CENNETÜ'I- MUALLA

r

CENNETÜ'l- BAKi'
(~1~)

Medine'de
kurduğu

L

müslümanların

ilk

mezarlık.

_j

Medine'nin Baki' veya Bakiu'l-garkad
verilen bu mezarlığı. şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevf'nin yakının
da, Kanuni Sultan Süleyman devrinde
yapılmış ve günümüzde yıkılmış olan ka le duvarlarının dışında bulunmaktadır.
Eskiden buraya Baki' kapısından geçilirken bugün Mescid-i Nebevi ile arasın
da bina kalmamıştır.
adı

Hz. Peygamber tarafından mezarlık
olarak ku llanılmasına karar verilmeden
önce Baki' "garkad" adı verilen bir tür
çalılıkla kaplı bir yerdi. ResOl-i Ekrem
ashabından vefat edenlerin defnedilmesi
için bir yer arayarak Baki' mevkiini mezarlık olarak kararlaştırdı. Türkler arasında daha çok Cennetü'l-Baki' adıyla
meşhur olan bu mezarlığa muhacirlerden ilk defnedilen Osman b. Maz'Qn 'dur. Hz. Peygamber onun baş ve ayak
uçlarına kendi getirdiği iki taşı koydu:
sonra da, "Bu ahirete ilk gidenimizdir"
diyerek buraya Revha adını verdi. Daha
sonra vefat eden bir kimsenin nereye
defnedileceği sorulduğu zaman Hz. Peygamber, "Ahirete ilk gidenimiz olan Osman b. Maz'Qn'un yanına" buyururdu.
Ensardan Baki'a ilk defnedilen ise Es' ad
b. Zürare'dir.
Hz. Peygamber. oğlu İbrahim vefat
edince aynı yere defnedilmesini emretti ; kabrini n üstüne su döktü ve buraya
Zevra adını verdi. Bunun üzerine Medine'deki her kabile Cennetü'l-Baki'da kendileri için bir yer ayırdılar. Hz. Peygamber'in kızlarından Rukiyye ve Zeyneb de
buraya defnedildiler: sonradan Hz. Fatıma ile oğlu Hz. Hasan da Baki'a gömüldüler. Kerbela ·da şehid edildikten sonra Dımaşk'a götürülen Hz. Hüseyin'in
başı Yezid tarafından Medine'ye gönderilince annesinin yanına defnedildi (ibn

Sa'd. V. 238) Hz. Peygamber'in amcası
Abbas ile halası Safiyye bint Abdülmuttalib ve bazı torunları da burada yatmaktadır. Baki'a defnedilenler arasın
da, Hz. Peygamber'in "benim ikinci annem" dediği Hz. Ali'nin annesi Fatıma
bint Esed ile süt annesi Halime, ResOl-i
Ekrem'in zevcelerinden başta Hz. Aişe
olmak üzere Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb bint Huzeyme. Zeyneb bint Cahş ,
Safiyye, Reyhane ve Mariye bulunmaktadır. Cennetü' ı- Baki'a birçok sahabi yanında Ehl-i beyt'in ileri gelenleri. tabiin
neslinden birçok kimse defnedilmiştir.
Sahabilerden ise Halife Hz. Osman. Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. EbO Vakkas.
Abdullah b. Mes'Od, Suheyb b. Sinan ve
EbO Hüreyre zikredilebilir.
Hz. Aişe ' nin rivayetine göre ResOluilah zaman zaman Cennetü'l-Baki'a gider ve orada medfun bulunanlara dua
ederdi. Bazı cenaze namazlarını burada
kıldırırdı. Habeşistan hükümdan Ashame'nin gıyabi cenaze namazını da Baki'da kıldırmıştı. Bazan ordularını buradan sefere uğurlardı.
Hz. Hasan ile Hz. Abbas'ın kabirierinin üzerine 529'da (1135) Müsterşid
Billah'ın emriyle. bir kapısı ziyaret için
hergün açılan iki kapılı yüksek bir kubbe ve türbe yapılmıştır. Eyüp Sabri Paşa, Kubbe-i Ehl-i beytadı verilen bu türbenin türbedarlık ve bewablık vazifesinin padişah beratı ile Şafii müftüsü Seyyid Ca'fer b. Süleyman el-Berzencl nesIine verilmiş olduğunu zikreder (Mir'a·
tü 'l·Haremeyn, ll, 982) . Hz. Osman'ın kabri üzerine de 601'de (1205) Selahaddin-i
EyyObfnin emriyle bir kubbeli türbe yapılmıştır. Evliya Çelebi Baki'da türbesi
bulunanların adlarını zikrettikten sonra sandukalarının altın işlemeli yeşil atlasla örtülü olduğunu. türbedarların
"öd-i maverdf" yakarak ziyaretçilere güzel koku sunduklarını. Hz. Aişe'nin türbesinin Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543'te yenilendiğini. ayrıca Hz.
Peygamber'in, annesi Arnine'yi Ebva'dan
buraya süt annesi Halime'nin yanına hic-

cennetü'l·
Bakr in
XIX. yüzy ıl
sonundaki
durumu
(iü Ktp. ,
Albüm,
nr. 90.743)

retin 6. yılında nakletmiş olduğunu haber vermektedir.
1806 yılında Suud b. Abdülaziz Medine-i Münewere'yi istila edince Cennetü' I- Baki' daki mezar taşlarını ve türbeleri yıktırdı; ll. Abdülhamid bunları
yeniden yaptırmışsa da 1926'da Suudiler'den Abdülaziz b. Suud türbe ve mezarları yeniden yıktırmıştır. Bugün hiçbir türbe ve mezar taşının bulunmadığı
Baki' yine mezarlık olarak kullanı lma k
tadır.

BİBLİYOGRAFYA:

ibn Hişam. es-Sfre, ll, 56, 642; ibn Sa'd. et·
Tabakii t, ı , ı4ı ; ll, ı9 , 203·205; lll, ı3 , ı60 ,
163, 230, 340, 393, 397, 399·400, 6ı2; IV, 3ı,
44, 340 ; V, ıı6 , 238; VIII, 30, 77 , 86, 96, ıo9,
113, ıı 6, ı29, ı3o , 2ı6; ibn Şebbe. Tarrf)u'l ·
Medfneti'l·müneuuere (nşr. FehTm Muhammed
ŞeltOtJ. Cidde ı399/ı979, 1, 86·9ı, 94-96,97 vd.,
110-ııı , ıı3 , ı2ı , ı23-ı33; BekrT. Mu'cem,
1, 265·266; ibn Cübeyr. er·Rifı/e, Beyrut 1400 /
ı980 , s. 173·ı74; SemhüdT, Vefa'ü ' /-ue{a, ll,
78-80, 83, 86, 88-90, 93·96, ı 01-107; Evliya
Çelebi. Seyahatname, IX, 645·654; Mir'atü 'l ·
Haremeyn (Medfne), ll, 963-ı013; Cevdet. Tarih, VIII, 123; Salih Ahmed el-Ali, "Hıtatü'l-Me
dineti'l-münevvere", el· 'Arab, -ı /ı2. Riyad
1378 1 ı967, s. 1084 -ı 091 ; A. J . Wensinck. "Bakl'ül Garkad", iA, ll, 258; a.m lf. - [A. S. Bazmee
Ansari], "Balci' al - Gharkad", E/ 2 (Fr.), 1, 987.

~

MusTAFA FAYDA

CENNETÜ'l- MUALıA

( Js.ll
L

~)

Mekke'nin en eski

mezarlığı.
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Cahiliye devrinden bugüne kadar Mekmezarlığı olan ve Harem-i şerif'in yaklaşık 2 km. kuzeyinde Mescidü'l-cin yakında bulunan bu yer. İslam öncesi kaynaklarda ve ilk devir İslam tarihlerinde
HacOn diye geçmektedir. Hz. Peygamber'in dedelerinden Kusay ile Abdülmuttalib'in ve amcası EbO Talib ile hanımı
Hz. Hatice'nin HacOn Mezarlığı'na defnedilmiş oldukları bilinmektedir. Hivayete göre Kusay Hacon·a gömüldükten
sonra burası mezarlık olarak kullanılmış
tır (İbn Hacer, lll, 722)
İslam'dan önce Mekke Ma'lat ve Mesfele adıyla iki kısma ayrılmıştı. Şehrin
ileri gelenleri. mezarlığın bulunduğu Ma'Iat adlı yukarı mahallede otururlardı. Yaküt, HacOn'un Mekke'nin yukarı tarafında bir dağ olduğunu. yanında şehir
mezarlığının bulunduğunu söylemektedir (Mu'cemü 'l·büldan, ll , 225).
ke

Mekke fethinde ResOluilah çadırını HacOn'a kurdurmuştu. HacOn zamanla Ma'lat ( ;~ı ) olarak anılmaya başlandı. Me-
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