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Saygıdeğer Okur;

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nin (TİAD) üçüncü sayısını ilginize sunmaktayız.

Öncelikle üçüncü sayının yayına hazırlanmasında katkısı olan yazarlara, çalışmaları değerlendiren 
kıymetli hakemlere ve titizlikle süreci takip eden TİAD ekibine teşekkür ederek başlamak isterim. Ocak 
2023’te çıkan bu sayıda, dört özgün araştırma-inceleme makalesi, İngilizce kaleme alınmış bir kitabın ta-
nıtımı ve Farsça bir makalenin tercümesi yer almaktadır. 

Uğurcan Kaymaz tarafından kaleme alınan “Sırâtımüstakîm Mecmuası’nda (Sebilü’r Reşad) 
Afganistan ve Afgan Algısı (1909-1914)” adlı makalede adı geçen mecmuanın ve yazarların Afganistan 
ve Afganistanlılara bakış açısı incelenmiştir.

Fazıl Özdamar’ın yazdığı “İran Türklerinde Baharı Muştulayan Bir Köy Seyirlik Oyunu: Köse-Gelin” 
başlıklı makalede, kültürel bir aktarım olan bu oyunun nasıl, ne zaman ve hangi amaçla oynandığı ele 
alınmış aynı zamanda oyuncuların pragmatik bir ödül kazandığı bu oyunun icrasında giyilen kıyafetlerin 
özellikleri, okunan şiirlerin içeriği ve yapılan teatral/dramatik rollerin sembolik anlamlarının neler oldu-
ğu da incelenmiştir. 

Abdulkadir Atıcı’nın yazdığı “İran’ın Hemedan İlinin Güncel Etnik Verileri ve Türk Nüfusu Üzerine” 
adlı makalede Hemedan ilinde başta Türkler olmak üzere hangi etnik gruplar yaşamaktadır ve nüfusları 
nedir sorularına cevap aranmış ve dahası konuya dair rakamlar ilgililer için sunulmuştur. 

İsmail Hakkı Elçi tarafından kaleme alınan “İran’ın Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Şiilik ve Yumuşak 
Gücün Sürdürülmesinde İİKK’nin Rolü (İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu)” adlı makalede İran’ın Şiilik 
üzerinden elde ettiği yumuşak güç ve bu yumuşak gücün sürekliliğini sağlamak için kurduğu İslami İlişkiler 
ve Kültür Kurumu kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 

Ayşenur Kırılmaz, “İran İslam Cumhuriyeti’nde Kadın Aktivizmi: Siyasal İttifak ve Müzakereci Sivil 
Toplumun Oluşumu” adlı yayının tanıtımını kaleme almıştır. Söz konusu kitapta, müzakereci sivil toplum 
yaklaşımı İran örneklemiyle ele alınarak alanyazına katkı sağlanmıştır.

İbrahim Yetiş tarafından yazılan “Hicri Kameri I. Yüzyılın Başından Sonuna Kadar Arapların İran 
Fethinde İranlıların Rolü (Gruplar, Sebepler ve Çeşitli İş Birlikleri)” adlı tercüme makalede İranlıların, 
İran’ın fethinde nasıl bir rol üstlendikleri ve fatihlerle nasıl iş birliği yaptıkları ortaya konulmuştur.

Dördüncü (Temmuz 2023) sayıda görüşmek dileğiyle… 
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