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    -  Allah'ı "bir" bilmek ve her konuda yalnız ve sadece O'na yönelmek:  

  

"(Ey Resulüm, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyenlere) de ki: O Allah, birdir (eşi,
ortağı bulunmamaktadır).

  

Allah, Samed'dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz ve sonsuz zengin olandır.

  

Doğurmadı ve doğrulmamıştır...

  

Hiçbir şey de, O'na denk olmamıştır..." [1]

  

Buna göre hiç kimseyi Allah'a eş ve denk görmemek,  her türlü nimet ve fazileti O'ndan
beklemek, her ihtiyacımızı O'na arz etmek ve O'nun sonsuz kudret ve rahmet hazinesine
güvenip makam ve menfaat için başkasına minnet etmemek..

  
   

  

[1]  İhlas Suresi

        
    -  Canlı ve cansız "Tağut"lardan, gizli ve açık putlardan kalbimizi temizlemek:  

  

"(Ey Resulüm), emin ol ki, biz sana bu kitabı hak olarak indirdik. O halde sen de,  Allah'a
ibadette, O'na ihlâs ile kulluk et.

  

İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka kendilerine bir takım dostlar (mabudlar)
edinenler de şöyle diyorlar: "- Biz onlara (putlara) ibadet etmiyoruz, ancak bizi Allah'a
yaklaştırsınlar diye yapıyoruz." [1]
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    -  Hayır, hizmet ve ibadetlerin karşılığını sadece Allah'tan beklemek:  

  

" Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı
ibadete hiç kimseyi ortak etmesin" [2]

    
    -  Riyakarlık ve gösteriş şirkinden vazgeçmek:  

  

"Ey İman edenler, sadakalarınızı - insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret
gününe inanmayan kimse gibi - başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü
onun bu gösterişinin hali, üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanın haline benzer ki, ona
şiddetli bir yağmur ( düşünce veya hafif bir rüzgar) isabet edince, üzerindeki toprağı silip
süpürüp kendisini katı bir taş halinde bırakır. Onlar (gösteriş için amel edenler işte böyle
riyakârlıkla) yaptıkları şeyden hiçbir sevap kazanamazlar. Allah kâfirler topluluğuna hidayet
etmez." [3]

  

"Onlar , (namazlarıyla insanlara) gösteriş yaparlar Ve zekatı vermezler..." [4]

    
    -  Dini tebliğ ve davet görevini, irşat ve ıslahat hizmetini şöhret ve servet avcılığına
çevirmemek:   

  

" (Ey Resulüm) de ki: "- Ben tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum, (ey Mekke halkı bilin
ki); ve ben düzenbazlardan (ve hayatınızı kendim için sıkıntıya sokanlardan) değilim." [5]

    
    -  Umudumuz da, korktuğumuz da yalnız Allah olup başkalarına minnet etmemek:  

  

" Allah, kuluna (özellikle kendi yolunda olanlara) kâfi değil mi? (Ey Resulüm, durmuşlar da) seni
Allah'tan başkalarıyla (canlı ve cansız putlarla) korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık ona
hidayet edecek yoktur." [6]

    
    -  Bize verilen nimet ve faziletleri, başarı ve bereketleri, kendi bilgi ve becerilerimizden
zannetmemek:   
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"(Nankör) insana zarar dokundu mu, bize yalvarır; sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdik
mi:    "- Bu, bana, ancak bilgimden dolayı verilmiştir." der. Doğrusu bu (nimetler de musibetlerde
insanı denemek için bir) imtihandır; fakat çokları bilmezler." [7]

    
    -  Bize dokunan her türlü sıkıntı ve saldırıları kendi kusurumuzdan bilmek:  

  

"Size bu azap, yeryüzünde azgınlıkla sevinmenizden ve kibirlenmenizden dolayıdır." [8]

  

"Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizin kazandığı (günahlar) yüzündendir. Allah ise,
günahların birçoğunu bağışlıyor (da bunlardan dolayı musibet vermiyor)." [9]

    
    -  Sadece Kur'an ve Sünneti ölçü edinmek... Kendi kanaat ve kuruntularına güvenmemek:  

  

"(Ey gafiller, kendi vehim ve tahminlerinizi mutlak hakikat yerine nasıl koyuyor ve ) neyinize
güveniyorsunuz? Nasıl (böyle yanlış) hüküm veriyorsunuz?..

  

Yoksa size mahsus kitap var da; onda şu dersi mi okuyorsunuz: "- Siz her neyi arzu ederseniz,
muhakkak o sizin olacak." diye mi için de yazılıdır?

  

Yoksa size karşı, üzerimizde kıyamet gününe kadar sürecek yeminler, taahhütler mi var ki,
kendi menfaatiniz için ne hüküm veriyorsanız mutlaka sizin olacak?

  

(Ey Resulüm), onlara sor: "- İçlerinden hangisi (bu söyledikleri sözü dava edip doğru çıkarmağa)
kefildir?" [10]

    
    -  En aciz ve çaresiz durumlarda bile Rabbinden ümit kesmemek ve karamsarlığa
düşmemek:   
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"O halde (Ey Resulüm, Allah'ın kâfirlere mühlet vermesine dair olan) Rabbinin hükmüne sabret
de, Yunus Peygamber gibi (aceleci) olma. Hani o, (balığın karnında) gamla dolu olduğu halde
(sızlanarak ve sabırsızlanarak) dua etmişti." [11]

  

"Ve çok büyük hileye giriştiler, (Nuh'a ve bütün Allah dostlarına) eziyete kalkıştılar). Gerçekten
bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar. (Ey Rabbim!) Sen de zalimlerin ancak helakini arttır." [12]

    
    -  Az bir amelle ve geçici heveslerle, büyük hedef ve emeller peşine düşmemek:  

  

" Herkes kazandığına karşılık bir rehinedir ; ( hesabını doğru vermekle ve ahiret için ciddi
hazırlık görmekle ancak kendisini kurtarabilir)." [13]

  

" Az bir şey verip karşılığında çok şey isteme." [14]

    
    -  İnsanlardan hürmet ve rağbet beklememek:  

  

"(Sonra onlara şöyle derler): "- Sizi anacak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir hediye
isteriz ne de bir teşekkür." [15]

  

"O, ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Muhakkak o ileride (Allah'ın kendisine
ihsan edeceği Cennet nimetlerinden ötürü) razı olacaktır." [16]

    
    -  İlim ve ibadet, servet ve şöhret, siyaset ve hükümet yönünden güçlenince "Firavun"luğa
yönelmemek:   

  

"(Firavun mülküne ve makamına böbürlenerek) Ben, en yüksek Rabbinizim." [17]  Dedi.

  

"Artık kim azgınlık ederek şaşırıp şımarmış , (Ahiret üzerine) dünya hayatını tercih etmişse,
Muhakkak Cehennem onun varacağı yerdir." [18]
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    -  Dini eğitim ve hizmetlerinde, sadece zengin ve zeki kimselere, etkinlik ve etiket sahiplerine
öncelik verip, fakir ve gariban kesimleri ihmal etmemek:   

  

"(Hz. Peygamber (S.A.V) ümmetine edep ve metot öğretmek üzere ilahi bir senaryo gereği öyle
davranarak) Hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi, Kendisine O ama geldi diye... Onun halini sana
hangi şey bildirdi? Belki o, (Senden sormakla cehalet kirinden) temizlenecekti... Yahut öğüt
alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti. Amma (malı ile Allah'a) ihtiyaç göstermeyene
gelince; Sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun... Onun (İslam'ı kabul etmeyip)
temizlenmemesinden sana ne? (Sen ancak tebliğ memurusun)... Amma Sana koşarak (ihtiyaç
ve iştiyak duyarak) gelen, Allah'tan korkmuş (ve O'nun rızası için Sana başvurmuş ) iken, Sen
ondan yüz çeviriyorsun... [19]

  

"O Kur'an, ancak bir öğüttür, bütün alemler (insanlar ve cinler) için; Ve içinizden dürüst olmak ve
dengeli davranmak isteyenler için..." [20]

    
    -  Alış verişte hile ve hıyanet etmemek... Herhalde kul hakkını gözetmek:  

  

"Azap olsun, ölçü de- tartıda noksanlık edenlere... Ki onlar, insanlardan ölçüp (haklarını)
aldıkları zaman, tam olarak alırlar... Fakat insanlara (verilmek üzere) ölçtükleri yahut onlara
tarttıkları zaman eksiltirler (çalmaya çalışırlar)... Bunlar, zannetmezler mi ki, öldükten sonra
kendileri diriltilecekler... Şiddeti büyük bir günde (kıyamette hesaba çekilecekler)?.." [21]

    
    -  Cahil ve gafil kesimlerin alaylarına aldırış etmemek:  

  

"Doğrusu o günahkâr müşrikler, iman edenlere gülüyorlardı... Müminler, o kâfirlerin yanlarından
geçtiklerinde, birbirlerine işaret yaparak (müminleri) ayıplıyorlardı... Evlerine (ailelerine)
döndükleri zaman, zevk duyarak dönüyorlardı... Müminleri gördükleri vakit: "- İşte bunlar
sapıklardır." diyorlardı." [22]

  

"Ey insan! Gerçekten sen, (dönüp varacağın) Rabbine doğru (ölünceye kadar) çabalar da
çabalarsın. Nihayet O'na kavuşursun (elbette ettiklerini bulursun)." [23]
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    -  Davet ve hizmetlerinin karşılık bulmamasını dert edinip, davasından vazgeçmemek:  

  

"Artık Sen (ey Resulüm, deliller göstererek) nasihat et. Sen ancak bir öğüt vericisin... Sen, onlar
üzerine bir zorlayıcı değilsin." [24]

    
    -  Ucuz kahramanlık ve kolaycılığı bırakıp, çetin, çetrefilli ve şerefli işlere girişmek:  

  

"Bir de ona, (hak ve batılı) iki yol gösterdik... Fakat o, çetin işe atılamadı; (kolaycılığa ve ucuz
kahramanlığa kapıldı)... Bildin mi, o çetin iş ne?.. 0, köle azat etmektir... Yahut şiddetli bir açlık
döneminde (fakir ve sahipsiz kimselere) yemek yedirmektir (her türlü ihtiyaçlarını gidermeye
gayret etmektir); Akrabalığı olan yetime... Yahut toprak üstüne yığılan (aciz ve çaresiz muhtaç)
miskine (merhamet göstermektir...)" [25]

    
    -  Büyük işlere muvaffak kılınsa, hikmet ve hükümet sahibi yapılsa bile, gurura ve azgınlığa
yönelmemek :   

  

"Doğrusu ( kafir) insan azgınlık eder , Kendini ( sahip olduğu mal ile Allah'tan)  müstağni
görmekle..." [26]

  
   

  

[1]  Zümer: 2-3

  

[2]  Kehf: 110

  

[3]  Bakara: 264

  

[4]  Maun: 6-7
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[5]  Sad: 86

  

[6]  Zümer :36

  

[7]  Zümer: 49

  

[8]  Mü'min: 75

  

[9]  Şura: 30

  

[10]  Kalem: 36-40

  

[11]  Kalem: 48

  

[12]  Nuh: 22-24

  

[13]  Müddessir: 38

  

[14]  Müddessir: 6

  

[15]  İnsan: 9
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[16]  Leyl: 20-21

  

[17]  Naziat : 24

  

[18]  Naziat: 37, 38, 39

  

[19]  Abese: 1-10

  

[20]  Tekvir: 27-28

  

[21]  Mutaffifin: 1-5

  

[22]  Mütaffifin: 29-32

  

[23]  İnşikak: 6

  

[24]  Ğaşiye: 21-22

  

[25]  Beled: 10-16

  

[26]  Alak : 6-7
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