
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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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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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 



sanlliğe, aynı yılın 30 Eylülünde mirahOr-ı 
ewelliğe getirildi. 27 Safer 1171'de ( 1 O 
Kasım 1757) bu görevden aziedildikten 
sonra değişik görevlerle Bağdat ve Şam'a 
gönderildi. Ağustos 1760'ta çavuşbaşı 
olan Halil Beyefendi 29 Nisan 1762'de bu 
görevinden de alındı ve Aralık 1762'de 
geçimini sağlamak için İstanbul Duhan 
Gümrüğü eminliğine. 20 Ramazan 1177'
de ise (23 Mart 1764) ikinci defa mira
hOr-ı ewelliğe tayin edildi. 

1768 yılında Rusya'ya karşı düzenlenen 
sefere çıkılırken sadaret kethüdasına ve
kaleten İstanbul'da kalan ivazzade Ha
lil Beyefendi . 1 S Rebiülewel 1183'te ( 19 
Temmuz 1769) üçüncü defa birinci mlra
hur oldu ve ardından orduda "namdar ve
zirler"in bulunmadığı gerekçesiyle 4 Ce
maziyelahir 1183'te (5 Ekim 1769) veza
ret verilerek Rumeli beylerbeyiliği paye
siyle Silistre'ye yardıma gönderildi (TSMA, 
nr. H. 1648, vr. 3b; BA. MD, nr. 168, s. 80: 
Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Ar

şiv i Kata/oğu: Fermanlar adıyla ilk cildi 
yayımianmış olan TSMA belgeleri katalo
gundaki [nr. E 79131 belge özeti nde, i vaz
zade Halil Paşa'ya 26 Şaban 11821 5 Ocak 
l769'da vezaretle Hotin sancak beyliği ve
rildiği belirtilmişse de, bu zat1n bir başka 
i vazzade olduğu tesbit edilmiştir). Sadra
zam Maldavani Ali Paşa'nın Hotin önlerin
den çekilmesi ve bu kalenin elden çıkma
sı üzerine de kendisine sadrazamlık yolu 
açıldı. llL Mustafa. babası Hacı İvaz Pa
şa'dan gelen şöhretinden de yararlanma
yı düşünüyordu. istanbul'da 13 Şaban 
1183'te ( 12 Aralık 1769) verilen tayin ka-

rarı üç gün sonra mührün teslimiyle fii
len gerçekleşmiş oldu. Halil Paşa o sıra
da Hacıoğlupazarı'nda bulunuyordu. 17 
Aralık'ta Babadağı'ndaki ordugaha ula
şan yeni sadrazamdan, burada okunan 
hatt-ı hümayunda kendisinin "istiklal-i 
tam üzere vekil-i mutlak" olduğu vurgu
lanarak fetihler için gayret göstermesi 
isteniyordu (BA, MD, nr. 167, s. 3). 

ivazzade Halil Paşa'nın sactareti zama
nı, 1768'de başlayan Osmanlı-Rus sava
şındaki iki büyük başarısızlığın gerçekleş
tiği dönem olmuştur. Bunlardan ilki 6-7 
Temmuz 1 770 gecesinde vuku bulmuş 
ve Çeşme Limanı'ndaki Osmanlı donan
ması Ruslar tarafından yakılmıştır (DİA, 
Vlll, 288-289). Denizlerdeki çarpışmalar 
için müdahalesi söz konusu olmayan sad
razarnın dönemindeki ikinci olumsuz ge
lişme serdar-ı ekrem olarak idare ettiği, 
ancak Rus kuwetleri karşısında yenilgi
ye uğrayarak ordugahı terketmek zorun
da kaldığı Karta! (Larga) Muharebesi'dir 
(2 Ağustos 1770). Osmanlı ordusunun 
verdiği zayiat kadar geri dönüş sırasında 
yaşanılan tehlikeli vaziyet üzerinde du
ran tarihçileri n belirttikleri taktik hatası. 
taşkın suları sebebiyle köprü kurulama
dığı halde Tuna'dan karşıya geçilmesidir. 
Sadrazarnın buradaki birtakım kusurları
nı sıralayan çağdaşı bazı tarihçiler ise bu 
çarpışmayı "Halil Paşa inhizamı" adıyla 
anmışlardır. Karta! hezimeti, İstanbul'a 
ordugahtan yazılan 20 Reblülahir 1184 
( 13 Ağustos 1770) tarihli ayrıntılı bir mah
zarla duyuruldu (Sadullah Enver!, 1. l 1 8•-
12 ı b). Ayrıca Halil Paşa doğrudan padi-

lvazzade 
Halil Paşa'nın 
16 Muharrem 1191 
!24 Şubat 17771 
tarihli 
mu hallefat 
defterinin 
baş kısmı 

(BA,D.BŞM , 

Muhallefat 
Halifesi, 
dosya, 
nr. 60/42) 
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şaha yazdığı arlzada açık bir şekilde, "Bu 
askerle iş görülmez" diyerek barış gö
rüşmelerine başlanması isteğinde bulun
muştur (TSMA, nr. E 1850/6). Nitekim da
ha sactaretinin ilk gününde Ahmed Res
ml'nin kendisine sunduğu Layiha'da (iü 
Ktp., TY. nr. mükerrer4l9/l, vr. tb- 1 ı•ı belli 
başlı aksaklıklar sıralanmış ve askerin 
içinde bulunduğu durum. "Orduda avare 
gezenler halidir" başlığıyla verilmişti. 

llL Mustafa. ivazzade Halil Paşa'yı he
men görevden almadı ve gelişmeleri ka
der olarak kabullendi. Daha sonra sadra
zam diğer kalelerin savunmasına yönelik 
tedbirler almaya çalıştıysa da İsmail ve 
Bender gibi bazı kaleler fazla karşı koya
madan Ruslar'ın eline geçti. İbrail Kalesi 
ciddi bir savunma ile bir süre daha işgal

den kurtuldu. Rus orduları kumandanın
dan gelen barış teklifi İstanbul'dan kar
şılık alamadı. Sefer mevsiminin sona er
mesi ve ordunun kışlamak için Babada
ğı'na yönelmesinden hemen sonra Sad
razam Halil Paşa görevinden alındı. 2 Ra
mazan 1184 (20 Aralık 1770) tarihinde 
gelen hatt-ı hümayunla kendisinden mü
hür alınan Halil Paşa'nın göreve geldiği 
günden beri bir işte muvaffak olamadığı 
belirtilmekte. yeni sadrazam Silahdar 
Mehmed Paşa'nın tayin fermanında ise 
selefi pek çok kusur ve kabahatle. bu ara
da vaktini "müteallikat ve hevasına sar
fetmek"le suçlanmaktaydı (BA, MD, nr. 
168, s. ı) . İvazzade Halil Paşa. hazineye 
olan epeyce yüklü borcuna rağmen mü
sadereye uğramadan fakat vezirliği kal
dırılarak mecburi ikametle Filibe'ye gön
derildi (BA. MD, nr. 169, s. 2). Bu müsa
mahalı davranışlarda. onun dairesinde 
yetişerek Enderun'a alınan ve Darüssaa
de ağalığına kadar yükselen Bilal Ağa'nın 

etkisinin bulunduğu düşünülebilir. 

Halil Paşa'nın tekrar vezir yapılarak Eğ
riboz sancağına tayin edilmesi. Sadrazam 
Muhsinzade Mehmed Paşa'nın aracılığıy

la S Şewal 1187'de (20 Aralık 1773) ger
çekleşti. 8 Receb 1188'de (14 Eylül 1774) 
buna Karlı- ili sancağı arpalık olarak ilave 
edilerekyerinde bırakıldı . Halil Paşa daha 
sonra değişik yerlerde görev yaptı; kar
deşi İbrahim Beyefendi'nin şeyhülislam 
olmasından sonra 23 Zilhicce 1188'de 
(24 Şubat 1775) Hersek sancağıyla birlik
te Bosna beylerbeyiliğine, onun aziinin 
ardından 28 Cemaziyelahir 1189'da (26 
Ağustos 1775) Kavala ilavesiyle Selanik 
sancak beyliğine. 14 Şaban 1190'da (28 
Eylül 1776) Sivas beylerbeyiliğine tayin 
edildi. Buraya gitmek üzere hasta bir 

495 



iVAZZADE HALiL PASA 

halde yola çıktıysa da Korupazarı kaza
sına vardığında 9 Zilkade 1190 (20 Aralık 
1776) günü vefat etti (BA, D. BŞM , Mu
hallefil.t Hallfes i, dosya nr. 59/68). Halil Pa
şa'nın mezarının Nallıhan yakınlarında 

bulunması kuwetle muhtemeldir. 

ivazzade Halil Paşa'nın şahsiyeti hak

kında belirtilen görüşlerin ortak noktası . 
onun keyfine düşkün biri olduğu ve isra
fa varan cömertliğidir. Şem'dil.nlzade bi
raz ağır ifadeler kullanırken (Müri't-teva
rlh, 11/B, s. 58), Vasıf hem bu tür bilgilere 
yer vermekte( Tarih , ll, 133). hem çelebi
liğini hem de nazik mizaçtı olduğunu be
lirtmektedir (a.e., vr. 49•). Sadrazam ol
duktan kısa süre sonra kethüdalığından 
azietti ği, fakat sactaretinin son aylarında 

yine kethüdası olan Ahmed Resmi Efen
di, daha ılımlı olarak Halil Paşa'yı "avucu 
delik" ifadesiyle niteleyerek onun aslında 
kötü biri olmadığından söz eder (Hulasa
tü '1-i 'tiba.r, s. 4 7). Vefat ettiğinde borçları 
terekesinden fazla çıkmıştı. Son tayin ye
ri olan Sivas'a giderken yanında yaklaşık 
seksen ciltkitabı bulunmaktaydı (BA, D. 
BŞM, Muhallef§t Hallfes i , dosya nr. 59/ 
68) . 
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iY AD (Beni İyad) 
(.~4! ,.:.ı ) 

Adnaniler'e mensup 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabilenin ceddi olan İyad, Nizar b. Me
ad b. Adnan'ın oğludur. İyact'ın Rebla, En
mar ve Mudar adındaki üç kardeşinin 
nesli en nüfuzlu Arap kabileleri arasında 
yer almaktadır. Meşhur Sakif kabilesinin 
de İyad'ın kolu olduğu söylenir. önceleri 
Tihame ile Necran arasında yaşayan Be
ni İyad'ın bölge kabileleri içinde önemli 
bir yeri vardı. Bir ara Kabe'nin bakımını 

üstlenen. ancak lll. yüzyılın başlarında 
Mudar kabilesiyle aralarında meydana 
gelen mücadelede mağ!Gp olup Mekke'
yi terketmek zorunda kalan Beni İyad ön
ce 8ahreyn'e gitti. Aynı yüzyılın ortaların
da Irak taraflarına göç etti ve başta Ay
niübağ olmak üzere Hlre'nin güneyinde
ki bölgelere yerleşti. Kabilenin bir kısmı 
burada yerleşik hayata geçti ve Hıristi
yanlığı benimsedi. bir kısmı Sasanl Dev
leti'nin hizmetine girdi, bazıları da bede
vi olarak yaşamaya devam etti. 

VI. yüzyıl başlarında İran topraklarında 
akınlar yapmaya başlayan İyad. üzerleri
ne gönderilen bir i ran süvari birliğini KG

fe yakınlarında yendi. Ancak daha sonra 
EnGşirvan'ın sevkettiği İran ordusu tara
fından büyük bir yenilgiye uğratıldı . Kur
tulanlardan bir kısmı çöle, bir kısmı Suri

ye'ye. bir kısmı da ei-Cezlre bölgesine git
ti. ZGkar Savaşı'nda Beni Bekr'e karşı 
iranlılar'ın safında savaşan İyad'ın Beni 
Bekr ile gizlice anlaşarak savaş esnasında 
kaçmaya başlaması İran ordusunun ye
nilmesine yol açtı. Bu savaşın ardından 

ei-Cezlre'de Beni İyad, bölgede yaşayan 
diğer hıristiyan Arap kabileleri gibi bir
kaç yıl İranlılar'ın idaresi altında kaldı ve 

Aynüttemr Savaşı'nda ei-Cezlre kabilele
riyle beraber Halid b. Vel'id'e karşı iranlı
lar ' ın safında çarpıştı. Hz. Ebu Bekir za
manında İyad kabilesinin bir kısmı pey
gamberlik iddiasında bulunan Secah'a 

katıldı. Vel'id b. Ukbe 17 (638) yılında ei
Cezlre bölgesine girince Beni İyad ona ka
tılmayıp Bizans topraklarına hareket et
ti. Velid durumu Hz. ömer' e bildirince ha
life, Bizans imparatoru Herakleios'a bir 
mektup yazarak topraklarına giden iyad 
kabilesi mensuplarını geri göndermesini 
istedi. Bunun üzerine imparator 4000 
kadar İyfıdlı 'yı topraklarından çıkardı . 

Kabilenin Arap yarımadasında kalan
larıyla Irak ve Suriye'de yaşayanların bir 
kısmı İslamiyet'i kabul etti. Bunların ba
zıları Endülüs'ün fethine de katıldılar. is
mi Ha nitler arasında zikredilen Kus b. Sa
ide de hitabetiyle meşhur olan bu kabile
ye mensuptur. Hz. Peygamber onun sGk-ı 
Ukaz'da irad etmiş olduğu hutbeyi dinle
miş ve kendisine gelen İyfıd heyetine on
dan bahsetmiştir. İşb'iliye'deki (Sevilla) 
İbn Zühr ailesi ve atları tavsif etmesiyle 
üne kavuşan şair Ebu Duad da İyfıdlı'dır. 
Bağdatlı fakih Ebü'I-Kasım Ali b. Muham
med. güvenilir raviler arasında sayılan Za
fir b. Süleyman ei-Kuhistanl, Basralı Ha
ris b. Ubeyd bu kabileye mensup ulema 
arasında yer almaktadır. iyad kabilesinin 
Sindad'da (KO fe- Basra arasında bir mevki) 
Kabe adını verdiği ve itibar ettiği önemli 
bir evi olduğu kaydedilmektedir (ibnü'l
Ke lbl, Putlar Kitabı, s. 45). 
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iYADET 

(bk. ZiYARET). 
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