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Osmanlý þehzadesi.˜ ™

Yýldýrým Bayezid’in oðludur. Bazý Osman-
lý tarihlerinde, kendisini Ankara Savaþý’n-
dan (804/1402) sonra kaybolan Þehzade
Mustafa diye tanýttýðý ve taht mücadele-
sine giriþtiði, aslýnda Yýldýrým Bayezid’in
oðlu olmadýðý belirtilerek “Düzme” lakabýy-
la anýlýr (Âþýkpaþazâde, s. 157; Neþrî, II,
557). Bu lakap daha sonraki Osmanlý ta-
rihçilerince de benimsenip yaygýnlýk ka-
zanmýþtýr. Diðer bazý Osmanlý ve Bizans
kaynaklarý ise onun Yýldýrým Bayezid’in oð-
lu olduðunu açýk þekilde kaydeder (Dukas,
s. 71 vd.; Fatih Devri Kaynaklarýndan Düs-
turnâme-i Enverî, s. 42-43). Ayrýca kendi-
sini Düzme olarak anan kaynaklarda bu
lakabýn yaptýðý taht mücadelesi sýrasýnda
rakiplerince ortaya atýldýðýný ima eden ifa-
delere rastlanýr. Nitekim Neþrî, “Bu Mus-
tafa düzmedir deyü ad çýkarýldýðý”ndan söz
eder (Cihannümâ, II, 561).

Hayatýnýn ilk dönemleri hakkýnda bilgi
yoktur. Ankara Savaþý’na katýldýðý ve Ha-
mîd ile Teke sancaðý askerlerinin baþýnda
bulunduðu kaynaklarda zikredilir. Ayný kay-
naklar genel olarak onun savaþ sýrasýnda
kaybolduðunu yazar. Âþýkpaþazâde ve Neþ-
rî atýndan ayrýlýp kaybolduðunu söylerken
Þükrullah ve Enverî babasýyla birlikte esir
düþtüðünü ifade eder. Muhtemelen Timur
tarafýndan Semerkant’a götürülen Musta-
fa 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 Ýsfendiyaroðul-
larý’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 ya-
zar ve aradaki olaylara temas etmez. II.

Murad dönemine ait bir takvimde onun
Kefe’den gelip Selânik’e gittiði bilgisi bu-
lunur (Ýstanbul’un Fethinden Önce Yazýl-
mýþ Tarihî Takvimler, s. 61). Bizans kay-
naklarýna göre Eflak’ta barýnamayan Mus-
tafa, Bizans Ýmparatoru Manuel Komne-
nos’a iltica etti (822/1419), Niðbolu san-
cak beyi Ýzmiroðlu Cüneyd Bey ile birlikte
Rumeli beylerinin bazýlarýnýn da desteðini
alýp Teselya -Selânik yöresinde faaliyete
geçti. Fakat Çelebi Mehmed’in süratle ye-
tiþmesi üzerine maðlûp olarak bir gece Cü-
neyd Bey’le beraber Selânik Kalesi’ne sý-
ðýnmak zorunda kaldý. Çelebi Mehmed,
ertesi sabah onlarý þehrin valisinden iste-
diyse de Selânik Valisi Demetrios Laskaris
imparatorun izni olmadan teslim edeme-
yeceðini söyledi. Ýmparator Manuel ise Çe-
lebi Mehmed hayatta oldukça bunlarý ser-
best býrakmayacaðýný yeminle taahhüt
edince Selânik muhasarasý kaldýrýldý. Çe-
lebi Mehmed, Bizans imparatoru ile bu
hususta yaptýðý anlaþmada Mustafa Çe-
lebi için her yýl 300.000 akçe vermeyi ka-
bul etti (823/1420). Mustafa Çelebi’yi Bi-
zans Ýmparatorluðu ile Osmanlý Devleti
arasýndaki barýþýn devamýnda bir koz ola-
rak kullanan Manuel esirleri önce Ýstan-
bul’a getirtti, ardýndan þehzadeyi Limni
adasýna göndererek burada koruma altý-
na aldýrdý. Onun bu dönemdeki faaliyet-
leri hakkýnda Osmanlý kaynaklarýnda bilgi
bulunmaz; yalnýz Enverî Mûsâ’yý öldürüp
kaçtýðýný ve Eðriboz’da hapsedildiðini ya-
zar (Fatih Devri Kaynaklarýndan Düstur-
nâme-i Enverî, s. 42).

Mustafa Çelebi kardeþi Sultan Meh-
med’in ölümüne kadar esarette kaldý. II.
Murad’ýn tahta çýkmasýndan sonra Os-
manlý -Bizans münasebetleri bozulunca
Ýmparator Manuel onu serbest býrakarak
Gelibolu’ya çýkmasýný saðladý (15 Aðustos
1421). Ýmparatorla yaptýðý anlaþma gere-
ðince Mustafa Çelebi imparatora tâbi ola-
cak, rehin olmak üzere oðlunu Ýstanbul’-
da býrakacak, Gelibolu yarýmadasý ile Kara-
deniz sahilinde Eflak’a kadar uzanan sa-
hayla Erisos ve Aynaroz’a kadar olan Te-
selya bölgesini imparatora geri verecek-
ti (Dukas, s. 85). Bu anlaþma sonucunda
Mustafa Çelebi, Bizans donanmasýnýn re-
fakatinde bir kadýrgaya binerek Cüneyd
Bey ile birlikte Gelibolu’ya geldi. Burada
Yýldýrým Bayezid’in oðlu olduðunu ve Os-
manlý tahtýnýn meþrû vârisi bulunduðunu
söyleyip Gelibolu halkýnýn ileri gelenlerini
kendi safýna çaðýrdý. Gelibolu halký ona tâ-
bi olduysa da kale muhafýzlarý teslim ol-
madýlar. Bunun üzerine Bizans ordusunun
kumandaný Demetrios Gelibolu Kalesi’ni
kuþattý.

Osmanlý tarihleri genellikle onun bu olay-
lardan sonraki faaliyetleri hakkýnda ayrýn-
týlý bilgi verir. Buna göre Selânik yöresine
gelen Mustafa, Rumeli’nin askerî grupla-
rýný ve tanýnmýþ uç beylerini yanýna topla-
mýþtýr. 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 em-
rindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafýna
geçince Bayezid Paþa da teslim olmak zo-
runda kaldý (824/1421). Mustafa Çelebi,
Bayezid Paþa’ya Timur ile yaptýðý savaþta
aldýðý yaralarý gösterip Yýldýrým Bayezid’in
oðlu olduðunu ispata çalýþtý ve onu ken-
disine vezir tayin etmek istedi; fakat Ba-
yezid 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 tes-
lim etti. Evrenosoðullarý, Turhan Bey, Güm-
lüoðlu ve diðer Rumeli beyleri de onu hü-
kümdar olarak tanýmýþlardý. Mustafa Çe-
lebi ardýndan Gelibolu’ya gelerek burasýný
imparatora vermeyeceðini söyledi ve De-
metrios’u beraberindeki Bizans kuvvetle-
riyle birlikte Ýstanbul’a gönderdi. Gelibolu
Kalesi’ni tahkim ettikten sonra donanma-
ya kaptanlar ve kumandanlar tayin edip
Edirne’ye döndü. Rumeli’deki bütün böl-
geler onun hükümdarlýðýný tanýdý. Neþrî
Mustafa Çelebi’nin bundan sonraki hede-
finin Bursa olduðunu yazar (Cihannümâ,
II, 559).

Ýmparator Manuel, Mustafa Çelebi’nin
sözünde durmayarak Gelibolu’yu verme-
mesi üzerine II. Murad’la anlaþmak istedi,
ancak yapýlan görüþmelerde bir sonuç alý-
namadý. II. Murad bu sýrada Foça’daki Ce-
novalýlar’a bazý ticarî imtiyazlar verip on-
larla barýþ yaptý. Bunu duyan Mustafa Çe-
lebi, Cüneyd Bey’in de teþvikiyle Gelibolu’-
ya gelip Lapseki’ye geçti (Muharrem 825 /
Ocak 1422). II. Murad’ýn müttefiki olan Fo-
çalýlar’ýn donanmasý ona mani olmak is-
tediyse de muvaffak olamadý. Yaklaþýk
12.000 atlý ve 5000 yayadan oluþan bir
orduya sahip olan Mustafa Çelebi Bursa
üzerine yürüdü. II. Murad bunu haber alýn-
ca 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-
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niçeriler tarafýndan sonuçsuz býrakýldý. II.
Murad onun kuvvetleri arasýnda bozgun
çýkarmak için bazý tedbirlere baþvurdu. II.
Murad’ýn ordusunda bulunan Mihaloðlu
Mehmed Bey, Rumeli beyleriyle gizlice gö-
rüþerek onlarýn II. Murad tarafýna geçme-
sini saðladý. Öte yandan Cüneyd Bey de
Aydýn-ili beyliði vaadiyle elde edilmiþti. Bu
sýrada Hacý Ývaz Paþa’dan gelen mektup
Mustafa Çelebi’yi iyice telâþa düþürdü, et-
rafýndaki Rumeli askerlerinin ve beylerinin
kendisine ihanet edeceði endiþesine kapýl-
dý. Geri çekilerek Biga suyunu geçip ge-
miyle Gelibolu’ya gitti. Âþýkpaþazâde ve
Neþrî, Mustafa Çelebi’nin kaçýþýnýn ardýn-
dan Cüneyd Bey’in de çekildiðini, ancak
geride kalan Rumeli beylerinin ve askerle-
rinin II. Murad’a itaat arzettiðini, Ývaz Pa-
þa’nýn bunlarýn cezalandýrýlmasýný önledi-
ðini belirtirken Ývaz Paþa’nýn Mustafa’yý
Yýldýrým Bayezid’in oðlu olmayýp “düzme”
olduðunu ifade ederek Rumeli beylerinin
kandýrýldýðýný söylediðini de yazarlar. “Düz-
me” lakabý muhtemelen bu hadiseden son-
ra ortaya çýkmýþtýr.

II. Murad, Mustafa Çelebi’nin peþini bý-
rakmayarak müttefiki olduðu Foça’nýn Ce-
nevizli idarecisi Giovanni Adorno’dan ge-
miler kiraladý ve Boðaz’ý geçip yedi kadýr-
gadan meydana gelen filosuyla Lapseki’-
ye ulaþtý (15 Ocak 1422). Mustafa Çelebi,
Osmanlý askerlerinin karaya çýkmasýna en-
gel olmak istediyse de baþaramadý. II. Mu-
rad, Adorno’nun da yardýmýyla Gelibolu’-
yu ele geçirdi. Ardýndan Bolayýr üzerinden
Edirne’ye çekilen Mustafa Çelebi’yi takip
ederek Edirne’ye yürüdü. Murad’ýn Edir-
ne’ye giriþi sýrasýnda þehirden kaçan Mus-
tafa Çelebi, Osmanlý kuvvetleri tarafýndan
takip edildi. Tunca nehri kenarýndaki Ký-
zýlaðaç Yenicesi’nde yakalanýp Edirne’ye
getirildi ve padiþahýn emriyle kale burcu-
na asýlarak idam edildi (825/1422 kýþý). Bu
suretle Murad onun Osmanlý hânedanýna

mensup olmadýðýný halka göstermek iste-
miþti. Âþýkpaþazâde þehzade olmadýðýný
halka ispat için Murad’ýn onu tahkir etti-
ðini, yayan halde sürünerek idam yerine
getirildiðini, Murad’a hitaben bir þey söy-
lemek istediðini, fakat buna bile fýrsat ve-
rilmeden asýldýðýný yazar (Târih [Atsýz], s.
160). Kaynaklarda bir oðlunun Bizans’ta
rehin tutulduðu belirtilirse de âkýbeti hak-
kýnda herhangi bir bilgi bulunmaz. Ayrýca
Mustafa Çelebi’nin Eflak’a, oradan Kefe’-
ye kaçmayý baþardýðýna, daha sonra Selâ-
nik’e dönerek 1430’da þehir Osmanlýlar’ýn
eline geçinceye kadar buralarda faaliyet
gösterdiðine dair rivayetler de vardýr. Bu
sonuncusu Halil Ýnalcýk’a göre, Venedik ta-
rafýndan Yýldýrým Bayezid’in oðlu olduðu
iddiasýyla ortaya çýkarýlan ve 1425 baha-
rýnda Selânik’e çýkýp Venedik donanmasýy-
la iþ birliði yapan diðer bir Düzme Musta-
fa’dýr (ÝA, VIII, 602). Mustafa’nýn Edirne’-
de darbettirdiði 824 (1421) tarihli gümüþ
paralarla Serez’de bastýrdýðý bakýr paralar
bugüne ulaþmýþtýr (Ölçer, s. 108-111).
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900 (1495) yýlýnda Amasya’da doðdu. Os-
manlý hat ekolünün kurucusu Þeyh Ham-
dullah’ýn oðlu ve Anadolu’nun yedi büyük
hat üstadýndan (esâtîze-i Rûm) biridir.
Eniþtesi Þükrullah Halife ile birlikte Þeyh
Hamdullah yolunu ve silsilesini talebe ye-
tiþtirerek devam ettirmiþtir. Mustafa De-
de ile Þükrullah Halife soyundan Derviþ
Mehmed b. Mustafa Dede, Hamza b. Mus-
tafa Dede, Hasan b. Hamza, Pîr Mehmed
b. Þükrullah, Ahmed b. Mehmed b. Þük-
rullah ve Hasan Üsküdârî gibi seçkin hat-
tatlar yetiþmiþtir.

Mustafa Dede aklâm-ý sitteyi Þeyh Ham-
dullah’tan öðrendi. Ancak babasýnýn vefa-
týndan sonra yazýsýný Abdullah Amâsî’ye
devam etmek suretiyle geliþtirdi. Kahire’-
ye giderek orada bulduðu Þeyh Hamdul-
lah murakka‘larýný inceledi, bu sayede hat-
týný daha da güzelleþtirdi. Hac vazifesini
yerine getirdikten sonra Ýstanbul’a dön-
dü. Üsküdar’da talebe yetiþtirmekle meþ-
gulken yanlýþ bir tedavi sonucu kýrk beþ ya-
þýnda öldü (“Gitti dedem cennete” [945]).
Kabri Üsküdar Karacaahmet Mezarlýðý’n-
da babasýnýn yanýndadýr.

Hattý metin, üslûbu zarifti. Babasý sevi-
yesinde yazardý. Sanat dünyasýna mushaf,
en‘âm, cüz, murakka‘ ve kýta olarak eser-
ler kazandýran Mustafa Dede’nin Topkapý
Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde murakka‘
ve kýtalarý (Emanet Hazinesi, nr. 2099-2107,
2299), mushaf-ý þerifi (nr. Y 406), Kehf sû-
resi (nr. 407), en‘âm-ý þerifi (nr. 305, 306,
402); Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’n-
de Kur’ân-ý Kerîm’i (AY, nr. 6566, 6625),
murakkaý (AY, nr. 6508); Türk Vakýf Hat
Sanatlarý Müzesi’nde murakkaý (nr. 256);
Konya Koyunoðlu Müzesi’nde Kur’ân-ý Ke-
rîm’i (nr. 9963) bilinen eserlerindendir. Tuh-
fe-i Hattatîn’de adý geçen talebeleri ara-
sýnda Gubârî Abdurrahman, Ulvî, Pîr Meh-
med b. Þükrullah, Derviþ Mehmed b. Mus-
tafa, Mehmed Dal Çelebi, Ali b. Hüsâm,
Hamza b. Mustafa Dede önde gelmekte-
dir.
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