CENAZE GÜLBANGI
Taziye. Ölünün yakınlarına taziyede bulunmak menduptur. Taziye mümkünse
üç günden sonraya bırakılınamalı ve tekrar edilmemelidir. Ölünün yakınlarının
bu süre zarfında taziyeleri kabul etmek
için evde veya başka bir yerde oturup
beklemeleri Hanefiler'e ve Malikıler'e
göre mubah, Şafiller'e ve Hanbelller'e
göre ise mekruhtur. Taziyenin ölünün
defninden sonra yapılması daha uygun
bulunmuştur. Akraba ve komşuların yemek hazırlayıp cenaze evine götürmeleri müstehaptır. Cenaze sahiplerinin yemek hazırlayıp başkalarına ikramda bulunması ise hem uygun olmayan bir zamanda külfet getirdiği, hem de Cahiliye devri adetlerinden olduğu için islam
alimleri tarafından rnekruh görülmüş,
hatta haram olabileceği ileri sürülmüş
tür. Varisler arasında hukuki işlemler
bakımından ehliyetsizlerin veya eksik
ehliyetlilerin bulunması halinde terikeden bu tip harcamaların yapılması da
caiz değildir. Ancak uzaktaki akraba ve
dostlardan cenazede bulunmak üzere
gelenlere ikramda bulunmak ve onları
yedirip barındırmak caizdir.
Cenazeyle İlgili Bid'atlar. Toplum ve fert
önemli yer dolayı
sıyla cenaze ile ilgili dini merasimlere
bilgisizlik, menfaat temini, bazan da eski din ve kültürlerin etkisinden kurtulamama sebebiyle bid ·at ve hurafelerin
karıştığı görülmektedir. Cenazeye çelenk
gönderilmesi, cenazenin katafalka konularak saygı duruşunda bulunulması, görev yaptığı yer veya yerlere götürülürek
başında nutuk çekilmesi, banda vb. eş
liğinde teşyi edilmesi, bid'atların en çok
dikkat çekenleri arasındadır. Cenaze
hizmetlerinin yaşayanlara yönelik amaçlarından biri ölümü hatırlamak, ahiret
alemini düşünmek ve ibret almaktır.
Hatta bu maksadı ihlal edeceği endişe
siyle cenazeyi teşyi ederken yüksek sesle Kur'an okumak, tekbir getirmek ve
zikir yapmak bile bazı alimlerce hoş karşılanmamıştır. Bundan dolayı tevazuun
ve samimi davranışların hakim olması
gereken cenaze hizmetlerinde gösterişin ve israfa sebep olan merasimlerin
icra edilmesi doğru değildir. Defin sı
rasında veya daha sonra ölü için para
karşılığında Kur'an okutmak, hatim indirtmek, yine ölü için muhtelif gün ve
yıl dönümlerinde mevlid okutmak, ziyafet vermek bid'at sayılmıştır. Ölüm
münasebetiyle Kur'an okunmasının, okuyan için sevaba vesile olabileceği gibi
ölene de fayda sağlayacağı umulmaktadır. Ancak bunun başkasına para ile
hayatında işgal ettiği

ve Kur'an okuyanların Allah rızasını değil parayı amaçlaması. fiilin ibadet olma niteliğini ortadan kaldır
maktadır. Ayrıca ölünün yedinci. kırkın
cı veya elli ikinci gecesi gibi belli gün ve
gecelerde düzenlenen mevlid ve hatimler hususunda da Kur'an'a veya hadisIere dayanan herhangi bir bilgi ve tavsiye mevcut değildir. Cenazenin defninden
sonra yapılan devir ve iskat da bid'at
türüne giren işlemlerdendir (bk. ISKAT).
Kabrin yanında namaz kılmak, üzerine
mescid inşa etmek, buralarda mum yakmak ve bez bağlamak, bir kısmı geçmiş
dinlerin kalintısı olan bid'atlardandır.
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Ölümün geride kalanlar için üzücü bir
hadise olduğu şüphesizdir. Yakınlarının,
dostlarının ve iyi insanların ölümü dolayısıyla peygamberler bile hüzün duymuşlardır. ResOl-i Ekrem'in amcası Hz.
Hamza şehid edildiği ve oğlu İbrahim
henüz bebekken öldüğü zaman Hz. Peygamber üzülmüş ve gözleri yaşarmıştır.
Bu hali bazı sahabiler tarafından yadır
ganınca da şöyle demiştir: "Bu engel
olunmaz bir merhamet duygusudur. Göz
yaşarır, kalp üzülür: ancak bizim ağzı
mızdan rabbimizin rızası hilafına bir söz
çıkmaz" (Buhari, "Cena'iz", 43; Müslim,
"Feza'il", 62-63) _İslam adabına göre ölüm
münasebetiyle yüksek sesle ağlayıp sız
lanmak, feryat etmek, aşırı hareketlerde bulunmak, siyah elbiseler giyip yas
tutmak doğru değildir. Bu tür davranış
lar ilahi takdire rıza göstermemek, Allah'tan şikayetçi olmak manasma geldiği gibi yaşayan insanları, hatta ölülerin
ruhlarını da rahatsız eder (bk. Buhari,
"Cena'iz", 23, 33; Müslim, "Cena'iz", ll,
16-28). iman ve iyi amel sahibi kişiler için
ölüm en büyük saadet, imansız kimseler
için de en büyük felakettir. Geride kalanların ağlayıp sıziamasına ölülerin ihtiyacı olmadığı gibi bu davranışların dirilere de faydası yoktur. Hz. Peygamber'in, "Kul Allah'a kavuşmayı severse
Allah da ona kavuşmayı sever: eğer kul
bunu istemezse Allah da onu istemez"
dediğini duyan bazı hanımları, insanların
ölümden hoşlanmadığı realitesini kendisine hatıriatınca şöyle cevap vermiş
tir: "Durum söylediğiniz gibi değildir. Şu 
nu iyi bilin ki mümine ölüm geldiği zaman Allah'ın rızası ve lutufları kendisine müjdelenir: artık ona göre ölmekten
daha büyük bir saadet yoktur. Kafire de
ölüm gelip çattığı zaman karşılaşacağı
ilahi azap ve ceza kendisine hatırlatılır:
artık ona göre de ölmekten büyük bir
felaket olamaz" (Buhari, "Rikiik", 41; Müslim, "?:ikir", 14, 16- 18)
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Mevleviyye tarikatı mensuplannın
defin merasimleri sırasında
okunan gülbank.

__j

"Gül sesi" anlamında Farsça bir terkip
olan gülbank veya gülbenk, özel olarak
tertip edilmiş bazı dualar hakkında kullanılan genel bir ta birdir.
Saraylarda belirli bazı merasimler sıra
sında, tekkelerde çeşitli vesilelerle okunan gülbanklara daha çok Mevleviyye
tarikatında rastlanmakta olup cenaze
gülbangı bunlardan biridir. Vefat eden
Mevlevıler'i n defninden sonra kabrin başında halka olunarak şeyh efendi veya
diğer bir tarikat büyüğünün idaresinde
ism-i celal çekilir, bunu zikri idare eden
kişi tarafından yüksek sesle okunan gülbank takip eder, daha sonra hep bir ağız
dan "hü" denilir ve baş kesilerek (bk. SEMA) kabirden dönülürdü.
Cenaze gülbangının metni şöyledir:
"Vakt-i şerif hayrola, hayırlar fethola,
şerler defa la, derviş ( ... ) merhum karın
daşımızın rüh -i revanı şad ü handan,
mazhar-ı afv ü gufran, garka-i garik-i
rahmet-i Yezdan. dahil-i ravza-i rıdvan
(nai l-i ravza-i rıdvan) , hacesi hoşnüd ola :
medarında rahatı müzdad ola (mekanın
da istirahatı müzdad ola). menzili müba-
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rek ola. bakller selamette kala. dem-i
Hazret-i Mevlana. sırr- ı Şems-i Tebrizl.
kerem-i imam All hü diyelim hüüü".
BiBıiYOGRAFYA :
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PAŞA

(bk. HASAN PAŞA, Kethüda)-

L
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CENAZE SAlASI
Osmanlı teşrifatında

L

cenaze alaylarıyla önemli
vefat haberlerinin
duyurulması için okunan sala_

_j

Dini müsikinin cami müsikisi formlabiri olan sala. Hz. Peygamber'e
övgü ifade eden ve salatü selam ad ıyla
da anılan Arapça ibarenin belli beste ile
oku nmasına denir. Bu ibare bazı deği
şikliklerle oku nduğu yere. zamana. besteye ve m akama göre farklı adlar almış
tır (bk. SA!A). Cenaze salası. ölüm haberinin duyurulması maksadıyla minarelerden okunan salatü selam ile cenazenin
kabrine götürü l üşü sırasında tertip edilen cenaze alayında ve defınden sonra
okunan sala olmak üzere iki çeşittir.
Hz. Peygamber ölüm haberinin eş dost
ve salih kişilere duyurulmasını tasvip etrından

miş,

Habeşistan

Necaşisi'nin

naze salası onunla iktifa olundu" diyerek ayrıca sala verilmediğini belirtir (Ta·
rfh, ll , 433 ). Cenaze salasının sonuna ölüm
hakkındaki bazı ayetterin eklendiği ve
cuma salasından bu şekilde ayırt edildiği de bilinmektedir. Bazı kayıtlar. minarelerde sala vermenin. belli bir vakti olmayan cenaze namazının kılınacağı zamanı haber vermek maksadıyla okunduğunu, bu adetin ilk olarak Mısır'da
Fatımiler zamanında başladığını göstermektedir. Günümüzde de sala, namaza
katılacak kimselerin hazırlanması için
cenazenin kaldırılacağı vakit namazın
dan bir saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.
Cenaze namazından sonra teşkil edilen
cenaze alayı sırasında okunan sala ise bir
nevi zikir şeklinde ve cemaatin de katıl 
masıyla icra edilir. Bazı farklı metinleri
olmakla birlikte en yaygın sa la şöyledir:
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Zeyd b. Harise, Ca'fer b. Ebü Talib ve
Abdullah b. Revaha'nın şehadet haberini
bizzat duyurmuştur. Osmanlılar'da eski
devirlerden beri önemli kişilerin ölüm
haberleri şehirlerin büyük camilerinin
minareterinden sala verilmek suretiyle
halka duyurulmuştur. Tarihi kaynaklarda. özellikle vak'anüvis tarihlerinde padişahların vefat haberlerinin bu şekilde
duyurulduğuna dair kayıtlar mevcuttur
(b k Selani ki, ı ı. 433; Ra ş id. ııı . ı 17) Bu
kayıtların çoğu XVI. yüzyıl ve sonrasına
ait olmakla birlikte bunlarda cenaze satası vermenin "de'b-i kadim, mu'tad-ı
kadim" olduğu ifade edilmiştir. Esad
Efendi. padişahlarla hanedan mensupları ve devlet ricalinin ölümlerinin, İstan
bul kadısına veya müezzinbaşılara buyruldu çıkarılarak Ayasofya, Sultan Ahmed. Süleymaniye ve Fatih gibi selatin
camilerinde okunan salalarta ilan edildiğini ve ayrıca dellal ve rriünadiler vası
tasıyla halka duyurulduğunu belirtmektedir (Teşrf{at·L Kadfme, s. 121).
Cenaze salası bir nevi ölüm ilanı manasını taşımakla birlikte ölenin kimliği-
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nin bilinmesine ayrıca ihtiyaç olduğun
dan bu bilgiler sala verildikten sonra dolaştırıla n dellal ve münadiierle duyurulurdu. Bu görevliler şehrin belli başlı yerlerini dolaşarak ölenin isim, şöhret, nesep ve mesleğine ait özlü bilgileri ve cenazenin nereden. ne zaman kaldırılaca
ğını kalıplaşm ış ifadelerle tekrarlayarak
bildirirlerdi. Otuz kırk yıl öncesine kadar bilhassa Anadolu şehirlerinde devam eden bu sala. delialın bir çeşit makamla. "Vakt-i sala! Ey cemaat-i müslimin. hazır olun! ( ... ) Camii'nde öğle namazında filan oğlu tilanın cenaze namazı vardır. Sevabmdan gafıl olmayın! Rahmet ile anana Teala rahmet eyleye!" gibi ifadeleri yüksek sesle söylemesi şek
lindeydi. Vefat eden ulemadan biri ise
şeh rin birkaç camiinde sala verilirdi.
Minarelerde okunan cenaze sal~sı cu ma salası ile aynı metne dayanır. Bu sebeple cuma namazı için verilen sala, cenaze salası yerine de geçtiğinden bu vakitte ayrıca cenaze için sala okunmazdı.
Nitekim Selanik!, ll. Murad'ın vefatı üzerine ll. Mehmed Manisa'dan istanbul'a
gelerek tahta çıktığında müezzinlerin cuma salası okumakta olduğunu söyledikten sonra. "Merhum padişahın dahi ce-
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