
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 

(bk. KASIM PAŞA, Cezeri). 

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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CEZERf KASIM PAŞA CAMii 

Cezeri 
Kası m Paşa 

Camii'nin 
mihrab ın ın 

solunda 
ver alan 
Ka be 
tasvirli pano 

lu'nun tesbitine göre Kasım Paşa ' nın Kı

rım'da Kefe'de de bir camii vardı . 
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L ~ 

CEZİME b. AMiR 
(Beni Cezime b. Amir) 

(_,..~ Y. ~~~) 

Adniiniler'e mensup bir Arap kabilesi. 
L ~ 

Cezfme b. Amir b. Abdümenat b. Kina
ne'nin soyundan gelen bu kabile, Hz. Pey
gamber zamanında Mekke'nin güneyin
de Yelemlem civarında Gumeysa denilen 
yerde ikamet ediyordu. 

Hz. Peygamber Mekke'nin fethinden 
sonra çevredeki kabileleri islam'a davet 
maksadıyla seriyyeler göndermeye baş
ladı. Bu arada Halid b. Velfd 'i de ensar, 
muhacir, Beni Süleym ve Beni Müdlic'e 
mensup askerlerden oluşan 3SO kişilik 

bir seriyyenin başında Cezfme kabilesi-

508 

ne gönderdi (Şewal 8/ Şubat 630) Halid 
b. Velid Gumeysa'ya varınca Cezime ka
bilesinin silahlanmış olduğunu gördü. 
islamiyet'in Arap kabileleri arasında · hız
la yayıldığını söyleyerek onlardan silah
larını bırakıp müslüman olmalarını iste
di. Bir kısmı silahlarını bırakmak iste
diği halde bazıları buna şiddetle karşı 
çıktılar. Ancak aralarında geçen kısa bir 
tartışmadan sonra silahlarını bıraktılar 

ve "Dinimizi değiştirdik" anlamında "sa
be'na" ( L;l...) dediler. Fakat Halid b. Ve
lid onların bu sözlerinden müslüman ol
duklarına kani olmadı. Sert ve disiplinli 
bir kumandan olan Halid b. Velid , onla
rın vaktiyle islam düşmanlarıyla iş birli
ği yaptıklarını da hatıriayarak kendileri
ni esir aldı ve askerler arasında dağıttı , 

ertesi sabah da öldürülmelerini emret
ti. Bunun üzerine Süleymoğulları ellerin
deki otuz kadar esiri öldürdüler. Fakat 
başta Abdullah b. Ömer ve EbO Huzey
fe'nin azatlısı Salim olmak üzere ensar 
ve muhacirler bu emre karşı çıktılar; is
Iamiyet'i kabul ettiklerini söyleyerek on
ları serbest bıraktılar. Hatta bazı saha
biler Halid b. Velid'i, Cahiliye dönemin
de Yemen'e yaptığı bir seferden döner
ken Cezime kabilesi tarafından öldürü
len amcası Fakih b. MugTre'nin intikamı
nı almak için esirleri öldürtmekle itharn 
ettiler. 

Bu haber Medine'ye ulaşınca Hz. Pey
gamber çok üzüldü; Halid b. Velid 'i on
ların müslüman olup olmadıklarını tes
bit hususunda acele etmekle suçladı ve. 
"Allahım , ben Halid'in yaptıklarından be
rfyim !" diyerek onun bu davranışını tas
vip etmediğini belirtti. Bununla birlik
te Halid'in onları. müslüman olduklarını 
aÇıkça ifade etmedikleri için müşrik kal
makta direndiklerini sanarak öldürttü
ğünü ve ictihadında yanıldığını kabul et
ti. Kabile mensuplarını Cahiliye dönemin
den kalma bir intikam hissiyle öldürme
diğine yemin eden Halid'i acele etmesin
den dolayı kınarnakla beraber cezalan
dırmadı ve kumandanlık görevinden de 
azletmedi. Ayrıca Hz. Ali'yi Cezfme kabi
lesine gönderip öldürülenlerin diyetleri
ni ödetti ve uğradıkla rı zararı fazlasıyla 
tazmin etti. 

Halid b. Velid. kabile mensuplarının 

hiçbir te 'vile yer bırakmayacak bir şekil
de açıkça "Müslüman olduk" ( U..t ) de
melerini istediği halde onlar Buharf'deki 
hadisten de anlaşılacağı üzere ("Megazi", 

60, "Ahkam", 35) bunu net olarak ifade 
edemediler veya bazıları kasten "sabe'na" 
dediler. Halid ise bunu yeterli görmedi. 

Nitekim Hz. Ömer müslüman olduğu za
man Cemfl b. Ma'mer el-Cumahf'nin Ka
be önünde toplanmış olan halka hitaben. 
"Ömer din değiştirdi " ( t,..., ..li~ .;,1 'il) 

diye bağırması üzerine Hz. Ömer itiraz 
ederek. "Hayır, yalan söylüyor. ben müs
lüman oldum" ( .::..Lt ) demişti ki ( İbn Hi
şam. ı. 348-349) bu olay kelimenin Arap
lar arasında aynı manada kullanılmadı
ğını ve Hz. Ömer'in de bu kelimeyi Halid 
b. Velid 'in anladığı şekilde yorumladığı
nı göstermektedir. 

Caetani 'nin bu olayı istismar ederek 
Halid'i islamiyet'i henüz samimi olarak 
benimsernemekle ve onu savaş için de
ğil islam'a davet için gönderen Hz. Pey
gamber'i de açık talimat vermemesin
den dolayı suça iştirak etmekle itharn 
etmesi (islam Tarihi, V, 387). Weir'in de 
Halid'in bu hareketini "hainane bir dar
be" olarak nitelemesi (iA, llL ı 52) doğru 
değildir. 
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liJ ABDÜLKERİM ÖzAYDIN 

CEZİME ei-EBRAŞ 

( J..r.'i'l 4:<.~ ) 
Ebu Malik Cezime b. Malik 

b. Fehm el - Ebraş (el-Vazzah) 
et -Tenuhi el-Ezdi 

(ö. 268 [?]) 

Irak'ta hüküm süren 
Tenuhi Devleti'nin 
üçüncü hükümdarı. 

Milattan sonra 30 yıllarında hüküm
dar olduğu bazı kaynaklarda zikredil
mekte ise de miladi lll. asırda yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Aşağı Fırat bölgesindeki 
TenOhi Devleti'nin en güçlü hükümdan 
olmuş, Hire ve Enbar ile yöredeki şehirle
ri kısa sürede idaresine almıştı. ileri gö
rüşlü, kararlı ve cesur ve bir kral olup 


