
ÇARŞAMBA 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'im! Bana ve ana-babama verdiğin nimete karşı şükretmemi 
ve hoşnut olacağın iyi işi yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi 
kullarının arasına kat.

*



Rabb'im! Dorusu ben nefsime zulmettim (kendimiziyana uğrattım). 
Beni mağrifet eyle (bağışla).

*

Rabb'im! Beni zalimler topluluğundan kurtar.

*

Rabb'im! Şüphesiz ben indireceğin her hayra muhtacım.

*

Rabb'im! Müfsid toplumlara karşı bana yardım eyle.

*

Akşama ulaştığınızda sabaha kavuştuğunuzda, (gündüzün sonuna ve 
öğle vaktine eriştiğinizde) Allah'ı -k i göklerde ve yerde hamd O'na 
mahsustur- teşbih edin (namaz kılın) ölüden diriyi, diriden de ölüyü O 
çıkarıyor, yer yüzünü ölüm ardından O canlandırıyor. İşte siz de 
kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

*

Rabb'im! Bana Salihlerden (evlat) bağışla. De ki: Ey gökleri ve yeri 
yaratan, gizliyi ve aşikarı da bilen Allah'ım! Kullarının arasında ayrılığa 
düştükleri şeyin hükmünü ancak Sen vereceksin.

*

Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben acizlikten, 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 hastalığından da Sana sığınırım. Sağırlık (Hakkı 
dinlememek)ten, dilsizlik (Hakkı söylememek)ten, delilikten, 
cüzzamdan, kötü (çaresiz) hastalıklardan ve borç ağırlığından da Sana 
sığınırım.

*

Ey Rabb'imiz! Senin rahmet ve ilmin herşeyi kuşatmıştır. O halde 
tevbe eden ve Senin yoluna gidenleri bağışla ve onları Cehennem 
azabından koru.

*

Rabb'imiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden ve 
nesillerinden iyi olanları da kendilerine va'dettiğin Adn cennetlerine 
koy; şüphesiz aziz ve hakim olan Sensin. Bir de onları, her türlü 
kötülükten koru Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ki 
onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur.

*

Ey Allah'ım! Bütün işlerimizde sonumuzu iyi eyle. Dünya belalarından 
ve ahiret azabından bizi koru.

*

Ey Allah'ım! İslam'la kaim olarak beni koru (ayakta durmamı İslam'la 
eyle). İslam'la oturmuş olduğum halde beni koru, İslam'la uyumuş 
olduğum halde beni koru. Düşmanlara ve hasetçilere karşı beni 
gülünç kılma.

*



Ey Allah'ım! Ben Senden hâzineleri Senin elinde bulunan her hayırdan 
istiyorum.

*

Ey Allah'ım! Başını tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum ve 
hepsi Senin elinde bulunan hayırdan Senden istiyorum.

*

Ey Allah'ım! Bizim için bağışlamadığın bir günah, gidermediğin bir 
keder, ödemeyi mümkün kılmadığın bir borç, dünya ve ahiret 
ihtiyaçlarından yerine getirmediğin bir ihtiyaç bırakma. Ey 
mermametlilerin en merhametlisi olan (Allah'ım)!

*

Allah'ım! Seni zikretmeye, Sana şükretmeye, Sana güzelce ibadet 
etmeye bize yardımcı ol.

*

Allah'ım! Bana rızık olarak verdiğine beni kanaatkar eyle ve o rızkı da 
benim için bereketli kıl. Benim gaybımda olan her şeyi de benim için 
hayra tebdil eyle.

*

Allah'ım! Senden temiz bir yaşayış, düzgün normal bir ölüm, Senin 
huzuruna utançsız ve ayıpsız bir dönüş diliyorum.

*



Allah'ım! Şüphesiz ben zayıfım, benim zaafımı Senin rızanda 
kuvvetlendir. Başımı hayır (yolun)a tut ve İslam'ı da razılığımın sonu 
eyle.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Şüphesiz ben 
zelilim, beni aziz kıl. Şüphesiz ben fakirim, beni rızıklandır.

*

Allah'ım! Kendisinden önce bir şey olmayan evvel Sensin. Allah'ım! 
Kendinden sonra bir şey bulunmayan ahir de ayrıca Sensin. Alnından 
tuttuğun her hayvanın şerrinden Sana sığınırım.

*

Allah'ım! Senden en güzel şeyi, en güzel duayı isterim. İyi başarı, iyi 
ameli de dilerim. Hayırlı sevap, hayırlı hayat ve hayırlı ölüm dilerim. 
Ayağımı kaydırma, terazimi ağır eyle, imanımı gerçek eyle derecemi 
yükselt, namazımı kabul et, hatamı bağışla. Senden Cennetin en 
yüksek derecelerini dilerim. Amin.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben Senden hayrın başlangıçlarını, sonuçlarını ve 
hayrın toplandığı yerleri, hayrın evvelini-ahirini, zahirini-batınını ve 
Cennetin en yüksek derecelerini dilerim. Amin.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben Senden yaptığım şeyin hayrını, işlediğim şeyin 
hayrını, amel ettiğim şeyin hayrını, gizli olan şeylerin de hayrını, açık 
olan şeylerin de hayrını ve Cennetin en yüksek derecelerini dilerim. 
Amin.

*



Allah'ım! Şüphesiz Senden zikrimi arttırmanı, yükümü (üzerimden) 
kaldırmanı, işimi iyi etmeni, kalbimi temizlemeni, namusumu 
korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve Cennetin 
en yüksek derecelerini dilerim. Amin.

*

Allah'ım! Şüphesiz Senden kulağımda, gözümde, ruhumda, 
ahlakımda, huyumda, ehlimde, hayatımda, ölümümde ve amelimde 
benim için bereket kılmanı, iyiliklerimi kabul etmeni istiyorum ve 
Cennetin en yüksek derecelerini diliyorum. Amin!

*

Allah'ım! Rızkının en genişini bana yaşım ilerlediğinde ve ömrümün 
kesildiğinde kıl.

*

Allah'ım! Şüphesiz senden zenginlik ve dostumun zenginliğini dilerim.

*

Allah'ım! Beni çok sabırlı kıl, çok şükreden kıl ve beni kendi gözümde 
küçük, başkalarının gözünde ise büyük kıl!

*

Allah'ım! Yaşadığımız yerimizde bereket, zinet ve sükûnet (ihsan) 
eyle!

*



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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