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1 Ramazan 1441
24 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

BOŞ SÖZLERDEN, IŞLERDEN YÜZ ÇEVIR

"Onlar boş iş ve sözlerden yüz çevirirler." 
(Mü'min, 3)

GÜNÜN DUASI:

ْنَيا َحَسَنًة َوفِي اْل�آِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنا اآتَِنا فِي الدُّ

"Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette 
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" 
(Bakara, 201) 

GÜNÜN SALIH AMELI:

Evin bir duvarını 
Ramazan ile ilgili süslemek 

GÜNÜN VIDEOSU:

Boş İşlerle Meşgul Olmak - Ali Küçük

https://youtu.be/26dsFWqhwL4


2 Ramazan 1441
25 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ZANDAN SAKIN, KARDEŞLERINE KARŞI 
HÜSN-I ZAN BESLE

"Ey iman edenler !Zandan sakının. Çünkü zannın 
bir kısmı günahtır."  
(Hucurat, 12)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنا اأْتِمْم َلَنا نُوَرَنا َواْغِفْر َلَنا اإِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

"Ey Rabbimiz!  Üzerimizdeki nurunu tamamla, 
bizi bağışla. Şüphesiz ki Sen her şeye kadirsin." 
(Tahrim, 8) 

GÜNÜN SALIH AMELI:

Evdeki fertlerle beraber 
kullanabilecek bir sadaka kutusu 
hazırlama 

GÜNÜN VIDEOSU:

Zan sözün en yalanıdır...

https://youtu.be/VxUNy10ec4U


3 Ramazan 1441
26 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

TARTIŞMADAN UZAK DUR, MÜTEVAZI OL

"Rahmânın has kulları yeryüzünde vakarla 
yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, 
“selâm” deyip geçen kullardır." (Furkan, 63)

GÜNÜN DUASI:

۪ميُع اْلَع۪ليُم , َوتُْب َعَلْيَناۚ  اِنََّك َاْنَت  َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّاۜ  اِنََّك َاْنَت السَّ
اُب الرَّ۪حيُم التَّوَّ

"Ey Rabbimiz bizden kabul buyur, Sen işiten 
ve bilensin. Ve bizi bağışla, Sen bağışlayan ve 
merhamet edensin." (Bakara 127 - 128.) 

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bugün evdeki fertler iftar yemeğini 
yardımlaşarak hazırlıyor.

GÜNÜN VIDEOSU:

Tartışmadan Uzak Durmak

https://youtu.be/MTdBRRZglF0
https://youtu.be/MTdBRRZglF0


4 Ramazan 1441
27 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

EMANETE RIAYET ET, SÖZÜNDE DUR

"Onlar emanetlerine riayet ederler ve 
ahitlerinde dururlar." (Mü’minun, 8)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنآا َاْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا َوَثبِّْت َاْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِ۪ريَنۜ   

“Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve 
inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!” (Bakara 
250) 

GÜNÜN SALIH AMELI:

Uzun zamandır aramadığın 
bir dost/akrabanı ara.

GÜNÜN VIDEOSU:

Sözünde Durmak, İsmail Olmaktır

https://youtu.be/vmWHptymWf4


5 Ramazan 1441
28 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

GECELERINI IHYA ET

"Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher 
vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını 
dilerlerdi." (Zariyat; 17-18)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنا َل� تَُؤاِخْذَنآا اِْن َن۪سيَنآا َاْو َاْخَطاأَْناۚ  َربََّنا َوَل� َتْحِمْل َعَلْيَنآا اِْصرًا َكَما 
َحَمْلَتُه َعَلى الَّ۪ذيَن ِمْن َقْبِلَناۚ 

“Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi 
cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi 
bize de ağır yük yükleme!” (Bakara, 286)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Çok sevdiğin bir şeyi 
Allah yolunda infak et. 

GÜNÜN VIDEOSU:

Geceleri İbadetle İhya Etmek

https://youtu.be/xICqnaTWfuU
https://youtu.be/xICqnaTWfuU


6 Ramazan 1441
29 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

NAMAZLARINI DOSDOĞRU KIL

"Onlar Rablerine (çağrısına) yönelirler. Namazı 
dosdoğru kılarlar." (Şura, 38)

GÜNÜN DUASI:

ْلَنا َما َل� َطاَقَة َلَنا ِب۪هۚ  َواْعُف َعنَّا۠  َواْغِفْر َلَنا۠  َواْرَحْمَنا۠   َربََّنا َوَل� تَُحمِّ
َاْنَت َمْولٰيَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِ۪ريَن

“Rabbimiz! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri 
üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı 
ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen 
bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı 
topluluğa karşı bize yardım et!” (Bakara, 286)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Malının/Sahip olduğun 
bir eşyanın sadakasını ver.

GÜNÜN VIDEOSU:

Kıldığım namaz kabul oldu mu 
olmadı mı?

https://youtu.be/N1YGPH_Me7c
https://youtu.be/N1YGPH_Me7c
https://youtu.be/N1YGPH_Me7c


7 Ramazan 1441
30 Nisan 2020

GÜNÜN ŞIARI:

DAIMA ALLAH'I AN, O'NDAN GAFIL OLMA 
"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken 
hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını 
düşünürler. "Rabbimiz! Sen bunu boş yere 
yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi 
cehennem azabından koru! derler." (Ali İmran, 191)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنا َما َخَلْقَت هَٰذا َباِطلاًۚ ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ

“Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, 
seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem 
azabından koru!” (Ali İmran, 191)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Hediyeleşmek

GÜNÜN VIDEOSU:

Ey Mümin! Allahı heran ve her yerde 
zikret

https://youtu.be/AhFPKFfdC60
https://youtu.be/AhFPKFfdC60
https://youtu.be/AhFPKFfdC60


8 Ramazan 1441
1 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

HAYIRDA ACELE ET!

"İşte bunlar iyiliklere koşup, bu uğurda 
yarışırlar." (Mü'minun, 61)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنا َل� تُِزْغ قُُلوَبَنا َبْعَد اِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًةۚ  اِنََّك 
اُب َاْنَت اْلَوهَّ

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme, bize tarafından bir 
rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu en bol 
olan yalnız sensin.” (Ali İmran, 8)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bir yoksulu araştır 
ve ona infakta bulun 

GÜNÜN VIDEOSU:

Şu Yedi Şey Gelmeden 
Hayırlı İşler Yapmakta Acele Edin

https://youtu.be/il8Uat9VtE0
https://youtu.be/il8Uat9VtE0
https://youtu.be/il8Uat9VtE0


9 Ramazan 1441
2 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ISRAF YAPMA!

"....Çünkü Allah israf edenleri sevmez."(En'am, 141)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنآا اِنََّك َجاِمُع النَّاِس لَِيْوٍم َل� َرْيَب ۪فيِهۜ   اِنَّ اللَّٰه َل� ُيْخِلُف 
اْل۪ميَعاَد۟ 

“Rabbimiz! Muhakkak sen insanları 
geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde 
toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden 
dönmez.” (Ali İmran, 9)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Yaptığın bir israfı durdur.

GÜNÜN VIDEOSU:

İsraf Nedir? / Nouman Ali Khan

https://youtu.be/nLb4C7bSO6Q
https://youtu.be/nLb4C7bSO6Q


10 Ramazan 1441
3 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

KÖTÜLÜĞE EN GÜZEL ŞEKILDE KARŞILIK VER!

"Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların 
yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz." 
(Mü'minun, 96)

GÜNÜN DUASI:

اِء۟ َعآ يًَّة َطيَِّبًةۚ  اِنََّك َس۪ميُع الدُّ َربِّ َهْب ۪لي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

"Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil 
ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." 
(Ali İmran, 38)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Öfkeni yen ve sinirlendiğin 
kişileri Allah için affet.

GÜNÜN VIDEOSU:

Sana Kötülük Yapana İyilik Yap


https://youtu.be/s4VmXPh4ZZ4

https://youtu.be/s4VmXPh4ZZ4


11 Ramazan 1441
4 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

IYILIĞI EMRET, KÖTÜLÜKTEN MEN ET!

"Allah'a ve âhiret gününe inananlar iyiliği 
emreder, kötülükten sakındırırlar. (Ali-İmran, 114)

GÜNÜN DUASI:

ي َاْمِرَنا َوَثبِّْت َاْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى  اِْسَراَفَنا فآ۪ َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذنُوَبَنا َو
اْلَقْوِم اْلَكافِ۪ريَن

"Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki 
aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı 
arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et!" 
(Ali İmran, 147)

GÜNÜN SALIH AMELI:

İnsanlık için faydalı bir iş yap 

GÜNÜN VIDEOSU:

Din Yolunda Çalışanlar

https://youtu.be/HXBnQqkqOvs

https://youtu.be/s4VmXPh4ZZ4
https://youtu.be/HXBnQqkqOvs


12 Ramazan 1441
5 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

HAYIRLARDA YARIŞ!

"....Ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar 
(Allah katında) iyilerdendir." (Ali-İmran, 114)

GÜNÜN DUASI:

اِْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن  َربَّـَنا َظَلْمَنآا َاْنُفَسَنا َو
اْلَخاِس۪ريَن

"Ey rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer 
bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan 
edenlerden oluruz!" (A'râf, 23)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Sende emanet varsa 
onları sahiplerine teslim et.  

GÜNÜN VIDEOSU:

Ebu Dahdah'ın (r.a) yazdığı büyük destanın 
başlığı Hayır işinde acele et geciktirme!

https://youtu.be/301bzeDRhyU
https://youtu.be/301bzeDRhyU

https://youtu.be/s4VmXPh4ZZ4
https://youtu.be/301bzeDRhyU


13 Ramazan 1441
6 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ADALETLI OL! 
"Allah size, emanetleri mutlaka ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah 
size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her 
şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir." (Nisa, 58)

GÜNÜN DUASI:

َنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم  الِ۪ميَنۙ , َوَنجِّ َربَّـَنا َل� َتْجَعْلَنا فِْتَنًة لِْلَقْوِم الظَّ
اْلَكافِ۪ريَن

"Yalnız Allah’a dayanıp güvendik. Rabbimiz! 
Bizi o zalimler için imtihan aracı kılma! 
Merhametinle bizi o inkârcılar güruhundan 
kurtar." (Yunus, 85-86)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Her namazdan sonra 
üç arkadaşın için dua et.  

GÜNÜN VIDEOSU:

İslam eşitlik dini değil, adalet dinidir...

https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4


14 Ramazan 1441
7 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

MERHAMETLI VE YUMUŞAK HUYLU OL!

"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı 
yumuşak davrandın." (Âli-İmran, 159)

GÜNÜN DUASI:

ْنَيا َواْل�ِٰخَرِةۚ  َتَوفَّ۪ني ُمْسِلمًا َوَاْلِحْق۪ني  َربِّ َاْنَت َولِّي۪  فِي الدُّ
الِ۪حيَن ِبالصَّ

"Rabbim! Dünyada da âhirette de beni yönetip 
himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı 
al ve beni iyi kulların arasına kat!" (Yusuf, 101)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bugün her namazdan sonra 
ümmeti muhammed için dua et.  

GÜNÜN VIDEOSU:

Yumuşak huyluluk, teenni kolaylık

https://youtu.be/2JOTvKn9z6s
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/2JOTvKn9z6s


15 Ramazan 1441
8 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

AKRABALARINI, KOMŞULARINI,  
ARKADAŞLARINI GÖZET 
"...ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya ,uzak komşuya, arkadaşa, yolda/ 
sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan 
(hizmetkarlara) iyilik edin." (Nisâ, 36)

GÜNÜN DUASI:

اِلَّ� َتْغِفْر ۪لي  ي َاُعوُذ ِبَك َاْن َاْسـأَلَك َما َلْيَس ۪لي ِب۪ه ِعْلٌمۜ  َو ّآ۪ َربِّ اِن
ي َاُكْن ِمَن اْلَخاِس۪ريَن َوَتْرَحْمنآ۪

"Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi 
olmadığım bir şeyi istemekten yine sana 
sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, 
kaybedenlerden olurum!" (Hûd, 47.)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bugün bir akrabanı, komşunu veya 
arkadaşını telefonla arayıp hal-hatrını sor.  

GÜNÜN VIDEOSU:

 Bir "Allah razı olsun" almaya bakın ...


https://youtu.be/VJPWH-7slWE
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4

https://youtu.be/VJPWH-7slWE


16 Ramazan 1441
9 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

HATALARINDAN YÜZ ÇEVIR! 

"Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder 
ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah tövbeleri 
affedicidir." (Maide, 39)

GÜNÜN DUASI:

َربَّـَنآا اِنََّك َتْعَلُم َما نُْخ۪في َوَما نُْعِلُنۜ  َوَما َيْخفٰى َعَلى اللِّٰه ِمْن 
اِء َمآ َشْيٍء فِي اْل�َْرِض َوَل� فِي السَّ

"Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de 
açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir 
şey Allah’a gizli kalmaz." (İbrâhîm, 38)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Allah'ın verdiği nimetlere 
şükret ve 2 rekat şükür namazı kıl

GÜNÜN VIDEOSU:

Bu Günler Bir Fırsattır, Anlayabilene..!

https://youtu.be/U3FbTBP-iw8
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/U3FbTBP-iw8


17 Ramazan 1441
10 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

SABIRLI OL! 

"Rabbin için sabret." (Müdessir ,7)

GÜNÜN DUASI:

اِء , َربَّـَنا  يَّ۪تيۗ  َربَّـَنا َوَتَقبَّْل ُدَعآ لٰوِة َوِمْن ُذرِّ َربِّ اْجَعْل۪ني ُم۪قيَم الصَّ
لِْلُمْؤِم۪نيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب۟  اْغِفْر ۪لي َولَِوالَِديَّ َو

"Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları 
namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, 
duamı kabul et! Rabbimiz! Hesap kurulacağı 
gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla!" 
(İbrâhîm, 40-41)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Eğer hala bir vasiyet 
yazmamışsan vasiyetini yaz

GÜNÜN VIDEOSU:

Sabır Şifadır

https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/XGF7lyeMXww


18 Ramazan 1441
11 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

IFFETINI KORU! 

"Onlar edeb yerlerini/iffetlerini korurlar." 
(Mü'minun ,5)

GÜNÜN DUASI:

َربِّ َاْدِخْل۪ني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَاْخِرْج۪ني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ۪لي 
ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطانًا َن۪صيرًا۟

"Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, 
çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, 
bana tarafından yardımcı bir güç ver!" (İsra, 80)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bugün aileni sahura sen uyandır, 
sahur yemeğini sen hazırla :) 

GÜNÜN VIDEOSU:

Hâya

https://youtu.be/br8pUOhHrko
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/br8pUOhHrko


19 Ramazan 1441
12 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

KIBIRLENME

"İnsanları  (küçümseyip) yanağını bükme /yüz 
çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! Çünkü 
Allah ,böbürlenen ve kendisini beğenip övünen 
hiç kimseyi sevmez." (Lokman ,18)

GÜNÜN DUASI:

َربََّنآا اٰتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َاْمِرَنا َرَشدًا

"Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize 
içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu 
göster!" demişlerdi." (Kehf, 10)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Ailedeki fertlerden birinin 
görevini sen üstlen, yerine getir  
 

GÜNÜN VIDEOSU:

Kibir Gözlerini Kör Etti!

https://youtu.be/l36V4nhd3EU
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/l36V4nhd3EU


20 Ramazan 1441
13 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

NEFSINI TERBIYE ET! 

"Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin 
esirgemesi olmadıkça, nefis her daim kötülüğü 
emreder." (Yusuf, 53)

GÜNÜN DUASI:

ْر لآ۪ي َاْم۪ريۙ َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسا۪ني  َربِّ اْشَرْح ۪لي َصْد۪ريۙ َوَيسِّ
َۙيْفَقُهوا َقْو۪ليۖ 

"Rabbim! Kalbime genişlik ver. İşimi bana 
kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, Ki sözümü iyi 
anlasınlar. (Tâ-hâ 25 - 26 - 27 - 28.)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Allah'ın murakabesini tefekkür et 
 ve kendini muhasebeye çek 
 

GÜNÜN VIDEOSU:

Nefsi terbiye etmek


https://youtu.be/Ay2t763TD44
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww

https://youtu.be/Ay2t763TD44


21 Ramazan 1441
14 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

DINDE AŞIRIYA KAÇMA, 
IFRAT VE TEFRITTEN UZAK DUR 

"(Ey Müslümanlar!) Böylece sizi dengeli bir 
ümmet kıldık." (Bakara, 143)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, 
Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bugün bir kardeşine onu 
Allah için sevdiğini söyle. 
 

GÜNÜN VIDEOSU:

İman'ın düz yolundan 
ayrılanlara ne olur?


https://youtu.be/xQfiSHvJkog

https://youtu.be/xQfiSHvJkog
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww

https://youtu.be/xQfiSHvJkog


22 Ramazan 1441
15 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

EL- ALEM NE DER'E TAKILMA, 
EL-ÂLIM NE DER DIYE DÜŞÜN!  

"....Onlar kınayıcının kınamasından 
korkmazlar.." (Maide, 54)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, 
Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Ailen için dua et. 
Anne baban, eşin, çocukların... 
 

GÜNÜN VIDEOSU:

Ne Derler Acaba Putu


https://youtu.be/DzWywj8Rt2Y
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww

https://youtu.be/DzWywj8Rt2Y


23 Ramazan 1441
16 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ALLAH'I, RASULÜNÜ VE MÜMINLERI DOST EDIN 

"Kim Allah'ı Rasûlü'nü ve Mü'minleri dost 
edinirse işte Allah taraftarı onlardır.Mutlaka 
gâlib geleceklerdir." (Maide ,56)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, 
Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Evinin bir köşesinde kendi 
hirana çekil ve zikirle meşgul ol. 
 
 

GÜNÜN VIDEOSU:

Dost Edinmeyin!

https://youtu.be/CiQpKP76vPc
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/CiQpKP76vPc


24 Ramazan 1441
17 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

VAKTININ SAHIBI MÜMIN OL! 

"Asra yemin olsun ki...." (Asr, 1)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Gününü programla ve 
her gününü programlamaya çalış. 

GÜNÜN VIDEOSU:

Vakit yetmiyor mu? (Tembellik Testi)

https://youtu.be/DTcDkmylHvI
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/DTcDkmylHvI


25 Ramazan 1441
18 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

KALBINDEKI SEVGIYI ARTTIRMAYI UNUTMA! 

"İman edip dünya ve âhiret için yararlı 
işler yapanlara gelince, rahmân onlar için ( 
gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır." (Meryem, 96)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Bir kardeşine mektup yaz 

GÜNÜN VIDEOSU:

Sevgi ve yakîn! Müslüman 
kardeşini sev... 


https://youtu.be/P0TILhsE16U

https://youtu.be/P0TILhsE16U
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww

https://youtu.be/P0TILhsE16U


26 Ramazan 1441
19 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ALLAH'IN TAKDIRINE RIZA GÖSTER! 

"Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini 
doğruya götürür." (Teğabün, 11)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Gökyüzüne bak, tefekkür et. 
Yerüyüzüne bak, tefekkür et. 
Tevekkülü tefekkür et. 

GÜNÜN VIDEOSU:

Allah'tan Gelene Razı Olmak 

https://youtu.be/EiKpVrvqqN4

https://youtu.be/P0TILhsE16U
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/EiKpVrvqqN4


27 Ramazan 1441
20 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

BU GECEYI HAKKI ILE IHYA ET! 

"Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 
(Kadir, 3)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Çokça tevbe et. 
Günahların için ağla, gözyaşı dök.  

GÜNÜN VIDEOSU:

Dağlar kadar büyük günah işleyenler!

https://youtu.be/kuMh4AETtO0
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/XGF7lyeMXww
https://youtu.be/kuMh4AETtO0


28 Ramazan 1441
21 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

DUA DUA YALVAR! 

"Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler 
ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde 
duacının dileğine karşılık veririm. (Bakara, 186)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Hayatına yeni bir sayfa aç. Yeni 
hedefler, yeni planlar, yeni projeler, 
yeni başlangıçlar...çünkü Allah yeniden 
başlayanların yardımcısıdır. 

GÜNÜN VIDEOSU:

İnsan Ettiği Dua Kadardır

https://youtu.be/X8Wuamz-6nM
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/X8Wuamz-6nM
https://youtu.be/X8Wuamz-6nM


29 Ramazan 1441
22 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

ANNE - BABANIN RIZASINI KAZAN! 

"....Onlardan biri veya ikisi senin yanında 
yaşanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! 
İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle." (İsra, 23)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Anne-babana hizmet et, 
onlara güzel söz söyle, of bile deme! 

GÜNÜN VIDEOSU:

Anne Baba Cennetin veya 
Cehennemindir! 


https://youtu.be/JyxI2i4yir4

https://youtu.be/JyxI2i4yir4
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/X8Wuamz-6nM

https://youtu.be/JyxI2i4yir4


30 Ramazan 1441
23 Mayıs 2020

GÜNÜN ŞIARI:

KUR'AN'I TERKETME! 

"Rabbim, kavmim Kuran'ı terketti" 
(Furkan ,30)

GÜNÜN DUASI:

َاللَُّهمَّ اِنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram 
sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." 
(Tirmizi, Daavat, 12)

GÜNÜN SALIH AMELI:

Kuran'dan ezberlediğin dualarla 
hatmini bitir. 

GÜNÜN VIDEOSU:

Kur'an'ı Terketmeyin!

https://youtu.be/-PS5ORcRKdI
https://youtu.be/LxsmZjqlCO4
https://youtu.be/X8Wuamz-6nM
https://youtu.be/-PS5ORcRKdI



