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alimleri. ivaz meselesine ilişkin görüşle
rinden ötürü Mu'tezile ulemasını eleştir
mekte aşırı gitmiş ve bunun. dünyada ço
cuklarla hayvanların çektikleri eleınierin 

daha önce yaşadıkları hayattaki fiilierinin 
bir karşılığı olduğunu söylemeyi gerek
tirdiğini ileri sürüp onları tenasüh fikrini 
benimsemekle itharn etmişlerdir. 

Mu'tezile alimlerinin. kullarına çektir
diği eleıniere karşılık kendilerine ahirette 
ivaz vermesini Allah için vikip görmeleri 
isabetli olmamakla birlikte Sünni alimie
rin ilahi irade ve kudreti sınırlandıracağı 
düşüncesiyle ivaz nazariyesini bütünüyle 
reddetmeleri de doğru değildir. Zira bazı 
insanların iradeleri dışında ve herhangi 
bir günaha karşılık olmaksızın eleme ma
ruz kaldığı bir gerçektir. Muhtelif ayetler
de ilahi musibetlere sabredenlerin cen
netle müjdelenmesi (mesela bk. el-Baka
ra 2/155-157; er-Ra'd 13/22-24; ez-Zümer 
39/ ı O), birçok hadiste hastalıkların mü
minlerin günahlarını sileceğinin açıklan
ması (Buhar!, "Merc;la", 7; bk. Mifta.f:ıu kü
nCızi's-sünne, "Maraz" md.) dikkate alın
dığı takdirde ilahi iradeyi sınırlayan vü
cub fikrini reddedip hikmete uygun bir 
ivaz nazariyesinin benimsenmesi Allah'ın 
adalet ve rahmet sıfatlarının gereği ola
rak görünür. 
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İVAZ EFENDi 
(ö. 994/1586) 

Osmanlı kazaskeri. 
_j 

904 (1498) yılı civarında Manavgat'ta 
doğdu . Buraya izafetle "Manav" nisbesiy
le de anılır (Peçuylu İbrah im, 1, 364) . Daha 
sonra İstanbul'a giderek tahsilini tamam
ladı ve Sahn-ı Sernan medreselerinden 
mezun oldu (954/1547) . Bir süre Rüstem 
Paşa'nın kapı halkından Şehsuvar Ağa'ya 

hocalık yaptı . Veziriazam Rüstem Paşa'

nın desteğiyle "Haşiye- i Tecrid" müderris
liği yapmaksızın doğrudan 30 akçe yev
miye ile Edirne'de Beylerbeyi Medresesi 
müderrisliğine tayin edildi. Ardından sıra
sıyla Davud Paşa. Rüstem Paşa ve Sahn- ı 

Sernan medreselerine getirildi. Daha son
ra Bursa Muradiye ve Edirne ll. Bayezid 
medreselerinde görevlendirildiyse de bu 
görevleri kabul etmediğinden iki defa da
ha Sahn-ı Sernan müderrisliğinde bulun
du. Hatta zamanın şairlerinden biri bu 
üst üste tayinler münasebetiyle. "Sekiz 
Sahn'ı İvaz dokuz dolandı" diyerek nükte 
yapmıştır. 976'da (1568) Ayasofya. erte
si yıl Süleymaniye ve 981 (1573) yılında 
Edirne Selimiye Medresesi müderrisliği

ne yükselen İvaz Efendi iki yıl sonra Bur

kazaskerlikleri zamanında el-Hidaye 
nüshasını çekmecesine mıhlatıp mansıb 
talep edenlere göstererek. "Orayı kara 
kitap bilir" derdi (Ata!, s. 292). İvaz Efen
di medrese ders kitabı olan tefsir. fıkıh. 
belagat ve kelam alanında yazılmış En
varü 't-tenzil, el-Hidaye, Miftal}.u '1-
'ulUm, et-Te ivil}. ve el -Meva]fıf gibi 
eseriere müstakil haşiyeler kaleme almış 
ve bunları İstanbul'da Eğrikapı dışında 
yaptırdığı camiye (bk. İVAZ EFENDi CA

Mii) kendi eliyle yazdığı vakıfname ile ba
ğışlamıştır. Mezarı bu caminin hazlresin
dedir. Oğlu Yahya Efendi de ilmiye mesle
ğinden yetişmiş. Konya kadılığına kadar 
yükselmiş ve 1 033'te ( 1624) ölmüştür 
(Ata!, s. 689-690). Hadikatü 'l-cevami'de 
onun camisinden başka medrese. mek
tep ve çeşme gibi hayır eserlerinden de 
söz edilmektedir (1, 147) . 
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sa kadılığına getirildi. Bu münasebetle. 
"Şehr- i Bursa'ya vali oldu Manav" mısra- . 1 
ıyla tarih düşürülmüştür (Ata!, s. 291 ). 
984'te (1576) Edirne. bir yıl sonra İstan-

İVAZ EFENDi CAMii 

İstanbul'da 
XVI. yüzyılın son yıllannda yapılmış, 

değişik mimari özelliklere sahip 
bir cami. 

-, 

bul kadılığına tayin edilen İvaz Efendi, 
987'de (1579) görevinden alındıysa da 
ertesi yıl tekrar İstanbul kadısı oldu. An
cak bu görevi sırasında bazı hataları yü
zünden ulema tarafından devrin padişa
hı lll. Murad'a şikayet edildi ve görevin
den aziedildL İstanbul'da ilk kahvehane
lerio açılması İvaz Efendi'nin İstanbul ka
dılığı sırasında gerçekleşmiştir. İvaz Efen
di 989'da (1581) Anadolu. birkaç ay son
ra da Rumeli kazaskerliğine getirildi. 991 
(1583) sonlarınÇa görevinden alındı (Se
lanik!, s. 141). İki yıl sonra ikinci defa Ru
meli kazaskeri olan İvaz Efendi bir Divan-ı 
Hümayun toplantısı sırasında rahatsız
Iandı (a.g.e., s. 174) ve 994 (1586) son
larında doksan yaşını aşkın bir halde ve
fat etti. Ölümüne "matem-i etkıya" iba
resiyle tarih düşürülmüştür (Ayvansara
yl, ı. 147). 

İvaz Efendi şer'l meselelerde çok defa 
aklı esas almış. verdiği bazı fetva ve ka
rarlarında yaptığı nükteleriyle meşhur ol

. muştur; Nev'lzade Atai tarafından Nas
reddin Hoca'ya benzetilir. Gerçekten ken-· 
dine has garip tavırları olan İvaz Efendi. 

L _j 

Şehrin surlarla çevrili kuzeydoğu köşe
sinde Edirnekapı ile Ayvansaray arasın
da. Eğrikapı yakınında Haliç'e hakim bir 
yerde bulunmaktadır. Halk arasında Eğ
rikapı Camii adıyla da anılan mabedin ya
nında bir de meydan çeşmesi vardır. Ev
velce sıbyan mektebiyle bir medresenin 
olduğu bilinmekle beraber bunlardan hiç
bir iz kalmadığı gibi yerleri de tesbit edi
lememiştir. Caminin banisi Kazasker İvaz 
Efendi (ö. 994/1586) kıble duvarı önünde
ki hazireye defnedilmiştir. Hazirede adını 
taşıyan bir mezar taşına rastlanmamakla 
birlikte tam mihrabın hizasında üzerin
de hiçbir yazı olmayan. haziredeki bütün 
taşlardan daha büyük silindir biçiminde 
iki şahidenin İvaz Efendi'nin kabrine ait 
olması kuwetle muhtemeldir. 

İvaz Efendi Camii şehrin kara tarafı 
surlarının çok yakınında •. Bizans dönemi
nin son yüzyıllarında imparatorların ter
cih ettiği bir mekan olan Blakhernai (VIa-



herne) Sarayı kompleksinin kalıntılarının 
bulunduğu yerdeki teras üzerinde inşa 
edilmiştir. Avlusunun batı tarafı surlarla 
sın ı rlanmış olup burada bir de kule yer 
almaktadır. Anemas Kulesi diye adlandı
rılan bu burcun bir vakitler Bizans sara
yının bir bölümü olarak kullanı l dığı belli 
olmaktadır. Buradan itibaren Haliç'e doğ
ru sur duvarına paralel biçimde ewelce 
iki katlı olan kemerli ve tonozlu uzun bir 
dehliz uzanır. Bu meyilli arazide, üzerin
deki saray yapılarına badrum katı teşkil 

eden ve Anemas zindanları diye adlandı
rılan bu mahzenin yukarı ucu İ vaz Efendi 
Camii'nin önündeki avlu düzlüğü altında 

da uzanmaktadır. Son yıllarda burada 
meydana gelen bir çöküntü: şimdiye ka
dar içine girilip ineelenmeyen bu kısmın 
varlığını da ortaya koymuştur. 

Ayvansarayl, İ stanbu l camilerine dair 
kitabında diğer eser indeki bilgileri tek
rarladıktan sonra cam iyle birli kte İ vaz 
Efendi 'nin medrese. sıbyan mektebi ve 
çeşme yaptırd ığını bildirerek vakıflarına 
eviadının ve soyundan gelenlerin müte
velli olduğuna işaret eder. Caminin sur
lara yakınlığı yüzünden burada medrese 
inşa edilmesine imkan yoktur. Belki Ha
liç tarafındaki boş arsanın yerinde ahşap 
bir medrese yapılmı ş ve zamanla kaybo
lup gitmiştir. Caminin kı b le yönünde avlu 
duvarı dışındaki küçük meydanın ortasın
da olan kitabesiz çeşme ise hala durmak
tadır. 

Caminin tarihçesine dair bilgi yoktur. 
İstanbul'un geniş bölgelerini harabeye 
çeviren büyük yangınlardan etkilendiği 
tahmin edilmektedir. Wolfgang Müller
Wiener, bu bölgede önemli zararlar ve
ren 1729 ve 1782 yangınlarından zarar 
görmüş olabileceğini söylemekteyse de 
buna inanmak zordur. Çünkü caminin için
de yangından kolayca etkilenmesi müm
kün olan ahşap pencere kapakları ve na
kışlı külahı yine ahşaptan olan minber gü
nümüze kadar gelebilmiştir. XIX. yüzyıl 

içinde. camiyi üç taraftan çeviren ve İs
tanbul mimarisinde bir yenilik olan çevre 
revakları ortadan kalkm ış . sadece giriş
lere ahşaptan camekanlı sundurmalar ya
pılmıştır. 1940-1950 yılları arasında bun
lar da yok olmuş. son yıllarda ise girişlerin 
önüne öncekilere hiç benzemeyen çirkin 
bir sundurma inşa edilmiştir. 

İvaz Efendi Camii, mimarisi bakımın
dan çağdaşı başka Türk eserlerine ben
zemeyen çok değişik bir yapıdır. Normal 
bir şadırvan avlusuna sahip olmadığı gibi 
bir şadırvanı da yoktur. Ayrıca bu önemli 
unsurun ewelce varlığını gösteren bir iz 

de bulunmamaktadır. Mihrap kısmı ile
riye taşan kare şeklindeki caminin üç ta
rafından cephelerini "U" biçiminde sakif
lar sarıyordu. Bunlar öne meyilli ahşap ça
tılara sahip olup ince ahşap direkiere da
yanıyordu. Bu dayanakların mermer kai
deleriyle revakların altıgen biçimli tuğla 
döşemeleri 19SO'Ii yıllara kadar görülür
dü: günümüzde bunlar yok olmuştur. 

Sağdaki revak bir bakıma son cemaat 
yeri gibi kullanıldığından alışı lmışa ters 
düşen bir uygulama ile kıble duvarı kö
şesine ve dışa çıkintılı yapılan minarenin 
kürsü kısmında küçük bir mihrap mev
cuttur. Bu ölçüdeki ibadethanelerin hep
sinde olması gereken üç veya beş bölüm
lü bir son cemaat yeri de İ vaz Efendi Ca
mii' nde bulunmamaktadır. Yanlardaki gi
bi direkiere dayanan ahşap tavanlı bir re
va k burada aynı görevi yapıyordu ve bir 
çift mihrap buranın fonksiyonuna işaret 
ediyordu. 

Cami kesme taş ve tuğladan karma 
malzeme ile yap ılmış. bazı yerlerde ve 
mihrap çıkıntısında yalnız taş kullanılmış
tır. Pencere söveleri ise küfeki taşından
dır. Her tarafında başka benzerlerinde 
rastlanmayan yeniliklere sahip olan cami
nin en şaşırtıcı özelliği giriş cephesidir. Bu 
cephe öyle tasarlanmıştır ki önünde ke
merli. kubbeli bir son cemaat yerinin ya
pımı düşünülmüş olarnaz. Ayrıca her ca
mide bulunan abidevi bir taçkapı yoktur. 
Bunun yerine iki yanlarda yer alan insan 
boyu ölçülerinde mermer söveli yay ke
mer li ufak kapılardan içeri girilir. Her gi
rişin bitişiğinde ikinci bir gir iş daha var
dır. Bunlar yukarı galerilere çıkış içindir. 
Böylece bu cephede iki yanlarda birer 
ikiz giriş yer almıştır. Cephenin ortasın
da normal olarak taçkapının yerinde bir-

lvaz Efendi 
Camii 

ve içinden 
bir görünüş 

iVAZ EFENDi CAMii 

birine bitişik dört pencere açılmıştır: üst 
kısmında da ortada bu dörtlü pencere 
sistemi sürdQrülmüş , ikiz girişlerin üst
lerinde altlı üstlü i kişer pencere açılm ış

tır. Alttaki pencereler dikdörtgen. üstte
kiler sivri kemerlidir. Saçak hattın üstün
de tromplar hizasında yine sivri kemerli 
dört pencereli bir tabaka yükselir. Böylece 
caminin giriş cephesinin iç tarafında ze
mindekinden başka iki kat halinde mah
filler olması sağlanmıştır. Bunlardan ze
mindeki ve üstündeki iki sütuna dayanan 
üç kemerle harime açılır. 

Cami plan bakımından dikdörtgen be
den içinde altı paye ile taşınan kubbeli 
tiptedir. Mihrap, kı b le yönünde dışarıya 
çıkıntı lı olarak taşan küçük bir mekan 
içindedir. Harimi örten ana ku b be. altıge
ni meydana getiren ve duvarlardaki pa
yelere oturan büyük kemeriere binmek
tedir. Pandandiflerle geçişi sağlanan ana 
ku b benin etrafında biri kıble yönünde ol
mak üzere iki yanda ikişerden toplam 
beş yarım kubbe bulunmaktadır. Köşe
lerde zengin mukarnas dolgulu geçişlere 

sahip tromplar vardır. Harimde, diğerle
rinden daha geniş bir kemer le ayrı lan 

mihrap çıkintısı üzerindeki yarım kubbe
nin geçişleri içten dilimli tromplarla sağ
lanmıştır. Kurşun kaplı olan kubbe ve ya
rım kubbelerin kasnaklarında da pence
reler açılmıştır. 

Altıgen esaslı camilerde usulden oldu
ğu üzere harimin kıble duvarına kadar 
uzanan iki yanına mahfi! galerileri· yapıl

mıştı r. Bunlar, her tarafta altışar olmak 
üzere sütunlara dayanan sivri Türk ke
merlerine bindirilmiştiL Mahfillerin orta
larına isabet eden yerde ileriye taşan bi
rer paye kubbe altıgeninin destekleridir. 
Bunlar dış cephelerde de belirlidir. Giriş-
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lerin arasındaki mahfil yandakilerle aynı 
hizadadır. Fakat şaşırtıcı olan husus. bu
radaki en üstte olan ve dört pencere ile 
aydınlanan mahfildir. Buna niçin gerek 
görü ldüğü ve görevinin ne olduğu anla
şılmamaktadır. Bütün galeri ve mahfille
rin ahşap korkulukları üsiGpsuz ve anla
şıldığı kadarı ile yenidir. 

Caminin her tarafında açılmış çok sayı
da pencere harimin bol ışık almasını sağ

lamıştır. Cephelere değişik bir estetik ve
ren pencere düzenlemesi bir dereceye ka
dar Mimar Sinan 'ın eserlerinden Eyüp'te 
Zal Mahmud Paşa Camii'ni hatır latır. Bu 
pencere bolluğu , ivaz Efendi Camii'nde 
yalnız cephelerle sınırlı kalmayıp kubbe 
kasnağı ile trompların ve içinde mihra
bın bulunduğu yarım kubbe kasnağında 
da varlığını gösterir. Kıble cephesinde 
mihrabın üstünde de sivri kemer içinde 
başka benzerlerine rastlanmayan sivri ke
merli büyük bir pencere daha vardır. 

Minare alışılmışın dışında kıble duva
rının köşesinde yer almış olup kürsü kıs
mında ufak bir mihrapla cami duvarına 
bitiştiği yerde içi mukarnaslı küçük bir 
tromp yer alır. Giriş dışarıdan ve yanda
dır. Hafifçe pahlandırılmış gövdesi üstün
de şerefeye geçişi sağlayan çıkmaları ge
niş çukurlu mukarnaslar halindedir. Şe
refeye kadar yıkık minarenin şerefe kor
kuluğu ile petek kısmı 19SO'den sonra 
yapılmış . 1990'da tekrar yenilenmiştir. 

ivaz Efendi Camii'nin iç süslemesinde 
çini yalnız mihrapta kullanı lm ı ştır. XVI. 
yüzyılın en kaliteli iznik çinileriyle kapla
nan mihrabın iki kenarındaki ince sütun
çelerle kaide ve başlıklarındaki kum sa
atleri de çiniden yapılmıştır. Mihrap nişi
ni çerçeveleyen çiniler. beyaz zemin üze
rinde her bir karoda iki yarım olmak üze
re sekiz uçlu yıldızlarla bezenmiştir. Mih
rabın iç yüzeyi uzunlamasına dilimler ha
lindedir. Yaprak ve çiçeklerden oluşan bir 
süslemeye sahip olan. beş tam. iki de ya-
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rım pano halindeki yüzeylerin üstler inde 
çini üzerine Allah ve Muhammed, Ebu 
Bekir ve Ömer. Osman ve Ali , Hasan ve 
Hüseyin. en sonuncuda da "rıdvanullahi 
t eala" yazıları yer almıştır. 

Camideki ahşap işçiliğ inden bazı pen
cere kanatları kalm ış. kapılara ise düz 
tahtadan yeni kapı kanatları takılmıştır. 

Minber mermerden olmakla beraber çok 
sad edir. Fakat külah kısmı son derece za
rif ve zengin kalem iş i nakışlarla bezen
miştir. Harimdeki kalem işleri ise yenidir. 
Mahfiileri taşıyan sütunlar ve başlıkları 
yağlı boya ile kaplanmıştır. Kubbenin or
tasındaki yazı güzel bir eserdir. Kubbenin 
ortasından sarkan avize çok eski olma
makla beraber güzel ve zengindir. Kesme 
taş avlu duvarı kısmen durmakta ve Der
vişzade sakağına kemerli bir kapı ile açıl

maktadır. Bu girişin sol tarafı mimari hü
viyeti olmayan yapılarla kaplıdır. Kıble du
varı önünde ise oldukça kalabalık bir ha
iire vardır. 

Cami ile birlikte yapıldığı tahmin edi
len kitabesiz çeşme altıgen biçiminde bir 
meydan çeşmesidir. Her cephesinde kla
sik bir Türk kemeri yer alır. Saçağını teş
kil eden. profilli silmenin üzerinde sırala
nan taş tarnurcuk dizisi görülür. Çeşme 
1995 yılı sonlarında Fatih Belediyesi'nce 
etrafı açılarak meydana çıkarılmıştır. ivaz 
Efendi Çeşmesi . istanbul'un kendi türü 
içinde başka benzeri olmayan küçük fa
kat çok değerli bir sanat eseridir. 

ivaz Efendi Camii . Mimar Sinan' ın yap
tığı altıgen sistemli ibadet yerlerinin ben
zeridir. Bu plan az veya çok değişikliklerle 
hepsi XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılan 
Beşiktaş 'ta Sinan Paşa. Topkapı'da Ah
med Paşa. Kadırga'da Sokullu Mehmed 
Paşa. Fındıklı 'da Molla Çelebi, Babaeski'
de Semiz Ali Paşa . Üsküdar'da Eski Vali
de camilerinde uygulanmıştır. Fakat bu 
bina. klasik bir son cemaat yerine sahip 
olmayışı bakımından da alışılmışın dışın

da kalır. Giriş cephesi Türk sanatında tek 
örnektir. Harimi üç taraftan saran revak 
sistemi, Kahire'de Sinan Paşa ve XVIII. 
yüzyıla ait Mehmed Bey camilerinde gö
rülür. Sinan Paşa Camii 979 (1571) tarih
li olup minaresi burada olduğu gibi kıble 
duvarına bitişiktir; fakat yan revaklar ah
şap değil kagirdir. Mehmed Bey Camii ise 
1188'de ( 1774) yapılmıştır. i vaz Efendi 
Camii o derece değişik özelliklere sahip
tir ki onun da XVI. yüzyıla damgasını vu
ran Mimar Sinan'ın eseri olabileceği akla 
gelir. Ancak bu büyük ustanın yaptığı bi
naların adlarını veren tezkirelerde yer al
maz. Hayatının son yıllarında ortaya ko-

nan bu eserde onun mimari tutumu çok 
belirlidir. 
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iM SEMAVİ EYiCE 

ı 
İVAZ MEHMED PAŞA 

..., 

(bk. HACI İVAZ PAŞA). 
L _j 

ı 
İVAZ PAŞA, Hacı 

..., 

(bk. HACI İVAZ PAŞA) . 
L _j 

ı 
İVAZ PAŞA CAMii 

..., 

Manisa'da 
XV. yüzyıl sonlannda yapılmış cami. 

L _j 

Gerek Evliya Çelebi tarafından gerekse 
halk arasında Çaybaşı Camii olarak adlan
dırılan mabedi çok girift Arapça kitabe
sine göre ivaz b. Abdülmuin 889 yılı Ra
mazanında (Ekim 1484) yaptırmıştır. Hak
kında bilgi elde edilemeyen ivaz Paşa'nın 
babasının Abdülmuin adını taşıması onun 
devşirme asıllı olduğunu gösterir. 

i smail Hakkı Uzunçarşılı, i vaz Paşa hay
ratının vakfiyesinin Manisa Vakıflar Mü
dürlüğü'nde bulunduğunu bildirmiştir 

{Ki tabeler ll, s. 80-81 ). Cami, istiklal Sava
şı 'ndan sonra bir süre asker işgalinde kal-


