
CiSR-i MUSTAFA PAŞA 

!im erkek nüfus bulunmaktaydı ki bu 
da kadınlarla birlikte yaklaşık 4500 ci
varında bir nüfus yapmaktadır. Kasaba 
1829 ve 1876 yıllarında Rus orduları ta
rafından işgal edildi. Doğu Rumeli viia
yeti kurulunca, daha sonra da vilayetin 
Bulgarlar'ca işgali üzerine sınırda bulun
ması dolayısıyla önemi arttı. Kiimılsü 'l~ 
a'lôm'da belirtildiğine göre bu sırada 

kasabada 8000 kadar nüfus, biri büyük 
birkaç cami. hükümet konağı ile kışla, 

bir de askeri hastahane yer atmaktaydı. 
Ayrıca ·müslümanlar için bir rüşdiye, iki 
ibtidai ile bir Rum. beş Bulgar, bir yahu
di mektebi mevcuttu. Çirmen, Lefke ve 
Selbüken nahiyelerinden teşekkül eden 
kazada ise mevcut elli iki köyle birlikte 
toplam 27.138 nüfus vardı. Bunlardan 
971S'i müslüman-Türk. 12 .716'sı Bul
gar, 4150'si Rum, 425'i yahudi ve 132'si 
de Ermeni idi. Kasaba Balkan savaşla
rından sonra da önemini korudu. Bu sa
vaşlarda Bulgar işgaline uğradığı esna
da kasaba ve çevre köylerinde S 154 ev, 
650 dükkan. otuz iki cami, yirmi bir ki
lise, bir havra, kırk beş okul, bir medre
se, iki türbe, iki manastır bulunuyordu. 
Kazada en çok tahıl. burçak, fasulye, no
hut, mercimek, bakla. tütün ve pamuk 
üretimi yapılmaktaydı. Bağ ve bahçe zi
raatı da önemli bir gelir kaynağıydı. 

1915'te Bulgaristan Krallığı'nın Alman 
ittifakina katılması için Almanya'nın bas
kısıyla yapılan bir sınır düzeltmesinde 
Bulgaristan'a terkedilen kasaba, bugün 
de transit yolu üzerinde ticaret merkezi 
olma durumunu korumaktadır. 
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CİVANMERT 

(bk. FÜTÜWET). 
_j 

L 

ciVAR 
(.J~\) 

Cahiliye devrinde ve İslami dönemde 
Araplar arasında yaygın olan 

bir himaye müessesesi. 
_j 

Civar sözlükte "komşuluk" anlamın

dadır. "Komşu" demek olan car kelimesi 
hem haksızlığa uğrayan kimseyi koruya
nı. hem de ona sığınan şahsı ifade eder. 
Kur'an-ı Kerim'de, müşrikleri, "Ben si
zin yardımcınızım" ( ~ .J ~ ı,;ı.J ) diyerek 
(el-Enfal 8/ 48) Bedir Gazvesi'ne teşvik 
eden şeytanın yardım vaadi car kelime
siyle anlatılmıştır. Aynı kökten gelen ica
re ve mücavere de "himaye ve komşu
luk" anlamlarına gelmektedir. Allah Tea
la Kur'an-ı Kerim'de kendisinin her şeyi 
koruyup kolladığını. fakat zatının hima
yeye muhtaç olmadığını ifade etmekte
dir (bk. el-Mü'minün 23 / 88). Ayrıca civar 
ve mücavere kelimeleri "mescidde itika
fa girmek" manasma da gelmektedir. Ni
tekim bazı hadislerde Hz. Peygamber'in 
Mekke'de iken Hira'da, Medine'de ise 
mescidde itikafı bu lafızlarta rivayet edil
miştir (msi. b k. Buhari, "ttikaJ", 2; Mü s
li m, "İman", 257, "Şıyam", 213). Daha son
raki dönemlerde Mekke veya Medine'ye 
gidip yerleşen müslümanlar için müca
vir tabiri kullanılmıştır. 

Civar kelimesi tarihi bir terim olarak 
Cahiliye devrinde ve İslam'ın ilk dönem
lerinde son derece yaygın olan eman • 
ve himaye müessesesini ifade etmekte
dir. Birini himaye etme işini hem fertler 
hem de aile, aşiret ve kabileler üsttene
bildiği için civarı ferdi ve içtimal olmak 
üzere iki grupta ele almak mümkündür. 
Gerek himaye isteyen (müstecfr) ve bu 
isteği kabul edilerek himaye altına alı

nan kimsenin (dir). gerekse himaye eden 
şahsın (mücfr) uyacağı bazı esaslar mev
cuttu. 

Bir bölgede herhangi bir haksızlığa 

ve zarara uğramaktan endişe eden kişi 
veya zümreler, muhtemel haksızlığı ön
leyebilecek güçte olanlardan kendilerini 
himaye etmelerini isterlerdi. Gerek hi
maye isteği gerekse bunun kabulü, in
sanların bir araya geldiği hac ve benze
ri toplantılarda taraflarca açıkça ifade 
edilir, himayenin kalkması da aynı şe
kilde aleni olurdu. Habeşistan · a hicret 
eden müslümanlar, Kureyş'in İslamiyet'i 
kabul ettiği şayiası üzerine Mekke'ye ge
ri döndüklerinde haberin asılsız olduğu
nu öğrenmişler ve eski dostları arasın
da bulunan bazı müşriklerin .himayesi-

ne sığınmak zorunda kalmışlardı. Osman 
b. Maz'Qn Kureyş'in ileri gelenlerinden 
Velid b. Mugire'nin himayesine girmiş, 
fakat bir müşrik tarafından korunmanın 
ıstırabını hissedince bu himayenin kalk
masını arzu etmiş, Velid b. Mugire ile Ka
be'ye giderek civarın son bulduğunu kar
şılıklı ilan etmişlerdi. Birini himayesine 
alan şahsın onu her türlü kötülükten ko
ruması ve bu uğurda her türlü tehlikeyi 
göze alması bir şeref meselesi sayılırdı. 
Bu konuda gösterilecek herhangi bir ih
mal, verilen söze ihanet sayıldıktan baş
ka himaye sözü verenin şahsı, ailesi ve 
kabilesi için bir utanç, tenkit ve tahkir 
vesilesi kabul edilirdi. Dolayısıyla Arap
lar himaye sözü verdikleri şahsı koru
mak için gerekirse canlarını feda etmek
ten çekinmezlerdi. Nitekim Arap tari
hinde civar sebebiyle çıkmış kabileler 
arası savaşlar vardır. Taraflar arasında 
civarın iyice benimsendiği ve kökleştiği 
durumlarda onun kan bağı derecesin
de, hatta daha ileri tutulduğu ve himaye 
edilen şahsın nesebe dahil edildiği de ol
muştur. Şahısların dışında mukaddes 
yerler de mesela Kabe ve çevresi emin 
bölge sayılmıştır. Kendisinden himaye 
istenilecek kişi evinde bulunmadığı za
man onun evine girip sığınmak, evinin 
gölgesinde oturmak veya himaye sözü 
veren kişinin elbisesini giymek, hatta el
bisesinden bir parçayı taşımak da hima
ye alameti olarak kabul edilmiştir. Top
luluk karşısında ilan edilmese bile bir 
evde misafir olan kimse üç gün süreyle 
himaye altında sayılırdı. İlan edilen hi
mayelerde bazan koruma süresi sınır

landırılır, bazan da himayenin kimlere 
karşı olduğu belirtilirdi. Bu durumda ko
ruma süresi bittikten sonra veya himaye 
ilanında belirtilen zümreler dışında bir 
yerden gelen zarar ve haksızlıktan hi
maye eden kimse sorumlu tutulmazdı. 

Civar müessesesi islami dönemde de 
varlığını sürdürdü. Kur'an-ı Kerim'deki, 
"Eğer müşriklerden biri senden eman 
dilerse Allah'ın ketarnını işitip dinleyin
eeye kadar ona eman ver" (et-Tevbe 9/ 
6) mealindeki ayet bu hususu ifade et
mektedir. Bir müslüman bir müşriği hi
maye edebileceği gibi onlardan birinin 
himayesine de girebilir. Hz. Peygamber'in 
uygulamaları da bu mahiyettedir. Me
sela onun Taif dönüşü müşriklerin ileri 
gelenlerinden ve akrabalarından olan 
Mut'im b. Adfnin himayesinde Mekke'
ye girişi, çevre kabHelere islam'ı tebliğ 
ederken onların himayesine sığınma is
teği, Bi'rimaune faciasından önce Amir 



b. Sa'saa kabilesi reisi Ebü Beril'nın ken
di kabilesine karşı İslam davetçilerini ko
ruyacağını taahhüt etmesi tamamıyla İs
lam tebliğiyle ilgilidir. Ayet ve Hz. Pey
gamber'in uygulaması göstermiştir ki 
dinin ve müslümanların lehine olduğu 
sürece köle bile olsa bir müslüman bir 
gayri müslimin himayesine girebilir, ay
nı zamanda İslam'ı öğrenip gerçekleri 
düşünme fırsatı vermek için bir gayri 
müslimi himayesi altına da alabilir (ayrı
ca bk. EMAN; HiMAYE; KOMŞU). 
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CİVEN 
(~) 

Ahmed b. Ebi Said b. 
Abdiilah (Ubeydillah) el-Leknevl 

(ö. 1130/ 1718) 

Hindistanlı Hanefi fakihi, 
müfessir ve mutasavvıf. 

1047'de (1638) Hindistan'da Leknev 
civarındaki Emeytfde doğdu. Bu sebep
le Leknevl, ailesi aslen Mekkeli olduğu 
için Mekkl. Salih peygamberin soyun
dan geldiği rivayetinden dolayı da Salihl 
nisbeleriyle anılır. Şeyh Cfven ve Molla 
Cfven diye meşhurdur. Yedi yaşında iken 
hafız oldu. Önce Muhammed Sadık es
Siterkihfnin, daha sonra Molla Lutfullah 
el- Küra- Cihanabadfnin derslerine de
vam ederek yirmi iki yaşında tahsilini ta
mamladı. Hocası vasıtasıyla Çiştiyye ta
rikatına girdi. Kırk yaşına kadar Emey
tfde müderrislik yaptı. 1087'de (1676) 
önce Ecmlr'e, daha sonra Delhi'ye gide
rek öğretim ve irşad faaliyetlerine devam 
etti. 1691 yılında hac için gittiği Mek
ke ve Medine'de beş yıl kadar kaldıktan 
sonra tekrar Hindistan'a döndü. Dekken 
bölgesinde altı yıl Evrengzib'in hizme
tinde bulundu. 1700'de ikinci hac yolcu
luğuna çıktı ve bir süre kalıp ders okut
tuktan sonra Emeyti'ye döndü (1704)_ 
Burada Şeyh Yasin b. Abdürrezzak el-

Kiidirl tarafından kendisine hırka giydi
rilen Cfven, iki yıl sonra geniş bir mürid 
topluluğu ile Delhi'ye geldi. Dekken böl
gesinden gelen Şah Alem'i (1. Sahadır Şah) 
Ecmlr'de karşılayarak onunla birlikte La
hor'a gitti ( 11191 1707). Şah Alem ölün
ce tekrar Delhi'ye döndü ve ders ver
meye devam etti, Emeytl'de bir medre
se kurdu. Şeyh Cfven 9 Zilkade 1130 (4 
Ekim 1718) tarihinde Delhi'de vefat etti 
ve naaşı önce Mlr Muhammed Şefi ed
Dihlevfnin zaviyesine, kısa bir süre son
ra da Emeytl'ye nakledilerek kendi med
resesine defnedildi. 

Güçlü bir hafızaya sahip olan Clven 
zühd ve takva sahibi bir alimdi. Bundan 
dolayı Sultan Evrengzib ve oğlu Şah 

Alem'in saygısını kazanmış ve onlara ho
calık yapmıştır. 

Eserleri. 1. et- TefsirCitü1-A]fmediyye 
ii beyani'l-ayati'ş-şer'iyye ma 'a ta 'ri
f{iti'l-mesa 'ili'l-fıkhiyye. Ahkam ayet
lerini tefsir ettiği bu Farsça eserini he
nüz on altı yaşında iken yazmaya başla
yarak beş yılda bitirmiş (ı 0691 1658-59). 
tahsil hayatını tamamladıktan sonra tek
rar gözden geçirip tashih etmiştir (1075 / 
1664-65). Eser birkaç defa basılmıştır 

(Kalküta 1263; Hindistan 1300; Kazan 1904; 
Bombay 1327)_ 2. Nı1rü'l-envCir ii şerlfi'l
Menar. Ebü'l-Berekat en-Neseffnin (ö . 

710/ 1310) fıkıh usulüne dair Menarü'l
envar adlı eserinin şerhidir. Eserini Me
dine'de ikameti sırasında Menarü'l-en
var'ı okuttuğu öğrencilerinin isteği üze
rine iki ay içinde yazmıştır (1693) Diğer 

bazı haşiyeleri yanında Muhammed Ab
dülhalim el-Leknevl de esere ~amerü1-
a~mar adlı bir haşiye yazmış, Vahldüd
din b. Meslhüzzaman İşra~u ·ı- ebşar ii 
ta{Jrici el_ıadişi Nı1ri'l-envar adlı eserin
de (Bombay 1288) hadislerini tahric et
miştir. Nı1rü '1- envCir birçok defa basıl
mıştır (Kalküta 1818. 1819; Delhi 1253 ; 
Leknev 1266, 1279, I295 lf:\amerü'l-ai!:mar 

ve diğer bazı eserlerle birliktel; Hindistan 
I 293 !adı geçen haşiyeylel; Kanpür I 299; 
Bulak 1316-1317 ll -ll , Neseff'nin Keş{ü 'l

esrar' ı ve adı geçen haşiye ile i; Beyrut 
1406/ I 986 [Keşfü'l-esrar ileJ) _ 3. eş-Şem
sü'l- b{iziga (Leknev 1280, 1288)_ Molla 
Mahmüd b. Muhammed el-Farüki'nin (ö_ 

1062/ 1652) el-I-_-Iikmetü'J-bCiliga 'sının 

şerhidir. 

Kaynaklarda ayrıca es-Sevanil_ı, Me
nCi~ıbü1-evliya', AdCibü Ahmedi, es
Su' alôtü'l -Ahmediyye ii reddi'l-me
la}fide adlı eserleri zikredilen Molla Cl
ven, 25.000 beyitlik bir mesnevi, 5000 
beyitlik bir divan ve "kaside-i bürde" tar-

CTZAN 

zında 220 beyitlik bir kaside yazdığım 
söyler (bk Abdülhay ei-Haseni. VI, 21 )_ 
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cizAN 
(w~) 

Suudi Arabistan'ın 
Kızıldeniz kıyısında bir liman şehri. 

L ~ 

Şehrin içinde bulunduğu mukataa (ida
ri bölge) ile yakınındaki bir vadinin de ta
şıdığı Cfzan adı, Hz. Peygamber'e atfe
dilen bir hadiste olduğu gibi (Yahya b. 
Adem, s. 81) ilk devir coğrafya kitapla
rında sadece vadi adı olarak ve Cazan 
şeklinde geçer; Yaküt'un bildirdiğine gö
re bu vadi Yemenliler'in hac yolu üzerin
dedir. İslamiyet'in ilk devirlerinde böl
gede yaşayan en önemli kabileler Ha
kem b. Sa'd el-Aşire ile Beni Abdülced 
idi. Cfzan X. yüzyılın sonlarında Asr (As
sar) şehrinin yöneticisi Süleyman b. Ta
raf el-Hakemfye nisbetle Mihlafü's-Sü
leymanl adıyla da anılmıştır. 

Bugün Asir bölgesinin güneyinde ka
lan ve Tihame-i Asir olarak da bilinen 
Clzan arazisi Suudi Arabistan ile Yemen 
arasında sınır teşkil eder. Mukataanın 
toprakları batıda 4 kilometrelik sahil şe
ridi ve doğuda otuz kadar vadi ağzının 
açıldığı , içinde yer yer bataklıklar bulu
nan humuslu alçak bölge ile kuzeyde Se
revat dağlarının yer aldığı yüksek bölge
den oluşmaktadır. Kıyıya SO km. mesa
fede el-Kahr, Hanib, er-Reys, Beni Ma
lik ve Feyfa dağları yer alır. Yüksek ke
simlerde terasiandırma usulü ile sebze. 
meyve, tahıl ziraatı ve Hicaz bölgesinin 
kesimlik hayvan ihtiyacını karşılayacak 

düzeyde de hayvancılık yapılmaktadır. 

Bölgedeki tarım faaliyeti 1961 yılında 

inşa edilen ve Suudi Arabistan'ın tek ba
rajı olan Vadiicazan Barajı ile ona bağlı 
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