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14 Ekim 1643'te Dekken'e bağlı Bur
hanpür 'da doğdu. Babası Babürlü Hü
kümdarı Evrengzfb, annesi ise Raca Ra
cü'nun kızı Rahmetünnisa Nevab-Baf'dir. 
Babası eğitimiyle yakından ilgilendi. Çe
şitli ilim dallarında bilgi edindi ve özel
likle harp sanatını öğrendi. Bu arada 
Kur'an-ı Kerfm'i de ezber ledi. 

Küçük yaşta devlet işlerinde önemli 
görevler alan Sahadır Şah, 1663'ten iti
baren Bfcapür Krallığı'na karşı düzenle
nen sefere katıldı. Bu arada kardeşi Ek
ber'in Ecmfr civarında çıkardığı isyanın 
bastırılmasına yardım etti. 1683'te Goa 
üzerine yürüdü. Daha sonra emrindeki 
ordu ile Konkan'daki Maratalar ve Gol
konda ülkesine yapılan seferlere katıldı 
(1685-1686) Fakat bu sırada Golkanda 
Kutubşahf Hükümdan Ebü'l -Hasan ile 
gizlice iş birliği yapmasından şüphele

nilerek oğulları Muizzüddin ve Azfmüş

şan ' la birlikte hapse atı l dı (4 Mart 1687) 

Yedi yıl sonra serbest bırakılan Saha
dır Şah Agra valiliğine (sObedar) getirildi. 
1699' da Kabil valisi tayin edildi ve ba
basının ölümüne kadar bu görevde kal
dı. Babasının 22 Mart 1707' de ölümü 
üzerine hemen Babürlü tahtı için hare
kete geçti. Babası ölümünden önce Sa
hadır Şah'ı veliaht tayin etmiş, kardeş

lerinden Muhammed Azam ' ı Malva. Gu
cerat ve Kuzey Dekken, Kam Bahş' ı da 
Bfcapür ve Haydarabad valiliğine geti
rerek ağabeyleri Sahadır Şah'a tabi ol
malarını istemişti. Ancak Evrengzfb'in 
ölümü üzerine her biri hükümdarlığını 
ilan etti. Sahadır Şah Azam Şah'a mek
tup yazarak babasının vasiyetini hatır

lattı ve tahtta hak iddia etmekten vaz
geçmesini istedi. Fakat Azam Şah bu 
sözlere öfkelenerek kardeşinin üzerine 
yürüdü. İki kardeş Agra'nın güneyinde 
Saray- ı Cacev denilen yerde karşı kar-

şıya geldi. Yapılan savaşta Azam Şah ye
nildi ve oğlu Bfdar Baht ile birlikte savaş 
meydanında öldürüldü (18 Haziran 1707) 

Sahadır Şah'ın hükümdarlığırün ilk yıl
ları karışıklık içinde geçti. Nitekim Rac
pütlar'a karşı sefere hazırlandığı sırada 
diğer kardeşi Kam Bahş'ın isyanı üzeri
ne bu seferden vazgeçerek onunla sa
vaşmak zorunda kaldı. 13 Ocak 1709'da 
Haydarabad yakınlarında meydana ge
len savaşta kardeşi Kam Bahş yaralı ola
rak esir alındı ve bir süre sonra öldü, or
dusu da dağıldı. 

Kardeşlerini bertaraf ettikten sonra 
Racpütlar, Maratalar ve Sihler'le uğraş
tt. Racpütlar babası Evrengzib zamanın
da hiçbir olaya karışmamışlardı. Fakat 
onun ölümü ve taht kavgalarının başla

ması üzerine derhal isyana teşebbüs et
tiler. Bunun üzerine oğlu Azfmüşşan ile 
kumandanlarından Mün'im Han'ı gönde
rip bu isyanı bastırdı. Racpütlar daha 
sonra haraç tesbiti için gönderilen ka
dılkudata karşı yeniden isyan ettiler ve 
Ecmfr Kalesi mustahfızını öldürdüler. 
Sahadır Şah süratle üzerlerine yürüyün
ce yine af dilediler. 

Maratalar da Evrengzib döneminde iyi
ce sindirilmiş oldukları için ses çıkaramı
yorlardı. Taht kavgaları sırasında Maha
rashtra'ya yerleşmek üzere izin istedi
ler. Zülfikar Han'ın tavsiyesiyle Marata
lar'dan Şivaci'nin torunu Şahü. Kokan'a 
mansabdar* tayin edildi. Ancak bu bü
yük bir hata oldu ve giderek güçlenen 
Maratalar müslümanlara ait birçok yeri 
işgal ederek ayaklandılar. 

Sahadır Şah'ın en uzun seferi. Sihler'in 
lideri Benda 'ya karşı tertip edileniydi. 
Sihler'in son gurusu (d ini lider) Govind 
Singh. Sahadır Şah devrinde Babürlü or
dusunda mansabdar olarak görev almış 
ve taht kavgaları sırasında da onu des
teklemişti. Govind Singh'in fanatik bir 
Afgan tarafından öldürülmesi (ı 708) üze
rine ona halef olan Benda, Pencap'ta 
kendisinin Govind Singh olduğunu ve 
yeniden dünyaya geldiğini ilan ederek 
etrafına büyük bir kütleyi toplamayı ba
şardı. Delhi'nin 25 mil kuzeyindeki So
nepat'ta kazandığı · başarıdan cesaret 
alarak Hindistan'ın kuzeyinde hakimi
yet kurmak için 40.000 kişiyle yola çık
tı. Sadhaura ve Sirhind'i işgal edip bü
tün müslümanları öldürdü. Bunun üze
rine Sahadır Şah bizzat sefere çıktı. Sih
ler 4 Aralık 1710'da Sadhaura'yı boşaltıp 
müstahkem Lohgarh şehrine çekildiler. 
Sahadı r Şah Lohgarh'ı ele geçirdiyse de 
Benda'yı yakalayamadı. Ocak 1711'de 
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Sirhind'i de zapteden Sahadır Şah daha 
sonra Lahor'a döndü ve 20 Muharrem 
1124'te (28 Şubat 1712) orada öldü. Ölü
mü. üzerine dört oğlu Muizzüddin Cihan
dar Şah. Azfmüşşan, Reflüşşan ve Cihan 
Şah arasında taht mücadelesi başladı; 

sonunda Muizzüddin Cihandar Şah Ba
bürlü tahtına geçmeyi başardı. 

Sahadır Şah yaklaşık beş yıl süren sal
tanatı döneminde devletin bütünlüğü
nü korumayı büyük ölçüde başarmış ve 
hakimiyet sahasını Kabil'den Dekken'in 
en uzak noktalarına kadar genişletmiş
tir. Onun ölümünden sonra taht kavga
ları, iç isyanlar ve dışarıdan yapılan mü
dahaleler sonucunda Babürlü Devleti 
tam bir karışıklık içine düşmüştür. Sa
hadır Şah adil, merhametli, cesur, cö
mert ve nazik bir hükümdardı , fakat iyi 
bir devlet adamı değildi. Şii olduğu için 
cuma ve bayram hutbelerinde Hz. Ali'nin 
vasf olarak zikredilmesini istedi. Bu Sün
niler arasında büyük tepkilere yol açtı. 

Bunun üzerine Sünni alimleri toplaya
rak Hz. Ali'nin bizzat Hz. Peygamber ta
rafından halife tayin edildiğine dair ri 
vayetleri okuyup onları ikna etmeye uğ

raştı. Fakat halkın tepkisinin giderek 
arttığını ve oğlu Azfmüşşan'ın da onlar
la birlikte hareket ettiğini görünce bu 
kararından vazgeçti. 

Sahadır Şah ilme meraklı bir hüküm
dardı. Gaziddin ve Han Firüz Ceng med
reseleri onun zamanında kurulmuştur. 
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