CTZAN
b. Sa'saa kabilesi reisi Ebü Beril'nın kendi kabilesine karşı İslam davetçilerini koruyacağını taahhüt etmesi tamamıyla İs
lam tebliğiyle ilgilidir. Ayet ve Hz. Peygamber'in uygulaması göstermiştir ki
dinin ve müslümanların lehine olduğu
sürece köle bile olsa bir müslüman bir
gayri müslimin himayesine girebilir, aynı 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

L

Hanefi fakihi,
müfessir ve mutasavvıf.

1047'de (1638) Hindistan'da Leknev
Emeytfde doğdu . Bu sebeple Leknevl, ailesi aslen Mekkeli olduğu
için Mekkl. Salih peygamberin soyundan geldiği rivayetinden dolayı da Salihl
nisbeleriyle anılır. Şeyh Cfven ve Molla
Cfven diye meşhurdur. Yedi yaşında iken
hafız oldu. Önce Muhammed Sadık esSiterkihfnin, daha sonra Molla Lutfullah
el- Küra- Cihanabadfnin derslerine devam ederek yirmi iki yaşında tahsilini tamamladı. Hocası vasıtasıyla Çiştiyye tarikatına girdi. Kırk yaşına kadar Emeytfde müderrislik yaptı. 1087'de (1676)
önce Ecmlr'e, daha sonra Delhi'ye giderek öğretim ve irşad faaliyetlerine devam
etti. 1691 yılında hac için gittiği Mekke ve Medine'de beş yıl kadar kaldıktan
sonra tekrar Hindistan'a döndü. Dekken
bölgesinde altı yıl Evrengzib'in hizmetinde bulundu. 1700'de ikinci hac yolculuğuna çıktı ve bir süre kalıp ders okuttuktan sonra Emeyti'ye döndü (1704)_
Burada Şeyh Yasin b. Abdürrezzak elcivarındaki

Kiidirl tarafından kendisine hırka giydirilen Cfven, iki yıl sonra geniş bir mürid
topluluğu ile Delhi'ye geldi. Dekken bölgesinden gelen Şah Alem'i (1. Sahadır Şah)
Ecmlr'de karşılayarak onunla birlikte Lahor'a gitti ( 11191 1707). Şah Alem ölünce tekrar Delhi'ye döndü ve ders vermeye devam etti, Emeytl'de bir medrese kurdu. Şeyh Cfven 9 Zilkade 1130 (4
Ekim 1718) tarihinde Delhi'de vefat etti
ve naaşı önce Mlr Muhammed Şefi edDihlevfnin zaviyesine, kısa bir süre sonra da Emeytl'ye nakledilerek kendi medresesine 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-

zında

220 beyitlik bir kaside yazdığım
söyler (bk Abdülhay ei-Haseni. VI, 21 )_
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calık yapmıştır.

ÜRHAN ÇEKER

Eserleri. 1. et- TefsirCitü1-A]fmediyye

ii beyani'l-ayati'ş-şer'iyye ma 'a ta 'rif{iti'l-mesa 'ili'l-fıkhiyye. Ahkam ayetlerini tefsir ettiği bu Farsça eserini henüz on altı yaşında iken yazmaya başla
yarak beş yılda bitirmiş (ı 069 1 1658-59).
tahsil hayatını tamamladıktan sonra tekrar 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'lenvar adlı eserinin şerhidir. Eserini Medine'de ikameti sırasında Menarü'l-envar'ı okuttuğu öğrencilerinin isteği üzerine iki ay içinde yazmıştır (1693) Diğer
bazı haşiyeleri yanında Muhammed Abdülhalim el-Leknevl de esere ~amerü1a~mar adlı bir haşiye yazmış, Vahldüddin b. Meslhüzzaman İşra~u ·ı- ebşar ii
ta{Jrici el_ıadişi Nı1ri'l-envar adlı eserinde (Bombay 1288) hadislerini tahric etmiştir. 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 ha ş i ye 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, MenCi~ıbü1-evliya', AdCibü Ahmedi, es-

Su' alôtü'l -Ahmediyye ii reddi'l-mela}fide adlı eserleri zikredilen Molla Clven, 25.000 beyitlik bir mesnevi, 5000
beyitlik bir divan ve "kaside-i bürde" tar-
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Suudi Arabistan 'ın
bir liman

Kızıldeniz kıyısında

şehri.
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Şehrin içinde bulunduğu mukataa (idari bölge) ile yakınındaki bir vadinin de taşıdığı Cfzan adı, Hz. Peygamber'e atfedilen bir hadiste olduğu gibi (Yahya b.
Adem, s. 81) ilk devir coğrafya kitaplarında sadece vadi adı olarak ve Cazan
şeklinde geçer; Yaküt'un bildirdiğine göre bu vadi Yemenliler'in hac yolu üzerindedir. İslamiyet'in ilk devirlerinde bölgede yaşayan en önemli kabileler Hakem b. Sa'd el-Aşire ile Beni Abdülced
idi. Cfzan X. yüzyılın sonlarında Asr (Assar) şehrinin yöneticisi Süleyman b. Taraf el-Hakemfye nisbetle Mihlafü's-Süleymanl adıyla da anılmıştır.

Bugün Asir bölgesinin güneyinde kalan 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 bulunan humuslu alçak bölge ile kuzeyde Serevat dağlarının yer aldığı yüksek bölgeden oluşmaktadır. Kıyıya SO km. mesafede el-Kahr, Hanib, er-Reys, Beni Malik ve Feyfa dağları yer alır. Yüksek kesimlerde 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 barajı olan Vadiicazan Barajı ile ona bağlı
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