EDİTÖRDEN
Türk dış politikasının son dönemde en yoğun mesai harcadığı bölgelerden
olan Ortadoğu bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürüyor.
Bu durumun göstergelerinden birisi de dergimize gönderilen çalışma sayısındaki önemli artıştır. Bu durum bizleri fazlasıyla sevindirmekte ve dergimize ilgiyle takip eden tüm yazar ve okuyucularımıza teşekkürü borç biliriz.
Ortadoğu’ya yönelik bu artan ilgiyi karşılamak amacıyla ortaya çıkan Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi sekizinci sayısıyla okuyucuyla buluşuyor. Daha çok Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer
veren Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi’nin öncelikli amaçları arasında
Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmak, bu aktivizmin
anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmak yer almaktadır. Bununla birlikte
dergimizde Ortadoğu’daki siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yeni
perspektifler getirerek inceleyen orijinal araştırmalar da yayınlanmaktadır.
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,
tarih, ilahiyat, sosyoloji ve ekonomi gibi disiplinlerden Ortadoğu’ya dair
analizleri kabul etmektedir.
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Türk dış politikası, toplum ve din ilişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu politikası gibi konu bazlı araştırma alanlarının
yanında, İran, Irak, Mısır, Levant ve İsrail çalışmaları gibi ülke ve coğrafya
merkezli çalışma masalarının bulunduğu, yerli ve yabancı 35 araştırmacıya
ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu alandaki en büyük kurumu olan Sakarya
Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır.
Dergiye gönderilen makaleler önce editörler tarafından sonrasında ise en az
iki hakem tarafından değerlendirilerek yayın sürecine girmektedir.
Sekizinci sayıdaki ilk yazıda Zehra Yılmaz terör örgütü DEAŞ’ın kadın politikasına odaklanmaktadır. Özellikle Irak ve Suriye’de bir dönem ciddi bir
varlık gösteren DEAŞ’ın katı ideolojik tutumuna karşın kadınların örgüte
neden katıldığı ve örgütün bu kadınlara yönelik nasıl bir politika izlediği
Yılmaz’ın çalışmasının temel inceleme alanları olarak söylenebilir. Bu sayıdaki ikinci çalışmada Tunahan Yıldız son dönem Ortadoğu siyasetinde sıkça
dillendirilen mezhep çatışmaları konusunda değinmektedir. Mezhep grupları arasındaki gerginliği bir vaka araştırmasıyla ele alan Yıldız, çalışmasında
Irak Türkmenleri’ni incelemektedir.
Nurcan Özgür Baklacıoğlu ise çalışmasında Suriye iç savaşının en vahim sonuçlarından birisi olan mülteciler sorununu ele almaktadır. Baklacıoğlu’nun
çalışması Avrupa’ya göç etmeye çalışan Suriyeli kadınlara odaklanırken,
mültecilerin dramatik yolculuk serüvenlerini de gözler önüne sermektedir.
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Selim Dursun tarafından kaleme alınan bu sayının dördüncü makalesi Rejim Güvenliği ve Tunus Dış Politikası başlığını taşımaktadır. Çalışmasında
Dursun, Arap Devrimleri sürecinin başladığı Tunus’ta dış politika ile rejim
güvenliği arasındaki ilişkiyi irdelemektedir.
Beşinci makalede ise İlhan Aras Fransa’nın Arap devrimleri sürecindeki politikasını eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Sekizinci sayıdaki son makalede ise Hafız Mammadov, Ortadoğu’nun güçlü aktörlerinden Suudi Arabistan ve İran’ın siyasi tarihlerindeki önemli bir döneme odaklanmaktadır.
“ABD’nin Suudi Arabistan-İran İşbirliğine Dayalı Körfez’de Güvenlik Politikası: Çifte Sütun Politikası” başlıklı makalesinde Mammadov, ABD’nin
Ortadoğu politikasına dair de kapsamlı bir analiz sunmaktadır.
Ortadoğu’ya dair orijinal analizlere ihtiyacın giderek arttığı bir dönemde
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yer verdiği araştırma metinleriyle literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu ve benzeri çabalar hem Türk bilim
dünyası hem de Türk dış politikasını yönlendirenler için önemli bir kazanım
olacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimlerin ilgili alanlarında
Ortadoğu’ya dair konuların Türkiye perspektifiyle farklı disiplinler aracılığıyla incelendiği tüm yazılara açıktır.
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EDITOR’S NOTE
The Turkish Journal of Middle Eastern Studies is a peer-reviewed journal
indexed by prominent databases and indexes. Materials sent to the journal
are being peer-reviewed at least by two academic referees before publication. It is published biannually by Sakarya University’s Middle East Institute
which is one of the biggest institutions in Turkey focusing on the region. The
Institute houses 35 researchers from Turkey and regional states who study
and teach the foreign policy of the regional states, local communities, and
religious associations as well as Turkey’s Middle East policy. In addition, it
employs experts on individual country studies such as Iran, Iraq, Egypt, the
Levant, and Israel. The Middle East maintains an important chapter in academic studies. It has a major share in Turkish Foreign Policy as well.
With its new issue, The Turkish Journal of Middle Eastern Studies continues
to better make sense of the recent developments of the region and its people.
One primary objective is to present thorough analyses about the Middle Eastern affairs in particular by shedding new insights on Turkey’s now a decade
old activism in regional affairs. The Turkish Journal of Middle Eastern Studies publishes academic studies that analyze political, economic and social
dynamics and developments of the region. It prefers research written from
multi-disciplinary perspectives and from a number of fields: political science, international relations, history, theology, sociology, and economics.
In the first article of the eighth issue, Zehra Yılmaz explains the DAESH
policy towards women. Yılmaz’s study focuses on the rationale behind the
participation of women to Daesh sides despite the former applies a harsh
ideological attitude towards women in general. In the second study of the issue, Tunahan Yıldız discusses the Turkomans of Iraq from the perspective of
sectarian confrontation and conflict.
Nurcan Baklacıoğlu’s study focuses on one of the most vital consequences
of the Syrian civil war. Baklacıoğlu focuses on the Syrian women on a quest
of reaching Europe while it presents a snapshot of the dramatic journeys of
the migrants. In his article, dealing with the Regime Security and Tunisian
Foreign Policy, Selim Dursun focuses on the dual relationship between the
regime security and foreign policy making in Tunisia where Arab Uprisings
had started.
The fifth article written by İlhan Aras critically analyzes French politics towards the Middle East during the Arap Uprisings. In the article entitled “Gulf
Security Policy based on the US-Saudi-İranian Cooperation: Double Column
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Policy”, Hafız Mammadov examines an important period of history between
Saudi Arabia and Iran which are prominent actors of the region. Together
with his study, the present issue provides an in-depth analysis of USA’s Middle East policy.
The Turkish Journal of Middle Eastern Studies aims to make a substantial
contribution to the literature on the Middle East from various perspectives.
The Journal offers both original articles to the Turkish and world academia
and valuable resources for policy advisors on Turkish foreign policy. The
Turkish Journal of Middle Eastern Studies publishes articles both in English
and Turkish and welcomes scholars to submit their high standard research in
the related social sciences.
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