
SALI GÜNÜ ANLAMI

"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! Beni bereketli bir yere indir. Sen ağırlayanların (ikram 
eden)lerin en hayırlısısın.

*



Rabb'im! Beni zalimler topluluğunun içine koyma.

*

Rabb'im! Şeytanların kışkırtmalarından (kalbe getirdiği kötülüklerden) 
Sana sığınırım. Onların bana zarar vermelerinden de yine sana 
sığınırım.

*

Ey Rabb'imiz! Biz iman ettik, öyleyse bize mağfiret eyle, bize rahmet 
eyle; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

*

Rabb'im! Bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın.

*

Ey Rabb'imiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun 
azabı gelip geçici bir şey değildir. Cezası cidden ne kötü bir uğrak, ne 
kötü bir konaktır.

*

Rabb'imiz! Bize, gözümüzün nuru eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi 
takva sahiplerine önder kıl.

*

Rabb'im! Bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat, sonra 
gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle. Beni nimeti bol 
(olan) Cennetin varislerinden kıl. İnsanların diriltilecekleri gün beni 
mahcup etme. O gün ne mal ve evlat fayda vermez. Ancak Allah'a 
temiz bir kalp ile gelenler o günde kurtuluşa erer.

*



Rabb'im! Beni ve ailemi o inanmayanların yaptıklarından kurtar. 
Rabb'im! Şüphesiz kavmim beni tekzib etti (yalancılıkla itham etti). 
Artık benimle onların arasında Sen hükmünü ver. Beni ve 
beraberimdeki mü'minleri kurtar.

*

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 söylememek)ten, delilikten, 
cüzzamdan, kötü (çaresiz) hastalıklardan ve borç ağırlığından da sana 
sığınırım.

*

Ey Allah'ım! Bize dünyada verdiğin nimetleri ziyadeleştir, eksiltme; 
bize ikram eyle, bizi aşağılanmış eyleme, bize bütün nimetlerini ver, 
bizi mahrum eyleme; bizi etkili kıl, tesir altında kalmış eyleme; bizi 
(kaza ve kader-i ilahine) razı kıl ve bizden razı ol.

*

Ey Allah'ım! Doğruyu bana ilham eyle ve beni nefsimin şerrinden 
kurtar.

*



Allah'ım! Beni nefsimin şerrinden koru ve işimin olgunluğu üzerinde 
beni kararlı kıl!

*

Allah'ım! Gizlediğim şeylerde, aleni yaptığım şeylerde, hata 
ettiklerimde, kasdi yaptıklarımda ve cehaletle yaptıklarımda beni 
bağışla! Dünya ve ahirette afiyeti Allah'tan diliyorum.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben Senden hayırlı işler yapmamı, kötü işleri terk 
etmemi, düşkünleri sevmemi diliyorum. Ve beni bağışlamanı, bana 
acımanı ve bir topluma fitne (müsibetle imtihan) murad ettiğinde 
beni o fitneye uğramadan canibine almanı istiyorum. Ve yine Senden 
Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve Senin sevgine yaklaştıran 
amelin sevgisini istiyorum.

*

Allah'ım! Sevgini, bana nefsimden, ailemden ve (susuzluktan 
bunalmış zamanda) serinletici soğuk sudan daha sevimli kıl!

*

Allah'ım! Sevdiklerim (mal, evlat vs.)den beni merzuk kıldıklarını, 
Senin sevdiğin (salih ameller) hususunda bana güç kaynağı eyle!

*

Sevmediklerimden artan boş vaktimi de sevdiklerine harcamama 
vesile eyle Allah'ım.

*



Allah'ım! Beni kulağımla ve gözümle metalandır ve onları benden 
varis (benim hakkımda hayırlı amellerimin şahidleri) kıl! Bana 
zulmeden(ler)e karşı bana yardım eyle ve on(lar)dan benim 
intikamımı al!

*

Ey kalbleri değiştiren Rabb'im! Benim kalbimi dininin üzerinde sabit 
kıl! (Kalbimi Senin ind-i ilahindeki İslam dini üzerinde sabit kıl!)

*

Ey Allah'ım! Senden geri dönmeyen (sarsılmayan) bir iman, bitmeyen 
(tükenmeyen) bir nimet ve Cennetin en yüksek derecesi olan Huld 
Cennetinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yakın arkadaşı, 
komşusu eylemeni diliyorum.

*

Allah'ım! Şüphesiz Senden, imanda sıhhat, güzel ahlaka dayanan 
sağlam bir iman, kendisini felahın takip ettiği bir başarı, katından bir 
rahmet, afiyet, mağfiret ve rızalık diliyorum.

*

Allah'ım! Beni bilgi sahibi kıldığın şeylerden faydalandır. Bana fayda 
verecek şeyleri bana öğret, (ilim sahibi eyle) ve benim ilmimi arttır.

*

Her hal üzerine Allah'a hamd olsun! Ve Cehennem ehlinin halinden 
Allah'a sığınırım.

*



Gaybı bilen ve yarattıklarına kudreti yeten Allah'ım! Yaşamamın 
benim için daha hayırlı olduğunu biliyorsan beni yaşat. Eğer ölüm, 
hakkımda daha hayırlı ise ki, Sen bunu muhakkak bilirsin, beni öldür. 
Yalnız olayım, insanlar içinde olayım, Senden korkmayı Senden 
dilerim. Rıza ve öfke hallerimde de Senden ihlas kelimesini dilerim. 
Senden bitmeyen bir nimet ve kesilmeyen göz aydınlığı dilerim. 
Kazadan sonra rızayı, ölümden sonra güzel bir hayat Cemaline 
bakmak ve Sana kavuşmak lezzetini Senden isterim. Ve kimsenin 
zararına uğramaktan, saptırıcı fitneye maruz kalmaktan yine Sana 
sığınırım.

*

Allah'ım! Bizi iman süsü ile süsle ve bizi hidayete ermiş doğru yolu 
gösterenlerden eyle.

*

Allah'ım! Şüphesiz ben Senden acil olan-olmayan, bilebildiğim ve 
bilemediğim olmak üzere hayrın her çeşidinden isterim. Acil olan- 
olmayan, bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden de Sana 
sığınırım.

*

Allah'ım! Şüphesiz Senin kulun ve Rasul'ünün Senden istediği hayırları 
ben de isterim. Kulun ve Rasul'ünün Sana sığındığı şerlerden ben de, 
Sana sığınırım.

*



Allah'ım! Şüphesiz ben Senden Cenneti, Cennete yaklaştıracak söz ve 
amelleri isterim. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıracak söz 
ve amelden de Sana sığınırım. Benim için (hükme bağladığın) her kaza 
hükmünü hayırlı kılmanı Senden dilerim. Hakkımda hükmettiğin 
şeylerin sonunun da, hakkımda doğru yolu bulmama vesile kılmanı 
Senden isterim.

*
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(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. 
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