
Askerlik, belli bir yaşa gelen ve erkek olan her Türk vatandaşının yerine 
getirmekle yükümlü olduğu bir görevdir. Milletimizin varlığı ve bağımsızlığı, 
yurdumuzun dış düşmanlara karşı korunması bu görevin hakkıyla yerine 
getirilmesine bağlıdır. Zamanı gelmiş gençlerimizi askere uğurlamak için törenler 
düzenlenmesi gelenek hâline gelmiştir. Bu törenlerde yörenin örf ve âdetlerine, 
dinî geleneklerimize uygun eğlenceler düzenlenir. Ancak bu eğlencelerde 
taşkınlık yapmak ve başkalarını rahatsız etmek doğru değildir. Diğer taraftan 
asker uğurlama törenlerinde din görevlisi askerliğin önemini belirten bir konuşma 
yapar. Daha sonra dua edilerek gençler askere uğurlanır. Aşağıda bu törenlerde 
yapılabilecek bir konuşma metni ve dua örneği verilmiştir. 

Asker Uğurlama Töreninde Yapılabilecek Konuşma Örneği 
Değerli Asker Adayları, Mehmetçikler! 
Bugün vatana hizmet için, askere uğurlanmak üzere her genç delikanlı gibi sizler 
de bu meydanda toplandınız. Gururla bu görevi yerine getirmek için 
hazırlandınız. 
Bu bir nöbettir. Sizin büyükleriniz bu görevi yerine getirdi. Vatan için sınırda 
nöbet sırası sizde. Artık siz vatanın bağrından çıkan ve her birinizin ortak adı olan 
Mehmetçik ismini aldınız. 
Mehmetçik, Peygamberimizin mübarek isminden hareketle verilmiş bir isimdir. 
Doğrudan doğruya o yüce isme bağlılığın bir sembolüdür. Bu nedenle 
Mehmetçiğin makamını, şan ve şerefini ölçmek mümkün değildir. Mehmetçik bir 
fidandır. Onu dikmek gerek. Bir abidedir, onu korumak gerek. Bir destandır onu 
okumak gerek. Bir cevherdir, kıymetini bilmek gerek. Bir manadır, onu yaşamak 
gerek. 
İşte bu duygu ve düşüncelerle bugün askere uğurladığımız delikanlıları, 
annelerini, babalarını, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şimdi bu kutsal göreve 
uğurlamak için toplandığımız bu yerde, askerlerimiz için dua edelim. 

Asker Uğurlama Duası
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ٍد َو َعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َاْمجَِعَني  َالُم َعَىل َرُسولَِنا ُحمَمَّ َالُة َوالسَّ َاْحلَْمُد هللاِِّ َربِّ اْلَعاملََِني * َوالصَّ

Ya Rabb’i! Şu anda huzurunda büyük bir ümitle sana el açan, vatanına, 
milletine hizmet için yola çıkan Mehmetçiklerin, annelerin, babaların, 
kardeşlerin, eşlerin, çocukların, akrabaların, komşuların yapmış 
oldukları duaları kabul eyle. Kalplerindeki güzel ve halis istekleri sen 
makbul eyle. 
Hep birlikte, büyük bir coşkuyla askere uğurladığımız evlatlarımızın, 
vatanına, milletine bağlı olarak hizmet etmelerini ve sağ salim olarak 
evlerine dönmelerini nasip eyle. 
Askerlerimizin istikballerini parlak, kıyamet gününde yüzlerini ak eyle 
Ya Rabb’i!  
Millet ve memleketimize faydalı olmalarını nasip eyle Ya Rabb’i! 
Ey Rabb’imiz! Dinimizi, namusumuzu, iffetimizi, şerefimizi, ordumuzu, 
yurdumuzu muhafaza eyle. Memleketimize göz  diken düşmanlara ve 
memleketin kötülüğüne çalışanlara fırsat verme Ya Rabb’i! 
Dinimize yardım edenleri iki cihanda aziz, her türlü hizmetlerinde 
muvaffak eyle Ya Rabb’i! 
Senin yolundan, Kur’an yolundan, İslam’ın yolundan bizleri ayırma Ya 
Rabb’i! 
Bu aziz vatanı korumak, İslam’ın sancağını dalgalandırmak için 
cepheden cepheye koşan ve bu uğurda canını feda eden bütün 
şehitlerimizin ruhunu şad eyle Ya Rabb’i! 
Bugün burada, gözü gibi koruduğu, canı gibi sevip büyüttüğü 
delikanlıların, genç yiğitlerin, onları yetiştiren ve gururla, iftiharla, 
dualarla askere uğurlayan akrabalarına dönmelerini nasip et Allah’ım! 
Askerliğiniz mübarek, yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, güle güle 
gelin. Allah’a emanet olun. Âmin. 




