
HACI iVAZ PAŞA 

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 



Hacı Kılıç camii ve Medresesi - Kayseri 

edilmiş, caminin güney cephe duvar ör
güsünde devşirme malzeme de kullanıl
mıştır; medresenin duvarları geçirdiği 

onarımlarda tamamen yenilenmiş du
rumdadır. Yapı kompleksine destek gö
revi yapmak üzere caminin güneydoğu 
köşesinde silindir, medresenin kuzeybatı 
köşesinde kare prizma biçiminde iki kule 
bulunmaktadır. 

Cami mihrap duvarına dik beş nefe 
ayrılmış ve nefler, kare kesitli payelere 
oturan sivri kemerli beşik tonozlarla, 
daha yüksek olan orta nefin mihrap önü 
bölümü de pandantifli kubbeyle örtül
müştür. Kayseri'de Ulucami ile Kölük ve 
Huand Hatun camilerinde de görülen bu 
plan şeması, Hacı Kılıç Camii'nde medre
seyle kaynaştırılarak yeni bir deneme 
halinde uygulanmıştır. 

Caminin dışa taşkın ve yüksek cümle 
kapısı kavsarası mukarnaslı bir nişe sa
hiptir. Taçkapı yüzeyini kuşatan geo
metrik geçmeler, Kayseri yöresi taş iş

çiliğine özgü yüzeysel üslupta işlenmiş
tir. Camiye ikinci bir giriş batı cephesin
den açılmıştır. Fazla derin olmayan sivri 
kemerli bir niş içindeki basık kemerli bu 
kapı bezemesizdir. Giriş cephesinde. taç
kapının iki yanında birer dikdörtgen pen
cere yer almakta, ancak sağdakinin önü
nü sonradan yapılan minarenin kaidesi 
kapatmaktadır. Diğer pencereyi yıldız geç-

meli bir bordür çevrelemektedir. Bun
ların yanı sıra mihrap duvarına üç, batı 
duvarına da iki adet mazgal pencere 
açılmıştır. Caminin içinde de dışında ol
duğu gibi özenli bir taş işçiliğiyle karşıla
şılmaktadır. Kavsarası mukarnaslı olan 
mihrap nişi , geometrik örgülü yıldız geç
melerden meydana gelmiş bir bordürle 
çevrilidir. Niş kemerinin köşe dolgula
rındaki kaval silmelerden düğümlü geç
me motifi, Konya Alaeddin Camii'nin av
lu portalindeki süslemeleri hatırlatmak
tadır. 

Caminin kuzey cephesinden üç kemer
le medresenin avlusuna geçiş sağlan

mıştır. Bu kemerlerden ortadaki, yanda
kilerden daha yüksektir. iki eyvanlı, avlu
su revaklı tipte ve tek katlı olarak inşa edi
len medrese. cami ile aynı eksen üzerin
de yer almadığından kuzey-güney doğrul
tusunda değildir. Doğudaki giriş eyvanı ile 
batıdaki ana eyvan iki yapının birleştiği kö
şededir. Ana eyvanın yanında kışlık ders
hane, doğu ve kuzey cephelerde de öğ
renci odaları sıralanmaktadır. Bütün me
kanlar beşik tonazla örtülü olup bunlardan 
kışlık dershanenin tonozu diğer mekanlar
dan farklı biçimde avluya paraleldir. Oda
larda birer ocak bulunmaktadır. 

Medresenin taçkapısı cepheden dışa 

taşkın ve yüksektir. Kavsarası mukar
naslı porta! nişinin cephesi, geometrik 
geçmeler ve geometrikleşmiş örgülü kG
fi yazı bordürleriyle bezenmiştir. Giriş 

eyvanından ve cami içinden birer geçişi 
olan cami bünyesindeki beşik tonozlu 
odanın orüinal işlevi bilinmemekte, son
radan 9S9 (1552) yılında camiyi tamir 
ettiren Hüseyin Bey'in türbesi olarak dü
zenlendiği görülmektedir. Külliyenin ku
rucusu Ebü'I-Kasım b. Ali et-TGsi'nin 
türbesi ise Tokat'tadır. Giriş cephesinin 
önüne, yakın tarihlerde yapıya bitişik ola
rak inşa edilen minare kare kaideli ve si
lindirik gövdelidir. Kölük ve Huand Ha
tun camilerinde olduğu gibi özgün mina-

Hacı Kılıç 

Camii'nin 

taç kapısı 

HACI KiRAMI EFENDi 

renin (ezan köşkü) çatıda iki porta! ara
sında yer aldığı kabul edilebilir. Medre
senin giriş eyvanının yanından çatıya çı
kışı sağlayan merdiven de bu görüşü des
teklemektedir. 

Anadolu'da, cami ve medresenin tek 
yapıda birleştiril mesinin ilk örneğini teş

kil eden Danişmendliler'in Kölük Camii'n
den sonra Hacı Kılıç Camii ve Medresesi 
daha gelişmiş bir örnektir. Fakat cami ile 
medrese arasında bir bütünlük oluştur
ma isteği, bu deneme yapısının detayla
rında bazı aksaklıklara sebep olmuştur. 
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M ŞEBNEM A K A LIN 

HACI KiRAMi EFENDi 
(1840-1909) 

Türk musikisi bestekarı ve hanende. 
L ~ 

istanbul'da Mevlevl'hanekapı semtinde 
Rifaiyye'den Kılıççı Mehmed Efendi Der
gahı 'nda doğdu . Ası l adı Beşir olup bu is
mi hiç kullanmadığı kaydedilir. Orta öğre
nirnin ardından Bab-ı Seraskerlde muha
sebat birinci şube mümeyyizi olarak gö
reve başladı . Uzun yıllar devam eden bu 
görevi esnasında ayrıca birçok tekkede, 
özellikle imrahor Tekkesi'nde müezzinlik 
ve zakirlik yaptı. 1882'de surre emini Asaf 
Paşa ve Abdüsselam (Kovacı Şeyh) Tekke
si şeyhi Yahya Efendi ile birlikte hacca 
gitti. Veliaht Mehmed Reşad Efendi'nin 
müezzinbaşısı olduğu için ll. Abdülhamid 
zamanında uzun süre etrafıyla irtibatı ke
silerek yalnız başına yaşamak mecburi
yetinde bırakıldığı söylenir. ll. Meşruti

yet'in ilanından sonra Koska'da Darül
mGsiki-i Osmani'nin kurucuları arasında 
yer aldı ve öğretim kadrosuna girdi. Meh
med Reşad tahta çıkınca kendisiyle olan 
yakınlığı sebebiyle hünkar müezzini olma
yı bekledi. Ancak bu görev başkasına ve
rilince bazı ailevl' meselelerin de yol açtığı 
ruhi buhran sonucu kendini asarak haya
tına son verdi. Mevlevi'hanekapı'daki Bağ

datlı Tekkesi'nin haziresine defnedildi. 

Devrinin tavır sahibi hanende ve tanbu
riler i nden olan Kirarni Efendi mOsikide
ki derin vukufu ile tanınmış, bestelediği 
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