
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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CEND 
(~) 

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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ayrılmasından sonra onların "kadim düş
manı" Ebü' 1- Fevaris Şah Melik'in eline 
geçti. Şah Melik muhtemelen son Oğuz 
yabgusu Ali Han'ın oğlu olup Gazneli Sul
tanı Mesud, Karahanlılar'a ve asi Harizm 
valilerine karşı onunla ittifak yapmıştı. 
Şah Melik 429'da (1038) Sultan Mesud 
tarafından Harizm valiliğine tayin edil
miş ve Harizmşah Altuntaş'ın oğlu İs
mail'i buradan uzaklaştırmıştı. İsmail 
de ona karşı Selçuklular'dan yardım is
temek zorunda kalmıştı. Yardıma gelen 
Çağrı Bey'i de mağlüp eden Şah Melik 
daha sonra Tuğrul Bey tarafından boz
guna uğratıldı ve Gazneliler'e sığınmak 
için Dihistan üzerinden Mekran'a kaçtı. 
Şah Melik'in bu bozgundan sonra Cend'e 
gitmeyip Mekran·a kaçması, Cend'in bu 
sırada onun hakimiyetinden çıktığını ve 
tekrar Selçuklular'ın eline geçtiğini gös
termektedir. Şah Melik 434'te (1042-43) 
yakalanarak öldürüldü. 

Selçuklular'ın daha sonraki yıllarda 

Cend'den ayrılarak hakimiyet sahalarını 
iran'a ve batıya doğru genişletmeye baş
lamalarıyla şehir Kıpçaklar'ın eline geç
ti. Fakat Cend'i "devletlerinin mebdei ve 
menşei olan aziz bir belde" olarak ka
bul eden Selçuklular burayı hiçbir zaman 
unutmadılar. Nitekim Sultan Alparslan 
457'de ( 1 065) çıktığı Harizm ve Mangış
Iak seferi sırasında , hanedana adını ve
ren dedesi Selçuk'un kabrini ziyaret mak
sadıyla Cend'e kadar gitmiştir. Cend ha
nı kendisine itaat arzederek bağlılığını 
bildirmiş, sultan da onu görevinde bı

rakmıştır. Sultan Sencer de bir gaza ve 
cihad merkezi olarak kabul ettiği Cend 
şehrini tahkim etmiş ve Abbas! halifesi
ne gönderdiği bir mektupta Cend sını

rında çok sayıda kafirin kılıçtan geçiril
diğini müjdelemiştir. Sultan Atsız dev
rinde ( 11 28- 1156) Harizmşahlar'ın kont
rolüne geçen Cend, bu dönemde de Or-
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Cend şehrini 
' Ez ümmehat- r 
bi ka ' -r dünya ve 
muazzamat- ı 

sugür-r islam· 
olarak tanrtan 
540 (1145) 

ta rihli bir 
vesika 
{Reştdüddln · ! 

Vatv&t, 

Eb~arü·f. 

e{kar {i'r-resa ~if 

ue'l-eş'ar, 

lü Ktp., FY, 
nr. 424, vr. 32a ı 

ta Siriderya mecrası ve Mangışlak yarı
madası ile birlikte gayri müslim Kıpçak
Iar'a karşı yapılan gazalarda en önemli 
uç şehirlerinden biri olarak kabul edildi. 
Harizmşah Ats ız 'ın 1138 ·de isyana te
şebbüs etmesi sebebiyle Sultan Sencer 
Harizm üzerine sefere çıkarken Atsız'ı, 
müslüman vilayetlerin sadık muhafızla
rı olan ve katiriere karşı devamlı sava
şan gazileri yok etmek ve Cend ve Man
gışlak'ta müslüman kanı dökmekle suç
luyordu. Atsız 1138'de yapılan savaşta 
Sencer'e fazla mukavemet edemeyip ye
nildi ve savaş meydanından kaçtı. 538'de 
( 1143) ikinci defa isyan ettiyse de başa
rılı olamadı ve sonunda ona tabi olarak 
hüküm sürmeyi kabul etti. Atsız o dö
nemde "ümmehat-ı bika'-ı dünya ve 
muazzamat-ı sugür-ı İslam"dan biri ola
rak anılan Cend'i 540 Rebiülahirinde 
(Ekim 1145) tekrar zaptetmiş. ancak Sen
cer'in 542 (11 47-48) yılındaki seferin
den sonra şehir Harizmşahlar'ın hakimi
yetinden çıkmış ve Selçuklular'ın kontro
lüne geçmiştir. Atsız'ın 547'deki (11 52) 
Kıpçak seferi sırasında Cend Karahanlı
lar'dan Arslan Han Muhammed'in tarunu 
Kemaleddin b. Arslan Han Mahmüd'un 
elindeydi. Kemaleddin Atsız ' ıri büyük bir 
ordu ile yaklaşmakta olduğunu duyun
ca kaçtı. Atsız onu çeşitli vaadlerle geri 
getirtip hapsetti ve Kemaleddin hapis
te iken öldü. Atsız tekrar ele geçirdiği 
Cend'e veliaht olan oğlu İlarslan'ı vali ta
yin etti. Bu tarihten itibaren Harizmşah
lar tahta aday olan "ekber evlat"Iarını 
Cend'e vali. tayin etmeyi gelenek haline 
getirdiler. İlarslan'dan sonra aynı göre
ve Alaeddin Tekiş getirildi. Atsız'ın 527 
(1133) ve 547'deki (1152) seferlerinden 
sonra 591 'de ( 1195) Alaeddin Teki ş, 606 
( 1209) yılında da Alaeddin Muhammed 
Kıpçaklar'a karşı düzenledikleri sefer
lerde burayı bir üs olarak kullandılar. 

Cend 1220'de Cengiz Han'ın orduları 
tarafından işgal edildi. Harizmşahlar'ın 
Yenikent ve Cend valisi Kutluğ Han Mo
ğollar'a mukavemet gösteremedi. Cen
giz Han'ın sadık taraftarlarından Ali Ho
ca Cend'e vali tayin edildi ve ölümüne 
kadar bu görevi sürdürdü. Cengiz Han 'ın 

büyük oğlu Cuci de Gürgenç'e yaptığı 
seferlerde burayı bir üs olarak kullandı. 
Cend, Moğol büyük hanları ( 1206-1370) 

ve Çağataylar (1227- 1370) zamanında or
ta halli bir şehir olarak varlığını sürdür
dü. XIV. yüzyıldan sonra ise kaynaklar
da Cend hakkında bilgiye rastlanmaz. 

Aral gölü daha çok Cend gölü olarak 
bilinir. Harizm'e ulaşan ana ticaret yolu 

üzerinde bulunan ve önemli bir ileri ka
rakol görevi üstlenen Cend'in bölgenin 
ticari hayatında mühim bir yeri vardı. 

Ayrıca Selçuk'un mezarının burada bu
lunması sebebiyle Selçuklular nezdinde 
kutsal bir hatırası olan Cend'i Yaküt VII. 
(XIII. ) yüzyılda büyük bir şehir olarak ta
nıtır ve halkının Sünni ve Hanefi olduğu
nu söyler (Mu'cemü'/-büldan, ll. 168) 

Cend 'de yetişen meşhur bilginler ara
sında , Zemahşerf'nin talebesi kadı ve şair 
Ya'küb b. Şirin ei-CendY, Ebü Nasr Ah
med b. Fazı b. Müsa ei-CendY ve Nefly.a
tü'r-n11}. ve tufıietü'l-fütı1h müellifi Mü
eyyidüddin ei -CendY zikredilebilir. Ayrı
ca yöre halkının çok sevdiği. Şeyh Baba 
diye meşhur Kemaleddln-i HarizmY de 
1273'te Cend'de ölmüş ve burada def
nedilmiştir. 
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