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CENNETÜ'l- BAKi' 

(~1~) 

Medine'de müslümanların 
kurduğu ilk mezarlık. 

_j 

Medine'nin Baki' veya Bakiu'l-garkad 
adı verilen bu mezarlığı. şehrin güney
doğusunda Mescid-i Nebevf'nin yakının
da, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
yapılmış ve günümüzde yıkılmış olan ka
le duvarlarının dışında bulunmaktadır. 

Eskiden buraya Baki' kapısından geçi
lirken bugün Mescid-i Nebevi ile arasın
da bina kalmamıştır. 

Hz. Peygamber tarafından mezarlık 

olarak kullanılmasına 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 me
zarlık olarak kararlaştırdı. Türkler ara
sında daha çok Cennetü'l-Baki' adıyla 

meşhur olan bu mezarlığa muhacirler
den 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. Pey
gamber, "Ahirete ilk gidenimiz olan Os
man 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 emret
ti ; kabrini n üstüne su döktü ve buraya 
Zevra adını verdi. Bunun üzerine Medi
ne'deki her kabile Cennetü' l-Baki'da ken
dileri için bir yer ayırdılar. Hz. Peygam
ber'in kızlarından Rukiyye ve Zeyneb de 
buraya defnedildiler: sonradan Hz. Fa
tıma ile oğlu Hz. Hasan da Baki'a gömül
düler. Kerbela · da şehid edildikten son
ra Dımaşk'a götürülen Hz. Hüseyin'in 
başı Yezid tarafından Medine'ye gönde
rilince annesinin yanına defnedildi (ibn 

Sa'd. V. 238) Hz. Peygamber'in amcası 
Abbas ile halası Safiyye bint Abdülmut
talib ve bazı torunları da burada yat
maktadır. Baki'a defnedilenler arasın
da, Hz. Peygamber'in "benim ikinci an
nem" 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, Zey
neb bint Huzeyme. Zeyneb bint Cahş, 

Safiyye, Reyhane ve Mariye bulunmak
tadır. Cennetü' ı- Baki'a birçok sahabi ya
nında Ehl-i beyt'in ileri gelenleri. tabiin 
neslinden birçok kimse defnedilmiştir. 

Sahabilerden ise Halife Hz. Osman. Ab
durrahman b. Avf, Sa'd b. EbO Vakkas. 
Abdullah b. Mes'Od, Suheyb b. Sinan ve 
EbO Hüreyre zikredilebilir. 

Hz. Aişe ' nin rivayetine göre ResOlui
lah zaman zaman Cennetü'l-Baki'a gi
der ve orada medfun bulunanlara dua 
ederdi. Bazı cenaze namazlarını burada 
kıldırırdı. Habeşistan hükümdan Asha
me'nin gıyabi cenaze namazını da Ba
ki'da kıldırmıştı. Bazan ordularını bura
dan sefere uğurlardı. 

Hz. Hasan ile Hz. Abbas'ın kabirieri
nin üzerine 529'da (1135) Müsterşid
Billah'ın emriyle. bir kapısı ziyaret için 
hergün açılan iki kapılı yüksek bir kub
be ve türbe yapılmıştır. Eyüp Sabri Pa
şa, Kubbe-i Ehl-i beytadı verilen bu tür
benin türbedarlık ve bewablık vazifesi
nin padişah beratı ile Şafii müftüsü Sey
yid Ca'fer b. Süleyman el-Berzencl nes
Iine verilmiş olduğunu zikreder (Mir'a· 

tü 'l·Haremeyn, ll , 982) . Hz. Osman'ın kab
ri üzerine de 601'de (1205) Selahaddin-i 
EyyObfnin emriyle bir kubbeli türbe ya
pılmıştır. Evliya Çelebi Baki'da türbesi 
bulunanların adlarını zikrettikten son
ra sandukalarının altın işlemeli yeşil at
lasla örtülü olduğunu. türbedarların 

"öd-i maverdf" yakarak ziyaretçilere gü
zel koku sunduklarını. Hz. Aişe'nin tür
besinin Kanuni Sultan Süleyman tara
fından 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) 

CENNETÜ'I- MUALLA 

retin 6. yılında nakletmiş olduğunu ha
ber vermektedir. 

1806 yılında Suud b. Abdülaziz Medi
ne-i Münewere'yi istila edince Cenne
tü' I- Baki' daki mezar taşlarını ve tür
beleri yıktırdı; ll. Abdülhamid bunları 

yeniden yaptırmışsa da 1926'da Suudi
ler'den Abdülaziz b. Suud türbe ve me
zarları yeniden yıktırmıştır. Bugün hiç
bir türbe ve mezar taşının bulunmadığı 
Baki' yine mezarlık olarak kullanılmak
tadır. 
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~ MusTAFA FAYDA 

CENNETÜ'l-MUALıA 
( Js.ll ~) 

Mekke'nin en eski mezarlığı. 
_j 

Cahiliye devrinden bugüne kadar Mek
ke mezarlığı olan ve Harem-i şerif'in yak
laşık 2 km. kuzeyinde Mescidü'l-cin ya
kında bulunan bu yer. İslam öncesi kay
naklarda ve ilk devir İslam tarihlerinde 
HacOn diye geçmektedir. Hz. Peygam
ber'in dedelerinden Kusay ile Abdülmut
talib'in ve amcası EbO Talib ile hanımı 
Hz. Hatice'nin HacOn Mezarlığı'na def
nedilmiş oldukları bilinmektedir. Hiva
yete göre Kusay Hacon·a gömüldükten 
sonra burası mezarlık olarak kullanılmış
tır (İbn Hacer, lll, 722) 

İslam'dan önce Mekke Ma'lat ve Mes
fele adıyla iki kısma ayrılmıştı. Şehrin 

ileri gelenleri. mezarlığın bulunduğu Ma'
Iat adlı yukarı mahallede otururlardı. Ya
küt, HacOn'un Mekke'nin yukarı tara
fında bir dağ olduğunu. yanında şehir 
mezarlığının bulunduğunu söylemekte
dir (Mu'cemü 'l·büldan, ll , 225). 

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