
CUMARTESİ 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'nunla elde edilir.
O'nun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur dökülür (yağar) aynı 
selat-ü selamı O'nun al ve ashabına da eyle. Öyle ki her an ve her 
nefes sana ma'lüm olan şeyler sayısınca.

*

Hamd, alemlerin Rabbi (olan) Allah'a mahsustur. (O) rahman'dır. 
Rahim'dir. Din (hesap) gününün Maliki sahibidir. (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 daleletle 
kalıp (hakkı bulamayan nasara v.b.) Kimselerin yoluna (saptırıp 
dalaletle) kılma Amin.

*



Ey Rabbi'miz! Muhakkak ki biz iman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, 
bizi ateş azabından koru!

*

(Rasulüm) de ki : Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü 
dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini 
yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik Sen'in elindedir. 
Gerçekten sen her şeye Kadirsin.

*

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi 
çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

*

Rabb'im ! Bana, tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı 
hakkıyla işitensin.

*

Rabb'imiz! İndirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi 
(birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitler yaz.

*



Rabb'imiz! Bizim günahlarınızı ve işlerimizdeki gaflet ve aşırılığımızı 
bağışla, bize cesaret ver ve kafir kavimlere karşı bize yardım eyle.

*

Rabb'imiz! Sen bu (gökleri ve yeri) boşuna yaratmadın . Seni tesbih 
ederiz. Bizi Cehennem azabından koru.

*

Ey Rabb'imiz! Doğrusu sen, kimi Cehenneme koyarsan. Artık onu 
rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

*

Ey rabb'imiz! Gerçek şu ki biz, "Rabb'inize inanın! Diye imana çağıran 
bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. Artık 
bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle 
beraber al, Ey Rabb'imiz!

*

Rabb'imiz! Bize Peygamberlerin vasıtasıyla va'd ettiklerini de ikram et 
ve kıyamet gününde bizi perişan etme; şüphesiz Sen vadinden 
caymazsın!

*



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 söyleyememek)ten, delilikten, 
cüzzamdan, kötü (çaresiz) hastalıklardan ve borç ağırlığından da Sana 
sığınırım.

*

Ey Allah'ım Hak yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, izzetin ve 
kudretin hakkı için sana sığınıyorum. Senden başka (ibadete, taate ve 
istianeye layık ) bir ilah yoktur. Ancak Sen varsın sen asla ölmeyen 
dirisin (halbuki) cinler ve insanlar ölürler.

*

Ey allah'ım tahammül edilemeyecek beladan, insanı ölüme kadar 
sürükleyecek müşkilata uğramaktan , mala, cana aileye taalluk eden 
kötü kazadan, düşmanları sevindirecek bir kadere düşmekten Sana 
sığınırız.

*

Ey Allah'ım şüphesiz ben işlediğim şeylerin şerrinden ve işlemediğim 
(fakat işlemeyi sandığım) şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

*



Allah'ım! Muhakkak ki ben bildiğim şeylerin şerrinden de, bilmediğim 
şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.

*

Allah'ım muhakkak ki ben (verdiğin) nimetlerinin elimden 
gitmesinden. (verdiğin) afiyetin değişmesinden. Aniden 
karşılaşacağım musibetlerden ve gazabın mucip sebeplerin hepsinden 
sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım şüphesiz ben kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, 
kalbimin şerrinden, menimim (fercimin) şerrinden Sana sığınırım.

*

Ey allah'ım şüphesiz ben fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana 
sığınırım; zulmetmekten de, zulm olunmaktan da sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Üzerime duvar yıkılmasından Sana sığınırım, sarp yerden 
aşağıya yuvarlanmaktan sana sığınırım, boğulmaktan, yangından, 
ihtiyarlıktan sana sığınırım, ölüm anında şeytanın beni çarpmasından 
sana sığınırım, senin yolunda (Cihat'tan) geri dönmüş olarak ölmekten 
sana sığınırım, ve yılan yada akrep tarafından sokularak (tecavüze 
uğramış olarak) ölmekten de Sana sığınırım.

*



Allah'ım! Fena huy ve amellerden, nefsani arzulardan ve fena 
hastalıklardan sana sığınırım.

*

Allah'ım! Şüphesiz biz, senin nebiyyin Muhammed (s.a.v.)'İn Senden 
istediği hayırlardan, Senden istiyoruz. Ve nebiyyin Muhammed 
(s.a.v)'in kendisinden sığındığı şeylerin şerrinden Sana sığınıyoruz. 
Ancak sensin yardım dilenecek, ihtiyaçların tebliği ancak Sanadır. Ve 
kuvvet ancak Allah'a aitttir.

*

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, 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 selat-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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