
sını yeniden okumuşsa da Palacios'un da 
habersiz bulunduğu İstaribul nüshasıyla 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 5683/3) o yıllarda kayıp olduğu sanılan, 
fakat bugün elde bulunan Berlin nüsha
sını görmemiştir. Eser Vincent Lagardere 
tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir (bk. 
bi bL). 
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IVANOW, Wladimir 
. (1886-1970) 

İsmailiyye mezhebi konusunda 
araştırmalarıyla tanınan 

Rus asıllı şarkiyatçı. 
_] 

Arapça ve Farsça'yı Petersburg'da öğ
rendikten sonra, çağdaş Farsça lehçeleri 
ve tasavvuf konusunda Rusya'da şarkiyat 
araştırmalarının kurucusu olan Victor Ro
sen ve Valentin A. Zhukowsky'nin yanın
da ilmi çalışmalarını sürdürdü. 191 O yı
lında İran'a ilk seyahatini yaptı. 1912'de 
tekrar İran'a giderek mahalli diyalektler 
hakkında malzeme topladı. 191 S'te, Pe
tersburg'da bulunan Rus İlimler Akade
misi'ne bağlı Asiatic Museum'un İslami 
Yazmalar Bölümü'ne tayin edildi. Bu gö-

revde iken Orta Asya'da uzun bir seya
hate çıktı . Seyahati sırasında elde ettiği 
11 OO'den fazla Arapça ve Farsça yazma 
eseri Asiatic Museum'a kazandırdı. Ma
veraünnehir bölgesinden toplanan İsmaili 
mezhebine dair yazmaları incelerken bu 
mezhep hakkında geniş bilgi sahibi oldu. 
Sovyet devriminden ( ı 91 7) sonra bir da
ha dönmernek üzere ülkesini terkeden 
ıvanow 1920 yılına kadar Horasan'da kal
dı ve bölge lehçelerine dair önemli malze
me topladı. Bu sırada dönemin meşhur 
İsmaili alimi Fidai-yi Horasani'den İran 
İsmaililiği'ni öğrendi. Daha sonra Hindis
tan'a gidip KalkOta'ya yerleşti. Burada 
Asiatic Society of Bangadesh'e üye olarak 
çalışmalarını sürdürdü . 1930'da Bom
bay'a gitti. Bu dönemde İsmaili mezhe
bine mensup birçok dost edinen ıvanow 
onların elinde bulunan eserleri inceleme 
imkanı buldu. İsmaililer'le olan yakın iliş
kileri İ smaili dünyasının en uzak köşeleri 
Chitral , Gilgit ve Hunza bölgelerine ka
dar şöhretinin yayılmasını ve yeni çevre
ler edinmesini sağladı. Şubat 1933'te İs
maili eserlerini yayımlamak amacıyla ls
lamic Research Association' ı kurdu . Bu 
müessese, 1946 yılında kırk sekizinci İ s
maili imamı Sultan Muhammed Şah'ın 

himayesine girerek lsmaili Society of 
Bombay adın ı aldı . ıvanow bu yıllarda, İs
mailiyye'nin bir kolu olan Nizariliğin yete
ri kadar tanınmayan Alamut sonrası dö
nemi hakkında önemli çalışmalar yaptı. 
1959'da otuz yıla yakın bir süreden beri 
yaşadığı Bombay'dan ayrı larak Tahran'a 
yerleşti. 1970'te burada öldü. 

Başlangıçta Şiiliğin İslam'ın muhafa
zakar ve popüler kanadı sayıldığını söy
leyen. Hz. Osman' ın , Hz. Ali'nin ResOl-i 
Ekrem'in halifesi olduğuna dair ayetleri 
Kur'an - ı Kerim'den çıkardığını iddia eden 
ıvanow'un sonraları bu aşırı düşüncelerin

den vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Ivanow, 
İsmailiyye mezhebi mensuplarının, daha 

Wladimir 
ıvanow 

IVANOW, Wladimir 

çok Helenistik düşüneeye diğer mezhep
lerden önce ve serbest şekilde yer verdik
leri ve mezhebe mensup bir azınlığın ken
dilerine yönelik kıyı ma karşı uyguladıkla

rı savunma taktikleri dolayısıyla eleştiril

diğini söyler. Sonraki Nizari imamlarının 
muhtemelen Fatımi asıllı olduğunu ileri 
süren lvanow, bu yaklaşımı ile İsmailiy
ye'yi Abdullah b. MeymOn ei-Kaddah ve 
Hasan Sabbah'tan ayırmak istemiştir. Ga
rip ve mantıksız bulduğu hususlardan İ s
mailiyye'yi tenzihe çalışmış, bu konuda 
başarılı olamayınca bunları popüler yahut 
sathi düşünceler olarak nitelendirmiştir. 
lvanow. Nizari malzemelerini ve tarihini 
yorumlama hususunda büyük bir gayret 
göstermiştir. 

Eserleri. İsmailiyye mezhebinin yanı sı

ra İran dilleri. özellikle modern Fars leh
çeleri konusunda eser veren ıvanow'un 

önemli çalışmaları şunlardır: 1. A G u ide 
to Isma'ili Literature (London 1933). 

Nizariler ve Müsta'liler'den 1 so müellifin 
691 eserine dair bilgi veren bir çalışma
dır. Kitapt a adı geçen yazarlar ve eserle
ri daha geniş tarzda ele alınarak Isma'i
li Literature adıyla yeniden basılmıştır 

(Tahran 1963) . 2. True Meaning of Reli
gion ( Bombay 1933). ll. Ağa Han Ali Şah'ın 
büyük oğlu Şehabeddin Şah'ın yazdığı Ri
sô.le der lja~i~at-i Din adlı Farsça ese
rin İngilizce'ye t ercümesi olup orüinaliyle 
birlikte yayımlanmıştır. 3. Kelô.m-ı Pir 
(Bombay 1935). İsmailidoktriniyle ilgili 
olan ve yanlışlıkla Heftbabi Şah Seyyid 
Nasır'a nisbet edilen Farsça eserin met
nini ve İngilizce tercümesini ihtiva eder. 
4. Ümmü'l-kitô.b. Farsça metnine ilave 
edilen mukaddime ve açıklamalarla neş
redilen eser (Isi. , sy. 23 119361. s. 1- 132) 

daha sonra yine ıvanow tarafından İtal
yanca'ya çevrilerek yayımlanmıştır (Na
po li 1966). S. A Creed of Fatimids (Bom
bay 1936). Ali b. Muhammed el-Velid'in 
Tacü'l- 'a~a'id 'inin bir giriş ilavesiyle 
İngilizce özetidir. 6. Isma'ili Tradition 
Corcerning the Rise of The Fatimids 
(Kalküta 1942). Fatımiler'in ortaya çıkı
şıyla ilgili İsmaili rivayetleri ele alan çalış
ma, özellikle Fatımi ailesi ve nesebi hak
kında ileri sürülen şüpheleri ortadan kal
dırmak amacına yöneliktir. Kitap. önemli 
İsmaili yazarların eserlerinden alıntıları 
ve bunların tercümelerini de ihtiva et
mektedir. 7. Ibn al Qaddah the Alleged 
Founder of Isma'ilism ( Bombay 1946, 

1957) . 8. Studies in Earl y Persian I s
ma'ilism (Kahi re 1948). 9. Ravza tü't 
teslim (Leiden 1950). Nasirüddin-i TOsi'-
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nin Taşavvurat adıyla tanınan eserinin 
Farsça metniyle İngilizce tercümesidir. 
1 O. Alamut and Lamassar(Tahran 1960). 

Ortaçağ'a ait iki İsınam kalesi hakkında 
yapılmış arkeolajik bir çalışmadır. 

Bunların dışında ıvanow'un aşağıdaki 

makaleleri de onun önemli çalışmaların
dandır : 1. "İsmailitskiya rukopisi Aziats
kago Muzeya". Rus İlimler Akademisi'ne 
bağlı Asiatic Museum'un Zarubin kolek
siyonunda bulunan İsmaililiğe dair yaz
malar hakkında adı geçen kuruluşun der
gisinde yayımlanmıştır (Bulletin de l'Ac
ademie des Sciences de St. Petersbourg, 
VI ı !917], s. 359-386). Bu çalışma Edward 
Denisan Ross tarafından özet olarak İngi
lizce'ye çevrilmiştir ( JRAS ı London 1919ı, 
s. 429-435). z. "lsmailitica". İmaını tanı
manın gerekliliği konusunda yazılmış "Faşl 
der Beyan-ı Şinal]tl-i İmam" adlı Farsça bir 
metin ve bunun İngilizce tercümesidir 
(Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 
Vlll [London 1922], s. 1-76). 
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Iii MUSTAFA Öz 

L 

İVAZ 
( J:ı~l) 

İki tarafa borç yükleyen akidlerde 
karşılıklı bedellerden her biri. 

_j 

Sözlükte "karşılık, bedel" manasma ge
len ivaz ve türevleri Kur'an'da geçme
mekle birlikte hadislerde sözlük anlamın
da zikredilir. Mesela bazı hadislerde, dün
yada başa gelen bir sıkıntıya gösterilecek 
sabır ve metanet karşılığında ahirette ve
rilecek mükafat bu kelimeyle ifade edil
miştir (Müsned, lll, 156; İbn Mace, "Ce
na'iz", 55). Hukuk dilinde ivaz, iki tarafa 
borç yükleyen akidlerde hem akdin konu
sunu hem de ona karşılık ödenecek be
deli ifade eder. Ancak ivazın terim olarak 
bedel anlamı daha yaygındır. 

Allah rızası için yapılan bir iyiliğin karşı
lığında genel olarak sevap, hayırlı bir işin 
karşılığında ise ecir kazanılacağı ümit edi
lir. İki kavrarnda ortak özellik, gösterilen 
fedakarlığın insanlardan bir karşılık bek-
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tenilmeden yapılmış olmasıdır. Halbuki 
ivaz tamamen dünyevl ve maddi bir 
özelliğe sahiptir; kişi, ekonomik bir de
ğere sahip bir karşılık elde etmek düşün
cesiyle fedakarlıkta bulunur. Böylece iki 
tarafın mal varlıkları arasında bir takas 
ilişkisi kurulmuş olur, birindeki azalma, 
diğerindeki azalmaya tekabül eder. Borç
lar hukukunda ivaza ilişkin hukuki prob
lemler de böyle bir yaklaşımla ele alınır 
ve çözüme kavuşturulur. 

İslam hukukunda borcun çeşitli kay
nakları bulunduğu gibi borcu doğuran 
sebebe veya doğan sorumluluğun niteli
ğine göre de mahiyetleri farklıdır. Klasik 
doktrinde bu farklılığı gösterebilmek için 
çok defa her bir borç türü farklı isimlerle 
anılmıştır. Mesela haksız fiil sonucu taz
min edilmesi gereken değer için "da
man", adam öldürme suçlarında öden
mesi gereken kan bedeline "diyet", mü
essir fiilierde ödenecek tazminata "erş" 
ve "hükumet-i adi". ihram yasağını ihlal 
sebebiyle kurban olarak kesilmesi gere
ken küçükbaş hayvana "dem", büyükbaş 
hayvana "bedene", nikah akdinde koca
nın eşine vermeyi taahhüt ettiği mali de
ğere "m ehir", evlilik bağının sona erdiril
mesi karşılığında kadının kocasına verdi
ği bedele "hul'" adları verilir. Ancak bun
ların hiçbiri teknik anlamda ivaz olarak 
adlandırılmaz. İvaz. borçlar hukukunda 
iki taraflı borç doğuran bir akdi ilişki söz 
konusu olduğunda taraflardan birinin di
ğerine ödemesi gereken karşılığın adıdır. 
İvazile akdin konusu (ma'küdun aleyh) ara
sında da fark vardır. Tek tarafa borç yük
leyen akidlerde akdin konusu tek bir edi
mi, iki tarafa borç yükleyen akidlerde ise 
(muavazat-ı maliyye) her iki edi mi karşılar. 
Bu ikinci grup akidlerde akdin konusu iki 
edim olduğu ve bunlar da birbirine kar
şılık teşkil ettiği için her biri diğerine nis
bet! e ivaz olarak adlandırılmıştır. Buna 
göre ivaz "alacağa tekabül eden borç" de
mektir. Taraflardan biri, diğerinden elde 
edeceği alacak karşılığında bir edimle yü
kümlü olmayacaksayapılan bu akid ivaz
lı değil bir teberru akdi olacaktır. Şu hal
de akidlerin muavazat-teberruat şeklin
deki ikili ayırımı ivazın varlığı esas alına
rak yapılmaktadır. Bunun için de yapılan 
hukuki işlemin ivazlı olup olmaması ak
din tipini belirler. Mesela bir şeyin mülki
yeti birine ivazsız geçirilirse hibe, ivazlı 
yapılırsa bey' söz konusudur. Bir şeyden 
yarariandırma ivazsız olursa ariyet, ivazlı . 

olursa kira adını alır. 

İvaz akdin kuruluşu aşamasıyla ilgili bir 
kavramdır; akid kurulduktan sonraki du-

rumla ilgili değildir. Öte yandan ivaz kar
şılıklı borç doğuran akidlerde bir üst kav
ramdır. Bu tür akidlerden her birinde yer 
alan karşılıklı edimler için kullanılan özel 
terimler ivazın birer alt türünü oluşturur. 
Bey' akdindeki me bl' ve semen, selem ak
din deki re'sülmal ve müslemün fih, icare 
akdindeki menfaat ve ücret gibi terim
ler ivazın özel türleridir. 

Fakihler akidde yer alan karşılıkları ak
din temel unsurlarından saymışlar, akdin 
kurulabilmesi, sıhhat ve geçerlilik kaza
nabilmesi için bu unsurların bazı şartlar 
taşımasını aramışlardır. Bunlar arasında 
en önde gelenleri ivazın ifasının mümkün 
olması, hukuken korunmaya değer bir 
mal veya menfaat olması şartlarıdır. Ay
rıca karşılıklı ediın ierin birbirine objektif 
olarak eşit olması da aranır. Sübjektif ola
rak eşit olmasıise gerekmez. Objektif 
olarak eşit olması. klasik dönem fakihle
rince karşılıklı ediınierin her ikisinin de 
aynı cinsten misli (k ey ll ve veznl) şeyler 
olması durumunda her iki bedelin de mik
tar olarak eşit olması şeklinde açıklanmış. 
aksi takdirde akdi n riba yasağı kapsamı

na gireceği kabul edilmiştir (bk. FAİZ) . 

Karşılıklı bedellerden birinin ayn diğerinin 
deyn niteliğinde olduğu durumda ise be
deller arasındaki dengesizlik oranı gab
nin türünü. dalaylı olarak da akdin fes
hedilebilirliğini belirler (bk. GABN). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü'l-'Arab, "'avz" md.; Türk Hukuk Lü
gati, Ankara 1944, s. 180; Müsned, lll, 156; VI, 
360; Buhari. "I:Iiyel", 14, "Talal5", 20; İbn Mace. 
"Cena'iz", 55; Ebu DavGd, "'lt15", 8; Tirmizi. 
"MenaJ5ıb", 74; Karati. el-Furüi):, Kahire 1347, 
ll , 206-208; lll, 2-3, 141 -142, 239-244; İbn Re
ceb, el-Kava'id (nşr. Taha Abctürrauf Sa'd), Ka
hire 1392/1972,s. 69-70,78-86, 107-110, 123-
124; SüyGti, el-Eşbi!.h ve'n-ne:ç:a'ir; Kahire 1378/ 
1959, s. 316, 318, 320, 325; Y. Linant de Bel
lefonds , "'Iwac;!", EJ2 (İng.), IV, 286; '"İvaz", 
Mv.F, XXXI, 58-73. Iii BiLALAYBAKAN 

L 

İVAZ 
(J:ı~l) 

Dünyada yaşanan 
üzüntü ve acılara karşılık 

ahirette bedel ödeneceğini ifade eden 
kelam terimi. 

_j 

Sözlükte "bir iş veya nesneye karşılık 
bedel ödemek" anlamındaki avz kökün
den türemiş bir isim olan ivaz "bedel, 
karşılık" demektir. Türkçe'de kullanılan 
taviz de (ta'viz) aynı manayı ifade eder. 
İvaz kavramı Kur'an-ı Kerim'de yer alma
maktadır. Hadislerde ise "mal karşılığında 


