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Âmîn!

Elhamdü li’llahi Rabbi’l-âlemin, Vassalâtü vesselâmü alâ 
Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. 

Yâ Rabbe’l-Âlemîn!  

Hamd senin, nimet senin, mülk senin,  

Biz ancak Sana ibadet eder, ancak Sana kulluk eder ve an-
cak Senden yard�m dileriz,  

Bizleri, kendilerine nimetler verdi in, izzet-ü ikramda bulun-
du un,  

Korktuklar�ndan emin, umduklar�na nâil k�ld� �n bahtiyar 
kullar�ndan eyle!

Yolunu ve yönünü a �ran, az�p sap�tanlardan uzak eyle yâ 
Rabbi!  

Yâ Rab!

Habib-i Kibriya, Muhammed Mustafa Efendimize salât-ü se-
lâm ediyoruz;

Sen bizleri ona lây�k ümmetler eyle,  

Yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle,

Ahlâk�yla tezyin eyle,

Sevgisine lây�k eyle,  

efaatine mazhar eyle,

Mah er gününde de onun “Hamd Sanca �” alt�nda cümle-
mizi ha r’ü cem eyle yâ Rabbi!  

                                                          
*  Bu dua metni Hac Dairesi Ba kan� Seyfeddin ERSOY taraf�ndan haz�rlan�p,  26.11.2009 

Per embe günü Arafat vakfesinde icra edilmi tir.

ARAFAT DUASI*
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Yâ Rab!

Sen bizleri var ettin,  

Varl� �ndan haberdar ettin,  

A k�n� ve sevgini gönlümüze nak ettin,

Sonra da imkân verip bu mukaddes mekânlarda huzuruna 
kabul ettin!  

Bizler de büyük bir a k ve heyecanla Hazret-i brahim’in bin-
lerce y�l ötesinden gelen dâvetine ko arak,  

hram�m�z� kefen bilerek,  

Geride b�rakt�klar�m�z� sana emanet ederek,  

Dünyan�n dört bir yan�ndan gelen müslüman karde lerimizle
bulu arak,

Ruhlar âleminde verdi imiz sözü yenilemeye, kullu umuzu 
sergilemeye ve mah erin provas�n� ya amaya geldik!  

imdi hep birlikte;  

...
“Buyur Allah’�m buyur! E i ve benzeri olmayan Allah’�m

buyur!...”

Nidalar�yla yalvar�yor,

Hâlimizi Sana arz ediyor,  

Yüce dergâh�na iltica ediyor,  

Ve berat�m�z� talep ediyoruz:

Vakfemizi mübarek eyle!  

Dua ve niyazlar�m�z� kabul eyle!  

Günahlar�m�z� af ve ma firet eyle! Gönlümüzü envâr-�
Kur’an’la tenvir eyle!

Bu mukaddes mekânda sana aç�lan elleri, ilâhî a k�nla ya-
nan gönülleri bo  çevirme!

Bizi kullu una, bizi sevgine, bizi cennetine lây�k eyle, 

Bizleri ma fûrîn zümresine ilhak eyle yâ Rabbi!  
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Yâ Rab!

Hazreti Âdem (a.s.)’in tövbesini kabul etti in,

Hazreti Muhammed Mustafa’ya “Veda Hutbesi”ni mazhar 
etti in,

Bugüne kadar da milyonlarca kulunu misafir etti in mekân-
da bulunuyor ve Kur’an’da talim etti in dualarla yalvar�yoruz:  

A’raf, 7/23 *   
Al-i mran, 3/8 *

Al-i mran, 3/147 *
 Kehf, 18/10 *

*
      

Bakara, 2/286

Al-i mran, 3/193  *
Furkan, 25/74   *

   *
Ha r, 59/10     

Yâ Rab!

Sen bizleri en güzel surette yaratt�n,  

Say�s�z nimetlerle donatt�n,

Bizlerse Seni ve nimetlerini yeterince takdir edemedik!  

Nefsimize ve eytana uyduk!

Hadsiz günah i ledik! Defalarca tövbe ettik ve her seferinde 
tövbemizi bozduk!  

imdi ise Senin;  
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“Ey kendi nefisleri aleyhine haddi a an kullar�m! Allah’�n
rahmetinden ümit kesmeyin! üphesiz Allah bütün günahlar�
affeder. üphesiz O, çok ba � layan, çok merhamet edendir!”
(Zümer, 39/53)

Müjdene s� �narak kap�na geldik,  

Hidayetine s� �nd�k, lütfuna geldik,

Kulluk edemedik aff�na geldik,

Mahcup etme bizi, kovma kap�ndan!

Lütf-u ihsan�n� eksik etme üzerimizden!

Bakma isyan�m�za k�l rahmeti,  

Ol Habibin yüzü suyu hürmeti!  

Sana lây�k kullar�nla hem dem et,  

Ehl-i derdin sohbetine mahrem et!

Bundan böyle de yolumuzu ve yönümüzü a �rtma!

Kalplerimizi yamultma!  

Do ruluktan, haktan ve hakikatten ay�rma!

imizde gücümüzde muvaffak eyle!  

Hata ve kusurlar�m�z, i lerimizdeki a �r�l�klar�m�z sebebiyle 
Sen bizleri muâheze etme!  

Ta �yamayaca �m�z yükler yükleme!  

Kat�ndan bizlere nimetler bah eyle!

Zâlim ve hâinlere kar � bize yard�m eyle!

Hazreti Âdem (a.s.)’in tövbesi,  

Hazreti Yunus (a.s.)’un duas�,

Hazreti Eyyub (a.s.)’un sabr�,

Hazreti brahim (a.s.)’in tevekkülü,  

Hazreti smail (a.s.)’in teslimiyeti,  
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Hazreti Yakup (a.s.)’un metaneti,  

Hazreti Muhammed Mustafa’n�n ahlâk� ile ku at bizi!  

Bizleri nimetlerine ükreden,

Kazana r�za gösteren,  

Belâ ve musibetlere sabreden,

Hâline raz� kullar�ndan eyle yâ Rabbi!  

Yâ Rab!

Bizler daha önce, buralarda yap�lan dualar� kendi dualar�m�-
z�n kabulüne vesile gösteriyorduk. imdi ise bizlere ayn� mekân-
larda dua yapma f�rsat�n� bah ettin!

Sevgili Peygamberimizin;  

“Allah’�m! Haccedenleri ba � la! Onlar�n ba � lanmas�n� di-
ledi i ki ileri de ba � la!”  

eklinde ümmeti için yapt� � hay�r dua bereketine; 

Sen bizleri affeyle!  

Analar�m�z� babalar�m�z� affeyle! 

Hocalar�m�z�, dostlar�m�z� affeyle! 

Bizlere eme i geçenleri, 

Üzerimizde hakk� bulunanlar�,

Bizden hay�r duâ umanlar�,

Buralara bizden selâm gönderenleri, 

Hulasa; iman ve ikrar ile bu dünyadan âhirete göçenleri ba-
� la!

Bizleri dünyada ve ukbâda rezil ve rüsvay olmaktan, âhirette 
de Cehennem azab�na dûçar olup peri an olmaktan muhafaza 
eyle yâ Rabbi! 
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Yâ Rab!

Sevgili Peygamberimiz; 

“Mebrûr bir hac; bütün varl� �yla, dünya ve içindekilerden 
hay�rl�d�r. Makbul bir hacc�n mükâfat� ancak cennettir!” buyu-
ruyor.

Bu müjde hürmetine hacc�m�z� mebrûr eyle!  

Sa’yimizi me kûr eyle!  

Zenbimizi ma fûr eyle!

Amellerimizi makbûl eyle!

Kazançlar�m�z� bereketli eyle!

Ruhlar�m�z� Mele-i Âlâda ferahnâk eyle yâ Rabbi!  

Yâ Rab! 

Resûl-i Zi an Efendimiz; 

“Hac Arafat’t�r!” diyor

Ve;

“Duan�n en hay�rl�s� Arefe günü yap�lan duad�r” buyuruyor!

Bizler de bu gün Arafat’� idrak ediyoruz!  

Arafat’� Arafat yapan de erler hürmetine,

Arafat’ta gizli s�rlar, mâna, feyiz ve bereketler hürmetine;  

Bizleri Arafat’tan istifade edecekler ve burada ba � lanacak-
lar zümresine dâhil eyle!

Arafat’ta marifete, Müzdelife’de (Me ’ari’l-Haram’da) uura
erebilmeyi,

Mina’da tüm nefsanî ve ehevânî arzulardan kurtulmay�,
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Mina’da ta layaca �m�z eytanla birlikte; içimizdeki bencilli i, 

öfkeyi, kini, kibri, gururu, nefreti, ihtiras�, hasedi, fitne ve fesad�

da söküp atabilmeyi,  

Mescid-i Haram’da Refik-i Âlâya ula abilmeyi,

Bizlere nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Habib-i Edibin’in;

“Öyle günahlar var ki, onlar� ancak Arafat’ta vakfeye dur-
mak affettirebilir!” müjdesi hürmetine, 

Lütf’u kereminle; 

Dua ve niyazlar�m�z� kabul eyle!  

Daha buradan ayr�lmadan;

Affedilmedik hiç bir günah�m�z�,

Setredilmedik hiç bir ay�b�m�z�,

Giderilmedik hiç bir s�k�nt�m�z�,

Kar �lanmad�k hiç bir ihtiyac�m�z�,

Ödenmeyecek hiç bir borcumuzu,  

yile meyecek hiç bir derdimizi,  

ifâ bulmayacak hiç bir hastal� �m�z�,

Deva bulmayacak hiç bir yaram�z� b�rakma yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Bizlere hay�rl� i ler, helâl kazançlar,

Kazançlar�m�za hay�rl� bereketler nasip eyle! 

Çal� anlar�m�za i  heyecan�,

sizlerimize i  imkân� bah eyle!



276

Çal� an karde lerimizin al�n terini, el eme i ve göz nurunu 

mübarek eyle, 

Mal�m�z� mülkümüzü,  

Çolu umuzu çocu umuzu,

Kötü ak�betlerden, beklenmedik erlerden muhafaza eyle!  

Bizlere;

Allaha ve Peygambere itaatli,  

Ana ve babas�na hürmetli, 

Vatan�na ve milletine hizmetli, 

Gözler nuru, gönüller sürûru, 

Hay�rl� nesiller bah eyle!

Yavrular�m�za hay�rl� k�smet ve nasipler, 

Aile oca �m�za mutluluk, huzur ve saadetler bah eyle!

Ci er parelerimizi; 

Her türlü iddet ve terör belas�ndan,

Fuhu  ve uyu turucu iptilas�ndan muhafaza eyle! 

Tahsil hayat�ndaki yavrular�m�z�n zihinlerini aç�k eyle! 

Kendilerine derslerinde ba ar�lar, hayatlar�nda muvaffakiyet-
ler ihsan eyle yâ Rabbi!

Yâ Rab! 

Bizleri; 

Görünür görünmez kaza ve belâlardan,

Ans�z�n gelebilecek musibet ve felâketlerden,  

Dayan�lmaz ac�lardan, s�k�nt� ve me akkatlerden,  

Hulâsa; bilcümle âfat-� semâviye ve araziyeden emin ve 
muhafaza eyle!
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Ya Rab! 

Cennet vatan�m�zla birlikte bizlere ihsan etti in say�s�z nimet-
lerin de erini bilmeyi,

Uhdemizdeki emanetlerini korumay�,

Çevre bilincine sahip olmay�,

Do al kaynaklar� dikkatlice ve ekonomik bir ekilde kullan-
may�,

Gelecek nesillerimize daha sa l�kl�, daha temiz ve daha ya-
anabilir bir çevre ve dünya b�rakabilmeyi bizlere ve tüm insan-

l� a ilham eyle, ihsan eyle! 

Milletimizi, memleketimizi ve tüm insanl� � açl�kla, k�tl�kla,
susuzlukla, kurakl�kla imtihan etme! 

Hay�rl� rahmetlerini gökten inzal eyle! 

Bol ve bereketli ya murlar�nla bizleri umutland�r, nasiplendir 
ve sevindir yâ Rabbi! 

Ey dertlere deva,  

Hastal�klara ifa,

Borçlulara eda imkân� veren Ulu Allah! 

Ey kimsesizlerin kimsesi, 
Gariplerin ve bîçarelerin s� �na � olan Yüce Allah!

Hazreti Nuh’u Tufan’dan,  
Hazreti brahim’i Nemrut’un nâr�ndan, 
Hazreti smail’i b�ça �n aln�ndan,
Hazreti Yunus’u bal� �n karn�ndan,
Hazreti Eyyub’u amans�z hastal� �ndan,  
Hazreti Yakub’u evlât hasretinden,
Hazreti Yusuf’u kuyudan ve zindandan,
Hazreti Musa’y� ve kavmini Firavun’un zulmünden,  
Hazreti Muhammed Mustafa’y� Sevr’de mü riklerin amans�z

takibinden kurtard� �n gibi,  
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Bizleri de; 

Gamdan-kederden, 

Ac�dan-tasadan,

Acizlikten-tembellikten,

Korkakl�ktan-cimrilikten, 

Borç alt�nda ezilmekten, 

nsanlar�n kah�r ve gazab�ndan,

Zâlim ve hâinlerin hile ve desisesinden, 

K�skanç ki ilerin hasedinden,

Nefsimizin vesvesesinden,  

Onun bitmez tükenmez arzu ve isteklerinden, 

Ruhumuzun hevâ ve hevesinden, 

eytan�n errinden ve amans�z dü manl� �ndan,

Son nefesimizde de onun yan�m�zda haz�r bulunup iman�m�-
za musallat olmas�ndan,

Hülâsa; tüm tasarrufu senin elinde olan her bir yarat� �n er-
rinden emin ve muhafaza eyle!

Bizlere;

Dü manlar�m�z� güldürecek,

eytanlar� sevindirecek i ler, hata ve günahlar yapt�rma yâ 
Rabbi! 

Yüce Allah’�m!

Sen affedicisin, aff� seversin, bizleri affeyle! 

Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, 

Dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, 

Mal�m�z� mülkümüzü afat�ndan-tufan�ndan,  

H�rs�zl�k ve talandan muhafaza eyle! 

Kalbimizi sevginden mahrum etme! 
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Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mus-

tafa hay�r nam�na Senden neler talep etmi se, onlar� bize ihsan 

eyle! 

er nâm�na nelerden Sana s� �nm� sa, onlardan da bizleri 
muhafaza eyle! 

Gönüllerimizin murad�n�, içimizdeki niyyet, arzu ve istekler-

den hay�rl� olanlar�n� Sen bizlere ikram eyle yâ Rabbi! 

Allah’�m!

Bizim Sana kar � yerine getiremedi imiz görev ve sorumlu-
luklar�m�z var; 

Lütf-u kereminle Sen onlar� ba � la! 

Kullar�n�n ve yarat�klar�n�n da üzerimizde pek çok hakk� ve 
hukuku var;

Sen onlara kar � da kefil olarak, bizleri borçtan ve sorumlu-
luktan kurtar yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Sa l� �m�zda bizlere bu mukaddes mekânlar� gösterdi in gibi 
bizden sonra da çoluk çocu umuza ve isteyip dileyen tüm mü-
minlere ziyaret etme imkân�n� nasip eyle! 

Bu manevi ziyafetten onlar� da hissedar eyle yâ Rabbi! 

Dünyada Zemzem suyundan doya doya içme imkân� verdi-
in gibi, âhirette de Kevser Havz�’ndan kana kana içmeyi, 

Berat�m�z� sa  elimize alarak S�rat� yel gibi geçmeyi, 

Sevdiklerimizle bulu arak birlikte cennetine ko u may� bizle-
re nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi!

çti imiz zemzemi; 
Cümle hastal�klar�m�za ifa,  
Maddî ve manevî dertlerimize deva, 
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Ruhlar�m�za g�da,
lmimize ziya k�l.

Hac yolculu u boyunca kar �la t� �m�z s�k�nt�lar�, çekti imiz 

zahmet ve me akkatleri de günahlar�m�z�n aff�na, hatalar�m�z�n

ba � lanmas�na vesilesi eyle yâ Rabbi! 

Bu arada hat�r y�k�p gönül incitmi sek, onlara kar � da u anda 

birbirimizden özür diliyor, kar �l�kl� olarak helâlle iyor ve haklar�m�-

z� birbirimize helâl ediyoruz; ahit ol ve kabul eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Bizleri slâm’�n yolundan, Kur’an’�n ruhundan ay�rma!

Kur’an’�;

Kalbimizin g�das�,

Ruhumuzun cilâs�,

Kabrimizin ziyas�,

Maddî ve manevî dertlerimizin ezelî ve ebedî devas� k�l yâ 
Rabbi! 

Yâ Rab!

slâm’a ve müslümanlara yard�m et! 

Aziz vatan�m�z�, necip milletimizi ve âlem-i slâm’�;

Her türlü tehlikeden, s�k�nt� ve felâketlerden, terör ve tefrika 
belas�ndan emin ve muhafaza eyle! 

Ülkemize dirlik düzenlik, milletimize birlik beraberlik 
bah eyle!

Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle!

Bizi, ana babam�z� ve bütün müminleri ba � la! 

Bizlere dünyada da, âhirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle! 

Kahraman güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde ba-
ar�l� ve muvaffak eyle! 



281

Dâhilî ve harici dü manlar�m�za kar � bizleri daima duyarl�
ve uyan�k eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

man�m�z� söndürtme, 

Bayra �m�z� indirtme, 

Ezan�m�z� dindirtme,

Vatan�m�z� böldürtme,  

Birli imizi dirli imizi, huzurumuzu bozdurtma,  

Bizi “sen-ben” diye birbirimize dü ürtme,

Dü ürmek isteyenlere de f�rsat verme, 

Aziz ehitlerimize gani gani rahmet eyle! 

Keder dîde ailelerine bol ecir, sab�r ve metanet ihsan eyle! 

Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, sa  olanlara ise s�hhat 
ve afiyetler nasip eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Dünyan�n dört bir yan�ndan gelen; dilleri, �rklar�, renkleri ve 
kültürleri farkl�, ama inanç, amaç, duygu ve dü ünceleri ayn�
olan yüz binlerce müslüman� Arafat’ta bulu turdu un gibi,  

Onlar�n kalplerini de sevginle kayna t�r,

Kendilerini tefrikadan uzakla t�r,

Maddî ve manevî güçlerini birle tir,

Aralar�ndaki dayan� may� güçlendir,  

Âhiret âleminde de cennetinle bulu tur yâ Rabbi!

Yâ Rabbe’l-Âlemin! 

Dünyan�n birçok ülkesinde, bilhassa bilâd-� slam’da ezilen, 
üzülen, horlanan, i kence gören; açl�k, k�tl�k ve sefalet çeken 
mazlumlara, biçarelere imdat eyle, ikram eyle, himmetini, 
nusrat�n� üzerlerinden esirgeme!
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Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu 
bükük b�rakma!  

Onlara yard�m elini uzatacak mü fik ve hay�r sahibi kullar�n�

eksik eyleme yâ Rabbi!

Yâ Rab!

Server-i Asfiya Efendimiz; 

“Kim Allah r�zas� için hacceder; ama kötü söz söylemez, 
kimseyi incitmez, günaha sapmaz, nefsâni ve ehevâni duygula-
r�na hâkim olursa anas�ndan do du u günkü gibi memleketine 
döner” buyuruyor! 

Bu mânâ ve de erde bir hac yapabilmeyi bizlere nasip ve 
müyesser eyle yâ Rabbi! 

Bundan böyle de bizlere hayat�m�z�n kalan bölümünü; töv-
be-isti far etti imiz, terk etmeye söz verdi imiz hata ve günahla-
ra tekrar dönmeden, 

Haramlara sapmadan, 

Haks�zl�klara arka ç�kmadan,  

Birbirimizle çeki meden, 

Kötü söz söylemeden, 

Hat�r y�k�p, gönül incitmeden, 

Kimsenin ay�b�yla, kusuruyla u ra madan,

Hakk�na hukukuna tecavüz etmeden, 

Mal�na, can�na, �rz ve namusuna yan gözle bakmadan, 

Nefsâni ve ehevâni duygulara kap�lmadan devam ettirebilmeyi, 
Birbirimizi sayarak ve severek karde çe ya ayabilmeyi, 

man�m�z�n esaslar�n�,

Dinimizin icaplar�n�,

Ahlâk�m�z�n güzelliklerini, 
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Yeni bir a k, yeni bir heyecan ve yeni bir canl�l�kla ya aya-

bilmeyi, 

Vatan�m�z�n imar�, milletimizin huzur ve itibar� için çal� abil-
meyi nasip ve müyesser eyle! 

çimizde kötü al� kanl�klar� olanlara da bundan böyle bu 
al� kanl�klar�ndan en k�sa zamanda kurtulma imkân ve kolayl�-
�n� bah eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Zikrinle co an diller hürmetine, 

Gözlerden akan ya lar hürmetine,  

Huzurunda e ilen ba lar hürmetine;  

Âhir ve âk�betimizi hayreyle!  

Dünya ve âhiretimizi ma’mur eyle!  

Bizleri sa l�k ve âfiyette dâim eyle! 

Ahlâk-� hamideyle taltif eyle!  

Verdi in sûret ve s�fattan ay�rma! 

Kötülerle kar �la t�rma! 

Fena durumlara, feci âk�betlere, kötü görünümlere dü ürme!

eklimizi, emalimizi ve hilkatimizi bozma! 

Dert verip dermen aratma! 

Dayan�lmaz ac�lar verme! 

Bizleri darda ve zorda koyma! 

Kap�ndan ba ka kimselere muhtaç etme! 

Yataklara yat�r�p kap�lara bakt�rma!

Kimseye “Tut elimden” dedirtme! 

“Bana bir yudum su ver” diye yalvartma! 

Son nefesimizde bizleri iman-� kâmilden ay�rma!  

eytan� iman�m�za musallat etme! 

Bizlere ölüm ac�s� çektirme, kabir azab� ya atma!
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Mah er günü yüzlerimizi kara ç�kartma!

Bizleri naîm Cennetinin vârislerinden eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Bu vesile ile;  

Gerek Arafat’ta bulundu umuz sürede, gerekse daha önce 
tilavet etti imiz Kur’an-� Kerimleri, indirilen hatm-i erifleri,

Yap�lan zikirleri,  

Çekilen tesbihleri,

Okunan kelime-i tevhitleri,

Getirilen salât-ü selâmlar�,

Yap�lan tavaflar�, dua ve niyazlar�, va’z-u nasihatleri, 

Yüce kat�nda en güzel ekliyle makbul eyle! 

Bunlardan hâs�l olan ecir ve sevâb�;

Öncelikle ve özellikle; 

Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mus-
tafa’n�n aziz rûhuna hediye eyledik, vâs�l eyle! 

Rûh-i Rasûli’llah’� cümlemizden ho nut ve raz� eyle! 

Di er peygamberân-� �’zam�n, ashâb-� kiram�n, ezvâc-�
tâhirât�n, hânedân-� Ehl-i Beytin, mümin ve müminat, kâffe-i 
ehl-i iman ve ehl-i tevhidin ervah�na hediye eyledik, vâs�l eyle 
Yâ Rabbi!  

Hassaten;

Bizlerden önce bu mukaddes mekânda vakfe yapm�  olanla-
r�, u anda Arafat’ta vakfeye duranlar�, uydu yay�nlar vas�tas�yla 
buradaki duam�za çok uzaklardan i tirak edenleri iki cihanda 
aziz eyle! 

Cümle geçmi lerinin ruhlar�n� âd, makamlar�n� âli, mekân-
lar�n� cennet eyle! 
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Kabirlerini Kur’an’�n nuruyla pür nûr eyle yâ Rabbi! 

Bizlere de her nefesimizde ve ecel erbetini içece imiz son 
nefesimizde, ol kelime-i ahadet ki;  

A k ile buyurun: 

Diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, bu iman ve ikrar ile 
ve selim bir kalp ile huzuruna varabilmeyi cümlemize müyesser 
eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rab!

Hac farizas�n� ifa etmek üzere yola ç�kan, ancak Arafat’a ula-
amadan vefat eden karde lerimize de rahmetinle muamele 

eyle!

Sen onlar�n haclar�n� da ikmal edilmi  haclar zümresine ilhak 
eyle yâ Rabbi! 

Bizlere de hacc�m�z�n kalan bölümünü, kazas�z belâs�z, elem-
siz kedersiz tamamlayarak yerimize yurdumuza, evimize oca �-
m�za, i imize gücümüze salimen ve gânimen kavu may� nasip 
eyle yâ Rabbi!

Ana vatan Türkiye’den, yavru vatan K�br�s’tan, Avrupa’n�n
çe itli ülkeleriyle Amerika ve Avustralya’dan organizemize dâhil 
olan ve u anda el aç�p duam�za “âmin” diyenleri, 

Onlar�n i lerini deruhte edenleri,

Hülâsa;

Hac�s�yla hocas�yla, ekibiyle personeliyle, bas�n�yla yay�n�yla 
organizemizin her kademesinde görev alanlar�, bu hususta 
maddî ve manevî eme i geçenleri, Sen muvaffak eyle!  

lerini güçlerini âsân eyle! 

Hizmetlerinde kendilerine yard�m eyle yâ Rabbi! 
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Âmîn, Âmîn, Âmîn, 

Bihürmeti “Tâ-Hâ” ve “Yâ-Sîn”, 

Ve bihürmeti Seyyidi’l-Enbiyâi ve’l-Mürselîn.  

Ve’l-Hamdü li’llâhi Rabbi’l-Âlemin,  

Allah r�zas� ve gönüller murad� içün, 

Vakfemizin kabûle ayan olmas� içün, 

Takabbel minna, 

Verhamnâ,

Verham mevtânâ, 

Ve finâ, Ve fi merdânâ, 

Verham cemîa ümmet-i Muhammedin, 

Bihürmeti sirr� sûreti’l-Fâtihah!..  


