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SUNU  

Bizim ilim gelene imizde "yüzyüze ileti im"in ve bunun 
bir vas tas  olan "söz"ün, "söyle me"nin temel bir yeri 
vard r. Bu ileti im tarz nda, "al c " ile "verici" aras ndaki 
ili ki mekanik, kuru, ruhsuz, "dil"den ve "kulak"tan ba -
ka zemini olmayan bir süreç olmay p kalpten kalbe, ruh-
tan ruha sirayeti içerir. 

Dolay s yla bu ileti im tarz nda, muhataplar aras nda 
deveran eden sadece "malumat" de ildir. Biz inan r z ki, 
söyleyenden de, dinleyenden de, söylenenden ve söyleni  
biçiminden de hâs l olan, belki dile kolayl kla dökülme-
yen, ama mutlak surette hissedilen, ya anan "bir ey" 
vard r. Biz onun ad n  bazen "rahmet", bazen "feyiz", ba-
zen "bereket" eklinde telaffuz ederiz  

Modern zamanlarda aram zdan çekilmi , bizi terk et-
mi  gibi görünse de, biz biliriz ki bu Ümmet'in geçmi te 
ortaya koydu u Müslümanl n ve onun ilim, kültür, me-
deniyet… gibi yans malar n n temelinde o vard . "Salihler 
zikredildi i zaman rahmet iner/ya ar" diyen Süfyân b. 
Uyeyne, onun hakikatini idrak edenlerin miras n n ihya-
s yla bizim de ona ermemizin mümkün oldu unu ihtar 
eder gibidir… 

Elinizdeki kitap, "bize ait olan" n, daha do rusu "bizim 
ait oldu umuz"un ke if, idrak ve intikali ad na muhtelif 
zaman ve ortamlarda yap lm  söyle ilerden olu tu. (Söy-
le iler kitapla t r l rken, orijinallerinde bulunan kimi ek-
siklerin tamamlanmas  ve kapal  noktalar n izah  maksa-
d yla ufak-tefek tasarruflarda bulunduk.) 



8 | Sözü Müstakim K lmak 

Bütünüyle "Din tasavvuru"nu ilgilendiren hususlar et-
raf nda ekillenen gündemleri konu urken, problemleri, 
sorulmu  sorular  ve verilmi  cevaplar  irdelerken düne 
bak m z  bugün durdu umuz yerin tayin ve tesbit etti-
ini i aretlemeye çal t k. E er bugün dünkünden farkl  

bir yerde duruyorsak, yani zeminimiz ve aç m z farkl la -
m sa, tan m, tesbit ve te hislerimiz de farkl  olacakt r. 

Bu gerçekten hareketle, ad na "modernle me" denen 
"savrulma serüveni" içinde yerinden oynat lm  ne varsa 
tekrar yerine iadesi yolunda küçük de olsa bir katk  su-
nabildi imizde çabalar m z hedefine ula m  olacakt r. 

Muvaffakiyet Yüce Allah'tand r. 
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