
Genel olarak, Müslüman toplumlarda entelektüeller, ilim adamları, aka-
demisyenler, siyasi ve dinli elitler çağdaş dönemde iki temel konu ile 
ilgilenmişlerdir: Bu iki temel konudan birincisi sömürgecilik ve siyasi 

bağımsızlık meselesidir. Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı bağımsızlıkları-
nı 20. yüzyılın ikinci yarısında ancak kazanmışlardır. Çağdaş dönemin ikinci 
meselesi ise modern düşünce ile karşılaşma ve yüzleşme sorunudur. Sömür-
geciliğin ve askeri kaybın ikliminde gerek içsel fikri bunalımlar gerekse harici 
meydan okumalar neticesinde Müslümanların evreni ve hayatı anlayabilecek 
ve açıklayabilecek fikri çerçeveleri işlememeye başlamıştır. Bu anlamda fikri 
mirasın sürdürülmesinde sorun olduğu gibi çağdaş düşüncenin aktarılmasın-
da da sorunlar meydana gelmiştir.

Bugün ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin son derce süratlendiği bir zamanda Müs-
lüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların hayatiyet-
lerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hale gelmiştir. Zira kendi düşünce 
birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplumların artık bütün 
anlamlarıyla varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple dört ana hav-
zada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tabi tutulup incelenmesi hem 
tanımak hem de anlamak için önemli bir başlangıç teşkil edecektir. 

Sıkılıkla Müslüman toplumların modernleşme döneminde mukallit bir düşünce 
yaşamına sahip oldukları iddia edilir. Gerçekten de modernite gibi her bakımdan 
tehdit edici geniş çaplı bir hareket karşısında bir varlık sergileyebilmek büyük bir 
meydan okumadır. Müslüman toplumların tarihte karşılaştıkları bütün meydan 
okumaları aşan bir tehdide sahip olan bu karşılaşma ileri düzeyde bir yenilenme-
yi gerektirmektedir. Dünya görüşünün, hayat anlayışının ve düşünce kalıplarının 
çok esaslı bir şekilde sarsıldığı bu meydan okumaya karşı Müslüman alimlerin 
ve entelektüellerin çok farklı düzeylerden çeşitli yanıtlarürettiğini görmekteyiz. Bu 
yenilenme çabasının azımsanmayacak bir birikim oluşturduğu görülmelidir. 

Bu dört ciltlik eserlerin başlığı olan Müslüman Toplumlarda Çağdaş Düşünce 
ifadesi önemli bir konuya işaret etmektedir. Müslüman toplumlarda düşünce ile 
ilgili araştırmalar genellikle 19. yüzyıl öncesine dairdir. 19. yüzyıldan sonrası ile 
ilgili yapılan araştırmalar ise genellikle tekil şahıslar ve meseleler etrafında iler-
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lemektedir. Bu dönemden itibaren yapılan çalışmalarda Müslüman toplumlara 
düşünme becerilerini kaybetmiş gibi muamele yapıldığını görürüz. Bu yanlı be-
timlemenin çok da geçerli olmadığını bu kitaptaki yazılar göstermektedir.

Müslüman toplumların günümüzdeki fikri yapılarını sistematik bir biçimde tahlil 
etmek bu toplumlar arasındaki ilişki, iletişim ve işbirliğinin de başlangıç çerçe-
vesini teşkil edecektir. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız elinizdeki dört 
ciltte Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtasındaki çağdaş düşünce birikimi ele 
alınmıştır. Bu dört ciltte, bu dört ülkedeki fikri birikim hakkında geniş, derinlikli 
ve bütünlüklü bir çerçeve sunulmaktadır. Böylece karşılaştırmalı ve sistematik 
bir değerlendirme imkânı oluşturulmuştur. Farklı ilgilere sahip kişilerin rahatlık-
la okuyup beslenebileceği bir biçim ve içeriğe sahip olan kitaplar ülkemizdeki 
düşünce birikimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu kitap projesine 8 ülkeden 42 araştırmacı katkı yapmıştır. Her bir kitapta 12 
bölüm yer almaktadır. Kitaplarda yer alan bölümler birbirine paralel içerik taşı-
maktadır. Böylece karşılaştırmalı okuma imkânı da oluşturulmuştur. Kitapların 
girişi ilgili ülkedeki son dönem düşünce yaşamının panoramik bir fotoğrafını 
sunmaktadır. Ayrıca kitaplara eklenen düşünce yaşamı kronolojisi ile de son iki 
yüzyıldaki ilmi, fikri ve teknik gelişme ve olayların zamansal bir sunumu gerçek-
leştirilmiştir. Yine bölüm aralarına konan kısa biyografiler ve kurum yazıları ile 
kitaplarda ele alınan fikri çerçevenin arka planı sunulmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren ülkemizdeki gündemi zenginleştiren Yurt Dışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu projesi ile de fikri bir zeminin inşasına 
imkân sağlamıştır. Projeye verdikleri destek için YTB Başkanı sayın Abdullah 
Eren’e çok teşekkür ederim. İki yılı aşkın süren bir süreçte her türlü desteği 
veren Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı’ya da çok müte-
şekkirim. Farklı dillerde yayımlanması planlanan bu eserlerin hem ülkemizdeki 
entelektüel yaşama hem de Müslüman toplumlar arasındaki münasebetlere 
olumlu katkı yapmasını temenni ederim.
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