
CEVRi KALFA MEKTEBi 

kayda mecburum ve inanmayanlar göz
leri ile de görebilirler ... Sultanahmet Par
kı karşısındaki Taşmektep'in başmualli

mi o günlerde hemen iskele kurdurarak, 
mektebi yapan Cevri Kalfa ' nın adını ta
şıyan kitabeyi kazttmaya başlamış, fakat 
yine hemen o gün müze müdürü muh
terem Halil Ethem'in müdahalesi üzeri
ne tahribat yarıda bırakılmıştır'' satırla

rıyla kaydeder (Muallim M. Cevdet'in Ha· 

yat1, Eserleri ue Kütüphanesi, s. 254) . Ger
çekten de bugün mermer kitabenin ka
bartma olarak işlenmiş yazılarından sağ
daki bölümün baştan itibaren bir kısmı
nın tamamen kazınmış olduğu görül
mektedir. İstanbul Kültür ve Sanat An
siklopedisi'nde, bu müdahalenin hat
tat Necmettin Okyay tarafından yapıldı
ğı bildirilir. 

Cevri Kalfa Mektebi, Sultan ll. Mah
mud döneminde ( 1808- 1839) Türk mi
marisinde hakim olan ve Fransız Napol
yon imparatorluğu devri sanatından il
ham alınan empire üslübunun bir ese
ridir. Bu suretle de sıbyan mektepleri 
mimarisinde bir yeniliğe işaret eder. Bu 
yenilik cephe mimarisinde, dış görünüşte 
olduğu kadar iç düzenlernede de belirli
dir. Sıbyan mektepleri genellikle iki katlı 
ve sadece üst katta tek dershane oda
sından ibaretken burada geniş cepheli ve 
on adalı bir bina (istanbul Ansilclopedisi'

ne göre IVIl, 3524 1487 m2 '1 ik bir alan) mey
dana getirilmiştir. Zaten Cumhuriyet dö
neminde ilkokul olarak kullanılması da 
bundan dolayı mümkün olmuştur. 

Tamamen mermer kaplanmış olan cep
henin ortasında eski sıbyan mektepleri 
geleneğine uygun olarak bir çeşme ya
pılmıştır. Tarih manzumesinin son mıs
raında , "Merhüme Usta ' nın iç rühiyçün 
ab-ı zemzem" (1235 / 1819-20) denildiği
ne göre bu hayır vakfı yapıldığında Cev
ri Kalfa artık hayatta değildi. Bu yüz
den bazı yerlerde 1824 olarak gösterilen 
ölüm tarihi yanlış olmalıdır (Gövsa, s. 86). 

Cevri Kalfa Mektebi'nin girişi solda
dır. Ortada bulunan iki katlı kitlenin üst 
katı, beş mermer konsola oturan bir çık
ma halindedir. Bu kısmın üstünü kurşun 
kaplı bir aynalı tonoz örter. Dışarıdan da 
belli olan bu tonazun tepesinde XIX. yüz
yılda yapılanlara benzer bir alem vardır. 
Bu ana kitlenin sağında kademeler ha-
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linde yarım yuvarlak kemerli çeşme yer 
alır. Bunun da yanında üç kat halinde, 
aralarında yassı plasterlerle ayrılmış pen
cerelere sahip ikinci bir kitle yükselir. 
Bu kısmın ll. Abdülhamid döneminde 
( 1876- 1909) eklendiği söylenmektedir. 
Ancak çıkmalı kısmı ile dış mimarisi ba
kımından tam benzerlik gösterdiğinden 
ilave olup olmadığını anlamak zordur. 

Sıbyan mekteplerinin bir çeşme ve se
bi lhane ile birlikte tek yapıda birleştiril
mesi yolunda çok eskiden beri sürüp ge
len gelenek, üslüp bakımından farklılı

ğına rağmen burada da uygulanmıştır. 
Ayrıca çeşmenin her iki yanındaki blok
ların zemin katları da sebilhane olarak 
tasarlanmıştır. Böylece dörderden sekiz 
pencere sebilhane penceresi olup bun
ların dökme demirden Batı üslübunda 
şebekeleri vardır. Şebekelerin altlarında 

su tası verme gözlerinin oluşu, bunların 
sebilhaneye ait olduklarında şüphe bı

rakmaz. Bu şebekeler pencereleri vitrin 
haline getirmek için 1986'da sökülmüş
ken bir müdahale sonunda, binayı kul
lanan vakıf idarecilerinin de anlayışlı 

davranmaları sayesinde tekrar yerleri
ne takılmıştır. Son yıllarda caddenin ta
ban seviyesinin çok yükseltilmesi neti
cesinde Cevri Kalfa Mektebi 'nin dış mi
mari nisbetleri bozulduğu gibi sebilin 
eteği ve hatta şebekelerinin alt kısımla
rı yere gömülmüştür. 

Cevri Kalfa Mektebi, Osmanlı dönemi 
Türk sanatında bu tür yapıların geliş

mesinin son safhasına örnek teşkil eder. 
Ayrıca istanbul'un çok merkezi bir ye
rinde ve bir ana cadde kenarında bulun
ması bakımından şehri güzelleştiren ta
rihi eserlerin başlıcalarından biridir. 
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Ehl-i beyt tarikiyle 
Hz. Peygamber' e nisbet edilen 

iki duanın adı. 
L _j 

Farsça asıl lı olduğu kabul edilen cev
şen kelimesi sözlükte "bir tür zırh , sa
vaş elbisesi " anlamına gelmektedir. Te
rim olarak Şii kaynaklarında Ehl-i beyt 
tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilip 
Cevşen-i Kebir {ei-Cevşenü' l -kebir) ve Cev
şen- i Saglr {ei-Cevşenü's-sagir) diye bili
nen, metinleri birbirinden farklı iki dua
nın ortak adıdır. 

Cevşen-i Kebir. Diğerine nisbetle çok 
daha meşhur olup "Cevşen '' denilince ge
nellikle bu dua akla gelir. Müsa el-Ka
zım- Ca'fer es-Sadık- Muhammed el
Bakır - Zeynelabidin - Hz. Hüseyin ve Hz. 
Ali tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilir. 
Ca'fer es-Sadık' a nisbet edilen Duca,ü'l
cevşen onun bu rivayeti olmalıdır (bk. 
DiA, VII , 3). Anlatıldığına göre Asr-ı saa
det'te cereyan eden savaşların birinde 
(bir rivayette Uhud'da) muharebenin kı

zıştığı ve üzerindeki zırhın kendisini faz
lasıyla sıktığı bir sırada Hz. Peygamber 
ellerini açarak Allah'a dua etmiş, bunun 
üzerine gök kapıları açılarak Cebrail gel
miş ve, "Ey Muhammed! Rabbin sana se
lam ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu 
duayı okumanı istiyor. Bu dua hem sa
na hem de ümmetine zırhtan daha sağ
lam bir emniyet sağlayacaktır" demiştir. 
Olayla ilgili Şii kaynakları, Cebrail ·in Hz. 
Peygamber'e söz konusu duanın önemi 
ve faziletiyle ilgili geniş bilgi verdiğini 
de kaydeder. Buna göre Allah Cevşen-i 
Kebir' i dünyayı yaratmadan 50.000 yıl 

önce arşın direkleri üzerine yazmıştır. 

Bu duayı okuyan veya yazılı olarak üze
rinde bulunduran kimse dünyada her 
türlü beladan, afet. hastalık. yangın ve 
soygundan korunduğu gibi Allah ile ken
disi arasında perde kalmaz ve bütün is
tekleri yerine getirilir. Cevşen-i Kebir ile 
Allah 'a münacatta bulunan kimseye Be
dir şehidleri derecesinde 900.000 şehid 
sevabı verilir. Bu duayı kefeninin üzeri-



ne yazan mürnin ise azap görmez. Onu 
okuyan kimse dört semavi kitabı oku
muş gibi olur ; her harfi için kendisine 
cennette iki ev ile iki zevce verilir ; ayrı

ca insandan ve cinlerden olan bütün mü
minlerinki kadar sevap kazanır; asla ce
henneme girmez. Rivayete göre Cebrail 
Hz. Peygamber'den duayı katiriere öğ
retmemesini, sadece mürnin ve takva 
sahibi kişilere talim etmesini istemiştir. 

Cevşen-i Kebir, her bir i Allah'ın isim 
ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden 
100 bölümden ibaret uzunca bir dua dır. 
Her bölüm besmele ile başlamakta ve 
sonunda, "Sübhaneke ya la ilahe illa en
te el -gavse el-gavs salli ala Muhamme
din ve ali hi ve hallisna mine'n-nar ya 
ze'l-celali ve'l-ikram ya erhame'r-rahi
min" ( J,., u_,ol l u_,ol l d~! .J)')I ~ ..:.t.;~ 

ri.?~), J~ll~~ _;t;ı ı 0" l...l.>_, .ı), ~ ~ 

~!Jir=--)~ ) ibaresi tekrarlanmaktadır. 
Bu 1 00 bölümden yirmi beşinin başın
da "AIIahümme inni es'elüke bi-esmaik" 
( 1!-l: L....~ <.!.llL! u'l ~~ ) ibaresi bulunmak
ta ve "ya Allah. ya rahman, ya rahim" 
şeklinde Allah'a ait isimleri ihtiva etmek
tedir. Bu ifade ile başlayan her bölüm 
arasında ise genellikle üç paragraf ha
linde "ya hayre'l-gafirin" ibaresiyle baş
layıp devam eden değişik münacatlar 
şeklinde dualar yer alır. Böylece duanın 
tamamı Allah'a ait 250 isim ile 750 sı
fat ve münacatı kapsamış olur. Bütün 
bu münacatların ana gayesi, duanın 

muhtevasından ve her faslın sonunda 
tekrarlanan "el-gavse el-gavs hallisna 
mine'n-nar" ifadesinden de an laşılacağı 

gibi, dünya afetlerinden ve ahiret aza
bından kurtuluş niyaz etmektir. 

Cevşen - i Kebir özellikle Şii dünyasın 

da oldukça rağbet görmüş, gerek müs
takil olarak gerekse çeşitli dua mecmu
ala rı içinde birçok defa basılmış ve Mu
hammed Bakır el- Meclisi, Hadi-i Sebze
vari, Muhammed Necef ei-Kirmani ei
Meşhedi ve Habibullah b. Ali Meded es
Saveci ei-Kaşani gibi müelliflerce şerhe
dilmiştir. Bunlardan Sebzevarfnin Şer
J:ıu '1- esma, adıyla bilinen eseri defalar
ca basılmıştır. Cevşenin Şii dünyasında 

bu derece rağbet görmesinde, Ehl -i beyt 
tarikiyle rivayet edilmiş olmasının yanın
da faziletleriyle ilgili haberlerin de bü
yük etkisi olmuştur. Dua bazı Şia bölge
lerinde özel matbaalarca kefen üzerine 
yazılmakta ve cenazenin kefenlenmesin
de kullanılmaktadır. Türkiye'deki Ca'fe
ri gruplarından Kerbela veya Meşhed'e 
gidebilenler böyle bir kefen alıp gelmek
te ve bunun cenazelerine sarılmasını va-

siyet etmektedirler. Cevşen - i Kebir aynı 
gruplar tarafından Kadir gecesi ümidiy
le kutlanan ve "ihya geceleri" adı verilen 
ramazanın 19, 21 ve 23. gecelerinde de 
kendi camilerinde topluca okunmaktadır. 

Muhtevasının güzelliği . ifadelerinin akı 

cılığı ve okunduğunda elde edilebilecek 
dünyevi ve uhrevi iyi sonuçlara dair riva
yetlerin çokluğu sebebiyle olacaktır ki 
Cevşen-i Kebir Türkiye'deki bazı Sünni 
müslümanlar arasında da ilgiyle karşı
lanmıştır. Duayı Ahmed Ziyaeddin Gü
müşhanevi, tarikata dair birçok evrad 
ve ezkarı derlediği Mecmil catü'l- aJ:ızab 
adlı eserinde nakletmiş, daha sonra özel
likle Risale-i Nür cemaati tarafından müs
takil olarak birçok defa basılmış ve Türk
çe'ye de tercümeleri yapılmıştır. Ümit 
Şimşek tarafından Risô.le-i Nilr K ülli 
yatı 'ndaki manalar ve tarifler ışığında 
yapılan çeviride (Risa/e-i i'lur lşığında Cev

şen Meali, istanbul I 992) Said Nursi'nin 
bizzat tercüme ettiği 57. fasıl örnek alın
mıştır. Türkçe tercümelerde sadece du
anın metni dikkate alınmış, kaynağına 
ve faziletlerine dair rivayetlere temas 
edilmemiştir. Ayrıca Şii kaynaklarında 

zikredilen metinle bu eserlerdeki metin 
arasında bazı bölümler ile isim ve sıfat
Iarın sıralanışında takdim ve tehirler, 
bazı kelime ve harflerde değişiklikler. 

özellikle bölümlerin başlangıç ve bitim
lerinde tekrarlanan cümlelerde eksiklik 
veya fazlalıklar göze çarpmaktadır. Yi
ne bu kitaplarda 1 00. bölümden sonra 
zikredilen ve "AIIahümme rabbena" di
ye başlayan kısım da rivayetin aslında 
mevcut değildir. Bu farklılıklar. Türkiye'
de basılan kitapların duayı Şii kaynakla
rından değil, Mecmil catü'l- ahzô.b 'da ri
vayetin aslına ve kaynağına işaret edilme
den nakledilen metinden alma larından 

kaynaklanmaktadır. Cevşen-i Kebir'in Sü
leymaniye Kütüphanesi' nde müstensihi 
ve istinsah tarihi bilinmeyen bir nüshası 

mevcuttur (el-Cevşenü ' l - kebfr, Hac ı Mah
mud Efendi, nr. 1986/ 4, vr. 62• - 77b)_ 

Cevşen-i Kebfr, bir kısmı naslarda yer 
alan, mana ve muhteva bakımından Al
lah'a nisbetinde hiçbir sakınca bulunma
yan kelime ve cümlelerle münacat ve ni
yazlardan ibaret bir metin olup bu tür 
metinlerle duada bulunmak, dini hayat 
bakımından tavsiyeye şayan bir davranış 
olarak görülür. Ancak Cevşen - i Kebir di
ye bilinen ve Müsa el - Kazım 'dan itibaren 
imamlar yoluyla Hz. Peygamber' e nisbet 
edilmiş bir hadis olarak rivayet edilen 
yaklaşık on beş sayfalık metnin sahih ol
ması mümkün görünmemektedir. Zira 
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bu metin, bilinen bir olayı , bir kıssayı ve
ya tarihi bir vak' ayı anlatan. hafızada tu
tulması kolay metinlerden farklı olarak 
her kelime ve cümlesinin büyük bir ti
tizlikle zaptedilip tekrarlanması, Hz. Pey
gamber'den alınıp r ivayet edilmesi im
kansız denecek kadar güçtür. Duanın 
Sünni hadis mecmualarında yer almama
sı. aynı şekilde Şii hadis külliyatının ana 
kaynağı durumundaki kütüb -i erbaada 
da bulunmaması , sadece dua mecmua
ları gibi ikinci derecede bazı kitaplarda 
mevcut olması da bu görüşü destekle
mektedir. Said Nursi 'nin, Cevşen - i Ke
bir'in faziletleri ve Hz. Peygamber'e nis
beti konusunda şüpheye düşen bir kişi
ye vermiş olduğu cevap da genelde du
anın muhtevasının güzelliğiyle ilgili olup 
metnin kaynağı ve Hz. Peygamber'e nis
beti hakkında yeterli bilgi ihtiva etme
mektedir (bk. Emirdağ Lahikası, s. 159-

160) . 

Cevşen-i Kebir'in faziletleriyle ilgili ola
rak nakledilenlere gelince, Allah'ın insa
na verdiği imkan ve yetenekler, ona ta
nıdığı haklar ve yüklediği görevler karşı 

sında kişinin bir duayı okumakla dünya 
ve ahiretin bütün kötülüklerinden koru
nup mutluluğa erişmesi İslamiyet açısın
dan, hatta bütün semavi dinler bakımın 

dan mümkün değildir. Ayrıca her bölü
münde tevhidi vurgulayan ve yoğun kud
si duygularla örülmüş bulunan bir duanın 
iman etmeyenler tarafından okunması

nın ne anlamı var ki Cebrail bu konuda 
Hz. Peygamber'i uyarmış olsun. Kaldı ki 
bu dua herkesin vakıf olabileceği bir 
açıklıkla literatüre geçtiğine göre gizli 
tutulması da fiilen imkansızdır. 

Cevşen -i Sagir. Her biri "AIIahümme 
kem min" ( 0" rS~I) ibaresiyle başla
yan. "ve'c'alnf li-en'umike mine'ş-şaki
rln ve li-alaike mine'z-zakirln" ( ~G 
.:r..JI.:UI 0" 1!.\:~~J .:r..}I..:':Jiv- d.,..;')' ) şeklin

de bit en, on dokuz bölümden ibaret bir 
duadır. Bölümler de sayıları on ile yirmi 
beş arasında değişen beyitlerden oluş
maktadır. Duanın bütününe hakim olan 
ana tema özetle şudur: Nice insanlar 
zorluk, sıkıntı , vatan hasreti, fakirlik, acz, 
açlık. hastalık, hapis, sürgün, düşman 
korkusu, ölüm endişesi vb. tehlikeler için
de iken beni bu tür şeylerden koruyan 
Allah'a hamdolsun! O'ndan doğruluğu, 

müslüman olarak ölmeyi, dünya ve ahi
ret saadetine erişmeyi niyaz ederim! 

Bu duayı Radıyyüddin Ali b. Müsa b. 
Tavüs (ö 664 / 1266) Mühecü'd-daca
vat adlı eserinde "Cevşen " adıyla bilinen 
dua başlığı altında vermiş, fakat eserin 
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kenarında bunu Cevşen-i Kebir'e nisbet
le Cevşen-i Sagir diye nitelendirmiştir. 

Hz. Peygamber'e isnat edilen rivayette 
cevşen duası zırhla bağlantılı gösteril
mekle birlikte küçük veya büyük diye va
sıflandırılmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki 
"kebir" ve "sagir" ayırımı İbn Tavüs'la 
başlamıştır. 

Cevşen-i Sagir'in de Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde yazma bir nüshası mev
cuttur (el · Cevşenü'ş·şaiiir, Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 1986/ 5, vr. 77b-83• ). Duanın 
gerek isnadı gerekse faziletlerine dair 
rivayetler Cevşen-i Kebir ile aynıdır. 
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CEWANi 
( ı));o:JI ) 

Ebu All Şeretüddin Muhammed 
b. Es'ad b. All el-Hüseynl 

(ö. 588/ 1192) 

Nesep alimi ve tarihçi. 

S2S (1131) yılında Mısır'da doğdu. De
deleri aslen Musullu olup daha sonra Me
dine yakınındaki Cewaniye'ye yerleştik
leri için Cewani nisbesiyle anılırlar. Cev
vani'nin Alevi, Hüseyni, Ubeydli, Maliki 
nisbeleriyle anıldığı da görülmektedir. 
Cewani'nin el- Vali'de (Safedı, ıı. 202) 
Mazenderani nisbesiyle anılması S88'de 
(1192) ölen Reşidüddin Ebu Ca'fer Mu
hammed b. Ali b. Şehraşüb ile karıştırıl
mış olmasındandır (İbnü's-Sabanı, s. ı 00-
101) Ailesi, Ali b. Hüseyin Zeynelabidin'in 
tarunu Ubeydullah ' ın oğlu Muhammed 
vasıtasıyla Ali b. Ebü Talib neslinden gel
diklerini iddia etmiştir. Bu aile IV. (X.) 
yüzyıl başlarında yetiştirdiği alimlerle ta
nınmıştır. Ebü'l-F'erec el-İsfahani, Cewa
ni'nin sekizinci dedesi olan tarihçi Ali b. 
İbrahim el-Cewani'den rivayet ettiği ba
zı bilgileri nakletmektedir (bk Mak:atilü't· 
talibiyyrn, s. 193, 435, 438) 

Cewani tahsilini babası Ebü'l-Berekat 
Es'ad b. Ali en-Nahvi, fakih Abdurrah-
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man b. Hüseyin b. Cebbab, Abdülmün'im 
b. Mevhüb, İbnü'l-Kizani diye tanınan 
edip ve kıraat alimi Muhammed b. İbra
him el-Kizani, fakih Abdullah b. Rifaa 
es-Sa'di gibi hocalardan tamamladı. En
sab* ilmi konusunda daha çok Ebü'l
Hüseyin b. Yahya b. Haydare el-Erkati'
den faydalandı. Bir müddet İskenderi
ye, Dımaşk ve Halep'te kalarak buralar
daki ilmi çevrelerle irtibat kuran Cewa
ni SS6 ( 1161) yılı sonunda Mısır'da na
kibüleşraf olarak görevlendirildi. Bu ma
kamdan aziedildikten sonra Patımi sa
rayında nakibü'n-nukaba görevine ta
yin edildi. Cewani'nin ilgisi ensab ve ta
rih konularına yönelikti. Çok defa evine 
çekilerek eser telifiyle meşgul olurdu. 
Bu çalışmaları yanında öğretim faali
yetlerini de sürdürdü. Murtaza b. Afif, 
Yunus b. Muhammed ei-F'ariki, Muham
med b. Mahmüd, Ebü Ali Hasan b. Züh
re ve Şafii fakihlerinden İbnü ' l-Cümmey
zi kendisinden ilim öğrenen talebelerin
dendir. 

Cewani PatımTier'in yıktimasından (567 1 
ı ı 71) sonra EyyubTier'in sağladığı imkan
lardan da faydalandı. Bu sebeple yazdı
ğı eserlerden bir kısmını onlara ithaf et
ti. Bu arada Selahaddin-i Eyyubi'nin, Cev
vaniye'yi kendisine ve nesiine tahsis et
tiği görülmektedir. Ebu Ali el- Cewani 
Mısır'da vefat etti. 

Cewani yaşadığı çağda ensab konu
sunda en yetkili alimlerden biri olarak 
kabul edilmesine rağmen Münziri onun 
bir kısım rivayetlerini makbul sayma
makta, şeyhlerinin ondan hadis alma
dıklarını ve kendisine itibar etmedikle
rini belirtmekte, İbn Hacer ei-Askalani 
de buna yakın görüşler ileri sürerek yaz
dığı eserlerdeki tutarsızlıkları örnekle
riyle ortaya koymaktadır (bk. Lisanü'l·Mi
zan, V, 74-76). 

Cewani ilimle uğraşmasından başka 
şiirleriyle de tanınmıştır. Şam'da kadıl
kudat Abdullah b. Muhammed b. Ebü 
Asrün ei-Mevsıli için yazdığı methiyenin 
bir kısmı günümüze ulaşmış bulunmak
tadır (bk. ibnü's-SabOnl, s. 104-105). 

Eserleri. Cewani'nin çoğu ensab ko
nusunda olan eserlerinin sayısı on seki
ze ulaşmaktadır. Bunlar özellikle Hz. 
Peygamber, Ali b. Ebü Talib, idrisiler ve 
Beni Erkat'ın neseplerine dairdir. Başlı
ca eserleri şunlardır : 1. Şeceretü Resu
lillah (eş-Şeceretü 'l-Muhammediyye) . Se
lahaddin-i Eyyübi için yazdığı bu risale 
yayımlanmıştır (İstanbul 1331). 2. Uşu
lü'l-a]fsab ve fuswü'l-ensr'ib ( TuMetü 'l· 
ensab veya Tul)fetün ?arife ve mukaddi· 

metün latife ve hediyyetün münife tr uşu
li'l-ahsab ve tusali'l·ensab ). Ensaba dair 
bazı terimleri de açıkladığı bu eser Hz. 
Peygamber'in Adem'e kadar olan nese
bini ele almaktadır. Eseri kadı Mücirüd
din Abdürrahim b. Ali ei-Lahmi en-Ni
sabüri (Ö 596/ 1200) için kaleme almış
tır (bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 626) 
3. et-Tuhfetü'ş-şerife ve't-turfetü'l-mü
nife. Hz. Peygamber'in hayatı ile asha
ba dair olan bu risalenin Süleymaniye 
Kütüphanesi (Uileli, nr. 2062 / 1, 2064, 
2065, 8 varak) ile Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde (lll. Ahmed, nr. 2759) 
nüshaları bulunmaktadır. 4. en- Nukat 
li-mu'cemi mr'i eşkele mine'l-l].ıtat. Mı~ 
sır tarihine dair olup izi kalmamış veya 
harap olmuş tarihi yapılar hakkında bil
gi vermektedir. s. el-Munşıfü'n-nefis 
ii nesebi Beni İdris. Ebü' 1- Hasan İdris 
b. Hasan' ın (ö. 307 / 919'dan sonra) soyu
nu kötülemek maksadıyla kaleme alın
dığı söylenmektedir. 6. Gayiu üli'r-rafi 
ve'l-mekr ii faili men yüknr'i EM Bekr. 
Cewani bu eserini, ŞYa'nın künyesi Ebu 
Bekir olanlara karşı duyduğu nefreti be
lirtmek için yazmış ve EyyubTier' den I. 
el-Melikü'I-Adil'e ithaf etmiştir. Eser Hz. 
Ebü Bekir'le başlar ve künyesi Ebü Be
kir olan Adil b. Eyyüb'un biyografisiyle 
sona erer (son üç eser için bk. Brockel
mann, GAL Suppl., ı. 626). 7. Kitabü'r
Raviati'l-enise bi-faili meşhedi's-Sey
yide Nefise. Makrizi el- Ifıtaf'ta (II. 440-
44 ı ı Seyyide Nefise meşhedi hakkında 
verdiği bilgilerin büyük bir bölümünü 
bu monografiden nakletmektedir. 

Cewanfnin ayrıca şu eserleri de kay
naklarda zikredilmektedir: el- Cevhe
rü'l-meknun ii ~ikri'l-~aba 'ili ve'l 
bufıln (ibnü'l -Adlm Bugyetü 't-taleb'de 
bu eserden iktibaslarda bulunmaktadır), 

Tabal;{iitü 'n- nessabin, Tabaka tü 't - ta
libiyyfn, Tacü'l-ensab ve minhacü'ş
şavab. 
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