
Bir hadis 
‘’Haram aylarda
(uc aylarda) bir

gun oruc tutup bir
gun yemek cok

faziletlidir.’’

Bir sunnet
Namazi

vaktinde
kilmak.

Bir quote
‘’When you arise in

the morning, think of
what a precious

privilege it is to be
alive - to breathe, to

thhink, to enjoy, to
love.’’

Marcus Aurelius

Bir quote
‘’Education is the

most powerful
weapon which you
can use to change

the world.’’
Nelson Mandela

Bir hadis
“Farzlardan

sonra en
faziletli

namaz, gece
kılınandır.”
(Müslim)

Bir sunnet
Sana karşı
kötülükte
bulunana,

iyilikle
davranarak

onu
bağışlamak.

Bir zikir
‘’Hasbunallahi

venimel
vekil’’‘’Allah

bize yeter, O
ne guzel
vekildir.’’

Bir quote
‘’Your only

limit is your
mind.’’ 

- unknown

Bir hadis
 ‘’Allah sizin dis

gorunusunuze ve
mallariniza

bakmaz. Ama O
sizin kalplerinize

ve islerinize
bakar.’’

Bir sunnet
 Her gun 100

defa
‘’Estagfirullah’’

demek.

Bir zikir
‘’Estagfirullah’’

Bir quote
 ‘’You become

what you
believe.’’ -

Oprah Winfrey

Bir hadis
“Kim mütevazi

davranırsa
Allah (cc)

onu yüceltir.”

Bir sunnet
Sabah

namazindan
sonra gunes

cikincaya dek
uyumamak.

Bir zikir
“Rabbiyesir vela

tuassir Rabbi
temmim bil-

hayır”“Rabbim işimi
kolaylaştır,

güçleştirme, Rabbim
bu işi hayırla

tamamla!”

Bir dua 
Efendimiz’in (SAV)
yaptığı; “Allahım!
Receb ve Şaban

aylarını hakkımızda
mübârek kıl ve bizi
Ramazan-ı Şerife

ulaştır.”(İbn-i
Hanbel)

Bir dua
‘’Allahim hayatim

boyunca daha cok
hayir yapmama

imkan ver.’’

Bir dua
Allah’ım
senden

faydalı bir ilim
temiz bir rızık

dilerim.

Bir dua 
‘’Allah'ım! Bu

dünyaya nasıl
masum ve günahsız

geldiysek; bizlere
yine huzuruna

masum ve günahsız
dönmeyi nasip eyle.’’

Bir quote
Don't be busy

be productive.’’
unknown

Bir hadis
“Kıyâmet günü

insânların bana en
yakın olacak olanı,
bana en çok salât

edenidir.”

Bir sunnet
 Eve girerken,
ev bosta olsa

selam
vermek.

Bir zikir
Allahümme salli

ala seyyidina
Muhammedin

ve ala ali
seyyidina

Muhammed

Bir dua
Allah’ım bize senin

sevgini, seni
sevenlerin sevgisini

ver.Cennetini
kazanabilmeyi sana
layık kul olabilmeyi

nasip et.

Bir quote
 ’’A person is truly a
human if he or she

learns, and teaches, and
inspires others. It is

difficult to regard as
truly human someone

who is ignorant and has
no desire to

learn.’’Fethullah Gulen

Bir hadis
‘’Her iyilik

sadakadir.’’

Bir sunnet
Selam vermek

Bir zikir
‘’Lailaheillallah.’’ 
‘’Allahtan baska

ilah yoktur’’ 

Bir dua
’’Allahim, en
sevdigini en

sevdigim
eyle!’’

Bir hadis
 ‘’Hayra vesile olan,

hayri yapan
gibidir.’’
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