
2010’da kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
yurtdışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımız ve Türkiye’de 
öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları 

koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri ge-
liştirme görevini üstlenmiştir. Bu süre içerisinde Türkiye’nin küresel vizyo-
nunun geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen YTB, yürüttüğü kapsamlı 
burs programlarıyla Türkiye’ye gelen binlerce öğrenciye ulaşarak dünya 
toplumları ile ülkemiz arasında kapsamlı bir iletişim imkânı oluşturmuştur.

YTB’nin son on yılda yürüttüğü çalışmalar, sadece yurt dışındaki vatan-

daşlarımıza ve akraba topluluklarımıza yönelik hizmetlerin standart ve ni-
teliklerinin geliştirilmesinde değil, aynı zamanda bunlara fikrî bir derinlik 
kazandırılmasında da önemli etkiler meydana getirmiştir. Gerçekleştirdiği-
miz etkinlikler, yürüttüğümüz projeler, verdiğimiz destekler, geliştirdiğimiz 
ilişkiler ile Türkiye’nin kapsayıcı ve çok boyutlu yeni dünya vizyonunu en iyi 
şekilde temsil etmeye ve uygulamaya çabalıyoruz.

Bu anlamda YTB olarak bir dizi yenilikçi çalışma başlattık. Artık gönül coğ-

rafyamızdaki kültürel mirası ve düşünce birikimini ortaya çıkaran ve yeni-
leyen çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz. Böylece ortak bir fikrin ve 
bakışın oluşturulması çabasını derinleştirmeyi hedefliyoruz. Zira eğer bir 
ortak bakış tesis edilemezse toplumlar arası ilişkilerin yeni bir ufuk kazan-

masının zorlaşacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda başlattığımız çağdaş düşünce projesinin ilk ürünleri olan 
bu dört ciltlik çalışmanın önemli bir başlangıç oluşturacağını düşünüyoruz. 
Zira çağdaş dönemde Müslüman toplumlardaki düşüncenin incelenmesi 
ve anlaşılması, bugün yaşanan sorunların anlaşılıp çözümlenmesinde de 
bir temel teşkil edecektir. Elinizdeki eser, İslâm âleminin düşünsel yaşamı-

nın tarih boyunca ana gelişim havzalarını teşkil eden Türkiye, Mısır, İran ve 
Hint Alt Kıtası’ndakifikrî ve ilmî çerçeveyi eleştirel bir gözle ele alan dört cilt-
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ten müteşekkildir. Bu toplumları Batılı modernite karşısında sadece çare-
siz, pasif bir takipçi ve taklitçi olarak konumlandırmaksızın, onların düşün-
ce yaşamının derinliklerini kavramaya yönelik anlamacı bir bakış sunan bu 
eserlerin konuya dair kapsayıcı ve yenilikçi fikirler sunacağını düşünmek-
teyiz. Yakın bir zamanda farklı dillerde de yayımlanmasını arzu ettiğimiz bu 
çalışmalar küresel düzeyde fikrî bir etkileşimin de başlangıcı olacaklardır.

YTB olarak, azim gerektiren böyle büyük bir projenin tamamlanmasından 
veilimdünyasının hizmetine sunulmasından ötürü yaşadığımız tarifsiz mut-
luluğu bir kez daha ifade eder, elde edilen neticeninhayırlara vesile olma-
sını temenni ederim.
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