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The Ottomans did not regard their rule over 
Mecca al-Mukarramah and Medina
al-Munawwarah as an economic patrimony, but 
instead, aimed to serve the two cities with the 
highest possible care and sincerity.

Osmanlılar mukaddes beldelere sahip olmayı 
herhangi bir miras olarak telakki etmemiş, Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye hassasiyetle 
hizmet etmeyi amaçlamışlardır. 
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Osmanlı Devleti, ilk dönemlerinden 
itibaren Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere ile hususen alakadar 

olmuştur. Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı 
fethettikten sonra Mekke-i Mükerreme’den 
huzuruna gelen heyeti Şerîf Ebû Berekât’ı 
Mekke Emirliği’ne tayin ettiği ferman ve 
çeşitli hediyelerle birlikte göndermiştir. Bu 
tarihten itibaren mukaddes beldeler Osmanlı 
hakimiyetine girmiş ve hutbeler Osmanlı 
padişahları adına okunmuştur.
Osmanlılar mukaddes beldelere sahip olmayı 
herhangi bir miras olarak telakki etmemiş, 
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye 
hassasiyetle hizmet etmeyi amaçlamışlardır. 
Bu yüzden bu beldelerin imtiyazlı statüsünü 
daima muhafaza etmişlerdir. Bu konuda 
görünen bir imtiyaz olması açısından, Medine-i 
Münevvere’de mukim olan halka İstanbul ve 
Mısır’dan düzenli bir biçimde gönderilen surre, 
cevali ve ceraye gibi çeşitli hediye ve vergi 
gelirlerinin yollanması örnek gösterilebilir. 
Medine-i Münevvere’deki medrese talebelerine 
özel ihsanlarda bulunulması, peygamber 
soyundan gelen seyyidlere, âlimlere ve fakir 
halka dağıtılmak üzere çeşitli vakıflardan maddî 
yardım gönderilmesi, Mekke-i Mükerreme ve 

The Ottoman Empire concerned itself 
with Mecca al-Mukarramah and Medina 
al-Munawwarah from the earliest days that 

these two cities came under Ottoman rule. After 
Yavuz Sultan Selim conquered Egypt in 1517, he 
received a delegation from Mecca al-Mukarramah. 
He gave this delegation several gifts and an official 
edict in which he appointed Sharif Abu Barakat as 
the chief of the city. From this date onwards, the 
Holy Lands came under Ottoman dominion, and 
Friday sermons were delivered in the name of the 
Ottoman sultan.   
The Ottomans did not regard their rule over Mecca 
al-Mukarramah and Medina al-Munawwarah as an 
economic patrimony, but aimed to serve the two 
cities with the highest possible care and sincerity. 
That’s why they always maintained the privileged 
status of these lands. An example of this privilege is 
the regular dispatch of various gifts and tax income, 
called surre, cevali, and ceraye, to the inhabitants 
of Medina al-Munawwarah from Istanbul and 
Egypt, and as it is clear from countless archive 
documents that deal with such subjects as the 
special grants given to madrasa students in Medina 
al-Munawwarah; financial support from various 
charitable organizations distributed among the 
descendants of the Prophet (s.a.w.), the scholars, 

Medine-i Münevvere’de yaşayan dul hatunlara 
her yıl maddî yardımda bulunulması ve fakir 
hacıların memleketlerine ulaşma masraflarının 
karşılanması gibi konuları ele alan sayısız arşiv 
belgesinden anlaşıldığı üzere; Osmanlılar bu 
bölgedeki insanların herhangi bir sebepten 
dolayı mağdur olmaması için ne gerekiyorsa 
yapmış, Medine-i Münevvere’de yaşayan halkı 
bazı önemli vergilerden de muaf tutmuştur.
Bakî ve Mualla Kabristanları 
Mukaddes beldelerin imtiyazlı statüsü ve 
Osmanlı’nın buralara olan tazimi, Medine-i 
Münevvere’deki Cennetü’l-Bakî ve Mekke-i 
Mükerreme’deki Cennetü’l-Muallâ kabristanları 
özelinde de incelenebilir. 
Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.), Medine-i Münevvere’de 
ashabından vefat edenlerin defnedilmesi için 
belirlediği Bakî mevkiindeki kabristan, Osmanlı 
hâkimiyeti döneminde daha çok Cennetü'l-
Bakî adıyla meşhur olmuştur. Hz. Peygamber'in 
(s.a.v.) kızlarından Hz. Rukiyye, Hz. Zeyneb ve 
Hz. Fâtıma (r.a.) buraya defnedilmişlerdir. Resûl-i 
Ekrem’in (s.a.v.) torunu Hz. Hasan, sütannesi 
Halime, zevcelerinden Hz. Ayşe, Hz. Hafsa, Hz. 
Ümmü Seleme, Hz. Zeyneb bint Huzeyme, Hz. 
Zeynep bint Cahş, Hz. Safiyye, Hz. Reyhane ve 
Hz. Mariye ile Hz. Osman,

İSMAİL DEDE 
EFENDİ 
(1778-1846)
Büyük Türk bestekârı 
İsmail Efendi, 
değişik ustalarla 
klasik Türk musıkîsi 
meşkettiği Yenikapı 
Mevlevîhânesi’nde 
yetişmiştir. Yirmi iki 
yaşındayken 1001 
gün süren Mevlevî 
çilesini tamamlayarak 
dede olmuştur. Genç 
yaşta ortaya koyduğu 
bestelerle, aynı 
zamanda büyük bir 
bestekâr olan Sultan 
III. Selim’in ilgisine 
mazhar olmuş; sarayda 
öncelikle hânende, 
ardından musâhib 
ve sermüezzinlik 
vazifelerinde bulunarak 
birçok formda eser 
vermiştir. Bestelediği 
Mevlevî âyinleri ile 
bu formun en büyük 
bestekârı kabul 
edilmektedir. Dede 
Efendi yaşamı boyunca 
birçok öğrenci 
yetiştirmiş, vefatından 
sonra da klasik Türk 
musıkîsi ustalarını 
etkilemiştir. Dellâlzâde 
İsmail Efendi, Zekâi 
Dede Efendi, Arif 
Bey ve Nikoğos Ağa 
öğrencilerinden 
bazılarıdır. Dede 
Efendi, hacca 
gittiği 1846 yılında 
koleraya tutularak 
Mina’da, kurban 
bayramının birinci 
günü ebedî âleme 
göçmüştür. Kabri 
Cennetü’l-Muallâ’dadır.

İSMAİL DEDE 
EFENDİ 
(1778-1846)
The great Turkish 
composer Dede 
Efendi received his 
education in the 
Yenikapı Mawlawi 
Lodge, where various 
masters tutored him 
in classical Turkish 
music. When he was 
22, he completed the 
traditional Mawlawi 
trial of mortification, 
which lasted 1001 
days, and received 
the title “dede”. With 
the compositions 
he wrote at a young 
age he attracted the 
attention of Sultan 
Selim III, also a great 
composer himself, 
and served in the 
palace under the 
subsequent titles of 
hânende, musâhib, 
and sermüezzin, 
composing many 
pieces during this 
period. Thanks to the 
Mawlawi liturgical 
pieces he composed, 
he is considered 
to be the greatest 
composer of the 
genre. Dede Efendi 
instructed a great 
number of students 
in his lifetime and 
influenced the 
masters of Turkish 
classical music after 
his death. Dellâlzâde 
İsmail Efendi, Zekâi 
Dede Efendi, Arif Bey, 
and Nikoğos Ağa were 
some of his students. 
Dede Efendi passed 
away from cholera the 
year he performed 
the pilgrimage (1846) 
in Mina on the first 
day of Eid. His grave is 
at Jannatu’l Mu’alla. 

and the poor; the yearly financial support delivered 
to the widows of Mecca al-Mukarramah and Medina 
al-Munawwarah; the compensation of the travel 
expenses of poor pilgrims, etc., the Ottomans did 
their best to ensure the well-being of the people in 
this area and exempted the inhabitants of Medina 
al-Munawwarah from certain taxes. 

The privileged status of the Holy Lands and the 
extremely high esteem in which the Ottomans held 
Haramayn can be examined through the examples 
of two cemeteries: Jannatu’l Bāqi in Medina 
al-Munawwarah and Jannatu’l Mu’alla in Mecca 
al-Mukarramah.
The cemetery in the Bāqi area, which Prophet 
Muhammad (s.a.w.) had designated for the burial 
of those Companions that passed away in Medina 
al-Munawwarah, became known in the Ottoman 
period as Jannatu’l Bāqi. The Prophet’s (s.a.w.) 
daughters Ruqiyya (r.a.), Zaynab (r.a.), and Fatima 
(r.a.) were buried there. The Prophet’s (s.a.w.) 
grandson Hasan (r.a.), his wet nurse Halima (r.a.), 
and his wives Aisha (r.a.), Hafsa (r.a.), Umm-u Salama 
(r.a.), Zaynab bint Huzayma (r.a.), Zaynab bint Jahsh 
(r.a.), Safiyya (r.a.), Rayhana (r.a.), and Maria (r.a.), and 
a number of Companions such as Uthman (r.a.), 
Abdurrahman b. ‘Awf (r.a.), Sa’d b. Abi Waqqas (r.a.) 

Medine-i Münevvere'deki Cennetü'l-Baki' kabristanı
Jannatu’l-Bāqi in Medina al-Munawwarah Osmanlı'nın Medine-i Münevvere'deki son zamanlarından bir fotoğraf 

A photograph of Medina al-Munawwarah during the last years of the 
Ottoman Empire.
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Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa’d b. Ebû Vakkâs 
(r.a.) gibi sahabi efendilerimiz de bu kabristanda 
medfundurlar. Resûlullah’ın (s.a.v.) zaman zaman 
ziyaret ederek burada medfun bulunanlara dua 
etmesi, Osmanlıların da bu kabristanla hususen 
ilgilenmesine sebep olmuştur. Evliya Çelebi, 
meşhur eseri Seyahatnâme’de yukarıda ismi 
geçen zatların türbe-i şerîflerinin sandukalarının 
altın işlemeli yeşil atlasla örtülü olduğunu, 
türbedarların ziyaretçilere güzel koku sunmak 
için öd-i mâverdî yaktıklarını kaydetmektedir. 
Osmanlı arşivlerinde Medine-i Münevvere’de 
vefat eden fakirlerin kefenlik mesârifinin Hazine-i 
Nebevî isimli bir bütçeden karşılandığına 
dair birçok belge bulunması da Osmanlıların 
gösterdiği ihtimama güzel bir örnektir.
Mekke-i Mükerreme’deki Cennetü’l-Muallâ 
kabristanı da, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekke 
kabristanını göstererek, “Bu kabristan ne 
güzeldir!” diye buyurmaları ve Hz. Hatice'nin 
burada medfun bulunması nedeniyle Türkler 
arasında bu isimle anılagelmiştir.
Resûlullah’ın (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib 
ile amcası Ebu Talib gibi önemli şahsiyetler 
bu kabristana defnedilmişlerdir. Cennetü’l-
Muallâ’yı Osmanlılar için ayrıcalıklı kılan 
sebeplerden biri de Klâsik Türk musikisi’nin 
son temsilcisi olan meşhur bestekârımız İsmail 
Dede Efendi’nin 1846’da Mina’da vefat ettikten 
sonra Hz. Hatice’nin ayakucuna defnedilmiş 

olmasıdır. Osmanlı Devleti Cennetü’l-Muallâ’daki 
kabirlere de özel ihtimam göstermiştir. Kanunî 
Sultan Süleyman 1543-1544 yıllarında Hz. 
Hatice’nin kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir 
türbe inşa ettirmiştir. Yine Evliyâ Çelebi’nin 
Seyahatnâme’de kaydettiğine göre; Cennetü'l-
Muallâ’da yetmiş beş adet kubbeli türbe-i şerîf 
bulunmaktaydı. Mekke-i Mükerreme’de mukim 
halk, her ay Cennetü’l-Muallâ’yı toplu bir şekilde 
ziyeret ederek hatim ve mevlid okurlardı.
Osmanlı Devleti nihayete erdikten sonra, 
1925 ve 1926 yıllarında Abdülaziz bin Suud 
bu kabristanlardaki türbe-i şerîfleri ve diğer 
kabirleri yıktırmıştır. Bugün Cennetü’l-Bakî 
ve Cennetü’l-Muallâ yine kabristan olarak 
kullanılmakla birlikte buralarda artık hiçbir türbe 
ve mezar taşı bulunmamaktadır. Bundan dolayı 
Osmanlı hâkimiyeti döneminde bu kabristanlara 
kimlerin defnedildiğine dair herhangi bir 
envanter çalışması yapılamamıştır.

Resûlullah’ın (s.a.v.) 
zaman zaman ziyaret 

ederek burada 
medfun bulunanlara 

dua etmesi, 
Osmanlıların da bu 

kabristanla hususen 
ilgilenmesine sebep 

olmuştur. 

Kanunî Sultan 
Süleyman 1543-

1544 yıllarında Hz. 
Hatice’nin (r.a.) 
kabrinin üstüne 

yüksek kubbeli bir 
türbe inşa ettirmiştir.

The Prophet (s.a.w.) 
would occasionally 
visit this cemetery 
and pray for those 
buried there, and 
thus it received 

special attention 
from the Ottomans.

Suleyman the Great 
commissioned a 

domed mausoleum 
above Khadija’s 

(r.a.) grave in the 
year 1543-1544.

are also buried in this cemetery. The Prophet (s.a.w.) 
would occasionally visit this cemetery and pray 
for those buried there, and thus it received special 
attention from the Ottomans. Evliya Çelebi records 
in his famous work Seyahatname that the symbolic 
coffins on the graves of the persons named above 
were covered in embroidered green silk, and that 
the guardians of the cemetery would burn incense 
in order to greet the visitors with beautiful scents. 
The presence of various documents in the Ottoman 
archives dealing with the allocation of funds for 
the burial expenses of the poor that passed away 
in Medina al-Munawwarah in the special budget 
called the “The Treasure of the Prophet” (Hazine-i 
Nebevi) also attest to the special care that the 
Ottomans showed for Haramayn. 
The Jannatu’l-Mu’alla cemetery in Mecca 
al-Mukarramah has come to be known by this 
name among Turks, thanks to the passage 
in which the Prophet (s.a.w.) points to the 
cemetery of Mecca al-Mukarramah and says, 
“What a beautiful cemetery this is!” and also to 
the fact that Khadija (r.a.) is buried there. Such 
prominent figures as the Prophet’s (s.a.w.) 
grandfather Abdulmuttalib and his uncle Abu 
Talib are also buried on these grounds. The 
last representative of Turkish classical music, 
the famous composer Ismail Dede Efendi, is 
buried close to Khadija (r.a.) after his death 
in 1846 in Mina, which further increased the 

esteem of Jannatu’l Mu’alla in the eyes of the 
Ottomans. The Ottoman Empire paid special 
attention to the graves at Jannatu’l Mu’alla: 
Suleyman the Great commissioned a domed 
mausoleum above Khadija’s (r.a.) grave in the 
year 1543-1544. As Evliya Çelebi recorded in his 
Seyahatname, Jannatu’l Mu’alla had seventy-
five domed structures in it. The inhabitants of 
Mecca al-Mukarramah would gather together 
to visit Jannatu’l Mu’alla every month and 
recite the whole Quran and mawlid poetry.  
After the Ottoman Empire came to an end, 
Abdulaziz bin Suud ordered the demolition 
of the shrines and mausoleums in these 
cemeteries in the years 1925 and 1926. Even 
though Jannatu’l Bāqi and Jannatu’l Mu’alla 
are still used as cemeteries today, they have 
no gravestones or any other structures. 
That’s why no inventory can be made of the 
individuals buried in these cemeteries during 
the Ottoman period. 

Efendimiz'in (s.a.v.) annesi Hz. Âmine, sevgili eşi Hz. Haticetü’l-Kübrâ ve kıymetli 
amcası Ebû Tâlib'in türbelerinin göründüğü Cennetü'l Mualla kabristanının 
Osmanlının son devirlerindeki hâli.

The view fromJannatu'l Mu'alla where the Prophet's (s.a.w.) mother Âmine, his 
dear wife Haticeü'l-Kübrâ and beloved uncle Ebû Tâlib's tombs are located, during 
the last years of the Ottoman Empire.

Cennetü'l Mualla'nın bugünkü hâli. The current view of Jannatu'l Mu'alla.

Hazîne-i Hassa’nın imal ettirdiği tuğralı arma ve sairenin Medine-i 
Münevvere’de padişah adına yaptırılan kapının üzerine asılması 
merâsiminin icra kılındığına dair belge.
A document declaring the ceremony during which the coat of 
arms with the sultan's signature, etc. made by Hazîne-i Hassa 
were hung above the gate made for the sultan in Medina 
al-Munawwarah
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