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Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Sonsuz 
salat ve selâm, kâinatınmedar-ı iftiharı olan bütün nebilerin efendisi Hz. Muhammed’e ve onun Al ve 
Ashabının üzerine olsun. 

İlâhî, Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, Senin rahmet 
ve mağfiretini diliyoruz. Sana açılan elleri, yönelen kalplerimizi boş çevirme. 

Ey yüce Rabbimiz, dünyanın sıkıntılarıyla, günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi Kur’ân’ın 
nuruyla aydınlığa kavuştur, doğruluğa eriştir, mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ın hükmüyle yaşamayı, emriyle hareket 
etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım. 

Allah’ım, bizler nefislerimize zulmettik, zaman zaman bilerek ve bilmeyerek Sana karşı yanlışlar yaptık, bunca 
yanlışlarımıza ve hatalarımıza karşı bizi bağışlamaz ve affetmezsen halimiz ne olur? Sana yalvarıyor, diyoruz 
ki, el eman, ya Hannan, ya Mennan günahlarımızdan dolayı bizi cezalandırma bizi affet, bizi bağışla, bizi 
huzuruna al, bize merhamet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle Allah’ım. 

Allah’ım, gerçi günahlarımız çoktur, fakat Senin rahmetin her şeyi aşkındır. Bir kulun bütün isyanlarına 
rağmen bir gün nedamet ve pişmanlık göz yaşlarıyla Sana döndü mü onu affetmemekten utandığını 
söyleyecek kadar Kerîmsin, Rahîmsin, Allah’ım bizleri rahmetinle, mağfiretinle bağışla ve affet. 

Allah’ım, bazı yüzlerin ağardığı, bazı yüzlerin karardığı o mahşer gününde sen bizleri yüzleri ak, gönülleri pak 
olarak Efendimiz Muhammed Mustafa’nın livahul hamd sancağının altında toplanmayı hepimize nasip eyle 
Allah’ım. 

Allah’ım, mülkün sahibi Sensin, dilediğine mülkü verirsin dilediğinden alırsın. Hayır da elinde, şer de elinde. 
Bizleri hidayete erdirdikten sonra dalâlete saptırma, ayaklarımızı doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırma, 
Cennet ve cemalinle bizleri müşerref eyle. 

Ey yüce Rabbimiz, vatanımıza göz diken hainlere Sen fırsat verme. Vatanımızı ilelebed payidar eyle. Çoluk 
çocuğumuzu, evlâd-ı iyalimizi, yakın dost ve kardeşlerimizi her türlü afetlerden muhafaza edip onlara 
dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver. 

Allah’ım, Sen affedicisin, affı seversin, affeyle bizi. (üç defa.) Ey ihsanları ve feyizleri bol olan Allah’ım, bizi 
korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. 

Habib-i edibin olan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa’nın (asm) hürmetine ümmet-i Muhammed’in birlik ve 
beraberliğini temin eyle. Müslümanlar arasındaki nifak, kin ve nefret tohumlarını gider, Müslümanları 
birbirine dost ve kardeş eyle. 

Allah’ım, okunan hatm-i şerifi (mevlid-i şerifi) Sen kabul eyle. Hâsıl olan sevabı evvela hace-i kâinat, eşref-i 
mahlûkat, Allah’ın sevgili kulu Hazreti Muhammed’in (asm) mübarek ruh-i tayyibelerine hediye eyledik, Sen 
vasıl eyle. Hz. Âdem’den başlayıp ahirzaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (asm) kadar her ne 
kadar peygamber gelip geçtiyse hepsinin ruhlarına bağışladık, Sen hissedar eyle. Bütün evliyanın, asfiyanın, 
meşayihin, eimme-i müctehidin mübarek ruhlarına hediye eyliyoruz, Sen haberdar eyle. İsimleri unutulmuş, 
nesilleri kesilmiş, arkalarında bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış olan bütün Müslümanların da ruhlarına 
hediye ediyoruz, Sen kabul eyle. Özellikle niyetine okunan kişi ve kişilerin de ruhlarına hediye eyleyip, Sen 
onları da her iki cihanda mutluluğa erdir. Kabirlerini pürnur eyle, Cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip, 
Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. 

Allah’ım, cephelerde Allah Allah diyerek çarpışıp şehit ve gazi olan, bilumum şühedanın ruhlarını okunan 
Kur’ân yüzü suyu hürmetine Sen ruhlarını şad eyle. O muazzez insanların şefaatine bizleri nail eyle. Uzaktan 
yakından gelerek bu Kur’ân ziyafetimize iştirak eden kardeşlerimizin de ahirete irtihal eden geçmişlerinin 
ruhlarını Cehennem azabından Sen koru. Âmin âmin diyen dillerimizi Cehennem ateşinden muhafaza eyle, 
bizleri doğru yoldan ayırma. Âmin âmin, bi hürmeti Tâhâ ve Yâsin, velhamdülillahi Rabbil âlemin. El Fatiha. 


