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CENAZE HASAN PAŞA 

(bk. HASAN PAŞA, Kethüda)-

CENAZE SAlASI 

Osmanlı teşrifatında 
cenaze alaylarıyla önemli 

vefat haberlerinin 
duyurulması için okunan sala_ 

_j 

_j 

Dini müsikinin cami müsikisi formla
rından biri olan sala. Hz. Peygamber'e 
övgü ifade eden ve salatü selam adıyla 

da anılan Arapça ibarenin belli beste ile 
okunmasına denir. Bu ibare bazı deği
şikliklerle okunduğu yere. zamana. bes
teye ve makama göre farklı adlar almış
tır (bk. SA!A). Cenaze salası. ölüm habe
rinin duyurulması maksadıyla minareler
den okunan salatü selam ile cenazenin 
kabrine götürülüşü sırasında tertip edi
len cenaze alayında ve defınden sonra 
okunan sala olmak üzere iki çeşittir. 

Hz. Peygamber ölüm haberinin eş dost 
ve salih kişilere duyurulmasını tasvip et
miş, Habeşistan Necaşisi'nin vefatını. 

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 kaynaklar
da. özellikle vak'anüvis tarihlerinde pa
dişahların vefat haberlerinin bu şekilde 
duyurulduğuna dair kayıtlar mevcuttur 
(b k Selani ki, ı ı. 433; Raş id. ııı . ı 17) Bu 
kayıtların çoğu XVI. yüzyıl ve sonrasına 
ait olmakla birlikte bunlarda cenaze sa
tası vermenin "de'b-i kadim, mu'tad-ı 
kadim" olduğu ifade edilmiştir. Esad 
Efendi. padişahlarla hanedan mensup
ları ve devlet ricalinin ölümlerinin, İstan
bul kadısına veya müezzinbaşılara buy
ruldu çıkarılarak Ayasofya, Sultan Ah
med. Süleymaniye ve Fatih gibi selatin 
camilerinde okunan salalarta ilan edildi
ğini ve ayrıca dellal ve rriünadiler vası
tasıyla halka duyurulduğunu belirtmek
tedir (Teşrf{at·L Kadfme, s. 121). 

Cenaze salası bir nevi ölüm ilanı ma
nasını taşımakla birlikte ölenin kimliği-
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nin bilinmesine ayrıca ihtiyaç olduğun
dan bu bilgiler sala verildikten sonra do
laştırılan dellal ve münadiierle duyuru
lurdu. Bu görevliler şehrin belli başlı yer
lerini dolaşarak ölenin isim, şöhret, ne
sep ve mesleğine ait özlü bilgileri ve ce
nazenin nereden. ne zaman kaldırılaca
ğını kalıplaşmış ifadelerle tekrarlayarak 
bildirirlerdi. Otuz kırk yıl öncesine ka
dar bilhassa Anadolu şehirlerinde de
vam eden bu sala. delialın bir çeşit ma
kamla. "Vakt-i sala! Ey cemaat-i müsli
min. hazır olun! ( ... ) Camii'nde öğle na
mazında filan oğlu tilanın cenaze nama
zı vardır. Sevabmdan gafıl olmayın! Rah
met ile anana Teala rahmet eyleye!" gi
bi ifadeleri yüksek sesle söylemesi şek
lindeydi. Vefat eden ulemadan biri ise 
şehrin birkaç camiinde sala verilirdi. 

Minarelerde okunan cenaze sal~sı cu
ma salası ile aynı metne dayanır. Bu se
beple cuma namazı için verilen sala, ce
naze salası yerine de geçtiğinden bu va
kitte ayrıca cenaze için sala okunmazdı. 
Nitekim Selanik!, ll. Murad'ın vefatı üze
rine ll. Mehmed Manisa'dan istanbul'a 
gelerek tahta çıktığında müezzinlerin cu
ma salası okumakta olduğunu söyledik
ten sonra. "Merhum padişahın dahi ce-
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naze salası onunla iktifa olundu" diye
rek ayrıca sala verilmediğini belirtir (Ta· 
rfh, ll , 433). Cenaze salasının sonuna ölüm 
hakkındaki bazı ayetterin eklendiği ve 
cuma salasından bu şekilde ayırt edildi
ği de bilinmektedir. Bazı kayıtlar. mina
relerde sala vermenin. belli bir vakti ol
mayan cenaze namazının kılınacağı za
manı haber vermek maksadıyla okun
duğunu, bu adetin ilk olarak Mısır'da 
Fatımiler zamanında başladığını göster
mektedir. Günümüzde de sala, namaza 
katılacak kimselerin hazırlanması için 
cenazenin kaldırılacağı vakit namazın
dan bir saat önce okunmak suretiyle de
vam 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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Cenaze alayında sala şu şekilde oku
nurdu: Birinci safhada cenaze alayı yo
la koyulunca bir kişi " ....,.... i;..ı:-- ••. .Jj')' " 
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kısmını okur, güzel sesli bir grup da 
".....,.... Jl ~ .J "der. Bu sırada cemaat yü
rüyüş temposunda hep bir ağızdan "hü" 
ism-i şerifini zikreder. Kabre varılınca
ya kadar sala ve zikir tekrarlanır. İkinci 
safha definden sonradır. Defni takiben 
okunan aşr-ı şerifin ardından yine bir 
kişi baştan " 0d-- _rl~ "e kadar olan bö
lümü okur. ardından cemaatin tamamı 
"~Wl '-r'.;.iı ..ı..;.J~" cümlesini bestesine 
uygun bir şekilde söyler. Bu şekilde sa
la sona erer. 

Hüseyni makamındaki bu eserin Mu
zıkalı Hafız Yaşar (Okur) ve Eyyübi Hafız 
Ali Rıza'dan (Şenge l ) derlediği notasım 

Nazari-Ameli Türk Musikisi adlı ese
rinde neşreden Subhi Ezgi, herhangi bir 
kaynak göstermeden bestekarının Ha
tib Zakiri Hasan Efendi olduğunu kay
deder. Halil Can ise bu eserin Buhüriza
de Mustafa ltri tarafından bestelendi
ğini belirtmektedir. 

Cumhuriyet'ten sonra bazı resmi ze
vatın ve önemli kişilerin cenaze alayları 
bando- muzıka eşliğinde cenaze marşı 
çalmarak yapılmakta, diğer ölülerin kab
re götürülüşü sırasında cenaze salası 

okunmamaktadır. Ancak bazı şeyhlerin 
ve ünlü kişilerin cenazelerinin sala oku
narak kaldırıldığı da görülmektedir. Ni
tekim Hafız Burhan, Hafız Mecid Sesigür 
ve Hüseyin Sebilci gibi müsikişinaslarla 
Şeyh Muzaffer Ozak'ın (ö. 1985) cenaze 
merasimleri bu şekilde icra edilmiştir. 
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CENCİRE 

Hindistan'ın 
batı sahilinde kurulmuş olan 

eski bir devlet. _j 

Adını Bombay' ın 48 km. güneyindeki 
Danda Rajpuri Limanı'nın girişinde bu
lunan küçük adadan alır. Cencire, Arap
ça'da "ada" manasma gelen cezire keli
mesinin Marata dilindeki bozulmuş şek
lidir. Devletin merkezi olan adanın öne
mi, burada Umman denizine hakim bir 
kalenin yer almasından kaynaklanmak
taydı. Nizamşahiler Devleti'nin kurucusu 
Melik Ahmed Bahri'nin (1490-1509) hiz
metinde bulunan Yakut adlı bir Habeşi'-

nin adayı işgal etmesi ve kalenin yöne
timini ele geçirerek Habeş askerlerinden 
ve ücretli Maratalar'dan oluşan bir do
nanma kurmasıyla bölgenin önemi da
ha da arttı. Bölge dilinde Habeşiler'e si
di (seyyid) denilirdi; bu sebeple ada ha
kimine Sidl. torunlarına da Sidiler adı 
verildi. Daha sonra resmi unvanı vezir 
ve newaba dönüşen ada hakimi, Hin
distan'ın batı sahilindeki Konkan deni
len bazı bölgelerde timar* sahibi oldu 
ve bu topraklara da Habsan denildi. 

Sidiler 1492'den sonra Adilşahiler. 
1670'ten sonra da Babürlüler'le iş bir
liği yaptılar. imparator Evrengzib, Cen
cire donanmasının hacı taşıyan ve tica
ret yapan Babürlü gemilerini korsanlar
dan korumasına karşılık Sidiler'e 400.000 
rupi veriyordu. 1680'den sonra Konkan 
kıyılarında hüküm süren Marata beyle
rinden Şahci ve yerine geçen oğlu Sivaci 
Cencire'ye saldırdılarsa da Babürlüler'le 
aralarında çıkan savaş yüzünden adayı 
alamadılar. Sivacfden sonra hükümdar 
olan oğlu Sambhaci de saldırılarında 

muvaffak olamadı. Bundan dolayı Sidi
ler Maratalar'a yenilmemekle övünmüş
lerdir. XVIII. yüzyıl başlarında Peşva ve 
Angri kabilelerinin birbirleriyle anlaşa
rak başlattıkları Cencire'nin mukaveme
tini kırma gayretleri başarısızlıkla so
nuçlandığı gibi Sidiler daha sonra Cafe
rabad'ı zaptedip Cencire Devleti'ne kat
tılar. Hükümdarları ünlü Süret Kasrı'na 
yerleşerek 1759'da ingilizler tarafından 
çıkarılineaya kadar burada oturdu. Cen
cire Devleti bağımsız durumunu 1870'e 
kadar korudu. Bu tarihten sonra idare 
iyice zayıfladı ve Sidiler ingiliz hüküme
tiyle anlaşarak Hindistan'daki ingiliz bir
liğine dahil oldular. 

Cencire Devleti idari taksimatta Mu
rud, Şrivarzan ve Caferabad adlarıyla üç 
beldeye ayrılmıştı. XX. yüzyılın başların
da 85.000 kişi olan nüfusunun % 1 Tsi 
müslümandı. 1947' de Hindistan birliğine 
katılan Cencire bugün Maharaştra eya
Jetinin Murud şehrine bağlı bir ada du
rumundadır. 
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Siriderya kıyısında 
bugün mevcut olmayan 

tarihi bir şehir. 

CEND 

_j 

İslam coğrafyacıları, bugün Kazakis
tan sınırları içinde yer alan Siriderya'nın 
aşağı mecrasında Oğuzlar'ın yaşadığı üç 
şehirden bahsederler. Bunlar Oğuz yab
gu*sunun kışlık merkezi olan Yenikent 
(Şehrkent, ei-Karyetü 'l-hadlse. Dih-i Nev). 
Huvare ve Cend şehirleridir. Cend, neh
rin sağ kıyısında Harizm'e on günlük me
safede ve bugünkü Kızılorda şehrinin 

yakınında kurulmuştu. Kaynaklarda Hu
vare şehri hakkında bilgi yoktur. Bu şe
hirlerin ne zaman ve kimin tarafından 
kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 
Ancak Barthold, iç Asya bozkırlarındaki 
ticari faaliyetlerde önemli bir ambar gö
revi üstlenen bu şehirlerde N. (X.) yüz
yılda müslümanların yaşadığını, müslü
man tüccarların daha önce Soğdlular'ın 
Türk bozkırlarında kurduğu kolonizas
yonu devam ettirdiklerini ve bu üç müs
lüman şehrinin bu şekilde meydana gel
diğini söyler (Orta Asya Türk Tarihi Hak· 

kmda Dersler, s. 79). 

N. (X.) yüzyılda Cend halkı gayri müs
lim Oğuz yabgusuna tabi olup ona her 
yıl haraç ödemekteydi. Ancak giderek 
artan nüfuz ve kudreti sebebiyle Oğuz 
yabgusu ile arası açılan Subaşı Selçuk b. 
Dukak maiyeti (Kınık boyu). aile efradı ve 
sürüleriyle birlikte Cend yöresine geldi. 
Burada İslamiyet'i kabul ederek müslü
man halkı gayri müslim Oğuz yabgusu
na haraç vermekten kurtardı. Selçuk'un 
Cend'e IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında 
geldiği kabul edilmektedir. 

Selçuk b. Dukak, Cend ve diğer şehir
lerdeki müslümanlarla birlikte gayri müs
lim Türkler'e karşı başlattığı cihad ha
rekatı ile büyük bir şöhrete kavuştu ve 
"el -Melikü'l- Gazi" unvanıyla anılmaya 

başlandı. Selçuk'un oğlu. Tuğrul ve Çağrı 
beylerin babası Mikail de böyle bir cihad 
harekatı sırasında şehid olmuştu. Selçuk 
100 yaşını aşkın olduğu halde Cend'de 
vefat etti ve burada defnedildi. Selçuk
lular, atalarının ölümünden bir süre son
ra Karahanlılar'la Ebü'I-Fevaris Şah Me
lik b. Ali ei-Berani'nin baskıları yüzün
den Cend'den ayrılarak Samaniler tara
fından kendilerine tahsis edilen Buhara 
ve Semerkant arasındaki Nur kasabası
na yerleştiler. Cend şehri Selçuklular'ın 
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