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DUA METNİ 

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetler ihsan eden Yüce 

Rabbimiz! 

Huzurunda buluştuk, milletçe hep birlikte ellerimizi açtık, senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. 

Bizleri dergâhından boş çevirme Allah’ım! 

Sa’yimizi meşkûr, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle 

Allah’ım! 

Hz. Âdem’den beri daima hakkın ve hakikatin, iyiliğin öncüsü olan bütün Peygamber-i izâm 

Efendilerimize selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah’ım! 

Âlemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen, güzel ahlakıyla bütün 

insanlığa önder ve rehber kılınan, ümmeti olmakla şerefyap olduğumuz hatemü’l-enbiya, 

burhanü’l-asfiya, Habib-i Huda, Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize salat ve selam 

ediyoruz. Vasıl eyle Allah’ım! 

Ya Rabbi! Suçlarımızı, günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla! Rahmetini, bereketini, lütfunu, 

keremini, inayetini bizlere nasip eyle! Dünyada mutluluktan, ahirette cennetinden mahrum 

etme Allah’ım! 

Ey hainlerin tuzaklarını bozan, 15 Temmuz gecesinde zalimlerin ve hainlerin kurdukları 

tuzakları kendi başlarına makûs eden Yüce Rabbimiz! Zalim, inkârcı ve bozgunculara karşı 

bize yardım eyle, sırât-ı müstakiminde ayaklarımızı sabit kıl Allah’ım! 

Ya Rabbi! 15 Temmuz gecesi vatanımızın dirliğine, milletimizin birliğine kasteden hainlere 

karşı gövdesini siper eden, iman dolu göğüsleriyle tankların önünde duran, din ü devlet, mülk 

ü millet, istiklal ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize rahmet 

eyle! Makamlarını âli, mekânlarını cennet eyle, şefaatlerine cümlemizi nail eyle! Geride kalan 

ailelerine sabr-ı cemil ecr-i cezil ihsan eyle Allah’ım! 

Canlarını en yüce değerler uğruna feda eden, Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den İstiklal 

Harbine, 15 Temmuz’dan bu güne kadar, canı, cananı, bütün varı gitse de vatanın bir karış 

toprağından vazgeçmeyen bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah’ım! 

Hakka yürüyen gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı ömür nasip eyle Allah’ım! 

Sureti Hak’tan görünerek İslam’ın yüce hakikatlerini istismar edenlere, milletimizin arasına 

kin, öfke ve nefret tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım! 
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Bizleri zalimlerin, münafıkların şerrinden, kötülüklerinden  muhafaza eyle Allah’ım! 

İlahi Ya Rabbi! Asırlardır Yüce dinimiz İslam’ın yolunda insanlığa hizmet etmiş, bütün 

insanların, güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya 

için çalışan devletimize ve aziz milletimize zeval verme! 

İlahi Ya Rabbi! Çeşitli bahaneler ileri sürerek ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, izzet ve 

onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere 

fırsat verme! 

İlahi Ya Rabbi! Bu toprakları aziz kanlarıyla sulayıp bizlere vatan kılan şühedanın emanetine 

sahip çıkarak gece-gündüz demeden ibadet ruhuyla çalışmayı hepimize nasip eyle! 

İlahi Ya Rabbi! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, 

kimsesiz, çaresiz, bırakma Allah’ım! 

Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı minarelerimizden dindirtme, varlığı istiklalimizin 

sembolü bayrağımızı gönderden indirtme, hürriyetimizin nişanesi cennet vatanımızı böldürtme 

Allah’ım! 

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al! 

Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini lütfeyle, kıyamet günü bizleri rezil 

eyleme! 

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme! 

Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme! 

Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! 

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi müttakilere önder eyle! 

Rabbimiz! Aşırılıklarımızı bağışla ve bizi ayakları yere sağlam basanlardan eyle, kâfirler 

topluluğuna karşı bize yardım eyle! 

Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize katından rahmet ver! 

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! 

Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için gece 

gündüz demeden mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yurtiçi ve 

yurtdışındaki terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekâtlarında yardım eyle 

Allah’ım! 
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Fitne ve fesada karşı kin, öfke ve intikamla asla hareket etmeyen şanlı milletimizi adaletten 

ayırma Allah’ım! 

Her daim mağdurların yanında yer almış, umut olmuş, muhacirlere kucak açmış necip 

milletimizin üzerinden rahmet ve yardımını eksik etme Ya Rabbi!  

Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için 

çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Ya Rabbi!  

Birliğimize dirliğimize vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme 

Ya Rabbi! 

İlahi Ya Rabbi! Geçmişten günümüze Mukaddesatımız uğruna hakka yürüyen aziz şehitlerimiz 

için okuduğumuz hatm-i şerifleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle! Hâsıl olan sevabı Sevgili 

Peygamberimize, âline ve ashabına hediye ediyoruz, vasıl eyle Allah’ım!  

İlahi Ya Rabbi! Hâsıl olan sevabı rızana nail olmak adına canından geçen, ancak vatanından 

vazgeçmeyen bütün şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz, makbul eyle Allah’ım! Şehitlik 

yolunda koşup gazilik mertebesini elde eden ve rahmet-i Rahman’a kavuşan bütün 

gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, ulaştır Allah’ım! Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya 

âmin diyen kardeşlerimizin de geçmişlerine hediye ediyoruz, vasıl eyle Allah’ım!  

İlahi Ya Rabbi! Bugün hep birlikte sana niyazda bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizin hürmetine 

ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, fitne ve fesattan muhafaza eyle! 

İlahi Ya Rabbi! Yangın yerine döndürülmeye çalışılan İslâm beldelerini, bombalar 

yağdıranlardan, çoluk çocuk demeden katledenlerden arındır Allah’ım! 

İlahi Ya Rabbi! Bütün dünyayı savaş alanına çevirmek isteyenlere, zulmü ve karanlığı 

insanlığın gündemine taşımak isteyenlere fırsat verme Allah’ım! 

Âmin! Ve selamün alel murselin, velhamdülillahi rabbil âlemin… 

 

 


