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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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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 .,,;,;) 


