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Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın bir Harem’i vardır ki, o Mekke’dir. Resulullah’ın (s.a.a) 

bir haremi vardır ve orası, Medine’dir. Müminlerin Emiri’nin 

(a.s) bir haremi vardır ve orası, Kufe’dir. Biz Ehlibeyt’in de 

bir haremi vardır, o da Kum’dur. Yakın bir zamanda benim 

evlatlarımdan Fatıma adında bir kadın orada defnedilecektir. 

Kim onu ziyaret ederse, cennet ona farz olur.”

Hz. Fatıma Masume’nin (s.a) doğumundan yıllar öncesinde 

söylenen böyle bir hadisi duymak, tağutun sultası ve zulmü 

altında yorgun ve bitkin düşen Ehlibeyt âşıklarının ve Şiîlerinin 

canına yeni bir ruh ve canlılık kazandırdı. Aslında bu, günümüzde 

zuhur asrı neslinin büyük ilmî ve imanî hareketinin öncüsü 

olan âlime bir kadının tecelli edeceğinin bir müjdesiydi aynı 

zamanda.

O zuhur asrı nesli ki: “Onlar bizim Kaimimizin (Mehdi’nin) 

yarenleri ve hakkımızın davetçilerdirler.”

Bugün, Ehlibeyt’in (a.s) Kerimesi Hz. Masume’nin (s.a) feyiz 

dolu varlığının Kevserinden suya kandırılmış nurlu ilim ve 

içtihat örneklerinin tecellilerinin bu temiz beldeden dün-
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yanın zulmetinde kaybolmuşları İmam-ı Zaman’ın (a.f) sı-

cak kollarına doğru yönlendirip dünyayı zuhura hazırlaması 

sebepsiz değildir. 

İmam Rıza’nın (a.s) Medine’den Tus’a garip bir şekildeki 

sürgününden bir sene sonra, Âlullah’ın Muhaddesesi (Hz. 

Masume) İmam Musa b. Cafer’in (a.s) ehlibeytinden bir 

grubun eşliğinde Medine’den çıkıp zorlu bir yolculuğu geride 

bırakarak kardeşi İmam Rıza’nın (a.s) İran’a hicretiyle 

başlattığı aydınlatıcı kıyamın devam ettiricisi olmuştur. 

Fatımî güneş’i söndürme hayali, kendini satmış taş kalp-

li Abbasî kuklalarını hırsız kılığına girerek Hz. Masume’nin 

(s.a) bulunduğu kafileye saldırıp kafilenin erkeklerini şehit 

etmeye ve – bazı rivayetler esasınca – Hz. Masume’yi (s.a) 

zehirlemeye sevk etti.

Bu olaydan sonra Hz. Masume (s.a) yanındakilerden kendisi-

ni Kum’a götürmelerini istedi. Ehlibeyt (a.s) mektebinde 

yetişmiş Kum ehli Hz. Masume’yi (s.a) karşılamaya gelerek 

özel bir görkemle onu Kum’a getirdiler. Ehlibeyt’in (a.s) 

Kerimesi Hz. Masume (s.a) on yedi gün zorlu hastalığa 

tahammül ettikten sonra şehadete ulaştı. 1

1. Uyunu Ahbari’r-Rıza (a.s); Kâmilu’z-Ziyârât; Biharu’l-Envar, c. 48, 60 ve 102; 

el-Hayatu’s Siyasiyyeti li’l- İmami’r-Rıza (a.s) .
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Hazretin Haremine girmeden önce sevap ümidiyle oku:

Allah’ın, Resulü’nün ve Halifelerinin izni ile

Bu mübarek eve dâhil olun.

Yüce Allah’ın melekleri sizin yardımcınız olsun 

Bu mübarek eve dâhil olduğunuzda

Allah Teâlâ’dan dualarınızın kabulü için duacıyım

Allah Teâlâ’ya kulluğumu ve O’nun Resulü ve İmamlarına itaatimi 
itiraf ediyorum

Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla

Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar

Bana kendi katından güçlü bir yardımcı karar kıl
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َّواَب: ِاقَرأ قَبَل ُدخوِل احَلَِم راِجيًا الث

ـِباِذِن اهلِل  َو ِاذِن َرسولِهِِ َو ِاذِن خُلَفائِهِِ 

!َذا البتََي  اَدخُُل ه

فَكوونا َملائِكََة اهلِل اَوعاني َوكوونا اَنصاري 

!ِذِه الرَّوَضَة املُبارَكََة َحّي! اَدخَُل ه

وَعاِت  َو اَدوُعَ اهللَ بُِفوِن الدَّ

َِّة ِبلّطاَعِة اَِئ َِّبّيِ َو ال َِّة َو   ِل َو اَعَتَِف هلِلِ ِبلعُبوِدي

َرّبِ اَدِخينل مُدَخَل ِصٍق 

َو اَخِرنجي مُرخََج ِصٍق

َو اجعَل لي مِن لَُدنَك ُسلطاًن نَصريًا
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Hz. Fatıma Masume’nin (a.s) Ziyaretnamesi

Büyük muhaddis İbrahim Kummî babasından, o da ba-

bası Sa’d’dan İmam Ali b. Musa er-Rıza’nın şöyle bu-

yurduğunu nakletmiştir: “Ey Sa’d! Bizim sizin yanınızda 

kabrimiz vardır”. Sa’d arz etti: “Kurbanınız olayım, 

İmam Musa b. Cafer’in (a.s) kızı Fatıma’nın (s.a) kabrini 

mi buyuruyorsunuz?” İmam şöyle buyurdu: “Evet, kim 

onu hakkıyla bilerek ziyaret ederse cennet onundur.”

Hz. Masume’yi ziyaret etmek istediğin zaman mutahhar 

mezarına yaklaştığında başucunda kıbleye doğru dur; 

otuz dört defa “Allah-u Ekber”,

otuz üç defa “Subhanellah” 

ve otuz üç defa da “el-Hamdulillah” 

söyle ve sonra şöyle de:
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Selam olsun Allah’ın seçtiği Âdem’e!

Selam olsun Allah’ın peygamberi Nuh’a!

Selam olsun İbrahim Halilullah’a!

Selam olsun Musa Kelimullah’a!

Selam olsun İsa Ruhullah’a!

Selam olsun sana ey Allah’ın Resulü!

Selam olsun sana ey Allah’ın yarattıklarının en hayırlısı!

Selam olsun sana ey Allah’ın seçtiği!

Selam olsun sana ey “Muhammed b. Abdullah”; ey peygamberlerin 
sonlandırıcısı!
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لامُ عَلي!! آ َدمَ ِصفوَِة اهلِل اَلسَّ

لامُ عَلي! ونٍح نَِبّيِ اهلِل اَلسَّ

لامُ عَلي!  ِارباهمَي َخليِل اهلِل اَلسَّ

لامُ عَلي!! موسي!! َكمِي اهلِل اَلسَّ

لامُ عَلي!! عيسي! روِح اهلِل اَلسَّ

لامُ َعلَيَك اي َرسوَل اهلِل اَلسَّ

لامُ َعلَيَك اي َخريَ َخلِق اهلِل اَلسَّ

لامُ َعلَيَك اي َصِفيَّ اهلِل اَلسَّ

ِبّينَِی َ  الـنَّ َد نَب َعبِداهلِل خاَت لامُ َعلَيَك اي ُمَمَّ اَلسَّ
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Selam olsun sana ey Emirü’l- Müminin! 

“Ali bin Ebî Talib”; ey Resulullah’ın vasisi!

Selam olsun sana ey “Fatıma”; ey dünya kadınlarının Hanımefendisi!

Selam olsun ikinize ey rahmet Peygamberinin torunları!

Ve ey cennet gençlerinin efendileri (Hasan ve Hüseyin)!

Selam olsun sana ey “Ali bin Hüseyin”!

İbadet edenlerin efendisi ve ey görenlerin tamamının gözünün 
nuru! 

Selam olsun sana ey “Muhammed bin Ali”; ey Peygamber’den sonra 
ilmin yarıcısı!

Selam olsun sana ey “Cafer bin Muhammed”; ey sadık (doğru),
iyiliksever ve kendisi emin olan!
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ُـؤِمننَی لامُ َعلَيَك اي اَمريَ امل اَلسَّ

عَِليَّ نَب اَبي طالٍِب َوِصيَّ َرسوِل اهلِل

لامُ َعلَيِك اي فاِطَمُة َسّيَِدَة نِساِء العامَلنَی اَلسَّ

لامُ َعلَيكُما اي ِسبَطي نَِبّيِ الرَّمحَِة  اَلسَّ

َِّة َو َسّيَِدي َشباِب اَهِل الَجن

لامُ َعلَيَك اي عَِليَّ نَب الحَُسنِی  اَلسَّ

َة َعنِی النّاِظرنَي َسّيَِد العابِدنَي َو قُرَّ

َِّبّيِ َد نَب عَِلّیٍ  بقَِر الِعلِم  بَعَد  الن لامُ َعلَيَك  اي ُمَمَّ اَلسَّ

اَمنَی ِدِن الّصاِدَق البارَّ ال لامُ َعلَيَك  اي َجعَفَر     نَب ُمَمَّ اَلسَّ
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Selam olsun sana ey “Musa bin Cafer”; ey zatı temiz ve yaratılışı pak 
olan! 

Selam olsun sana ey “Ali bin Musa”; ey beğenilip seçilen! 

Selam olsun sana ey “Muhammed bin Ali”; ey takvalı!

Selam olsun sana ey “Ali bin Muhammed”; ey zatı temiz, (ümmetin) 
hayrını isteyen ve emin olan!

Selam olsun sana ey “Hasan bin Ali”!

Selam olsun ondan sonraki (Kaim-i Âl-i Muhammed – Allah zuhurunu 
tez eylesin -) Vasi’ye! 

Allah’ım! Selam eyle kendi nuruna, pas parlak çırağına ve varisin 
evliyana! 

Ve vasilerinin vârisine ve hilkatin tamamı üzerindeki hüccetine!

Selam olsun sana ey Resulullah’ın kızı!
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لامُ َعلَيَك اي موَسي نَب َجعَفِرِنالّطاِهَر الطُّهَر اَلسَّ
لامُ َعلَيَك اي عَِليَّ نَب موَسي الرَِّضا املُرتَضي! اَلسَّ

َِّقيَّ ِنالت َد نَب عَِلّیِ لامُ َعلَيَك اي ُمَمَّ اَلسَّ

اَمنَی َِّقيَّ النّاِصَح ال ِدِن الن لامُ َعلَيَك اي عَِليَّ نَب ُمَمَّ اَلسَّ

لامُ َعلَيَك اي َحَسَن نَب عَِلّیٍ اَلسَّ

لامُ عَلَي الَوِصّيِ مِن بَعِدِه اَلسَّ

مَّ َصّلِ عَلي!! ونرَِك َو ِساِجَك َو َولِّيِ َوِلّيَِك ُ اَللّْ

َو َوِصّيِ َوِصّيَِك َو ُحجَّتَِك عَلي!! َخلِقَك 

لامُ َعلَيِك اي ِبنَت َرسوِل اهلِل اَلسَّ
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Selam olsun sana ey Fatıma ve Hatice’nin kızı!

Selam olsun sana ey Emirü’l-Müminin Ali’nin kızı!

Selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin’in kızı!

Selam olsun sana ey Allah’ın velisinin kızı!

Selam olsun sana ey Allah’ın velisinin kız kardeşi!

Selam olsun sana ey Allah’ın velisinin halası!

Selam olsun sana ey Musa bin Cafer’in kızı!

Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun!

Selam olsun bizden sana. Allah cennette bizi sizinle aşina kılsın ve 
size kavuştursun
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لامُ َعلَيِك اي ِبنَت فاِطَمَة َو َخدجيََة اَلسَّ

ُـؤِمننَی لامُ َعلَيِك اي ِبنَت اَمريِ امل اَلسَّ

لامُ َعلَيِك اي ِبنَت الَحَسِن َو الحَُسنِی اَلسَّ

لامُ َعلَيِك اي ِبنَت َولِّيِ اهلِل اَلسَّ

لامُ َعلَيِك اي اُخَت َولِّيِ اهلِل اَلسَّ

َة َولِّيِ اهلِل لامُ َعلَيِك اي َعمَّ اَلسَّ

لامُ َعلَيِك اي ِبنَت موَسي نِب َجعَفٍر  اَلسَّ
َو َرمحَُة اهلِل َو رَبَكاتُهُ

َِّة لامُ َعلَيِك َعََّف اهللُ   َبَنا َو بَينَُك فِي الَجن اَلسَّ
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Ve bizi sizin safınızda haşretsin ve bizi sizin Peygamberinizin havuzuna 
(Kevser’e) ulaştırsın. 

Ve bize sizin dedeniz Ali bin Ebî Talib’in kadehinden içirsin.

Allah’ın rahmeti sizin üzerinize olsun

Allah’tan, sizin işlerinizde bize neşe ve genişlik göstermesini istiyorum.

[Sonunda] Bizi ve sizi 

Ceddiniz Muhammed’in “Allah’ın rahmeti onun ve Ehlibeyti’nin 
üzerine olsun” safında toplamasını diliyorum

Ve O’ndan marifetinizi bizden almamasını istiyorum.

Şüphesiz O her şeye hâkim ve gücü yetendir.

Ben sizin (Ehlibeyt) sevginizle, düşmanlarınızdan uzaklaşmakla, 
Allah’ın takdir ettiklerine teslimiyetle, 
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ن في زرَُمِتُك َو اَوَرَدن َحوَض َنِبّيُِك َو َحَشَ

َو َسقان بِكَأِس َجّدُِك مِن يَِد عَِلّیِ نِب اَبي طالٍِب

َصلَواُت اهلِل َعلَيُك

وَر َو الَفَرَج اَساَُل اهللَ اَن ُيَِينا فيُكُ السُّ

َو اَن جَيَمعَنا َو ِااّيُك 

َّي اهللُ َعلَيِه َو آلِهِِ ٍد َصل في زرَُمِة َجّدُِك ُمَمَّ

ايَسلَُبا َمعِرفََتُك  َو اَن ل
َّه} َولِيٌّ قَديٌ ِان

ُب ِالَي اهلِل ِبُبُِّك َو الَباءَِة مِن اَعدائُِك اَتََقرَّ
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Gönülden razı olarak, inkâr etmeden ve büyüklük taslamadan Allah’a 
yaklaşıyorum.

Muhammed’in getirdiği şeye yakîn üzerine ve gönülden razıyım. 

Bu sayede senin lütuf ve inayetini niyaz ediyorum ey efendim!

Allah’ım! Senin rızanı ve ahiret yurdunu niyaz ediyorum.

Ey Fatıma! Cennette bana şefaatçi ol.

Çünkü senin Allah katında yüce bir makamın var.

Allah’ım! Senden (ömrümü) saadetle sona erdirmeni istiyorum. 

Sahip olduğum şu hâli (iman ve Ehlibeyt’in velayetini) benden 
almamanı niyaz ediyorum. 

Yüce Allah’a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
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امُستَكِبٍ َّسلمِي    اِلَي اهلِل راِضيًا بِهِِ َغريَ مُنِكٍر َو ل َو الت

ٌد َو بِهِِ راٍض َو عَلي!! يَقنِی ما اَتي! بِهِِ ُمَمَّ

نَطُلُ بِذ!لَِك َوجَهَك اي َسّيِدي 

مَّ َو رِضاَك َو الّداَر اآلِخَرَة ُ اَللّْ

َِّة  اي فاِطَمُة اشَفعي لي فِي الَجن

أِن فَاِنَّ لَِك ِعنَد اهلِل َشأنًا مَِن الشَّ

عاَدِة  مَّ  ِانّي اَساَلَُك اَن َتِتَ لي ِبلسَّ ُ اَللّْ

فَلا تَسُل ِمّني ما اَنَا فيِه

ا ِبهلِل العَِلّیِ العَظمِي ّ ََّة ِال ا ُق ا َحوَل َو ل َو ل
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Allah’ım! İhsanın, izzetin rahmetin

ve afiyetin hürmetine dualarımı kabul eyle.

Muhammed ve tüm Ehlibeyti’ne salât ve rahmet eyle, en mükemmel 
selamla selam et.

Ey merhametlilerin en merhametlisi!
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َّهلُ بِكََرِمَك َو ِعَّ ِتَك  مَّ استَِجب لَنا َو تََق ُ اَللّْ

َو رِبَمحَتَِك َو عافَِيَِك

ٍد َو آلِهِِ اَمجَعنَی  َّي اهللُ  عَلي! ُمَمَّ َو َصل

ََّم تَسلميًا اي اَرَحَم الّرامِحنَی َو َسل




