CEVŞEN
kenarında bunu Cevşen-i Kebir'e nisbetle Cevşen-i Sagir diye nitelendirmiştir.
Hz. Peygamber'e isnat edilen rivayette
cevşen duası zırhla bağlantılı gösterilmekle birlikte küçük veya büyük diye vasıflandırılmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki
"kebir" ve "sagir" ayırımı İbn Tavüs'la
başlamıştır.

Cevşen-i Sagir'in de Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma bir nüshası mevcuttur (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)

L

Nesep alimi ve tarihçi.

S2S (1131) yılında Mısır'da doğdu . Dedeleri aslen Musullu olup daha sonra Medine yakınındaki Cewaniye'ye yerleştik
leri için Cewani nisbesiyle anılırlar. Cevvani'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 Muhammed b. Ali b. Şehraşüb ile karıştırıl
mış olmasındandır (İbnü's-Sabanı, s. ı 00101) Ailesi, Ali b. Hüseyin Zeynelabidin'in
tarunu Ubeydullah ' ın oğlu Muhammed
vasıtasıyla Ali b. Ebü Talib neslinden geldiklerini iddia etmiştir. Bu aile IV. (X.)
yüzyıl başlarında yetiştirdiği alimlerle tanınmıştır. Ebü'l-F'erec el-İsfahani, Cewani'nin sekizinci dedesi olan tarihçi Ali b.
İbrahim el-Cewani'den rivayet ettiği bazı 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. Ensab* ilmi konusunda daha çok Ebü'lHüseyin b. Yahya b. Haydare el-Erkati'den faydalandı. Bir müddet İskenderi
ye, Dımaşk ve Halep'te kalarak buralardaki ilmi çevrelerle irtibat kuran Cewani SS6 ( 1161) yılı sonunda Mısır'da nakib üleşraf olarak görevlendirildi. Bu makamdan aziedildikten sonra Patımi sarayında nakibü'n-nukaba görevine tayin edildi. Cewani'nin ilgisi ensab ve tarih konularına yönelikti. Çok defa evine
çekilerek eser telifiyle meşgul olurdu.
Bu çalışmaları yanında öğretim faaliyetlerini de sürdürdü. Murtaza b. Afif,
Yunus b. Muhammed ei-F'ariki, Muhammed b. Mahmüd, Ebü Ali Hasan b. Zühre ve Şafii fakihlerinden İbnü ' l-Cümmey
zi kendisinden ilim öğrenen talebelerindendir.
Cewani PatımTier'in yıktimasından (567 1
ı ı 71) sonra EyyubTier'in sağladığı imkanlardan da faydalandı. Bu sebeple yazdı
ğı eserlerden bir kısmını onlara ithaf etti. Bu arada Selahaddin-i Eyyubi'nin, Cevvaniye'yi kendisine ve nesiine tahsis ettiği görülmektedir. Ebu Ali el- Cewani
Mısır'da vefat etti.
Cewani yaşadığı çağda ensab konusunda en yetkili alimlerden biri olarak
kabul edilmesine rağmen Münziri onun
bir kı sım rivayetlerini makbul saymamakta, şeyhlerinin ondan hadis almadıklarını ve kendisine itibar etmediklerini belirtmekte, İbn Hacer ei-Askalani
de buna yakın görüşler ileri sürerek yazdığı eserlerdeki tutarsızlıkları örnekleriyle ortaya koymaktadır (bk. Lisanü 'l·Mizan, 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 bulunmaktadır (bk. ibnü's-SabOnl, s. 104-105).
Eserleri. Cewani'nin çoğu ensab konusunda olan eserlerinin sayısı on sekize ulaşmaktadır. Bunlar özellikle Hz.
Peygamber, Ali b. Ebü Talib, idrisiler ve
Beni Erkat'ın neseplerine dairdir. Başlı
ca eserleri şunlardır : 1. Şeceretü Resulillah (eş-Şeceretü 'l -Muhammediyye) . Selahaddin -i Eyyübi için yazdığı bu risale
yayım lanmıştır (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 nesebini ele almaktadır. Eseri kadı Mücirüddin Abdürrahim b. Ali ei-Lahmi en-Nisabüri (Ö 596 / 1200) için kaleme almış
tır (bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 626)
3. et-Tuhfetü'ş-şerife ve't-turfetü'l-münife. Hz. Peygamber'in hayatı ile ashaba 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 bilgi vermektedir. s. el-Munşıfü'n-nefis
ii nesebi Beni İdris. Ebü' 1- Hasan İdris
b. Hasan ' ın (ö. 307 / 919'dan sonra) soyunu 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 belirtmek için yazmış ve EyyubTier' den I.
el-Melikü'I-Adil'e ithaf etmiştir. Eser Hz.
Ebü Bekir'le başlar ve künyesi Ebü Bekir olan Adil b. Eyyüb'un biyografisiyle
sona erer (son üç eser için bk. Brockelmann, GAL Suppl., ı. 626). 7. Kitabü'rRaviati'l-enise bi-faili meşhedi's-Sey
yide Nefise. Makrizi el- Ifıtaf'ta (II. 44044 ı ı Seyyide Nefise meşhedi hakkında
verdiği bilgilerin büyük bir bölümünü
bu monografiden nakletmektedir.

Cewanfnin ayrıca şu eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir: el- Cevherü'l-meknun ii ~ikri'l-~aba 'ili ve'l bufıln (ibnü'l -Adlm Bugyetü 't-taleb'de
bu eserden iktibaslarda bu lu nmaktadır),
Tabal;{iitü 'n- nessabin, Tabaka tü 't - talibiyyfn, Tacü'l-ensab ve minhacü'ş
şavab.
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