
simle ilgili yayınları topladığı 11 sayfa
lık bir ön bibliyografya (A Provisiona/ Bib· 

liography of Painting in Mohammedan Art) 

yayımiandı : bunu Bom bay' da 1922' de 
neşredilen Hint İslam mimarisi ön bibli
yografyası (A Provisional Bibliography of 

Muhammedan Architecture of lndia) ta
kip etti. İki yıl sonra da Suriye ve Filis
tin· deki İslam mimarisine dair ön bib
liyografyasını yayımiadı ("A Provisional 
Bibliography of Moslem Architecture 
of Syria and Palestine", British School 

of Archaelogy in Jerusalem ı 19221, s. 70-
94). Daha sonra bunları aşağıdaki konu
larda aynı türden başka çalışmalar ta
kip etti: Usturlaplar ("A Bibliography of 
Islamic Astrolabs", Bulletin of Faculty of 
Arts·Fouad 1 University, IX-2 [19471. s. l 
l 5); cam ve kristaller ("A Bibliography 
of Glass and Rock Crystal in Islam", 
a.e.; XIV-I ıı952[. s. 1-28) ; İslam'da resim 
sanatı (A Bibliography of Painting in ls

lam ıPublications de I' lnstitut Français 
d'Archeologie Orientale du Caire, Art ls
lamique ı.ı); Kuzey Afrika'da İslam mi
marisi ("A Bibliography of Muslim Archi
tecture in North Africa, Excluding Egypt", 
Hesperis, xuıı9541. Supplement, s. 1-65); 
Mısır'da İslam mimarisi (A Bibliography 

of Muslim Architecture of Egypt ıPubli
cations de I'Jnstitut Français d'Archeolo
gie Orientale du Caire, Art lslamique, lll, 
ı 9551); silahlar ve zırhlar (A Bibliography 

of Arms and Armour in Islam, London 
1956) ; Mezopotamya'da islam mimarisi 
("A Bibliography of Muslim Architectu
re Mesopotamia", Swner, XII ıı9561. s. 
51 -65); islam cilt sanatı ("Bibliographie 
der Islamisehen Einbandkunst, 1871 bis 
1956", E. Gratzl veR. Ettinghausen ile bir
likte; Ars Orientalis, ll ı 19571, s. 51 9-540) 

Creswell'in bir girişimi de yayımlan
masına yardımcı olduğu büyük İslam sa
nat ve zenaatları bibliyografyasıdır (A 

Bibliography o{ the Architecture, Arts and 

Crafts of Islam) . İlk fasikülü Kahire'deki 
Amerikan Üniversitesi tarafından 1961 '
de basılmış olan eser. 1959 sonuna ka
dar çıkan bütün yayınların (nümismatik 
dalı hariç) künyelerini vermektedir. Sis
temli bir şekilde sıralanan bu künyeler
de hiçbir ülkenin ihmal edilmediği ve en 
güç erişilir ülkelerin pek az yerde rastla
nan periyodiklerinin bile tarandığı dik
kati çeker. Böylece Arap, İran, Türk, Do
ğu Hint, Orta Asya, Çin, Sahra bölgesi 
Afrika yayınları bibliyografyalarda yer 
almıştır. Sonraları bu çalışmalar devam 
ettiriferek 1960-1972 yılları arası yayın

ları birinci zeyil (Kahire 1973), 1972-1980 

yılları arası yayınları ikinci zeyil (Kahire 
ı 984) olarak basılmış ve önceki ciltlerde 
gözden kaçanlar da bu zeyillere eklen
miştir. Creswell'in öncülüğü ve yoğun ça
baları ile başlayan ve bugün de devam 
ettirilmekte olan bu bibliyografyalar, Tür
kiye bakımından bazı eksikler ihtiva et
mekle beraber yine de çok faydalı bir 
dizi olmuştur. 

Creswell, İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı 
yıllarında Yakındoğu'daki İslam toprak
larında sürdürdüğü yayılma politikasın

da kullandığı arkeolog ve sanat tarihçi
lerinden biridir. Ancak Creswell, aynı iş
te çalışan Miss Gertrude Lowthian Beli 
gibi, çok iyi bir şekilde başladığı ilmi ha
yatını politikaya feda etmemiş veya Law
rence gibi büyük bir Arap imparatorlu
ğu kurmak hayaliyle ajanlığı mesleğine 
tercih etmemiştir. 1920' den itibaren de 
kendini bütünüyle ilmi araştırmalara ver
miştir. ingiliz hükümetinin Mısır ve Ya
kındoğu siyasetini iyi karşılamadığı, hat
ta bu hususta ciddi tenkitlerde bulun
duğu da söylenir (Brisch, IX, ı 76-182). 
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Cual b. Süraka ed-Damri ei-GıfM 
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Sahabi. 
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Kaynaklarda adı Cuayl, Cia!, Cüffal gi
bi farklı şekillerde geçmektedir. İlk mu
hacirlerdendi. Fakir olduğu için Suffe as
habı arasında yer aldı. Hz. Peygamber 
Beni Mustalik Gazvesi'ne giderken Cual'i 
Medine'de yerine vekil olarak bıraktı. 

Zatürrika' Gazvesi dönüşünde ise onu 
müslümanların sağlık ve zafer haberini 
Medine'ye ulaştırmakla görevlendirdi. 

CU ALE 

Cual Beni Kurayza Gazvesi'nde bir gözü
nü kaybetti. 

Cual Hz. Peygamber'e son derece bağ
lıydı. Onun sarsılmaz bir imana sahip ol
duğuna Hz. Peygamber şahadet etti. Hu
neyn Gazvesi'nden sonra ganimetler tak
sim edilirken Hz. Peygamber'in Akra' b. 
Habis ile Uyeyne b. Hısn'a 100'er deve 
verdiği halde Cual b. Süraka'ya hiçbir 
şey vermemesini izah edemeyen bir sa
habi bunun sebebini Hz. Peygamber'e 
sormuştu. Hz. Peygamber de Akra' ile 
Uyeyne'yi İslam'a ısındırmak için onlara 
fazla verdiğini. Cual b. Süraka' nın ise 
imanına güvendiğini söylemiş, Cual'in 
onlar gibi dünya dolusu adama bedel 
olduğunu belirtmişti. 

Tebük Gazvesi'nde Hz. Peygamber'in 
bir mücizesiyle karnını dayuran üç sa
habiden biri olan Cual'in ne zaman ve 
nerede vefat ettiği bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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Iii SELMAN BAŞARAN 

CU ALE 
(-.1~1) 

Yapılacak bir iş karşılığında 
ücret taahhüt etme, mükafat vaad etme, 

vaad edilen ücret ve mükafat 
anlamında kullanılan fıkıh terimi. 

L _j 

"Yapmak. etmek. kılmak" anlamında
ki ca'l (cu'I) kökünden türemiş olan cu
ale (ciale, ceale), bir fıkıh terimi olarak 
yapılacak belirli bir iş karşılığında öde
necek ücret, ayrıca böyle bir ödemeyi ta
ahhüt etme, vaad etme anlamına gelir. 
Bu şekilde verilen ücret veya mükafata 
da cuale, cial ve cu'l denir. Cualede üc
ret vaad eden kimseye cail, işi yapana 
da amil denir. Kaçan bir hayvanı yaka
layacak kimseye veya bir hastayı iyileş
tirecek doktora ücret (mükatat) vaad et
me. klasik kaynaklarda cualenin en çok 
rastlanan örneklerindendiL Ayrıca ciha
da katılmayan bir mükellefin kendi ye
rine gidecek kişiye ödediği bedele de bu 
ad verilmektedir. 

Cuale İslam hukukunda tek taraflı ira
de beyanına dayanan hukuki işlemin borç 
doğurduğuna dair dikkate değer bir ör
nektir. Hanefi hukukçuları, kaçak köle
nin (abık) sahibine geri getirilmesi kar-
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CU ALE 

şılığında ödenen ücret dışında cualeyi 
kabul etmezler. Çünkü onlara göre cua
lede ücret veya mükafat vaadinde bu
lunan kişi belirli ise de işi yapacak taraf, 
yapılacak iş ve icare süresi bilinmemek
te, cuale bu yönüyle bir nevi fasit icare
ye (idlre-i ademi) benzemekte ve bu tür 
tek taraflı irade beyanı borç doğurma
maktadır. İbn Abidin, işi yapanın bilin
memesi durumunda fasit değil batı! ica
renin söz konusu olduğunu söylemek
tedir. Kaçak köle dolayısıyla koymuş ol
dukları istisna ise bu konudaki içtihad
ları için bir tezat teşkil etmez. Zira bu 
vesile ile mal sahibi için doğan cuaıe bor
cu, onun tek taraflı irade beyanından 
değil İslam hukukundan doğmakta ve 
miktarı da yine İslam hukuku tarafın
dan belirlenmektedir. Buna göre üç gün
lük veya daha uzak bir mesafeden ka
çak köleyi yakalayıp getiren kimse 40 
dirhem tutarında bir ücrete hak kazanır 
(Beyhaki, VI , 200). Daha kısa mesafeden 
getirilen köle için mesafeye göre bir üc
ret verilir. Maliki, Şafii ve Hanbeli mez
heplerinde ise cuale ihtiyaç sebebiyle ge
çerli kabul edilmiştir. Cualeyi geçerli 
kabul eden fıkıh alimleri, Kur'an-ı Ke
rim'de yer alan Yüsuf kıssasında, hü
kümdara ait olup kaybolduğu söylenen 
su kabını getirene bir deve yükü müka
fat vaad edilmesini (Yusuf 12 / 72) delil 
göstermekte, ayrıca akrebin sokması 

ile zehirleneo bir kişiyi iyileştirmek şar
tıyla cuale olarak bir koyun karşılığında 
okuyan sahabinin bu davranışını Hz. Pey
gamber'in tasvip etmesi ve alınan ücre
ti helal görmesini de (Buhari, "İcare", 16, 
"Ti.b", 33, 36; Müslim, "Selam", 66) des
tekleyici bir delil olarak ileri sürmekte
dirler. Maliki fakihleri bu konuda daha 
da ileri giderek tek taraflı irade beyanını 
Cermen hukukuna benzer şekilde umu
mi bir borç kaynağı olarak kabul etmek
tedirler (bk. BORÇ). 

Cualenin geçerli olabilmesi için taraf
lar, irade beyanı, yapılacak iş, verilecek 
ücret olmak üzere dört unsurun bir ara
da bulunması gerekir. Cualede cailin tam 
ehliyetli (temyiz gücüne sahip ve reşid) ol
ması gerekli ise de diğer tarafta (amil) 
tam ehliyetin bulunması şart değildir. 

Arnilin belli bir kişi olması mümkün ol
duğu gibi aleni mükafat vaadine ben
zer şekilde bunların gayri muayyen ki
şiler olmaları da mümkündür. Arnilin 
belli olduğu cualede bir başkası aynı işi 

yaparak ücrete hak kazanamaz. Herke
se yönelik mükafat vaadinde ise işi ta
mamlayan kimse ücrete hak kazanır. 

irade beyanının yapılacak işi, alınacak 
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ücreti ve borçlanma taahhüdünü ortaya 
koyacak şekilde açık ve kesin olması ge
rekir. Ancak arnilin kabul ettiğini belirt
ınesi gerekli değildir. Cualenin hizmet 
veya istisna akidlerinden farklı olduğu 
noktalardan biri de budur. Arnilden açık 
bir irade beyanı aranmıyorsa da işe ko
yulmasını zımni bir kabul saymak ve 
böylece cualeyi iki taraflı hukuki işlem 
addetmek mümkündür. Esasen Şafii ve 
Hanbeli hukukçularına göre cualede üc
rete hak kazanabilmek için arnilin mü
kafat vaadinde bulunan kimsenin ica
bından haberdar olması gerekmektedir 
(bizzat Şafii' nin Mali kiler' e paralel farklı 

bir görüşü için bk. el·Üm, lll , 294) . Müka
fattan haberi olmadan istenen işi yapan 
kimse emeğini bağışlayan kişiye benze
diği için herhangi bir ücrete hak kaza
namaz. Ancak Malikiler'de işi yapan kim
se bir cuale vaadinde bulunulduğunu bil
mese bile belirli durumlarda vaad edi
len ücrete veya misil ücrete hak kazanır 
(geniş bilgi için bk. A. Mahmud Matlüb, s. 
186-187). Bu durumda zımni bir kabul
den ve buna bağlı olarak iki taraflı bir 
hukuki işlemden bahsedilemez. Burada 
borcun kaynağı tek taraflı irade beyanı
dır. Cualede yapılacak işin bütün boyut
ları bilinmese de mahiyeti konusunda 
anlaşmazlığı önleyecek ölçüde belirli ol
ması icap eder. Mesela kaçak hayvanın 
bulunmasında hayvanın nerede olduğu 
bilinmese bile yapılacak iş bellidir. iste
nen iş yapıldığı zaman amil belirlenen 
ücrete hak kazanır. Ücretin peşin olarak 
ödenmesi talep edilemez, peşin ödeme
nin şart koşulması cualeyi geçersiz kılar. 

Aynı hüküm ücrette belirsizliğin olması 
durumunda da söz konusudur. Amil üc
retini alıncaya kadar işi teslimden kaçı
namaz, bir hapis hakkı mevcut değildir. 

Cuale, Şafii ve Hanbeli hukukçuları ile 
Malikller'deki hakim görüşe göre. işe 

başlanmadan önce iki taraf için de bağ
layıcı olmayan (gayri lazım) bir hukuki iş
lemdir; her iki taraf bu işten vazgeçebi
lir. Malikller'de icare akdi gibi cualenin 
de iki taraf için bağlayıcı olduğu husu
sunda bir görüş daha vardır. Onlara ait 
üçüncü bir görüşe göre ise cuale, işi ya
pan için değil sadece vaadde bulunan 
kimse için bağlayıcıdır. İşe başladıktan 
sonra amil tek taraflı olarak cualeden 
dönebilirse de cail dönemez. Bunun so
nucu olarak amil yarım bıraktığı işi ta
mamlamaya zorlanamaz. Ancak çalıştı
ğı süre için cailden ücret talep edemez. 
Şafii ve Hanbeliler' e göre ise ca il de iş 

başladıktan sonra dönebilir. Ne var ki 
bu durumda amil çalıştığı dönem için 

ecr-i misle hak kazanır. Tarafların ge
çerli olan rücülarının dışında ölmeleri ve
ya cailin ehliyetini kaybetmesi gibi se
beplerle cualenin sona erip ermediği hak
kında mezhepterin rücüa paralel farklı 
görüşleri vardır (geniş bilgi için bk. Ali el
Hafif, s. 135-136; Mv.F, X.V, 236-239). 
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Iii M. AKİF AYDIN 

CUCİHAN 
(ö. 624/ 1227) 

Cengiz Han'ın 
dört oğlundan en büyüğü. 

.J 

1169 yılında doğdu. Babasının Merkit 
yağmasından dönüşü esnasında dünya
ya geldiğinden kendisine "yoldan gelen" 
anlamında Cuci adı verildi. Cengiz Han'ın 
Çin'in kuzeyindeki bozkır kavimlerini bir 
idare altında birleştirmesi sırasında 1218 
yılında babası tarafından Kırgızlar üze
rine gönderildi. Cuci buradaki halkı ita
at altına aldıktan sonra ertesi yıl baba
sının maiyetinde diğer kardeşleriyle bir
likte Harizmşahlar üzerine yapılan sefe
re katıldı. Daha sonra babası tarafından 
İrtiş ırmağından İtil ırmağına kadar olan 
bölgeleri itaat altına almakla görevlen
dirildL Batı Sibirya 'yı İtil ırmağı boyları
na kadar itaat altına alan Cuci, ardından 
Yenikent ve Barçınlığkent'i zaptederek 
Gürgenç'e yöneldi. Burayı da ele geçir
mek için kardeşleri Çağatay ve Ögedey'
le birleşti. 1221'de Cebe Noyan ve Subi
tay Noyan'ı Muhammed Harizmşah'ı ta
kiple görevlendirdi.' Kendisi ise Tuluy ile 
birlikte Buhara, Semerkant. Nahşeb ve 
Tirmiz'i zaptetti, kışı Ceyhun bölgesin
de geçirdi. 1222 yılında Harizm'in mer
kezi Gürgenç ateşe verildi, sanatkarlar 


