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Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak dünyanın dört bir 
yanında akraba ve soydaş topluluklarımızla çok düzeyli bir teması ve birlik-
teliği kurmak üzere çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar aracılığıyla gerek 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkileri-
mizi güçlendirip, iktisadi, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis 
etmekteyiz. Türkiye Bursları ile dünyanın dört bir yanından nitelikli insan-
ları seçip ülkemizde nitelikli bir eğitim almalarını ve sonrasında ülkemizin 
gönüllü elçileri olmalarını temin ediyoruz. Ayrıca yürüttüğümüz çalışmalar 
ve yayımladığımız araştırmalar ile ortak meseleleri derinleştirmeye ve bakış 
açılarını birbirine yaklaştırmaya çabalıyoruz. YTB olarak Türkiye’nin dünya-
ya açılan kalbi ve fikri olma noktasında 11 yılda büyük mesafeler kat ettik.

Bu anlamda üç yıl önce başlattığımız Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce 
projesi kapsamında ilişkide olduğumuz toplumların ve toplulukların fikri 
gelişimlerini ve entelektüel gündemlerini takip etmeyi, bu gündemlerden 
beslenerek katkılar yapmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıl bu seriden çıkan ilk 
dört eserde Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtasında çağdaş dönemde gelişen 
düşünceleri ele aldık. Bu eserler entelektüel ve ilmi kamuoyunda büyük be-
ğeni aldı ve faydalarını hızlı bir biçimde gösterdi. Ayrıca bu eserlerden seçi-
len 33 yazının yer aldığı The Routledge International Handbook of Contemporary 
Muslim Socio-Political Thought isimli bir eser dünyanın önde gelen yayıncıla-
rından birisi tarafından yakın bir zamanda yayımlandı. Böylece ortaya çıkan 
birikimin ülkemizi aşan bir biçimde küresel ölçekte bir yayılım göstermesini 
sağlamış olduk. Bu eserlerin gördüğü ilgi, tetiklediği tartışmalar ve beslediği 
yeni araştırmalar konuya olan ihtiyacı çok açık bir biçimde bize yeniden gös-
terdi. Bu eserlerin bizi kurumsal vizyonumuza yaklaştırmasının sevinci ile 
seriyi genişletme kararı aldık. 



Bu karar doğrultusunda yakın ilişkilerimizin ve iş birliklerimizin olduğu Batı 
Balkan coğrafyası ve Kuzey Afrika başta olmak üzere Güney Doğu Asya ve Ba-
tı’daki fikri gelişme ve eğilimleri ele alan ikinci bir dört ciltlik eseri neşrettik. 
Bu eserlerde tarihsel konulardan ziyade bugün toplumsal, siyasal ve entelek-
tüel gündemi şekillendiren mesele, isim, akım ve tartışmalara eğilen yazılara 
yer verildi. Zira güncel olanı takip etmek ve gerekli aksiyonları almak bizim 
için büyük önem arz etmektedir. Elinizdeki dört ciltlik eser yakın ilişkilerimi-
zin olduğu coğrafyalardaki fikri, ilmi ve akademik gündemi takip etmek için 
eşsiz bir fırsat sunuyor. 

YTB olarak gönül coğrafyamızla ilişkilerimizi zenginleştirmek üzere çok kap-
samlı çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda yürüttüğümüz pek çok çalışma 
ile coğrafyalar arasında kopmaz fikri ve duygusal bağlar tesis etmeyi ayrıca 
önemsiyoruz. Bu bağlamda dost, akraba ve kardeş toplulukların oluşturduğu 
birikimin birbirlerine aktarılmasının gerekliliği ortadadır. Bakış açılarının ve 
düşüncelerin birbirine yaklaşması ve ortak gündemlerin oluşması Türkiye’nin 
ortaya koyduğu küresel barış ve işbirliği için önemli bir katkı oluşturacaktır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında uzunca bir süredir destek ve katkılarını esir-
gemeyen başta Prof. Dr. Lütfi Sunar olmak üzere çalışmaya katkı yapan 17 
farklı ülkeden 48 yazarımıza çok teşekkür ederim.

Bu eserlerin Türkiye’nin oluşturmaya çalıştığı ortak vizyona katkı sağlaması 
dileğiyle.
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