
CEZERf. ismail b. Rezzaz 

kağıttan maketlerinin yapılması. su akı
tan savakların ayar edilmesi, çarpılmayı 
en aza indirmek için ahşabın tabakalar 
halinde kullanılması , gerçek anlamda 
emme borusunun kullanılması . suyunu 
belli bir zaman aralığı ile boşaltan kap
lar ve daire sektörü dişliler. Bunlardan 
bir kısmının yüzyıllar sonra Avrupa · da 
adeta yeniden keşfedildiği bilinen tarihi 
bir gerçektir. Mesela kapa lı kum kutu
ları ile döküm Avrupa'da 1 SOO yılların

da başlamıştır. Konik vanalardan ilk söz 
eden Leonarda da Vinci 'dir. Su saatinde 
seviye kontrol cihazına benzer ve buhar 
kazanlarında kullanılacak bir aletin pa
tenti İngiltere ' de 1784 yılında alınmıştır. 

Cezerf'nin makinelerinden sadece bi
ri. su çarkı ile işleyen tulumba modern 
mühendisliğin gelişmesine doğrudan 

doğruya katkıda bulunmuştur. Bu ma
kine. a) çift etki ilkesinin uygulanması. 
b) dönme hareketinin ileri-geri hareke
te çevrilmesi. c) emme borusunun bili
nen ilk kullanılışı olmasından dolayı çok 
önemlidi r. Dolayısıyla buhar makinesi
nin ve emme basma tulumbanın ilk ör
neği sayılabilir. Söz konusu makinede 
akan suyun çevirdiği çark düşey düz
lemde bir dişliyi , bu dişli de yatay düz
lemdeki diğer bir dişiiyi döndürmekte
diL Yatay dişlinin çevresine yakın bir yer
de düşey bir pim bulunmaktadır. Bu pi
me ortası yarık ve diğer ucu yine bir pirn
le sabitleştirilmiş bir çubuk geçirilmiş ve 
bu çubuğa da tulumbaların piston kol
ları bağlanmıştır. Yatay dişli dönünce ya
rık çubuk açısal bir hareket yapmakta, 
piston kolları da ileri geri gidip gelerek 
tulumbaları çalıştırmaktadır. 
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ei·Cezerl ed · Dımaşki 

(ö. 739 / 1338) 

Havadisü'z -zaman 

L 
adlı eseriyle-meşhur tarihçi. 

_j 

1 O Rebfülewel 6S8'de (24 Şubat 1260) 
Dımaşk'ta doğdu. Dımaşk, Kahire ve İs
kenderiye'de Fahreddin Ali ei-Buhari. İb
rahim b. Ahmed b. Kamil ei-Vasıtf. İb
nü' I-Mücavir. Şerefeddin Abdülmü 'min 
b. Halef ed-Dimyati. Şerif Taceddin el
Irak! ve Şehabeddin ei-Eberkühi gibi bir
çok hocadan ders aldı. 12 Rebfülewel 
739'da (28 Eylül 1338) Dımaşk'ta öldü ve 
Babüssagır Kabristanı'na defnedildi. Ce
zeri büyük bir tarihçi. iyi bir hatip. cid
di. dürüst ve dindar bir insandı. 

Cezerf'nin günümüze kadar gelen ve 
tam adı Havadişü 'z -zaman ve enba ' ü
hu ve vefeydtü'l-ekabir ve'l-a'yan 
min ebna 'ihi olan eseri Tdril]u 'l- Ceze
ri olarak da bilinir. Umumi bir İslam ta
rihi olan eserde olaylar hicretten itiba
ren kronolojik bir sırayla anlatılmakta ve 
her yılın sonunda o yıl vefat edenlerin 
hayatları hakkında bilgi verilmektedir. 
Vefeyat siyasi olaylardan daha çok yer 
işgal eder. 

Mizzf. Zehebf. Birzali ve YOninf gibi bir
çok tarihçi kaynaklarının güvenilirliği ve 

o dönemde yazılan hiçbir eserde bulun
mayan bilgileri ihtiva etmesi sebebiyle 
Tarif] u '1- Cezeri'den istifade etmiş ve 
geniş iktibaslarda bulunmuşlardır. Bu
nunla beraber bazı araştırmacılar da Ce
zer!' nin eserinde yakın dostu Birzalf'den 
bizzat duyduğu birçok olaya yer verme
sini göz önüne alarak Birzalf' nin eseri el 
Muktefd 'yı Havddişü'z-zaman'ın kay
nağı olarak gösterirler. Zehebf diğer ta
rihçilerin aksine bu eserde gerçeklerin 
hayal ürünü bazı olaylarla (el -acaib ve'l
garaib) karıştırılmış olduğu kanaatinde
d ir. Cezerf 677 (1278 -79) yılından itiba
ren olayları kendi müşahedelerine da
yanarak yazmıştır. Eserin zamanımıza 
intikal eden kısımlarının yazma nüsha
ları Köprülü (nr. ı 037; fotokopisi Darü' l
kütüb i ' I- M ı sriyye'de, Tarih, nr. 995). Ra
bat (Evkaf. nr. 1941. Gotha (nr 1559, 1560, 
ı 56 ı ) kütüphaneleriyle Bibliotheque Na
tionale'de (nr 6739; fotokopis i ei-Hiza
netü 't-Teymüriyye'de, Tarih, nr. 21 59) bu
lunmaktadır. Köprülü Kütüphanesi 'nde
ki nüsha 726-739 ( 1326-1339) yılları ara
sındaki olayları ve Alemüddin ei-Birza
lf'nin müellif hakkında yazdığı oldukça 
geniş bir biyografiyi ihtiva etmektedir. 
Eserin Zehebf tarafından yapılan seç
meleri ihtiva eden kısmı (ei·Mul)tar min 
Tarfl)i'l· Cezerf) 593-698 ( 1 1 96- 1 299) yıl
larına ait olup Köprülü Kütüphanesi 'n
dedir (nr . ı 147) Paris Bibliotheque Na
tionale 'deki nüshanın bir kısmı Lübnan'
da yayımlanmıştır (Zah le ı 342) Bu nüs-

Cezeri' nin l:faua.dişü ·z.zaman adl ı eserinin ilk iki sayfas ı {Köpruıo K tp .. nr. 1037) 



hayı daha sonra Sauvaget La Chronique 
de Damas d'al-Gazari (annees 689-698) 
adıyla neşretmiştir (Paris 19491 Ulrich Ha
armann da Havadişü'z-zaman'ın Mem
lük t arihiyle ilgili 686-687 ( 1287 -1288) 
yıllarına ait olayları ihtiva eden kısmını 
yayımiarnıştır 1 Quellenstudien zur {rühen 

Mamlukenzeit, Frieburg 1969). 
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CEZERİ KASIM PAŞA CAMii 

İstanbul Eyüp'te 
XVI. yüzyıl başlarına ait cami. 

_j 

_j 

_j 

Akarçeşme Camii olarak da anılan bu 
cami Eyüp semtinde Nişancı mahalle
sinde, Zalmahmutpaşa caddesiyle Akar
çeşme sokağı köşesinded ir. Sanisi nişan
cılık. defterdarlık ve vezirlik görevlerin
de bulunmuş Cezeri lakabıyla tanınan 
Kasım Paşa'dır . Ölüm tarihiyle ilgili ola
rak kaynaklarda farklı bilgiler verilmek
te, bu da muhtemelen, aynı dönemde 
yaşamış Koca, Evliya ve Güzelce lakap
ları ile anılan diğer Kasım paşalarla ka
rıştırılmasından ileri gelmektedir. Hüse-

yin Ayvansarayi, Vefeyat- ı Sel atin' inde 
Cezeri Kasım Paşa ' nın 890'da (1485) ve
fat ettiğini bildirirse de Selanik'te kendi 
adını taşıyan Kasımiyye Camii'nin 898'
de ( 1492-93) kiliseden camiye çevrild i ği 

bilinmektedir. Hadikatü '1- cevami' adlı 
eserinde ise aynı müellif Cezeri Kasım 
Paşa Camii'nin inşa tarihini 921 ( 1515) 
olarak göstermiştir. Cami ilk yapıldığında 
yanında ahşap bir medrese ile fevkani 
bir sıbyan mektebi vardı. Caminin cüm
le kapısı üstündeki kitabe 1238 ( 1822-
23) tarihli olduğuna göre bunun bir ta
mirde konulduğu anlaşılmaktad ı r. Avlu
daki şadırvan da 1266 ( 1849-50) yılın

da Hatice Sultan ' ın kethüdası Mehmed 
Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Cezeri Kasım Paşa Camii bir avlu içinde 
inşa edilmiş kare planlı bir binadır. Dört 
sütuna dayanan kemeriere oturmuş üç 
kubbeli üç bölümden ibaret son cemaat 
yerini takip eden. dıştan 11.20 x 11 .20 m. 
ölçüsündeki harim. geçişi pandantifler
le sağlanmış 8,80 m. çapında tek kub
be ile örtülüdür. Duvarların yapımında 

tuğla ve kesme taş kullanılmıştır. Biçim 
ve ölçüleri bakımından Sultanahmet'te
ki Firuz Ağa, Fatih 'teki İskender Paşa 
camilerine benzeyen bu ibadet yerinde 
cümle kapısı esas eksen üzerinde yani 
ortada olmayıp son cemaat yerinin en 
sağdaki bölümü karşısındadır. Minaresi 
ise taşta ndır ve şerefe çıkması istirid
ye kabuğu biçiminde bir süslemeye sa
hiptir. 

Camide dikkate değer husus. mihra
bın içine ve minberin sol tarafına kap
lanmış olan çinilerdir. Bunlardan biri, Os
manlı dönemi Türk çini sanatında başlı 
başına bir grup teşkil eden ve sayıları 

pek fazla olmayan Kabe t asvirli pano
dur. Mihrabın solundaki pencere üstün
de yer alan bu pano, kitabesine göre iz-

CEZER1 KASIM PASA CAMii 

nikli Mehmed oğlu Osman tarafından 
1138 Recebinde (Mart 1726) vakfedil
miştir. Her biri 25 X 25 cm. ölçüsünde 
altı çiniden meydana gelen panoda, çi
çekli bir çerçeve içinde oldukça gerçek
çi üslupta bir Kabe tasviri yer a lır. Kabe 
tasvirinde çevredeki binaların da göste
rilmiş olması ve belirli bir perspektifin 
bulunuşu , bu tasvirin önceki örneklere 
nisbetle daha ileri bir resim anlayışıyla 

meydana getirildiğini belli eder. Ayrıca 
mihrabın ·mukarnasları ortasına 22 Re
ceb 1138 (26 Mart 1726) tarihini taşıyan 
tek bir çini yerleştirilmiş , aşağı bölme
ler ise bu tarihe nazaran daha eskiye ait 
görünen çinilerle kaplanmıştır. 

Cezeri Kasım Paşa · nın istanbul Ca
ğaloğlu'nda dört yol ağzının bir köşesin
de bir camii daha vardı. En son şeklini 
1283'te ( 1866-67) alan bu ibadet yeri, 
1957'de hiçbir gerekçe gösterilmeksi
zin yıktırılıp ortadan kaldırılmış ve arsa
sı uzun yıllar boş durduktan sonra yeri 
ne Türkiye Diyanet Vakfı tarafından es
kisi gibi ahşap çatı l ı ve fevkani yeni bir 
cami inşa edilmiştir. 

Cezeri Kasım Paşa'nın Bursa 'da bir 
medresesi ve hamarnı olduktan başka 
bir süre vali olarak kaldığı Selanik'te de 
hayratı bulunduğu söylenmektedir. Ger
çekten bu şehirde Türk hakimiyetinin 
sona erdiği 1912'ye kadar kiliseden çev
rilmiş büyük bir Kasımiyye Camii vardı. 
Aslında Hagios Demetrios Bazilikası olan 
yapı, kitabesine göre 898'de (1492-93) 
Sultan ll. Bayezid vakfı olarak camiye çev
rilmiş, 1918 yangınında tamamen yan
mış , kısmen yıkı lmış ve yirmi yıl kadar 
süren bir tamir ve ihyadan sonra yeni
den kilise olarak açılmıştır. Bu caminin 
gerçek banisinin kim olduğu, eski vakıf 
kayıtları üzerinde yapılacak bir araştır

madan sonra anlaşılabilir . Cengiz Orhan-

Cezeri Kas ı m Paşa Camii ve planı (Yuksel. v. 1ei<il 1451 - Eyüp 1 istanbul 
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