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biyye (Kahire 1968); Resâßil fi’n-na¼vi
ve’l-lu³a (Baðdad 1969, Yûsuf Ya‘kub ile
birlikte); Mülâ¼a¾ât £alâ mu½avveri’lÅa¹¹i’l-£Arabî (Baðdad 1969); Æul ve lâ
tešul (I-II, Baðdad 1969-1970). Ayrýca eþÞu£ûrü’l-münsecem fi’l-kelâmi’l-munta¾am adlý yayýmlanmamýþ bir divaný vardýr. Çeþitli dergilerde çýkmýþ makaleleri
Fi’t-Türâ¦i’l-£Arabî adlý eserde bir araya
getirilmiþtir (nþr. Muhammed Cemîl Þeleþ – Abdülhamîd Alûcî, I-II, Baðdad 1975).
Mustafa Cevâd’ýn Rubâ£iyyâtü ¥üseyin
Æuds-i NeÅa£î (Lahey 1956, Farsça’dan)
ve Ba³dâd medînetü’s-selâm (I-II, Baðdad 1962-1967, Richard Coke’dan, Fuâd
Cemîl ile birlikte) gibi neþredilmiþ bazý tercümeleri de vardýr.
B) Neþirleri. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr, elCâmi£u’l-kebîr fî ½ýnâ£ateyi’l-man¾ûm
mine’l-kelâm ve’l-men¦ûr (Baðdad 1375/
1956, Cemîl Saîd ile birlikte); Ýbnü’l-Mi‘mâr el-Baðdâdî, Kitâbü’l-Fütüvve (Baðdad 1958, Muhammed Takýyyüddin el-Hilâlî, Abdülhalîm en-Neccâr ve Ahmed Nâcî el-Kaysî ile birlikte); Ýbnü’s-Sâî, el-Câmi£u’l-MuÅta½ar fî £unvâni’t-tevârîÅ ve
£uyûni’s-siyer (IX, Baðdad 1353/1934)
ve Cihâtü’l-eßimmeti’l-Åulefâß mine’l¼arâßir ve’l-imâß (Nisâßü’l-Åulefâß) (Kahire 1960, 1993); Ýbnü’s-Sâbûnî, Tekmiletü Ýkmâli’l-Ýkmâl (Baðdad 1377/ 1957;
Beyrut 1406/1986); Zahîrüddin el-Kâzerûnî, MuÅta½arü’t-târîÅ (Baðdad 1969);
Ýbnü’l-Fuvatî, TelÅî½u Mecma£i’l-âdâb fî
mu£cemi’l-elšåb (I-IV, Dýmaþk 1962-1967);
Zehebî, el-MuÅta½arü’l-mu¼tâc ileyhi
min TârîÅi’l-¥âfý¾ Ebî £Abdillâh Ýbni’dDübey¦î (I-III, Baðdad 1371-1397/19511977; Beyrut 1405/1985); Zebîdî, Tâcü’l£arûs (I, Beyrut, ts.); Ahmed Mugniyye,
en-Nehcü’l-£Arabî (Baðdad 1946).
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Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, MedÅal ilâ târîÅi neþri’t-türâ¦i’l-£Arabî, Kahire 1405/1984, s.
6, 166, 280; Mîr Basrî, A£lâmü’l-edeb fi’l-£Irâšý’l¼adî¦, London 1415/1995, I, 295; Hamîd el-Mat-

290
290

MUSTAFA ÇELEBÝ

—

(ö. 960/1553)

˜

Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðlu.

™

Babasýnýn Saruhan sancak beyliði sýrasýnda Manisa’da doðdu (921/1515). Annesi Süleyman’ýn ilk gözdesi olan Mâhidevran’dýr. Ýlk çocukluk yýllarý Manisa sarayýnda geçti. Babasýnýn 1520’de tahta çýkýþýnýn ardýndan annesiyle birlikte Ýstanbul’a
gitti. Kendisinden önce doðan kardeþleri
Mahmud ve Murad’ýn ölümü üzerine büyük þehzade olarak sarayda itina ile yetiþtirildi ve iyi bir eðitim aldý. Daha dokuz yaþýnda iken Venedik elçisi onun son derece
yetenekli olduðunu, büyük bir savaþçý olacaðýný, yeniçeriler tarafýndan çok sevildiðini yazar. Ancak Hürrem Sultan’ýn devreye
giriþi, padiþaha yeni erkek evlâtlar vermesi ve annesinin gözden düþmesi durumunu sarstý. 936'da
937’de (1530)
(1530) kardeşleri
kardeþleri MehMahmud
med ve Selim ile birlikte sünnet edildi. On
sekiz - yirmi gün kadar süren þenlikler yapýldý. Þâban 940’ta (Þubat 1534) Saruhan
sancak beyi sýfatýyla Manisa’ya gönderildi. Bu durum baþlangýçta babasýnýn yerine en kuvvetli aday olarak görüldüðünü ortaya koyar. Fakat muhtemelen gerek kendisini himaye ettiði anlaþýlan babaannesi
Hafsa Sultan’ýn ölümü (940/1534) gerekse iyi iliþkiler içinde bulunduðu Vezîriâzam
Makbul Ýbrâhim Paþa’nýn katli (942/1536)
geri plana düþmesine ve Hürrem Sultan’dan olma kardeþlerinin öne çýkmasýna yol
açtý.
Þehzade Mustafa, Manisa’da sekiz yýl süren idareciliði sýrasýnda halk arasýnda iyi
bir intiba býraktý. Onu burada iken gören
Venedikli Michele Membre, þehzadenin her
cuma günü alayla Manisa’daki Sultâniye
Camii’ne gidip orada halka hitap ettiðini
yazar. Babasýnýn seferleri esnasýnda bulunduðu bölgenin muhafazasýyla da görevlendirilen Þehzade Mustafa, Hürrem
Sultan’ýn müdahalesiyle baþþehre yakýn
olan bu sancaktan uzaklaþtýrýlýp 21 Safer
948’de (16 Haziran 1541) Amasya’ya gönderildi. Gerek Manisa’da gerekse Amasya’da iken annesi Mâhidevran daima onun
yanýnda bulundu. Elçi Bernardo Navageros 1553’te yazdýðý bir raporda Mâhidev-

ran’ýn onu koruma çabalarýný anlatýr ve
þehzadenin de annesine karþý duyduðu sýnýrsýz sevgiden söz eder. Þehzade Mustafa bu nakilden büyük bir üzüntü duydu.
Ancak onun yerine Manisa’ya gelen Þehzade Mehmed’in burada âni ölümü (Þâban 950 / Kasým 1543) saltanat adaylýðý için
kendisini yeniden ümitlendirdiyse de Hürrem Sultan’ýn diðer oðlu Selim’in Manisa’ya yollanmasý (951/1544) taht için düþünülmediðinin açýk bir göstergesi oldu. Babasýyla giderek bozulan iliþkileri ve giriþtiði birtakým teþebbüsler idamýna kadar
gidecek olaylarýn baþlangýcýný oluþturdu.
Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ordu ve halk
tarafýndan sevilen Mustafa’yý katlettirmesi hakkýnda Osmanlý kaynaklarýnýn verdiði
bilgiler, baþrollerini Hürrem Sultan ile Sadrazam Rüstem Paþa’nýn oynadýðý bir saray entrikasýna dayandýrýlmakta olup hadisenin mahiyetini ve çiftbozan reâyâ ile
timarlý sipahilerin þehzadenin etrafýnda
toplanmasýnýn sebeplerini açýklamaktan
uzaktýr.
Kanûnî Sultan Süleyman, muhtemelen
Hürrem Sultan’ýn da etkisiyle ona karþý
daha Manisa’da iken soðuk davranmaya
baþlamýþtý. Þehzade Mustafa, Irakeyn Seferi’nden dönen babasýna bir mektup yazarak kendisiyle görüþmek ve özür dilemek
için Ýstanbul’a gelmesine izin verilmesini
istemiþ, fakat bu isteði kabul edilmemiþti (TSMA, nr. E 11995). Amasya’ya gittikten sonra da bu yoldaki baþvurularýna ve
en son 19 Muharrem 958 (27 Ocak 1551)
tarihli feryatnâmesine de olumlu cevap verilmemiþti. Bütün bunlar, þehzadenin babasýný gücendirecek bazý giriþimlerde bulunduðuna iþaret etmektedir. Vezîriâzam
Ýbrâhim Paþa’nýn onu Irakeyn Seferi’nin

Mustafa Çelebi’yi Kanûnî Sultan Süleyman ile sohbet ederken gösteren bir minyatür (Ârifî Çelebi, Süleymannâme,
TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 477b’den detay)
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safhalarý hakkýnda bilgilendirmesi, buna
karþýlýk þehzadenin Ýbrâhim Paþa’ya hitaben yazdýðý mektup (TSMA, nr. E 5036),
ikisi arasýndaki iliþkilerin iyi olduðunu ve
bundan Kanûnî Sultan Süleyman’ýn herhalde yine Hürrem Sultan’ýn etkisiyle rahatsýzlýk duyduðunu akla getirir. Kanûnî’nin büyük oðlu hakkýndaki þüphelerinin hiçbir
zaman zâil olmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Öte yandan Hürrem Sultan’la iþ birliði
yapan Rüstem Paþa da Mustafa’yý Ýran Þahý I. Tahmasb ile gizlice irtibat kuran bir
“hain” durumuna düþürmek için bazý tertiplere baþvurdu. Þehzadenin mührünü
kazdýrýp görünüþte onun aðzýndan yazýlan bir mektubu Þah Tahmasb’a göndertmiþ, þahýn buna verdiði cevabý da yolda
ele geçirerek Kanûnî’ye sunmuþtu (Gökbilgin, VIII/11-12 [1955], s. 38-43, vesika: 4).
Bir Venedik kaynaðýna göre de Þehzade
Mustafa’ya babasý adýna zehirli hil‘at gönderilmek suretiyle bir suikast giriþiminde
bile bulunulmuþtu (Downey, s. 148).
Mustafa da tahta geçme hakkýný yitirmemek için bazý giriþimlerde bulunmaktan geri kalmamýþtý. Kiþiliði ve yetenekleri halk ve ordu içinde kendisine büyük bir
sempati duyulmasýna yol açmýþ, taraftarýný çoðaltmýþtý. Þairdi, etrafýna birçok þair
ve bilgini toplamýþtý. Alçak gönüllü ve cömertti, yanýndakilere iyi davranýyor ve bol
ihsanlarda bulunuyordu. Asýl önemlisi, akçenin giderek deðer kaybetmesi ve hayat
pahalýlýðýnýn artmasý yüzünden sýkýntýya
düþmüþ olan köylülerle sipahi gruplarý Kanûnî Sultan Süleyman’ýn saltanatýna karþý
hoþnutsuzluk duymaya baþlamýþlardý. Bu
kitleler onu taht için en büyük aday ve kurtarýcý gibi görüyordu. Nitekim Venedik elçisi Navagero, Mustafa’nýn devletin geleceðine hâkim olma bakýmýndan bütün
kardeþlerinden daha fazla sevildiðini, yeniçerilerin padiþah yahut sadrazamýn aksine onu tahtta görmek istediklerini, yeniçeriler arasýnda büyük üne sahip olduðunu, bu desteðe raðmen babasýna karþý harekete geçmemesinin hayret uyandýrdýðýný yazar (Alberi, s. 78). Bununla beraber Mustafa kardeþlerinin öne çýkmasý
üzerine faaliyete geçti ve Erzurum Beylerbeyi Ayas Paþa’ya baþvurup babasýndan
sonra hakk-ý þer‘îsi olan tahta çýkmak için
kendisine yardým edilmesini istedi (Dizfuli Münþeâtý, vr. 100a). Böylece Mustafa,
dedesi Yavuz Sultan Selim’i örnek alarak
tahtý kendisine saðlamak için hazýrlanmaya baþlamýþtý. Bu yýllarda nikriz hastalýðýndan ýstýrap çeken padiþahýn seferlere çýkmamasý da ordu arasýnda padiþahýn yaþlandýðý ve tahttan indirilip Dimetoka’ya

gönderilmesinin gerektiði yolunda söylentilere yol açmýþtý.
Ýran seferi hazýrlýklarý için Anadolu’ya
gönderilen Rüstem Paþa padiþaha Mustafa’nýn tahtý ele geçirmek için hazýrlandýðýný haber verince Kanûnî Sultan Süleyman çözümü büyük oðlunu öldürtmede
bularak bunun için gerekli fetvayý müftü
Ebüssuûd Efendi’den aldý. 18 Ramazan
960’ta (28 Aðustos 1553) Üsküdar’dan hareket eden padiþah, 26 Þevval’de (5 Ekim)
Konya Ereðlisi yakýnýndaki Aktepe (ya da
Akhöyük) mevkiinde ordugâhýný kurdu. Þehzade Mustafa da çok iyi donatýlmýþ 5000
kiþilik kuvvetiyle ayný gün oraya gitti. Ertesi günü kendisine bir tertip hazýrlandýðý
yolundaki uyarýlara aldýrmayýp otað-ý hümâyunda babasýný ziyaret etti. Atýndan
indiðinde çavuþlardan birinin isteðiyle kýlýcýný ve hançerini teslim ederek içeriye girdiði sýrada yedi dilsiz cellât üzerine saldýrdý. Kendisini savunmaya çalýþan Mustafa
sonunda kapýcýlardan Mahmud Aða’nýn kemendi altýnda can verdi (27 Þevval 960 /
6 Ekim 1553 Cuma). Bazý kaynaklarda çadýra girdiðinde babasýnýn iç bölmelerden
birinde bulunduðu, oðlunun katlini perde
arkasýndan seyrettiði, hatta þehzadenin,
babasýnýn olduðu bölmeye geçerek onu
selâmladýðý, bu sýrada Kanûnî’nin oðlunu
aðýr sözlerle suçlayýp ardýndan katlini iþaret ettiði belirtilirse de bu hususun doðruluðu þüphelidir. Naaþý, çaðdaþ Ýtalyan
kaynaklarýna göre þahla iþ birliði yaptýðýný belirtmesi için bir Ýran halýsýnýn üzerine
konularak otað-ý hümâyun önünde teþhir
edildi. Daha sonra Ereðli’ye götürülüp cenaze namazý kýlýndý ve Bursa’ya gönderilerek II. Murad Türbesi yanýnda topraða
verildi. Selim’in tahta çýkýþýndan sonra da
üzerine bir türbe yaptýrýldý. Mustafa’nýn
ordugâhta bulunan parasýna ve mallarýna
el konuldu. Mîrâhuru ile adamlarýndan bir
kýsmý da onun arkasýndan öldürüldü. Þehzadenin annesi Mâhidevran Bursa’ya gönderildi. Onun yanýnda bulunan Mustafa’-

Mustafa
Çelebi’nin
türbesi –
Bursa

nýn küçük yaþlardaki oðlu Mehmed de boðduruldu.
Mustafa’nýn öldürülmesi ordugâhta büyük tepkiye yol açtý. Tepkilerin kendisinden
çok Rüstem Paþa üzerinde yoðunlaþacaðýný anlayan Kanûnî idamýn hemen arkasýndan onu sadrazamlýktan azlederek tepkileri önlemeye çalýþtý. Olay için “mekr-i
Rüstem” (960) diye tarih düþürülmüþtür.
Kötü bir iftiraya kurban gittiði kabul edilen Mustafa’nýn katlinin geniþ halk tabakalarý üzerinde meydana getirdiði üzüntü ve uyandýrdýðý tepki daha büyük oldu.
Taþlýcalý Yahyâ, “Bunun gibi iþi kim gördü
kim iþitti aceb / Ki oðluna kýya server-i
Ömer-meþreb” mýsralarýnýn yer aldýðý mersiyesinde bunu eleþtirirken Sâmi de, “Yok
yere kan edesin ya‘ni hilâfet bu mudur /
Mustafâ n’oldý kaný n’eyledin â padiþehim”
diye sormuþtu. Fakat asýl büyük tepki, bir
yýl sonra onun adý etrafýnda toplananlarýn Rumeli’de baþlattýðý Düzme Mustafa
ayaklanmasýyla ortaya çýkmýþtýr. Mustafa’nýn katli bazý Avrupalý yazarlara da ilham
kaynaðý olmuþtur. P. Bonarelli’nin IL Solimano, I. Mairet’nin Le grand et dernier Solyman ou la mort de Moustapha
ve T. Tasso’nun IL Solimano adlý trajedileriyle G. Ambrogio – M. A. Valentini’nin
Solimano operasý, D. Mallet’nin The Tragedy of Mustapha adlý kitabý bunlar arasýndadýr (And, s. 160-166).
BÝBLÝYOGRAFYA :
TSMA, nr. E. 5036, 11995; Dizfuli Münþeâtý,
Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2735,
a
a
vr. 58 vd., 100 ; Celâlzâde, Tabakåtü’l-memâlik,
a
a
vr. 194b, 299 , 387b, 432 , 436b, 497b; H. Dernschwam, Ýstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüðü (trc. Yaþar Önen), Ankara 1992, s. 82, 86,
126, 186-187; O. G. Busbecq, Türk Mektuplarý
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MUSTAFA ÇELEBÝ, Celâlzâde
(bk. CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBÝ).
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MUSTAFA ÇELEBÝ, Düzme
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(ö. 825/1422)

˜

Osmanlý þehzadesi.

™

Yýldýrým Bayezid’in oðludur. Bazý Osmanlý tarihlerinde, kendisini Ankara Savaþý’ndan (804/1402) sonra kaybolan Þehzade
Mustafa diye tanýttýðý ve taht mücadelesine giriþtiði, aslýnda Yýldýrým Bayezid’in
oðlu olmadýðý belirtilerek “Düzme” lakabýyla anýlýr (Âþýkpaþazâde, s. 157; Neþrî, II,
557). Bu lakap daha sonraki Osmanlý tarihçilerince de benimsenip yaygýnlýk kazanmýþtýr. Diðer bazý Osmanlý ve Bizans
kaynaklarý ise onun Yýldýrým Bayezid’in oðlu olduðunu açýk þekilde kaydeder (Dukas,
s. 71 vd.; Fatih Devri Kaynaklarýndan Düsturnâme-i Enverî, s. 42-43). Ayrýca kendisini Düzme olarak anan kaynaklarda bu
lakabýn yaptýðý taht mücadelesi sýrasýnda
rakiplerince ortaya atýldýðýný ima eden ifadelere rastlanýr. Nitekim Neþrî, “Bu Mustafa düzmedir deyü ad çýkarýldýðý”ndan söz
eder (Cihannümâ, II, 561).
Hayatýnýn ilk dönemleri hakkýnda bilgi
yoktur. Ankara Savaþý’na katýldýðý ve Hamîd ile Teke sancaðý askerlerinin baþýnda
bulunduðu kaynaklarda zikredilir. Ayný kaynaklar genel olarak onun savaþ sýrasýnda
kaybolduðunu yazar. Âþýkpaþazâde ve Neþrî atýndan ayrýlýp kaybolduðunu söylerken
Þükrullah ve Enverî babasýyla birlikte esir
düþtüðünü ifade eder. Muhtemelen Timur
tarafýndan Semerkant’a götürülen Mustafa bir süre orada kaldýktan sonra Timur’un
ölümünün ardýndan serbest býrakýlmýþtýr.
Anadolu’ya dönünce bir müddet Karaman
ülkesinde Niðde’de kaldýðý, kardeþi Mûsâ
Çelebi gibi Kastamonu’da Ýsfendiyar Bey’e
sýðýndýðý belirtilirse de Latin kaynaklarýnda
onun 1415’te Trabzon’da bulunduðuna
dair bilgiler yer alýr. Oradan Ýsfendiyaroðullarý’na sýðýndýðý kaydedilir. Ayný yýl Eflak’a
geçen Mustafa burada voyvoda Mirçea’dan destek görmüþtür. Osmanlý tarihleri
ise onun Ankara Savaþý’nda kaybolduktan
sonra birden Selânik’te ortaya çýktýðýný yazar ve aradaki olaylara temas etmez. II.
292
292

Murad dönemine ait bir takvimde onun
Kefe’den gelip Selânik’e gittiði bilgisi bulunur (Ýstanbul’un Fethinden Önce Yazýlmýþ Tarihî Takvimler, s. 61). Bizans kaynaklarýna göre Eflak’ta barýnamayan Mustafa, Bizans Ýmparatoru Manuel Komnenos’a iltica etti (822/1419), Niðbolu sancak beyi Ýzmiroðlu Cüneyd Bey ile birlikte
Rumeli beylerinin bazýlarýnýn da desteðini
alýp Teselya - Selânik yöresinde faaliyete
geçti. Fakat Çelebi Mehmed’in süratle yetiþmesi üzerine maðlûp olarak bir gece Cüneyd Bey’le beraber Selânik Kalesi’ne sýðýnmak zorunda kaldý. Çelebi Mehmed,
ertesi sabah onlarý þehrin valisinden istediyse de Selânik Valisi Demetrios Laskaris
imparatorun izni olmadan teslim edemeyeceðini söyledi. Ýmparator Manuel ise Çelebi Mehmed hayatta oldukça bunlarý serbest býrakmayacaðýný yeminle taahhüt
edince Selânik muhasarasý kaldýrýldý. Çelebi Mehmed, Bizans imparatoru ile bu
hususta yaptýðý anlaþmada Mustafa Çelebi için her yýl 300.000 akçe vermeyi kabul etti (823/1420). Mustafa Çelebi’yi Bizans Ýmparatorluðu ile Osmanlý Devleti
arasýndaki barýþýn devamýnda bir koz olarak kullanan Manuel esirleri önce Ýstanbul’a getirtti, ardýndan þehzadeyi Limni
adasýna göndererek burada koruma altýna aldýrdý. Onun bu dönemdeki faaliyetleri hakkýnda Osmanlý kaynaklarýnda bilgi
bulunmaz; yalnýz Enverî Mûsâ’yý öldürüp
kaçtýðýný ve Eðriboz’da hapsedildiðini yazar (Fatih Devri Kaynaklarýndan Düsturnâme-i Enverî, s. 42).
Mustafa Çelebi kardeþi Sultan Mehmed’in ölümüne kadar esarette kaldý. II.
Murad’ýn tahta çýkmasýndan sonra Osmanlý - Bizans münasebetleri bozulunca
Ýmparator Manuel onu serbest býrakarak
Gelibolu’ya çýkmasýný saðladý (15 Aðustos
1421). Ýmparatorla yaptýðý anlaþma gereðince Mustafa Çelebi imparatora tâbi olacak, rehin olmak üzere oðlunu Ýstanbul’da býrakacak, Gelibolu yarýmadasý ile Karadeniz sahilinde Eflak’a kadar uzanan sahayla Erisos ve Aynaroz’a kadar olan Teselya bölgesini imparatora geri verecekti (Dukas, s. 85). Bu anlaþma sonucunda
Mustafa Çelebi, Bizans donanmasýnýn refakatinde bir kadýrgaya binerek Cüneyd
Bey ile birlikte Gelibolu’ya geldi. Burada
Yýldýrým Bayezid’in oðlu olduðunu ve Osmanlý tahtýnýn meþrû vârisi bulunduðunu
söyleyip Gelibolu halkýnýn ileri gelenlerini
kendi safýna çaðýrdý. Gelibolu halký ona tâbi olduysa da kale muhafýzlarý teslim olmadýlar. Bunun üzerine Bizans ordusunun
kumandaný Demetrios Gelibolu Kalesi’ni
kuþattý.

Osmanlý tarihleri genellikle onun bu olaylardan sonraki faaliyetleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verir. Buna göre Selânik yöresine
gelen Mustafa, Rumeli’nin askerî gruplarýný ve tanýnmýþ uç beylerini yanýna toplamýþtýr. Cüneyd Bey’in de desteðiyle yeni
bir askerî teþkilât dahi kurmuþtur. Onun
bu faaliyetleri üzerine II. Murad, Bayezid
Paþa kumandasýndaki bir orduyu Ýstanbul
yoluyla Rumeli’ye yolladý. Mustafa Çelebi
ile Bayezid Paþa kuvvetleri Gelibolu’nun
Sazlýdere mevkiinde karþýlaþtý. Ancak emrindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafýna
geçince Bayezid Paþa da teslim olmak zorunda kaldý (824/1421). Mustafa Çelebi,
Bayezid Paþa’ya Timur ile yaptýðý savaþta
aldýðý yaralarý gösterip Yýldýrým Bayezid’in
oðlu olduðunu ispata çalýþtý ve onu kendisine vezir tayin etmek istedi; fakat Bayezid Paþa’ya hasým olan Cüneyd Bey ve
Evrenosoðlu’nun teþvikiyle onu Sazlýdere’de öldürttü. Bu olaydan sonra Edirne’ye
giderek hükümdarlýðýný ilân etti (Zilkade
824 / Kasým 1421) ve adýna para kestirdi.
Mustafa Çelebi’nin hükümdarlýðýný ilân
ettiðini haber alan Gelibolu muhafýzý Þah
Melik de kaleyi Demetrios Laskaris’e teslim etti. Evrenosoðullarý, Turhan Bey, Gümlüoðlu ve diðer Rumeli beyleri de onu hükümdar olarak tanýmýþlardý. Mustafa Çelebi ardýndan Gelibolu’ya gelerek burasýný
imparatora vermeyeceðini söyledi ve Demetrios’u beraberindeki Bizans kuvvetleriyle birlikte Ýstanbul’a gönderdi. Gelibolu
Kalesi’ni tahkim ettikten sonra donanmaya kaptanlar ve kumandanlar tayin edip
Edirne’ye döndü. Rumeli’deki bütün bölgeler onun hükümdarlýðýný tanýdý. Neþrî
Mustafa Çelebi’nin bundan sonraki hedefinin Bursa olduðunu yazar (Cihannümâ,
II, 559).
Ýmparator Manuel, Mustafa Çelebi’nin
sözünde durmayarak Gelibolu’yu vermemesi üzerine II. Murad’la anlaþmak istedi,
ancak yapýlan görüþmelerde bir sonuç alýnamadý. II. Murad bu sýrada Foça’daki Cenovalýlar’a bazý ticarî imtiyazlar verip onlarla barýþ yaptý. Bunu duyan Mustafa Çelebi, Cüneyd Bey’in de teþvikiyle Gelibolu’ya gelip Lapseki’ye geçti (Muharrem 825 /
Ocak 1422). II. Murad’ýn müttefiki olan Foçalýlar’ýn donanmasý ona mani olmak istediyse de muvaffak olamadý. Yaklaþýk
12.000 atlý ve 5000 yayadan oluþan bir
orduya sahip olan Mustafa Çelebi Bursa
üzerine yürüdü. II. Murad bunu haber alýnca Bursa’dan çýkýp Ulubat’a geldi ve nehir
üzerindeki köprüyü tuttu. Ýki taraf Ulubat
suyu önünde karþýlaþtý. Mustafa’nýn 4000
kiþilik kuvvetle yapmak istediði baskýn Ye-

