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Saygıdeğer Okur;

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nin (TİAD) ikinci sayısını sizlere sunmanın heyecanını yaşamaktayız. 
Her yönüyle İran’ı odak ve kapsamına alan TİAD’ın bu ikinci adımının, Türkiye’deki İran çalışmalarına katkı 
sağlamasını temenni etmekteyiz. Dahası uzun vadede özgün ve tarafsız bir akademik bakış açısıyla geçmişten 
günümüze bölgesinde önemli bir ülke olan İran’a ilişkin yayımlayacağı nitelikli çalışmalarla TİAD’ın ulusla-
rarası akademik literatürde de yer edinmesini umut etmekteyiz.

Bu sayıda, İbrahim Çakır tarafından kaleme alınan “Sırâtımüstakîm Mecmuası’ndaki İran’a İlişkin 
Yazıların Değerlendirilmesi” adlı makale II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’da çıkarılan önemli yayın organla-
rından biri olan Sırâtımüstakîm Mecmuası’nda yer alan İran ve İranlıların, Osmanlı aydınlarının nazarındaki 
yeri incelenmiştir. 

Hasan Yenilmez tarafından yazılan “II. Meşrutiyet Arifesinde İran’da Bir İttihatçı: Ömer Naci (1878-
1916)” adlı makalede İran’daki ve Osmanlı’daki meşrutiyet hareketleri arasında Ömer Naci’nin nasıl bir köp-
rü vazifesi gördüğü ortaya koyulmuştur. 

Gülriz Şen tarafından yazılan “Nükleer Anlaşma Bağlamında İran-ABD İlişkilerinde Fırsat ve Krizler: 
2013-2018 Dönemine Yeniden Bakış” adlı makalede; Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı’nı (KOEP) İran-ABD ilişkilerine sunduğu fırsatları ve KOEP’e rağmen derinleşen krizleri, Hasan 
Ruhani’nin cumhurbaşkanı seçildiği ve uzlaşıyla sonuçlanan nükleer müzakerelerin yeniden başladığı 2013 
yılından ABD Başkanı Trump’ın Nükleer Anlaşma’dan çekildiği 2018’e dek geçen süre içinde analiz edilmiştir. 

Bayram Sinkaya tarafından İngilizce kaleme alınan “Uzak Akrabalıktan Silah Kardeşliğine Husi-İran 
İlişkileri” başlıklı makalede Husiler ile İran arasında zamanla değişen ilişkiler incelenmiş ve Husiler ile İran 
arasında başlangıçta oldukça mesafeli olan ilişkilerin aradan geçen yirmi yıl içinde “silah kardeşliği”ne dö-
nüştüğü ortaya konulmuştur. 

Mahmoud Ouria ve Rohoullah Vakilzadeh Dizaji tarafından İngilizce kaleme alınan sanat tarihine dair 
“II. Tebriz Sanat Ekolü Üzerine Bir İnceleme” isimli makalede söz konusu okulun kökenleri ve özellikleri in-
celenmiş; okulun sadece Fars, Azerbaycan ve Arap kültürlerinin bir sentezi olmadığı aynı zamanda ideolojik 
kavramları natüralizm ve realizmle birleştirdiği ortaya konulmuştur. 

Nurullah Gözcü tarafından yazılan “İran’ın Boy Kadınları: Kaşkay Göçebeleri Arasında Anıları Dokumak” 
adlı tanıtım yazısı; Kaşkay yaşantısını antropolojik verilerle toplumsal cinsiyet üzerinden konu edinmektedir. 
Ayrıca Eralp Yaşar Azap tarafından kaleme alınan “Kaçar Ordusu Tarihi” adlı diğer yayın tanıtımı ise İran’da 
askerî modernleşmenin ne şekilde gelişme gösterdiğini konu edinmektedir. Son olarak Osman Gazi Özgüdenli 
tarafından çevrilen “İlhanlı Sarayı’nda Mezheplerin Mücadelesi” adlı makalede, “Sultan Olcaytu’nun faaliye-
tinin Şia’nın İran’da yayılmasını ne kadar mümkün kıldığı” değerlendirilmektedir.

TİAD bu sayısında ikisi İngilizce olmak üzere beş özgün araştırma makalesi, bir çeviri makalesi ve iki 
tanıtım yazısını ilginize sunmaktadır. 

Üçüncü sayıda buluşmak üzere…
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