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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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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-



mış olduğundan çok bakımsız duruma 
gelmiş ve 1 940'Jara doğru kullanılamaz 
derecede harap olmuşken 1950'li yıllarda 
onarılarak ihya edilmiştir. İvaz Paşa Ca
mii plan bakımından. 1438-1447 arasın
da yapılan Edirne'deki Üç Şerefeli Cami'
nin küçük bir örneğidir. Erken dönem Os
manlı - Türk mimarisinde başka benzerle
ri de olan bu tip (Tokat. Hayrabolu, istan
bul, izmir). yine Manisa'da879'da (1474) 
Sinan b. Abdullah'ın yaptırdığı Çaşniglr. 
Sultan ll. Bayezid'in zevcesi Hüsnüşah 
Hatun için 896'da (1491) inşa ettirilen 
Hatuniye. ı. Selim'in zevcesi ve Kanun\' 
Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa 
Sultan adına 929'da (1523) yaptırılan 
sultan camilerinde de tekrarlanmıştır. 
Ancak burada mimari bakımdan ilgi çe
kici değişik uygulamalarla karşılaşılmak
tadır. Beş bölümlü olması gereken son 
cemaat yeri, her biri bir ku b be ile örtülü 
dört bölüm halinde olup cümle kapısı ya
na kaydırılmış ve solda olan minare kür
süsü harimin içine alınmıştır. Minare kür
süsüyle cümle kapısı arasında son cema
at yeri mihrap nişi oyulmuştur. Caminin 
ana eksenine aykırı düşen bu düzenleme 
sol köşede daha da arttırılarak burada 
minare kürsüsüne bitişik iki cephesi açık 
türbe yapılmıştır. Ortada bir büyük kub
be, iki yanlarda birer sütunla ayrılmış 
çifte küçük mekanlardan oluşan harimin 
sol tarafı sağa nisbetle daha ufaktır. Ca
minin bütünü dıştan 18,55 x 12,74 m. öl
çülerinde muntazam bir dikdörtgen şek
lindedir. 

ivaz Paşa Camii. erken Osmanlı döne
minde hakim olan duvar örgüsü tekniğin
de değişik ölçü ve biçimlerde kesilmiş taş 

ivaz Paşa Camii ve minare gövdesi 

ve tuğlalardan inşa edilmiştir. Taşların 
aralarında ayrıca dikine konulmuş tuğla
lar yer alır. Sekiz köşeli ve çok yüksek kas
nakl ı ku b be de aynı teknikte yapılmış. her 
cephesinde birer pencere açılmıştır. Du
varların ve kubbe kasnağının mahyaların
da iki sıra tuğla testere dişi çıkmalar var
dır. Son cemaat yerinin sivri kemerleri 
devşirme başlıklı m ermer sütunlara otur
maktadır. Büyük bir sivri kemerin içinde 
bulunan yayvan kemerli cümle kapısı üs
tünde beş satırlık Arapça kitabe yer al
mıştır. Evliya Çelebi. bu kitabenin aşırı 
derecede girift oluşundan dolayı okuyup 
kopyasını yazamadığını bildirir. 

Harimin üstü 8,20 m. çapında kubbe 
ile örtülüdür. Bunun iki tarafında, birer 
sütuna oturan sivri kemerlerle ayrılmış 
küçük kubbeli mekanlar mevcut olup sol
dakiler daha küçük ve ayıncı sütun da do
layısıyla sağdakiyle aynı hizada değildir. 
Devşirme olan bu sütunlardan sağdaki 
yivli bir gövdeye sahip olduğuna göre Ko
rint nizarnında bir İlkçağ yapısından ge
tirilmiştir. Soldakinin gövdesi düzdür. 
Bunların başlıkları da devşirmedir. Sağ
daki kesik piramit biçiminde yüzeyleri ka
boşonlu (kabaralı) bir Bizans başlığı, sol
daki ise Korint üs!Gbunda İlkçağ'a ait bir 
başlıktır. Kubbeye geçişi sağlayan pan
dantiflerin içlerinde zengin bir mukarnas 
dolgu vardır. Yanlardaki küçük kubbele
rin geçişl eri ise daha sade. baklavalı ve 
üçgenlidir. 

Harimi. kasnaktaki sekiz pencereden 
başka yan duvarlarda ve son cemaat ye
rinde altlı üstlü ikişer. kıble duvarında 
dörder pencere aydınlatır. Alt dizi pence
reler tuğladan sivri boşaltma kemerlidir. 

iV AZ PASA CAMii 

ivaz Paşa camii'n in planı 

Bu kemerierin altında esas pencere dik
dörtgen biçiminde olmakla beraber sö
velerde yine işlenmiş Bizans merrnerieri 
devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. 
Boşaltma kemerinin içindeki alınlıkla 
bu kemerin etrafında zengin bir bezerne 
mevcuttur. Kemer tuğladan zencirek mo
tifiyle çerçevelenmiş. ayrıca dış bordürle 
kemer arası yine tuğladan yıldızlarla dol
durulmuştur. 

Hafifçe dış cepheye çıkıntı teşkil eden 
mihrap nişi Manisa'daki Hatuniye Camii 
mihrabına benzer. Dilimli bir kemerin 
içindeki esas niş beş sıra mukarnaslıdır. 
Harimde duvarlarda birnakış olmayışma 
ve mihrabın sadeliğine karşı burada Türk 
ahşap işçiliğinin son derece güzel örnek
lerinden olan bir minber vardır. Hatuniye 
Camii'nin Zilhicce 900 (Eylül 1495) tarihli 
minberiyle büyük benzerlik gösteren bu 
değerli eser Aydın Yüksel'in ileri sürdüğü 
gibi aynı ustanın elinden çıkmış olmalıdır. 

Kündekarl adı verilen teknikte, oymalı 
parçaların geçmeli olarak birleştirilmesi 
suretiyle yapılan minberin kapısı üstün
deki yazı, çok değişik bir hat örneği ola
rak düz ve ters olmak üzere iç içe işlen
miştir. Hatuniye minberinin kapısı üstün
de aynı yazının bulunması ve başka ben
zerlikler her iki minberin de aynı ustanın 
elinden çıktığını gösterir. 

Alışılmamış bir biçimde cami kitlesinin 
içinde solda yer alan min are, taş bir kür
sü üzerinde yükselen çubuklu bir gövdeye 
sahiptir. Kürsü sekizgen biçiminde olup 
sivri kemerli bir sıra niş ve bunların yuka
rısında kısa, yayvan baklavalarla süslen
miştir. Gövdeyi süsleyen çubuklar, Türk
ler'in Orta Asya'dan beri gelen bir mina
re mimarisi geleneğinin son örneklerin
dendiL Gövde şerefeye yakın bir bölüm-
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de taş bir kuşakla mukarnaslı olarak iş
lenmiş çıkmalara bağlanır. Şerefe kor
kulukları şebekelidir. Bu özellikler, mina
renin şerefeye kadar olan kısmında beş 
yüzyıl içinde bir değişiklik olmadığını gös
termektedir. 

Türbe, caminin beden duvarları içinde 
sol (kuzey) köşede minare kürsüsüne biti
şik olarak yer almaktadır. İki taraftan sivri 
kemerli birer açıklığa sahip olan türbede 
kemerler köşedeki sütuna oturmaktadır. 
Bir açık türbe görünümünde olan bu kü
çük mekan ayrıca bir kubbe ile de örtül
müştür. Caminin sol kanadına bir pence
re ile bağlanan türbede üç sanduka bu
lunmaktadır. Burada şahidelerdeki yazı
lar çok girift olduğundan okunamamış
tır. Bunlardan biri caminin kurucusuna 
ait olmalıdır (fotoğrafları için bk. Yüksel. 
s. 348, rs . 529). 

İvaz Paşa Camii erken Osmanlı döne
minde Türk mimarisinde. en büyük örne
ğ i Edirne'de Üç Şerefeli Cami'de olmak 
üzere çok sayıda ibadet yerinde uygula
nan bir plan tipinin temsilcilerindendiL 
Ancak burada ekseni kaydırmak, türbeyi 
cami bünyesi içine sıkıştırmak. minareyi 
sol tarafta inşa ederek bunun gövdesine 
Türk sanatının çok eskiye dayanan gele
neklerini aksettiren bir görünüş vermek 
suretiyle bazı değişiklikler meydana geti
rilmiştir. Bunun benzeri minareler, An
talya'da Yıvli Minare Camii ile Konya'da 
Sahip Ata Medresesi'nde görülür. İ stari
bul'da Vefa'da kiliseden çevrilme Molla 
Gürani Camii ve Galata'da Okçu MGsa 
Mescidi'nin (şimdi minare sıvalıdır) mina
releri de aynı şekildedir. Cami bünyesi 
içinde türbe ise yine İstanbul'da Fatih'te 
Hafız Ahmed Paşa Camii'nde vardır. Ma
nisa'da İvaz Paşa evkafı olarakyapılmış 
bir hamamın varlığ ı bilinmekteyse de bu 
eserin yeri tesbit edilememiştir. Ewelce 
caminin yanında medreseye ait oldukları 
sanılan hücreler mevcuttu, ancak bunlar
dan da hiçbir iz kalmamıştır. 
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Babürlüler' in 
hizmetinde bulunmuş alim. 
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Semerkant yakınlarındaki Ahslkes'te 
doğdu. Eğitimini Belh'te Mlr İvaz Taşken
ti'nin yanında yaptı; tahsilini tamamla
dıktan sonra doğum yerine dönerek ders 
akutmaya başladı. Ardından tekrar Belh'e 
gitti. Bu sırada şehir Evrengzib'in kuman
dasındaki Babür ordusu tarafından ele 
geçirilmişti. İvaz Vedh, Babürlü yönetimi 
sırasında 1056'da (1646) Hindistan'a git
ti ve hükümdar Şah Cihan'ın hizmetine 
girip ordu müftülüğüne tayin edildi. Ev
rengzlb'in tahta çıkışından kısa bir süre 
sonra 1069'da (1659) yüksek bir maaşla 
Babür Devleti'nde ilk defa olmak üzere 
ordu muhtesibliğine getirildi. Ancak bu 
görevinde uzun süre kalamadı. Vazifesi 
sırasındaki sert davranışları üzerine Keş
mir'e yaptığı bir seyahatten dönen Ev
rengzlb tarafından 1 073'te (1662) La
hor' da görevli olan Hoca Kadir ile yeri 
değiştirildi. 

İvaz Vedh bir yıl sonra hükümdarın il
gisini yeniden kazanmayı başardı. Şehza
de Muhammed A'zam'a hoca tayin edildi 
ve eski payesi kendisine geri verildi. Ar
dından Delhi'deki saraya ait medresede 
hocalığa getirildi ve ölümüne kadar bu 
görevde kaldı. Alim olarak her zaman iti
barını koruyan İ vaz Vedh, 1 082'de (1672) 
Başkadı Abdülvehhab ile birlikte Evreng
zib' in oğlu Şehzade Muhammed A'zam 
Sultan ile BanG Begüm'ün evliliktörenle
rinde nikah şahidi olarak bulundu. 1 086 
(1676) yılında, Müstaid Han'ın Evrengzlb 
dönemi tarihine dair Me'a§ir-i 'Alem
giri adlı eserini eleştirmesi sebebiyle ye
niden gözden düştü ve aynı yıl vefat etti. 
Hayatının önemli bir bölümü eğitim ve 
öğretim faaliyetleri içinde geçen İ vaz Ve
dh, Sünni görüşleri şiddetle savundu . 
Hatta 1082'de (1672). ilk üç halifeye ha
karet eden Şii Muhammed Tahir'in ida
mı konusunda ısrarcı olmuştu. Bu hare
ketiyle ağır tenkitlere uğraması yanında 
ikinci defa gözden düştüğü için son yılla

rında münzevi bir hayat sürdü. 

'A]fii'idü'n-Neseti'ye yazdığ ı şerh dı

şında İvaz Vedh'e ait bir eser bilinme
mektedir. Brockelmann. eserin Berlin 
nüshasına dayanarak isminin ikinci kıs
mı olan Vedh adının muhtemelen lakabı 

olduğuna işaret etmektedir. Bu tahmin 
onun, Evrengzlb'in saltanatının ilk on yı
lının resmi tarihi olan 'Alemgirname'
nin bazı yerlerinde sadece Molla İvaz şek
linde geçmesiyle de kuwet kazanmakta
dır. Yine Evrengzlb zamanına ait Farsça 
bir tarih olan Feri:ıatü 'n-na~ırin'deki ka
yıt da bu görüşü desteklemektedir. İvaz 
Veclh'in küçük kardeşi Muhammed Ta
hir de bir alimdir; Belh hakimi olan Süb
han Kulı Han tarafından 167S'te Evreng
iib'in sarayına diplomatik bir görevle gön
derilmiş ve 1 088' de ( 1677) vefat etmiş
tir. 
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İVAZPAŞAZADE 
İBRAHiM BEYEFENDi 

(bk. İBRAHiM BEYEFENDİ, İvazpaşazade). 
L _j 

L 

İVAZzADE HALiL PAŞA 
(ö. 1190/1 776) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1137 (1724-25) yılında İstanbul'da doğ
du. Belgrad'ı 1739'da Avusturyalılar'dan 
geri alması dolayıs ıyla "Belgrad fatihi" di
ye ün yapan Sadrazam İ vaz Mehmed Pa
şa'nın oğludur. Bu seferde babasıyla bir
likte bulundu ve onun sadrazamlığı döne
minde dergah-ı all kapıcıbaşılığına geti
rilerek memuriyet hayatına başladı (ı 6 
Cemaziyel evvel ı 152/2 I Ağustos ı 739). 

Bu görevle ve silahşor unvanıyla mübaşir 

olarak bazı muhallefat tesbitlerine gön
derildi. Bu amaçla gittiği Mısır'dan son
ra Hicaz'a da uğrayarak hac farlzasını eda 
etti. Oradan döndükten sonra 15 Reblü
lahir 1169'da (18 Ocak 1756) mirahOr-ı 


