
CUMA GÜNÜ SALAVATI

"Kovulmuş" (lanetlenmiş olan) Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım.

Ey Allah'ım! Mükemmel (en güzel) bir salat ve mükemmel 
(tastamam) bir selam ile seyyidimiz (Efendimiz) Hz. Muhammed'e 
salat ve selam eyle. Öyle ki, O'nun vesilesiyle düğümler çözülür 
(müşküller, zorluklar hallolur, düzelir ve yoluna girer). O'nun 
vesilesiyle hacetler yerine getirilir. O'nun vesilesiyle gönülden arzu 
edilen dilek ve muratlar gerçekleşir. Güzel akıbetler, hayırlı neticeler 
O'nunla elde edilir. O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur 
dökülür (yağar). Aynı salat-ü selamı O'nun al ve ashabına da eyle. 
Öyle ki her an ve her nefes Sana ma'lum olan şeyler sayısınca...

*

Hamd, alemlerin Rabbi (olan) Allah'a mahsustur. (O) Rahman'dır, 
Rahim'dir. Din (hesap) gününün Maliki (sahibi)'dir. (Ya Rabbi) Ancak 
sana kulluk (ibadet) ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi Sırat-ı 
müstakime, kendilerine ni'metlerini ihsan ettiğin (peygamberler, 
veliler ve sevdiğin) kullarının yoluna hidayet (kılavuzluk) eyle! 
Kendilerine gazap ettiğin (lanet eylediğin Yahudi taifesi) ve dalalette 
kalıp (hakkı bulamayan nasara v.b.) kimselerin yoluna (saptırıp 
dalalette) kılma. Amin.

*

Ey Rabb'imiz! Bizden (dualarımızı) kabul eyle! Muhakkak ki Sen (her 
şeyi ve bizim dualarımızı) işiticisin, bilicisin ve bizim tevbelerimizi 
kabul eyle! Muhakkak ki Sen çok tevbe kabul eden, çok acıyansın.

*



Ey Rabb'imiz! Bize dünyada bir iyilik, ahirette de bir iyilik ver. Ve bizi 
ateşin (cehennemin) azabından koru.

*

Ey Rabb'imiz! Bizim üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (hak yolda) 
sabit kıl! (Bize cesaret ver ki tutunalım.) Kafirler kavmine karşı bize 
yardım et.

*

Emirlerinizi işittik ve itaat ettik. Rabb'imiz! Bize mağfiret eyle. Ancak 
Sanadır dönüşümüz. Ey Rabb'imiz! Eğer unutursak veya hataya 
düşersek bizi hesaba çekme! Ey Rabb'imiz! Bizden öncekilere 
yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.

*

Ey Rabb'imiz! Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu 
tutma. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü Sen bizim Mevla'mızsın. 
Kafir kavimlere karşı bize yardın et.

*

Rabb'imiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi eğriltme. Bize 
tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki lütfu en bol olan Sensin.

*

Rabb'imiz! Gelmesinden şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka 
toplayacak olan Sensin. Allah asla sözünden dönmez.

*



Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, 
(bunaklık derecesinde) ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah 
işlemekten Sana sığınırım.

*

Allah'ım! Muhakkak ki ben Cehennemin azabından, Cehennemin 
fitnesinden, kabrin fitnesinden, kabir azabından, zenginlik fitnesinin 
şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve tek gözlü Deccal'in fitnesinin 
şerrinden Sana sığınırım.

*

Allah'ım! Benim hatalarımı kar ve dolu suyuyla yıkanmış gibi yıka ve 
kalbimi hatalardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle, 
benimle hatalarımın arasını, maşrık (doğu) ile mağrib (batı)nın arasını 
uzaklaştırdığın gibi uzak kıl.

*

Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben aczden, tembellikten, korkaklıktan, 
(bunaklık derecesinde) ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah 
işlemekten Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat 
ve mematin (yaşam ve ölümün) fitnesinden de Sana sığınırım. Kabalık 
(sertlik ve taş yüreklilik)ten, gaflet, aylet (fakirlik, muhtaçlık)tan, zillet 
(zayıf ve önemsiz olmak) ve meskenet (fakirlik ve çaresizlik)ten de 
Sana sığınırım; fakirlikten, küfürden, günahkarlıktan, şikak (ayrılık, 
parçalanmak ve düşmanlık)tan, süm'a (şöhret hastalığın)dan ve riya 
(gösteriş hastalığın)dan da Sana sığınırım. Sağırlık (hakkı 
dinlememek)ten, dilsizlik (hakkı söylememek)ten, delilikten, 
cüzzamdan, kötü (çaresiz) hastalıklardan ve borç ağırlığından da sana 
sığınırım.

*



Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben kederden, hüzünden, aczden, 
tembellikten, korkaklıktan, borç ağırlığından ve kişilerin bana galip 
gelmelerinden (insanlara mağlub olmaktan) Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben cimrilikten Sana sığınırım. Korkaklıktan 
Sana sığınırım, en rezil ömre redd olunmaktan Sana sığınırım, 
dünyanın fitnesinden Sana sığınırım, kabir azabından da Sana 
sığınırım.

*

Allah'ım! Nefsime günahlardan korunmasını ilham eyle, onu 
ma'siyetten temiz kıl, onu temizleyenlerin en hayırlısı Sensin, 
nefsimin maliki ve mutasarrıfı Sensin.

*

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, Allah korkusu, (Allah saygısı) 
duyulmayan kalbden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan 
Sana sığınırım.

*

Allah'ım! Muhakkak ki ben korkaklıktan, cimrilikten, kötü ömürden, 
kalbin fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.

*



Ey Allah'ım! Mükemmel (en güzel) bir salat ve mükemmel 
(tastamam) bir selam ile Seyyidimiz (Efendimiz) Hz. Muhammed'e 
salat ve selam eyle. Öyle ki, O'nun vesilesiyle düğümler çözülür 
(müşküller, zorluklar hallolur, düzelir ve yoluna girer). O'nun 
vesilesiyle hacetler yerine getirilir. O'nun vesilesiyle gönülden arzu 
edilen dilek ve muratlar gerçekleşir. Güzel akıbetler, hayırlı neticeler 
O'nunla elde edilir. O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur 
dökülür (yağar). Aynı salat-ü selamı O'nun al ve ashabına da eyle. 
Öyle ki her an ve her nefes Sana ma'lum olan şeyler sayısınca...

*
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