
PERŞEMBE GÜNÜ SALAVATI

"Kovulmuş" (lanetlenmiş olan) Şeytanın şerrinden Allâh'a sığınırım. 
Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla başlarım.

Ey Allâh'ım! Mükemmel (en güzel) bir salât ve mükemmel 
(tastamam) bir selam ile seyyidimiz (Efendimiz) Hz. Muhammed'e 
salât 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 akibetler, hayırlı neticeler 
O'nunla elde edilir. O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur 
dökülür (yağar). Aynı salât-ü selâmı O'nun âl ve ashâbına da eyle. 
Öyle ki her an ve her nefes Sana ma'lüm olan şeyler sayısınca.

*

Hamd, âlemlerin Rabbi (olan) Allah'a Mahsustur (O) Rahman'dır, 
Rahîm'dir. Din (hesap) gününün Mâliki (sahibi)dir. (Ya Rabbi) Ancak 
Sana kulluk (ibadet) ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi Sırat-ı 
müstakîme, kendilerine ni'metlerini ihsan ettiğin (peygamberler, 
veliler ve sevdiğin) kullarının yoluna hidayet (kılavuzluk) eyle! 
Kendilerine gazab ettiğin (lanet eylediğin yahudi tâifesi) ve dalâlette 
kalıp (hakkı bulamayan nazara v.b.) kimselerin yoluna (saptırıp 
dalâlette) kılma. Amin.

*



Rabb'im! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı 
olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de 
iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben 
Müslümanlardanım.

*

Rabb'imiz! Bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi 
bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiç bir kin bırakma. 
Rabb'imiz! Şüphesiz ki Sen çok şefkatli ve çok merhametlisin.

*

Rabb'imiz! Sana dayandık, Sana yöneldik, dönüş Sanadır.

*

Rabb'imiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma. Bizi bağışla Ey 
Rabb'imiz! Yegane galip ve hikmet sahibi ancak Sensin.

*

Ey Rabb'imiz! Nurumuzu tamamla; bizi bağışla. Çünkü Sen her şeye 
kâdirsin.

*



Rabb'im! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, imân 
sahibi erkekleri ve kadınları bağışla.

*

"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım."

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin 
şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve 
kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.

"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım."

De ki: Cinden olsun, insandan olsun, insanların kalplerine şüphe ve 
tereddüt sokan vesveseci ve sinsi (şeytanın ve insanın) şerrinden 
insanların Rabb'ine, insanların melikine (mutlak sahip ve hakimine), 
insanların ilâhına sığınırım.

*

(Cennet ehlinin Cennetteki duası); Ya Allah! Seni noksan sıfatlardan 
tenzih ederiz (sözleridir), Orada birbirlerine sağlık dilekleri ise; 
"Selam"dır. Onların dualarının sonu da şudur: "Hamd âlemlerîn 
Rabb'i Allah'a mahsustur."

*



Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben aczden, tembellikten, korkaklıktan, 
(bunaldık derecesinde) ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah 
işlemekten Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat 
ve memâtin (yaşam ve ölümün) fitnesinden de Sana sığınırım. Kabalık 
(sertlik ve taş yüreklilikten), gaflet, aylet (fakirlik, muhtaçlıktan), zillet 
(zayıf ve önemsiz olmak) ve meskenet (fakirlik ve çaresizlikten) de 
Sana sığınırım; fakirlikten, küfürden, günahkârlıktan, şikâk (ayrılık, 
parçalanmak) ve düşmanlıktan, süm'a (şöhret hastalığından) ve riya 
(gösteriş hastalığından) 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 Senden istiyorum ki, ilk Sensin. Senden 
önce başka bir şey yoktur; son da ancak Sensin, Senden sonra bir şey 
yoktur; zâhir de Sensin, Senin fevkinde hiçbir şey yoktur; bâtın da 
Sensin, Senden gayrı hiçbir şey yoktur. Bizim borcumuzu ödemeni ve 
bizi fakirlikten kurtarmanı istiyorum.

*

Ey Allâh'ım! Şüphesiz ben senden işimde başarılı olmam için bana yol 
göstermeni, (bana hidayet vermeni) istiyorum ve nefsimin şerrinden 
de Sana sığınıyorum.

*



Ey Allâh'ım! Muhakkak ki ben Senden günahlarımı bağışlamamı ve 
işimde başarılı olmam için bana yol göstermeni diliyorum ve Sana 
tevbe ediyorum. Benim tevbemi kabul eyle. Şüphesiz Sen elbette 
benim Rabb'imsîn.

*

Ey Allâh'ım! Rağbetimi (meylimi), yalvarmamı (dilememi) Sana eyle. 
Zenginliğimi kalbimde kıl, rızık olarak verdiğin şeyleri benim için 
bereketli eyle ve benden kabul et; muhakkak ki Sen benim Rabb' 
imsin.

*

Ey güzelliği izhar eden ve çirkinliği örten, ey suç için ceza vermeyen 
ve perdeyi açıp yırtmayan, ey afvı büyük olan, ey afvı güzel olan, ey 
mağfireti geniş olan, ey (kudret) elleri rahmetle açılan, ey bütün fısıltı 
ve sırların sahibi, ey bütün şikayetlerin kendisine ulaştığı, ey af ve 
ikram eden, ey iyiliği yüce, ey nimetleri hak etmeden önce başlatan, 
ey Rabbimiz, ey Seyyidimiz, ey Mevlâmız, ey rağbetlerimizin gayesi ve 
en son varacağımız yer olan Rabbimiz! Ey Allâh'ım! Senden 
vücudumu ateşte kızartmamanı diliyorum.

*



Nurun tamam oldu ve hidayet verdin, Sana olsun hamd! Hilmin (ve 
Sabrın) yüce oldu, Sana olsun hamd! Rabb'imiz! Senin veçhin, 
yüzlerin en kerimidir. Senin merteben mertebelerin en yücesidir. 
Sana olsun hamd! Senin ikramın ikramların en faziletlisi ve en 
yeterlisidir. İtaat olunursun Rabbîmiz! Ve hemen şükürle karşılasın 
(şükrü nasip edersin) asi olunursun Rabb'imiz ve bağışlarsın; zor da 
kalana icabet eder yardımına koşarsın; zorluğu açarsın; hastaya şifa 
verirsin; günahı bağışlasın; tevbeyi kabul edersin; Senin nimetlerinin 
karşılığını kimse veremez ve söyleyenlerin sözü Senin medhine 
(hakkıyla) ulaşamaz.

*

Ey Allâh'ım! Şüphesiz ben Senin iyilik ve rahmetinden istiyorum. Zira 
buna Senden başkası mâlik olamaz.

*

Ey Allâh'ım! Hata ile yaptığımda da. Bilerek yaptığımda da, gizli 
yaptığımda da, alenî yaptığımda da, cehaletle yaptığımda da 
bilmeyerek yaptığında da benim günahlarımı bağışla.

*

Ey Allâh'ım! Günahlarımızı, zulümlerimizi, şakalarımızı, ciddilerimizi, 
hatalarımızı, kasten yaptıklarımızı ve Senin katında (ve bilginde) olan 
bunların hepsini bizim için bağışla.

*



Ey Allah'ım! Benim hatamı, kasten yaptığımı, şakamı, ciddimi bağışla 
ve bana verdiklerinin bereketinden benî mahrum eyleme, Rabb'im! 
Bağışla, acı ve beni en sağlam yol olan (İslâm)'a hidayet eyle.

*

Ey Allah'ım! ve Ey Peygamber'im Muhammed (s.a.v)'in Rabb'i! Benim 
günahımı bağışla, kalbimin kinini gider ve bana verdiğin hayat 
süresince fitnelerin karanlıklarından beni koru.

*

Ey Allah'ım! Ölüm anında beni iman hücceti ile karşıla (beni iman 
hüccetiyle karşı karşıya getir).

*

Ey Allâh'ım! Mükemmel (en güzel) bir salât ve mükemmel 
(tastamam) bir selam ile seyyidimiz (Efendimiz) Hz. Muhammed'e 
salât 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 akibetler, hayırlı neticeler 
O'nunla elde edilir. O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur 
dökülür (yağar). Aynı salât-ü selâmı O'nun âl ve ashâbına da eyle. 
Öyle ki her an ve her nefes Sana ma'lüm olan şeyler sayısınca...
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