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neler borçlu olduğu meselesi üzerinde 
durmuştur. 
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Amr b. Haneş b. ei-Mu'alla el-Abdi 
(ö. 20 / 641 [?]) 
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Adnanller'den RebTa kabilesinin Abdül
kays koluna mensuptur. Asıl adı Bişr b. 
Amr'dır. Hem adında hem de nesep sil
silesinde farklı rivayetler mevcuttur. ·so
yan, kurutan; uğursuz adam" anlamına 
gelen Carüd lakabını almasıyla ilgili ola
rak iki rivayet nakledilmektedir. Bunlar
dan birine göre islam öncesi dönemde 
Bekir b. Vail kabilesine yaptığı bir bas
kında onları hezimete uğratarak soydu
ğu için kendisine Carüd denilmiştir. Di
ğer rivayete göre ise bir kıtlık yılında da
yı ları olan Bekir b. Vail kabilesine has
talıklı develeriyle gitmiş, hastalık ora
daki devetere bulaşarak hepsini kırıp ge
çirdiğinden bu lakapla anılmıştır. Ebü'I
Münzir'den başka Ebü Gıyas ve Ebü At
tab künyelerine sahip olduğu, Mualla 
adının bazı kaynaklarda Ala diye geçtiği 
kaydedilmektedir. 

Carüd Abdülkays kabilesinin reisiydi. 
10 {631) yılında kabilesinden bir heyet
le Medine'ye giderek Hz. Peygamber'le 
görüştü ve onun iltifat ve ihsanlarına 

mazhar oldu. O sırada hıristiyan olan Ca
rüd. Hz. Peygamber'in telkinleriyle müs
lüman oldu ve bir süre Medine'de kala
rak islam'ı öğrendi. Ya'kübfnin söyledi
ğine göre memleketine dönerken Hz. 
Peygamber tarafından kabilesine emir 
tayin edildi. Onun davetiyle bütün kabi
le halkı islamiyet'i kabul etti. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
Arap yarımadasında irtidad olayları baş

ladığı zaman Abdülkays kabilesinden de 
irtidad edenler olmuştu. Ancak Carüd 
iyilikle ve nüfuzunu kullanmak suretiy
le bunlara engel oldu. Ayrıca çevredeki 
mürtedlere karşı Ala b. Hadramfnin ya
nında mücadele etti. Daha sonra Basra'
ya yerleşti ve Hz. Ömer devrinde zaman 
zaman Fars bölgesindeki fetihlere katıl
dı ; bunların bir kısmında kumandanlık 
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görevi de yaptı. Vefat tarihi ve yeri konu
sunda farklı rivayetler mevcuttur. Bir ri
vayete göre, Ala b. HadramT ile denizden 
Fars bölgesine yapılan çıkarmada Bah
reynliler'e kumanda etmiş ve 17 (638) 
yılında Tavüs mevkiinde, bir başka riva
yete göre ise 20. 21 veya 23 (641. 642. 
644) yıllarında vuku bulan istahr'ın fet
hi sırasında ordunun sağ cenah kuman
danlığını yürütürken Akabetüttin mev
kiinde şehid düşmüş ve burası daha son
ra Akabetülcarüd adını almıştır. Onun 
Nihavend Harbi'nde (21 1 642) Nu'man b. 
Mukarrin'le birlikte şehid düştüğü veya 
Hz. Osman devrine kadar yaşayıp o dö
nemde öldüğü de rivayet edilir. 

Ebü Hüreyre ile hısımlığı olan Carüd 
çevresinde cesaretiyle tanınmıştır. Her 
biri Abdülkays kabilesinin eşrafından 

olan oğullarından Münzir Hz. Ali tarafın
dan istahr'a vali tayin edilmiş, Abdullah 
Haccac tarafından idam edilmiş, Hakem 
de Haccac tarafından hapsedilmiş ve ha
pishanede ölmüştür. Carüd Hz. Peygam
ber'den iki hadis rivayet etmiştir (Tirmi
zi. "Al:).kam", 35, "Eşribe", ll; Darimi, "Bü
yı1'", 61 ; Mü.sned, V, 80). 
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Zeydiyye'den 
Ebü'I-Carud Ziyad b. Münzir'in 
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görüşlerini benimseyenlere 
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Fransız şarkiyatçısı ve nümismat. 
L .J 

Orleansville'de doğdu . 1920'den itiba
ren College de France'da Arapça dersle
ri vermeye başladı. Daha sonra Mısır'a 

gitti ve Mısır (Kahire) Üniversitesi tara
fından Arap Dili Felsefesi (Fıkhü'l-lugati'I
Arabiyye) Kürsüsü'nde profesör olarak 

görevlendirildi ( 1925) Ertesi yıl Kahire'
de öldü. 

Eserleri. 1. Inventaire Sommaire de 
la Calleetion des Monnaies Musulma
nes (Paris 1896). Bibliotheque Nationale'
de bulunan ve daha önce Henri Lavoix'nın 
üzerinde çalışma yaptığı islamı paralar 
katalogudur. z. Mohammed et la Pin 
du Monde (Paris 1911). islam akaidine 
göre kıyamet konusunun işlendiği bir 
eserdir. Casanova ayrıca Makrizfnin el
Ifıta(ının coğrafYa ile ilgili kısımlarını U. 
Bouriant ile birlikte Description topog
raphique et historique de l'Egypte adıy
la Fransızca 'ya çevirerek cüzler halinde 
yayımiarnıştır (M/FAO, ı 893- ı 920). Maka
lelerinden bazıları da şunlardır: "Etude 
sur les inscriptions arabes des poids et 
mesures en verre", BIE, seri 3, ll (1891), 
s. 89-121; "Notes de numismatique him
yarite", Revue Numismatique, seri 3. Xl 
(Paris 1893). s. 176-189; "Monnaie des 
Assassins de Perse", a.e., seri 2. Xl (1893), 
s. 343-352 ; "Monnaie du Chef des Zendj 
(264 hegire=877-878). a.e., seri 3, XI (1893). 
s. 510-516; "Numismatique des Da
nishmendites", a.e., seri 3, Xl! (1894). s. 
307-321 , 433-460; xııı (1895). s. 389-
402; XIV (ı895), s. 210-230, 306-315; "No
tice sur une manuscript de la secte des 
assassins", JA, seri 9, Xl (1898). s. 151-
159; "Les ispehbeds de Firim", Braune 
Festschrift (1922), s. 117-126. 
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(1710-1791) 

Şarkiyat alanında 
modern kataloglama sistemini kuran 

L 
araştırmacılardan biri. 
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Çeşitli kültürlerin kaynaştığı ve yoğun 
olduğu Lübnan'ın Trablusşam şehrinde 

doğdu . ilk gençlik yıllarında Katalik mis
yonerierin tesiri altında kaldı ve daha 
sonra onlar tarafından Roma'ya götürül
dü. Burada Collegio dei Maroniti' de tah
sil görerek Latince ile birlikte Şark dilleri 
üzerindeki bilgisini ilerietti ve bu alan
da başarı kazandı. O sıralarda, kendisi 


