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Sunuş

Çağdaş dönemde Müslüman dünyada canlı bir düşünce dünyası mevcuttur. 
Bu dönemde Müslüman toplumlar yeni meselelerle ve sorunlarla karşılaşmış 
ve yeni çözümler geliştirmeye çabalamıştır. Bu dönemde oluşturulan düşün-
celerin önemli ölçüde Batılı modernite ile karşılaşmalar çerçevesinde ger-
çekleştiğini ve aynı zamanda geçmişte üretilen düşünce birikimi ile temas ve 
ilişki halinde oluştuğunu söylemek mümkündür. Gelenek, yenilenme, tarih 
fikri, gelecek tasavvuru, toplum ve bilim anlayışları, siyasal tahayyüller dü-
şünce için geniş zemin meydana çıkarmıştır. Bu zeminin farklı bakış açıların-
dan ortaya çıkan yorumlarını sistematik bir biçimde tahlil etmek ve bu biri-
kimden faydalanmak geleceğe yönelik bir bakışın ve çeşitli yolların oluşması 
için gereklidir. 

Genel olarak, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda entelektüeller, ilim 
adamları, akademisyenler, siyasi ve dinli elitler çağdaş dönemde iki temel 
konu ile ilgilenmişlerdir: Bu iki temel konudan birincisi sömürgecilik ve si-
yasi bağımsızlık meselesidir. Müslüman ülkeler 19. yüzyılın başlarından iti-
baren sömürge altına girmeye başlamış ve önemli bir kısmı bağımsızlıklarını 
20. yüzyılın ikinci yarısında ancak kazanmışlardır. Müslüman toplumların si-
yasi, iktisadi ve idari yapısını alt üst eden ve büyük yıkımlara yol açan sömür-
gecilik aynı zamanda ilmi ve fikri olarak da çöküntülerin ve süreksizliklerin 
oluşmasına yol açmıştır. Çağdaş dönemin ikinci temel meselesi ise modern 
düşünce ile karşılaşma ve yüzleşme sorunudur. Sömürgeciliğin ve askeri kay-
bın ikliminde gerek içsel fikri bunalımlar gerekse harici meydan okumalar 
neticesinde Müslümanların tarihi, tabiatı ve hayatı anlayabilecek ve açıkla-
yabilecek fikri çerçeveleri işlememeye başlamıştır. Bu anlamda fikri mirasın 
sürdürülmesinde sorun olduğu gibi çağdaş düşüncenin anlaşılmasında da 
sorunlar meydana gelmiştir.



Sunuş xi

Sıkılıkla Müslüman toplumların modernleşme döneminde mukallit bir dü-
şünce yaşamına sahip oldukları iddia edilir. Gerçekten de modernite her 
bakımdan tehdit edici ve dönüştürücü geniş çaplı bir meydan okumadır. 
Bu meydan okuma karşısında bir varlık sergileyebilmek bütüncül bir bakışı 
gerektirir. Müslüman toplumların tarihte karşılaştıkları bütün meydan oku-
maları aşan bir tehdit düzeyine sahip olan bu karşılaşma ileri düzeyde bir 
yenilenmeyi gerektirmektedir. Dünya görüşünün, hayat anlayışının ve dü-
şünce kalıplarının çok esaslı bir şekilde sarsıldığı bu meydan okumaya kar-
şı Müslüman alimler ve entelektüeller çok farklı düzeylerden çeşitli yanıtlar 
üretmiştir. Bu yenilenme çabasının azımsanmayacak bir birikim oluşturduğu 
görülmelidir.

Bugün ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin son derece hızlandığı bir zaman dili-
minde Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumla-
rın hayatiyetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hale gelmiştir. Zira 
kendi düşünce birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış top-
lumların varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple Müslüman dün-
yada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tabi tutulup incelenmesi 
tanımak, anlamak ve sürdürmek için önemlidir.

YTB tarafından yürütülen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi kap-
samında Müslüman toplumların güncel fikri çerçevesinin bir panoramasının 
ortaya konulması amaçlanmaktadır. Projenin ilk dört kitabı Türkiye, Mısır, 
İran ve Hint Alt Kıtası üzerine Mayıs 2020’de yayınlanmıştır. Müslüman Dün-
yada Çağdaş Düşünce serisinde hazırladığımız ilk dört cildin gördüğü ilgi-
den cesaret alarak neşrettiğimiz bu ikinci dört ciltte Kuzey Afrika, Güneydo-
ğu Asya, Balkanlar ve Batı’da (Avrupa / ABD) Müslüman toplumların çağdaş 
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düşüncesi üzerine eserler yer almaktadır. Bu kitaplar ele alınan her bir böl-
gedeki çağdaş düşünceye panoramik bir bakış oluşturmaktadır. İleride farklı 
dillerde neşredilmesi planlanan bu eserlerin aynı zamanda çağdaş dönemde-
ki düşünceleri tanımak ve faydalanmak isteyenler için de bir başlangıç nokta-
sı oluşturması amaçlanmaktadır.

Elinizdeki eserlerde Türkiye’de üzerinde derli toplu bir çalışmanın yer alma-
dığı dört bölgedeki düşünce yaşamını ele aldık. Bunlar arasında özellikle çok 
yakın ilişkilerimizin bulunduğu Balkanlar, Kuzey Afrika gibi bölgeler olduğu 
gibi Güney Doğu Asya gibi son zamanlarda daha fazla münasebetlerin geliş-
tiği bir bölgeye de yer verdik. Bu anlamda ayrıca Batı’da gelişen Müslüman 
düşüncesinin de ele alınması gerekmekteydi. Zira son kırk yılda Batı dünya-
sında yerleşik hale gelen toplulukların çabaları, Batılı üniversitelerde çalış-
malarını yürüten Müslüman akademisyenlerin ortaya koyduğu birikim, şar-
kiyatçı araştırma geleneklerinin oluşturduğu zemin ve özellikle mühtedi ilim 
insanlarının çabalarının da değerlendirilmesi gerekmekteydi. Bu anlamda 
Çağdaş Müslüman Düşüncesinin bütünlüklü bir çerçevesini çizmek için de-
tayları ihmal etmeyen bir kapsayıcılık kurmaya çabaladık.

Elinizdeki eserler içeriği birbirine benzer ve denk olacak şekilde hazırlan-
mıştır. Ele alınan bölgelerin kendi özgün koşullarını ihmal etmeksizin her 
bir ciltte güncel düşünce dünyasına odaklanılmıştır. Ayrıca yazıların arasında 
bölgede yer alan önemli bir ismin biyografisi ve bir kurumun tanıtımı yer al-
maktadır. Bu ara yazılar ile kitaptaki perspektif tamamlanmaya çalışılmıştır. 

Bu eserler dünyadaki güncel birikimi bir araya getirmesi bakımından da öz-
gün bir tasarım içeriyor. Bu eserin ortaya çıkmasındaki en büyük davetimize 
cevap veren ve bu esere katkı veren hocalarımıza çok müteşekkirim. Bu eser 
YTB’nin desteği olmaksızın gerçekleşemezdi. Bu anlamda başından itibaren 
her türlü desteği esirgemeyen YTB Başkanı kıymetli sayın Abdullah Eren’e 
çok teşekkür ederim. Ayrıca YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat 
Kazancı ve uzman Zeki Çelik teşekkürden fazlasını hak ediyor. Eserin yayıma 
hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip düşüncenin kolektif bir çabanın eseri 
olarak vücut bulabileceğini bir kez daha bize gösterdi. 

Bu anlamda bu çalışmanın yeni ilgileri beslemesini ve fikri etkileşimlere ze-
min hazırlamasını temenni ediyorum.


