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Değerli okuyucular,
Yeni bir sayıyla huzurlarınızdayız. Bu sayının ağırlıklı konusu İsmaililik
oldu. Son yıllarda Türkiye’de İsmaililik etrafında yapılan araştırma ve yayın
artmaktadır. İsmaililik alanının üstadlarınca hazırlanan makaleler, bu konudaki
araştırma ve yayınlara katkı sağlayacaktır. Böylece İsmaililik konusuna küçük
de olsa bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu sayı için taleplerimizi kırmayıp, yazı
gönderen hocalarımıza minnettarız.
Akademik araştırmalar için literatürün önemi büyüktür ve bundan dolayı
araştırma yapabilmenin ilk şartı da yeterince literatürün varlığıdır. Literatürün
eksik olduğu veya olmadığı konu başlıklarında araştırma yapmak neredeyse
imkânsızdır. Yeni baştan bir literatür üretmek ise oldukça yorucu ve masraflıdır.
Akademinin gelişmesi ve literatüre katkı sunması da yorucu ve masraflı süreci
takip etmekle mümkün olmaktadır. Aksi halde akademinin bilimsel çalışma
yapması ve alana katkı sunması beklenemez. Doğal olarak akademinin
endüstriyel bir alana tekabül eden yüzü nedeniyle de yetersiz literatür,
akademinin gelişmesi ve bilgi üretimine katkı sunmasına da mani olacaktır.
Marifet zemininde uzun bir zaman diliminde; birçok topluluk, şahıs ve
eser ortaya çıkmıştır. Kişiler, topluluklar ve eserlerin ortaya çıkmasında, marifet
ortak bir zemin olduğuna göre bu zeminin paydaşlarının birer parçasını da
içerisinde barındırmaktadır. Bu bakımdan marifete dair ortaya çıkan eser ve
etki alanına ilişkin kaynakların artırılması, bu zemini paylaşan kesimleri de
doğrudan ilgilendirmektedir. Bu meyanda marifet merkezinde akademide
konunun takibiyle de ilişkili toplulukların ve istifade ettikleri kaynaklarının
değerlendirilmesiyle birlikte yeni eserler ortaya konulabilecektir. Mevcut imkân
ve fırsatların değerlendirilmesiyle birlikte marifetin mekânı ve kelamı, varlığın
ortak bir alanı olduğunun anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu durum
ilgili topluluklar ve kaynaklarının daha fazla araştırılmasını ve neredeyse yok
denecek veya belirli kesimlerin uhdesinde tekele dönüşmesiyle oluşan darlığın
yol açtığı sıkıntı ve belirsizliğin de aşılmasını kolaylaştıracaktır.
Marifet, şeriat ve tarikat bilgisini kendisine dönüştüren veya eline alan
veya kendi bilgisi kılan yol oğlunun menzillerinden bir tanesidir. Marifeti kendi
bilgisine dönüştüren yol oğlu, son menziline ulaşmak için azığını hazır etmiş,
nübüvvet ve velayet ile öğretilmiş yolun son menziline gitmeye hazır hale
gelmiştir. Marifetin ortak bir zemin olarak Allah’ın kullarına serpiştirilmesi ve
edep – erkân ile yol oğlunun yürüdüğü menzillerden bir tanesi olarak araştırılıp
yayına dönüştürülmesi, tarihi ve kültürel araştırmalarda mekânın – zamanın
kurgusuna erişmeyi kolaylaştıracaktır. Bu bakımdan İsmaililik etrafında
hazırlanan bu sayı, İsmaililik dışında marifetin farklı başlıklarından makaleleri
de ihtiva etmektedir.
Dileriz marifet menziline eren yol oğullarıyla aynı sefere çıkar ve edep erkân ile Hakikat babına erişirsiniz!
Hızır yoldaşınız, gayb erenleri haldaşınız olsun!

