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Oy:  / 1 
En Kötü En İy� Oy ver

Esasen, huluk ded�ğ�m�z gerçeğ�n, d�n�n der�nlemes�ne yaşanması ve Kurân’ın arızasız tems�l ed�lmes� manasına
geld�ğ�n�, Sa�d b. H�şam’ın, Hz. Â�şe Val�dem�z’den, Efend�m�z’�n ahlâkına da�r sorduğu suale, Hz. Â�şe’n�n: "Kur’ân
okumuyor musunuz?" "okuyoruz" dey�nce de: "O’nun ahlâkı Kur’ân’dı" şekl�ndek� sözler� de te’y�d etmekted�r.

Ayrıca, bu mevzuda şeref-nüzûl olan âyette, âyet� teşk�l eden kel�melerle bu ahlakın �lâhî, Kur’ân or�j�nl� ve �drak üstü
olduğunu hasseten hatırlatmakta ve onun tecell� ve zuhûrunu, muhatab-ı mükerreme mahsus görmen�n ötes�nde,
"huluk" kel�mes�ndek� tefh�m tenv�n�yle, O’nun Kur’ân der�nl�kl� ve lahut eng�nl�kl� hulukunun h�çb�r ahlâk s�stem�yle
kab�l-� kıyas olmadığına ve bu yüce ahlâkın nâkab�l-� �drak bulunduğuna b�lhassa �şaret etmekted�r k�, bu da O’nun
gelm�ş-geçm�ş bütün �nsanlar arasında eş� menend� olmayan b�r güzeller güzel� huy peygamber� olduğunu göster�r.

Evet O, maddes�-mânâsı, zarfı-mazrufu, halkı ve huluku �t�bar�yle bütün sal�hata açık, hayrın her çeş�d�n� elde etmeye
namzed ve büyüklüğün her türlüsüne mazhar olab�lecek fıtrat, sec�ye ve melekelerle serf�raz kılınmış; sonra da bu �lk
mevh�beler� en �y� şek�lde değerlend�rerek "a’lâ-� İll�yyîn-� kemalât"a yürümüş; sadece yürümekle de kalmamış; b�l-
asale kend�s�nde tecell� eden bütün lütufları, bütün akdes ve mukaddes fey�zler�:Şânım hakkı �ç�n Rasulullah’ta s�ze
örneğ�n en güzel� vardır..." (Ahzâb/21) gerçeğ�yle uyanmış o saflardan saf muasırı tem�z ruhların el�nden tutup, onları
da teba�yetler�ne terettüp eden şah�kalar üstü şâh�kalara çıkarmıştır.

D�l�nde:

Îmânı en kam�l mü’m�nler ahlâken de en güzel olanlardır.

İnsan �badet u taatla katedemed�ğ� mesafeler� ahlâk-ı hasene �le alır.

Teraz�ye �lk konulacak şey güzel ahlâktır" g�b� pırlanta sözler.. ve el�nde �nsan-ı kâm�l olmanın sırlı formülü, arkasına
düşenler� hep melekler�n dolaştığı vad�lerde dolaştırmıştır.
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