
‹
stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’n›n, S›n›rlar ve Kardefller: ‹ran

ve Azerbaycanl› Kimli¤i’ni Türkçe yay›nlama karar› alm›fl olmas›n-

dan çok büyük memnuniyet duymaktay›m. Kitab›n ‹ngilizce ilk bas›-

m› uluslararas› güvenlik konulu BCSIA kitap serisinin bir parças› ola-

rak MIT Press taraf›ndan 2002 y›l›nda gerçeklefltirilmiflti. Kitab›n ya-

y›nlanmas›, anadili ‹ngilizce olan okuyuculara Azerbaycan’da yaflanan

siyasi süreç ve tarihi geliflmeler ve ‹ran’›n çok etnili yap›s› ile ilgili bil-

gi vermek bak›m›ndan nadir bir f›rsat sunmufltu. Bilgi Üniversitesi Ya-

y›nlar›’n›n S›n›rlar ve Kardefller’i yay›nlama karar›, Türk dünyas›na da

Azerbaycan’› daha iyi tan›ma ve ‹ran’daki Türk az›nl›k hakk›nda ge-

rekli bilgiye eriflme f›rsat›n› sunmaktad›r.

S›n›rlar ve Kardefller: ‹ran ve Azerbaycanl› Kimli¤i, 2004 y›l›nda

Azerbaycan Bilimler Akademisi taraf›ndan resmi düzeyde tan›nm›flt›. Ki-

tab›n Türkçe tercümesinin yay›nlanmas› ile birlikte Azerbaycan Cumhu-

riyeti vatandafllar›n›n da bu kitaba eriflim elde edebileceklerini ümit edi-

yorum. Bu tercüme arac›l›¤›yla Tebriz, Erdebil, Urmiye ve ‹ran’daki Azer-

baycanl› nüfusunun yo¤un oldu¤u di¤er flehirlerdeki üniversite ve kütüp-

hanelerin de bu kitaba eriflim imkan› sa¤layabileceklerini umuyorum.

Türkçe Bas›ma Önsöz
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S›n›rlar ve Kardefller: ‹ran ve Azerbaycanl› Kimli¤i’nin Türkçe

yay›na haz›rlanmas›, birçok insan›n önemli katk›lar› sayesinde müm-

kün olmufltur. Kitab›n Türkçe olarak yay›nlanmas› Ali Gara ve Vüsal

Kerimov’un bu tercüme projesini üstlenmesi sayesinde gerçekleflmifltir.

Onlar›n al›nt›lar›n tercüme ve aktar›m›n› Azerbaycan dilindeki orijinal

kaynaklardan yapma kararlar›n›n, tercüme kalitesine katk›da bulun-

mufl oldu¤u kanaatindeyim. Gelecekte bu iki yetenekli Kafkasya arafl-

t›rmac›s›n›n kendilerinin yazacaklar› kitaplar› okuyaca¤›m›zdan emi-

nim. Tercümeye verdikleri emeklerinden dolay› Ali Gara ve Vüsal Ke-

rimov’a teflekkürlerimi sunuyorum.

Bakü’deki kütüphanelerden orijinal kaynaklar› derleyen Tural

Novruzov’a ve bu sürece teknik yard›mda bulunan Kubilay Altan ve

Yagub fiükürov’a da teflekkür etmek istiyorum. Kitab›n Türkçe bas›-

m›nda, kendilerinin katk›lar› sayesinde al›nt›lar›n Azerbaycan dilinde-

ki orijinal kaynaklar kullan›larak tercüme edilmifl olmas›n›n, yay›n›n

kalitesine artt›rd›¤›na inan›yorum.

Ayn› zamanda kitab›n Türkçe bas›m sürecini çok hofl ve mem-

nuniyet verici bir flekilde yönlendiren ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›n-

lar› yay›n koordinatörü Can Cemgil Bey’e teflekkürlerimi sunmak isti-

yorum. Son olarak, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’na, S›n›rlar ve

Kardefller: ‹ran ve Azerbaycanl› Kimli¤i’ni Türk dünyas›na sunma f›r-

sat› verdi¤i için flükranlar›m› sunuyorum.

Brenda Shaffer
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