
MÜNÂCÂTIMIZ 

ِحيمِ  َّ ْحٰمِن الر  َّ ِ  الر  َّ   ِبْسِم الل 

ْمد   الَّ۪مينأَّْلحَّ ِب  اْلعَّ ِ رَّ ٰٰلة    لِلَّ ٰ َّ الص  لٰ  وَّ ٍد وَّ عَّ َّ م  حَّ ا م  ولِـنَّ س  ٰلى رَّ ٰٰلم  عَّ َّ الس  ۪عينوَّ ۪ٓ أَّْجمَّ ْحِب۪ه صَّ . ى ٰألِ۪ه وَّ  
 

.  َّ الل  ْغِفر  َّ اَّْستَّ ِريم اَّل  ِظيم اَّْلكَّ َّ  اَّْلعَّ اَّت وب  اِلَّ ِذي آل إِلهَّ إِل  ي  وم  وَّ ي   اْلقَّ و اَّْلحَّ ْيهِ ه    َّ ْغِفر   الل  َّ  اَّْستَّ ْغِفر   الل    اَّْستَّ
Amin. 

Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, 

dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. 

Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız 

dualarımızı kabul eyle Allah’ım! 

Bizleri umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emin eyle Allah’ım! 

Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah’ım. 

Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah’ım! 

Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah’ım! 

Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip 

milletimizden rahmetini esirgeme Allah’ım! 

İlâhi Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah’ım! 

Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, 

musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah’ım! 

İlâhi Ya Rabbi! Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah’ım!  

Ya Rab! Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık 

görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah’ım. 

Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah’ım! 

Ya Rabbi! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere 

sabır ve metanet ver Allah’ım! 

İlâhi Ya Rabbi! Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi 

muhafaza eyle Allah’ım! 

  َّ َّ    اَّْكبَّراَّلل  َّ  ا اِلَّ لَّ   اَّْكبَّراَّلل  َّ الل  َّ   هَّ اِل  الل  َّ    اَّْكبَّروَّ ِ   اَّْكبَّراَّلل  َّ لِل  ْمد وَّ اْلحَّ  
 

ل ِم سَّ ْحِبِه وَّ لَّى آلِِه وَّصَّ عَّ ى ِ وَّ ِبى ِ ْال م ِ َّ ٍد الن  َّ م  حَّ ِدنَّا م  ِ ي  لَّى سَّ ِ عَّ ل  َّ صَّ م  َّه   اَّلل 

 

ٌم  ٰلَّ سَّ لَّى الْ وَّ الْ عَّ ِلينَّ وَّ ْرسَّ ْمد  م  ِ حَّ َّ ب ِ الْ لِل  . رَّ الَِّمينَّ ةلْ اَّ  عَّ اتِحَّ  .فَّ

 
Not: Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır. 

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 


