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ZİYARE T  ADABI  

Ziyaret adabı oldukça fazladır; biz burada 
onlardan sadece bazılarına değiniyoruz: 

1- Ziyaret yolculuğuna çıkmadan önce gusül 
yapmak. 

2- Boş ve yararsız şeyler konuşmamak ve 
yolda tartışmamak.  

3- Her ziyaret için ayrı bir gusül yapmak.  
4- Büyük ve küçük abdestten temizlenmek.  
5- Temiz, yeni ve beyaz elbiseler giymek.  
6- Türbeye gidildiğinde küçük adımlar at-

mak, yavaş ve vakarla, huzu ve huşu içerisinde 
hareket etmek, başı aşağı dikmek, yukarıya ve 
etrafa bakmamak.  

7- İmam Hüseyin'in (a.s) ziyareti dışında di-
ğer yerlerde güzel koku sürmek.  

8- Mübarek türbeye giderken zikir, hamd, 
tespih ve tehlil (La ilâhe illellah demek)le meş-
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gul olmak ve Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehli-
beyt'ine salat ve selâm göndermek.  

9- Türbenin kapısında durarak giriş izni dua-
sını okumak, o türbenin sahibinin makam ve 
mevkisinin azamet ve yüceliğini düşünmek, 
huzu ve huşu kazanmaya çalışmak, kendi hali-
ni, onlara veya onların ilgi duydukları kimselere 
karşı kusurlarını düşünmek... Gerçekten kendi-
sine bakarsa ayakları hareket etmez; kalbi kor-
kar ve gözleri ağlar olur. Bu, aslında ziyaret 
adabının özüdür.  

Bu konuda Sehavî'nin şiirlerini ve Allame Mec-
lisi'nin, Biharu'l-Envar kitabının Uyunu'l-Mu'-
cizat bölümünde kaydettiği bir rivayeti naklet-
memiz yerinde olacaktır. O hâl içerisinde bu şi-
irleri okumak uygundur: 

Dediler ki… 
Yarın onların haremlerine varılacak, 
Kafile emniyet ve güven diyarına ulaşacak. 
Onlara itaat eden herkes, 
Onları görerek sevinecek. 
Dedim: 
Günahkârım ben, çarem nedir? 
Hangi yüzle onlar mülakat edilir? 
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Dediler ki: 
Affetmek onlara yakışmaz mı? 
Ümit besleyenleri affetmek yaraşmaz mı?! 
Gittim yanlarına, koştum kapılarına, 
Bazen korkarak, bazen bağışlarını umarak. 

O rivayet de şöyledir: Şiîlerden olan İbrahim 
Cemmal, bir gün Ali b. Yaktin'in huzuruna çık-
mak istedi. İbrahim sıradan bir deveciydi; Ali b. 
Yaktin ise Harun Reşid'in veziriydi. Görünüşte 
İbrahim'in Ali b. Yaktin'in huzuruna çıkabilecek 
seviyede olmadığından onu engelledi. O yıl Ali 
b. Yaktin Hacc'a gitti. Bu yolculuğunda Medi-
ne'de İmam Musa b. Cafer'in (a.s) huzuruna 
çıkmak istedi; fakat İmam (a.s) onu huzuruna 
kabul etmedi. İkinci gün İmam'ın (a.s) evinin dı-
şında o hazreti ziyaret ederek, "Efendim! Suçum 
neydi, neden içeri girmeme müsaade etmedi-
niz?" diye arzetti.  

İmam, "Çünkü sen kardeşin İbrahim Cem-
mal'ı içeri kabul etmedin ve İbrahim seni affet-
medikçe Allah Teala senin çabanı kabul etmek-
ten sakındı." buyurdu.  

Ali, "Ey efendim! Şimdi ben İbrahim'i nere-
den bulayım? Ben Medine'deyim, o ise Kufe'de!" 
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dedi. Bunun üzerine İmam (a.s) buyurdu ki: 
"Akşam olunca hiç kimse fark etmeden gizlice Bâki 
mezarlığına git. Orada eyerlenmiş bir deve bulacak-
sın. O deveye binerek Kufe'ye git."  

Akşam olunca Ali b. Yaktin Kufe'ye gitti; o 
deveye binerek çok kısa bir zaman içerisinde İb-
rahim Cemmal'ın evine ulaştı. Deveyi yatırarak 
kapıyı çaldı. İbrahim'in içeriden, "Kimsin sen?" 
diye sorması üzerine, "Ali b. Yaktin'im" cevabını 
verdi. İbrahim hayretle, "Ali b. Yaktin'in benim 
evimin kapısında ne işi var?!" diye sordu. Ali b. 
Yaktin, "dışarı çık; büyük bir problemim var" 
dedi ve içeri girmesine müsaade etmesi için onu 
yemine verdi. İçeri girince, "Ey İbrahim! Sen be-
ni affetmediğin müddetçe efendim benim ame-
limi kabul etmekten çekindi." İbrahim, "Allah 
bağışlasın seni" dedi. Bunun üzerine Ali yüzünü 
toprağa bırakarak ayağını yüzüne bırakması ve 
ayağının altını yüzüne sürmesi için onu yemine 
verdi. İbrahim bu işten çekindiyse de Ali b. Yak-
tin ısrar etti. Sonunda İbrahim ayağını Ali b. 
Yaktin'in yüzüne bırakarak ayağının altını yü-
züne sürdü. Ali b. Yaktin "Allah'ım şahit ol" de-
di. Sonra dışarı çıkarak o deveye binerek aynı 
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gece Medine'ye geri döndü. Deveyi İmam Musa 
b. Cafer'in evinin önünde yatırdı. İmam'ın (a.s) 
yanına varması için kendisine izin verildi ve 
İmam (a.s) da onu kabul etti. 

Bu rivayetten kardeş haklarının ne kadar bü-
yük olduğu anlaşılmaktadır. 

10- Mübarek türbeyi ve türbenin eşiğini öp-
mek. Şeyh-i Şehid der ki: Eğer insan, kendisini o 
mekana ulaştırdığı için Allah'a şükretmek ama-
cıyla secde ederse daha iyidir. 

11- Türbeye girerken camiye girer gibi sağ 
ayakla girmek ve sol ayakla çıkmak. 

12- Kendini mezara yapıştıracak kadar meza-
ra yaklaşmak; mezardan uzakta durmanın saygı 
olduğu sanısı bir hatadır. İçeri girince mezara 
yapışmak ve onu öpmek ile ilgili rivayet vardır. 

13- Ziyarette arkası kıbleye gelecek şekilde 
yüzünü mezara dönmeli; bu saygının sadece 
masumlara has olduğu sanılmaktadır. Ziyaret 
duasını okuduktan sonra yüzün sağ tarafı me-
zara konulur ve tazarruyla dua edilir, sonra yü-
zün sol tarafı konulur ve Allah Teala'dan o me-
zarın sahibinin hürmetine, o yüce zatları kendisi 
hakkında şefaatçi kılması istenilir. Çokça dua 
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etmek ve yakarmak, sonra da mezarın baş tara-
fına gidip kıbleye doğru durup dua etmek 
önemle vurgulanmıştır. 

14- Eğer zaaf, bel ve ayak ağrısı gibi bir ma-
zereti yoksa dua okunurken ayakta durmak. 

15- Mezarı görünce ziyaret duasını okumaya 
başlamadan önce tekbir getirmek. Bir hadiste 
şöyle geçer: "Kim İmam'ın (a.s) karşısında tekbir 
getirir de "La ilâhe illellah vahdehu lâ şerike leh" 
derse onun için Allah'ın büyük rıdvanı yazılır." 

16- Ehlibeyt İmamları'ndan (a.s) rivayet edi-
len ziyaret duasını okumak ve avam halktan 
bazılarının bazı ziyaretlerden alarak uydurduk-
ları ve cahil insanları onlarla meşgul ettikleri zi-
yaret dualarını okumaktan çekinmek. Şeyh Ku-
leynî, Abdurrahim Kasir'den şöyle rivayet eder: 
İmam Cafer Sadık'ın (a.s) huzuruna giderek, 
"Fedanız olayım; ben kendi yanımdan bir dua 
yazdım." dedim. Bunun üzerine İmam (a.s) şöy-
le buyurdu: 

Kendin yazdığın duayı bırak; bir sıkın-
tıyla karşılaştığında Resulullah'a (s.a.a) sı-
ğın. İki rekât namaz kıl ve onun sevabını o 
hazrete hediye et... 
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17- Ziyaret namazı kılmak; en az ziyaret na-
mazı iki rekattır. Şeyh-i Şehid der ki: 

Resulullah (s.a.a) ziyaret edilirse ziyaret 
namazı türbenin içinde kılınmalıdır ve e-
ğer Ehlibeyt İmamlarından (a.s) biri ziya-
ret edilirse ziyaret namazı mezarın baş ta-
rafında kılınmalıdır. Ziyaret namazının 
türbenin camisinde de kılmak câizdir. 

Allame Meclisi der ki: 
Bence ziyaret ve diğer namazları meza-

rın arka tarafında ve baş tarafında kılmak 
daha iyidir. 

18- Ziyaret için özel bir namaz şekli rivayet 
edilmemişse, ziyaret namazının birinci rekâtın-
da Yâsîn Suresi'ni ve ikinci rekâtında Rahman 
Suresi'ni okumak. Namazdan sonra o hususta 
rivayet edilen dua varsa o duayı okumak, eğer 
rivayet edilen dua yoksa dini ve dünyası için 
aklına gelen duayı etmek ve duanın alanını ge-
nişletmek; çünkü bu duanın icabet edilme ihti-
mali daha fazladır. 

19- Şeyh-i Şehid der ki: İnsan mukaddes ha-
reme girdiğinde cemaat namazı kılındığını veya 
namaz vaktinin girmiş olduğunu görürse, önce 
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namaz kılmalı, aksi durumda önce ziyaret etmek 
daha iyidir; çünkü oraya ziyaret için gitmiştir. 
Eğer ziyaret esnasında namaz kılınırsa ziyaretçi-
nin ziyareti bırakarak namaza durması müste-
haptır ve o esnada namaz kılmaması mekruhtur. 

20- Şeyh-i Şehid, mübarek türbelerde Kur'an 
tilavet ederek onun sevabını ziyaret ettiği zatın 
ruhuna hediye etmenin de ziyaret adabından 
olduğunu vurgulamış, bunun sevabının ziyaret-
çiye döndüğünü ve ziyaret edilen kişinin de yü-
celmesine neden olduğunu ifade etmiştir. 

21- Yakışıksız ve boş sözler konuşmamak, 
dünya sohbetleriyle uğraşmamak; dünya soh-
betleriyle ve boş sözlerle uğraşmak her zaman 
ve her yerde kınanmış, özellikle Allah Teala'nın 
Nur suresinde "Allah'ın, onların yüceltilmesine 
ve isminin zikredilmesine izin verdiği evler-
dir..." (Nur/36) şeklinde yüceliklerini bildirdiği o 
mukaddes türbelerde hiç yakışık almaz. Bu tür 
hareketler rızkı engeller ve kalbi katılaştırır. 

22- Ziyaret esnasında sesi yükseltmemek. 
23- Günahlardan dolayı tövbe ve istiğfar et-

mek. Ziyaretten sonra daha önce sahip olduğu 
ahlak, davranış ve konuşmasını düzeltmek. 
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24- Mümkün olduğu kadar türbenin hiz-
metçilerine infak etmek. Bu mübarek yerlerin 
hizmetçilerinin hayır ve iyilik sever, dindar, 
görgülü olmaları, ziyaretçilerden gördüklerine 
tahammül etmeleri, onlara öfkelenmemeleri, 
sert davranmamaları, ihtiyacı olanların ihtiyaç-
larını gidermeye çalışmaları, yolunu kaybeden 
gariplere kılavuzluk etmeleri uygundur; kısaca-
sı hizmetçilerin o mekanları temiz tutma, koru-
ma, ziyaretçileri koruma gibi gerekli tüm işleri 
en iyi şekilde yapmaları gerekir. 

25- Etraftaki fakirlere ve ziyaretgâhın bulun-
duğu şehirdeki iffetli yoksullara, özellikle Al-
lah'ın nişanelerini yücelten seyitlere, ilim ehline, 
gur-bet ve düşkünlüğe duçar olanlara, para ve 
mal-larını çaldıran kimselere infak ve ihsan et-
mek. 

26- Şeyh-i Şehid der ki: Ziyaret adabından bi-
ri, ziyaretten sonra başkalarının ziyaret etmesi 
için dışarı çıkmakta acele etmektir. Yine şöyle 
eklemiştir: Kadınlar ziyaret etmek istediklerinde 
erkeklerden ayrılmalı ve yalnız ziyaret etmeli-
dirler. Ancak akşam [sakin vakitlerde] ziyaret 
etmeleri daha iyidir. Yine… iyi ve şık elbiseleri 
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çıkarıp normal bir elbise giymeli ve kendilerini 
daha az insanın görüp tanıması için gizlice dışarı 
çıkmalıdırlar; kadınların erkeklerle birlikte ziya-
ret etmeleri de mekruh olmasına rağmen câizdir. 

Buradan anlaşılıyor ki, bu konuda oldukça 
kınanan nokta, normalde kadınların ziyaret 
adına kendilerini süsleyerek güzel elbiselerle 
evden dışarı çıkmaları, ziyaretgâhlarda erkekle-
re engel olmaları veya kendilerini mezara yapış-
tırarak veya erkeklerin karşısında oturarak ziya-
ret etmeleri, insanların dikkatini dağıtmaları, 
ziyaret edenlere, namaz kılanlara, dua edenlere, 
ağlayanlara ve münacat edenlere engel olmaları 
ve insanları Allah yolundan engelleyenlerin 
kapsamına girmeleridir. Ve gerçekte bu tür ka-
dınların ziyareti ibadet değil ilahi yasak ve ha-
ramlardan, Allah'a yaklaşma vesilesi değil Al-
lah'tan uzaklaşma vesilesi sayılmalıdır. 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s), İmam Ali'nin 
(a.s) Irak halkına şöyle buyurduğu rivayet 
edilmektedir: 

Ey Irak halkı! Bana, kadınlarınızın yolda 
erkeklere ulaştıklarını (yabancı erkeklerle 
karşılaştıklarını) haber verdiler; hiç utan-
mıyor musunuz?! Allah, utanmayanlara la-
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net etsin. 
Esbağ b. Nubate İmam Ali'den (a.s) şöyle 

nakleder: 
En kötü dönem olan ahir zamanda ve kı-

yametin yaklaştığı bir dönemde kadınlar açı-
lacak, çıplak olacak, dinden çıkıp fitnelere gi-
recek, şehvetlere yönelecek, lezzet ve ayyaş-
lığa koşacak, haramları helal sayacaklar ve 
onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. 

27- Ziyaretçiler çok olduğu zaman mezara 
ulaşanlar, diğerlerinin de kendileri gibi mezara 
ulaşmaları için ziyaretlerini kısa tutup dışarı 
çıkmaları uygundur.  

28- Ziyaret dönüşünde veda ziyareti yapılır. 
Nakledilen dualarla yapılırsa daha uygundur. 
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DIMIŞK  ŞE H RİN DE Kİ E H LİBE YT  
T Ü RBE LE Rİ  

Hz. Zeynep Selamullahi Aleyha 

Suriye'nin Dımışk şehrinin güneyinde yer 
alan Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) kızı Hz. 
Zeyneb-i Kübra'nın (s.a) haremi, ziyaret edip 
yüzlerini kapısına sürmek için dünyanın dört 
bir yanından gelen çeşitli mezheplere mensup 
Müslümanların, özellikle Ehlibeyt sevgililerinin 
sığınağı ve kalplerinin attığı yerdir. 

Hz. Zeyneb'in (s.a) Kısaca Hayatı 
Doğumu: 
Müminlerin Emiri Hz. Ali'nin (a.s) iki kızı 

vardır. Bunlardan biri Zeyneb-i Suğra diye bili-
nen "Ümm-ü Külsüm" ve diğeri ise Abdullah b. 
Cafer'in eşi Zeyneb-i Kübra'dır. 
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Hz. Zeynep (s.a) hicretin beşinci yılında Ce-
maziyülevvel ayının beşinci günü Medine'de 
dünyaya gelmiştir. Hz. Zeynep (s.a) İmam Hüse-
yin'den iki yaş küçüktür. Nübüvvet ve imamet 
evinde ve o terbiye ile büyüyen Hz. Zeyneb'in 
(s.a) dedesi fahr-i kainat Hz. Muhammed Musta-
fa (s.a.a), annesi âlemdeki kadınların efendisi Hz. 
Fatımatü'z-Zehra'dır. Hz. Zeynep (s.a) beş yaşın-
da dedesi Allah Resulünü (s.a.a) ve annesi Hz. 
Fatıma'yı (s.a) kaybetmiştir. Babası, Peygamber 
efendimizden sonra insanların en üstünü ve ilk 
Müslüman olan Hz Aliyy-i Murtaza'dır. 

İsim ve Künyesi: 
Dedesi Hz. Peygamber ona "Zeynep" ismini 

vermiştir. Künyesi "Ümm-ü Külsüm" ve "Ümm-
ü Hasan"dır. Kendisiyle aynı ismi taşıyan kız 
kardeşi ile ayırt edilmesi için ona "Zeyneb-i 
Kübra" denilmektedir. Yine "Sıddıka-ı Kübra" 
diye bilinen annesi Fatımatü'z-Zehra'dan (s.a) 
ayırt edilebilmesi için "Sıddıka-ı Suğra" lakabı 
ile çağrılıyordu. Yine "Akile, Akiletu Benî Ha-
şim, Akiletü't-Talibiyyin, Muvassaka, Arife, 
Alimetun Gayru Mualleme, Fazile, Kâmile, 
Abidetu Âl-i Ali" lakaplarıyla tanınmaktadır. 
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Evliliği: 
Hz. Zeynep (s.a) evlilik yaşına varınca amcası 

Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah ile evlendi. Ab-
dullah Hz. Zeynep'ten (s.a) beş yaş daha büyüktü. 

Babasının büyük oğlu olan Abdullah b. Ca-
fer, annesi Habeşistan'a hicret edince orada dün-
yaya gelmişti. Abdullah, Habeşistan'da dünya-
ya gelen ilk Müslümandır. 

Hz. Zeyneb'in (s.a) Abdullah'tan Cafer, Avn, 
Ümmü Külsüm ve Ümmü Abdullah isimlerinde 
dört çocuğu olmuştur. Bazıları onun Abbas, 
Abdullah ve Muhammed isimlerinde üç oğlu-
nun daha olduğunu söylemişlerdir. 

Başına Gelen Musibet ler : 
Hz. Zeyneb-i Kübra (s.a) dedesi Allah Resu-

lü'nün vefatıyla başlayan birçok musibetlere uğ-
ramıştır. Peygamber efendimizden sonra annesi 
Hz. Fatıma'nın (s.a) musibetine şahit olmuş, son-
ra hicretin 40. yılında babası Emirü'l-Müminin 
Ali'nin (a.s) şahadetine tanık olmuştur. Babası-
nın şehadetinden sonra Hz. Zeyneb (s.a), karde-
şi İmam Hasan Müçteba'nın şahadetiyle bir bü-
yük musibete daha tanık olmuş, bu büyük mu-
sibetlerden büyük sabır ve direniş dersi almış, 
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böylece Kerbela sahrasında karşılaşacağı musi-
betler karşısında sarsılmaz bir dağ gibi olmaya 
hazırlanmıştır. İşte bu nedenle Kerbela çölünde 
çocuklarından, kardeşlerinden, yeğenlerinde ve 
kendi ailesinden onlarcasının çok feci bir şekilde 
kurban olmalarına tanık olmasına rağmen sabır 
ve metanetini kaybetmemiştir.  

Hz. Zeynep (s.a) kardeşi şehitler efendisi Hz. 
İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamının mesajını İslam 
topraklarının dört bir yanına ulaştırmak, Ehli-
beyt'in ve İmam Hüseyin'in (a.s) çocuklarının 
sorumluluğunu üstlenebilmesi için sanki özel-
likle eğitiyordu Allah Teala onu. Hz. Zeyneb'in 
Kufe'de İbn Ziyad'ın karşısında ve yine Şam'da 
Yezid'in sarayında okuduğu hutbelerde İmam 
Hüseyin'in (a.s) mazlumiyeti, kimliği, misyon 
ve hedefini açıklayıp onların gerçek çehresini 
insanlara tanıtması, maskelerini düşürmesi ve 
onları yerden yere vurması böyle sarsılmaz bir 
sabır, metanet ve direnişi gerektiriyordu. 

Hz. Zeybep (s.a) bir süre esir kaldıktan sonra 
İmam Hüseyin'in (a.s) ailesinden olan diğer 
esirlerle birlikte ve Kerbela'ya ve oradan da 
Medine'ye döndü. 
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Hz. Zeyneb'in  (s.a) Vefat ı ve Türbesi 
Hz. Zeynep (s.a) Medine'ye döndükten bir 

yıl sonra eşi Abdullah b. Cafer'le birlikte tekrar 
Dımışk'a gitmek zorunda kaldı. Abdullah'ın 
orada arazisi vardı.  

Hz. Zeynep (s.a) "Raviye" denen köyde bir 
süre kaldıktan sonra hicretin 62. yılında, Recep 
ayının on beşinde pazar akşamı orada vefat etti 
ve Müslümanların çoğunluğu arasında meşhur 
görüşe göre günümüzde Zeynebiyye diye meş-
hur olan ve şehre bitişen, eski Dımışk'a yedi km. 
uzaklıktaki Raviye köyünde defnedildi. 

Bazı nakillere göre, Hz. Zeyneb (a.s) Medi-
ne'ye döndükten sonra her toplulukta insanlara 
Ümeyyeoğulları'nın zulüm ve cinayetlerini an-
lattığı için Yezid'in emriyle Medine valisi ondan 
Medine'yi terk etmesin istemiş ve o da kocasıyla 
birlikte Şam'a gitmek zorunda kalmıştır. 

Hz. Zeyneb'in Şam'da Yezid'in 
Karşısında Okuduğu Hutbe 

İmam Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti Yezid'in ter-
tiplediği meclise götürüldü. İmam Hüseyin'in 
(a.s) kesik başı da Yezid'in önüne bırakılmıştı. 
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Yezid bir çubuk istedi ve onunla İmam Hüseyin'in 
(a.s) dudak ve dişlerine vurmaya başladı ve sonra 
da İbn-i Zeb'arî'nin şiirini okumaya başladı: 

Keşke Bedir Savaşı'nda öldürülen kabi-
lemin büyükleri olsalardı da,  

Hazrec kabilesinin, kılıçlarımızın inme-
siyle nasıl inlediğini görselerdi.  

Görselerdi de bunun sevinciyle çığlık atarak 
"Ey Yezid, ellerin kırılmasın!" deselerdi!  

Biz Haşimoğulları büyüklerini öldüre-
rek, Bedir Savaşı'nın yerine hesap ettik.  

Ahmed'in yaptıklarından ötürü, onun 
oğullarından intikam almazsam Hindifo-
ğulları'ndan değilim! 

Ali kızı Zeyneb (s.a) bunu duyunca, yerin-
den kalktı. Allah'a hamd-u senâ ve Resul'üne 
salat ettikten sonra şu ayeti okudu: 

Sonra kötülük yapanların uğradıkları 
son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve 
alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok 
kötü oldu.1 

Ve şöyle devam etti: 

 
1- Rûm, 10 
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"Ey Yezid, esir olarak şehir şehir dolaştır-
makla bu geniş yeryüzünü ve bu fezayı bize dar 
ettiğini, bizi Allah katında hor ve zelil, kendini 
de yücelttiğini ve bu olayların da senin yüce 
makamından olduğunu mu sanırsın ki bundan 
ötürü çok övünür ve sevinirsin? Dünyanı abat 
ettiğin için çok mu mutlusun? Her şeyin istedi-
ğin gibi gerçekleşmesine ve saltanatı ele geçir-
mene çok mu sevinirsin? Yavaş ol, yavaş! Al-
lah'ın, "O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığı-
mız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasın-
lar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, 
diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir 
azab vardır."1 buyurduğunu unuttun mu yok-
sa?" 

"Ey azat edilenlerin (Mekke'nin fethi sonra-
sında) oğlu, kendi kadın ve cariyelerini perde 
ardında tutup Resululla-h'ın (s.a.a) kızlarını da 
yüzü açık ve örtüsüz olarak düşmanlarının ya-
nında şehir şehir dolaştırman ve her konağın 
sakinlerine göstermen, yabancıya ve aşinaya, al-
çaklara ve şerefli insanlara, bu himayesiz esirleri 
göstermen insaf ve adalet midir? Soylu ve asil 

 
1- Âl-i İmrân, 178 
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insanların ciğerini ağzına alıp sonra dışarı atan 
ve şehitlerin kanıyla beslenen birinden1 nasıl 
merhamet beklenebilir? Her zaman itiraz, hu-
sumet ve kinle bize bakan kimse, elinden gelen 
her türlü kötülüğü neden yapmasın? Şimdi de 
sanki bu yaptığıyla günah işlememiş gibi mest 
ve mağrur bir hâlde cennet gençlerinin efendisi 
Hüseyin b. Ali'nin (a.s) dişlerine çukubla vuru-
yor ve pervasızca, 'Bedir Savaşı'nda ölen büyük-
lerim keşke burada olsalardı da bu durumu 
görmekle çığlıklar atarak, 'Ellerin dert görmesin 
ey Yezid!' deselerdi.' diyorsun. Niye bu sözü 
demeyesin ve niye bu şiiri okumayasın ki? Sen 
Muhammed (s.a.a) evlatlarının kanına buladın 
elini ve yeryüzünün yıldızları olan Abdulmutta-
liboğulları'nı katlettin. Fakat bununla kendi 
ölüm ve bedbahtlığına zemin oluşturdun. Şimdi 
de duyuyorlarmış gibi kendi kabilenin yaşlıları-
nı sesliyorsun. Çok geçmeden sen de onlara ka-
tılacak ve 'Keşke ellerim kırılsaydı ve dilim lâl 
olsaydı da bunları demeseydim!' diyeceksin." 

"Ey güçlü Allah'ım, bize zulmedenlerden in-
tikamımızı ve hakkımızı al ve gazabının ateşin-

 
1- Hind'in Uhud Savaşı'nda, Hamza'nın ciğerini ağ-

zına alarak yemek istemesi olayına işarettir. 



 28 

de yak onları!"  
"Yezid! Bu yaptıklarınla ancak kendi derini 

yüzdün ve kendi etini parçaladın. Çok sürme-
yecek; Peygamber (s.a.a) evlatlarının kanını 
akıtmak ve Ehlibeyt'ine saygısızlıkta bulunmak-
la yüklendiğin bu vebalin altında Hz. Peygam-
ber'in (s.a.a) huzuruna çıkacaksın. O gün Allah 
onları bir araya toplayacak ve haklarını alacak-
tır. "Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' 
sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında diridir-
ler, rızıklanmaktadırlar."1 Allah'ın hükmedici, 
Muhammed'in (s.a.a) davacı ve Cebrail'in de 
ona yardımcı olacağı gün senin için yeterlidir. 
Seni bu makama getirerek Müslümanların sırtı-
na bindirenler, zalimler arasından ne de kötü 
bir bedel seçtiklerini çok yakında anlayacak ve 
kimin daha bedbaht olduğunu bilecekler. Sen 
konuşulmayacak kadar değersiz birisin; ama 
mevcut durum, seninle konuşmayı mecbur et-
miştir. Seni kınamak ve zemmetmek ise benim 
gözümde değerli ve büyük bir iştir. Gözler ağ-
lamakta ve sineler de gam ateşiyle yanmakta. 
Ah, Allah ordusunun şey-tan ordusu eliyle öl-

 
1- Âl-i İmrân, 169 
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dürülmesi ne ilginçtir! Bizim kanımız ellerinden 
damlamakta ve etlerimiz ise ağızlarında çiğ-
nenmekte. O arı ve pak bedenler yer üstünde 
kalmıştır. Çöl kurtları sırayla onları ziyaret et-
mekteler." 

"Ey Yezid, bugünkü zaferini ganimet biliyor 
isen, yaptıklarından başka bir şey göremeyece-
ğin o gün geldiğinde bunun hesabını verecek-
sin. Allah kullarına haksızlık etmez! Biz de 
şikâyetimizi O'na yöneltiyoruz. O'dur bizim sı-
ğınağımız. Ey Yezid, kendi işinle meşgul ol ve 
istediğin şekilde düzen kurmak için çalış! Ne 
yaparsan yap, Allah'a andolsun ki adımızı sile-
meyecek, vahyimizi söndüremeyecek ve bizim 
işimizi bitiremiyeceksin. Alnındaki bu lekeyi de 
silemeyeceksin. Çünkü aklın âlil, yaşayacağın 
günler az ve kâlildir. "Allah'ın laneti zalimlerin 
üzerine olsun!" diye seslendiğinde gaybî müna-
di, o gün bu topluluğun da dağılacaktır. Allah'a 
hamdolsun ki, başlangıcımızı saadet ve mağfi-
ret, sonumuzu da şehadet ve rahmet kıldı. Al-
lah'tan istiyoruz ki nimetini şehitlerimize ta-
mamlasın, mükâfatlarını artırsın ve bizleri de 
onlar için salih haleflerden kılsın. Çünkü O, ba-
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ğışlayan ve şefkatlidir. Allah bize yeter, ne de 
güzel vekildir O!" 

Hz. Zeyneb'in (s.a) Haremine Girmek 
İçin Okunan İzin Duası 

 حيمِ رَّ لِن امحْ رَّ ِهللا ال مِ سْ بِ 
 هِ يائِ بِ نْ اَ  وَ  هِ تِ کَ الئِ مَ  نِ ذْ اِ  وَ  هِ ولِ سُ ِن رَ ِن ِهللا َو ِاذْ ابِِذْ 

 ةِ دَ يِّ ـسَّ ال نِ ذْ ابِِ  وَ  نيَ ومِ صُ عْ مَ الْ  ةِ مَّ ئِ الَ اْ  وَ  نيَ لِ سَ رْ مُ الْ 
 هِ يْ لَ عَ  نيَ نِ ـمِ ؤْ مُ الْ  ريِ مِ اَ  مامِ الِ اْ  تِ نْ ی بِ ربَْ کُ الْ  بَ نَ ـيْ زَّ ال

ُعو َهللا دْ ، َو اَ ةَ کَ اَر ـبُ املْ  ةَ ضَ وْ الرَّ  هِ هذِ  لُ خُ دْ اَ  المُ السَّ 
 یِّ بِ نَّ لل، َوِ  ةِ يَّ ودِ بُ عُ لْ ابِ  هللِ ُفِ  رتَِ ـعْ ، َو اَ اتِ وَ عَ الدَّ  ونِ نُ فُ بِ 

رَّبِّ  ،ةِ اعَ لطَّ الُم ابِ السَّ  مُ هِ يْ لَ َني عَ ومِ صُ عْ مَ الْ  ةِ مَّ ئِ الَ َو اْ 
، ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِين ُخمَْرَج ِصْدٍق  َأْدِخْلِين 
ِهللا َواِبهلِل  ِبْسمِ . ِصريًاَك ُسْلَطاً� نَ ُدنْ لَ  ِيل ِمنْ  َواْجَعلْ 

َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه 
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ِلِه َالّلـُهمَّ اْغِفْر يل َواْرَمحْين َوُتْب َعَليَّ ِانََّك َاْنَت َوآ
 التَّّواُب الرَّحيُم.

Okunuşu: 

Bi-iznillahi ve izni Resulihi ve izni mela-
iketihi ve enbiyaihi'l-mürselîne ve'l-eimme-
ti'l-masûmîne ve bi-izni's-Seyyideti, ez-Zey-
nebe'l-Kübra, binti'l-İmam Emiri'l-Müminin 
aleyhi's-selâm, edhulu hazihi'r-ravzate'l-mü-
bareke ve ed'uvellahe bi-funûni'd-deavat, ve 
e'terifu lillahi bi'l-ubûdiyye, ve li'n-Nebiyyi 
ve'l-Eimmeti'l-masûmîne aleyhimu's-selâmu 
bi't-tae. Rabbi edhilnî mudhale sıdkın ve ah-
ricnî muhrace sıdkın, vec'al min ledunke sul-
tanen nasîra. Bismillahi ve billahi ve fî 
sebîlillahi ve ala milleti Resulillahi sallallahu 
aleyhi ve Alih. Allahummeğfir lî verhamnî 
ve tub aleyye, inneke ente't-tevvabu'r-rahîm. 

Anlamı: 
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Allah'ın izniyle, Resulünün izniyle, mukar-
rep meleklerin, gönderilmiş peygamberlerinin 
ve masum imamların izniyle ve efendimiz, 
İmam Emirü'l-Müminin Ali'nin (ona selam ol-
sun) kızı Zeyneb-i Kübra'nın izniyle giriyorum 
bu mübarek ravzaya ve çeşitli dualarla çağırıyo-
rum Allah'ı; Allah'ın kulu olduğumu, Peygam-
ber ve masum Ehlibeyt İmamları'na itaat etme-
nin farz oluşunu itiraf ediyorum. Rabbim, beni 
doğruluk üzere içeri sok ve beni doğruluk üzere 
dışarı çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver. 

Hz. Zeyneb'in (s.a) Ziyaretnamesi 

Seyyid İbn Tavus (r.a) Misbahu'z-Zair adlı ki-
tabında Ehlibeyt İmamları'nın evlatlarının ziya-
ret edildiği iki ziyaret nakletmiştir. Biz aşağıda-
ki ziyaret metnini o ziyaretlerden aldık: 

 يلَ عَ  المُ لسَّ اَ ، فىطَ صْ مُ لْ ا كِ دِّ ي جَ لَ عَ  المُ لسَّ اَ 

، َسْنيِ َسِن َواحلُْ احلَْ ي لَ عَ  المُ لسَّ اَ َتَضی، ُمرْ  الْ يكِ بِ اَ 
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 يلَ عَ  المُ لسَّ اَ ِمِنَني. ُمؤْ  ُامِّ الْ ةَ جيَ دِ ي خَ لَ عَ  المُ لسَّ اَ 

ِة الطّاِهرِيَن. فاِطَمَة اُمِّ اْ الْ  ِک َايـَّتُـَها َعليْ  المُ لسَّ اَ َألِئمَّ

يَِّدِة الزَِّکيَِّة الطَّاِهَرِة الْ   .ِفيَّةِ َوِليَِّة، الّداِعَيِة احلَْ السَّ

ِت ًقا، َو َدَعوْ ِت ِصدْ ِت َحقًّا َو َنَطقْ ُد اَنَِّک قـُلْ هَ َاشْ 
الِک َعالنِيًَّة َو ِسرًّا، فاَز ُمتَِّبُعِک َو َجنا  الَی َو َموْ ِاَلی ُموْ 

ُبِک. ِاشْ  ُقِک، خاَب َو َخِسَر ُمَکذِّ َهدی ِلی هِبِذِه ُمَصدِّ
َو  ُکمْ فائِزِيَن ِمبَعرَِفتِ الْ  َدِک ِمنَ الشَّهاَدِة ِ الَُکوَن ِعنْ 

 .َواتِّباِعُکمْ  ِديِقُکمْ ، َو َتصْ طاَعِتُکمْ 
َنَة َسيِّدی، ها َا� ِک � َسيَِّدِتی َوابْـ ي لَ عَ  المُ لسَّ اَ 
ِدُعَک ِديِنی َوَامانَِتی َوَخواتِيَم َعَمِلی َوَجواِمَع َاَملی تـَوْ َاسْ 

 ُه.ُة ِهللا َوبـَرَکاتُ ِک َوَرمحَْ ي لَ عَ   المُ لسَّ اَ تـََهی َاَجِلی،  ِاَلی ُمنْـ 
Okunuşu: 
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Esselamu alâ ceddiki'l-Mustafa, esselamu 
ela ebiki'l-Murtaza, esselamu alâ seyyidey-
ni'l-Hasani ve'l-Hüseyin. Esselamu ale'l-Ha-
ticete ümmü'l-müminin. Esselamu alâ Fati-
mete ummu'l-eimmeti't-tahirîn. Esselamu 
aleyki eyyetuhe's-seyyidetu'z-zekiyye, et-ta-
hiretu'l-veliyye, ve'd-daiyetu'l-hafiyye.  

Eşhedu enneki gulti hakken ve netagti 
sıdgan ve deavti ila mevlaye ve mevlaki ela-
niyyeten ve sirren. Fâze muttebiuki ve neca 
musaddiguki, habe ve hasire mukezzibuki 
ve'l-mutehallifu enki. İşhidi li bi-hazihi'ş-
şehadeti li ekune indeki mine'l-faizine bi-
ma'rifetikum ve taetikum. Ve tasdigikum 
ve't-tibaikum. 

Vesselamu aleyki ya seyyideti ve'bnete 
seyyidi. Hâ ene estevdiuki dîni ve emaneti 
ve havatime ameli ve cevamia emeli ila 
munteha eceli. Vesselamu aleyki ve rahme-
tullahi ve berekatuh. 
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Anlamı: 
Selâm olsun deden Mustafa'ya, selâm olsun 

baban Murtaza'ya, selâm olsun iki efendi Hasan 
ve Hüseyin'e, selâm olsun müminlerin annesi 
Hatice'ye. 

Selâm olsun Ehlibeyt İmamları'nın annesi Fa-
tıma'ya, selâm olsun sana ey arınmış efendimiz ve 
ey tertemiz velimiz ve ey ikram sahibi davetçi. 

Şehadet ederim ki sen hakkı söyledin, doğru 
konuştun, insanları açıkta ve gizlide benim ve 
senin Mevlana davet ettin. Sana tabi olan saade-
te erdi, seni doğrulayan kurtuluşa erdi; seni ya-
lanlayan ve sana muhalefet eden ise ümidi boşa 
çıktı, zarar etti. Sen de benim bu şehadetime ta-
nıklık yap ki ben de sizi tanımak, size itaat et-
mek, sizi tasdik etmek ve sizi izlemekle kurtulu-
şa erenlerden olayım. 

Selâm olsun sana ey efendim ve efendimin 
kızı. Ben ömrümün sonuna kadar dinimi, ema-
netimi, amelimin sonlarını ve tüm arzularımı 
sana emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun. 
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Hz. Zeyneb'in (s.a) Mufcaa Ziyareti 

 يمِ حِ الرَّ  ْمحنِ الرَّ  هللاِ  ْسمِ بِ 
َالسَّالُم  ،ياءِ نْبِ ْاالَ  دَ يِّ َلْيِك � ِبْنَت سَ اَلسَّالُم عَ 

َالسَّالُم  ،واءَ لِ الّ وَ  ْوضِ احلَْ  بِ َعَلْيِك � بِْنَت صاحِ 
 ِاىلَ  لَ صِ وُ وَ  ماءِ السَّ  ِبِه ِاىلَ  جَ رِ ْن عُ َعَلْيِك � بِْنَت مَ 

 .ْدىنَ ْو اَ اَ  ْنيِ ْوسَ قَـ  قابَ  قامِ مَ 
 ،ىرُ اْلوَ  دِ يِّ سَ ى وَ دَ اهلُْ  ِيبِّ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت نَ 

اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت  ،ىدَ الرَّ  نَ مِ  بادِ اْلعِ  ذَ ْنقِ مُ وَ 
 ْاال�ِت وَ  ،يمِ مِ اْلعَ  فِ رَ الشَّ وَ  ،يمِ ظِ اْلعَ  ْلقِ اخلُْ  بِ صاحِ 

 .يمِ كِ احلَْ  ْكرِ الذِّ وَ 
 ،ودِ ْحمُ اْلمَ  قامِ اْلمَ  بِ َالسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت صاحِ  

الُم  ،ودِ ْشهِ اْلمَ  واءِ ِ◌◌ّ اْللِ وَ  ودِ ْورِ مَ الْ  ْوضِ احلَْ وَ  َالسَّ
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 بِ صاحِ وَ  ،ْسالمِ ْاالِ  ينِ دِ  جِ نْـهَ � ِبْنَت مَ َعَلْيِك 
قِ  لَ اْل   ةِ بْـ

Mufcaa Ziyaretinin Anlamı 

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla 

Selâm olsun sana ey peygamberlerin 
efendisinin kızı, selâm olsun sana ey (Kev-
ser) havuzunun ve (kıyamet günündeki) 
sancağın sahibinin kızı, selâm olsun sana ey 
gökyüzüne çıkarılan, (Allah'a) iki yay arası 
kadar veya daha fazla yaklaştırılan kimse-
nin kızı. 

Selâm olsun sana ey hidayet peygam-
berinin, insanların efendisinin ve kulları 
yok olmaktan kurtaranın kızı, selâm olsun 
sana ey yüce ahlaka, kapsamlı üstünlüğe, 
ilahi, ayetlere ve Kur'an-ı Kerim'e sahip 
olanın kızı. 
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Selâm olsun sana ey övülmüş (şefaat) 
makamına, inilecek havuza, apaçık görü-
lecek sancağa sahip olanın kızı, selâm ol-
sun sana ey İslam dininin apaçık yolunun, 
kıble ve Kur'an'ın, doğruluk, hak ve ihsan 



 39 

اَلسَّالُم  ،ْحسانِ ْاالِ وَ  قِّ احلَْ وَ  ْدقِ الصِّ  مِ لَ عَ وَ  ،نِ آرْ اْلقُ وَ 
  ورِ ْشهُ مَ وَ  ،ياءِ ْتقِ ْاالَ  مِ لَ عَ وَ  ، ياءِ نْبِ ْاالَ  ةِ ْفوَ َعَلْيِك � بِْنَت صَ 

 . هُ كاتُ َر بَـ وَ   هللاِ   ةُ محَْ رَ وَ   ،ماءِ السَّ وَ   ضِ رْ  ْاالَ ِيف   ْكرِ الذِّ 
  ، هِ ْلقِ خِ  دِ يِّ سِ وَ  هللاِ  ْلقِ خَ  ْريِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت خَ 

 ْعدَ بَـ  دِ بَ ْاالَ  رِ اخِ وَ  ،هِ اواتِ مسَ وَ  هِ ْرضِ اَ  اجيادِ  ْبلَ قَـ  دِ دَ اْلعَ  لِ وَّ اَ وَ 
الُهوِت، َو لْ ا ةُ ْسخَ نُ  هُ وحُ ي رُ ذِ لَّ اَ  ،هاْهلِ اَ نْيا وَ الدُّ  ناءِ فَ 

 يِّ احلَْ  ةُ زانَ خَ  هُ ْلبُ قَـ وَ  ،وتِ كُ لَ اْلمَ وَ  ْلكُ اْلمُ َخُة ُصورَتُُه نُسْ 
 . هُ كاتُ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَْ رَ وَ  ،وتُ ي ال ميَُ ذِ الَّ 

 دِ يِّ سَ  ،مامِ ْلغَ ابِ  لِ لَّ ظَ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت اْلمُ 
 ،رِ ْحشَ اْلمَ  ْومَ يَـ  ةِ مَّ ْاالُ  يعِ فِ شَ وَ  ،ْنيِ لَ قَ  الثـَّ ْوَىل مَ وَ  ْنيِ ْونَ اْلكِ 

 .هُ كاتُ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَْ رَ وَ 



 40 

َالسَّالُم  ،ياءِ ْوصِ ْاالَ  دِ يِّ َالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت سَ 
الُم َعَلْيكِ  ِ◌،ياءْتقِ ْاالَ   مامِ اِ  � ِبْنتَ  َعَلْيكِ  �  َالسَّ
  ِبْنتَ 
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sancağının kızı. Selâm olsun sana ey pey-
gamberlerin seçkininin, takvalıların sanca-
ğının, yer ve gökte tanınanın kızı; Allah'ın 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.  

Selâm olsun sana ey yaratılmışların en 
üstününü, (Allah'ın) yarattıklarının efendi-
sinin, Allah'ın yer ve göklerinin oluşmasın-
dan önceki ilk sayının (ilk yaratılanın), dün-
ya ve ondaki varlıkların yok olmasından 
sonra geriye kalan son kişinin kızı; (öyle bir 
kişinin kızı ki) ruhu Lahut nüshası, yüzü 
mülk ve melekut nüshası, kalbi hiçbir za-
man ölmeyen dirinin (Allah'ın) mahzeni-
dir; Allah'ın rahmet ve bereketleri (senin 
üzerine olsun).  

Selâm olsun sana ey bulutlar vesilesiyle 
üzerine gölge oluşturulan, iki alemin efen-
disi, insan ve cinlerin mevlası, mahşer günü 
ümmetin şefaatçisinin kızı; Allah'ın rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun.  

Selâm olsun sana ey vasilerin efendisinin 
kızı, selâm olsun sana ey takvalıların önderi-
nin kızı, selâm olsun sana ey Allah velilerinin 
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 ،ياءِ ْصفِ ْاالَ  مادِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت عِ  ،ياءِ ْولِ ْاالَ  ْكنِ ُر 
اَلسَّالُم َعَلْيِك  ،ينِ الدِّ  وبِ ْعسُ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت يَـ 

  دِ يِّ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت سَ  ،نيَ نِ ْؤمِ اْلمُ  ريِ مِ � بِْنَت اَ 
اَلسَّالُم  ،ةِ رَ اْلربََ  دِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت قائِ  ،نيَ يِّ صِ اْلوَ 

اَلسَّالُم َعَلْيِك �   ،ةِ رَ جَ اْلفَ وَ  ةِ رَ فَ اْلكَ  عِ َعَلْيِك � بِْنَت قامِ 
 دِ يِّ سَ  ةِ يفَ لِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت خَ  ،نيَ يِّ بِ النَّ  ثِ بِْنَت وارِ 

 .ينِ الدِّ  ياءِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت ضِ  ،نيَ لِ ْرسُ اْلمُ 
 ،نيِ قِ ى اْليَ لَ عَ  يمِ ظِ اْلعَ ِأ بَ ـَالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت النَّ 
 ْيهِ لَ عَ  اسِ النّ  سابُ ْن حِ َالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت مَ 

 ةُ محَْ رَ وَ  ،ْيهِ لَ عَ  يرِ دِ اْلغَ  ْومَ يَـ  صُّ النَّ وَ  ،ْيهِ دَ  يُ ِيف  رُ ْوثَـ اْلكَ وَ 
 .هُ كاتُ رَ بَـ وَ  هللاِ 

 يلُ ْربائِ ها جِ تِ �قَ  مامَ زَ  ْن قادَ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت مَ 
 بُّ الرَّ   هابِ بَ سَ بِ  بَ ضِ غَ وَ   ،يلُ ْسرافِ ا إِ صاهبِ  مُ ها ِيف كَ شاَر وَ 
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rüknünün kızı, selâm olsun sana ey seçkin 
kişilerin direğinin kızı, selâm olsun sana ey 
dinin önderinin kızı, selâm olsun sana ey 
Emirü'l-Müminin'in kızı, selâm olsun sana 
ey vasilerin efendisinin kızı, selâm olsun 
sana ey iyi kişilerin önderinin kızı, selâm 
olsun sana ey kâfirlerin ve facirlerin kökü-
nü kazıyanın kızı, selâm olsun sana ey pey-
gamberlerin mirasçısının kızı, selâm olsun 
sana ey elçilerin efendisinin halifesinin kızı, 
selâm olsun sana ey dinin nurunun kızı. 

Selâm olsun sana ey (kıyamet gününün) 
büyük haberini kesin bir şekilde bildirenin 
kızı, selâm olsun sana ey (kıyamet günü) 
insanları hesaba çekmek üzerine bırakılan, 
Kevser havuzu ellerinde olan, Gadir-i Hum 
gününün apaçık nassı kendi hakkında ola-
nın kızı, Allah'ın rahmet ve bereketleri se-
nin üzerine olsun. 

Selâm olsun sana ey devesinin yularını Ceb-
rail çeken, musibetlerine İsrafil iştirak e-
den, Yüce Allah onun sebebiyle gazap eden, 
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 يمُ لِ ى اْلكَ وسَ مُ وَ  وحٌ نُ وَ  ،يلُ لِ ـاخلَْ  يمُ ْبراهِ ا اِ اهبِ صَ مُ ى لِ كَ بَ وَ 
ُة ِهللا رِيِب َوَرمحَْ غَ الْ  ،يلُ لِ اجلَْ  الشَِّهيِد َسْنيِ  احلُْ الءِ ْربَ  كَ ِيف 

 َوبـَرَکاتُُه. 
اَلسَّالُم  ،عِ واطِ السَّ  ورِ دُ ◌ُ باَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت الْ 

 .هُ كاتُ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محُْ رَ وَ  عِ والِ الطَّ  وسِ مُ َعَلْيِك � بِْنَت الشُّ 
َالسَّالُم  ،فاصَ وَ  مَ ْمزَ َالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت زَ 

ْنَت مَ  الُم َعَلْيِك � ِبْنَت  ،ىنمِ وَ  ةَ كَّ َعَلْيِك � ِب َالسَّ
َالسَّالُم َعَلْيِك �  ،واءِ  اهلَْ ِيف  ى الْرباِق لَ عَ  لَ ْن محُِ مَ 

ى لَ عَ  هُ لَ ذَ بَ وَ  ،داءِ الرَّ  ْطرافَ أبَِ  كوةَ الزَّ  لَ ْن َمحَ ِبْنَت مَ 
 نَ ِبِه مِ  يَ ْسرِ ْن اُ َالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت مَ  ،راءقَ اْلفُ 
اَلسَّالُم  ،ْقصىْاالَ  دِ ْسجِ  اْلمَ ِاَىل  رامِ احلَْ  دِ ْسجِ اْلمَ 

اَلسَّالُم َعَلْيِك �  ،ْنيِ يْـفَ لسَّ ابِ  بَ رَ ْن ضَ َعَلْيِك � بِْنَت مَ 
  اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنتَ  ،ْنيِ تَ بْـلَ ى قِ لّ ْن صَ بِْنَت مَ 
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musibetlerine şehit ve garip Hüseyin'in 
Kerbela'sında İbrahim Halil, Nuh ve İbrahi-
m-i Kelim ağlayan (Hz. Fatıma)nın kızı, Al-
lah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun. 

Selâm olsun sana ey parlak dolunayların 
kızı, selâm olsun sana ey ışıldayan güneş-
lerin kızı, Allah'ın rahmet ve bereketleri se-
nin üzerine olsun. 

Selâm olsun sana ey Zemzem'le Safa'nın 
kızı. Selâm olsun sana ey Mekke ile Mina'-
nın kızı. Selâm olsun sana ey (miraç gecesi) 
burakın üzerinde gökyüzünde taşınanın kı-
zı. Selâm olsun sana ey ridasıyla zekat taşı-
yıp onu fakirlere dağıtanın kızı. 

Selâm olsun sana ey Mescid-i Haram'dan 
Mescid-i Aksa'ya götürülenin kızı. 

Selâm olsun sana ey iki kılıçla vuranın kı-
zı. Selâm olsun sana ey iki kıbleye namaz kı-
lanın kızı, selâm olsun sana ey Muhammed 



 46 

 يٍّ لِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت عَ  ،فىْصطَ اْلمُ  دٍ مَّ حمَُ 
 ،ْهراءِ الزَّ  ةَ مَ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت فاطِ  ،ضىْرتَ اْلمُ 

 .ْربىالكُ  ةَ ◌َ يجَ دِ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت خَ 
اَلسَّالُم  ،ْختارِ اْلمُ  دٍ مَّ حمَُ  كِ دِّ ى جَ لَ عَ اَلسَّالُم َعَلْيِك وَ 

ى لَ عَ اَلسَّالُم َعَلْيِك وَ  ،ارِ رّ اْلكَ  رِ ْيدَ حَ  يكِ بِ ى اَ لَ عَ َعَلْيِك وَ 
ى لَ عَ  هللاِ  جُ جَ ْم حُ هُ وَ  ،ْخيارِ الَ اْ  ْطهارِ ْاالَ  اتِ ادالسَّ 
ِد َاِخيَک ُولْ  ِمنْ  ماءِ السَّ وَ  ْرضِ ْاالَ  ساداتُ وَ  ،ْقطارِ ْاالَ 
َعِة  ئاِن، َوُهَو اَبُو التِّسْ شاِن الظَّمْ لَعطْ  الشَِّهيِد اْ َسْنيِ احلُْ 

 ْرضِ ْاالَ ِب وَ لَغرْ ِق َواْ ُحُجُج ِهللا ِيف الشَّرْ  هاِر َوُهمْ َالطْ اْ 
 قِ الئِ اخلَْ  لِّ كُ   ْعناقِ لى اَ عَ  ْرضٌ ْم فَـ هُ بـُّ حُ  ذينَ لَّ اَ ، ماءِ السَّ وَ 
 .حانِ لقاِدِر السُّبْ ُلوِقَني ِخلاِلِق اْ ملَخْ اْ 

اَلسَّالُم  ،مِ ْعظَ ْاالَ  هللاِ  ِيلِّ َالسَّالُم َعَلْيِك � ِبْنَت وَ 
 ْيِك �اَلسَّالُم َعلَ  ،مِ ظَّ ـعَ اْلمُ  هللاِ  ِيلِّ وَ  ْختَ َعَلْيِك � اُ 
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Mustafa'nın kızı, selâm olsun sana ey Ali 
Murtaza'nın kızı, selâm olsun sana ey Fa-
tımatü'z-Zehra'nın kızı, selâm olsun sana ey 
Hatice-i Kübra'nın kızı. 

Selâm olsun sana ve deden Muhammed 
Mustafa'ya, selâm olsun sana ve baban 
Haydar-ı Kerrar'a, selâm olsun sana ve ter-
temiz ve seçilmiş efendilere. Kardeşin, ter-
temiz dokuz imamın babası Hüseyn-i Şe-
hid'in soyundan olanlar Allah'ın alemde-
kilere hüccetleri, yeryüzü ve gökyüzünün 
efendileridirler. Onlar doğuda ve batıda, 
yerde ve gökte Allah'ın hüccetleridirler. On-
lar öyle kişilerdirler ki sevgileri Süphan ve 
Kadir Yaratıcının tüm yarattıklarının üzeri-
ne farzdır. 

Selâm olsun sana ey Allah'ın en büyük 
velisinin kızı, selâm olsun sana ey Allah'ın 
en büyük velisinin kız kardeşi, selâm ol-
sun sana ey Allah'ın saygın velisinin halası, 
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 بِ صائِ اْلمَ  مَّ اَلسَّالُم َعَلْيِك � اُ  ،مِ رَّ ـكَ اْلمُ  هللاِ  ِيلِّ وَ  ةَ ـمَّ عَ 
 .هُ كاتُ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَْ رَ وَ  بُ يـْنَ � زَ 

اَلسَّالُم  ،ةُ يَّ ْرضِ اْلمَ  ةُ يقَ دِّ اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الصِّ 
اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها   ،ةُ يدَ شِ الرَّ  ةُ لَ َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلفاضِ 

 ةُ ميَ رِ اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلكَ  ،ةُ لَ اْلعامِ  ةُ مَ اْلعالِ  ةُ لَ اْلكامِ 
اَلسَّالُم  ،ةُ يَّ قِ النَّ  ةُ يَّ قِ اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها التَّ  ،ةُ يلَ بِ النَّ 

  ِيف  ومِ ْظلُ اْلمَ  ْنيِ سَ ْلحُ ا لِ هَ تَـ بَـ ْت حمََ رَ هَ ظْ اَ ْن َعَلْيِك � مَ 
 وبِ لُ ْلقُ لِ  ةِ قَ ْحرِ اْلمُ  بَ صائِ  اْلمَ تْ لَ مَّ حتََ وَ  ،ةٍ يدَ دِ عَ  دٍ وارِ مَ 
  تِ ظَ فِ ْن حَ اَلسَّالُم َعَلْيِك � مَ  ،ةٍ يدَ دِ شَ  التٍ مُّ حتََ  عَ مَ 

 ا ِيف هَ ْفسَ ْت نَـ لَ ذَ بَ وَ  ،ىتْـلَ  اْلقَ وراء ِيف عاشُ  ْومِ  يَـ ِيف  مامَ ْاالِ 
ْت قَ طَ نَ وَ  ،ياءِ ْشقِ ى ْاالَ ْشقَ اَ  سِ لِ  جمَْ ِيف  ينَ دِ اْلعابِ  ْينِ زَ  اةِ جنَ 
ا  ْوهلَُ حَ وَ  ةِ وفَ اْلكُ  كِ كَ  سِ اَلسَّالُم ِيف  ْيهِ لَ عَ  يٍّ لِ عَ  ْطقِ نُ كَ 
 .ْعداءِ ْاالَ  نَ مِ  ريٌ ثِ كَ 
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selâm olsun sana ey musibetler anası, ey 
Zeyneb; Allah'ın rahmet ve bereketleri se-
nin üzerine olsun. 

Selâm olsun sana ey çok doğru konuşan 
beğenilmiş kadın, selâm olsun sana ey fa-
ziletli ve reşit kadın, selâm olsun sana ey 
mükemmel, alim ve ilmine amel eden ka-
dın, selâm olsun sana ey saygın yüce kadın, 
selâm olsun sana ey takvalı ve arındırılmış 
kadın, selâm olsun sana ey bir çok yerde 
Mazlum Hüseyin'e sevgisini izhar eden, bü-
yük zorluklarla yürek yakıcı musibetlere ta-
hammül eden. 

Selâm olsun sana ey Aşura günü katledi-
lenler arasında İmam'ı koruyan, bedbahtla-
rın en bedbahtının meclisinde (İmam) Zey-
nelabidin'i kurtarmak için canını feda eden, 
Kufe sokaklarında, çok sayıdaki düşman et-
rafını kuşattığı halde Ali gibi konuşan. 
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َالسَّالُم َعَلْيِك  ،ومِ ْعصُ اْلمُ  َالسَّالُم َعَلْيِك � اتِيلَ 
 ،ومِ لُ ظْ اْلمَ  ْنيِ سَ احلُْ كَ   بِ صائِ اْلمَ  التِ مُّ  َحتَ ِيف  ةُ نَ حَ تَ � ممُْ 

 .هُ اتُ كَ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَْ رَ وَ 
اَلسَّالُم  ،ْوطانِ ْاالَ  نِ عَ  ةُ يدَ عِ اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلبَ 

اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها   ،ْلدانِ  اْلبُـ ِيف  ةُ ريَ سِ َعَلْيِك اَيـَّتـَُها ْاالَ 
ا اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـُهَ  ،امِ الشّ  ةِ رابَ  خَ ِيف  ةُ ريَِّ حَ تَ اْلمُ 
 ،داءِ هُ الشُّ  دِ يِّ سَ  دِ سَ ى جَ لَ عَ  كِ وفِ قُ  وُ ِيف  ةُ ريَِّ حَ تَ اْلمُ 
 مَ لَّ سَ وَ  هِ الِ وَ  ْيهِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  ولَ سُ رَ  كِ دَّ جَ  ْبتِ خاطَ وَ 
 ْنيٌ سَ هذا حُ  ،ماءِ السَّ  ةُ كَ الئِ مَ  ى َعَلْيكَ لَّ صَ  :داءِ ذا النِّ هبِ 
 ْعضاءِ ْاالَ  عُ طُّ قَ مَ  ،داءِ الرِّ وَ  ةِ مامَ اْلعِ  وبُ ْسلُ مَ  ،راءِ ْلعُ ابِ 
هذا   دُ مَّ � حمَُ  :ْلتِ قُـ ى وَ كَ ْشتَ اْلمُ   هللاِ َىل اِ وَ  ،با� سَ  كَ ناتُ بَ وَ 
  ، فا اْلقَ  نَ مِ  ْاسِ الرَّ  وذُ ذُ جمَْ  ، بااْلصَ  ريحُ  ْيهِ لَ ى عَ ْسفِ تُ  ْنيٌ سَ حُ 
 .هللاِ   ْبدِ اب عَ � اَ  َعَلْيكَ   ْز�هُ وا حُ   ،غا الْبَ  ْوالدِ اَ  يلُ تِ قَ 
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Selâm olsun sana ey masum kişilerle ay-
nı rütbede olan, selâm olsun sana ey Maz-
lum Hüseyin gibi musibetlere tahammül 
etmekle imtihan edilen; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun. 

Selâm olsun sana ey vatanından uzak 
düşen kadın, selâm olsun sana ey şehirlerde 
esir olan, selâm olsun sana ey Şam harabe-
sinde oturan, selâm olsun sana ey şehitler 
efendisi (Hüseyin'in) cenazesi üzerinde şaş-
kın kalan ve dedesi Allah Resulü'ne (s.a.a) 
şöyle hitap eden: "Gökteki meleklerin salatı 
senin üzerine olsun; çöldeki emame ve cüb-
besi alınan, azası doğranan, kızları esir edi-
len bu kişi (senin) Hüseyin'indir-; Allah'a 
şikayet ediyorum." Ve dedin ki: "Ey Mu-
hammed! Bu üzerine Seba rüzgarı esen, başı 
arkadan kesilen, zinazadeler tarafından kat-
ledilen bu (senin) Hüseyin'indir. Sana karşı 
hüznüm ne kadar da büyüktür ey Eba Ab-
dullah (Hüseyin)! 
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اْلَمْظُلوِم  ْنيِ سَ ْلحُ ها لِ ْلبُ قَـ  جَ يَّ ْن هتََ لى مَ َالسَّالُم عَ 
اْلُعْريـاِن، اْلَمْطُروِح َعَلى الثَّرى، َوقـاَلْت ِبَصْوت 
َحزين: ابَِيب َمْن نـَْفسي َلُه اْلِفداُء، ابَِِىب اْلَمْهُموُم 

َقضى ابَِِىب اْلَعْطشـاُن َحّىت َمضى، ابَِيب َمْن  َحّىت 
مـاءِ   .َشيْـبَـُتُه تـَْقطُُر اِبلدِّ

اَلسَّالُم َعلى َمْن َبَكْت َعلى َجَسِد َاخيهـا َبْنيَ 
 .ْتلى، َحّىت َبكى ِلُبكـائِهـا ُكلُّ َعُدّو َوَصديقـاْلقَ 

َلْت َواْجَتَمَعْت يف َعْصِر َالسَّالُم َعلى َمْن َتَكفَّ 
، ع اُشوراَء ِبَبنـاِت َرُسوِل ِهللا َوَاْطفـاِل اْحلَُسْنيِ

ْفَلْنيِ اْلَغريَبْنيِ  َا اْلِقيـاَمُة يف َشهـاَدِة الطِّ َوقـاَمْت َهل
َمْظُلوَمْنيِ   .اْل

ِحراَسِة َنْم َعيْـُنهـا ِالَ◌ْجِل ـَالسَّالُم َعلى َمْن ملَْ تَ 
َاسريًا ِبَيِد ْت صـارَ  َنواَء، وَ ـآِل َرُسوِل ِهللا يف َطفِّ نـَيْ 

 .اْالَ◌ْعداءِ 
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Selâm olsun kalbi, çıplak bedeniyle top-
rağa düşen mazlum Hüseyin'i için çarpan 
ve hazin bir sesle şöyle diyene: "Babam fe-
da olsun, canım feda olası (Hüseyn'e), ba-
bam feda olsun kalbi üzüntüyle dünyadan 
göçene, babam feda olsun susuz can vere-
ne, babam feda olsun sakalından kan dam-
layana! 

Selâm olsun şehitler arasında kardeşinin 
cenazesine ağlayana, bu ağlamasına düşman 
ve dost ağlayana. 

Selâm olsun Aşura gününde Allah Resu-
lü'nün kızlarının, İmam Hüseyin'in çocuk-
larının bakımını üstlenip onları bir araya 
toplayana ve iki garip ve mazlum çocuğun 
şahadeti dolayısıyla kendisi için kıyametler 
kopana. 

Selâm olsun Neyneva topraklarında Al-
lah Resulünün Ehlibeytini korumak yolun-
da gözleri uyumayan ve düşmanların eline 
esir düşene. 
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، َو�َدْت  اءِ  رَِكَبْت بَعريًا ِبَغْريِ َوط اَلسَّالُم َعلى َمنْ 
ا َااَب اْلفْضِل هِبَذا النِّداِء: َاخي َااَب اْلفْضِل! اَْنَت َاخيه

 .َتين ِاذا َاَرْدُت اْخلُُروَج ِمَن اْلَمديَنةِ ـالَّذي َارَْكبْ 
ْطَبة  اَلسَّالُم َعلى َمْن َخطََبْت يف َمْيداِن اْلُكوَفِة ِخبُ 

 .نـاِفَعة َحّىت َسَكَنِت اْالَ◌ْصواُت ِمْن ُكلِّ نـاِحَية 
اَلسَّالُم َعلى َمِن اْحَتجَّْت يف َجمِْلِس اْبِن زِيـاد 
اِبْحِتجـاجـات واِضَحة، َوقـاَلْت يف َجواِبه بِبَـيِّنـات  
صـاِدَقة، ِاْذ قـاَل اْبُن زِيـاد ِلَزيـَْنَب َسالُم ِهللا َعَلْيهـا 

اَْيِت ُصْنَع ِهللا ابَِخيِك اْحلَُسْنيِ؟ قـاَلْت: مـا َكْيَف رَ 
 .رَاَْيُت ِاّال َمجيال

اَلسَّالُم َعَلْيِك يـا َاسريًَة اِبَْيِدى اْالَ◌ْعداِء ِىف 
اْلَفَلواِت، َورَأَْيِت َاْهَل الّشـاِم يف حـاَلِة اْلَعْيِش َوالسُُّروِر 

 .َوَنْشِر الرّايـاتِ 
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Selâm olsun hörgüçsüz deveye biner-
ken kardeşi Ebulfazl'a, "Kardeşim Ebul-
fazl! Medine'den çıkarken sen beni (deve-
ye) bindirmiştin" diye seslenene. 

Selâm olsun o kadına ki, Kufe medya-
nında çok faydalı bir hutbe okudu ve dört 
bir taraftan bütün sesler sustu. 

Selâm olsun İbn Ziyad'ın meclisinde a-
paçık deliller getirene ve ona doğru de-
lillerle cevap verene; İbn Ziyad Zeybeb'e 
(s.a), "Allah'ın, kardeşin Hüseyin'e yap-
tığını nasıl görüyorsun?" deyince, Zey-
nep (Allah'ın selâmı ona olsun), "Güzel-
likten başka bir şey görmüyorum." dedi. 

Selâm olsun sana ey çöllerde düş-
manlara esir olan ve Şam halkını neşe, 
sevinç içerisinde ve bayraklarını açtık-
larını gören! 
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َمَع  َيزيدَ َجمِْلِس  يفا هَ و َاْدَخلُ  اَلسَّالُم َعلى َمنْ 
 َوقـاَل َعِليُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ  َرُسوِل هللاِ  آلِ  َسَراِء ِمنْ اْالُ 

َعَلْيِه السَّالُم ِلَيزيَد: يـا يَزيُد مـا ظَنَُّك ِبَرُسوِل ِهللا 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِله َلْو َرآنـا َعلى هِذِه اْحلـاَلِة؟

َنُب ِلَيزيَد: َتقُوُل َغْريَ  مثَُّ قـاَلْت اُمُّ اْلَمصـاِئِب زَيـْ
وا فـََرحًا، مثَُّ ُمَتَأمثِّ َوال ُمْستَـْعِظم: «َالَ◌َهلُّوا َواْستَـَهلُّ 

َتِحيًا َعلى َثنـايـا َايب َعْبِد ـقـاُلوا: يـا َيزيُد ال َتَشْل» ُمنْ 
ْنِكثُهـا ِمبَْحَضَرِتكَ ـِهللا سَ   .يِِّد َشبـاِب َاْهِل اْجلَنَِّة تـَ

مثَُّ قـاَلْت: َوَلِئْن َجَرْت َعَلى الدَّواهي ُخمـاِطبَـُتَك،  
ْستَـْعِظُم تـَْقريَعَك َوَاْسَتْكِثُر  َوِاّين َالَ◌ْسَتْصِغُر َقْدَرَك، َواَ 

 .تـَْوبيَخَك، لِكنَّ اْلُعُيوَن َعْربى َوالصُُّدوَر َحّرى
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Selâm olsun Allah Resulünün Ehlibeyti'-
nin esirleriyle birlikte Yezid'in meclisine götü-
rülene; bunun üzerine (İmam) Hüseyin'in 
oğlu Ali (Zeynelabidin) Yezid'e şöyle dedi: 
"Ey Yezid! Allah Resulü (Allah'ın salatı ona 
ve Ehlibeytinin üzerine olsun) bizi bu hâlde 
görecek olsaydı ne yapardı sanıyorsun?!" 

Sonra musibetler anası (Zeynep) Yezid'e 
dedi ki: "Sen kendini suçlu hissetmeyerek, 
(işlediğin günahı) büyük saymayarak, cen-
net gençlerinin efendisi Seyyid-i Şüheda Ebi 
Abdullah (Hüseyin'in) dişlerine yönelip 
elindeki çubukla onlara vurarak diyorsun 
ki: Keşke dedelerim olsalardı da sevinerek 
deselerdi: Ey Yezid! Ellerin dert görmesin!" 

Sonra dedi ki: "Zamanın musibetleri beni 
seninle konuşmaya zorladıysa da ben seni 
küçük ve değersiz görüyorum, alçaklığını 
büyük sayıyorum ve seni çok azarlıyorum; 
fakat (uğradığımız musibetin büyüklüğü) 
gözleri yaşlı ve sineleri dağlı kılmıştır. 
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داِمَك َعلى قـَْتِل َاال َفاْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب ِمْن ِاقْ 
ِحْزِب ِهللا النَُّجبـاِء ِحبِْزِب الشَّْيطـاِن الطَُّلقـاِء، َوَلِئِن 
َْذتَنـا َمْغَنماً َلَتِجُدنـا َوشيكاً َمْغَرماً، حَني ال جتَُِد ِاالّ مـا  اختَّ
َقدََّمْت يَداَك، َومـا رَبَُّك ِبَظّالم ِلْلَعبيِد، َفِاَىل ِهللا 

ِة َوالرَّخـاِء، َفِكْد اْلُمْشَتكى َوَعلَ  دَّ ْيِه اْلُمَعوَُّل ِىف الشِّ
َكْيَدَك، َواْسَع َسْعَيَك، َونـاِصْب َجْهَدَك، فـََوِهللا ال  
َمتُْحو ِذْكَرنـا، َوال ُمتيُت َوْحَينـا، َوال تُْدِرُك َاَمَدنـا، َوال 

ُص َعْنَك عـاَرهـا، َوَهْل رَاُْيَك ِاالّ فـََندًا، َواَيّـاُمكَ   ِاّال تـَُرخِّ
 .َعَددًا، َوَمجُْعَك ِاالّ بََدداً 

ْعَت قـَْوَل ِهللا َتعـاىل: «َوال َحتَْسَنبَّ   يـا يَزيُد! اَمـا مسَِ
الَّذيَن قُِتُلوا يف َسبيِل ِهللا َاْموااًت َبْل َاْحيـاٌء ِعْنَد َرهبِِّْم  

 يـُْرزَقُوَن» 
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Senin azat edilmiş şeytanın grubunun ve-
silesiyle Allah'ın seçilmiş gurubunu öldür-
meye girişmen çok şaşılacak bir şeydir. Her 
ne kadar da bizi ganimet olarak aldıysan da 
yakında, sadece kendi ellerinle gönderdikle-
rini bulacağın günde bunu kendin için zarar-
lı göreceksin. Rabbin kullara zulmetmez. Şi-
kayetim Allah'adır, zorluk ve rahatlıkta sığı-
nağımız O'dur. İstediğin şekilde düzen kur 
ve hile yap, çalış ve çabala. Ancak Allah'a 
andolsun ki bizim anımızı silemeyecek, vah-
yimizi söndüremeyecek ve öldüremeyecek-
sin, bizim işimizi bitiremeyeceksin. Alnında-
ki bu lekeyi de silemeyeceksin; görüşün ha-
ta, yaşayacağın sayılacak kadar az ve toplu-
luğun (dostların) dağınıktır. 

Ey Yezid! Allah Teala'nın buyruğunu duy-
madın mı ki: 

"Allah yolunda öldürülenleri sakın "ölüler" 
sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında diri-
dirler, rızıklanmaktadırlar." (Âl-i İmran-169 ) 
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َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِله َوَحْسُبَك اِبهلِل حـاِكماً، َوِمبَُحمَّد 
 .َخْصمًا، َوِجبِْربيَل َعُدّواً 

مثَُّ قـاَلْت: َاحلَْْمُد هلِلِ◌ الَّذي َخَتَم ِالَ◌وَِّلنـا 
عـاَدِة َواْلَمْغِفَرِة، َوِالِخرِنـا اِبل شَّهـاَدِة َوالرَّْمحَِة، ِانَُّه اِبلسَّ

ُبنـا َوِنْعَم اْلوَكيُل، َوَصلَّى هللاُ ـَوُهَو َحسْ  َوُدوٌد، َرحيمٌ 
ِة ـَاْهِل بـَيْ  َعلى ُحمَمَّد َوآِله وَ  ِتِه الطّـاِهريَن اْالَ◌ِئمَّ

 اْلَمْعُصومَني آمَني يـا َربَّ اْلعـاَلمَني.
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Allah'ın hükmedici, Muhammed'in (Alla-
h'ın salatı ona ve Ehlibeyti'nin üzerine ol-
sun) davacı ve Cebrail'in de ona yardımcı 
olacağı gün senin için yeterlidir." 

Sonra dedi ki: 
Başlangıcımızı saadet ve mağfiret, so-

numuzu da şehadet ve rahmet kılan Al-
lah'a hamdolsun. O merhametli ve mih-
ribandır. Allah bize yeter, ne de güzel 
vekildir O. 

Allah'ın salatı Muhammed'e ve onun 
masum imamlar olan tertemiz Ehlibeyt'inin 
üzerine olsun. Amin ey Alemlerin rabbi! 
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Hz. Rukayye'nin (s.a) Nurlu Makamı 

İmam Hüseyin'in (a.s) üç veya dört yaşında-
ki kızı Hz. Rukayye (s.a) Kerbela faciasından 
sonra Şam'da esirken, gece yarısı babasının nur-
lu başı ile konuştuğu halde Şam harabesinde 
can vermiştir. Günümüzde Şam harabesinde 
Hz. Rukayye (s.a) için Ehlibeyt dostları tarafın-
dan çok güzel bir türbe yapılmıştır. 

Hz. Rukayye'nin (s.a) Ziyareti 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيمِ 
التَِّحيَّةُ   َعَلْيكِ  اَلسَّالُم َعَلْيِك � َسيَِّدتَنـا رُقـَيََّة،

َعَلْيِك يـا بِْنَت  َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالمُ  َواَلسَّالُم َوَرْمحَُة هللاِ 
ُمْؤِمنَني َعِليِّ َامِري الْ  اَلسَّالُم َعَلْيِك يـا بِْنتَ  َرُسوِل ِهللا،

 بِْنَت فاِطَمَة الزَّْهراءِ  َعَلْيِك �  َايب طاِلِب، اَلسَّالمُ  ْبنِ 
 بِْنَت َخدَجيةَ  َعَلْيِك � اَلسَّالمُ  .َسيَِّدِة ِنسـاِء اْلعاَلمنيَ 

 َواْلُمْؤِمناِت، اَلسَّالُم َعَلْيِك � اْلُمْؤِمننيَ  اْلُكْربى اُمِّ 
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َوِىلِّ ِهللا، اَلسَّالُم  الُم َعَلْيِك � اُْختَ اَلسَّ  بِْنَت َوِىلِّ ِهللا،
 اْحلَُسْنيِ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها بِْنتَ  َعَلْيِك �

 الرَِّضيَّةُ  الصِّّديَقُة الشَّهيَدِة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها
اَلسَّالُم  قيَُّة، اَيـَّتـَُها التَّقّيُة النَّ  اْلَمْرِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَلْيكِ 

َعَلْيِك اَيـَّتـَُها  اَيـَّتـَُها الزَِّكيَُّة اْلفاِضَلُة، اَلسَّالمُ  َعَلْيكِ 
َوَعلى رُوِحِك   َعَلْيكِ  َصلَّى هللاُ  .اْلَمْظُلوَمُة اْلَبِهيَّةُ 

 اْجلَنَِّة َمَع آابِئكِ  َمْنزَِلِك َوَمْاواِك ِىف  َوبََدِنِك، َفَجَعَل هللاُ 
اَلسَّالُم  .اْلَمْعُصومنيَ  طَّيِّبَني الطّاِهرينَ َوَاْجداِدِك، ال

الّداِر، َوَعَلى اْلَمالِئَكِة  َعَلْيُكْم ِمبا َصَربُْمتْ َفِنْعَم ُعْقَىب 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،   الشَّريِف، اْحلـاّفَني َحْوَل َحَرِمكِ 

لطّاِهريَن  ا َوآِلِه الطَّيِّبنيَ  ُهللا َعلى َسيِِّد� حمَُمَّد َوَصلَّى
  .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  َوَسلََّم َتْسليماً ِبَرْمحَِتَك �

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim 
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Esselamu aleyki ya seyyidetena Rukay-
ye; aleyki et-tehiyyetu ve's-selamu ve rah-
metullahi ve berekatuh. Esselamu aleyki ya 
binte Resulillah, esselamu aleyki ya binte ya 
binte Emiri'l-Müminine Aliyyibn-i Ebitalib; 
esselamu aleyki ya binte Fatımete'z-Zehrai 
seyyidete nisai'l-alemin; esselamu aleyki ya 
binte Haticete'l-Kubra ummi'l-müminine 
ve'l-muminat; esselamu aleyki ya binte ve-
liyyillah, esselamu aleyki ya uhte veliyyil-
lah; esselamu aleyki ya binte'l-Hüseyni'ş-
şehid; esselamu aleyki eyyetuhe'l-sıddıga-
tu'ş-şehide; esselamu aleyki eyyetuhe'r-ra-
ziyyetu'l-Marziyye, esselamu aleyki eyye-
tuhe't-takiyyetu'n-nakiyye; esselamu aleyki 
eyyetuhe'z-zekiyyetu'l-fazile; esselamu 
aleyki eyyetuh'l-mazlumetu'l-behiyye. sal-
lallahu aleyki ve ala ruhiki ve bedeniki; fe-
cealellah-u menzileki ve me'vaki fi'l-cenneti 
mea âbâiki ve ecdadiki, et-tayyibine't-tahi-
rine'l-ma'sumin. esselamu aleykum bima 
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sabertum, fe-ni'me ugba'd-dar ve ala'l-mela-
iketi'l-haffine havle haremiki'ş-şerif; ve rah-
metullahi ve berekatuh. Sallallahu ala seyyi-
dina Muhammedin ve âlihi't-tayibine't-tahi-
rin. Ve selleme teslima. Bi-rahmetike ya er-
heme'r-rahimin. 

Anlamı: 
Selâm olsun sana ey efendimiz Rukayye, 

esenlik, selâm, Allah'ın rahmet ve bereketleri 
senin üzerine olsun. Selâm olsun sana ey Allah 
Resulünün kızı, selâm olsun sana ey Emirü'l-
Müminin Ali b. Ebutalib'in kızı, selâm olsun sa-
na ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma-ı 
Zehra'nın kızı, selâm olsun sana ey mümin er-
kek ve kadınların annesi Hatice-i Kübra'nın kızı, 
selâm olsun sana ey Allah'ın velisinin kızı, 
selâm olsun sana ey Allah'ın velisinin kızkar-
deşi, selâm olsun sana ey Hüseyn-i Şehid'in kızı, 
selâm olsun sana ey çok doğru konuşan şehit, 
selâm olsun sana ey razı olan ve kendisinden 
razı olunan, selâm olsun sana ey takvalı ve 
arınmış, selâm olsun sana ey tezkiye edilmiş ve 
faziletli kız, selâm olsun sana ey mazlum ve…, 
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Allah'ın salatı sana, senin ruhuna ve bedenine 
olsun. Allah senin yerini ve yuvanı masum, ter-
temiz ve arındırılmış babaların ve dedelerinle 
birlikte cennet kılsın. Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri sabretmenizden dolayı sizin üzerini-
ze olsun ve ne güzeldir ahiret yurdu; ve (selâm 
olsun) senin hareminin etrafını kuşatan melek-
lere. Allah'ın salatı, tam selamı efendimiz Mu-
hammed'e ve onun tertemiz ve pâk Ehlibeyt'ine 
olsun. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin 
en merhametlisi. 
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BÜ YÜ K E ME VÎ CAMİİ  

Hz. Rukayye'nin (s.a) türbesinin yakınındaki 
Emevilerin altıncı halifesi Velid b. Abdulmelik 
tarafından tamir edilen bu caminin binası Hz. 
İsa'nın (a.s) doğumundan 3000 sene öncesine 
dayanmaktadır. Bu camii geçmişte Azer, Ra-
mun, Jüpiter ve Amun puthanesi ve sonra Yu-
hanna kilisesi olmuş ve daha sonra hicri 17. yı-
lında da Müslümanlar Dımışk'ı fethedince bu 
puthane camiye dönüştürülmüştür. Velid b. 
Abdulmelik'in döneminde caminin tamir ve bi-
nası 7 yıl kadar devam etmiş, ama bitmeyince 
Süleyman b. Abdulmelik tarafından tamamlan-
mıştır. Bu mescitte tarihî hatıraları gözler önüne 
seren birkaç yer vardır: 

1- Ba bu 'l-İm a r e  
Buraya Babu'z-Ziyade ve Babu's-Saat da denir.  
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Hz. Rukayye'nin (s.a) haremine doğru açılan 
büyük bir kapıdır. Ehlibeyt esirlerini bu kapı-
dan içeri sokmuşlardır. Bu kapıdan esirlerin 
oturduğu yere ulaşıncaya kadar Hz. Zeyneb 
(s.a) başına gelen musibetlerden dolayı ve yor-
gunluktan altı defa yere oturmuştur.  

İnsanlar Ehlibeyt esirlerini seyretmek için 
cadde boyu bu kapının karşısında dizilmişlerdi. 

2- Kubbetu 'l-Gavare (Kurban  Kayası):  
Caminin avlusunun ortasında, İmare kapısı-

nın karşısında yer almıştır. Hz. Habil'in getirdi-
ği kurbanı bu kayanın üzerine bıraktığı, kabul 
olunca da ateşte yandığı, ama Kabil'inki o halde 
kaldığı söyleniyor.  

3- İmam Seccad 'ın  Mihrabı ve Namaz Kıldığı 
Yer  

İmam Zeynelabidin'in (a.s) esir edildiği dö-
nemde bir süre burada namaz kılıp ibadet ettiği 
rivayet edilmiştir. Bu mihrap caminin kuzey 
doğusunda, İmare kapısından içeri girildiğinde 
sol tarafta yer almıştır. 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) namaz kıldığı 
mihrap hala durmaktadır. Onun üzerinde "İmam 
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Zeynelabidin'in (a.s) kubbesi" diye bilinen bir kub-
be vardır. Orada İmam Zeynelabidin (a.s) halaları 
ve kızkardeşleriyle birlikte zindana atılmıştır. Bu-
gün orası çeşitli ülkelerden gelen çok sayıdaki 
Müslümanlar tarafından ziyaret edilmekte ve kut-
sal bir mekan olarak bilinmektedir. Müs-lümanlar 
orada namaz kılarak, dua okuyarak ve tevessül 
ederek Allah Teala'nın rızasını kazanmayı dile-
mektedirler. Burada tarih boyunca bir çok kera-
metler görülmüştür. 

4- İmam Hüseyin 'in (a.s) Başın ın Makamı 
Esirler ve Kerbela şehitlerinin kesilmiş başları 

Dımışk'a getirilince İmam Hüseyin'in (a.s) müba-
rek başı kadınların ve Ehlibeyt'in önünde diğer 
başlardan daha yüksekte tutularak hareket ettiri--
liyordu. Esirler Dımışk'a getirilince Yezid, İmam 
Hüseyin'in (a.s) mübarek başını getirmelerini is--
tedi. Bunun üzerine İmam'ın başını altın bir tabak 
içerisinde getirip Yezid'in önüne bıraktılar. Kadın-
-ları da onun arkasında oturttular. Fatıma ve Su-
keyne de o sırada İmam'ın (a.s) başına bakarak ağ-
layıp sızlıyorlardı. 
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Sonra insanlar mescide gelmeye başladılar. O 
sırada Yezid elindeki asa ile İmam'ın mübarek 
dişlerine vuruyordu. 

Sonra Yezid'in emriyle İmam'ın (a.s) mübarek 
başını camiden çıkararak diğer şehitlerin başla-
rıyla üç gün Yezid'in sarayının önüne astılar. 

Üç gün sonra İmam Hüseyn'in (a.s) mübarek 
başını indirerek caminin kuzey doğusunda özel 
bir odaya bıraktılar ve İmam'ın başı birkaç gün 
orada kaldı ve ondan sonra "Re'su'l-Hüseyin" 
(İmam Hüseyin'in Başının Mekanı) olarak anıldı. 

Burası, İmam Seccad'ın (a.s) mihrabından son-
ra bir odanın içerisindedir. Bu odanın içerisinde 
duvara Ehlibeyt İmamları'nın isimleri yazılıdır.  

İmam Zeynelabidin'in (a.s) mihrabının ya-
nında bir insanın başı büyüklüğünde, duvarın 
içinde, İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek başının 
bırakılmasının anısına gümüş bir mahfaza ya-
pılmıştır. 

İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek başının nere-
ye defnedildiği konusunda tarihçiler arasında 
ihtilaf olduğu gibi bu konudaki rivayetler de 
farklıdır. Bazı tarihçilere göre İmam Zeynela-
bidin (a.s) babasının mübarek başını Kerbela'ya 
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götürerek İmam'ın (a.s) bedeninin yakınına def-
nettiğini söylerken diğer bazıları da onun Ne-
cef'te İmam Ali'nin (a.s) başının yanına defne-
dildiğine ve bu nedenle de İmam Ali'nin (a.s) 
hareminde İmam Hüseyin'e (a.s) ziyaretname 
okuyarak ziyaret edildiğine inanmaktadırlar. 

Her durumda; İmam Hüseyin'in (a.s) başının 
bulunduğu yer Şam beldesinin en değerli yeridir. 

6- Hz. Hud 'un (a.s) Makber i ve Makamı ve 
Hz. Hızır 'ın  Makamı: 

Her ikisi de Hz. Yahya'nın başının makamı-
nın kıble tarafında yeşil zeminli küçük bir tablo 
ile belirtilmiştir. 

7- Hz. Yahya 'nın (a.s) Başın ın Makamı: 
Mihrabın sol tarafında İsrailoğulları peygam-

berlerinden olan ve isimi Kur'an'da defalarca 
geçen Hz. Yahya'nın (a.s) makamı ve başının ve 
oğlu Zekeriyya'nın defnedildiği yer. Müslüman-
lar oraya giderek oradan bereket ummakta, Al-
lah Teala'dan onun yüzünün suyu hürmetine 
hacetlerinin revasını dilemektedirler. 

Allah Teala'nın Hz. Zekeriyya'ya (a.s) müj-
desi olan Hz. Yahya (a.s) dünyaya rağbetsiz ha-
lis insandı.  
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Hz. Yahya dönemin "Surdus" ismindeki pa-
dişahının emriyle öldürülmüştür. Padişah, çok 
güzel olan üvey kızıyla veya kardeşinin kızıyla 
evlenmek istemiş, fakat Hz. Yahya (a.s) buna 
engel olmuş. Padişah da buna öfkelenerek onun 
başının bedeninden ayrılmasını emretmiştir. 
Hz. Yahya (a.s) ile İmam Hüseyin'in (a.s) kıssası 
arasında yakın bir benzerlik vardır; her ikisinin 
de başı bedeninden ayrılarak zinazade kişilere 
hediye olarak sunulmuştur. 

Hz. Yahya'nın (a.s) da ismi İmam Hüseyin 
(a.s) gibi daha önce hiç kimseye verilmemişti. 

Hz. Yahya (a.s) ilahi güç ve iradeyle yaşlı bir 
anne ve babadan dünyaya geldi ve Allah Teala 
ona küçük yaşta ilim ve hikmet verdi. 

Buluğ çağına erince iffetli ve takvalı bir genç-
ti. Mescid-i Aksa'ya giderek ibadet yapar ken-
dini yetiştirmekle uğraşır, dünyayı hedef ve 
amaç edinenlerden uzak dururdu. Zamanın pa-
dişahı Hz. Yahya'nın (a.s) ölüm fermanını ver-
diği zaman Hz. İsa (a.s) peygamberliğe gönderi-
lişine tanık olmuştu. 

Bazı tarihlerde Hz. Yahya'nın (a.s) şahadeti 
şöyle anlatılmıştır: 
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İsrailoğulları'nda "Surdus" veya "Ehab" is-
minde bir padişah vardı. Bu padişahın önceki 
eşinden çok güzel bir kızı vardı. Padişahın hile-
kar ve ahlaksız eşi kocasının başka birisiyle ev-
lenmesini istemediği için kızını onunla evlen-
dirmek istedi. Bunun üzerine Padişah, Hz. Yah-
ya'dan (a.s) bu konuda Allah'ın hükmünü sor-
du. Hz. Yahya (a.s) "kızınla evlenmen haramdır" 
diyerek bunun caiz olmadığını söyledi. 

Bunun üzerine padişah sarhoş olduğu bir 
zamanda eşi, güzel kızını süsleyip onun yanına 
gönderdi. Padişah ona yaklaşmak istediği za-
man kız, "Yahya'yı öldürmedikçe bana yakla-
şamazsın" dedi. 

Bunun üzerinde çok sarhoş ve şehvetin zir-
vesinde olan padişah Hz. Yahya'nın (a.s) başı-
nın kesilmesini emretti. Bunun üzerine Hz. 
Yahya'nın (a.s) mübarek başını bedeninden ayı-
rarak bir tabağa bırakıp padişaha götürdüler. 

Deniliyor ki, Hz. Yahya'nın (a.s) mübarek 
başı o halde konuşarak, "Bu kız sana helal değil-
dir" dedi. Ve başka bir rivayete göre de yer pa-
dişahla o kızı yutuverdi. 
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Hz. Yahya'nın (a.s) makberleri beyaz taşla 
süslenmiştir; fakat bedeni, Dımışk'ın "Zebdanî" 
adındaki bir nahiyesinde yer alan "Delm" mes-
cidindedir. Suriye'de bir grup peygamberin ma-
kamları olması nedeniyle her biri için ayrı bir zi-
yaretname zikredilmemiştir. Sevap almak mak-
sadıyla, burada bütün peygamberlerin ziyaret edi-
lebilecekleri genel bir ziyaretname zikrediyoruz:  

Hz. Yahya ve Diğer Peygamberlerin 
Ziyaretnamesi 

 ...  َعَلْيكَ  اَلسَّالمُ  ،َنِيبَ هللاِ  � َعَلْيكَ  اَلسَّالمُ 
ِهللا،  دِ ِن َعبْ ِهللا حمَُمَِّد بْ  َرُسولِ  َو َعَلي َعَلْيكَ  اَلسَّالمُ 
يِع اْ َعَلْيكَ  اَلسَّالمُ  ، نيَ لِ سَ الُمرْ َو اْ  ياءِ بِ نْ الَ  َو َعَلي مجَِ

َهُد َني، َاشْ َهداِء َوالّصاحلِِ ، َو الشُّ نيَ يِّ ضِ َمرْ ياِء الْ صِ وْ الَ َواْ 
ّلْ َادَّيْ  اَنََّک َلَقدْ  َت،  ُتوِدعْ َت ما اسْ َت، َو َحِفظْ َت ما محُِ

َت، َو َحلََّت َحالَل ِهللا، َو ِهللا َکما اُِمرْ  َت َعنْ َو بـَلَّغْ 
، َفَصلَّي ُهللا َعَلی کاَمهُ َت َاحْ ُه، َو اََقمْ َت َحرامَ َحرَّمْ 
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رُوِحَک الطَّيَِّبِة، َو بََدِنَک الطّاِهَر، َو َحَشَر� ُهللا ِفی 
ِه َو آِلِه َو َسلََّم، ِلواِء حمَُمٍَّد َصلَّی ُهللا َعَليْ َت زُمَرِتَک حتَْ 

، َو ال َحَرَمنا بـَرََکَتَک، َو ِهُم السَّالمُ ِتِه َعليْ ِل بـَيْ َو َاهْ 
ُة ِهللا َک َو َرمحَْ ِالی ِز�رَِتَک، َوالسَّالُم َعَليْ َد َرزََقنا الَعوْ 
 َو بـَرَکاَتُه.

Okunuşu: 
Esselamu aleyke ya nebiyyellahi, essela-

mu aleyke ya … (burada üç nokta yerine ziyaret 
edilmek istenen peygamberin ismi söylenmeldir) 

esselamu aleyke ve ela resulillahi Mu-
hammedi'b-ni Abdullahi, esselamu aleyke 
ve ela cemii'n-nebiyyine ve'l-murseline ve'l-
evsiyai'l-merziyyine ve'ş-şuheda-i ve's-sali-
hin. Eşhedu enneke le-gad eddeyte ma 
hummilte ve hefizte me'studi'te ve belleğte 
enillahi kema umirte ve hallalte helalelahi 
ve harremte haramehi ve egamte ahka-
mehu. Fe-sallallahu ela ruhike't-tayyibeti ve 
bedenike't-tahiri ve haşerenallahu fi zumre-
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tike tehte livai Muhammedin sallellahu 
eleyhi ve âlihi ve selleme ve ehlibeytihi 
aleyhimu's-selam. Ve la haremena berekete-
ke ve rezegena'l-avde ila ziyaretike ve's-se-
lamu eleyke ve rahmetullahi ve berekatuh. 

Anlamı: 
Selâm olsun sana ey Allah'ın peygamberi, se-

lâm olsun sana ey (burada ziyaret ettiğin pey-
gamberin ismi söylenir). Selâm olsun sana ve 
Allah'ın elçisi Muhammed b. Abdullah'a, selâm 
olsun sana ve bütün peygamberlere, elçilere, va-
silere, beğenilmişlere, şehitlere ve Salihlere. 

Şehadet ederim ki sen taşıdığın şeyi eda ettin 
ve sana emanet bırakılan şeyi korudun, sana 
emredildiği şekilde Allah Teala'dan onu tebliğ 
ettin. Allah'ın helallerini helal ve haramlarını da 
haram ettin. Allah'ın hükümlerini ikame ettin.  

O halde Allah'ın salatı senin tertemiz ruhuna 
ve pak bedenine olsun. Allah bizi Muhammed'in 
(Allah'ın salatı ona ve Ehlibeytinin üzerine olsun) 
ve Ehlibeyti'nin sancağı altında senin safında 
haşretsin, bizi senin bereketinden mahrum etme-
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sin ve bizi senin ziyaretine dönmekle rızıklandır-
sın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin 
üzerine olsun. 

• Sonra Allah rızası için iki rekât veya daha 
fazla namaz kıl ve peşinden dünya ve ahretin, 
annen, baban ve diğer müminler için istediğin 
kadar dua et. 

8- Ehlibeyt  Esir ler in in  Suffesi: 
Caminin ortasında yer alan Ehlibeyt esirleri-

nin üzerinde oturdukları, yerden 20 cm. yüksek-
likteki 12x6 çapındaki yerdir. Bunun da karşı-
sında İmam Zeynelabidin'in (a.s) minberi yer 
almıştır. İmam Seccad (a.s) Yezid'in meclisinde-
ki meşhur hutbesini burada okumuştur. 
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BABU 'S-SAGİR ME ZARLIĞI  

Babu's-Sagir, Dımışk şehrinin en meşhur ve 
en büyük mezarlığıdır. Bu mezarlıkta peygam-
ber efendimizin Ehlibeyt'inden çok sayıda in-
sanın mezarı vardır; yine birçok sahabe, tabiin 
ve Allah'ın veli kullarının da mezarı bulun-
maktadır.  

Ayrıca, "Âl-i Beyt Caddesi" denilen yol üzeri 
onlarca imamzadenin, Kerbela şehitlerinin baş-
larının, büyük İslam ve Şia alimlerinin, tarih-çi-
lerin, muhaddislerin, seyitlerin, Müslümanların 
ileri gelenleri ve ricallerinin defnedildiği yerdir. 

"Babu's-Sagir" küçük kapı anlamındadır. Bu 
mezarlık, Dımışk şehrinin en küçük eski kapı-
sının yakınında yer aldığı için "Babu's-Sagir" adı 
verilmiştir. Bu mezarların en önemlisi ve en kut-
salı şöyledir: 
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Ehlibeyt ve İzleyicilerine İsnat Edilen 
Mezarlar 

1- İmam Hüseyin 'in (a.s) Kızı Sakine: 
İsmi Amene ve lakabı ise Sakine'dir. Kardeşi 

Ali Asker ve annesi ise İmriu'l-Kays'ın kızı ter-
temiz, alim ve arif bir kadın olan Rubab'tır. Ona 
bu lakabı annesi vermiştir. Eşi İmam Hasan'ın 
(a.s) oğlu Abdullah'tır. Aşura günü ve ondan 
sonra esirlik döneminde elim olaylarla karış-
laşmış, hicretin 117. yılında 70 yaşında vefat et-
miştir.1 

2- İmam Ali'n in  (a.s) Kızı Ümmü Külsüm: 
Hz. Ali'nin (a.s) kızıdır; fakat annesi Hz. Zeh-

ra değil, imamın diğer eşlerinden olan kızıdır. 
Kerbela'da bulunduktan sonra esir edilmiş, Hz. 
Zeynep'ten (s.a) sonra diğer esirlerin sığınağı 
olmuş, İbn Ziyad ve Yezid'in sarayında çok sert 
ve ezici hutbeler okumuş ve esirlik döneminde 
defalarca adı geçmiştir.2 

 
1- A'yanu'ş-Şia, Muhsin Emin, c.7, s.274; Vefayat-i 

A'yan, İbn Hallikan, c.1, s.297. 
2- Biharu'l-Envar, c.45, s.112; Usdu'l-Gabe Fi Marifet-
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İmam Ali'nin (a.s) "Ümm-ü Kulsüm" lakabı 
taşıyan dört kızı olduğu söylenmektedir: 

Birincisi; Zeyneb-i Kübra. 
İkincisi; Fatıma-i Zehra'nın (s.a) kızı. İmam 

Hasan (a.s) hayattayken Medine-i Münevvere'-
de vefat etmiş ve Baki mezarlığında defnedil-
miştir.1 

Üçüncüsü; Müslim b. Akil'in eşi. "Bab-ı Sa-
ğir"e defnedilmiş olan da budur. İmam Ali'nin 
(a.s), Hz. Fatıma (s.a) dışındaki eşlerinden bi-
rindendir. 

Burada "Ümm-ü Kulsüm" lakabı taşıyan iki 
kişi daha var: Biri Akil'in oğlu Abdullah-i As-
gar'ın eşi ve diğeri ise cariye olan Zeyneb. Bu da 
Muhammed b. Akil'in eşidir. Bu mezar bu iki-
sinden birine ait olabilir. 

Bu Ümmü Kulsüm'ün bacısı Zeynep ile bir-
likte Kerbela'da olduğu müekkettir.  

 
i Sahabe, İbn Esir, c.5, s.469. 

1- Tabakat-i Kübra, İbn Sa'd, c.8, s.464; Zehairu'l-
Ukba, Muhibbuddin Taberi, s.171. Dolayısıyla bu Üm-
mü Kulsüm hayatta olmadığı için Kerbela vakıa-sında 
da yoktu. 
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Ümmü Kulsüm diğer esirlerle birlikte Kufe'ye 
girdiği zaman insanların Ehlibeyt kadınlarına bak-
tıklarını görünce haykırarak şöyle dedi: 

"Allah ve Resulünden utanmıyor musunuz ki 
Allah Resulünün (s.a.a) haremine bakıyorsunuz." 

3- Fat ıma-ı Sugra: 
İmam Hüseyin'in kızıdır. Annesi Ümmü İs-

hak'tır. Kerbela'da otuz yaşındaydı. Fatıma-i 
Sugra faziletli, dini ve ilmi mevkii olan bir ka-
dındı. Babası İmam Hüseyin onun hakkında 
şöyle buyurmuştur: "O, Allah Resulünün kızı an-
nem Fatıma'ya (s.a) çok benziyor; o, dindar bir in-
sandır; geceleri namaz kılıp ibadetle geçiriyor, gün-
düzlerini oruç tutuyor ve hurilere benziyor."  

Fatıma-ı Sugra, babasından, kardeşi İmam 
Zeynelabidin'den (a.s) halası Zeybep'ten, Abdul-
lah b. Abbas ve Esma bint Umeys'ten hadis riva-
yet ediyordu. 

Ondan nakledilen rivayetlerin bazıları Sü-
nen-i Tirmizi, Ebi Davud, İbn Mace, Nesaî'de ve 
İbn Hacer'in telif eserlerinde kaydedilmiştir. 

Fatıma-ı Sugra, büyük annesi Hz. Fatıma-ı 
Zehra'nın (s.a) Mescid-i Nebi'deki evinde kalı-
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yordu. Velid, Mescid-i Nebi'nin etrafındaki ev-
lerin yıkılmasını emredince Fatıma-i Suğra ora-
dan çıkaktı ve onun arkasında kendisi için bir 
ev yapıldı ve bir de kuyu kazıldı. O koyuda ha-
yır ve bereket vardı; insanlar bereket için ora-
dan su alıyorlar ve o kuyuya Zemzem kuyusu 
diyorlardı.1 

Fatıma-ı Sugra, Hz. Zeyneb (s.a) gibi Kerbela 
vakıasında, Ehlibeyt'in sığınağı idi; İbn Ziyad ve 
Yezid'in saraylarında çok sert hutbeler okumuştur.2 

Fatıma-i Sugra, dedesi Emirü'l-Müminin A-
li'nin (a.s) fesahat ve belagatını andıran bir fesa-
hat ve belagata sahipti. Hicretin 110. yılında ve-
fat etmiştir. 

Tarihçiler onun Kufe'de okuduğu hutbesini 
kitaplarında kaydetmişlerdir.  

Fatıma-ı Sugra'nın kabri, sol taraftan, Sakine 
ve Ümmü Kulüm'ün kabrinin arkasında bir oda-
nın içerisindedir; yeşil renkli bir kubbesi vardır. 

 
1- Vefau'l-Vefa. 
2- Biharu'l-Envar, Meclisi, c.45, s.231; el-İhticac, Ta-

bersi, c.2, s.202; Maklet-i Hüseyn b. Ali; Abdulkerim 
Seyyid Alihan, s.69-71. 
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Birçok rivayetlere göre de Fatıma-ı Sugra 
Mescid-i Nebi'nin arkasındaki kendi evinde ve-
fat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bu 
durumda bu mezarın İmam Hüseyin'in (a.s) kı-
zının değil, torunlarından birine ait olduğu söy-
lenebilir. 

4- Hamide Bin t -i Müslim: 
Bu mezar, Müslim b. Akil'in kızı Hamide'nin 

olduğu söylenmektedir. Hamide, Ehlibeyt esir-
lerindendi. Beş yaşında bir kızdı. İmam Hüse-
yin'le (a.s) aralarında geçen kıssası meşhurdur. 

Tarihçiler diyorlar ki: İmam Hüseyin (a.s) 
Mekke'den Irak'a doğru hareket ederken birisi 
gelerek İmam'ın Kufe'ye gönderdiği elçisi Müs-
lim b. Akil'in şehit olduğunu haber verdi. Bu-
nun üzerine İmam Hüseyin (a.s) Hamide'yi ça-
ğırarak başına el çekti.  

Böylece Hamide babasının şehit olduğunu 
anlayıp amcası İmam Hüseyin'e (a.s), "Babam 
şehit mi oldu?" dedi. İmamın gözlerinden yaşlar 
süzüldüğü halde, "Nereden anladın?" buyurdu. 
Hamide, "Amcacığım! Bana yetimler gibi dav-
randığını gördüm…" dedi. 
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5- Abdullah b. İmam Cafer  Sadık (a.s): 
İmam Cafer Sadık'ın (a.s) oğlu Abdullah'ın 

kabri sol tarafta, Fatıma-ı Suğra'nın kabrinin bi-
raz üstündedir. Demir mahfazası olan tahtadan 
bir tabut içerisindedir. 

6- Abdullah b. İmam Zeynelabidin  (a.s): 
Abdullah-i Bahir diye meşhur olan Abdullah 

b. İmam Zeynelabidin'in (a.s) kabri Bab-ı Sagir'in 
sağ duvarına yakın, makberin dışında yer almış-
tır. Türbesinin avlusu ve yeşil kubbesi vardır. 

7- Abdullah b. İmam Bâkır  (a.s): 
Yine Bab-ı Sagir mezarlığında Abdullah b. 

İmam Bâkır'ın (a.s) türbesi vardır. Onun annesiy-
le kardeşi İmam Cafer Sadık'ın (a.s) annesi Fervet 
bint-i Kasım b. Muhammed b. Ebubekir'dir. 

8- Meymune: 
İmam Hasan'ın (a.s) kızıdır. 

Kerbela Şehitlerinin Başları: 

Allah Resulünün Ehlibeyti'nin bedenleri Ker-
bela'da doğrandıktan sonra Ömer b. Sa'd başla-
rının bedenlerinden ayrılmasını emretti. Bu çir-
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kin ve yürek yakıcı olaydan sonra İbn Ziyad'a 
yaklaşmak için başları kabileler arasında bölüş-
türdüler. Böylece Kinde kabilesi on üç baş, He-
vazin kabilesi on iki baş, Benî Temim kabilesi 
yedi baş, Benî Esed kabilesi on baş aldılar; baş-
ları mızraklara takarak 71 başla birlikte Kufe'ye 
girdiler.1 

Ubeydullah b. Ziyad, başların, kadın ve ço-
cuklardan oluşan esirler kafilesinin önünde 
Şam'a doğru hareket ettirilmesini emretti. Esir-
ler kafilesi Safer ayının başında Dımışk'a vardı. 
Esirler Dımışk'a girmeden önce şehir görkemli 
bir şekilde süslenmişti. Kadınlar ve erkekler 
caddenin sağ ve sol tarafında durmuş, sevinçten 
tekbir getirip çığlıklar atıyorlardı. Şehitlerin baş-
larını mızrakların ucunda, esirlerin önünde ta-
şıdıkları halde şehre girdiler. En ileride ve ka-
dınların gözlerinin önünde de şehitler serveri 
İmam Hüseyin'le (a.s) ve Ebulfazl Abbas'ın başı 
hareket ettiriliyordu.2 

 
1- Makteli'l-Hüseyin, Abdurrazzak Musevî Mukarrem, 

s.391; el-Fusuli'l-Muhimme, İbn Sebbağ Maliki, s.197. 
2- Demu's-Sucum, Hasan Şe'ranî, s.242; Biharu'l-
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Hz. Zeybep veya bacısı Ümm-ü Kulsüm kafi-
le başından insanların dikkatlerini şehitlerin 
başlarına toplamaları ve böylece Ehlibeyt kadın 
ve kızlarına bakmamaları için başların esirler-
den önce şehre sokulmasını istediyse de kabul 
edilmedi. 

Gün doğumunda şehitlerin başları ve esirler 
kafilesi "Bab-i Saat"ten Emevî mescidine götü-
rüldü. Orada Yezid'in emriyle başlar üç gün 
mescidin kapısına asıldı. 

Şehit ler in Başlar ın ın  Defnedildiği Yer : 
Başları Şam'a defnedilen Hz. Ebulfazli'l-Ab-

bas, Ali Ekber ve Habib b. Mezahir'in dışında 
Kerbela şahitlerinin çoğunun başlarının İmam 
Zeynelabidin (a.s) tarafından Kerbela'ya getiri-
lip bedenlerine ilhak edildiği görüşünün daha 
doğru olduğu kanaatindeyiz. Çoğu tarihçilerin 
yazdıkları da bu görüşü onaylamaktadır.  

Kerbela şehitlerinden on altısının başı "Âl-i Beyt 
Caddesi" diye bilinen caddede defnedilmiştir.  

 
Envar, Meclisi, c.45, s.124-128, Hayat-i İmam Hüseyin 
(a.s), Bâkır Şerif Kereşî, c.3, s.368-369. 
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Mahfazanın içerisine şehitlerin başlarının sa-
yısınca kumaşlar bırakılmış ve her birinin üze-
rine oraya getirilen şehidin ismi yazılmıştır. Bu 
başlar şu şehitlere aittir: 

1- Abbas b. Ali (a.s) 
2- Kasım b. Hasan (a.s) 
3- Ali Ekber (a.s) 
4- Ömer b. Ali (a.s) 
5- Abdullah b. Ali (a.s) 
6- Hür b. Yezid-i Riyahî (a.s) 
7- Muhammed b. Ali (a.s) 
8- Abdullah b. Avf (a.s) 
9- Abdullah b. Müslim (a.s) 
10- Abdullah b. Akil (a.s) 
11- Hüseyin b. Abdullah (a.s) 
12- Habib b. Mezahir (a.s) 
13- Ebubekir b. Ali (a.s) 
14- Osman b. Ali (a.s) 
15- Cafer b. Akil (a.s) 
16- Cafer b. Ali (a.s) 
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Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ashabı: 
1- Bilal Habeşi: 
Habeşistan'dan satın alınan zenci bir köle o-

lup Peygamber efendimizin (s.a.a) müezzini ve 
sahabelerinden biriydi. Bilal, İslam dininin eşit-
lik ve adalet sloganıyla zuhur etmesi üzerine İs-
lam dinini kabul etmiş, bu nedenle türlü işkence 
ve eziyetlere maruz kalmış ve inancından taviz 
vermemiş, sahibi Ümeyye b. Halef'in işkenceleri 
altında "Allah birdir" diye haykırmıştır. Bilal, 
efendimizin hicretinden sonra Medine'ye hicret 
etmiş efendimize müezzinlik yapmıştır. Pey-
gamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra 
Ebubekir Bilal'den ezan okumaya devam etme-
sini istemiş, fakat Bilal kabul etmeyerek, "Ben 
Peygamberden sonra hiç kimse için ezan oku-
mayacağıma dair yemin ettim" demiştir.1 

Fakat buna rağmen efendimizden sonra iki 
defa ezan okumuştur. Bunlardan birini Hz. Fa-
tıma-ı Zehra'nın (s.a) isteği üzerine ve diğerini 

 
1- er-Riyazu's-Seyahe, Nişaburî, c.2, s.423. 
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de İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) 
isteği üzerine okumuştur. 

Böylece Bilal Dımışk'a gelerek bir rivayete 
göre "Dariyya" bölgesine yerleşti ve hicretin 20. 
yılında, 63 yaşında vefat etti. Başka bir rivayete 
göre de hicretin 17. yılında, Ömer b. Hattab'ın 
hilafeti döneminde vefat etmiş ve Bab-ı Sagir'de 
defnedilmiştir.1 

Fakat Bilal'in de defnedildiği yer konusunda 
ihtilaf vardır; İbn Kesir Bilal'in Bab-ı Sagir'de 
defnedildiğini reddederek orada defnedilen ki-
şinin abid ve sahit bir kişi olan Dımışk kadısı 
"Bilal b. Ebi Derda" olduğunu, Bilal Habeşi'nin 
kabrinin ise "Deriyya" bölgesinde olduğunu 
söylemiştir. 

2- Abdullah b. Ümmü Mektum: 
Peygamber efendimizin değerli sahabelerin-

den biridir; o, ilk Müslümanlardan, Kur'an'ın 
kâtiplerinden ve hafızlarındandı. Genellikle 
Peygamber efendimizin (s.a.a) gazvelerinde Me-
dine'de onun işlerini üstleniyordu, Ümmü Mek-

 
1- Ziyaret-i Şam, İbn Hevranî, s.44-45. 
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tum'un gözleri görmüyordu. Onun Şam'a hicret 
ederek orada vefat ettiği ve Bab-ı Sagir'e defne-
dildiği söylenmiştir. 

3- Abdullah: 
Cafer-i Tayyar'ın oğludur. Annesinin ismi 

Esma bint Umeys'tir. Kabri Bilal Habeşi'nin kab-
rinin bulunduğu odadadır. Hz. Zeyneb'in (s.a) 
eşidir. Abdullah Habeşistan'da dünyaya gelmiş-
tir; peygamber efendimiz (s.a.a) vefat edince on 
yaşındaydı. Abdullah'ın "Zulcenaheyn" veya 
"Tayyar" diye meşhur olan babası, Mute sava-
şında şehit olmuştur ki onun da mezarı Suriye'-
de, Ürdün sınırı yakınlarında Mute denilen yer-
dedir. Peygamber efendimiz (s.a.a) Abdullah b. 
Cafer'in dış görünümü ve ahlakı açısından ken-
dine benzediğini bildirmiştir. Bazıları bağış ko-
nusunda da onu Hatem-i Taî'ye benzetmişler-
dir. Onun Abdullah, Avn ve Muhammed isim-
lerinde üç oğlu Kerbela'da İmam Hüseyi'nin 
(a.s) safında şehid olmuştur.  

Elbette bazı tarihçiler onun mezarının Medi-
ne'de Bâki mezarlığında olduğunu söylemekte-
dirler. 
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Abdullah abid ve cömert bir kişiydi. Eşi Hz. 
Zeynep (s.a) ile birlikte Hz. Ali'nin (a.s) hizme-
tinde olmuştur. 

4- Esma Bin t -i Umeys: 
Habeş muhacirlerinden Ebutalib oğlu Cafer 

Teyyar'ın eşi, Hz. Fatıma'nın (s.a) gerçek dostla-
rından biri ve özellikle hayatının son günlerinde 
onun bakıcısıydı. Mekke'de Müslüman olmuş 
ve eşi Cafer'le birlikte Habeşistan'a hicret etmiş-
tir. Ondan Abdullah, Muhammed ve Avn is-
minde üç oğlu olmuştur. 

Cafer hicretin 8. yılında Mute savaşında şehit 
olunca Esma ile Ebubekir evlenmiş, ondan Mu-
hammed dünyaya gelmiştir. Muhammed b. 
Ebubekir Hz. Ali'nin (a.s) dostlarındandı. Ebu-
bekir'in ölümünden sonra Esma ile Hz. Ali ev-
lenmiş, ona da Yahya ve Avn isminde iki erkek 
çocuk doğurmuştur. 

Hz. Fatıma'nın (s.a), kendisine sadece Hz. Ali 
(a.s) ve Esma'nın gusül vermesini vasiyet ettiği 
meşhurdur. 

Esma, "İki defa hicret yapan ve iki kıbleye 
namaz kılan kişi" diye vasıflandırılmıştır. 
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5- Fizze: 
Hz. Fatıma'nın (s.a) değerli hizmetçisi, Habe-

şistan krallarından birinin kızıdır. Kerbela'da 
yer almış, Ehlibeyt'in bereketiyle Allah katında 
yüce derecelere ulaşmış bir kadındır. 

Bazı müfessirlere göre, Ehlibeyt'in yemekle-
rini miskin, yetim ve esire vererek yaptığı feda-
kârlıkta o da kendi yiyeceğini vererek Ehlibeyt-
'le ortak olmuştur. İmam Ali (a.s) onun hakkın-
da hayır duada bulunmuştur. 

Bu abid, zahit ve alim kadın aynı zamanda 
Allah Resulünün Ehlibeyti'nin sırdaşıydı da. Bir 
defasında Hz. Ali (a.s) şöyle demiştir: "Fatıma 
benden Ümmü Seleme, Ümmü Eymen ve Fizze'den 
başka kimsenin kendi vefatından haberdar olmaması 
için söz aldı" buyurmuştur. 

Hz. Zeybep'le (s.a) birlikte esir edilmiştir.  
Yıllarca Hz. Fatıma'nın (s.a) hizmetinde bulun-
muş ve hayatının son nefeslerine kadar onun 
yanında yer almış, onun cenaze törenine katıl-
mış, Hz. Fatıma'dan (s.a) sonra İmam Hasan 
(a.s), İmam Hüseyin (a.s) ve Hz. Zeyneb'in hiz-
metinde bulunmuş, Hz. Zeyneb'le (s.a) birlikte 
Şam'a gelerek orada vefat etmiştir. Fizze'nin ha-
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yatının son yirmi yılında ondan Kur'an'dan baş-
ka bir söz duyulmamıştır.1 

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Eşleri 
1- Ümmü Seleme: 
Bab-ı Sagir'de Peygamber efendimizin eşi 

Ümmü Seleme'ye ait olduğu söylenen bir kabir 
var. Ümmü Seleme Hz. Hatice'den (s.a) sonra 
efendimizin eşlerinin en üstü idi. Tathir ayeti 
onun evinde nazil olmuş ve peygamber efendi-
miz ona Kerbela olayını bildirmiştir. Asıl ismi 
Hind bint Suheyl olan Ümmü Seleme, Peygam-
berimizden önce Abdullah b. Abdulesed'in e-
şiydi. Abdullah'ın ölümünden sonra efendimiz 
onunla evlenmiştir. Ümmü Seleme, Hz. Fatıma'-
dan (s.a) bir takım hadisler rivayet etmiştir. Baki 
mezarlığında da ona ait olduğu söylenen bir 
kabir vardır. 

2- Ümmü Habibe: 
Ebusüfyan'ın kızı, Muaviye'nin kızkardeşi ve 

peygamber efendimizin eşidir. İsmi Ramle'dir. 

 
1- el-İsabe, İbn Hacer, c.14, s.287. 
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Ümmü Habibe Peygamber efendimizle evlenme-
den önce Abdullah b. Cahş'ın eşiydi. Onunla bir-
likte Habeşistan'a hicret etmiş, Habeşistan'da Al-
lah Teala onlara bir kız vermiş, ismini Habibe bı-
rakmışlar. Abdullah vefat edince peygamber e-
fendimiz onunla evlenmiştir. Ümmü Seleme, Pey-
gamber efendimizin vefatından sonra Şam'a hicret 
etmiş olabilir. Mümin bir kadın olan Ümmü Sel-
eme'nin Bâki mezarlığında da kabri vardır. 

Kutsal Kasiyun Dağı: 

Dımışk'ın bir bölümü Kasiyun denilen bir da-
ğın eteğinde yer almıştır; günümüzde burası "Sa-
lihiye" diye meşhurdur. Dımışk şehri kurulmadan 
önce halkın yerleşim bölgesiydi. Bazı peygamber-
lerin ayak bastığı ve hatta onlardan bazısının def-
nedildiği bu dağ Dımışk halkının yanında özel bir 
kutsallığa sahiptir. Bu dağın fazileti ile ilgili bir ta-
kım rivayetler nakledilmiştir.  

Ebu Katade şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'de, 
‘Andolsun tine ve zeytine' ayetinde geçen "tin"--
den maksat Kasiyun dağıdır." Dolayısıyla ibadet 
için bu dağ hakkında birçok tavsiyeler vardır. 
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Bu dağda birçok önemli yerler var; örneğin: 
1- Rivayete göre bu dağın eteğinde Hz. Adem 

sükunet ediyordu. 
2- Ashab-ı Kehf'in mağarası (bir rivayete göre) 
3- Mağaretu'd-dem (Kan mağarası). Burada 

Habil'in Kabil tarafından öldürüldüğü söylen-
mektedir. 

4- Mağaretu'l-Cev' (Açlık mağarası) veya Ar-
bain Mağarası: Bu mağarada, düşmanların ku-
şatması nedeniyle kırk peygamberin şehit oldu-
ğu söylenmektedir. 

5- Bu dağın doğusunda (Burze bölgesinde) 
Hz. İbrahim (a.s) dünyaya gelmiştir. 

6- Hz. İsa (a.s) ve annesi Hz. Meryem (s.a) bu 
dağın batısına sığınmışlardır. 

7- Hz. Meryem'in (s.a) annesi Ümmü Hane 
burada yaşıyordu. 

Peygamber efendimizden (s.a.a) bu dağla il-
gili olarak şöyle rivayet edilmiştir: "İbrahim, Lût, 
Musa, İsa, Eyyub peygamberler bu dağda namaz 
kılmışlardır. Dolayısıyla bu dağda dua etmekten gafil 
olmayın."1 

 
1- Fi Rihab-i Dimaşk, Muhammed Ahmed Dehman, s.9 
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Yine buyurmuştur ki: 
Dımışk'ta öyle bir dağ var ki, babam İb-

rahim onun eteğinde dünyaya gelmiştir."1 

 
1- Ziyaratu'ş-Şam, İbn Hevra, s.96. 
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DIMIŞK  E T RAF IN DAKİ ZİYARE T LE R 

1- Hz. Habil'in  Kabr i: 
Hz. Adem'in (a.s) ilk oğlu ve dünyada öldü-

rülen ilk kişidir. Diyorlar ki; Habil, Emevi Ca-
misi'nin yerinde Kurban kayası adındaki bir ka-
yanın üzerinde Allah'a vermek için bir kurban 
sununca, Kabil'in kurbanı kabul edilmezken 
onun kurbanı Allah tarafından kabul edildi. Bu 
nedenle Kabil ona karşı kin besledi ve böylece 
Kasiyun dağının başında ve günümüzde Ma-
ğaretu'd-dem denile yerde onu öldürüp cenaze-
sini omzuna alarak Habil'în Kasiyun dağının 
devamındaki şimdiki mezarının yanına ulaşın-
caya kadar sağa sola götürüp durdu. 

Orada, bir karganın diğer bir kargayı defnet-
tiğini görünce onu nasıl defnedeceğini öğrendi 
ve büyük bir pişmanlıkla kardeşinin cenazesini 
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toprağa verdi. Günümüzde dağın eteğinde Dı-
mışk şehrinin batısında, Dımışk'a 45 km. uzak-
lıkta, Dımışk-Beyrut güzergâhında, Kanitra ve 
Cevlan yol ayırımından sonra havası ve suyu 
çok güzel olan bir yerde Habil'e (a.s) isnat edi-
len bir mezar vardır. 

Emirü'l-Müminin İmam Ali'den (a.s) şöyle ri-
vayet edilmiştir:  

Dımışk'da Kasiyun denilen bir dağ var. O 
dağda Ademoğlu kardeşini öldürmüştür. 
Allah İsa ile annesini Yahudilerin tehlike-
sinden bu dağa sığındırmıştır. Oraya gide-
cek olursanız dua etmekten gaflet etmeyin.1 

Yine Hz. Yahya (a.s) ile annesinin kırk gün 
bu dağda itikâf ettikleri söylenmiştir.2 

Mağaratu'd-Dem, Ashab-ı Kehf'in mağara-
sından birazcık aşağıdadır. Burası, günümüzde 
Dımışk halkı tarafından "el-Erbain" diye bilinen 
Mağaretu'l-Cev"e yakındır. 

 
1- Ziyaratu'ş-Şam, İbn Havranî, s.118. 
2- Ziyaratu'ş-Şam, İbn Havranî, s.118. 
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2- "Mağaratu 'l-Cev" (Açlık mağarası) veya  
Erbain  Mağarası: 

Kasiyun dağının başında "Erbain" denilen 
yerde ve Mağaratu'd-Dem'in yakınında "Mağare-
-tu'l-Cev" denilen bir mağara vardır; burada Al-
lah'ın bir grup salih kulu kendilerini takip et-
mekte olan zalim yöneticinin zulüm ve sitemin-
den kaçarak bu mağaraya sığınmışlar ve oracık-
ta açlıktan ölmüşlerdir.1 

Bu nedenle, hicri 1018 yılında Osmanlı padi-
şahı "Ahmet paşa" tarafından oraya bir mescid 
yaptırılmıştır.2 

Mescidin içinde kırk peygamberin anısına 
kırk tane küçük mihrap yapılmıştır; orası Cuma 
günleri ziyaretçiler için açılmaktadır. 

3- Ashab-ı Kehf'in Mağarası: 
Ashab-ı Kehf'e ait olduğu söylenen birkaç 

mağara vardır. Bunlardan birisi de Kasiyun da-
ğında, "Mağaratu'd-Dem"in batısında yer alan 
ve halk tarafından önemsenen yerdir. Ashab-ı 

 
1- Riyazu's-Seyahe, Şirvanî, c.2, s.421. 
2- Simarul'l-Kasid Fi Zikri'l-Mesacid, Yusuf Abdul-

hâdi, s.192. 
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Kehf zamanın zalim yöneticisinden kaçarak ma-
ğaraya saklanmışlar, orada üç yüz seneyi aşkın 
bir zaman uyumuşlardır. Ashab-ı Kehf'in kıssası 
Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.1 

4- Muhyiddin Arabi'n in  Mezar ı 
Günümüzde “Muhyiddin Mıntıkası” olarak bi-

linen Salihiye bölgesinde ve Kasiyun dağının ya-
kınında Muhyiddin Arabi'nin medresesi vardır. 

Muhyiddin Arabi, hicretin altıncı asrının filo-
zof ve zahitlerinden biridir. Meşhur "el-Futuha-
tu'l-Mekkiyye" kitabının yazarıdır. Hicretin 506'-
sında Endülüs'te dünyaya gelmiş ve hicretin 638'-
inde de Salihiyye bölgesinde vefat etmiştir. 

Muhyiddin Arabi, yirmi yaşında İslam düşü-
nürü İbn Rüşd ile görüşmüş, Endülüs ve Afrika'yı 
gezerek oradaki çeşitli alim ve düşünürlerle görüş 
alış-verişinde bulunmuş, oradan Mekke-i Müker-
reme'ye geçmiş, orada "el-Futuhatu'l-Mekkiyye" 
kitabını yazmaya koyulmuş ve bu kitabın tamam-
lanması otuz yılını almıştır. 

 
1- Bk. Murucu'z-Zeheb, Mes'udî, c.1, s.302. 
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Sonra Rum beldelerini ziyaret etmiş, oradan 
Bağdad'a geçerek meşhur Şeyh Şehabuddin 
Suhreverdi ile görüşmüştür. Bağdat'tan Haleb'e 
ve oradan da Dımışk'a geçmiş, orada vefat etmiş 
ve bugün kendi ismiyle anılan yere defnedilmiş-
tir. Ondan geriye 200 kadar kitap kalmıştır ki 
bunların en önemlisi "el-Futuhatu'l-Mekkiyye" 
ve "Fusulu'l-Hikem" kitaplarıdır. 

Onun tasavvuf, irfan ve felsefe dallarında za-
manının alimlerinin en ileri geleni olduğu söy-
lenebilir. 

Kitap ve eserleri arasında onun Ehlibeyt 
mektebine meylettiğini gösteren yazılar vardır. 
Onun, İmam Mehdi (a.f), İmam'ın zuhuru, Ehli-
beyt İmamları hakkında birkaç risalesi vardır. 
İmam Mehdi (a.f) hakkındaki düşünceleri Ehli-
beyt mektebi inançlarına oldukça yakındır. 

Merhum İmam'ın ve yine Üstat Şehit Mutah-
hari'nin İslam felsefesi ve irfan konusunda onun 
hakkında övücü sözleri vardır. 
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DIMIŞK  E T RAF IN DAKİ KU T SAL 
ME KAN LAR 

1- Merc-i Azra, Hucr  b. Udey ve Beş 
Arkadaşın ın  Mezar ı 

Yüce bir makama sahabi Hucr b. Udey-i Kin-
di'nin (r.a) mezarı Dımışk şehrinin 36 km. doğu-
sundaki "Merc-i Azra" bölgesinde yer almaktadır. 

Hucr b. Udey-i Kindî Yemen halkından, sa-
habenin ileri gelenlerindendir. Onun yanında 
yapılan duanın kabul olduğu meşhurdur.1 Ha-
kim Nişaburî onun hakkında, "O, Hz. Muham-
med'in (s.a.a) rahibidir" demiştir.2 

Hucr b. Udey kardeşi Hani ile birlikte gelip 
Müslüman olmuş, peygamber efendimizin gaz-
velerine katılmıştır. 

 
1- el-İsti'ab, c.1, s.231. 
2- el-Müstedrek-u Ala's-Sahihayn, Hakim Nişaburî, 

Haydarabad Deken basımı, c.3, s.468. 
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Hucr b. Udey cesur ve yiğit bir kişiydi, Kadi-
siye, Cemel, Sıffin ve Nehrivan savaşlarına ka-
tılmıştır. "Merc-i Azra" bölgesi de onun tarafın-
dan fethedilmiş ve bölge halkı onun eliyle Müs-
lüman olmuştur. 

Hucr b. Udey iman ve inancında taviz ver-
memesi nedeniyle hicretin 53. yılında Muaviye 
b. Ebusüfyan'ın emriyle "Merc-i Azra" bölgesin-
de şehit edilmiştir. 

Hucr b. Udey peygamber efendimizin ileri ge-
len sahabesinden biridir; yaşının küçük olmasın 
rağmen ashabın en üstünlerinden sayılmaktay-
dı. Peygamber efendimizi ancak birkaç yıl gör-
me saadetine ermiştir. Peygamber efendimizden 
(s.a.a) sonra apaçık nassa ve Hz. Ali'nin (a.s) 
imametine karşı sağlam inancı nedeniyle Pey-
gamber efendimizden sonra kabilesiyle (Kinde) 
birlikte birinci halifeye biat etmemiş, ilk üç hali-
fenin döneminde siyasi ve toplumsal konularda, 
bir defasında İslam ordusunun sol kanadına ya-
pılan saldırıyı defetmek için komutanlık yapma-
sı dışında önemli bir rolü olmamıştır.1 

 
1- Futuhu'l-Buldan, Belazurî, s.364; el-İsabe, İbn Ha-

cer Askalanî, c.1, s.213. 
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Fakat Hz. Ali'nin (a.s) hilafeti döneminde 
Hucr b. Udey'in hükümette etkili ve önemli rolü 
olmuştur. Cemel ve Sıffin savaşında kendi kabi-
lesine (Kinde) komutanlık yapmış, İmam Ali'nin 
(a.s) safında halis ve samimi bir fedai olmuş, 
Nehrevan savaşında İmam'ın ordusunun sol ka-
nadının komutanlığını üstlenmiştir. 

Muaviye'nin hilafeti döneminde bu yiğit sa-
habe İmam Ali'nin (a.s) Şia'sının apaçık bir örne-
ği olup, züht, takva, ibadet, namaz ve hayır işleri 
dillere destan olmuştu; bir gece-gündüz içinde 
onun bin rekat namaz kıldığı söylenmektedir. 

Hucr b. Udey'in dindar kesim tarafından say-
gıyla anılıp takdir edilmesi ve onun Muaviye ve 
özellikle Kufe valisi Muğire b. Şu'be'yi eleştirmesi 
Muaviye ve Muğire'nin konumunu tehlikeye dü-
şürüyordu. Muğire Kufe mescidinde İmam Ali'yi 
(a.s) eleştirip ona kin kustuğu zaman Hucr b. 
Udey tek başına ayağa kalkıp sert bir şekilde ona 
karşılık verip İmam'ı savunmuştur. 

Ziyad b. Ebih Kufe'ye vali tayin edildikten 
sonra İmam Ali'nin (a.s) Şiilerine karşı kan ku-
sunca Hucr b. Udey yine yiğitçe İmam'ı savun-
maktan çekinmemiştir.  
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Hucr b. Udey, Emevi hükümetinin varlığını 
tehdit ediyor. Hucr ve taraftarlarının bu tutumu 
nedeniyle, önce bir şekilde hükümete cezp et-
mek istediyseler de başaramadılar ve Hucr i-
nanç ve tutumundan en küçük bir taviz verme-
di. Sonra onunla taraftarlarını tutuklayarak Şa-
m'a Muaviye'ye gönderdiler. 

Mes'udî diyor ki: Hucr b. Udey'i tutuklayıp 
götüren birliğin komutanı ona dedi ki, "Bize, A-
li'yi bırakıp ona lanet etmeyecek ve ondan te-
berri etmeyecek olursan senin ve oğullarının 
boynunu vurmamız emredildi." 

Bunun üzerine Hucr b. Udey ve takipçileri 
ona şu cevabı verdiler: "Allah'a andolsun ki kılıç 
darbeleri, Allah, Resulü ve onun vasisini cehen-
nem ateşine girecek halde mülakat etmekten 
daha iyidir bizim için." 

O sırada Hucr b. Udey iki rekat namaz kılmak 
istedi ve namazını birazcık uzattı. Bunun üzerine, 
"Ölümden mi korkuyor?" dediler. Hucr, "Vallahi 
ölümden korkacak olsaydım namazımı daha fazla 
uzatırdım" şeklinde cevap verdi. 

Sonra hepsinin boynu vurulması emredildi. Bu 
olay hicretin 51. yılında, Şaban ayında gerçekleşti. 
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Bir rivayette, İmam Ali (a.s) Hucr'a, "Ey 
Hucr! Benden teberri etmen istendiği zaman ne 
yapacaksın?" diye sorması üzerine Hucr b. Udey 
şöyle cevap verdi:  

Andolsun Allah'a, kılıçla parça parça doğ-
ransam da yakılsam, bu, benim gözümde 
senden teberri etmekten daha iyidir.1 

Peygamber efendimizin eşi Aişe, Muaviye'ye 
şöyle demiştir: 

Ey Muaviye! Hucr ve arkadaşlarını mı 
öldürüyorsun? / Nerde onlara karşı sabrın 
senin! Ne duydum Resulden biliyor mu-
sun? / Merc-i Azra'da öldürülecek o; gök-
tekiler öldürenlere gazap edecek.2 

Hucr b. Udey'n in  Kabrinin Yan ında 
Bulunanlar  

1- Erkam b. Abdullah el-Kindi 
2- Kerim b. Afif en-Nehaî 
3- Asım b. Avf el-Becelî 
4- Şerik b. Şeddad el-Hazremi ve oğlu Hamam 

 
1- Nefesu'l-Mehmum, Şeyh Abbas Kummî, s.64. 
2- el-İsti'ab, c.1, s.231. 
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5- Sayfî b. Fesil eş-Şeybanî ve Veraka b. Hu-
hey el-Becelî 

6- Muhriz b. Şehab  
7- Abdullah b. Huveyyet-i Sa'di. 
8- Kabisa b. Rabia el-Absi 
9- Abdurrahman b. Hassan el-Anzi. 
10- Kidam b. Hayyan el-Anzi. 
Hucr b. Udey ve İmam Ali'nin (a.s) takipçile-

rinin bedenleri oraya defnedilmiş, başları ise 
Mescid-i Eksab'da, Hz. Rukeyye'nin makamının 
yakınına defnedilmiştir. 
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H ALE P  ŞE H RİN DE Kİ ZİYARE T  
YE RLE Rİ  

1- İmam Hüseyin'in (a.s) Türbesi, Nokta 
Mescidi 

Esirlerle Kerbela şehitlerinin başlarını Irak'-
tan getirdikleri zaman Halep'e ulaştıklarında 
kafile dinlenmek için "Cevşen" adındaki bir da-
ğın eteğinde bir gece konakladı. Şehitlerin baş-
larını taşıyan askerler de dinlenmek için durdu-
lar; dinlenme anında İmam Hüseyin'in (a.s) mü-
barek başını bir kayanın üzerine bıraktılar. Sa-
bahleyin güneş doğunca mübarek başı oradan 
aldıkları zaman bu kayanın üzerine birkaç dam-
la kan dökülmüştü. Kafile hareket ettikten sonra 
bölge halkının haberi olunca o kan damlalarının 
etrafında toplanıp Allah Resulünün torunu ve 
Kerbela şehitleri için mersiye okuyarak ağıt yak-
maya başladılar. Şiî rivayetlerine göre her yıl 
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Aşura günü kayanın üzerindeki o kan kaynıyor-
du; bu olay Şam halkının çoğunun ilgisini çek-
mişti. Nihayet Emevi halifesi Velid. b. Abdul-
melik b. Mervan o kayanın oradan alınarak Eh-
libeyt (a.s) dostlarının gözünden uzak bir nok-
taya taşınmasını emretti. Kaynın yeri değiştiril-
dikten sonra ondan bir eser kalmadı. Daha son-
raları Seyfuddevle-i Hemdanî o kayayı uygun 
bir yere bıraktırıp etrafında cami yaptırarak o-
raya "Meşhed-i Müseyin" veya "Mescid-i Nokta" 
ismini verdi. Nakledildiği üzere, bir dönemde 
Türkler bu kayayı Hz. Zekeriyya'nın (a.s) cami-
sine taşımak istediler; fakat kayayı taşıması için 
bağlanan hayvan yerinden hareket etmeyince 
onu eski yerine bıraktılar. 

2- Muhsin b. Hüseyin'in (a.s) Türbesi 

İmam Hüseyin'in (a.s) Muhsin ismindeki oğ-
lunun defnedildiği yerdir. Esirlef kafilesi Hale-
b'in batısında, "Cevşen" dağının eteğinde dinle-
nirken İmam Hüseyin'in (a.s) hamile olan eşi yol 
zorlukları, vücut ve ruhuna yapılan baskılar so-
nucu bebek düşürdü. Annesi ona "Muhsin" is-
mini verdi. Bu bebeğe Hz. Fatıma Zehra'nın 
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(s.a) düşürdüğü Muhsin'in anısı için "Muhsin" 
ismini verdiği sanılmaktadır. Her durumda; hic-
ri 351 yılında Seyfuddevle-i Hemdanî, bulun-
duğu bağdan, şehrin bir noktasından gök yüzü-
ne bir nur yükseldiğini görüyor. Sabah olunca 
nurun yükseldiği yere giderek orayı kazınca ü-
zerine "Bu Muhsin b. Hüseyin'in (a.s) kabridir" 
şeklinde yazılmış olan bir taş parçası buluyor. 
Bu nedenle o yerin üzerine bir mezar yapılma-
sını emrediyor. İşte bu nedenle, İmam Hüseyin-
'in (a.s) düşük bebeğinin defnedildiği bu yere 
"Muhsin'in Türbesi" diniliyor. 

3- Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Kabri: 

Hz. Yahya'nın (a.s) babası Hz. Zekeriyya'nın 
(a.s) kabri Halep'teki Emevi camisinin içerisinde 
yer almıştır. Hz. Zekeriyya'nın (a.s) hicretten 
önce altıncı asırda yaşadığı söylenmektedir.  

Halep şehrinin 180 km. doğusunda, Dımışk 
şehrinin 550 km. kuzeyinde "Rikka" şehri yer al-
maktadır. Hicretin 37. yılında Emirü'l-Müminin 
Hz. Ali (a.s) ile Muaviye arasında baş gösteren 
ve hakla batılın karşı karşıya geldiği Sıffin sava-
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şının burada vuku bulmuştur.  Bu bölgede asha-
bın en önde gelenlerinden ve İmam Ali'nin (a.s) 
Şiilerinden, bu cümleden Ammar Yasir, Uveys-i 
Kareni, Bedir ashabından 25 kişi ve Hz. Ali'nin 
(a.s) taraftarlarından binlerce insan öldürülmüş-
tür. Peygamber efendimizin Amamr hakkında, 
"Seni azgın bir grup öldürecekti" buyurduğu meş-
hurdur.1 

Günümüzde Ayetullah Hamenei'nin Suriye'-
deki temsilcisi tarafından buraya büyük bir tür-
be ve kubbe yaptırılmıştır. 

 
1- Murucu'z-Zeheb, c.2, s.374. 
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CÂMİA ZİYARE T İ  

Ehlibeyt İmamları'ndan (Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun) her birinin ziyaretinde veya pey-
gamberlerin ve vasilerin mezarlarında ve genel 
olarak bütün kutsal kabirlerin yanında şöyle 
demek yeterlidir: 

اَلسَّالُم َعلى َاْوِلياَء ِهللا َوَاْصِفيائِِه، اَلسَّالُم َعلى 
اَُمناِء ِهللا َوَاِحّبائِِه، اَلسَّالُم َعلى اَْنصاِر ِهللا َوُخَلفائِِه، 
اَلسَّالُم َعلى َحمالِّ َمْعرَِفِة ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َمساِكِن 

، اَلسَّالُم َعلى ُمْظِهرى َاْمِر ِهللا َوَ�ِْيِه، اَلسَّالُم ِذْكِر هللاِ 
َعَلى الدُّعاِة ِاَىل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى اْلُمْسَتِقّريَن ىف 
َمْرضاِت ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى اْلُ◌خمِْلصَني ىف طاَعِة ِهللا، 
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ذيَن اَلسَّالُم َعَلى اْالَ◌ِدّالِء َعَلى ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى الَّ 
َمْن واالُهْم فـََقْد واَىل َهللا، َوَمْن عاداُهْم فـََقْد عاَدى 
ِهللا، َوَمْن َعَرفـَُهْم فـََقْد َعَرَف َهللا، َوَمْن َجِهَلُهْم فـََقْد  
َجِهَل َهللا، َوَمِن اْعَتَصَم هِبِْم فـََقِد اْعَتَصَم اِبهلِل، َوَمْن 

زََّوَجلَّ، َواُْشِهُد َهللا َاّىن َختَّلى ِمنْـُهْم فـََقْد َختَّلى ِمَن ِهللا عَ 
ِسْلٌم ِلَمْن ساَلْمُتْم، َوَحْرٌب ِلَمْن حارَبـُْتْم، ُمْؤِمٌن ِبِسرُِّكْم  
َوَعالنَِيِتُكْم، ُمَفوٌِّض ىف ذِلَك ُكلِِّه ِاَلْيُكْم، َلَعَن ُهللا َعُدوَّ 

ْم،  آِل حمَُمٍَّد ِمَن اجلِْنِّ َواْالِ◌ْنِس َواَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمنْـهُ 
 .ى هللاُ َعلى حمَُمٍَّد َوآِلهِ َوَصلَّ 

Okunuşu: 
Esselamu ela evliyaellahi ve esfiyaihi, es-

selamu ela umenaillahi ve ehibbaihi, essela-
mu ela ensarillahi ve hulefaihi, esselamu ela 
mehalli ma'rifetillahi, esselamu ela mesakini 
zikrillahi, esselamu ela muzhiri emrillahi ve 
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nehyihi, esselamu ela'd-duati ilellahi, essela-
mu ela mustegirrine fi merzatillahi, esselamu 
ele'l-muhlissine fi taatillahi, esselamu ele'l-
edillai elallahi, esselamu ele'l-lezine men vala-
hum fe-gad valellahi, ve men âdahum fe-gad 
âdallahi, ve men ârefehum fe-gad ârefellahe, 
ve men cehilehum fe-gad cehilellahe, ve men-
i'teseme bihim fe-gad-i'teseme billahi, ve men 
tehalle minhum fe-gad tehalle minellahi azze 
ve celle, ve uşhidullahe enni silmun limen sa-
lemtum ve harbun li-men harebtum, mu'-
minun bi-sirrikum ve elaniyetikum, mufev-
vizun fi zâlike kullihi ileykum, le'anellahu 
aduvve âl-i Muhammedin mine'l-cinni ve'l-
insi ve ebreu ilellahi minhum, ve sellellahu 
ela Muhammedin ve âlih. 

Anlamı: 
Selâm olsun Allah'ın velilerine ve seçtikleri-

ne, selâm olsun Allah'ın eminlerine ve dostları-
na, selâm olsun Allah'ın (dininin) yardımcıları-
na ve halifelerine, selâm olsun Allah'ı tanımanın 
yerlerine, selâm olsun Allah'ın zikrinin yerleri 
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(olan kalplere), selâm olsun Allah'ın emir ve ya-
saklarını açığa çıkaranlara, selâm olsun insanları 
Allah'a davet edenlere, selâm olsun Allah'ın rı-
zası doğrultusunda sebat gösterenlere, selâm ol-
sun Allah'ın itaatinde ihlaslı olanlara, selâm ol-
sun insanları Allah'a yönlendirenlere, selâm ol-
sun onlara ki, kim onları severse Allah'ı sevmiş 
olur, kim onlara düşmanlık ederse Allah'a düş-
manlık etmiş olur; kim onları tanırsa Allah'ı ta-
nımış olur, kim de onları tanımazsa Allah'ı ta-
nımamış olur; kim onlara sımsıkı sarılırsa Allah-
'a sarılmış olur, kim onları bırakırsa Allah Te-
âlâ'yı bırakmış olur. Allah'ı şahit tutuyorum ki, 
ben sizin barış halinde olduklarınızla barışım ve 
sizin savaş halinde olduklarınızla savaş halin-
deyim. Ben sizin gizlide ve açıkta olanınıza ina-
nıyorum; bütün bunlarda işimi size bırakıyo-
rum. Allah Muhammed'in Ehlibeyt'ine düşman 
olan cinlere ve insanlara lanet etsin. Ben onlar-
dan Allah'a doğru uzaklaşıyorum. Allah'ın sa-
latı Muhammed'in ve onun Ehlibeyti'nin üze-
rine olsun." 
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İMAM H Ü SE YİN 'İN  (A.S) AŞU RA 
ZİYARE T İ  

Aşura günü okunması için birkaç ziyaret ri-
vayet edilmiştir; biz fazla uzamaması için bura-
da onların arasından sadece birisini zikretmekle 
yetineceğiz 

Meşhur "Aşura Ziyareti”, İmam Hüseyin'in 
(a.s) hareminin yanında okunabileceği gibi uzak 
şehirlerde de okunabilir: 

Şeyh Tusî (r.a) "Misbah" adlı kitabında Mu-
hammed b. İsmail b. Bezi'den, o da Salih b. Uk-
be'den, o da babasından, o da İmam Muham-
med Bâkır'dan (a.s) şöyle naklediyor: 

Kim Muharrem ayının onunda (Aşura 
günü) Hüseyin b. Ali'yi (a.s) ziyaret edip 
ağlarsa kıyamet günü Allah'ı her birinin se-
vabı Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamla-
rı'nın huzurunda yapılan hac, umre ve ci-
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had sevabı gibi olan iki bin hac, iki bin um-
re ve iki bin cihad sevabıyla mülakat eder. 

Ravi, "Canım size feda olsun! Kerbela'dan 
uzak şehirlerde olan ve bu günde o hazretin ha-
remini ziyarete gitmesi mümkün olmayan kim-
seye ne kadar sevap verilir?" diye sorunca İmam 
(a.s) buyurdu ki: 

Çöle veya kendi evinin damına çıkıp İ-
mam Hüseyin'e doğru işaret ederek katil-
lerine beddua edip nefretini dile getirsin. 
Sonra iki rekat namaz kılsın. Bunu öğleden 
önce günü ilk saatlerinde yapsın. Daha son-
ra Hüseyin'e (a.s)  ağlasın. Takiyye zarureti 
yoksa ev halkını da o hazrete ağlamaya 
teşvik etsin. İmam Hüseyin'i (a.s) anmak 
için evinde yas merasimi tutsun ve İmam 
Hüseyin'in (a.s) musibetinden dolayı bir-
birlerine başsağlığı dilesinler. Ben, bu a-
melleri yapanlara, bu sevapların verilece-
ğine kefil oluyorum. 

Ravi, "Fedanız olayım! Gerçekten bu amelleri 
yapanlar için bu sevapların verileceğine kefil 
oluyor musunuz?" diye arz edince İmam (a.s) 
"Evet; ben bu amelleri yapanlara kefilim" buyurdu. 



 118 

Ravi, "Bu amelleri yapanlar birbirlerine nasıl 
başsağlığı versinler?" diye sorunca İmam (a.s) 
şöyle buyurdu: 

"İmam Hüseyin aleyhisselamdan dolayı 
bize ulaşan bu musibetten dolayı Allah 
mükafatlarımızı artırsın. Bizi ve sizi Hz. 
Muhammed'in (s.a.a) Ehlibeyt'inden olan 
Allah'ın velisi Mehdi'yle (a.f) birlikte İmam 
Hüseyin'in (a.s) kanının intikamını alan-
lardan etsin." 

Zarureti yoksa Aşura günü bir dünya işi 
peşine gitme; çünkü Aşura günü öyle u-
ğursuz bir gündür ki müminin ihtiyacı 
karşılanmaz, sorunu hallolmaz; ihtiyacı 
karşılansa, sorunu hallolsa bile bu onun i-
çin uğurlu olmaz, o işte bir hayır ve olgun-
luk görmez. Sizden hiç biriniz bu günde 
evi için kesinlikle rızk toplamasın; kim bu 
günde bir şey biriktirirse, biriktirdiği şeyde 
bereket görmez, ailesi için biriktirdiği şey 
ailesine bereketli olmaz. 

Kim böyle yapacak olursa, yüce Allah 
ona Peygamber'in (s.a.a) huzurunda yapı-
lan bin hac, bin umre ve bin cihad sevabı 
verir. Dünyanın başından kıyamete kadar 
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peygamberlerin, nebilerin, vasilerin, sıd-
dıkların ve (Allah yolunda) ölen veya öl-
dürülen şehitlerin gördükleri musibetlerin 
sevabını verir."  

Salih b. Ukba ve Seyf b. Umeyr, Alkame b. 
Muhammed-i Hazremi'den şöyle naklederler: 
İmam Muhammed Bâkır'a (aleyhisselam), "Ba-
na, Aşura gününde İmam Hüseyin'i (a.s) yakın-
dan ziyaret ettiğimde okuyabileceğim ve yine o 
hazreti yakından ziyaret etmediğimde, uzak şe-
hirlerden ve evimden o hazrete selâm verdi-
ğimde okuyabileceğim bir dua öğret" diye arzet-
tim. Bunun üzerine İmam (a.s) buyurdu ki: 

Ey Alkeme! O hazrete selâm verip, pe-
şinden o iki rekat namazı kıldıktan sonra 
tekbir getirerek o hazrete işaret edip şunla-
rı (aşağıdaki ziyaret dualarını) söyle. Böyle 
yapacak olursan İmam Hüseyin'i ziyaret 
eden meleklerin duasını yapmış olursun. 
Bu durumda Allah Teala senin için yüz 
binlerce derece yazar ve İmam Hüseyin'le 
birlikte şehid olan kimse gibi olusun; onla-
rın derecelerine sahip olusun ve o hazretle 
birlikte şehid olanlardan tanınırsın ve se-
nin için her peygamber ve elçinin sevabı 
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ve İmam Hüseyin şehid olduğu günden i-
tibaren o hazreti ziyaret edenlerin ziyare-
tinin sevabı yazılır; -Allah'ın selamı onun 
ve ehlibeytinin üzerine olsun-; 

Bu ziyaret duası şöyledir: 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدهللاِ 
تِِه)  ريََ يَك � ِخَريَِة ِهللا واْبَن خِ َرُسوِل ِهللا(السَّالُم َعلَ 

ِد اْلَوِصّيَني،  اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني َواْبَن َسيِّ 
َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة َسيِّ 

َر اْلَمْوتُوَر، اَلسَّ  الُم َعَلْيَك � اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه َواْلوِتـْ
ْرواِح الَّيت َحلَّْت ِبِفناِئَك لسَّالُم َعَلْيَك َوَعَلى األَ اَ 

اللَّْيُل  يَ َوبَقِ  َعَلْيُكْم ِمّين َمجيعًا َسالُم ِهللا اَبَدًا ما بَقيتُ 
   .َوالنَّهارُ 

ِت الرَّزِيَُّة َوَجلَّْت َوَعظَُمِت � َااب َعْبِدِهللا َلَقْد َعظُمَ 
ْسالِم َوَجلَّْت االِ  ْينا َوَعلى َمجيِع َاْهلِ اْلُمصيَبُة ِبَك َعلَ 



 121 

َوَعظَُمْت ُمصيبَـُتَك ِيف السَّماواِت َعلى َمجيِع َاْهِل 
السَّماواِت، فـََلَعَن هللاُ اُمًَّة َاسََّسْت َاساَس الظُّْلِم َواْجلَْوِر 

ْلبَـْيِت، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة َدفـََعْتُكْم َعْن  َعَلْيُكْم َاْهَل ا
َمقاِمُكْم َوَازاَلْتُكْم َعْن َمراتِِبُكُم الَّيت رَتـََّبُكُم ُهللا فيها، 

ديَن َهلُْم اِبلَّتْمكِني َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة قـَتَـَلْتُكْم َوَلَعَن هللاُ اْلُمَمهِّ 
  ْيُكْم ِمنْـُهْم َوِمْن َاْشياِعِهمْ ِمْن ِقتاِلُكْم، بَرِْئُت ِاَىل ِهللا َوِالَ 

   .َواَْتباِعِهْم َوَاْوِليائِِهم
ساَلَمُكْم َوَحْرٌب ِلَمْن   � َااب َعْبِدِهللا ِاّين ِسْلٌم ِلَمنْ 

َوآَل َمْرواَن،   حارَبَُكْم ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة، َوَلَعَن هللاُ آَل زِ�دٍ 
َلَعَن ُهللا اْبَن َمْرجانََة، َوَلَعَن  َوَلَعَن ُهللا َبين اَُميََّة قاِطَبًة، وَ 

، َوَلَعَن ُهللا ِمشْراً، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة  ُهللا ُعَمَر ْبَن َسْعدٍ 
َاْسَرَجْت َوَاْجلََمْت َوتـَنَـقََّبْت ِلِقتاِلَك، ابَِيب اَْنَت َواُّمي َلَقْد  

  اَْكَرَمين ْكَرَم َمقاَمَك وَ اَ   َعظَُم ُمصايب ِبَك َفَاْسَأُل َهللا الَّذي
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ِمْن َاْهِل   َمْنُصورٍ  َاْن يـَْرزَُقين طََلَب اثِرَك َمَع ِامامٍ  ِبكَ 
   . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ   بـَْيِت حمَُمَّدٍ 

 السَّالُم اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِعْنَدَك َوجيهًا اِبْحلَُسْنيِ َعَلْيهِ 
تـََقرَُّب ِاىل ِهللا َو ِخَرِة، � َااب َعْبِدِهللا ِاّين اَ ِيف الدُّنْيا َواآل

ِاىل َرُسوِلِه َوِاىل َامِري اْلُمْؤِمنَني َوِاىل فاِطَمَة َوِاَىل احلََْسِن 
َوِاَلْيَك ِمبُواالِتَك َواِبْلَرباَءِة (ِممَّْن قاتـََلَك َوَنَصَب َلَك 
اْحلَْرَب َواِبْلَرباَءِة ِممَّْن َاَسسَّ َاساَس الظُّْلِم َواْجلَْوِر َعَلْيُكْم 

اَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا َوِاىل َرُسوِلِه) ِممَّْن َاَسسَّ َاساَس ذِلَك َوَبىن  وَ 
َعَلْيِه بـُْنيانَُه َوَجرى ِيف ظُْلِمِه َوَجْورِِه َعَلْيُكْم َوعلى 
َاْشياِعُكْم، بَرِْئُت ِاَىل ِهللا َوِاَلْيُكْم ِمنْـُهْم َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا 

ُكْم َواِبْلَرباَءِة ِمْن ْم َوُمواالِة َوِليِّ مثَُّ ِاَلْيُكْم ِمبُواالِتكُ 
َاْعداِئُكْم َوالّناِصبَني َلُكُم اْحلَْرَب َواِبْلَرباَءِة ِمْن َاْشياِعِهْم 
َواَْتباِعِهْم، ِاّين ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم 
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   .َوَوِىلٌّ ِلَمْن واالُكْم َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُكمْ 
ْسَأُل َهللا الَّذي أْكَرَمين ِمبَْعرَِفِتُكْم َوَمْعرَِفِة َاْوِلياِئُكْم َفاَ 

َوَرزََقِىن اْلَرباَءَة ِمْن َاْعداِئُكْم َاْن َجيَْعَلين َمَعُكْم ِيف الدُّنْيا 
ِيف الدُّنْيا  َت يل ِعْندَُكْم َقَدَم ِصْدقٍ ِخَرِة َوَاْن يـُثـَبِّ آلَوا

َغِىن اْلَمقاَم اْلَ◌ْحمُموَد َلُكْم ِعْنَد   يـُبَـلِّ ِخَرِة َوَاْسأَلُُه َانْ َواآل
 �ِطقٍ  ُهدًى ظاِهرٍ  ِهللا َوَاْن يـَْرزَُقين طََلَب اثري َمَع ِامامٍ 

الَّذي َلُكْم  ◌ِ ُكْم َواِبلشَّأنِ ِمْنُكْم َوَاْسأُل َهللا ِحبَقِّ  اِبْحلَقِّ 
ُمصاابً ِعْنَدُه َاْن يـُْعِطَيين ِمبُصايب ِبُكْم اَْفَضَل ما يـُْعطي 

  ْسالمِ َوَاْعَظَم َرزِيـََّتها ِيف االِ ُمصيَبًة ما َاْعظََمها  ،ِمبُصيَبِتهِ 
  .ْرضِ َوِيف َمجيِع السَّماواِت َواألَ 

اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِيف َمقامي هذا ِممَّْن تَنالُهُ ِمْنَك َصَلواٌت  
  َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ اَللّـُهمَّ اْجَعْل َحمْياَى َحمْيا حمَُ  .َوَرْمحٌَة َوَمْغِفَرةٌ 

 . َوآِل حمَُمَّدٍ  َوَممايت َمماَت حمَُمَّدٍ 
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اَللّـُهمَّ ِانَّ هذا يـَْوٌم َتَربََّكْت ِبِه بـَُنو اَُميََّة َواْبُن آِكَلِة 
َك كباِد اللَّعُني اْبُن اللَّعِني َعلى ِلساِنَك َوِلساِن نَِبيِّ األَ 

َوَقَف فيِه  َوَمْوِقفٍ  ِطنٍ َموْ  ُكلِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ِيف  
 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ نَِبيُّكَ 

اَللّـُهمَّ اْلَعْن َااب ُسْفياَن َوُمعاِويََة َويَزيَد اْبَن ُمعاِويََة 
ِبديَن، َوهذا يـَْوٌم َفرَِحْت ِبِه آُل َعَلْيِهْم ِمْنَك اللَّْعَنُة اََبَد اآل

اْحلَُسْنيَ َصَلواُت ِهللا َعَلْيِه، اَللّـُهمَّ َوآُل َمْرواَن ِبَقْتِلِهُم  زِ�دٍ 
 . ليَم) َفضاِعْف َعَلْيِهُم اللَّْعَن ِمْنَك َواْلَعذاَب (األَ 

اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِيف هَذا اْليَـْوِم َوِيف َمْوِقفي 
هذا َوَاّ�ِم َحيايت اِبْلَرباَءِة ِمنْـُهْم َواللَّْعَنِة َعَلْيِهْم 

 .َك َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم اَلسَّالمُ َك َوآِل نَِبيِّ ْلُمواالِة ِلَنِبيِّ َوابِ 
İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyuru-

yor: Sonra yüz defa şu duayı oku: 
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  َوآِل حمَُمَّدٍ  ظََلَم َحقَّ حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ اْلَعْن اَوََّل ظاملٍِ 
لّـُهمَّ اْلَعِن اْلِعصابََة الَّيت  َلُه َعلى ذِلَك، اَل َوآِخَر اتِبعٍ 

السالم) َوشايـََعْت َوابيـََعْت   جاَهَدِت اْحلَُسْنيَ (عليه
 . َواتبـََعْت َعلى قـَْتِلِه، اَللّـُهمَّ اْلَعنْـُهْم َمجيعاً 

Sonra yüz defa şöyle de: 

ْرواِح الَّيت َحلَّْت اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا َوَعَلى األَ 
َعَلْيَك ِمّين َسالُم ِهللا اَبَدًا ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل  ، اِئكَ ِبِفن 

َوالنَّهاُر َوال َجَعَلُه ُهللا آِخَر اْلَعْهِد ِمّين ِلزِ�رَِتُكْم، اَلسَّالُم 
َعَلى اْحلَُسْنيِ َوَعلى َعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ َوَعلى َاْوالِد اْحلَُسْنيِ 

 .َوَعلى َاْصحاِب اْحلَُسْنيِ 
Sonra da şu duayı oku: 

اِبللَّْعِن ِمّين َواْبَدْأ ِبِه َاوًَّال  اَللّـُهمَّ ُخصَّ اَْنَت َاوََّل ظاملٍِ 
مثَُّ (اْلَعِن) الثّاَين َوالثّاِلَث َوالرّاِبَع اَللّـُهمَّ اْلَعْن يَزيَد 
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 ْبَن َواْبَن َمْرجانََة َوُعَمرَ  خاِمسًا َواْلَعْن ُعبَـْيَد ِهللا ْبَن زِ�دٍ 
َوآَل َمْرواَن ِاىل  َوِمشْرًا َوآَل َايب ُسْفياَن َوآَل زِ�دٍ  َسْعدٍ 

 . يـَْوِم اْلِقياَمةِ 
Sonra secdeye giderek şöyle de: 

اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َمحَْد الّشاِكريَن َلَك َعلى ُمصاهِبِْم 
َشفاَعَة َاْحلَْمُد هلِل َعلى َعظيِم َرزِيَّيت اَللّـُهمَّ اْرزُْقين 

ِعْنَدَك َمَع  ْت يل َقَدَم ِصْدقٍ اْحلَُسْنيِ يـَْوَم اْلُورُوِد َوثـَبِّ 
  اْحلَُسْنيِ َوَاْصحاِب اْحلَُسْنيِ اَلَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهْم ُدونَ 

 .اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالمُ 
Alkame der ki, İmam Bâkır (a.s) sonra şöyle 

buyurdu:  
Her gün evinde İmam Hüseyin'i bu ziya-

ret duasıyla ziyaret edecek olursan bu se-
vapların hepsini alırsın. 

Muhammed b. Halid-i Teyalesi de, Seyf b. 
Umeyre'den şöyle rivayet eder: İmam Sadık 
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(a.s) Hirre'den Medine'ye doğru yola çıktıktan 
sonra Sefvan b. Mehran ve dostlarımızdan bir 
grupla birlikte Necef'e doğru hareket ettim. Biz, 
Emirü'l-Müminin Ali'yi ziyaret ettikten sonra 
Sefvan, yüzünü İmam Hüseyin'in haremine 
doğru çevirerek bize dedi ki: "Buradan, Emirü'l-
Müminin Ali'nin mübarek başının yanından 
İmam Hüseyin'i ziyaret edin; zira İmam Cafer 
Sadık'ın (a.s) yanında olduğum bir sırada o haz-
ret buradan İmam Hüseyin'e (a.s) selâm verdi." 

Seyf der ki: Daha sonra Sefvan, Alkame b. 
Muhammed-i Hazremi'nin İmam Muhammed 
Bâkır'dan (a.s) Aşura gününde rivayet ettiği bu 
ziyareti okudu ve sonra Emirü'l-Müminin Ali'-
nin (a.s) mezarının baş tarafında iki rekat namaz 
kıldı. Namazdan sonra Emirü'l-Müminin Ali'ye 
veda etti; daha sonra yüzünü İmam Hüseyin'in 
haremine doğru çevirerek selâm verdi ve ziya-
retten sonra hazretle vedalaştı. 

 

Aşura Ziyaretinin Anlamı 
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Selâm olsun sana ey Eba Abdullah (Hüse-
yin)! Selâm olsun sana ey Peygamberin oğlu! Se-
lâm olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu ve 
vasilerin efendisinin oğlu! Selâm olsun sana ey 
âlemdeki kadınlarının en üstünü Fatıma'nın oğ-
lu! Selâm olsun sana ey gerçek intikamını Allah-
'ın alacağı ve ey intikamı alınacak olanın oğlu ve 
ey zulme uğrayıp yalnız kalan! Selâm olsun sana 
ve hareminde seninle birlikte hareminde yatan 
ruhlara (Kerbela şehitlerine). Yaşadığım sürece, 
gece ve gündüz devam ettiği müddetçe benden 
sizlerin hepinize sürekli Allah'ın selamı olsun. 

Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Senin musibetin 
ve sana yapılan şiddetli zulüm bize ve bütün 
Müslümanlara çok büyük geldi. Senin musibe-
tin göklerde bütün gök ehline de ağır geldi. Öy-
leyse Siz Ehl-i Beyt'e karşı zulüm ve sitemin te-
melini atan gruba Allah lanet etsin. Sizi kendi 
makamınızdan alıkoyan ve Allah'ın size tanımış 
olduğu makamlarınızdan sizi uzaklaştıran gruba 
Allah lanet etsin. Allah, sizi katleden gruba lanet 
etsin, size karşı savaşmak için zemin hazırlayan-
lara lanet etsin. Ben onlardan, onların takipçile-
rinden, dostlarından ve onlarla işbirliği yapan-
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lardan Allah'a ve size yönelerek uzaklaşıyorum. 
Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Şüphesiz ben kı-

yamete kadar sizinle barışık, sizinle dost olan-
larla dost ve sizinle savaşanlara da düşmanım. 
Allah Ziyadoğulları'na ve Mervanoğulları'na la-
net etsin; Allah Ümeyyeoğulları'nın tümüne la-
net etsin. Allah İbn Mercane'ye lanet etsin. Allah 
Ömer İbn-i Sad'a lanet etsin. Allah Şimr'e lanet 
etsin. Allah sizinle savaşmak için bineklerini e-
yerleyip gem vuran ve tam bir hazırlık içinde 
savaşa gidenlere lanet etsin. Anam ve babam sa-
na feda olsun -ey Hüseyin-! Senden dolayı be-
nim musibetim ve matemim büyüktür. O halde 
senin makamını yücelten ve (size sevgimden 
dolayı) bana ikramda bulunan Allah'tan, Mu-
hammed'in -Allah ona ve üstün soyuna rahmet 
etsin- Ehlibeyt'inden olan muzaffer İmam'la (İ-
mam Mehdi) ile senin kanını istemeyi (intika-
mını almayı) nasip etmesini niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Beni Hüseyin'in yüzü suyu hürme-
tine dünya ve ahirette kendi dergahında şerefli 
ve haysiyetli kıl. Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! 
Senin sevgin ve muhabbetinle ve (size karşı) 
zulmün temelini atanlardan ve bunu sağlamlaş-
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tıranlardan, size ve Şiilerinize (takipçilerinize) 
zulüm ve sitem etmede bu temeli izleyenlerden 
uzaklaşarak Allah'a, Resulü'ne, Emirulmüminin 
Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a ve sana yaklaşıyo-
rum. (Ey Hüseyin!) Allah'a ve size doğru onlar-
dan uzaklaşıyorum. Sizi ve sizin dostlarınızı 
sevmekle düşmanlarınızdan, size karşı savaş 
düzenleyenlerden ve onların dostlarından ve iz-
leyicilerinden uzaklaşmakla önce Allah'a ve da-
ha sonra size yaklaşıyorum. (Ey Hüseyin!) Ben 
sizinle barışık olanlarla barışığım, sizinle savaş 
içinde olanla savaş içindeyim. Size dost olanla 
dostum, düşman olanla düşmanım. 

O halde, sizi ve dostlarınızı tanımakla bana 
lütufta bulunan ve düşmanlarınızdan uzaklaş-
mayı bana nasip eden Allah'tan beni dünya ve 
ahirette sizinle beraber kılmasını, dünya ve ahi-
rette sizin yanınızda benim için doğru makam 
sabit kılmasını niyaz ediyorum. Allah'tan beni, 
sizin için Allah katında olan makam-ı mahmu-
d'a (beğenilmiş makama) ulaştırmasını ve siz-
den hidayet üzere olan, aşikâr ve (hakkı) konu-
şan İmam (Mehdi) ile sizin intikamınızı almayı 
bana nasip etmesini niyaz ediyorum. Allah'tan 
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sizin hakkınız ve kendi yanındaki mevkiinizin 
hakkı hürmetine, sizden dolayı büründüğüm 
yas ve mateme karşılık acısı İslam'da, göklerde 
ve yerde çok büyük olan musibetten dolayı ma-
temliye verdiği en üstün sevabı ver-mesini ni-
yaz ediyorum. Bu ne kadar da büyük bir musi-
bettir; sonucu ve acısı İslam'da, bütün yer ve 
göklerde ne kadar da büyüktür! 

Allah'ım! Beni bu halinde kendilerine senden 
salat, rahmet ve mağfiret ulaşan kimselerden kıl. 

Allah'ım! Yaşamımı Muhammed ve Ehlibeyt-
inin yaşamı gibi ve ölümümü Muhammed ve 
Ehlibeyt'inin ölümü gibi kıl. 

Allah'ım! Bu gün, Ümmeyyeoğulları'nın ve 
sürekli durduğu her yerde ve mekanda Pey-
gamber'inin (Allah'ın rahmeti ona ve Ehlibeyt'i-
ne olsun) diliyle ve senin dilinle lanetlenen kim-
senin (Muaviye'nin) oğlu olan o lanetli, o ciğer 
yiyen (Hind'in) veledinin (Yezid'in) uğurlu say-
dığı ve bayram ettiği gündür. 

Allah'ım! Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye, Muavi-
ye oğlu Yezid'e lanet eyle; lanetin ilelebet onla-
rın üzerine olsun. 
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Bugün, Ziyadoğulları'nın ve Mervanoğulla-
rı'nın Hüseyin'i (Allah'ın rahmetleri onun üze-
rine olsun) katlettiklerinden dolayı sevindikleri 
gündür. Allah'ım! Onlara lanet ve azabını kat 
kat artır. 

Allah'ım! Bu günde, bu halimde ve hayatım 
boyunca onlardan uzaklaşarak, onlara lanet e-
derek, Peygamber'in ve Ehlibeyt'inin (ona ve 
Ehlibeyti'ne selâm olsun) sevgisi ve muhabbe-
tiyle sana yaklaşıyorum. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hak-
kında ilk zulmedene ve bu zulümde onu izleyen 
en son takipçisine lanet eyle. 

Allah'ım! Hüseyin'le (a.s) savaşan ve onun 
öldürmek için işbirliği yapan, biatleşen ve onla-
ra uyan güruha lanet eyle; Allah'ım! Onların 
hepsine lanet et." 

Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Selâm olsun sa-
na ve senin hareminde yatan ruhlara!- Yaşadı-
ğım sürece, gece ve gündüz devam ettiği müd-
detçe ilelebet benden sana Allah'ın selamı olsun. 
Allah, bunu (ziyaretimi) sizi ziyaretim için son 
ahdim kılmasın. Selamı olsun Hüseyin'e, Ali b. 



 133 

Hüseyin'e (İmam Zeynelabidin'e), Hüseyin'in 
evlatlarına ve Hüseyin'in ashabına." 

Allah'ım! İlk zalimi benim lanetimle lanetle 
ve lanete birincisiyle başla, sonra ikinciye, sonra 
üçüncüye, sonra dördüncüye lanet et; Allah'ım! 
Beşinci olarak da Yezid'e lanet et. 

Kıyamet gününe kadar Ubeydullah b. Ziya-
d'a, İbn-i Mercane'ye, Ömer İbn-i Sa'd'a, Şimr'e, 
Ebusüfyan oğullarına, Ziyad oğullarına, Mer-
van oğullarına lanet eyle." 

Allah'ım! Şükredenlerin (Ehlibeyt'in) musi-
betinden dolayı sana hamd ettikleri gibi hamd 
olsun. (Bu) büyük acımdan dolayı Allah'a 
hamd olsun. Allah'ım! Sana geliş (kıyamet) gü-
nü Hü-seyin'in şefaatini bana nasip eyle. Kendi 
katında Hüseyn aleyhisselam ve onun (a.s) uğ-
runda canlarını feda eden ashabıyla birliktelik-
ten kazandığım doğruluk makamını benim için 
sabit kıl." 
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İMAM H Ü SE YİN 'İN  (A.S) E RBAİN  
ZİYARE T İ  

Bu ziyaret Sefer ayının yirminci gününde 
okunur. Şeyh Tusî, et-Tehzib ve Misbahu'l-Müte-
heccid kitaplarında İmam Hasan Askeri 'den (a.s) 
şöyle nakleder: 

Müminin alameti beştir: 
1- Her gün (on yedisi farz ve otuz dördü 

sünnet olmak üzere) elli bir rekat namaz 
kılmak. 

2- Erbain ziyareti yapmak. 
3- Sağ ele yüzük takmak. 
4- Secdede alnı toprağa bırakmak. 
5- Bismillahirrahmanirrahim'i yüksek ses-

le söylemek." 
Tehzib ve Misbah kitaplarında kaydedilen Sef-

van-ı Cemmal'ın İmam Cafer Sadık'tan (a.s) ri-
vayet ettiği ziyaret şöyledir: Güneş yükselince 
İmam Hüseyin'i (a.s) şöyle ziyaret et: 
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اَلسَّالُم َعلى َوِيلِّ ِهللا َوَحبيِبِه، اَلسَّالُم َعلى َخليِل 
ِهللا َوَجنيِبِه، اَلسَّالُم َعلى َصِفيِّ ِهللا َواْبِن َصِفيِِّه، اَلسَّالُم 

اَلسَّالُم على َاسِري ، َعلى اْحلَُسْنيِ اْلَمْظُلوِم الشَّهيدِ 
  .تيِل اْلَعَرباتِ اْلُكُرابِت َوقَ 

اَللّـُهمَّ ِاّين َاْشَهُد اَنَُّه َوِليَُّك َواْبُن َوِليَِّك َوَصِفيَُّك  
َواْبُن َصِفيَِّك اْلفائُِز ِبَكراَمِتَك، اَْكَرْمَتُه اِبلشَّهاَدِة  
َوَحبَـْوَتُه اِبلسَّعاَدِة، َوَاْجتَـبَـيْـَتُه ِبطيِب اْلِوالَدِة، َوَجَعْلَتهُ  

لساَدِة، َوقائِدًا ِمَن اْلقاَدِة، َوذائِدًا ِمْن َسيِّدًا ِمَن ا
نِْبياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجًَّة َعلى  اْلذاَدِة، َوَاْعطَيْـَتُه َمواريَث األَ 

الدُّعاِء َوَمَنَح النُّْصَح،   ْوِصياِء، َفَاْعَذَر يفَخْلِقَك ِمَن األَ 
هاَلِة َوَحْريَِة  َوبََذَل ُمْهَجَتُه فيَك ِلَيْستَـْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اجلَْ 

الضَّالَلِة، َوَقْد َتواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه الدُّنْيا، َوابَع َحظَّهُ  
وَْكِس،  ْدىن، َوَشرى آِخَرَتُه اِبلَّثَمِن األَ ْرَذِل األَ اِبألَ 
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َوتـََغْطَرَس َوتـََرّدى ِيف َهواُه، َوَاْسَخَطَك َوَاْسَخَط نَِبيََّك،  
قاِق َوالنِّفاِق َوَمحََلَة األَ َوَاطاَع ِمْن ِعباِدَك اَ  ْوزاِر ْهَل الشِّ

اْلُمْستَـْوِجبَني الّناَر، َفجاَهَدُهْم فيَك صاِبرًا ُحمَْتِسبًا َحّىت 
 . ُسِفَك ِيف طاَعِتَك َدُمُه َواْستُبيَح َحرميُهُ 

اَللّـُهمَّ َفاْلَعنْـُهْم َلْعنًا َوبيًال َوَعذِّهْبُْم َعذااًب اَليماً،  
ْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن  اَلسَّالُم َعلَ 

ْوِصياِء، َاْشَهُد اَنََّك َامُني ِهللا َواْبُن َاميِنِه، ِعْشَت  َسيِِّد األَ 
 . َسعيداً َوَمَضْيَت َمحيداً َوُمتَّ َفقيداً َمْظُلوماً َشهيداً 

ْن  َوَاْشَهُد َانَّ َهللا ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك مَ 
َخَذَلَك، َوُمَعذٌِّب َمْن قـَتَـَلَك، َوَاْشَهُد اَنََّك َوفـَْيَت ِبَعْهِد  

َك اْلَيقُني، فـََلَعَن هللاُ َمْن  ِهللا َوجاَهْدَت ِيف َسبيِلِه َحّىت َااتَ 
َعْت   قـَتَـَلَك، َوَلَعَن ُهللا َمْن ظََلَمَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة مسَِ

  .ِبذِلَك فـََرِضَيْت ِبهِ 
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ـُهمَّ ِاّين اُْشِهُدَك َاّين َوِيلٌّ ِلَمْن واالُه َوَعُدوٌّ ِلَمْن اَللّ 
ابَِيب اَْنَت َواُّمي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، َاْشَهُد اَنََّك  ،عاداهُ 

ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، َملْ ْصالِب الّشاِخمَِة َواألَ األَ  ُكْنَت نُورًا ىفِ 
ْسَك اْجلاِهِليَُّة ابَِْجناِسها وَ  َملْ تـُْلِبْسَك اْلُمْدهلَِّماُت ِمْن تـَُنجِّ

ثِياهِبا، َوَاْشَهُد اَنََّك ِمْن َدعائِِم الّديِن َوَارْكاِن اْلُمْسِلمَني 
ماُم اْلَربُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ َوَمْعِقِل اْلُمْؤِمنَني، َوَاْشَهُد اَنََّك االِ 

مََّة ِمْن ُوْلِدَك ئِ الزَِّكيُّ اْهلاِدي اْلَمْهِديُّ، َوَاْشَهُد َانَّ األَ 
َكِلَمُة التـَّْقوى َوَاْعالُم اْهلُدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، َواْحلُجَّةُ  
على َاْهِل الدُّنْيا، َوَاْشَهُد َاّين ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوابِِ�ِبُكْم، 
ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديين َوَخواتيِم َعَملي، َوقـَْليب ِلَقْلِبُكْم 

ٌة َحّىت ِسْلٌم َوَاْمري ِالَ◌ْمِر  ُكْم ُمتَِّبٌع َوُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ
َ�َذَن ُهللا َلُكْم، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوُِّكْم َصَلواُت 
ِهللا َعَلْيُكْم َوعلى َاْرواِحُكْم َوَاْجسادُِكْم َوشاِهدُِكْم 
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 َوغائِِبُكْم َوظاِهرُِكْم َوابِطِنُكْم آمَني َربَّ اْلعاِلمَني.
Sonra iki rekat namaz kıl ve hacetlerini iste. 

Erbain Ziyaretinin Anlamı: 
Selam olsun Allah'ın velisine ve habibine. 

Selam olsun Allah'ın dostuna ve seçtiğine. Se-
lam olsun Allah'ın halis kuluna ve halis kulu-
nun oğluna. Selam olsun mazlum ve şehid Hü-
seyn'e. Selam olsun bela ve hüzünler esirine ve 
göz yaşlarıyla katledilene. 

Allah'ım! Şahadet ederim ki o (Hüseyin) se-
nin lütfün ve ikramınla kurtuluşa eren velin ve 
velinin oğludur, seçkin kulun ve seçkin kulu-
nun oğludur. Sen kendisine şahadetle lütufta 
bulundun; saadete has kıldın, soyunun temiz ol-
masıyla seçtin, onu yüce kişilerden yüce bir kişi, 
önderlerden bir önder ve (İslam'ı) savunanlar-
dan bir savunucu kıldın, kendisine bütün pey-
gamberlerin mirasını verdin, vasilerden kılıp 
yaratıklarına hüccet ettin; o da halka hücceti 
tamamladı ve ümmete mazeret bırakmadı, yu-
muşaklıkla nasihat etti ve kullarını cehaletten ve 
dalalet şaşkınlığından kurtarmak için senin yo-
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lunda kanını akıttı. Dünyanın aldattığı ve payını 
(ahiretini) dünyanın değersiz alçak metasına ve 
ahiretini en değersiz paraya satan, hava ve he-
vesine dalan ve alçalan kimseler onun aleyhine 
birleştiler ve ona sitem ettiler. Onlar öyle kişiler-
dir ki seni ve peygamberini öfkelendirdiler ve kul-
larından ateşi (cehennemi) hakkeden omuzlarında 
ağır günah yükünü taşıyan, şekavet ve nifak ehli 
kimselere itaat ettiler. O (Hüseyin) da sabır ve ta-
hammül ederek senin yolunda on-larla cihat etti; 
nihayet sana itaat yolunda kanı döküldü ve say-
gınlığını çiğnemek mubah bilindi. 

Allah'ım! Onlara şiddetli bir lanetle lanet et 
ve onları acılı bir azapla azaplandır. Selam ol-
sun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sa-
na ey vasilerin efendisinin oğlu. Şahadet ederim 
ki sen Allah'ın emini ve emininin oğlusun. Saa-
detli yaşadın ve beğenilmiş olarak geçip-gittin, 
adsız, sansız, mazlum ve şehid olarak dünya-
dan göçtün. 

Şahadet ederim ki Allah sana vaadettiği şe-
yi gerçekleştirecek, sana yardım etmeyip seni al-
çaltanı helak edecek ve seni katledeni azaplan-
dıracaktır. Şahadet ederim ki sen Allah'ın ahdine 



 140 

vefa ettin, ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah 
yolunda cihat ettin; seni katledenlere Allah lanet 
etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu 
duyup da razı olanlara Allah lanet etsin. 

Allah'ım! Seni şahit tutuyorum ki ben onun 
dostuyla dost ve onun düşmanıyla düşmanım. 
Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'ın 
oğlu! Şahadet ederim ki sen yüce sülblerde ve 
tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri 
tüm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahileye-
tin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerin-
den giydiremedi. Şahadet ederim ki sen dinin 
direklerinden, Müslümanların (dininin) rükün-
lerinden ve müminlerin sığınaklarındansın. Şa-
hadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, a-
rınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imam-
sın. Şahadet ederim ki senin evlatlarından olan 
imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrak-
ları, sağlam kulp (tutacak) ve dünya ehline Al-
lah'ın hüccetidirler. Şahadet ederim ki ben size 
ve sizin dönüşünüze (ric'at edeceğinize) inanı-
yorum, dinimin ahkamına ve amelimin sonuçla-
rına yakinim vardır. Kalbim sizin kalbinize tes-
limdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah i-
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zin verdiği an size yardımım hazırdır. O halde 
ben sizinleyim, sizinle; düşmanlarınızla değil. 

Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhla-
rınıza, cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahiri-
nize ve batınınıza olsun; duamı icabet et ey a-
lemlerin Rabb'i!" 
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MÜ MİN LE RİN  KABİRLE RİN İ 
ZİYARE T   

Yüce Şeyh Cafer b. Kavluveyh-i Kummî Amr 
b. Osman-ı Razî'den şöyle rivayet etmiştir: Hz. 
Ebu'l-Hasan İmam Musa b. Cafer'den (a.s) şöyle 
buyurduğunu duydum: 

Kim bizi ziyaret etmeye muvaffak olmaz-
sa (hakkında) bizi ziyaret etmenin sevabı 
yazılması için bizim dostlarımızdan olan sa-
lih kulları ziyaret etsin; kim de bize sıla ve 
iyilik yapmaya gücü yetmezse, hakkında, 
bize sıla ve iyilik yapmanın sevabı yazılma-
sı için bizim dostlarımızdan olan salih kişi-
lere sıla ve iyilik yapsın. 

Yine sahih senetle Muhammed b. Ahmed b. 
Yahya el-Aş'arî'den şöyle rivayet etmiştir: Fid'-
de (Mekke yolu üzerinde bir menzilin adıdır) 
Ali b. Bilal ile birlikte gidip Muhammed b. İs-
mail-i Bezi'nin kabrini ziyaret ettik. Ali b. Bilal 
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bana, o kabrin sahibinin kendisine İmam Rıza'-
dan (a.s) şöyle rivayet ettiğini söyledi: 

Kim mümin kardeşinin kabrinin yanına 
gidip elini onun kabrine bırakarak yedi de-
fa Kadir Suresini okursa büyük korku gü-
nü olan kıyamet gününde güvencede olur. 

Yine Kamilu'z-Ziyarat kitabında muteber bir 
senetle Abdurrahman b. Ebi Abdullah'ın İmam 
Cafer Sadık'tan (a.s), "Ellerimi Müslümanların 
kabrine nasıl bırakayım?" diye sorması üzerine 
İmam (a.s) eliyle yere işaret edip kıbleye doğru 
olduğu halde elini yere bıraktı. 

Sahih bir senetle Abdullah b. Sinan'ın İmam 
Cafer Sadık'tan (a.s), "Kabir ehlini nasıl selam-
lamak gerekir?" diye sorası üzerine İmam (a.s) 
şöyle buyurdu:  

نا لَ  مْ تُ أنْـ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  ِمَن املُؤمننيَ  رِ السَّالُم على أْهِل الدِّ�
 .ونَ قُ الحِ  مْ كُ هللا بِ  شاءَ  إنْ  نُ حنَْ وَ  طٌ رَ فَـ 

Anlamı: 
Selam olsun mümin ve Müslüman olan kabir 

ehline. Siz bizden öne geçtiniz ve biz de inşallah 
size kavuşacağız. 
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İmam Hüseyin'den (a.s) de şöyle rivayet e-
dilmiştir: "Kim mezarlığa girer de şöyle derse: 

ْجساِد اْلبالَِيِة َواْلِعظاِم ْرواِح اْلفانَِيِة َواألَ اَللّـُهمَّ َربَّ هِذِه األَ 
ِبَك ُمْؤِمَنٌة، َاْدِخْل َعَلْيِهْم  يَ َخَرَجْت ِمَن الدُّنْيا َوهِ  النَِّخَرِة الَّيت

 .َرْوحاً ِمْنَك َوَسالماً ِمّين 
Allah Teala onun için, Adem'den kıyamete 

kadar yaratmış olduğu kullarının sayısınca iyi-
lik yazar." 

Anlamı: Allah'ım! -Ey- dünyadan ayrıldıkları 
zaman sana iman eden bu fani ruhların, dağılan 
bedenlerin ve çürüyen kemiklerin Rabbi! Bu ruh-
lara kendinden taraf neşe ve benden taraf selamet-
lik ver. 

• İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 
"Mezarlığa giren bir kimse şöyle derse: 

اَلسَّالُم َعلى َاْهِل ال اِلـَٰه ِاالَّ ُهللا،  الرَّحيِم، ِبْسِم ِهللا الرَّْمحنِ 
ال اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، ِحبَقِّ ال اِلـَٰه ِاالَّ ِمْن اَْهِل ال اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، � َاْهَل 

هللاُ، َكْيَف َوَجْدُمتْ قـَْوَل ال اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، ِمْن ال اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، � ال  
اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، ِحبَقِّ ال اِلـَٰه ِاالَّ ُهللا، اْغِفْر لَِمْن قاَل ال اِلـَٰه ِاالَّ ُهللا، 
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 يٌّ زُْمَرِة َمْن قاَل ال اِلـَٰه ِاالَّ هللاُ، ُحمَمٌَّد َرُسوُل ِهللا َعلِ  يفَواْحُشْر� 
 .هللاِ  َوِيلُّ 

Allah Teala onun için elli yıllık ibadetin se-
vabını yazar; ondan, babasından ve annesinden 
elli yıllık günahı siler." 

Anlamı: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 
Selam olsun "la ilâhe illellah" (tevhid) ehlinden 
"la ilâhe illellah" (tevhid) ehline. Ey "la ilâhe il-
lellah" (tevhid) ehli! "La ilâhe illellah"ın hakkı 
için, "kendisinden başka ilah olmayan Allah'tan 
"la ilâhe illellah" sözünü(n mükafatını) nasıl bul-
dunuz? Ey kendisinden başka ilah olmayan Al-
lah! "La ilâhe illellah"ın hakkı için "la ilâhe illel-
lah" diyeni bağışla ve bizi "la ilâhe illellah, Mu-
hammedun resulullah ve Aliyyun veliyullah" 
diyenlerin safında haşret. 

• Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir: 
"Mezarlıktan geçerken orada söylenecek en gü-
zel söz durarak şöyle demektir: 

ِْم ما تـََولَّْوا َواْحُشْرُهْم َمَع َمْن َاَحبُّوا .  اَللّـُهمَّ َوهلِّ
Anlamı: Allah'ım! Kimi dost edinmişlerse onu 
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onlara dost et ve kimi seviyor idiyseler onu on-
larla birlikte haşret. 

• Seyyid b. Tavus "Misbahu'z-Zair" adlı ese-
rinde şöyle demiştir: Müminlerin kabrini ziyaret 
etmek istediğin zaman Perşembe günü ziyaret 
etmen daha iyidir; ama buna rağmen istediğin 
zaman da ziyaret edebilirsin. Kabir ehli şöyle zi-
yaret edilir: Kıbleye doğru dön ve elini onların 
kabirlerine bırakarak şöyle de: 

اَللّـُهمَّ اْرَحْم ُغْربـََتُه َوِصْل َوْحَدتَُه َوآِنْس َوْحَشَتُه َوآِمْن 
هِبا َعْن َرْمحَِة َمْن  َرْوَعَتُه، َوَاْسِكْن اِلَْيِه ِمْن َرْمحَِتَك َرْمحًَة َيْستـَْغين

 .ِمبَْن كاَن يـَتَـَوالّهُ  ِسواَك، َوَاْحلِْقهُ 
Anlamı: Allah'ım! Onun garipliğine merha-

met et, onu yalnızlıktan çıkar, dehşetinin munisi 
ol, korkusunu güvenceye dönüştür, kendi rah-
metinden ona senden başkasının merhametine 
ihtiyaç duymayacak bir rahmet et ve onu sevdi-
ği kişilere kavuştur. 

• Sonra yedi defa Kadir Suresini oku. Onları 
ziyaret etme ve onun sevabıyla ilgili olarak bir 
başka rivayette Fuzeyl'den şöyle aktarılmıştır: 

Kim bir müminin kabrinin yanında Ka-
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dir Suresini yedi defa okursa, Allah Teala 
onun kabrinin yanına bir melek gönderir. 
Bu melek onun kabrinin yanında Allah'a 
ibadet eder ve Allah Teala o meleğin iba-
detinin sevabını ölen kişi için yazar. Dirilip 
kabrinden çıktığı zaman Allah Teala o me-
lekten dolayı onun karşılaşacağı kıyametin 
bütün korkularını ondan çevirir ve nihayet 
onu cennete sokar. 

Yedi defa Kadir Suresini okuduktan sonra 
Fatiha, Felak, Nass ve İhlas Surelerini ve ayete'l-
kürsü'yü de her birini üç defa okusun.  Yine on-
ları ziyaret etmekle ilgili olarak Muhammed b. 
Müslim'den şöyle rivayet edilmiştir: İmam Ca-
fer Sadık'a (a.s), "Ölüleri ziyaret edelim mi?" di-
ye arzettim. İmam (a.s), "Evet" buyurdu. "Onlar 
ziyaretlerine gittiğimizi biliyorlar mı?" diye sor-
dum. İmam (a.s), "Evet; andolsun Allah'a biliyor, 
seviniyor ve sizinle ünsiyet kuruyorlar" buyurdu. 
Ben, "Onları ziyaret ettiğimiz zaman ne söyleye-
lim?" diye sorunca da şöyle buyurdu: "De ki:  

لّلـُهمَّ جاِف األَ  ْرَض َعْن ُجُنوهِبِْم، َوصاِعْد ِاَلْيَك َا
ْيِهْم ِمْن َرْمحَِتَك  ِهْم ِمْنَك ِرْضواً�، َوَاْسِكْن ِاَل َاْرواَحُهْم، َوَلقِّ
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ُهْم، ِانََّك َعلى ُكلِّ ؤْ ِبِه َوْحَدهَتُْم َوتُـ  ما َتِصلُ  ِنُس ِبِه َوْحَشتـَ
 َقديٌر. ءٍ يْ شَ 

Anlamı: Allah'ım! Yeri onların yanlarından 
boşalt (kabirlerini genişlet), ruhlarını kendine 
doğru yükselt, rızvanını onlara ulaştır, onların 
yalnızlığını giderecek, dehşet ve korkularını ün-
siyete çevirecek rahmetinden onlara sükûnet ver. 
Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. 

• Seyyid daha sonra şöyle demiştir: Mümin-
lerin kabirleri arasında olduğun müddetçe on 
bir defa İhlas Suresini okuyup onlara hediye et. 
Kim böyle yapacak olursa Allah Teala'nın ona 
ölülerin sayısınca sevap vereceği rivayet edil-
miştir… 

Kamilu'z-Ziyaret kitabında İmam Cafer Sa-
dık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 

Ölüleri güneş doğmadan önce ziyaret e-
decek olursanız duyar ve cevap verirler si-
ze. Fakat güneş doğduktan sonra ziyaret 
ederseniz duyar ama cevap vermezler. 

Ravendi'nin "ed-Deavat" adlı kitabında Pey-
gamber efendimizden (s.a.a) ölüleri geceleyin 
ziyaret etmenin mekruh olduğu rivayet edilmiş-
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tir. Nitekim Ebuzer'e, "Hiçbir zaman onları gece-
leyin ziyaret etme." buyurmuştur. Şeyh-i Şehid'in 
Mecmua'sında Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nak-
ledilmiştir: "Kim bir ölünün kabrinin yanında üç 
defa şu cümleyi derse: 

دٍ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  دٍ  َاْسأَُلَك ِحبَقِّ ُحمَمَّ َاْن ال تـَُعذَِّب هـَذا  َوآِل ُحمَمَّ
 تَ اْلَميِّ 

Allah Teala kıyamet günü ondan azabı uzaklaş-
tırır." 

Anlamı: Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyti'-
nin hakkı hürmetine bu ölüyü azaplandırmama-
nı diliyorum. 

• Camiu'l-Ahbar'da bazı sahabelerin Peygam-
ber efendimizden (s.a.a) şöyle naklettikleri geç-
mektedir: "Ölüleriniz için hediye gönderin." Biz, 
"Ölülerin hediyesi nedir?" diye sorunca, "Sadaka 
ve duadır" buyurdu ve ekledi: 

Ölülerin ruhları her Cuma günü dünya-
nın semasına gelip evlerinin karşısında 
durarak her biri hazin bir sesle ve ağlaya-
rak şöyle feryat ederler: "Ey benim ailem 
ve çocuklarım, ey babam, annem ve akra-
balarım! Daha önce bizim elimizde olan 
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şeylerle bize şefkat gösterin. Onun azap ve 
hesabı bizim üzerimizdedir, faydası ise di-
ğerlerinedir." Her biri akrabalarını çağıra-
rak derler ki: Bir dirhem parayla veya bir 
ekmek parçasıyla ya da bir elbiseyle bize 
iyilik yapın ki, Allah size cennet elbisesi 
giydirsin. 

Peygamber efendimiz (s.a.a) sonra ağladı. 
Biz de onunla birlikte ağladık; efendimiz o ka-
dar ağladı ki artık konuşma gücü kalmamıştı; 
sonra şöyle buyurdu: 

Bunlar naz-u nimet içerisinde olduktan 
sonra sizin toprakta çürüyen kardeşleriniz-
dirler... Sonra şöyle derler: "Eyvahlar olsun 
bize! Elimizde olan şeyden Allah'a itaat ve 
O'nun rızası doğrultusunda infak edecek 
olsaydık, şimdi size muhtaç olmazdık. Son-
ra teessüf ve pişmanlık duydukları halde 
geri dönerek şöyle feryat ederler: Çabuk 
gönderin ölülerin sadakasını. 

Yine Hazretten şöyle rivayet etmiştir: 
Ölü için verilen her sadakayı bir melek, 

nuru yedi kat göğe ulaşan bir tabağa koya-
rak kabrin kenarında durup, "Selâm olsun 
size ey kabirlerin ehli! Bu hediyeyi aileniz 
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gönderdi size" der. Bunun üzerine onu ala-
rak mezarına indirir ve onunla uyuduğu 
yer genişler… Bilin ki, kim sadakayla ölü-
ye iyilikte bulunursa Allah katında onun 
Uhud dağı kadar büyük bir mükafatı var-
dır. Ve diri olan Allah'ın arşının gölgesinin 
dışında bir gölgenin bulunmadığı kıyamet 
günü Allah'ın arşının gölgesinde olur ve 
ölü bu sadakayla kurtulur. 

Müminlerin mezarını ziyaret etmenin çok se-
vabı olmakla birlikte birçok yararları da vardır. 
İbret almaya, şuur kazanmaya, dünyaya eğilim 
ve rağbet göstermemeye ve ahirete yönelmeye 
neden olur. İnsan çok üzüldüğü zaman ve yine 
çok sevinçli olduğu zaman mezarlığa gitmelidir. 
Dolayısıyla akıllı kişi, kalbinden dünyanın tatlı-
lığının çıkması ve dünya metası ağzında acı ol-
ması için mezarlıkta ibret almalı, dünyanın fani 
olacağını düşünmeli, halinin dönüşüp alt-üst 
olacağını hatırlamalı, kendisinin de yakında on-
lar gibi olacağını, artık amel edemeyeceğini ve 
diğerlerine ibret vesilesi olacağını düşünmelidir. 
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T E VE SSÜ L DU ASI  

Merhum Allame Meclisî şöyle nakleder:  
Bazı muteber kitaplarda Muhammed b. 

Babeveyh, Tevessül duasını masum Ehli-
beyt İmamları'ndan rivayet etmiş ve "Bu 
duayı okuduğum her işte, kısa zaman içe-
risinde hacetim reva oldu." demiştir. 

Bu dua şöyledir: 
 

اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلَك َواَتـََوجَُّه ِاَلْيَك بَِنِبيَِّك َنِيبِّ الرَّْمحَِة 
َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، � َااَب اْلقاِسِم � َرُسوَل ِهللا  حمَُمَّدٍ 

ْهنا َواْسَتْشَفْعنا  � ِاماَم الرَّْمحَِة � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّ 
ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا �  َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،
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� َااَب احلََْسِن � َامَري اْلُمْؤِمنَني � َعِليَّ ْبَن َايب 
َوَمْوال� ِاّ�  طاِلب، � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد�

ْمناَك َبْنيَ   تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،

� قـُرََّة َعْنيِ الرَُّسوِل،   � فاِطَمَة الزَّْهراُء � بِْنَت حمَُمَّدٍ 
ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبِك َوَمْوالتَنا � َسيَِّدتَنا 

ْمناِك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيَهًة ِعْنَد ِهللا  ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 ِاْشَفعي َلنا ِعْنَد ِهللا،

� َحَسَن ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها اْلُ◌ْجمَتىب َ� ْبَن  � َااب حمَُمَّدٍ 
َة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� َرُسوِل ِهللا، �  ُحجَّ

ْمناَك  ِاّ� تَـَوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
َبْنيَ َيَدْي حاجاتِنا � َوجيهًا ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد 

 ِهللا، 
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، اَ  يـَُّها الشَّهيُد َ� ْبَن � َااب َعْبِدِهللا � ُحَسْنيَ ْبَن َعِليٍّ
َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� 
ْمناَك َبْنيَ   تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 يََدْي حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا، 

اَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ، � زَْيَن اْلعاِبديَن َ� � اَ 
ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� 
ْمناَك   ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا، َوَقدَّ

 ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً 
 ِهللا، 

� حمَُمََّد، ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها الْباِقُر َ� ْبَن   � َااب َجْعَفرٍ 
َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ�  

ْمناَك َبْنيَ  تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا، َوَقدَّ 
 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد ِهللا، 
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، اَيـَُّها الّصاِدُق َ� ْبَن � َااب َعْبِد ِهللا � َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ 
َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� 

ْمناَك َبْنيَ تَـَوجَّْهنا َواْستَ  ْشَفْعنا َوتَـَوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا، 

، اَيـَُّها اْلكاِظُم َ� � َااَب احلََْسِن � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ 
� َوَمْوال� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيِّدَ 

ْمناَك   ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهًا ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد 

 ِهللا،
� َااَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن ُموسى اَيـَُّها الرِّضا َ� ْبَن 

جََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� َرُسوِل ِهللا � حُ 
ْمناَك َبْنيَ   تـََوجَّْهنا َواْستْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،



 156 

التَِّقيُّ اجلَْواُد َ� ْبَن � حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها  � َااب َجْعَفرٍ 
َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� 
ْمناَك َبْنيَ  تَـَوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتَـَوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا، 

َااَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن حمَُمَّد اَيـَُّها اْهلاِدي النَِّقيُّ َ�  � 
ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� 
ْمناَك َبْنيَ  تَـَوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتَـَوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 جيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،يََدْي حاجاتِنا � وَ 

، اَيـَُّها الزَِّكيُّ  � َااب حمَُمَّدٍ  � َحَسَن ْبَن َعِليٍّ
اْلَعْسَكِريُّ َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � 

َىل َسيَِّد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْستْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك اِ 
ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهًا ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع  ِهللا َوَقدَّ

 َلنا ِعْنَد ِهللا،
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� َوِصيَّ احلََْسِن َواْخلََلَف اْحلُجََّة اَيـَُّها اْلقائُِم اْلُمنْـَتَظُر  
 َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � يُّ اْلَمْهدِ 

َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل َسيَِّد� 
ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهًا ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع  ِهللا َوَقدَّ

 َلنا ِعْنَد ِهللا.
Sonra hacetlerini iste; inşallah hacetlerin reva 

olacaktır. Başka bir rivayette ise şöyle geçer: 
Daha sonra şöyle de: 

� ساَديت َوَمواِيلَّ ِاّين تـََوجَّْهُت ِبُكْم اَئِمَّيت َوُعدَّيت  
ِليَـْوِم فـَْقري َوحاَجيت ِاَىل ِهللا، َوتـََوسَّْلُت ِبُكْم ِاَىل ِهللا، 
َواْسَتْشَفْعُت ِبُكْم ِاَىل ِهللا، َفاْشَفُعوا يل ِعْنَد ِهللا، 

ويب ِعْنَد ِهللا، َفِانَُّكْم َوسيَليت ِاَىل ِهللا َواْستَـْنِقُذوين ِمْن ذُنُ 
َوِحبُبُِّكْم َوِبُقْرِبُكْم َاْرُجو َجناًة ِمَن ِهللا، َفُكونُوا ِعْنَد ِهللا 
رَجائي � ساَديت � َاْوِلياَء ِهللا، َصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم َاْمجَعَني 
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ِخريَن لَني َواآلوَّ َوَلَعَن ُهللا َاْعداَء ِهللا ظاِلميِهْم ِمَن األَ 
 آمَني َربَّ اْلعاَلمَني.

Tevessül Duasının Anlamı 

Allah'ım! Ben, rahmet peygamberi Muham-
med sallallahu aleyhi ve âlih'i huzuruna vasıta 
ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum. Ya 
Ebe'l-Kasım, ey Allah'ın resulü, ey rahmet önde-
ri, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz se-
ni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik, 
senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetle-
rimizin verilmesi için seni öne geçirdik; ey Allah 
katında şerefli olan, Allah indinde bize şefaat 
eyle. 

Ya Eba'l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey Ali 
b. Ebi Talib, ey Allah'ın yaratıkları üzerindeki 
hücceti, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten 
biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik, senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve 
hacetlerimizin kabulü için seni öne geçirdik; ey 
Allah katında şerefli olan, Allah indinde bize şe-
faat eyle. 
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Ey Fatımetü'z-Zehra, ey Muhammed'in kızı, 
ey Peygamber'in gözünün nuru, ey hanımefen-
dimiz ve serverimiz! Gerçekten biz seni vasıta 
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik, senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin 
kabulü için seni öne geçirdik; ey Allah katında 
şerefli olan, Allah indinde bize şefaat eyle. 

Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey Müc-
teba, ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarat-
tıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevla-
mız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah-
'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için 
seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, 
bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey şehid, 
ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıkla-
rına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yönel-
dik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah'a te-
vessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni 
öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize 
Allah indinde şefaat eyle. 
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Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Hüseyin, ey Zey-
nelabidin, ey Peygamber-'in torunu, ey Allah'ın 
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Al-
lah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle 
Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli 
olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam 
Bâkır, ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın ya-
rattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mev-
lamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah-
'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için 
seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, 
bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Abdullah, ey Cafer b. Muhammed, ey 
İmam Sadık, ey Peygamber'in torunu, ey Allah-
'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Al-
lah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle 
Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli 
olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 
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Ey Ebe'l-Hasan, ey Musa b. Cafer, ey İmam-ı 
Kazım, ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın ya-
rattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mev-
lamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah-
'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için 
seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, 
bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Ebe'l-Hasan, ey Ali b. Musa, ey İmam Rı-
za ve ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarat-
tıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevla-
mız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah-
'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için 
seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, 
bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam 
Takiy el-Cevad, ey Peygamber'in torunu, ey Al-
lah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz 
ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek 
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilen-
le Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin veril-
mesi için seni öne geçirdik; ey Allah katında şe-
refli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 
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Ey Ebe'l-Hasan, ey Ali b. Muhammed, ye 
İmam Hâdi en-Naki, ey Peygamber'in torunu, 
ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efen-
dimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta 
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin 
verilmesi için seni öne geçirdik; ey Allah katın-
da şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey İ-
mam Zekiy el-Askerî, ey Peygamber'in torunu, 
ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efen-
dimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta 
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin 
verilmesi için seni öne geçirdik; ey Allah katın-
da şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey İmam Hasenu'l-Askeri'nin vasisi, ey hüc-
cet olan halef, ey kıyam etmesi beklenen Mehdi, 
ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıkla-
rına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yönel-
dik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah'a te-
vessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni 
öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize 
Allah indinde şefaat eyle. 
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"Ey efendilerim ve mevlalarım, ben, ey İ-
mamlarım olan, yoksulluk ve hacet günlerimde 
azığım olacak sizleri vasıta ederek Allah'a yö-
neldim ve sizinle Allah'a tevessül ettim ve sizin 
vesilenizle şefaat diledim. 

O halde Allah indinde şefaat edin bana ve 
Allah katında, günahlarımdan beni kurtarın; 
şüphesiz siz, benim Allah katındaki vesilemsi-
niz; sizi sevmek ve size yakınlaşmakla, Allah'-
tan kurtuluş ümit ediyorum. Öyleyse ey efendi-
lerim, ey Allah'ın velileri! Allah katında benim 
ümit (sermayem) olun. 

Allah'ın rahmeti onların hepsinin üzerine ol-
sun. Allah'ın laneti evvellerinden sonlarına ka-
dar onlara zulüm edenlerin üzerine olsun; amin, 
ey Alemlerin Rabbi!" 
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İmam Mehdi'ye (a.f) Dua 

ِة ْبِن اْحلََسِن َصَلواُتَك َعلَْيِه َوَعلى  اَللّـُهمَّ ُكْن ِلَولِيَِّك اْحلُجَّ
َولِيًّا َوحاِفظًا َوقائِداً  يف هِذِه السَّاَعِة َويف ُكلِّ ساَعةٍ  آابئِهِ 

َحّىت ُتْسِكَنُه اَْرَضَك َطْوعًا َوُمتَتَِّعُه فيها  َعْيناً َو�ِصرًا َوَدليًال وَ 
 .َطويالً 

Anlamı: Allah'ım! Velin Hüccet ibni'l-Hasan'ı 
(Hz. Mehdi'yi); salâvatın onun ve babalarının 
üzerine olsun, (insanların) teslimiyetiyle birlikte 
yeryüzüne yerleştirip (hâkim kılıp) uzun zaman 
orada faydalandırıncaya kadar, onun şimdi ve 
her zaman dostu, koruyucusu, rehberi, yardım-
cısı, kılavuzu ve gözü ol." 

Tövbe Zikri 

ىُّ  اْلَقيُّوُم، اَلرَّْمحُن  َاْستـَْغِفُر َهللا الَّذي ال اِلَه ِاّال ُهَو احلَْ
ُلُه َاْن ُيَصلَِّى وَ  الرَّحيُم، ُذو اْجلَالِل َواِالْ◌ْكرامِ  اَتُوُب اِلَْيِه، َوَاْسئـَ

 ◌ٍ َذليل  ◌ٍ َوَاْن يـَُتوَب َعَلىَّ تـَْوبََة َعْبد ،◌ٍ َوآِل ُحمَمَّد َعلى ُحمَمَّدٍ 
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ْفِسه نـَْفعًا  ال َميِْلكُ  ُمْسَتكنيٍ  ِمْسكنيٍ  ، فَقريٍ خاِشعٍ  خاِضعٍ  لِنـَ
 ورًا.َوال نُشُ  َوال َضرًّا، َوال َمْواتً َوال َحيـاةً 

Okunuşu: 
Esteğfirullahe'llezi la ilahe illa huvel hayyul 

gayyum, errahmanu'r-rahim; zul-celali ve'l-
ikram ve etubu ileyhi, ve es'eluhu en yusalliye 
alâ Muhammedin  ve Âl-i Muhammedin, ve en 
yetube aleyye tevbete abdin zelilin, haziin, haşi-
in, fegirin, miskinin, mustekinin. La yemliku li 
nef-sihi nef'en ve la zarra, ve la mevten ve la he-
yaten ve la nuşura. 

Anlamı: 
Allah'tan bağışlanma diliyorum; O Allah ki, 

O'ndan başka ilâh yoktur, diridir, her şeyi ayak-
ta tutandır; Rahman ve Rahimdir, celal ve ikram 
sahibidir. O'ndan, bu aciz, zelil, düşkün, fakir, 
perişan, miskin, hor-hakir, sana sığınan, kendisi 
için hiçbir yarar ve zarara sahip olmayan, ölü-
mü, hayatı ve tekrar dirilmesi iradesinin dışında 
olan şu kulunun tövbesini kabul buyurmasını 
diliyorum. 
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Ziyaretlerden Sonra Okunan Dua 

ِاّ�  اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد، اَلّلُهمَّ 

اْلَعظيِم   َنسأَُلَك َونَْدُعوَك َونـُْقِسُم َعَلْيَك اِبمسِْكَ 

نَِبيَِّك   اَالْ◌ْعَظِم اْالَ◌َعزِّ اَالْ◌َجلِّ اَالْ◌ْكَرِم، َوِحبَقِّ 

بـَْيِتِه الطّاِهريَن   لََّم َوَأْهلِ حمَُمَّد َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوسَ 

هَذا اْلَمْشَهِد اْلُمَعظَِّم  َعَليِهُم السَّالُم، َاْن ال َتدََع َلنا يف 

َغَفْرَتُه، َوال َمهًّا ِاّال فـَرَّْجَتُه َوال  َواْلَمقاِم اْلُمَكرَِّم َذنْبًا ِاالّ 

َمريضًا ِاالّ  َوال َديْنًا ِاّال َقَضيْـَتُه َوال ُسْوءًا ِاّال َدفـَْعَتُه،

 َوعافـَيْـَتُه، َوال غائِبًا ِاّال َحِفْظَتُه َواَْدنـَيْـَتُه، َوال  َشَفيْـَتهُ 

ِرضًى وَلنـا   حاَجًة ِمْن َحواِئِج الدُّنيا َواْالِخَرِة َلَك فيها

 فيها َصالٌح ِاالّ َقَضيْـَتها َوَيسَّْرهَتا، 
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ديِننا،   ِاْخوانِ اَلّلُهمَّ اْغِفْر َلنا َوِالابئِنا َوأُمَّهـاتِنـا، وَ 
َلُه َفْضٌل َعَلْينا،    َواَْقرِبـائِنـا َوجريانِنا، َوَمْن َعلََّمنا، َوَمنْ 

ََذ ِعْنَد� َيدًا ِمنْ  اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت، ذُنُوبـََنا   َوَمِن اختَّ
َم ِمْنها َوما اتََخََّر،   ُكلَّهـا، َصغريَها  وََكبريَها، ما تـََقدَّ

 بَِقَي ِمْن َاْعمارِ�، َواْرَمحْنـا َوال ُتَسلِّطْ  فيمـا َواْعِصْمنا
 َعَلْينا َمْن ال يـَْرَمحَُنا، 

َوآِل حمَُمَّد، َوَاِمْتنا َمماهَتُْم،   اَلّلُهمَّ َاْحِينا َحمْيا حمَُمَّد 
َويف زُْمَرهِتِْم َوَحتَْت ِلوائِِهْم، َوال تـَُفرِّْق   َواْحُشْر� َمَعُهمْ 

 ْرَفَة َعْني ِىف الدُّنْيا َواْالِخَرِة، َوبـَيْـنَـُهْم طَ  بـَيْـَننا 
َنْسأَُلَك َخْريَ اْخلَْريِ ِرْضواَنَك َواْجلَنََّة،  اَلّلُهمَّ ِا�ّ 

 ِبَك ِمْن َشرِّ الشَّرِّ َسَخِطَك َوالنَّاِر � َكرُمي، َونـَُعْوذُ 
َوَســلَّـَم   َوَصلَّى ُهللا َعلى َسيِِّد� حمَُمَّد َوآِلِه الطّاِهرينَ 

 ـليـمًا. تَـسْ 
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Anlamı: 
Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyti'ne salt ey-

le. Allah'ım! Senden istiyoruz ve sana dua edi-
yoruz, senin ulu, en yüce, en aziz, en yüce ve 
kerim ismine yemin veriyoruz ve peygamberin 
Muhammed'in -Allah'ın salatı ve selamı onun 
ve Âl-i'nin üzerine olsun- ve tertemiz Ehlibey-
ti'nin (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) 
hakkı hürmetine yemin verdiriyoruz; bu yüce 
türbede ve saygın makamda bizim için bağışla-
madığın hiç bir günah, gidermediğin hiçbir sı-
kıntı, defetmediğin hiç bir kötülük, ödenmedik 
hiçbir borç, iyileştirmediğin ve afiyet vermedi-
ğin hiç bir hastalık, korumadığın ve yaklaştır-
madığın hiçbir gayıp, reva etmediğin ve kolay-
laştırmadığın, kendisinde senin rızan olan ve bi-
zim için de hayır ve salah olan dünya ve ahiret 
hacetlerinden bir hacet bırakma. 

Allah'ım! Bizi, ve babalarımızı, analarımızı, 
din kardeşlerimizi, akrabalarımızı, komşuları-
mızı, bize öğretenleri, bizim üzerimize fazilet 
sahiplerini, bizim yanımızda mümin erkek ve 
kadınların elinden tutanların (onlara yardım 
edenleri) küçük-büyük, geçmiş ve gelecek bü-
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tün günahlarımızı bağışla. Bizi geride kalan öm-
rümüzde -günah işlemekten- koru. Bize mer-
hamet et. Bize merhamet etmeyeni bize musallat 
etme. 

Allah'ım! Bizi Muhammed ve Âl-i Muham-
med'in yaşamıyla yaşat, bizi onların ölümüyle 
öldür; bizi onlarla birlikte, onların topluluğuyla 
ve onların sancağı altında haşr et. Dünya ve ahi-
rette bizimle onların arasında bir göz açıp kap-
ma miktarı kadar ayrılık düşürme. 

Allah'ım! Biz senden rıdvanının en hayırsısı-
nı ve cennetini istiyoruz ve gazabının en şerrin-
den ve cehennem ateşinden sana sığınıyoruz; ey 
Kerim.  

Allah'ın salatı ve tam bir teslim oluşla selamı 
efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz Ehli-
beyti'nin üzerine olsun. 
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