
rak hükümdara hediye etmiştir. Onun ta
rafından yapıldığı kesin olarak bilinen bir 
diğer önemli eser, günümüzde Yunanis
tan sınırları içinde bulunan bimetoka'
daki Çelebi Sultan Mehmed Camii'dir (bk. 
DiA. VIII, 262-263) . Bu cami Hacı ivaz Pa
şa'nın 1419'da tasarımını yaptığı , aynı yıl 

larda Yeşilcami Külliyesi'nin yapımı devam 
ettiği için başında bizzat bulunamaması 
sebebiyle inşaatın yürütülmesini Thgan b. 
Abdullah adlı bir mimar vasıtasıyla ger
çekleştirdiği bir yapıdır. Ancak yine de 
kendisini, caminin kuzey kapısı üzerinde 
yer alan üç satırlık kitabede "sanatında 
mahir bir üstat, mühendislerin iftihar et
tikleri , mimarların seçkini" şeklinde tak
dim etmekten geri durmamıştır. 

Bu yapılar dışında Hacı İvaz Paşa 'nın 
doğrudan banisi ve mimarı olduğu başka 
eserler de mevcuttur. Bursa'nın İmadiye 
semtinde 1420 yılı dolaylarında inşa etti-ği 
bilinen mescid, medrese ve mektep or
ta ölçülerde bir külliye oluşturuyordu. Pa
şa ayrıca bu yapılara gelir sağlamak ama
cıyla bir han la bir çarşı yaptırmıştır. ima
diye'deki Hacı ivaz Paşa Külliyesi'nin İma
diye (Tavukpazarı) Camii olarak da anılan 
cami bölümü. hemen yakınındaki Hacı 

ivaz Paşa (Sandıkçı) Hanı ile birlikte 19S7 
yılında temellerine kadar yanmış ve daha 
sonraki yıllarda yeniden inşa edilmiştir. 
Külliyenin diğer parçalarından medrese 
ve mektep ise daha önce yıkılmıştı . Aynı 

şekilde 19S7 yangınından etkilenen ve 
seksen dükkandan oluştuğu bilinen Hacı 
ivaz Paşa (imadiye) Çarşısı da halen mev
cut değildir. 

Hacı İvaz Paşa'nın hayatının son yılların
da yapımıyla ilgilendiği öne sürülen bir 
başka mimari eser, Türkiye'nin en uzun 
kagir köprüsü sayılan Trakya'da Ergene 
nehri üzerindeki Uzunköprü'dür. inşası
na ll. Murad'ın emriyle başlanan ve ancak 
1444 yılında t amamlanabilen köprünün 
yapımına karar verild iği yıllarda Hacı İvaz 
Paşa'nın vezirliğinin devam ettiği ve köp
rünün kurulacağı sahayı tesbit edip ana 
plan şemasını belirlediği sanılmaktadır. 

Ancak inşaatın başlamasından bir süre 
önce vezirlikten aziedilmiş ve köprünün 
yapımında katkısı sadece fikri düzeyde 
kalmıştır. Köprünün korkuluk taşlarından 
birinin üzerinde bulunan, Hacı ivaz Paşa'
nın adının teşhis edilmeye çalışıldığı kita
beyi yüzyıllardan beri çok aşınmış oldu
ğundan doğru şekilde okumak mümkün 
değildir. 

Bazı araştırmacılar, Hacı ·ivaz Paşa'nın 
ll. M ur ad nezdinde siyasi itibarını kaybe-

Dimetoka'daki Çelebi Sultan Mehmed camii 'nin kesiti 

dip görevden uzaklaştırılmasında, siyasi 
sebeplerin yanı sıra inşa ettiği eserlerde 
sultanın adından çok kendi adını ön plana 
çıkarmasının ve kimbelere kapıkulu hiye
rarşisi sınırlarını aşarak kendi adını met
hiyelerle yazdırmasının da rolü olabilece
ğini kaydederler. Hacı ivaz Paşa. bir mi
mar olarak Osmanlı mimarisinin erken dö
nemine damgasını vurmuş bir şahsiyettir 
ve inşa ettiği eserlerle Türk sanatı tarihin
de özel bir yere sahiptir. 
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~ ZEKi SöNMEZ 

HACI İVAZ PAŞA 
(ö . . 1156/17 43) 

Osmanlı sadrazamı . 
_j 

Belgrad yakınlarındaki Yagodina'da doğ

du. Asıl adı Mehmed olup mühründe ba
basının adı Nasırüddin olarak belirtilmiş
tir. 1689'daki Belgrad Seferi sırasında he
nüz küçük yaşta iken Alaiyeli Gül Yusuf 
Ağa'nın hizmetine girdi. İvaz lakabıyla anıl
ması bu hizmete veriliş şekliyle ilgili ol-
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malıdır. Efendisinin öldürülmesinden son
ra yine Alaiyeli Koca Ebubekir Ağa'ya in
t isap etti. Onun vezirlikle Cidde'ye tayi
ninde ( 1721) kethüdası idi. Hac farlzasını 
da bu sırada yerine getirdi. 

ivaz Mehmed Ağa , 2S Şaban 1143'te 
(S Mart 1731) istanbul gümrük eminliği 
vazifesine getirildi (BA, A.RSK, m 1571 , s. 9) . 
Daha sonra başbaki kulu olduğu da belir
tilmektedir. 1733 yılı Ocağında çavuşba
şılık görevinde bulunuyordu (BA, Ali Emi
ri. ı. Mahmud.nr. 65). Hekimoğlu Ali Paşa'
nın ilk sadafetinden azli ve Gürcü İsmail 
Paşa'nın sadarete tayini s ırasında vezir
likle rikab-ı hümayun kaymakamlığına 
getirildi (12 Temmuz 1735, BA, Atlk Vüze

ra Defteri, nr. 2, s. 40) . Aynı yıl 2S Ekim'de 
Vidin Kalesi'nin muhafazası şartıyla Niğ

bolu sancağına tayin edildi. Bu görevde 
iken özellikle Niş Kalesi'nin asker ve erzak 
bakımından takviyesiyle buraya bir idare
cinin gönderilmesi tavsiyesinde bulun
duysa da sadaret kethüdası Osman Ha
lisa Efendi'nin Avusturya'nın ahdi bozma
yacağına dair itirazı sonucunda bu ikaz ve 
tavsiyeleri dikkate alınmadı. Ancak 1737 
Temmuzu sonlarında Avusturya ordusu 
Niş'i işgal edip Vidin'e doğru ilerlemeye 
başladı . Timok nehri üzerinde meydana 
gelen çarpışmada İvaz Mehmed Paşa 
Avusturyalılar'ı durdurdu (BA. MD, nr. 
142, s. 291) . Daha sonra 28 Ekim'de Kra
yova fethedildi. Bu başarıları üzerine 
ekim sonunda Vidin seraskerliğine getiri
len İvaz Mehmed Paşa Avusturya kuv
vetlerini takip ederek Fethülislam Kale
si'ni geri almayı başardı. 

1738 yılı baharında Adakale'nin kuşat
masına girişen Hacı ivaz Paşa. Mehadi
ye'de baskına hazırlandığı haberini aldığı 
Avusturya ordusuna karşı yürüyüşe geç
ti. Mehadiye Savaşı tam bir zaferle sonuç
landı. Bunun ardından yeniden Adakale'
yi kuşattıysa da askerin hazırlıksız oldu
ğunu görerek Fethülislam'a çekildi. Fakat 
kendisinden habersiz kuşatmanın kaldırıl

dığını öğrenen Sadrazam Yeğen Mehmed 
Paşa tarafından görevinden alındı. Çok 
geçmeden Avusturyalılar'ın tekrar saldırı
ya geçmesi ve yeni tayin edilen seraske
rin bu mevzide tutunamaması üzerine 
sadrazam Hacı ivaz Paşa'yı eski görevine 
iade etti (9 Temmuz 1738). Bütün askeri 
erkan la Tuna'yı geçerek Mehadiye Kalesi 
üzerine yürüyen İvaz Paşa kaleyi üçüncü 
defa alırken Adakale'yi de kuşattı. Ada
kale 1 S Ağustos'ta teslim oldu, bu arada 
Yenipalanka da fethedildi.. 

Muhaliflerinin aleyhindeki çalışmalarını 
önlemek amacıyla İstanbul'a dönen Sad-
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razam Yeğen Mehmed Paşa bunu başa
ramayarak aziedilince sadaret mührü 12 
Zilhicce 11 S 1 'de (23 Mart 1739) Hacı i vaz 
Paşa'ya gönderildi. Sadaret kaymakamı 
vezir Ahmed PaŞa , 8 Nisan'da Edirne dı
şında buluştuğu ivaz Paşa'ya sancak-ı şe
rifi teslim ederken yeni sadrazarnın ota
ğında yapılan görüşmelerde barış girişim

lerine güvenilmemesi ve Belgrad'ın geri 
alınmasına çalışılması kararlaştırıldı. 

Belgrad'a yürüyen Osmanlı ordusu, 
Hisarcık Bağazı'nda 22 Temmuz'da yapı
lan büyük çarpışmada sadrazarnın gayret
leriyle Avusturya kuwetlerini bozguna 
uğrattı. Belgrad önlerine gelindiğinde 
Hotin'in ve ardından da Yaş'ın düştüğü 

haberleri alındı. Buna rağmen girişilen 
kuşatmadan önce donanmanın Tuna sa
hillerini tutması ve Hekimoğlu Ali Paşa'

nın da kuşatmaya k~tılması ordunun ce
saretini arttırdı. Bunun üzerine Fransa 
büyükelçisi M. de Villeneuve'in aracılığıy
la başlatılan barış görüşmelerinde sadra
zam Belgrad'ın halihazır durumu ile tesli
mini şart koştu. Sonuçta, kırk güne yak
laşan kuşatmanın barış antlaşmasıyla bi
tirilmesi kararlaştırıldı. 1 Eylül 1739'da 
imzalanan ön mukaveleyle Belgrad'ın beş 
güne kadar tahliyesi ve teslimi. taraflar 
arasında on gün içinde barış şartlarının 
düzenlenmesi kabul edildi ve 7 Eylül gü
nü Belgrad tekrar geri alındı . 18 Eylül'de 
Avusturya ile imzalanan yirmi yedi yıllık 
ve yirmi üç maddelik antlaşmaya göre 
Belgrad ve Şebeş Osmanlılar'a iade edi
lirken cephanelik, kışla, tabya gibi yeni te
sisler yıkılacaktı. Tlına ve Sava nehirleri 
de iki devlet arasında sınır kabul ediliyor
du (BA. HH, nr. 5847 1, 58472) . Barış ara
yışlarını sürdüren Rusya ile de aynı gün 
on beş maddelik bir antlaşma imzalandı. 

Buna göre Hotin ve Yaş geri alınıyor. Azak 
Kalesi yıkılarak arazisi tarafsız hale getiri
liyor, Rus savaş gemilerinin Azak ve Kara
deniz' e girme yasağı devam ederken Bü
yük ve Küçük Kabartay topraklarının ba
ğımsızlığı tanınıyordu (BA, HH, nr. 58455, 

58456-A) 

Belgrad Seferi'nden başarıyla dönen 
ivaz Mehmed Paşa 1. Mahmud tarafın
dan iltifatla karşılandı. Ancak bir süre son
ra istanbul'da meydana gelen olaylar sad
razaını güç durumda bıraktı. istanbul'da 
sadrazam sarayının da etkilendiği yangın
lar, şiddetli kış şartları. iaşe darlıkları u
mumi hoşnutsuzluğa yol açmıştı. 6 Hazi
ran'da sipah pazarında bazı yeniçeri grup-
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ları isyan edip esnafı ve halkı tehditle Ka
zancılar'dan Etmeydanı'na doğru ilerle
mişler, ancak kolayca dağıtılmışlardı. Bun

dan iki hafta sonra alacağını isteyen bir 
yeniçerinin borçlu yahudi tarafından zor
ba ilanıyla linç edilmesi olayı, bunu farklı 

şekilde basit bir hadise olarak padişaha 
aktaran ivaz Mehmed Paşa'nın görev

den alınması ile sonuçlandı (27 Reblül
evvel 1 153/22 Haziran 1 740) . Sadraza
rnın aziinde son olayı iyice araştırmadan 
ve aslını öğrenmeden padişaha bildir
mesinin, devlet işlerinde gevşek davran
dığı iddialarının ve kızlar ağası Hacı Beşir 
Ağa'nın aleyhtar tutumunun etkili oldu
ğu belirtilmektedir. 

Hacı ivaz Paşa aziedildikten sonra Mek
ke şeyhülharemliği ve Habeş eyaleti ila
vesiyle Cidde sancağına tayin edildi. Bu
raya Mısır yoluyla gitmesi uygun görüldü
ğünden kendisine bir kalyon sağlanıncaya 

kadar Rodos'ta oturması bildirildi ( BA, 

MD, nr. 147, s. 162, 194). Ancak ivaz Paşa. 
daha önce Alaiyeli Koca Ebubekir Ağa'nın 
kethüdalığıyla bulunduğu Cidde'nin hava
sının kendisine yaramadığını bildirip baş

ka bir tarafa naklini istediğinden 31 Tem
muz 1740'ta kalesinin muhafazası şartıy
la Girit'te Hanya muhafızlığına gönderil
di. Burada beş buçuk ay kaldıktan sonra 
17 41 yılı Ocak ayı başlarında Selanik, Şu

bat ayı başlarında Bosna valiliğine geti
rildi (a.y. , nr. 147, s. 2 19,327, 355) ikiyıla 
yakın Bosna'da bulundu: 1742 yılı Ağus

tos ayı ortalarında Karlı- ili sancağı ilave
siyle Eğriboz muhafızlığına tayin ediidiy
se de bu görev başkasına verildiğinden ey
lül ayı sonlarında Kandiye muhafızlığına 
ve 16 Nisan 1743'te yeniden Hanya san
cağına nakledildi (a.y. , nr. 149, s. 21, 57, 

160). Temmuz ayı başlarında da inebahtı 
muhafızı oldu (a.y., nr. 150, s. 50}; aynı yıl 

içinde vefat ederek burada defnedildi. 

Kaynaklarda cesur. vefalı ve gayretli bir 
idareci olarak belirtilen Hacı ivaz Paşa ge
nellikle "fatih-i Belgrad" lakabıyla anılmak
tadır. Sağlığında kendisine "evliya ağa" da 
denmiş. ölümünden birkaç yıl sonra ta
miri için açılan kabrinde cesedinin çürü
memiş olduğu görüldüğünden bu inanış 
halk arasında yaygınlaşmıştır. Oğulların
dan ibrahim Beyefendi iki defa şeyhülis
lamlık, Halil Paşa sadrazamlık yapmış, Ali 
Bey sipahiler ağası olmuştur. Emin Beye
fendi adlı diğer bir oğlu da hacegandan o
lan ivaz Mehmed Paşa'nın nesli " ivaz pa
şazadeler" olarak sürmüştür. 
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~ii~ fiKRET SARICAOGLU 

HACI KILIÇ CAMii 
ve MEDRESESi 

Kayseri'de 
L Sulçuklular dönemine ait külliye. _j 

Mevcut iki kitabesine göre. ll. Keyka
vus'un emriyle Selçuklu emirlerinden 
Ebü'l-Kasım b. Ali et-TOst tarafından 

647 (1249-50) yılında yaptırılmıştır. Kül
liyenin adının nereden geldiği bilinme
mekte, Hacı Kılıç'ın Ebü'l-Kasım-ı TOst'
nin lakabı olabileceği düşünülmektedir 
(Gabriel, ı. 52) . 

Külliye cami ile medreseden oluşmak
tadır. Her iki yapı da kesme taştan inşa 


