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Јордан Ицков Гавазов (1869 - 1899) е македонски револуционер, војвода на ТМОРО. Бил
член на првиотн МК на ТМОРО во Прилеп во 1894 година, формиран од Даме Груев. За
соработка со прилепскиот војвода Диме Дедото, бил уапсен и затворен во Битола во
1895 год., но успеал да избега и емигрирал во Софија. При престој во Прилеп со Х.
Чемков и други двајца комити во 1899 год., биле опколени од турската војска. Откако го
убил османлискиот полициски началник што ја предводел потерата, се бореле до
последните куршуми, по што се самоубиле.

Јордан Гавазов е роден во Прилеп во 1869 година, во ковачко и револуционерно
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семејство. Неговиот татко Христо (Ицо или Ицко) го прилагодил увезениот американски
железен плуг за потребите на домашното земјоделство, притоа добивајќи уникатен
прозивод т.н. македонски железен плуг кој бргу почнал да се употребува во Пелагонија..

Таткото Ицко и синот Јордан биле постојано меѓу личностите кои се спротивставувале
на турските власти поради извршените злосторства врз христијанското население,
поради што често биле приведувани при спреведните акции на власта во Прилеп и
околината.

Јордан Гавазов како млад, силен и бескомпромисен борец против турската власт,
станел еден од првите членови на Месниот комитет на Македонската револуционерна
организација во Прилеп. Тој заедно со Даме Груев и учителите Александар Хаџи Панов
и Јордан Поп Константинов го формирале Прилепскиот комитет на ТМОРО во летото
1894 година.

Во 1895 година, поради учество во Дреновската афера, соработка со четата на
прилепскиот војвода Диме Дедото, која ги ликвидирала беговите зулумџии, Јордан бил
уапсен заедно со таткому и бил затворен во Битола. Во затворот каде бил заедно со
Стојан Лазов и Дончо Штипјанчето, дошло до пресметка со Мицко Крстев, по која Мицко
преминал во служба на српската пропаганда во Македонија.

Во зимата 1897/98 година, Јордан Гавазов успеал да узбега од битолските зандани и да
емигрира во Бугарија. Во Софија се сретнал со учителот Христо Чемков од Штип, кој
исто така избегал од прогонот на турските власти.

Во текот на мај 1899 година Јордан Гавазов и Христо Чемков, по илегален пат доаѓаат
во Прилепско, додека Харалампи Ѓуров и Стојан Димитров – Акчијата влегле легално.
Тие дошле со цел да формираат организациона чета во Прилепско.

Меѓутоа, по доаѓањето во Прилепско комитите не се состанале. Двајцата четници
мистериозно настрадале, а при престој во Прилеп, Гавазов и Чемков биле обиколени од
турската војска во куќата на Белазелковци.
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При нападот на турската војска Гавазов и Чемков се бореле до последниот куршум.
Откако го убиле османлискиот полициски началник Емин ефенди што ја предводел
потерата и неколку војници, останувајќи без муниција, тие се самоубиле. Тоа бил пример
кој потоа го следеле многу македонски револуционери.
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