
PAZAR 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 
(müşkiller, 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'nun la 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 dalaletle kalıp (hakkı 
bulamayan nasara v.b.) kimselerin yoluna (saptırıp dalalette) kılma. 
Amin.

*



Rabb'imiz! Ehli zalim olan şu beldeden bizi ihraç eyle. Ve kendi 
katından bizim için yardımcılar kıl.

*

Rabb'imiz! Bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için geçmiş 
ve geleceklerimiz için bayram ve Senden bir ayet (mucize) olsun. Bizi 
rızıklandır, zaten sen, rızık verenlerin en hayırlısısın.

*

Rabb'imiz! Biz inandık, bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) 
şahitlerden yaz ve biz Rabbimizin bizi, salih (iyi) topluluklarla birlikte 
Cennetine sokacağını umuyor (ve arzu ediyor)uz.

*

Rabb'imiz! Bizi zalim topluluklarla birlikte eyleme. Sensin bizim 
velimiz (dostumuz, yardımcımız), bizi bağışla, bize acı! Sen 
bağışlayanların en hayırlısısın. Şu Dünya (hayatında)dada, ahiret 
(hayatın)dada bizim için iyilik yaz, biz sana yöneldik(tevbe ettik.)

*

Rabb'imiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de, açıklayacağımızı 
da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

*



Rabb'imiz! Bizler nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize 
merhamet etmezsen elbette zarar edenlerden oluruz.

*

Rabb'imiz! Bizimle toplum muz arasını hayırla aç (hayırla hükme 
bağla), sen fethedenlerin en hayırlısısın.

*

Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben aczden, tembellikten, korkaklıktan, 
(bunaklık derecesinde) ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah 
işlemekten Sana sığınırım. Kabir azabından da 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! Şüphesiz ben, ikamet yerindeki kötü koşudan Sana 
sığınırım. Zira badiye (vaha, kır) komşuları değişmektedir. Küfürden 
ve borçtan Allah'a sığınırım.

*



Allah'ım! Şüphesiz ben borcun üstün gelmesinden, düşmanın üstün 
gelmesinden ve (düçar olduğum musibetlerden dolayı) düşmanların 
gülmesinden, ferahlamasından sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Şüphesiz ben faydasız ilimden, korkmayan kalbden, 
işitilmeyen (dinlenmeyen, kabul edilmeyen) duadan, doymayan 
nefisten ve açlıktan Sana sığınırım ki, o ne kötü düşkünlüktür. 
Hıyanetten (de Sana sığınırım ki) o ne kötü sırdaştır; tembellikten, 
cimrilikten, korkaklıktan (da Sana sığınırım), (bunaklık derecesindeki) 
ihtiyatlıktan, en rezil ömre (yaşayışa) döndürülmemden (redd 
olunmamdan,) deccalın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve 
mematın (yaşam ve ölümün) fitnesinden de Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Şüphesiz biz Senden mağfiret kararlarını, kurtarıcı 
emirlerini diliyoruz; her türlü günahtan selamet her iyilikten ganimet 
ve cenneti kazanmayı, Cehennemden de kurtulmayı istiyoruz.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben Senden faydalı bir ilim istiyorum. Ve fayda 
vermeyen ilimden , katına yükselmeyen amelden, korkmayan (haşyet 
duymayan) kalbden, (dinlenmeyen=kabul görmeyen,) işitilmeyen 
(duyulmayan, kabul olmayan) söz (ve dua)dan da Sana sığınırım.

*



Allah'ım! Muhakkak ki (geçmişte işleyip de tevbekar olduğumuz 
günahlara) tekrar gerisin geriye dönmemizden yahut da dinimiz 
cihetinden imtihan olunmamızdan Sana sığınırım.

*

Cehennem azabından Allah'a sığınırız. Açığa çıkan ve gizlide kalan 
fitnelerden de Allah'a sığınırız. Deccal'in fitnesinden de Allah'a 
sığınırız.

Allah'ım! Şüphesiz ben fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, 
doymayan nefisten ve işitilmeyen (kabul olmayan) duadan Sana 
sığınırım.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben bu dört musibetten Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Benim günahlarımı, hatalarımı ve bilerek 
yaptığım(kusurlarımı) bağışla.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben kötü günden, kötü geceden, kötü saatten kötü 
arkadaştan ve ikamet yerimdeki kötü komşudan Sana sığınırım.



*

Ey Allah'ım! Şüphesiz ben alaca illetinden, aklın zevalinden, 
cüzzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Şüphesiz ben şikaktan (bizzat kendim şaki olmaktan), 
nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Benim hatalarımı, bilgisizlikten dolayı benden sadır olan 
günahlarımı, her şeydeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin 
kusurlarımı bağışla.

*

Ey Allah'ım! Benim ciddi yaptıklarımı, şaka yaptıklarımı, hata ile 
yaptıklarımı, bilerek yaptıklarımı (ve benim katımda olan) bunların 
hepsini beni bağışla.

*

İlerleten de Sensin, gerileten de Sensin. Ve Sen her şeye kadirsin.

*



Ey kalbleri kudret elinde bulunduran Allah'ım! Kalblerimizi rızana 
uygun amel ve ibadetlere cevir.

*

Allah'ım! Beni doğru yola hidayet buyur ve beni bütün işlerimde 
muvaffak kıl.

*

Ey Allah'ım! Şüphesiz ben senden doğru yola hidayet buyurmanı ve 
işlerimde muvaffak kılmanı dilerim.

*

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 yoluna girer). O'nun vesilesiyle gönülden arzu edilen 
dilek ve muratlar gerçekleşir. Güzel akıbetler, hayırlı neticeler O'nun 
la elde edilir. O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur 
dökülür(yağar). Aynı salat-ü selamı O'nun al ve her nefes Sana 
ma'lüm olan şeyler sayısınca...
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