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Dear Readers
Studies of the Ottoman Domain (SOTOD) is an international peer
reviewed journal that listed by international search engines. The papers,
issued by SOTOD are listed and evaluated by the international search
engines of social sciences. These international search engines are known
as ISI, Index Copernicus, Türk Eğitim Endeksi, Acar Index, ASOS, I20R,
GENAMICS, Scilit, GOOGLE SCHOLAR, SSRN, Academia, SIS,
ISAM. The journal has taken a start to the publication in August 2011. The
journal has been released twice in a year as a semiannual journal. Turkish
and English are the publication language of the journal and articles, written
both in Turkish and English are issued. The journal is an interdisciplinary
journal that aims to publish the articles, based on decisive affects of
administration, sociality, economy, culture on the sovereignty of ex
Ottoman Empire within the academic approach and methods from the
scientific angle of history, geography and literatüre and other Social
Sciences. The papers, submitted to the journal about History, Geography
and Literature of the Ottoman sovereignty are checked with “international
plagiarism programs” by the secretarial board of the journal. After this
process the works are sent to two referees for evaluation by the chief
editors of the related fields. These articles that succeeded the publication
process are coded with the number of DOI to secure against any plagiarism.
In this fifteenth issue you will find 15 articles. Articles consist of
Geography, Language and Literature, History. We would like to thank all
the authors of this study are as follows: Ihsan Bulut, Mucahit Yildirim,
Yahya Kadioğlu, Aynur Aydin, Omer Guner, Selahattin Polat, M. Taner
Şengün, Harun Reşit Bağcı, Abdulhamit Toprak, Suha Oğuz Baytimur,
Cenk Demir, Süleyman Tekir, Ilkay Erken, Hande Erol, Rafet Metin, Ema
Miljkovıć, Irena Arsić, Selim Ozcan , Ali Riza Ayar, Erdem Saka and
Şahin Yedek and all the scientists who supported their referees.
Editors of SOTOD

IV | From Editor / Editörden
Değerli Okuyucular
Studies of The Ottoman Domain (SOTOD) alan endeksleri
tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. SOTOD bünyesinde
gerçekleştirilen yayınlar; ISI, Index Copernicus, Türk Eğitim Endeksi,
Acar Index, ASOS, I20R, GENAMICS, Scilit, GOOGLE SCHOLAR,
SSRN, Academia, SIS, ve ISAM gibi uluslararası düzeydeki alan
endeksleri tarafından listelenmektedir. SOTOD yayın hayatına Ağustos
2011 yılında başlamıştır. Altışar aylık dönemler içinde (Şubat-Ağustos)
yılda iki sayı olarak yayımlanır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce olup bu
dillerde makaleler yayımlanabilmektedir. Osmanlı hâkimiyetinde bulunan
bölgelerin idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını oluşturan,
belirleyen ve şekillendiren unsurları Tarih, Türkoloji ve Coğrafya ve diğer
sosyal bilim dallarının akademik çerçeveleri içerisinde araştırmayı amaç
edinen bilimler arası (inter-disipliner) bir dergidir. Osmanlı Devleti’nin
hakimiyet sahası üzerinde yer alan bölgelere ait Tarih, Coğrafya ve
Türkoloji alanında dergiye teslim edilen yazılar; sekreterya tarafından
uluslararası intihal programları ile taranmaktadır. Bu işlem sonrasında
çalışmalar ilgili alan editörünün yönlendirmesiyle Baş Editör tarafından
değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Yayın işlemlerini başarıyla
tamamlayan ve yayınlanmasına karar verilen çalışmalar, herhangi bir
intihale karşı DOI numarası ile kayıt altına alınmaktadır.
SOTOD’un 15. sayısında 15 makaleye yer verilmiştir. Coğrafya, Dil ve
Edebiyat, Tarih alt başlıklarından oluşan yeni sayımızda yazısıyla katkı
sağlayan İhsan Bulut, Mücahit Yıldırım, Yahya Kadioğlu, Aynur Aydın,
Ömer Güner, Selahattin Polat, M. Taner Şengün, Harun Reşit Bağcı,
Abdulhamit Toprak, Suha Oğuz Baytimur, Cenk Demir, Süleyman Tekir,
İlkay Erken, Hande Erol, Rafet Metin, Ema Miljković, Irena Arsić, Selim
Özcan, Ali Rıza Ayar, Erdem Saka ve Şahin Yedek hocalarımıza ve
hakemlikleri ile destek olan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz.
SOTOD Editörleri
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