
PAZARTESİ 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! Bizim üzerimize sabır yağdır. Ve bize Müslümanlar 
olarak ölmeyi nasip eyle.

*



Rabb'im Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine idhal eyle. Sen 
acıyanların en merhametlisisin.

*

Allah 'a tevekkül ettik. Rabb'imiz! Bizi zalim kavimlere fitne vasıtası 
kılma.

*

Ve bizi rahmetinle kafir toplumlardan kurtar.

*

Ey Rabb'im! Şüphesiz ben kendisi hakkında herhangi bir bilgim 
olmayan şeyi senden istemekten Sana sığınırım.(Ey Rabb'im!) Eğer 
beni bağışlamaz ve affınla rahmet etmezsen ben en büyük zarara 
uğrayanlardan olurum.

*

Ey gökleri ve yeri halk eden Rabb'im! Dünyada ve ahirette yârim- 
yardımcım Sensin. Ruhumu Müslüman olarak al ve beni salih 
kimselere (iyi kimselere) kat.

*

Şüphesiz Rabb'im duayı işitendir. Ey Rabb'im! Beni ve soyumdan 
gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabb'imiz! Duamı 
kabul eyle. Ey Rabb'imiz Amellerin hesap olunacağı gün beni , ana- 
babamı ve mü'minleri bağışla. Rabb'im! Onlar beni küçüklüğümde 
nasıl (esirgeyerek, koruyarak besleyip) terbiye ettilerse, Sen de onlara 
öyle rahmet et.

*



Rabb'im! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden 
de dürüstlükle çıkmamı sağla, bana tarafından hakkıyla yardım edici 
bir kuvvet ver.

*

Rabb'imiz! Bize tarafından rahmet, (rızık . Selamet, düşmandan 
emniyet) ver. Ve işimizde bizim içim muvaffakiyet hazırla.

*

Ey Rabb'im! Benim gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Rabb'im! 
Benim ilmimi arttır.

Ya Rab! Bana zahmet ve minnet mess etti. Ve sen merhamet

lilerin en merhametlisisin.

*

İlâhi Senden başka ma'bûd yoktur. Seni bütün noksan (sıfat)lardan 
tenzih ederim... Şüphesiz ben zalimlerden oldum.

*

Ya Rabbi! Beni yalnız (evlatsız, vârissiz) bırakma. Sen vârislerin en 
hayırlısı (ve efdali) sin.

*

Rabb'im! Sen hak ile hükmet. Ve Rahman olan Rabb'imiz, Si

zin söylediklerinize karşı yardım istenendir.

*

Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben aczden, tembellikten, korkak

lıktan , (bunaklık derecesinde) ihtiyarlamaktan , borç zararın-



dan ve günah işlemekten Sana sığınırım. Hayat ve memâtin

(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 ve riya ( gösteriş hastalığın) dan sa 
Sana sığınırım. Sağırlık ( hakkı dinlememekten) ten, dilsizlik ( hakkı 
söylememek)ten, delilikten , cüzzamdan, kötü ( çaresiz) 
hastalıklardan ve borç ağırlığından da Sana sığınırım.

*

Ey Allah'ım Muhakkak ki ben Sen' den hidayet, sakınmak, iffet ve 
ihtiyaçsızlık (kimseye muhtaç olmamak) diliyorum.

*

Ey Allah'ım! İşlerimi korumaya yarayan dinimle beni salâha erdir, 
içinde maişetim bulunan dünyamı ıslâh eyle, ebedi haya

tı muhtevi olan âhiretimi de salâha erdir, hayatta benim için hayrı 
çoğalt. Ölümü benim için her kötülükten daha rahat(lama) eyle.

*

Ey Allah' ım Beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet ver, bana 
rızık ver ve bana hidayet ver.

*

Ey Rabb'im! Bana yardım et ve benim aleyhime olanlara yardım etme. 
Bana hidayet ver ve benim hidayetimi kolay eyle. Benim üzerime 
(zulümle gelen ve) bana zulmedenlere karşı bana yardımcı ol.



Rabb'im! Beni, Senin için çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden 
çok korkan , Sana çok itâatkâr , Sana mutî , Sana iba

det eden, Sana yalvaran, Sana yönelen kıl. Rabb'im! Benim tevbemi 
kabul eyle . Günahımı temizle (affet). Duamı kabul et, hüccetimi 
kuvvetlendir, dilimi doğrult, kalbime hidayet ver. Ve göğüsümdeki 
düğümü çöz.

Ey Allah'ım! Bizi bağışla, bizden razı ol, bizden (dua ve ibadetlerimizi) 
kabul eyle, bizi Cennet' ine idhâl eyle.Bizi elim azabdan halâs eyle. 
Bizim her halimizi ( Dünya işlerimizi de ahiret işlerimizi de) ıslah eyle.

*

Ey Allah'ım! Bizim kalblerimizin arasını birleştir ve şahsiyetlerimizin 
arasındaki tefrika ve husumeti kaldırıp aralarımızı ıslah eyle. Bize 
selamet yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Görünen 
ve görünmeyen her türlü çirkin veya yüz kızartıcı davranışlardan bizi 
uzaklaştır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalblerimizde , eşlerimizde ve 
zürriyetlerimizde bizi bereketli kıl. Bizim tevbelerimizi kabul eyle; 
şüphesiz Sen çok tevbe kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi 
nimetlerine şükreden, onları senâ edip öğen, onlardan razı olan kıl ve 
onları bize tamam eyle.

*

Ey Allâh' ım! Muhakkak ben Senden işimde sebat diliyorum, dini 
vazifelerimi yerine getirmekde kararlı, azimli kılmanı diliyorum, 
nimetlerine şükretmede ve Sana güzel ibadet etmede kararlılık ve 
başarı diliyorum. Sen'den doğru söyleyen bir dil , teslimiyet sahibi bir 
kalb ve istikameti doğru bir ahlâk diliyorum. Bildiğin şeylerin 
şerrinden Sana sığınıyorum, bildiğin şeylerin hayrını Senden istiyorum 
ve bildiğin şeylerden Sana istiğfarda bulunuyorum. Şüphesiz Sen 
gaybleri çok iyi bilensin.

*



Ey Allâh'ım! Evvelce yaptığım ve bundan sonra yapacağımı sandığım. 
Gizlediğim ve âşikar eylediğim günahlarımı ve benden daha iyi bildiğin 
kusurlarımı afv ve mağfiret eyle; Senden başka ibadete lâyık hiçbir 
ma'bûd yoktur.

*

Ey Allâh'ım! Sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak 
korkundan , bizi Cennetine ulaştıracak tâatından, dünya 
musibetlerine tahammülü kolaylaştıracak olan yakînden bir parça 
nasîb et. Bizi yaşattıkça, kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi 
faydalandır! Aynı şeyi, gelecek olan soyumuza da nasib et! Bize 
zulmedenlere karşı bize yardım et. Musîbetimizi dînimizde kılma! 
Dünyayı en büyük düşüncemiz, ilmimizin meblağı ve rağbetimizin 
gayesi eyleme! Bize acımayanları üzerimize musallat kılma.

*

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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