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TÝMURTAÞ PAÞA

Günümüzde Bursa’daki Timurtaþ mahal-
lesi onun adýndan gelir.

Uzun yýllar önemli görevlerde bulunan
Timurtaþ Paþa bazý kaynaklarda yeni as-
kerî teþkilâtýn oluþturulmasýndaki rolüyle
de anýlýr. Fakat bu bilgiler daha çok geç ta-
rihli kaynaklarda yer alýr. Bunlara göre Ýs-
lâm ülkelerinden gelip devletin hizmeti-
ne giren Arap, Acem ve Türkler’den kapý-
kulu ocaklarýndan biri olan sipahi bölüðü-
nü meydana getirmiþtir. Ayrýca geri hiz-
met görevi yapan voynuk teþkilâtýnýn da
kurucusu diye gösterilir. Rumeli beylerbe-
yiliði sýrasýnda yerli hýristiyan askerlerine
timar vermesiyle Osmanlý ordusunun yer-
li askerî zümrelerce benimsenmesini sað-
ladýðý ifade edilir. Yine Orhan Bey zama-
nýnda beylerin ve askerî erkânýn kýrmýzý
renkli üsküf giymesi iþine ön ayak olduðu
belirtilir. Bunun yaný sýra bölüklerin san-
caklarýnýn renklerinin ve þekillerinin onun
tarafýndan tesbit edildiði ileri sürülür. An-
cak bütün bunlarýn doðruluðu konusun-
da kesin bir þey söylemek zordur. Bunun-
la birlikte Timurtaþ Paþa’nýn önemli ve nü-
fuzlu bir aile teþkil ettiði söylenebilir. Dört
oðlu ve ailenin diðer fertleri Rumeli uç ke-
siminde ve devlet kademelerinde önemli
görevlerde bulunmuþtur. Oðlu Yahþi Bey,
I. Murad ve Yýldýrým Bayezid zamanýnda
Balkanlar’da faaliyet göstermiþtir. Niþ ve
Pravadi’nin fethi sýrasýnda oynadýðý rolle
kaynaklarda adý sýkça geçmektedir. Koso-
va savaþýnda da öncü birliklerin kumanda-
sýný üstlenmiþ, Ankara Savaþý’nda hayatýný
kaybetmiþtir. Diðer üç oðlu II. Murad’ýn
cülûsunun ardýndan ortaya çýkan Düzme
Mustafa isyanýnýn bastýrýlmasýndaki hiz-
metleri dolayýsýyla bir süre vezir olarak di-

vana katýlmýþtýr. Daha sonra Oruç Bey Ana-
dolu beylerbeyiliðine getirilmiþ, Ali Bey Sa-
ruhan sancak beyliði yapmýþtýr. Bu ikisi
Ýzmir Beyi Cüneyd’in ayaklanmasýnýn ber-
taraf edilmesinde önemli hizmetlerde bu-
lunmuþtur. Ali Bey’in Manisa’da bir camisi
vardýr. Diðer oðlu Umur Bey’in Âþýkpaþa-
zâde’nin râvileri arasýnda yer aldýðý bilin-
mektedir. Âlim bir zat olan ve 865’te (1461)
vefat eden Umur Bey Bursa, Biga ve Af-
yon’da cami, Edirne’de mescid yaptýrmýþ-
týr. 859 Muharrem (Aralýk 1454 – Ocak 1455)
tarihli vakfiyesi Bursa’daki camisinin cep-
hesinde iki parça halinde taþa kazdýrýlmýþ-
týr.
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Kütahya’da
XIV. yüzyýlýn sonu ile

XV. yüzyýlýn baþýna tarihlenen 
külliye.

˜ ™

Kütahya’da Kavaflar Çarþýsý’nýn içinde
bulunan külliye Takkacýlar / Takvâcýlar Ca-
mii-Külliyesi diye de anýlmaktadýr. Ýnþa ki-
tâbesi yoktur. Vakýf kayýtlarýnda Kütah-
ya’da Sarý Timurtaþ Paþa tarafýndan bir
mescid, medrese ve imaretin tesis edildi-
ði belirtilmekte (Varlýk, sy. 3 [1987], s. 248),
külliyenin, Timurtaþ Paþa’nýn Kütahya ve
çevresini muhafaza ile görevli bulunduðu
1389-1402 yýllarý arasýnda yaptýrýldýðý ka-

artýk sýranýn Ýstanbul’a geldiðini söyleye-
rek Ýstanbul’un fethi için teþvik etti. Ýstan-
bul kuþatmasýnda bulundu, fakat Haçlý
kuvvetlerinin Niðbolu’ya yürümesi yüzün-
den kuþatma kaldýrýldý. Niðbolu Fetihnâ-
me’sine göre bu savaþta Anadolu beyler-
beyi sýfatýyla yer almýþtý. Savaþýn kazanýl-
masýnýn ardýndan muhtemelen tekrar Ana-
dolu’ya döndü ve 1397’de Yýldýrým Baye-
zid’in Karaman seferine katýldý. Kaynakla-
ra göre Akçay savaþýnda esir düþen Alâ-
eddin Bey ona teslim edilmiþ, o da muh-
temelen daha önce esir alýnmasýna karþý
duyduðu intikam hisleriyle onu katlettir-
miþti. Kaynaklarda Yýldýrým Bayezid’in bu
olaya çok üzüldüðü kaydedilir. Bundan
sonra gözden düþtü, yaþlýlýðý sebebiyle ar-
týk bir daha kendisine görev verilmedi. An-
kara Savaþý’nda ve savaþýn ardýndan mey-
dana gelen karýþýklýk yýllarýnda nerede ol-
duðu konusu açýk deðildir. Bazý Osmanlý
kaynaklarýnda Timurtaþ Paþa’nýn da An-
kara Savaþý’na katýldýðýndan ve oðullarýy-
la birlikte Timur’a esir düþtüðünden, Kü-
tahya’daki hazinede bulunan para ve mal-
lar dolayýsýyla Timur tarafýndan azarlan-
dýðýndan, hatta savaþta hayatýný kaybet-
tiðinden söz edilirse de bunlarýn doðru ol-
masý ihtimali zayýftýr. Zira onunla birlikte
iki Timurtaþ Paþa daha kaynaklarda zik-
redilmiþ ve yapýlan araþtýrmalarda bunlar
birbirine karýþtýrýlmýþtýr. Muhtemelen ya-
þý ilerlediði için idarî iþlerden çekilen Ti-
murtaþ Paþa son yýllarýný Bursa’da geçir-
miþtir. Nitekim Ramazan 806’da (Mart
1404) burada vefat ederek yaptýrdýðý ca-
minin yanýndaki türbesine gömüldü. Tür-
be kitâbesinde kendisinden “melîkü’l-üme-
râ” þeklinde bahsedilmesi dikkat çekicidir.
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pencereli ferah bir mekân görünümünde-
dir. Bu pencerelerden alt kata ait olan se-
kiz tanesi dikdörtgen biçiminde, kadýnlar
mahfiline ait beþ adet üst kat pencere-
leri ise geniþ kemerli açýklýklar halindedir.
Son cemaat yerinden asýl binaya baðlantý
yapýnýn ana ekseni üzerindeki bir kapý ile
saðlanmakta olup bu kapýnýn iki yanýnda
ikiþer pencere ile son cemaat yeri duvarýn-
da küçük bir mihrap niþi yer alýr.

Yapýnýn iç süslemesinde mihrapta ko-
laylýkla farkedilebilir bir yoðunluk söz ko-
nusudur. Mihrap niþinin üst seviyesinde
beyaz bir fon üzerine barok etkiye sahip
asma kandiller, sütunlara sarýlmýþ püskül-
lü perde, aþaðý seviyesinde þemseler ve
çok kollu þamdan motifleri, süpürgelik hi-
zasýnda farklý desenleri olan iki ayrý bor-
dür görülmektedir. Kütahya üretimi olan
çinilerde mavi, fîrûze, yeþil, kýrmýzý, sarý,
siyah ve mor renkler kullanýlmýþtýr. Mih-
rap tabanýnda küçük bir kartuþun içinde
bulunan iki satýrlýk kitâbede bu dekoras-
yonu yapan, Kütahya çiniciliðinde çok ta-
nýnmýþ bir isim olan Mehmed Emin Efen-
di’nin adý ve 25 Eylül 1318 / 1 Receb 1325
tarihleri yer alýr. Mihrap çerçevesi ve ta-
cýndaki çiniler ise minber ayaðý ve korku-
luklarýnýn dýþ yüzündeki çiniler gibi Ýznik
çinilerinin baþarýlý taklitleri olup Azim Çi-
ni Fabrikasý’nda 1941 yýlýnda üretilmiþtir.
Caminin çinileri dýþýndaki süslemeler gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Mihrap önü kubbe-
sinin içindeki kalem iþi süslemede göbekte
istif yazý ve bunun çevresinde girift bitki-
sel bezemeler bulunmaktaydý. Caminin ah-
þap iþçiliðinden de eser kalmamýþtýr. Kü-
tahya’yý 1671’de ziyaret eden Evliya Çele-
bi bu yapý ile ilgili olarak, “Müzeyyen mah-
fili, iki aðaç müþebbek sütunlarý var diller-
le tarif olunmaz ve gayet metanet üzere
tahta örtülüdür” demektedir (Seyahatnâ-

me, IX, 20). Timurtaþ Paþa Camii’nin av-
lusu da düzgün bir plan göstermemekte-
dir. Kapýnýn saðýnda (batý yönünde) “saka-
hâne” denilen, üzeri bir sundurma ile ör-
tülü, abdest musluklarý ve helâlarýn bu-
lunduðu bölümde 1913 yýlýna kadar Dâ-
rülhadis Medresesi adýyla anýlan bir med-
resenin olduðu söylenir (Güner, s. 16); fa-
kat bu yapýnýn mimarisine dair bilgi bulun-
mamaktadýr.

Timurtaþ Paþa Camii mimari çözümle-
mesiyle ilgili ciddi sorunlarý bulunan bir
yapýdýr. Mevcut mimari izler yardýmýyla
binanýn restitüsyonunun saðlýklý bir þekil-
de yapýlmasý mümkün deðildir. Caminin
enlemesine geliþen erken devir camileri
tipinde mi yoksa yan kanatlarý bozularak
harime katýlmýþ bir yapý mý olduðu konu-
sunda çeþitli çözümler üretilmektedir. Bu-
nun yaný sýra birkaç yapýdan meydana ge-
len bir külliye niteliði taþýmasýndan çok bir-
kaç iþlevi olan, yani mescid ve medreseli
bir imaret þeklinde deðerlendirilir (Altun,
s. 237). Caminin bir Bizans yapýsýndan çev-
rilme olduðuna dair düþünceler ise (Gü-
ner, s. 14) önemsenmesi gereken saðlam
dayanaklara sahip deðildir.
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bul edilmektedir. 1534’te külliyenin vakýf
gelirleri kýrk yedi dükkân, iki kervansaray
ve dört bahçeden saðlanmaktaydý (Varlýk,
XVI. Yüzyýlda Kütahya Sancaðý, s. 154).
Caminin eki durumundaki son cemaat ye-
rinin kapýsý yakýnýnda çeþmenin olduðu du-
varda üç satýrlýk bir kitâbe yapýnýn Anado-
lu Valisi Silâhdar Mehmed Paþa tarafýndan
1175-1178 (1761-1765) yýllarýnda tamir et-
tirildiðini gösterir. Yapýyý 1250’de (1834)
Kütahya Muaccelât Nâzýrý Sâlih Efendi et-
raflýca onartmýþtýr. 1252 (1836-37) yýlýn-
daki tamir ise Kütahya Muhassýlý Dilâver
Paþa tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Timur-
taþ Paþa Camii’nin orijinal mimarisi bu ta-
mir ve ilâvelerden dolayý büyük ölçüde kay-
ba uðramýþtýr.

Cami ve medresenin vaktiyle geniþ bir
avlu içinde yer aldýðý anlaþýlmakla birlikte
avlu duvarlarý günümüze ulaþmamýþ, bu-
gün sadece caminin kuzeybatý yönünde
tonozlu dar bir geçit biçimindeki avlu giriþi
saðlam kalabilmiþtir. Bu geçide açýlan ka-
pý kamalý, iki renkte taþtan basýk yuvarlak
kemerlidir. Caminin orijinal kýsmý düzgün
bir plana sahip deðildir. Mihrabýn önünde
dört kalýn pâye ve kýble duvarýna dayanan
kemerlere oturan, geçiþleri prizmatik Türk
üçgenleriyle saðlanmýþ yüksek kasnaklý
bir kubbe yer almaktadýr. Diðer kýsýmlara
göre daha yüksek tutulmuþ özel bir bö-
lüm görünümündeki mihrap önü mekâ-
nýnýn iki yanýnda asimetrik bir uygulama
görülür. Enlemesine bir düzenlemenin hâ-
kim olduðu diðer kýsýmda basýk tonozlar
ve alçak kubbelerle örtülü mekânlar du-
varlar ve kalýn pâyeler arasýna atýlan siv-
riltilmiþ geniþ kemerlerle birbirinden ayrý-
lýr. Bu penceresiz, basýk mekân parçalarý
tonozlarýn ortasýna baca þeklinde açýlan
deliklerle gün ýþýðý almaktadýr. Caminin
1178 (1765) yýlýndaki onarýmýna ait tek þe-
refeli taþ minaresi yapýnýn güneybatý kö-
þesinde bulunmaktadýr. Asýl yapýya kuzey-
batý yönünden eklenen ahþap son cemaat
yeri iki kat halinde düzenlenmiþ, çift sýra
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