
iVAZ PAŞA CAMii 

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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İVAZ VEciH 
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(ö. 1086/1676) 

Babürlüler' in 
hizmetinde bulunmuş alim. 

_j 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bahtaver Han. Miratü'l-'alem (nşr. Muham
med Şefi' . Oriental College Magazine, Ağustos 

Kasım eksy. içinde), Lahare 1953, s. 74- 75; M ün
şi M. Kazım, 'Alemglrname (nşr. Hadi m Hüse
yin-Abdü lhay), Kalküta 1868, s. 232, 392,428, 
840, 858; M. Eslem ei-Ensari. Ferf:ıatü'n-nfi.?ı
rln (nşr. Muhammed Şef!', Oriental College Ma
gazine içinde), IV /4, Lahare 1928, s. 77; M us
ta id Khan, Ma'at!Jir-i 'Alamglrl (tre. 1. Sarkar). 
Calcutta 1947, s. 14, 74, 77, 92, 96; M. Salih 
Kenbilh, 'Amel-i Şalif:ı , Kalküta 1939, lll, 391-
392; Abdülhay ei-Hasenı. Nüzhetü 'l-l]avatır, V, 
303-304; M. İshak Behiy. Fukahii-i Hind, La har 
1978,1V/2, s. 285-287; Rafat M. Bilgrami, Reli
gious and Quasi -Religious Departmen ts of the 
Mughal Period (1556-1707), New Delhi 1984, 
s. 172, 174, 190; A. S. Bazmee Ansari, '"Iwaçl 
Wadjlh", EF (İng.), IV, 286-287. 

lıil A. S. BAZMEE ANSARI 

İVAZPAŞAZADE 
İBRAHiM BEYEFENDi 

(bk. İBRAHiM BEYEFENDİ, İvazpaşazade). 
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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 


