbüddin 
Bahtiyar gibi bazı şeyhlerin türbelerini 
ziyaret etmekten ibaretti. Fakat daha 
sonra işgalcilerin sebep olduğu bazı olay
lar yüzünden o da İngilizler' e karşı başla
tılan mücadeleye katılmak zorunda kaldı. 

ingilizler'in din hürriyetini smırlandır
maları . hem HindQlar'ın hem de müslü
manların inanç ve geleneklerine aykırı 

kararlar almaları. İngiliz subayların tu
tum ve davranışları askerler ve halk ara
sında büyük huzursuzluğa sebep oluyor
du. Nihayet Enfield tüfeklerinde domuz 
ve inek yağının kullanıldığına dair söy
lentiler bardağı taşıran son damla oldu 
ve Ocak 1857'de ilk isyan hareketi baş
latıldı. 29 Mart'ta Barackpore. 1 O Ma
yıs'ta Meerut askerleri isyan ederek Del
hi üzerine yürüdüler ve şehri ele geçir
diler. ll. Sahadır Şah'ı da bu isyan hare
ketinin liderliğini kabule ikna ve Hindis
tan imparatoru ilan ettiler. ll. Sahadır 
Şah 14 Mayıs 1857'de milli bir hükümet 
kurdu, bütün cagirdar (bk. cAGİR) ve 
emirlere bir genelge gönderip ingilizler'e 
karşı başlatılan savaşa katılmalarını is
tedi. Bu hareket iki bölge hariç bütün 
ülkede büyük bir destek gördü. ingiliz 
egemenliği altında yaşamak istemeyen 
halk bunu bir fırsat olarak kabul edip 
ayaklanan askerlerin safında yer aldı. 

Fakat güçlü bir lider ve teşkilattan mah
rum olan bu hareket çeşitli bölünmeler 
ve imkansızlıklar yüzünden başanya ula
şamadı ve ingilizler tarafından çok kanlı 
bir şekilde bastırıldı. ingiliz kumandanı 
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önlerine gelip şehri dört taraftan muha
sara altına aldı. 14 Eylül 1857'de W. S. R. 
Hadson'un kumandasındaki İngiliz kuv
vetleri şehre girdiler. Çarpışmalar 19 Ey
lül'e kadar devam etti. 20 Eylül'de Hü
mayun'un türbesine sığınan ll. Sahadır 
Şah, ingilizler'in aile efradı ve saray er
kanına bir zarar vermeyeceklerine dair 
vaadlerine aldanarak teslim oldu (21 Ey
lül 1857). Fakat ingilizler sözlerinde dur
mayarak ll. Sahadır Şah'ın oğullarını ve 
saray erkanını kurşuna dizdiler. Saha
dır Şah isyana sebep olmaktan yargılan
dı, Aralık 1858'de suçu sabit görülerek 
müebbet hapse mahkum ve tahtından 
uzaklaştırılarak Burma 'nın Rangun şeh
rine sürgün edildi. 13 Cemaziyelewel 
1279'da (6 Kasım 1862) orada öldü. Hü
kümdarlığı boyunca hiçbir nüfuz ve otori
tesi bulunmayan Sahadır Şah 1857 ayak
lanmasındaki liderliği dolayı_sıyla Hindis
tan'daki hürriyet mücadelesinin bir sem
bolü ve HindQiar' la müslümanlar ara
sında sağlanan birliğin alemdan olarak 
kabul edilmektedir. 

Süfl yaratılışlı. bilgin, şair, müzisyen 
ve hattat olan ll. Sahadır Şah'ın Zafer 
mahlası ile yazdığı şiirlerini ihtiva eden 

bir divanı vardır. Şiirlerinin bir bölümü 
yayımlanmıştır (Hıyabtin-ı Tasavvuf IDeh
li 1259/ 1843]; Dfvan-ı Sanr!Dehli 1266/ 
18501 ; Külliyyat-ı Zafer INawal Kishore 
18871). Ayrıca Sa'di'nin Gülistan'ına bir 
şerh yazmıştır. 
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el- Melikü'l-Müeyyed Gıyasüddin 
Bahadır Şah b. Muzaffer Şah Gucerati 

(ö. 943 / 1537) 

GucerAt sultanı 
(1526- 1537). 
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Mahmud Begra'nın torunu. ll. Muzaf
fer Şah'ın oğludur. ll. Muzaffer Şah ka
rısının baskısı ile büyük oğlu İskender'i 
veliaht ilan edince Sahadır Şah gizlice 

Sahadır Şah Gucerati ~evrinde inşa edilmiş olan 115351 Diu Limanı ve Kalesi' ni gösteren bir gravür (E. Konukçu fotog.-af .,,;,;) 



Gucerat'tan kaçarak önce Dungarpur'da 
Udai Singh'e, sonra da Çitor'da Mevar 
hakimine sığındı. Onlardan yardım göre
meyince daha güçlü olduğunu duyduğu 
Delhi Sultanı İbrahim Lüdf' nin yanına 
gitti. Ancak bu sırada Lüdf ülkesi de Ba
bür tehlikesine maruz kalmıştı. Panipat 
sahrasında iken bu defa gizlice Babür'e 
müracaat etti. Babür savaş sonrası uy
gun bir zamanda kendisiyle görüşebile
ceğini bildirdi. Bahadır, Panipat Sava
şı'ndan önce bilinmeyen bazı sebeplerle 
LOdf karargahından ayrıldı ve Gucerat 
taraflarına gitti (1526). Bu sırada Il. Mu
zaffer Şah öldü ve yerine İskender sul
tan ilan edildi. Saltanatının başlangıcın
da halk üzerinde baskı kuran ve vezir
leri de her zaman hor gören İskender 
bir saray darbesiyle ortadan kaldırıldı. 

İskender'in küçük yaştaki kardeşi Mah
mud vezir İmadülmülk Hoşkadem'in yar
dımı ile hükümdar ilan edildi. Kısa za
manda sarayın bütün kontrolü İmadül
mülk'ün eline geçti. Bu durumdan mem
nun olmayan diğer emfrler Bahadır ile 
temasa geçerek onu Gucerat'a davet et
tiler. Bahadır İmadülmülk'ü yenerek or
tadan kaldırdı ve 1 526' da Gıyaseddin 
unvanı ile hükümdar oldu. Ahmedabad'
da devlet işlerini yoluna koyduktan son
ra siyasf meselelerle ilgilendi. Portekiz, 
Babürlü, Halaç, Nizamşah. Handeş ve 
hatta çok uzaklardaki Bengal ile Osman
lılar nezdinde elçilik yoluyla temaslarda 
bulundu. 

Daha sonra merkezi Mandu olan Ha
Iaç Sultanlığı ile mücadeleye girişti. Mal
va'nın önemli bir bölümünü kolaylıkla 

Gucerat topraklarına kattı . Ayrıca Halaç 
Sultanı Il. Mahmud Şah da oğullarıyla 

birlikte esir alındı ve hepsi yolda öldü
rüldü (17 Mart 1531) Bahadır Şah Mal
va'nın zaptından sonra HindO şehirleri

ne karşı harekete geçti. Hindistan' da 
büyük bir güç olan RacpOtlar'a karşı sa
vaştı. Reisieri Silhadi 25 Ocak 1532'de 
İmadülmülk Melikci b. Tevekkül adlı ku
mandan tarafından esir alındı. Gucerat
Delhi yolu üzerindeki Çitor da Sahadır'ın 
saldırısına uğradı. Racaları 1534'te Loic
ha' da mağlüp edildi. Ancak bu sırada 

Bahadır, Babürlü ve Portekizliler'le de 
ilgitenrnek zorunda kaldığından Ahme
dabad'a döndü. 

Vindhya sıradağlarının güneyinde, Tuğ
luklular'ın zayıflaması üzerine bağımsız
lıklarını ilan etmiş bazı müslüman dev
letler de Malva hadisesinden sonra Gu
cerat'a cephe almışlardı. Bahadır, Han-

deş FarOki ve Burhan Nizamşahfleri'ne 
karşı yeni bir sefere çıktı. Nizamşahfler'in 
elindeki Ahmednagar ile Hindistan'ın en 
önemli şehirlerinden ve kalelerinden olan 
Devletabad'ı kolayca zaptetti. Bu savaş 
sırasında yardımını gördüğü Berar Sul
tanı Alaeddin İmadşah iaşe işlerini ge
rektiği gibi düzenleyemediğinden ordu
da açlık baş gösterdi. Bahadır Şah bu 
tehlikeli durum üzerine Burhan Nizam
şah ile barış yapmak zorunda kaldı ve 
bunu sağlamak için de elindeki ganimet 
malı filleri ona iade etti. 

Malva ve Çitor taraflarında iken Hü
mayun Şah, Sahadır'ın hareketlerini ya
kından takip ediyordu. Fakat beklenme
yen bir zamanda Muhammed Zaman 
Mirza adlı bir beyin Gucerat'a sığınması 
Babürlüler'i harekete geçirdi. Hümayun, 
Sahadır'dan Hüseyin Baykara ailesine 
mensup Ma'süme Sultan Begüm'ün ko
cası Muhammed Zaman'ı teslim etme
sini istedi. Bu teklif kabul edilmeyince 
de Babürlü ordusu Çitor tarafına yürü
dü. Bu sırada Bahadır Çitor Kalesi önle
rinde kuşatma ile meşguldü. Hümayun 
Çitor muhasarasının bitmesini bekledi. 
Çitor'u ele geçiren Bahadır Babürlü kuv
vetlerinin üstünlüğü karşısında sürat
le iç kısırnlara çekilmek zorunda kaldı 

( 1534) . Hümayun da Çampanir, Manda
sor ve Mandu'yu ele geçirdi, başşehir 
Ahmedabad'ı muhasara etti. Bahadır du
rumun ciddiliğini görerek hızla sahile 
doğru kaçtı ve Portekizliler'den yardım 
istedi. Daha sonra da Hümayun 'un çı 

kan karışıklıkları bastırmak üzere Gu
cerat'tan ayrılmasından faydalanarak 
topraklarını geri almayı başardı. 

Portekiz-Gucerat münasebetleri 1534'
te çok gelişti. Hümayun'un önünden ka
çan Bahadır Portekiz genel valisinden 
yardım isternek zorunda kaldı ve bunun 
karşılığında Diu civarında bir kale yap
malarına izin verdi ( 1535) Di u, Basra ve 
Kızıldeniz'i Hindistan'a bağlayan önem
li bir ticaret limanı idi. Ancak Bahadır, 
Hümayun tehlikesi geçtikten sonra Por
tekizliler'e karşı daha sert bir siyaset 
takip etmeye başladı. 1536' da Diu'nun 
geleceğini görüşmek üzere buraya gel
di. 15 Kasım' da Portekizliler 'i şüpheye 
düşürmeden kendilerini ziyaret edece
ğini bildirdi. Portekiz Valisi Nuno da Cun
ha'yı Diu'ya davet etti. Diu'ya gelen Por
tekiz valisi hastalığını bahane ederek gö
rüşmeye gitmek istemedi. Bahadır ise 
durumu anlamadı ve onu ziyarete gitti. 
Vali ile görüştüğü sırada aleyhine bir 
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komplo hazırlandığını sezerek hemen 
ayrıldı. Karaya çıkmaya hazırlanırken Ma
nuel adlı bir Portekizli'nin saldırısına uğ
rayarak yaralandı ve denizde boğuldu 
(3 Ramazan 943/13 Şubat 1537) 

Bahadır Şah Portekizliler'e karşı güç
lü bir müslüman devletin desteğine ih
tiyaç duyuyordu. Bu maksatla Osmanlı 
sarayına değerli hediyelerle bir elçilik 
heyeti yollayarak ( 1536) yardım talep et
miş, ayrıca 300 sandık dolusu hazinesini 
de emniyet altına almak gayesiyle Mek
ke'ye göndermek istemişti. Bu heyet o 
sırada Edirne'de bulunan Kanünf Sultan 
Süleyman ile görüştü. Kanünf'riin emriy
le Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Pa
şa 22 Haziran 1 538'de yetmiş altı par
ça gemiden oluşan bir donanınayla Sü
veyş'ten yola çıktı ve 4 Eylül 1538'de 
Diu'ya vardı: ancak yeni Gucerat sultanı 
lll. Mahmud'dan yeterli destek görme
diği için Diu'yu kısa bir süre kuşattıktan 
sonra geri dönmek zorunda kaldı. 

Cesur, cömert ve çok gayretli bir hü
kümdar olan Bahadır Şah zamanında ül
ke en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Ölü
münden sonra iktidar mücadelesi başla
mış ve Gucerat tahtı ciddi sarsıntılara 

uğramıştır. Hüsam Han onun hayatı hak
kında Taril]-i Bahddurhi adlı bir eser 
kaleme almıştır. 
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