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neler borçlu olduğu meselesi üzerinde 
durmuştur. 
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liJ İLHAN KuTLUER 

1 cAROo b . MUAILA 1 

( J.a.ol l ıY. ~ .J.) \::d 1 ) 
Ebü'l-Münzir ei-Can1d Bişr b. 

Amr b. Haneş b. ei-Mu'alla el-Abdi 
(ö. 20 / 641 [?]) 

L Sahabi. __j 

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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CARÜDİYYE 
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Zeydiyye'den 
Ebü'I-Carud Ziyad b. Münzir'in 

(ö. 150/767 [?]) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. ZEYDiYYE). 

CASANOVA, P a ul 

(1861-1926) 

__j 

1 

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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CASIRI, Michae l 

1 

(1710-1791) 

Şarkiyat alanında 
modern kataloglama sistemini kuran 

L 
araştırmacılardan biri. 

__j 

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 



gibi Lübnanlı bir Marüni din adamı olan 
ve İtalya'da çalışmalarını sürdüren As
semani ile tanıştı; devri n ileri gelen kül
tür ve ilim adamları ile temaslarını art
tırdı. 17 48 yılında İspanya · da Escurial 
Sarayı'nda bulunan Arapça yazma eser
lerin katalogunu hazırlamakla görevlen
dirildi; 1763'te de bu ünlü saray- manas
tırın kütüphane müdürlüğüne getirildi 
ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Ca
siri. İspanya Kralı ll. Felipe'nin (1556-

ı 598) Madrid yakınlarındaki San Loren
zo del Escurial'de yaptırdığı bu sarayın 
yine onun döneminde kurulmasına baş
lanan kütüphanesinde ömrünü geçirmiş 
ve bir asır önce büyük bir yangında ço
ğu yanmış olan Arapça yazmalardan ge
riye kalan 1851 tanesini. 1760-1770 yıl
larında Madrid'de basılan ve iki cilt tutan 
Bibliotheca Arabico-Hispana Escu
rialensis adlı katalogunda tarif ve tah
lil ederek alıntı yaptığı seçme parçalar
la ilim alemine tanıtmıştır. Birinci ciltte 
filoloji. lugat, edebiyat. siyaset. tıp, ma
tematik ve ilahiyat ikinci ciltte coğrafya 
ve tarih konuları üzerinde kaleme alın
mış eserler yer alır. 

Bu katalog, İspanya'daki Arap - İslam 
medeniyeti üzerine XIX. yüzyılda mey
dana getirilen bütün çalışmaların adeta 
çekirdeğini oluşturur. Casiri'nin özellik
le alıntılar yaparak haklarında geniş bil
gi verdiği yazmalar bu alanda yapılan 
ilmi çalışmalara ışık tutmuş ve hızlan

malarına yol açmıştır. Eserin yayımlan
masından bir asır sonra şarkiyatçı Hart
wig Derenbourg (ö ı 908) geniş ölçüde 
bu çalışmadan faydalanmak suretiyle 
Escurial'deki yazmaları tekrar ele almış 
ve daha sistemli biçimde hazırladığı. fa
kat bitiremediği katalogunu Les ma
nuscrits arabes de l'Escorial adıyla ya
yımlamıştır (Paris ı884) 
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~ MAHMUT H. ŞAK İROGLU 

cAsiYE SÜRESİ 
( ~bdl •.Jr ) 

Kur'an-ı Kerim'in kırk beşinci sılresi. 
L ~ 

Mekke devrinde muhtemelen Duhiln 
süresinden sonra ve Ahkaf süresinden 
önce nazil olmuştur. "Ha-mim" ile baş
layan ve Mushafta ardarda gelen yedi 
sürenin altıncısıdır. Küfeliler'in sayımına 
göre otuz yedi, diğerlerine göre otuz al
tı ayettir. Bu fark. süre başındaki "ha
mim" harflerinin müstakil bir ayet sayı

lıp sayılmamasından ileri gelmektedir. 
Fasıla* sı (.:ı • ~ ) harfleridir. Adını. yir
mi sekizinci ayette geçen ve "diz çök
müş" veya "bir araya gelmiş" anlamları 

na gelen casiye kelimesinden alır. Ayrı

ca on sekizinci ayetteki şeriat ve yirmi 
dördüncü ayetteki dehr kelimelerinden 
dolayı bu süreye Şeriat süresi ve Dehr 
süresi de denilmiştir. 

Kaynaklarda nüzül sebebi hakkında 

herhangi bir olaydan söz edilmemekte
dir. Diğer Mekki sürelerde olduğu gi
bi bunda da iman ve itikad konuları ele 
alınmakta. özellikle ahirete iman mese
lesi üzerinde durulmaktadır. Süre birbi 
riyle bağlantılı olan üç ana bölümden 

casiye 
süresinin 

muhakkak 
hattıyla 

vazilm ıs 
ilk avetleri 

CASiYE SÜRESi 

meydana gelmektedir. Birinci bölümde 
(ayet ı- ı ı) vahyin önemine ve buna inan
manın gereğine dikkat çekilmektedir. 
Çünkü vahiy yegane galip ve hakim olan 
Allah tarafından indirilmiştir. Vahiy ha
berlerinin doğruluğunu ve Allah'ın üs
tün kudretini gösteren deliller o kadar 
çoktur ki yaratılış ve hayat olaylarından 
ibret alanlar için buna inanmak güç de
ğildir. Yeniden dirilişi inkar edenler, ku
ruyup ölmüş olan yerin gökten yağan 
yağmur sayesinde yeniden canlandığını 
görmezler mi? Aslında Kur'an bir hida
yettir. Fakat kiltirler kibirleri ve günaha 
olan meyilleri yüzünden iman etmeye 
yanaşmazlar; ayrıca ayetleri hafife alır. 

onlarla alay ederler. Birinci bölüm. söz 
konusu inkarcılara maddi ve manevi et
kisi büyük bir azabın uygu lanacağını bil
diren ayetle son bulur. İkinci bölümde 
(ayet ı 2-21 ı ilahi vahyin doğruluğunu is
pat eden akli ve nakli deliller sıralanır. 
Göklerde, yerde ve denizlerde Allah· ın 
kudretini gösteren olaylara dikkat çekil
dikten sonra vaktiyle İsrailoğulları'na da 
kitap, nübüwet ve hikmet verilmiş ol
duğu hatırlatılır ve Allah'ın peygamber 
göndermesinin yadırganacak bir şey ol
madığı anlatılır. Zalimler birbirinin yar
dımcısıdır; ancak onların çabalarının pey
gamberi görevinden vazgeçirmeye yet
meyeceği , çünkü Allah'ın iyilerin dostu 
ve yardımcısı olduğu bildirilir. İkinci bö
lüm. Kur'an'ın basiret ve rahmet vesile
si olduğunu, hiçbir zaman inananlarla 
inanmayanların aynı değerde olmadığı

nı bildiren ayetle son bulur. Üçüncü bö
lüm (ayet 22-37). ahirete ve hesap günü
ne inanmayanların düşünce tarzına ve 
zihniyetierine yer verir. bu zihniyetin ne 
kadar temelsiz ve tutarsız olduğunu açık

lar. Nefsani düşünce ve arzularını put
Iaştıranlar. "Bize göre hayat bu dünya
da yaşadığımız hayattan ibarettir. bizi 
ancak zamanın akışı ( dehr) he la k eder" 
derler. Bir de, "Madem ki öldükten son
ra yeniden dirilmek varmış, öyleyse hay
di bize ölmüş atalarımızı diriltip getirin" 
gibi sözler sarfederler. "Ahiret hakkın
da bir şey bilmiyoruz. fakat öyle bir şey 
olacağını da sanmıyoruz" diyerek zan 
üzerine hüküm yürütürler. Halbuki AI
Iah 'ın sözü haktır ve kıyamet mutlaka 
kopacaktır. İnsanların bütün fiilieri kay
da geçmiş olup o gün bu fiilierinin kar
şılığını göreceklerdir. İman edip iyi işler 
yapanlar ilahi rahmete ve büyük müka
fata nail olacaklardır. Kibir ve inatları 

yüzünden Allah'ın ayetlerini alaya alan-
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