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Selmân Reîs'in ölümünden sonra yeğeni Emir Mustafa İbn Behram 
Bey, Yemen hakimi oldu. İleriyi gören ve tecrübeli bir kimse idi. Bir 
çok defalar şu veya bu sebepten ötürü, emir ve naiblerin, leventler tara-
fından öldürüldüğünü görmüştü. Bu yüzden Yemen'de kalmayı reddetti 
ve Kameran'a doğru ilerlemeye karar verdi1.

Uluğ-Hânî'ye2 göre, Mustafa Bey, bu sırada İstanbul'da bulunan 
Behram Bey'den görevinden uzaklaştırıldığına ve Yemen Naibliği'ne baş-
ka birinin tayin edildiğine dair haber almıştı. Bu sebepten dolayı babası 
ona, yeni Yemen naibi gelmeden Hindistan'a hareket etmesini tavsiye 
etmekteydi. Bununla beraber, bu görüşler başka bir çağdaş kaynak ta-
rafından benimsenmemektedir.

Söylendiğine göre bu sırada, Emir Mustafa, güney Kızıl Deniz (Ye-
men Denizi)'in herhangi bir Portekiz hücumuna karşı müdafaa edilebil-
mesi için, Kameran'da bir kale yapmak arzusunda olduğunu açıkla-
mıştı3.

Muhtemelen, 1528 Ocak ayı sonunda Kameran'da bulunan Türk 
kadırgalarını yakmak amacıyla Kızıl Deniz'e doğru yelken açmış bulu-
nan Portekiz donanması hakkında bilgi almıştı. Bununla beraber, Por-

1 Kutbeddin Mekkî, Berku’l-Yemanı fi  Fethi’l-Osmani, Ahbaru’l-Yemani ismile Âlı 
adında bir yazarın yapmış olduğu ilâveli tercüme, Hamidiye Ktb. no. 886, yp. 27b. - 28a.

2 Uluğ Hânı, Hacı ed-Dabir Abdullah Muhammad, Zafer ul JValih bı Muzaffer wa 
âlihl, A n Arabic History o f Gujarat, Edited by E.D. Ross, London 1910, cilt 1, s. 220. 
English Translation by M.F. Lokhandvvala, Oriental İnstitute, Baroda, 1965.

3 Berku’l-Yemanî, yp. 29b; Müneccim Başı, Derviş Abmet Dede, Sahâhi fül-ahbâr fi 
vekâi ül-âsâr (Arapça Cami’üd-Düvel), T.S.A.S. Renan Ktb. no. H. 1345, Nuruosmaniye 
Ktb. no. 3171-3172; Bak, Sahai fül-ahbâr, Matbaa-ı Amire, İstanbul, 1285 H, cilt III, s. 220.
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tekizliler aksi istikâmette esen rüzgârlardan dolayı Kameran'a varmaya 
muvaffak olamamışlardı4.

Emir Mustafa, hareket etmeden önce, Seyid Ali al-Rûmî'yi Yemen'- 
dek vekilliğine, Selmân Reîs'in kölelerinden olan Ahmed Bey'i de al-Rû- 
mî'nin idârî işlerde danışmanlığına tayin etti. Kameran'a varınca, bu-
rada bir kale inşa etmeye başladı ve gelecek deniz mevsimine kadar 
orada kaldı5. Buna rağmen, Mustafa'nın Kameran'daki ikâmeti hakkın-
da diğer çağdaş kaynaklar bir bilgi vermemektedirler.

Tanınmış bir çağdaş kaynağa göre, Türkler, 937/1530-1531 Ağus-
tosta muhasara edip, limanı bloka ettiler. Ama, Eitor de Silveira kuman-
dasındaki on teknelik bir Portekiz filosunun gelmekte olduğunu işitince 
Emir Mustafa, 1530 Şubatında Aden limanındaki muhasarayı kaldırdı 
ve başka ufuklara doğru yelken açtı6. Bu durum Portekizlilere kaleyi 
muhasara etmek fırsatını verdi.

OsmanlIlardan son derece korkan Aden hükümdarı, Portekizlilerle 
bir dostluk anlaşması yaparak, onlara yılda 10.000 eşrefi altın vergi 
ödemeyi kabul etmeyi ehveni şer buldu. Portekiz kumandanı Silveira, 
burada ayrıca Antonio Betelho kumandasında bir brigantin ile otuz 
Portekizli bıraktı7.

Muvaffakiyetsizlikle neticelenen Aden muhasarasından sonra. Emir 
Mustafa'nın Şhr'e gittiği kabul edilmektedir. Ertesi yılın başlangıcında 
(4  Muharrem 937/28 Ağustos 1530) Emir Mustafa, Hoca sefer ve öte-
kilerle birlikte, Şihr'den ayrıldı. Fakat ters esen muson rüzgârları yü-
zünden tekrar Şihr'e dönmek zorunda kaldılar. Mustafa Şihr'deki ikâ-
meti sırasında, Sultan'a yukarı Vadi Hadramut'daki savaşlarında hizmet 
etmek üzere yüz asker bıraktı8.

Bu bilgileri aldığımız kaynak9, yazının devamında. Emir Mustafa'-
nın Hoca Sefer ve ötekileri Sultan Badr'ın otağında bırakarak, Porte-
kizlilerin geleceği korkusu ile 13 Rebiülahir 937 /4  Aralık 1530 da Şihr'-

4 F.C. Danvers; The Portuguese in India, vol. I, London, 1894, s. 385.
5 An-Nur as-safir, yp. 71b, (British Musuem Add. 16648, 1):
6 F.C. Danvers; Aynı eser, 1, s. 398-399; R.S. Whiteway, The Rise of Portuguese 

Power in India 1497-1550, London, 1899, s. 227, Longworth Dames, The Portuguese and 
Turks in the Indian Ocean in the Sixteenth Century, J.R.A.S. part I, January 1921, s. 14.

7 F.C. Danvers, Aynı eser, I, s. 398-400; C.F. Beckingham (R.B. Serjeant, The Por-
tuguese o ft the South Arabian Coast, Oxford, 1963, s. 172’de).

8 Tarih-i Şihfî (yp. 68b) R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 56-57’de.
9 Aynı eser, (68b) R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 57-58’de.
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den Hindistan'a hareket ettiğini söylemektedir. Ertesi ay (15 Cemazi- 
yel-ewel /  3 Şubat 1531) bir Portekiz gemisi Şihr limanına girdi; fa-
kat Hoca Sefer tarafından mağlup edilip uzaklaştırıldı. Bundan sonra, 
15 Recep /  4 Mart 1531'de Sefer, Şihr'den ayrılarak Hindistan'a hare-
ket etti. Başka kaynakların10 ışığında. Emir Mustafa ile Hoca Sefer'in 
Hindistan'a gitmek üzere Şihr'den birlikte ayrıldıkları anlaşılmaktadır.

Mısır ve Arabistan'ın siyasi yapısındaki bu ehemmiyetli değişiklik-
ler esnasında. Batı Hindistan'da bir krallık olan Gücerat, Sultan Baha-
dır Şah (1526-1537 M .S.) tarafından idare edilmekteydi. Kendisi bazı 
Hint limanlarını ellerinde bulunduran Portekizlilerle iyi geçinmekteydi. 
Portekizlilerin, 1529 Ekiminde Goa'ya gelmiş olan enerjik bir valileri 
vardı. Bu vali, Nuno da Cünha idi. 1530 yılı başında, yeni vali11. Porte-
kizlilerin Batı Hindistan'daki topraklarının merkezini, Koçin (Cochin) 
den Goa'ya nakletti. Goa, bu tarihten itibaren, Hindistan'daki Portekiz 
topraklarının merkezi oldu. Cünha, bir liman şehri olan Diu'yu da ele 
geçirerek Portekiz Hindistan'ına dahil etmek arzusundaydı.- Portekizli-
lerin noktai nazarından bu kendilerinin bu bölgedeki topraklarının emni-
yeti bakımından gerekli idi, zira Diu Portekizlerin Hindistan'daki müs-
temlekeleri aleyhindeki faaliyetlerin merkezi ve Türkler için de bir sığı-
nak12 teşkil etmekteydi.

Portekizli vali, Diu'ya yapılacak hücum için bütün hazırlıkları yap-
tı. İdarî teşkilât, askeri teçhizat depoları ve tezgâhlar (doklar) bütün 
randımanlariyle çalıştılar ve neticede Diu'yu işgâl etmek için, 190 sa-
vaş gemisini ihtiva eden, 400 teknelik bir filo hazırlandı. Portekiz kuv-
vetleri, 3600 Portekizli asker, 2000 kadar Malabarlı, 8000 köle ve 5000 
yerli denizcinin dahil olduğu 6460 denizciden müteşekkildi13.

Nuno da Cünha, 6 Ocak 1531'de14 böyle heybetli bir filo ile Goa'- 
dan Diu'ya hareket etti.

Portekiz filosu, nihayet, 7 Şubat 1531'de Bete15 adaşına vardı.

10 Berku’l-Yemânî, yp. 29b; Uluğ Hânî, Aynı eser, I, s. 220.
11 Tarih-i Şihfl, (68b) R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 57-58’de.
12 Uluğ Hânî, Aynı eser, I, 220; Berkûl-Yemârii, yp. 224 a-b.
13 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 225; C.F. Beckingham (R.B. Serjeant, dip not s. 59’da); 

F.C. Danvers, I, s. 400; Tarih-i Şihrî’de (Serjeant s. 59). 300 tekne; John Briggs, History 
o) the Rise of the Mohemedan Power in India IV. dip not s. 132’de Portekiz kuvvetlerinin 
sayısı 15,600 olarak verilmektedir.

14 Aynı eser, s. 225.
15 Burada üç küçük ada vardır. Şıal Bet, Savai Bet ve Bens’la Rock adalar Diu’nun 26
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Bu kayalık ada tabiat şartları yüzünden kuvvetliydi ve 1000 rençberin 
yanı sıra 800 askerlik küçük bir kuvvet tarafından muhafaza edilmek-
teydi. Muhasara edilenler, şerefli şartlarla teslim olmaya razıydılar fa-
kat Portekizli vali onları esir etmekte İsrar etti. Bütün yaşama ümitle-
rini kaybeden ada ve garnizon halkı karılarını ve çocuklarını öldürerek 
büyük bir gayretle son ferdine kadar savaştılar16.

EMİR MUSTAFA KUMANDASINDAK İ TÜRK DONANMASININ  
1531 ŞUBATINDA H İND İSTAN'A VA R IŞ I:

Bete adası, Portekizlilerin tecâvüzüne uğradığı sırada. Emir Mus-
tafa ve Hoca Sefer kumandasındaki bir Türk donanması, Portekizliler 
tarafından hiç bir güçlükle karşılaşmadan Diu'ya vardı. Emir Mustafa'-
nın kuvvetlerinin 600 Türk ve 1300 Arap'dan17 müteşekkil olduğu söy-
lenir. Çağdaş bir kaynağa göre18 Türk macera peresti beraberinde 7 top, 
ve hatırı sayılır bir topçu kuvveti de getirmişti. Muhakkak ki, kendi 
kendilerini müdafaa etmek zorunda bulunanların böyle bir yardıma bil-
hassa ihtiyaçları olduğu kritik bir anda. Emir Mustafa'nın Diu limanına 
gelişi, hadiselerin görünüşünü tamamiyle değiştirmişti.

O devirde, Diu adası. Melik Togan ibn Melik Ayâ'z tarafından 
idare edilmekteydi. Kendisi Gücerat kralı Bahadır Şah'ın temsilcisi idi19.

veya 28 mü kadar doğusunda bulunmaktadır. Sözü geçen adayı ayırtetmek mümkün de- 
ğfldir. Bununla berabar, bu trajik hâdise, bu üç adadan birinde vuku bulmuştur.

16 F.C. Danvers, Aynı eser, I, s. 401 de, aralarında E to r da SUveria’nin da bulun-
duğu sadece dokuz Portekizlinin öldürüldüğü R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 226-227 de 
150 Portekizlinin telef olduğu, Tarih-i Şihrî (R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 59) da ise 200 kişilik 
garnizonun toptan öldürüldüğü ve PortekizUlerin 500 ölü verdiği söylenmektedir.

17 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 227, R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 18; F.C. Danvers, 
Aynı eser, I, s. 402.

18 Zeynüd-Din al-Ma’bari, Tuhfetül-Mucâhidûn, (Hakim S. Şemsuüah Kadri tara-
fından yayınlanmış), s. 36.

19 An Arabic History oj Gujarat, I, s. 220.
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Uluğ Hânî'ye göre, Türk amirali Melik Togan tarafından samimiyetle 
karşılanmış, büyük saygı ve hürmet görmüştü.

Emir Mustafa, Dlu adasına varır varmaz, adanın müdafaa mesuliye-
tini üstüne aldı. Üstün Türk topçu birliği adaya yerleştirildiği gibi şeh-
rin etrafına tahkimat çukurları kazıldı ve diğer mümkün olan bütün ted-
birler alındı. Emir Mustafa, bu tedbirlerle şehrin müdafaa imkânlarını 
büyük ölçüde kuvvetlendirmiş oluyordu.

Portekiz filosu. Bete adasını tahrip ettikten sonra, Diu önünde de-
mirledi ve limanın önündeki denizi kapladı20, ve sonra tekrar tekrar 
şehre hücum etti fakat Emir Mustafa onlara topçularının kuvvetinin 
tadını öyle bir tatırdı ki, Nuno da Cunha'nın gemisi manevra yapıp ye-
rini değiştirmek mecburiyetinde kaldı. Ertesi gün, şehir, on iki librelik 
mermi atan 40 topla, 50 kademelik bir mesafeden, aralıksız olarak, şid-
detle topa tutulmasına rağmen, Portekiz gemileri, ağır kayıplar vererek, 
Diu'dan ayrıldılar.

Düşman ümitsizlik içinde, muhasarayı kaldırdı ve 31 Şubat 1531 
gününün akşamında, arkasında, muazzam bir top bırakarak geri çekil-
di. Portekizliler, mağlubiyetlerinden dolayı o kadar ümitsizliğe kapılmış-
lardı ki, Müslümanlar, zaferlerinin şerefine top atınca, tayfalar sakat-
lanmış gemilerini terkettiler ve geri dönmeye güçlükle ikna edilebildi- 
ler21.

Kayıplara gelince, bu konuda Portekiz kaynakları rakkam verme-
mektedir. Buna rağmen, çağdaş bir tarihçi olan Uluğ Hânî22, bu deniz 
savaşı hakkında şu bilgiyi vermektedir: Mustafa, Portekizlilerin gemi-
lerinden bir çoğunu batırdı ve bunu, Diu kıyılarında eşi görülmemiş bir 
muharebe takip etti. Portekizliler kendilerini bozguna uğratan bu gemi-
lerin Diu'ya mı yoksa başka bir memlekete mi ait olduğunu anlayama-
dan, Diu Pattan'a kaçtılar. İçlerinden biri karaya çıkıp, bu gemilerin 
kimç ait olduğunu sordu. Bu gemilerin Emir Sultan’ın kız kardeşinin 
oğluna ait olduğunu öğrenen Portekizliler «Ona mukavemet edemeyiz» 
diyerek Goa'ya döndüler.

Zayiat hakkında Tarih-i Şihrî23 aşağıdaki malûmatı vermektedir:

20 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 227; F.C. Danvers, Aynı eser, I, s. 401.
21 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 227-228; John Briggs, Aynı eser, dip not, 132; Zeynüd- 

Din, Rowlandson’un tercümesi, s. 36, Watson, Hist, o f Gujarat, s. 41; Elphinstone, The 
History o f India, s. 745.

22 A n Arabic History of Gujarat, I, s. 220; bak. E.D. Ross, Aynı eser, s. 11.
23 R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 59.
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«Tanrı, Müslümanları onlara muzaffer kıldı ve dönme Hıristiyanlar- 
la taraftarları ve Malabarlılar sayılmıyacak olursa, içlerinden 1500 ta-
nesi öldürüldü, kırk kadar yelkenli gemi batırılıp, yirmi tanesi de ele 
geçirilerek bir çok esir alındı. Öyle ki, Frenkler bozguna uğrayarak geri 
çekildiler.

Heybetli bir Portekiz filosunun Diu'dan geri püskürtülmesi muhak-
kak ki Osmanlı Sultanı'nın nüfuzunu arttırmış ve kat'i olarak devrin en 
kudretli Müslüman hükümdarı olarak kabul edilmişti.

Bahadır Şah Çitor (Chitor) kalesini muhasara ettiği sırada, Porte-
kiz filosu Diu'ya varmıştı.

Bu haberi alınca. Bahadır Şah, derhal Çitor muhasarasını kaldırdı 
ve Çampanir'e geldi. Bu arada, Portekiz hücumu püskürtülmüş ve düş-
man geri çekilmişti.

Türk amirali Emir Mustafa'nın cesaret ve kahramanlığı Diu’yu kur-
tarmıştı. Mustafa, Sultan tarafından Çampanir'e çağırıldı ve burada 
Bahadır Şah tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Sultan Türk kah-
ramanının yiğitliği karşısında çok memnun olmuştu ve Sultanın nedim-
leri mevkiden indirilirken o yüksek bir mevkiye getirildi24. Sultan, Emir 
Mustafa'ya Rûmî Nâsır Han ve Hoca Sefer Selmani'ye Hudavend Han 
payelerini verdi25. Bahadır Şah, bununla da kalmayarak Türk kahramanı-
nın hizmetini, ona Raner, Surat ve Muhaim'e kadar bütün bitişik sa-
hilleri vererek mükâfatlandırdı. Bunlara daha sonra Diu'da ilâve edildi. 
Bu Diu'nun eski valisi Melik Togan'ı son derece gücendirmişti. «Bunun 
neticesinde Melik Togan ile Emir Mustafa arasında evvelâ Melik To- 
gan'ın Diu zeametinden uzaklaştırılması sonra da Emir Mustafa'nın şi-
kâyeti üzerine hapsedilmesi ile sonuçlanan entrikaların başlamasına 
sebep oldu. Daha sonra Sultan Çitor üzerine ikinci bir sefere çıkmaya 
karar verince, Rûmî Han'ın teveccühünü kazanmak için. Melik Togan 
öldürüldü26.

Gücerat Hükümdarı Bahadır Şah (1527-1537), tahta çıktıktan bir-
kaç yıl sonra devrinin en büyük Müslüman hükümdarlarından biri ola-
rak kabul edilmeye başlamıştı. Birçok Hint Prensleri, düşmanlarına 
karşı onun yardımını istemekteydiler. Bu kadarla da kalmıyordu. Gü-

24 Uluğ Hânî, Aynı eser, I, s. 220.
25 İbid, Aynı eser, s. 220; Tarih-i Şihrî (yp. 68b) R.B. Serjeant, Aynı eser, s. 60 da; 

Ahbarul-Yemânî yp. 28b.
26 Uluğ Hânî, Aynı eser, s. 220.
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cerat, Gücerat kralının himâyesine sığınan herkesin barınağı olmuştu. 
Bununla beraber. Bahadır Şah, saltanatının en parlak yıllarında ileride 
Portekizlileri Batı Hindistan'daki nüfuzlarını kuvvetlendirmek fırsatı ve-
recek olan bir siyasî hata yaptı.

Muhammed Zaman Mirza adındaki bir âsi, Delhi'den kaçarak Gü- 
cerat'a geldi ve Bahadır Şah tarafından himaye edildi. İmparator Hümâ-
yûn, bir elçiyle mektuplar göndererek âsî Muhammed Zaman Mirza'nın 
iâde edilmesini istedi. Bahadır Şah, meseleyi diplomatik yollarla hallede-
ceğine müztehzi bir cevap gönderdi. Bu hakaretimiz cevap, Hümâ- 
yûn'un canını sıktı ve derhal, Bahadır Şah'ı cezalandırmak üzere üze-
rine yürümeye karar verdi27.

Bahadır Şah, Çitor Muhasarasiyle meşgulken. Hümâyûn büyük 
bir orduyla Gvalyor'a vardı. Bahadır Şah, Çitor’u muhasara ederken Hü-
mâyûn Gvalyor'da onun gazasını bitirmesini bekledi. Bahadır Şah Çitor 
muhasarasına devam etti ve nihayet hücum ederek burayı ele geçirip, 
muazzam ganimetler elde etti. Bundan sonra Bahadır Şah, Mandasor 
kalesine doğru ilerledi ve Emir Mustafa Rûmî Han'ın kumandasındaki 
üstün bir topçu birliği ile birlikte ordusuna karargâh kurdu. İki ay iki 
İslâm hükümdarının orduları karşı karşıya kaldılar, fakat askerler top 
ve silâhların menziline girmekten kaçınıyorlardı. Hümâyûn Şah Baha- 
dır'ın karargâhına gelen erzakları bloke etmek için kesin tedbirler almış 
ve bu, Bahadır'm kampında kıtlık başlamasıyla sonuçlanmıştır. Bahadır, 
Şah, esir edilebileceğini anlayarak cesaretini kaybedip kaçmıştır. Onun 
kaçışından sonra da Gücerat birlikleri dağılmıştır28.

Burada, 1531 yılında Portekizlilerin Diu'yu muhasara edişi sırasın-
da ehemmiyetli bir rol oynamış olan Türk kahramanı Emir Mustafa

27 Mirat-l Ahmedi, Bölüm I (Farsça metin, Syed Nawab Ali tarafından yayınlan-
mış), Oriental Institute, Baroda, 1928, s. 73-74; Seyyid Muhammed İbn Munavver ül-Mülk, 
Tarih-i Selâtm-i Gücerat, Bodleian Lib. Oxford Ms. No. Caps. Or. c. 10, yp. 13b-14a; 
Elliot, The History of India, V, s. 190. Portekizli bir çağdaş tarihçi olan FariaY Souza Hin-
distan'ın iç meselelerinden habersiz olarak yanlış bilgi vermektedir. Bak, Briggs’in Firişte 
IV’ü, s. 133-134. Biker’in Portekiz (Hint) Antlaşmaları (1505-1542) Cilt I, s. 97 de, Hümâ- 
yûn’un saldırışının sebebi, hatalı olarak, Bahadır Şah’ın silâhlı bir tecavüze geçmiş bulun-
duğu Çitor kraliçesinin isteği olarak gösterilmektedir. Hümâyûn Şah Bahadır Şah’a Çitor’a 
saldırmaması için haber göndermiş ve bu istek Bahadır Şah tarafından tabiatiyla reddedil-
miştir. Hemen o anda, Hümâyûn Şah Çitor krallığını, Mandu’yu ve Gücerat’m büyük kıs-
mım ele geçirmeye karar vermiştir.

28 Elliot, Aynı eser, V, 191, 192; Uluğ Hânî, Aynı eser, I, s. 232. J.W. Watson, His-
tory of Gujarat, Bombay, 1886, s. 42.
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Rûmî Han'ın Bahadır Şah'ı Mandasor'da terk edip, kendisini samimiyet-
le karşılıyan Hümâyûn'a gittiğini işaret etmek de alâka çekici olacak-
tır. Bu terkediş, bazı Müslüman kaynaklar tarafından tenkit edilmekte, 
bazıları ise Bahadır Şah'ın vaatlerini tutmamış olması dolayısiyle onu 
haklı görmekte ve neticede Mustafa Rûmî Han'ın kırık bir kalple ondan 
ayrıldığını söylemektedirler29.

Bahadır Şah, Mandasor'dan kaçtıktan sonra evvelâ Mandu'ya gel-
di ve oradan da Çampanir'e kaçtı. Bu sırada Hümâyûn Mandu'yu ele 
geçirdi. Mandu'nun düşüşünden sonra Hümâyûn Gücerat Kralının pe-
şinden Çampanir'e gitti. Bahadır, Hümâyûn'un gelişini haber alınca, 
Kambey'ye gitmek üzere, acele buradan ayrıldı. Kambey'de, Portekiz-
lileri Hindistan'dan atmak için hazırlanmış olan 100 gemi ile başkaca 
harp malzemesinin bulunduğu söylenir. Hümâyûn'un peşinden gelmek-
te olduğu, böyle ehemmiyetli bir anda Bahadır Şah, Hümâyûn'un eline 
geçmesini önlemek için herşeyin ateşe verilmesini emretti. Bundan 
sonra da acele Diu limanına gitti30.

BAHADIR ŞAH VE PORTEKİZLİLER:

1531'de Portekiz filosunun Diu'dan geri püskürtülmesinden son-
ra, Nuno da Cünha harpte kaybettiklerini anlamıştı. Şimdi kaybedilen 
nüfuzlarını yeniden kazanmanın bir tek yolu vardı: Siyaset yoluyla 
Diu'yu ele geçirmeye muvaffak olabilirdi.

Portekizlilerin ertesi yıl. Batı Hindistan'daki bir çok sahil şehirle-
rini tahrip ettikleri, bir çok kişiyi öldürüp, dört bin kadar esir aldıkları 
söylenmektedir. Ayrıca, Bassein şehrinden31 400 top ile fazla miktarda 
mühimmat elde ettiklerine de inanılmaktadır.

Buna rağmen, 1533 yılında. Bahadır Şah ile Nuno da Cünha ara-

29 Tarih-i Selâtin-i Güjarat, yp. 13a; Mirat-i Ahmedi, s. 74; Tarih-i Sihri, R.B. Ser- 
jeant, Aynı eser, s. 60 da, A n Arabic Bistory o f Gujarat, I, s. 243-256.

30 Uluğ Hâni, Aynı eser, I, s. 243; Elliot, Aynı eser, V, s. 193; Tarih-i Şikrî, R.B. 
Serjeant, Aynı eser, s. 6 da.

31 F.C. Danvers, Aynı eser, I, s. 404; Briggs’in Firiste, IV’ü, s. 133.
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sında bir görüşme tertiplenmiş, taraflar antlaşmanın hükümleri üzerin-
de anlaşamadıkları için, bu görüşme olmamıştır32.

Ertesi yıl (1534) Martin Alfonso kumandasındaki Portekiz filosu 
Daman'ı muhasara etti ve müdafilerden çoğunu öldürerek Daman kale-
sini yerle bir etti33.

Görünüşe göre, Bahadır, Çitor seferine çıkmadan önce, Portekiz-
lilerin dostluğunu kazanmak için Bassein adasını onlara vermeyi teklif 
etmiştir. Muhtemelen, sefer esnasında, onların tehdidinden kurtulmak 
istemişti.

Bahadır Şah, Türk - Moğol ordusuna karşı mükerrer mağlûbiyetlere 
uğradıktan sonra, Surath hariç, hemen hemen topraklarının bütününü 
kaybetmişti. Büyük bir ümitsizliğe kapılarak Sultanlığı yeniden elde 
etmesine yardım edebilecek her kaynaktan yardım sağlamaya çalışıyor-
du. Bu arada Mekke'ye kaçmak için de plânlar yaptı. Fakat sonra bun-
dan vazgeçti.

Diu şehrine iltica ettikten sonra, buradaki ikâmeti esnasında hü-
kümdarlığını yeniden elde etme yolunda yardımlarını sağlamak için Por-
tekizlilerle görüşmelere başladı. Nihayet elçiler gönderildi ve antlaş-
manın şartları ve hükümleri müzakere edildi. Sonunda, Portekizli vali, 
30 yelkenli gemi ile Diu'ya geldi ve burada Sultan'la buluştu. Bunun 
üzerine, 25 Ekim 1535'de Gücerat hükümdarı ile Nuno da Cünha ara-
sında bir antlaşma yapıldı34. Bu muahede, bilhassa Portekizlilerin men-
faatleri üzerinde durmakta ve Bahadır Şah'ın meselelerine ikinci derece-
de ehemmiyet atfetmektedir. Muahedenin35 belli başlı hususiyetleri şu 
şekilde sıralanabilir:

1. Bahadır Şah toprak üzerinde hak iddia etmek ve vergi top-
lamak şartiyle Portekizlilere Diu’da, bir kale yapabilmeleri için, istedik-
leri bir yeri bahşetmekten bahtiyarlık duymaktaydı.

2. Muahedede, Bassein’in teslim oluşu. Bahadır tarafından teyit 
edilmekteydi.

32 Biker’in Portekiz antlaşmaları (1507-1542), Cilt I, Orijinal antlaşmaların tercüme-
leri. I.O. Lib. Ms. No. 125 (Tombo da Estada da India 01, 180 V), s. 96.

33 F.C. Danvers, Aynı eser, s. 405.
34 Biker’in Portekiz antlaşmaları (1507-1542), Aynı eser, s. 98-101; R.S. Whiteway, 

Aynı eser, s. 239-240; F.C. Danvers, Aynı eser, I, s. 416-417.
35 Biker’in Portekiz antlaşmaları, Aynı eser, s. 102-105.
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3. Bahadır Şah ile Portekizlilerin, karşılıklı olarak dostlarının dost, 
düşmanlarının düşman sayılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. Vali, 
Portekiz kralı adına. Bahadır Şah'a karada ve denizde yardımcı ola-
cak, Gücerat hükümdarı da, ihtiyaç olduğu zaman adamları ve donan-
ması ile onu destekleyecekti.

4. İki taraf da, ihtidalara (din değiştirme) mâni olmak için ted-
birler almak, uygun vasıtalara baş vurmakta anlaşmışlardı.

5. Muahedede, Gücerat hükümdarının, Portekizlilere, Diu'dan baş-
ka, Bassein ve Reyz Betes bölgeleri arasında iki kaleyi daha, bütün hak-
ları ile beraber ve devamlı mülk olarak, vereceğine de işaret edilmek-
teydi.

Çağdaş Şark kaynaklarından çoğunun bu muahede hakkında hiç 
bir şey söylememeleri hayret vericidir. Bu yüzden, görüşleri zaman za-
man tarafgirine olan Portekizlilere bağlı kalmak zorundayız. Bununla 
beraber Uİuğ Hâni33, meşhur eserinde, muahedeyi şöyle anlatmaktadır:

«Bahadır, 500 Frenk askerînin emrinde olması şartı ile adayı (Frenk- 
lere) verdi. Bahadır'ın fikri Hümâyûn tarafından anlaşılınca bu anlaş-
maya yeri halkın muvafakatim önlemek istediği için Bahadır Cagat va-
lisine hücum etti. Bahadır, Frenklerin mezkûr şarta göre, kendisinin ya-
nında savaşa katılmadıklarını gördü. Sonra Cagat valisi itaat etti. Ba-
hadır da Diu'ya döndü ve Frenklerin ahşap binayı hemen kaldırdıklarını 
ve yerine taştan daha geniş bir kale yaptıklarım gördü. Bahadır, kendi 
kendine bunların bir fenalık düşündüklerini hissetti, fakat onlara söyle-
medi. Frenklerin ne yapacaklarım Diu (şehir) den takip etti».

Modern tarihçilerden birçoğuna hâkim olan kanaate37 göre. Bahadır 
Şah, Portekizlilerin yalnız bir ticârethâne kurmalarına müsâade etmişti. 
Onlar ise bunu sonradan heybetli bir tahkimat haline getirmişlerdi.

Muahedenin esaslı bir şekilde incelenmesi, antlaşmanın imzalan-
masından önceki temas ve görüşmelerde Bahadır Şah'ın gerektiği gibi

36 An Arabic History of Gujarat, I, s. 258.
37 Briggs, Aynı eser, s. 134; Elphistone, Aynı eser, s. 745; Watson, Aynı eser, s. 42.
Mirat-i Ahmedi'nin yazan, Bahadır Şah’ın AvrupalIların entrikalanndan tedirgin ol-

duğunu ve Diu adasında inşa ettikleri kale hakkında kendileri ile münakaşa, ederek devamlı 
olarak onlan uzaklaştırmak yollannı aradığım söylemektedir, s. 250. Farsça, metin. Kısım. I, 
s. 75.
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temsil edilmemiş olduğu hakikatini de ortaya çıkarabilir. Kendisinin, 
muahedenin muhtevasından bihaber olması ihtimali de varittir.

Portekizlilerin hakikatte kale için bir yer elde etmekle alâkadar ol-
dukları, krallığını geri aldıktan sonra kendilerini Diu'dan uzaklaştırmaya 
çalışması mümkün olan Bahadır'a yardım etmek isteğinde ise samimi 
olmadıkları söylenir38.

Muahedenin imzalanmasından sonra, Portekiz valisi, derhal Diu'- 
daki kalenin inşaatına başladı. Deniz kıyısından dağa kadar olan du-
var, 17 ayak kalınlığında ve yirmi ayak yüksekliğinde yapıldı ve beş ay 
sonra, 1536 Martında inşaat işleri tamamlandı. Vali, 900 kişilik bir kuv-
vet ile 60 top bir çok fitilli tüfek ve diğer teçhizatı, Diu kalesinde. Ma-
nuel de Souza'nın kumandasında bıraktı39.

Bahadır Şah, Portekizlilerin gerçek amaçlarını anlayarak Güceratlı- 
ları Portekizlilerden ayıracak bir sür yapılmasını emretti. Buna rağmen, 
zayıf vaziyette olduğu için sur inşaatının tamamlanmasından vazgeçti40.

Bu arada, Şir Şah Surî'nin Hümâyûn idaresinde baş kaldırması ile, 
Kuzey Hindistan'ın vaziyetinde dramatik değişiklikler olmuştu. Hümâ-
yûn, Şir Şah Sûrî'nin isyan ettiğini öğrenir öğrenmez, Gücerat'ın idare-
sini kardeşi Mirza Askari'ye bırakarak buradan ayrılıp Şir Şah'a karşı 
yeni bir sefer tertiplediği Agra'ya gitmişti. Hümâyûn'un çekilişi, Baha- 
dır'a bir fırsat sağlamış oldu ve Bahadır asilerin yardımı ile kısa bir 
zaman içinde krallığını geri almaya muvaffak oldu.

Burada, Bahadır Şah'ın, Moğol ordusu karşısında uğradığı mü-
kerrer mağlubiyetlerden sonra, Mekke'ye gitmeyi tasarladığı fakat son-
radan fikrini değiştirdiğini belirtmek yerinde olur. O, haremini ve hâ-
zinesini veziri Asaf Han'a teslim etmiş ve ona Mekke'ye doğru yola 
çıkması emrini vermişti. Muhtemelen, bu tedbirleri emniyet için almış 
olsa gerektir. Asaf Han'ın, Sultan Süleyman Han'a yazdığı, 17 Zilhacce /  
7 Haziran 1536 tarihli mektuptan. Bahadır Şah'ın kendisine 13 Mart 
1536 tarihinde bir mektup gönderdiğini, bu mektupta Gücerat krallığı-
nın yeniden kurulduğunu bildirerek, vezire, münasebetlerini kuvvetlen-
dirmek için Sultan Süleyman Han'a bir elçi göndermesini emrettiğini 
öğreniyoruz.

38 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 242.
39 P. Baldaeus, A. Description o f............... Caromandal in Churchill’s Collections oj

Voyages, London, 1704, 111, s. 592.
40 Briggs, Aynı eser, IV, s. 134; P. Baldaeus, Aynı eser, 111, s. 592.

Tarih Enstitüsü Dergisi - Forma 17



258 - M. YAICUB MUÖHUL

Bahadır Şah'ın> emrinde kuvvetli bir donanma bulunan Osmanlı 
Sultanı ile, Portekizlileri Hindistan'dan atabilmek için sıkı münasebetler 
tesis etmek istemiş olması da mümkündür.

O, Portekizlilerden şikâyetçiydi, zira, barış ve dostluk muahedesin-
den sonra onlar Gücerat krallığını kurtarmak için kendisine yardım et-
mek yolundaki vaatlerini tutmamışlardı. Buna ek olarak, Diu'da nüfuz 
sahibi olduktan sonra, Bahadır'ın kendi gemilerinin bile Diu limanın-
dan ayrılmalarına müsaade etmeyen Portekizlilerin hakaretamiz tavır-
larından da tedirgin olmaktaydı41.

Beri yandan, Portekizliler de, zaaf gösterdikleri ve bu fırsatı değer-
lendirmeyi bilmedikleri takdirde. Batı Hindistan'da asla kuvvete sahip 
olamayacaklarının farkındaydılar. Bahadır'ın Osmanlı Sultanı ile mek-
tuplaştığından haberdar olmuş olmaları da muhtemeldir. Bıı sebepten, 
Osmanlı Sultanı ile Bahadır Şah'ın kendilerine karşı müşterek bir ha-
rekâta girişmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, Gücerat Sultanını 
hapsetmeye (nezaret altına almaya) karar verdiler.

Bahadır Şah, tahtını tekrar ele geçirdikten sonra, kendisini, Porte-
kizlilere Diu'dan çekilmelerini ihtar edebilecek kadar kuvvetli hisset-
mekteydi. Bu sebepten dolayı, 1536 yılı sonunda, Portekizliler ile Diu'- 
nun istikbâli hakkında görüşmelerde bulunmak üzere, Çampanir'den 
Diu'ya geldi. Görünüşe göre. Bahadır Şah, kendisinden fazla emin ol-
duğu için, meseleyi dostane yollardan halledebileceğine inanmaktaydı. 
Bu yüzden, 13 Kasım 1536 da, muhtemelen Portekizlilere emniyet tel-
kin etmek için, kalelerini ziyaret etti.

Portekiz valisi, askeri bakımdan Diu kalesini ellerinde tutabilecek 
kadar kuvvetli olmadıklarını çoktanberi farketmiş bulunuyordu. Baha-
dır Şah'ın kaleyi ziyaret ettiğini ve kılına bile dokunulmadan çıkıp git-
tiğini işitince çok sinirlendi ve avlarını kaçırdığı için, Diu kumandanına 
sert bir tekdir gönderdi.

Bundan sonra, Portekizli vali, meselenin halledilebilmesi için. Ba-
hadır Şah tarafından Diu'ya davet edildi. Bunun üzerine, Nonu da Cün-
ha, 9 Ocak 1537 günü 300 yelkenliden ibaret bir filo ile Goa'dan hare-
ket etti. Bassein'den kayınbiraderi Antonio da Silveria’yı aldıktan son-
ra Diu'ya vardı. Bu esnada Bahadır Şah avlanmakla meşguldü.

Portekizlilerin verdikleri bilgiye göre, Nonu da Cünha hükümda-
rın, kendisine vermeye niyetlendiği bir ziyafette onun esir edeceği ve

41 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 243-244. .
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bir kafes içinde Büyük Türk'e göndereceği hakkında dedikodular işit- 
mişti. Bu yüzden, şehirde buluşmayı reddedebilmek için hastalık baha-
nesini ileri sürdü ve Manuel de Souza'yı kendi adına özür dilemek üze-
re Bahadır'a gönderdi. Bahadır Şah, aklına hiç bir kötülük gelmeden 
Portekizli valinin sıhhatini sormak gayesiyle yanına kendi adamların-
dan birkaç kişi alarak birlikte onu ziyaret etmeye karar verdi*2.

Bahadır Şah'ın ziyâreti tamamiyle beklenmedik bir hâdise idi. Sul-
tanın geldiğini işiten vali derhal gerekli vaziyeti aldı ve Bahadır Şah'ı 
kabinesinin kapısında karşıladı43.

Hükümdar, Nuno'nun kabinesinde bulunduğu sırada, valinin adam-
larından biri içeri girdi ve valinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Muhteme-
len bazı emirler hakkında soru sormaktaydı. Bu vaziyet Bahadır'ın şüp-
hesini celbetti. Hükümdar, tehlikeyi farkederek, derhal valinin yanın-
dan ayrıldı ve kayığına dönerek adamlarına acele sahile doğru kürek 
çekmelerini emretti.

Neden sonra Nuno da Cunha'nın aklı başına gelmişti.- Derhal Ma-
nuel de Souza'ya, başka bir kayıkla hükümdarın peşinden gitmesini ve 
valinin Portekiz kralının bir haberini vermeyi unutmuş olduğunu söyle-
mesini emretti. De Souza aynı zamanda, onu, yeni tahkimatı ziyaret 
etmeye davet etmek ve burada valinin gelmesini beklemesini rica et-
mek emrini de almıştı. Bütün öteki subaylar da Manuel de Souza’yı 
takip etmek emrini almışlardı.

Bahadır Şah Manuel'in kendisini takip ettiğini görünce hızını kes-
ti. Manuel, saltanat kayığının yanına gelince, mesajı verdi. Hükümdarla 
beraber kayıkta bulunan Hoca Sefer, gitmesini tavsiye etti, zira onu 
alakoyacaklarından şüphelenmişti. Buna rağmen. Sultan, Souza'yı ka-
yığına davet etti ve Souza dikkatsizce atlarken denize düştü ve hüküm-
darın kayıkçıları tarafından kurtarıldı. Bu hadise Portekizliler arasında 
heyecanın doğmasına yol açtı. Bu sırada, mavnaları ile iyice yaklaşmış 
olan Portekizliler, ellerindeki silâhlarla Sultanın kayığına doldular. Ciddî 
bir muharebe başladı. Bir düzineden fazla olmayan Bahadır'ın adamları, 
kendilerini müdafaa etmek için o kadar şiddetle savaştılar ki Portekiz-

42 «The Porteguese Asia» da (Briggs, Aynı eser, s. 137 de A tıf yapıyor) 1 ? 'İrişi, Abu 
Tiırab (Tarih-i Gujarat), s. 32 da 19 kişi. Mirat-Sikenderi’de 5 veya 6 kişi denildiği halde, 
Mirat-i Ahmedi ve Abul Fazl’m Akbarnâme’smât nedimlerin sayısında bahs edilmemektedir. 
Bak. R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 246-247; M.S. Commissariat, Aynı eser, I, s. 376-377.

43 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 247.
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liler, avlarını kaçırabileceklerini bile bir ara düşündüler. Bu sırada, bir 
çok Portekizli ile beraber, Souza'nın da telef olduğu söylenir. Buna rağ-
men, çok geçmeden, hükümdarın kayığındaki Hristiyanların sayısı, 
Müslümanların sayısını aştı. Sultan yaralanmıştı. Bunun üzerine hüküm-
darın kayığı kaçmaya teşebbüs ettiyse de kayıktaki denizcilerden üçü 
top atışı ile öldürüldü, ve bu kaçmayı imkânsız hale getirdi. O zaman. 
Bahadır, kıyıya kadar yüzmek ümidi ile kendini denize attı fakat bo-
ğulmak tehlikesine maruz kalarak Portekiz teknelerinden birine yakla-
şıp bir küreğe asıldı. Bu esnada bir kaç tayfa kargı ile onu öldürene 
kadar yüzüne vurdular. Vücudu bir süre su üstünde kaldıktan sonra 
battı. Ne Sultan'ın ne de Souza'nın cesedi bulunabildi14.

Bahadır Şah'ın harnâne bir şekilde öldürülüşü Diu halkı arasında 
korku ve dehşet yarattı ve bir çoğu şehri terketmeye başladı. Bahadır'ın 
sarayının aradığı ve sarayda büyük miktarda harp malzemesi içinde çok 
sayıda tunç ve demir ve şahmaran adı verilen üç büyük topun da bulun-
duğu söylenir.

Portekizliler, Bahadır Şah'ın evrakı arasında, yenildiği takdirde ko-
laylıkla Hindistan'dan Mekke'ye kaçabilmesini hazırlamak maksadıyle 
haremi ve hâzinesi ile birlikte Mekke'ye gönderilen Asaf Han'ın mek-
tuplarını buldular.

Hoca Sefer Selmani, muharebede yaralanmış olmasına rağmen, 
daha önce iyilik etmiş olduğu bir Portekizli tarafından kurtarılmıştı. Şeh-
rin işgal edilmesinden sonra, Portekizliler belki de şehir halkını" mem-
nun etmek için. Hoca Sefer'i Diu'nun idaresine memur ettiler. Bunun 
yanı sıra, valinin kayınbiraderi olan Antonie de Silveria da Diu kalesine 
kumandan tayin edildi15.

Bahadır Şah'ın katledilmesinden sonra, onun daha önce himaye 
etmiş olduğu Mirza Muhammed Zaman, memleketteki iç karışıklıklar-
dan faydalanarak kendini Gücerat Sultanı ilân etti. Nuno da Cünha, Gü- 
cerat toprakları üstündeki hakimiyetini kuvvetlendirmek ve Gücerat 
tahtı üzerinde hak iddia eden bu şahıstan geniş topraklar elde etmek 
maksadı ile Mirza Muhammed Zaman'ı destekledi. Onun, Bahadır’ın

44 The Portuguese Asia, Briggs tarafından atıf yapılıyor, Aynı eser, IV, s. 137-138; 
Bldaeus, Aynı eser, III, s. 593-594; Erskine, Aynı eser, n ,  s. 93; M.S. Commissariat, 
Aynı eser, s. 378.

45 R.S. Whiteway, Aynı eser, s. 250, C.F. Danvers, Aynı eser, I, s. 240; Erskine, 
Aynı eser, n ,  s. 93.
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dul kalan karısının mülkiyetindeki hükümdar hâzinesinden 700 sandık 
altın gaspettiği ve on iki bin kişilik bir kuvvet toplandığı söylenir48. 
Muhammed Zaman, Gücerat tahtına çıktıktan sonra Nevanagar (Delwa- 
da)47'ya 9itti ve burada 27 Mart 1537'de, Nuno da Cunha'nın yardı-
mını temin etmek için onunla bir antlaşma yaptı48. Bu antlaşma, Porte-
kizlilerin Hindistan üzerindeki gerçek emellerine ışık tutmaktadır. Bu 
barış muahedesine göre, Portekizliler Mirza Muhammed Zaman'a mâ-
nevi bakımdan destek olmayı kabul etmekle kalmayıp, Diu - Gücerat 
adına para basma isteğini izhar etmekteydiler. Muhammed Zaman, Gü- 
cerat'ın meşru hükümdarı olarak kabul ve Diu'daki Sefa camiinde adına 
hutbe okunmasına müsaade ediliyordu. Portekizlilerin desteğine karşı-
lık, Mirza M. Zaman, onlara Manglore şehrinin limanını. Bete Çalagan 
(Chalagan) adasını, Hindistan'ın batı kıyısındaki bütün liman ve diğer 
bölgeleri, bütün kira hakları ve selâhiyetleri ile denizden içeri doğru iki 
büçük kos (beş km) genişliğinde' bir şerit halinde bağışlıyordu. On-
lara Bassein'e kadar olan Daman topraklarını da veriyordu.. Muahedede 
bunlardan başka Bahadır Şah'a ait olan bütün savaş ve ticâret gemi-
lerinin Diu'da Portekizlilere teslim edileceği ve Mirza M. Zaman'ın ileri-
de savaş gemisi yapmasının yasaklandığı da belirtilmekte idi.

Bunlara karşılık olarak, herhangi bir iç ayaklanma zuhurunda, tam 
bir destek ve yardım göreceği hususunda teminat verilmekteydi.

Bu muahede, Portekizlilerin Hindistan'ın batı kıyısındaki vaziyetle-
rini kuvvetlendirmek arzusunda olduklarını açıkça göstermektedir. Ba-
hadır Şah, müstemlekelerini genişletmelerine büyük bir engel teşkil et-
tiği için, önce onu katletmiş, sonra da kendilerine geniş topraklar ve-
ren Mirza M. Zaman’ı desteklemişlerdi. Bu toprakları başka türlü elde 
etmelerine de imkân yoktu.

Bu arada, Gücerat'ın aslileri, toplanarak, Imad-ul Mülk kuman-
dasında büyük bir orduyu Mirza M. Zaman'ın üstüne göndermeye ka-
rar verdiler. Diu'dan üç kos mesafede bulunan Unah yakınlarındaki bir 
savaşta. Mirza kesin olarak mağlup edildi, ordusu dağıldı ve kendisi de 
Sind'e kaçmaya mecbur oldu.

46 Firişte, Briggs’in tercümesi, s. 142; C.F. Danvers, Aynı eser, I, s. 420-421 de 2 
milyon altın.

47 Mirat-i Sikenderi’ye göre (Barley’in tercümesi, s. 337 Kathiawar’ın güneyindeki 
Unah yakınındaki Delwada da Navanagar adı altında elden gitmiştir.

48 Ione de Tombo c. Clause, Bölüm I, Mucs, vesika 73, Biker'in tercümesi, CUt I, 
India Office Library. Ms. No: 124, s. 108-114.
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Gücerat'ın asilleri Bahadır'ın kız kardeşinin oğullarından olan 
Handeşli Miran Muhammed Şah'ı davet etmişlerdi. Fakat o, her na-
sılsa, bir kaç hafta içinde öldü. Bunun üzerine Güceratlı asiller, Ba- 
hadır'ın başka bir yeğeni olan Mahmud Han'ı tahta çıkarmaya karar 
verdiler. Kendisi tahtın tek meşru varisi idi ve bu sırada Burhanpur'da 
hapiste bulunuyordu.

10 Zilkâde 944 /  5 Nisan 1538 tarihinde Mahmud Burhanpur'dan 
getirtildi ve Ahmed-âbad'da resmen kendisine taç giydirildi. Prens Mah-
mud tahta çıktığı zaman on bir yaşında idi. Kendisine III. Sultan Mah-
mud ünvânı verildi49. Süleyman Paşa, çocuk Sultan'ın saltanatının baş-
langıcında, Portekizlileri Hindistan'dan atmak üzere buraya gelmiş bu-
lunuyordu.

49 Firigte, Briggs’in tercümesi, IV, s. 142-144; Mirat-i Şikenden, Bariey'in tercümesi, 
s. 399, 402-408; Abu Turab Vali Shah, A  History of Gujarat, London, 1909, s. 38-40.


