3rd International Social Research and Behavioral
Sciences Symposium
April 20-21, 2019, Sarajevo

ABSTRACT BOOK
ISBN: 978-9944-0399-6-3
Edit: Ph.D. Kalmamat KULAMSHAEV

1.5.2019
SADAB-2019
www.sadabsempozyum.org

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Contents
Chair of Symposium............................................................................................................................ 5
Organisation Committee...................................................................................................................... 5
Scientific Committee ........................................................................................................................... 6
The Mediator Effect of Leader-Member Exchange on The Relationship Between Organizational
Cynicism and Organizational Climate................................................................................................. 9
Does Paternalistic Leadership Affect Ethical Climate and Work Stress? A Research on Teachers
Working in The Private Sector .......................................................................................................... 11
Youth Training and Social Patterns Historic Apprentice Training vis-a-vis Contemporary
Curriculum Research ......................................................................................................................... 12
Balkan Harbi Sırasında Ayvalık Küçükköy’e Göç Eden Boşnak Muhacirler ................................... 13
Challenges Facing the European Union and the European Integration Process Due to the Refugee
Crisis and Brexit ................................................................................................................................ 15
Demokrasi ve Siyasal Katılımda Yeni Bir Boyut: Elektronik Demokrasi ve Elektronik Seçimler .. 16
Türkmen, Kazak ve Kıbrıs Türklerinin Halk İnançlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış ......................... 17
Toplumsal Eleştiri Açısından Özker Yaşın’ın Girne’den Yol Bağladık Adlı ................................... 18
Romanına Bir Bakış .......................................................................................................................... 18
The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Citizenship Behavior The
Moderating Role of Corporate Entrepreneurship .............................................................................. 19
İntermodal Yük Taşımacılığının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ........................................... 20
Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Dahi Kurucusu.................................................................................. 21
Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları .................................................. 22
The Psycholinguistic Approach to The Nayional Self- Consciousnes .............................................. 23
Slow Journalism as a Remedy for Fake News: Can Slowing Down be a Solution? ......................... 24
The Effect of Belief in A Just World on Job and Life Satisfaction: A Research on Call Center
Customer Representatives ................................................................................................................. 25
Impact of Structural and Psychological Empowerment on Career Satisfaction and Innovative Work
Behavior ............................................................................................................................................ 26
Kelile ve Dimne’deki Ahlâkî Unsurlar.............................................................................................. 27
Examining the Relationship Between Cooperation and Aristotle’s Techne ..................................... 29
Nablusî’nin “Es-Sulh Beyne’l-İhvân fî Hükmi İbâhati’d-Duhân” Eserindeki Görüşlerinin Usûl
Cihetinden Tahlil ve Tenkidi ............................................................................................................. 30
Gençlik Döneminin “Ergenlik” Kavramı İle Kısırlaştırılması .......................................................... 31
Tanrı Evreni Niçin Yarattı? ............................................................................................................... 33

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Pazarlamada Minimalizm Etkisi ....................................................................................................... 34
Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Etkisi ....................................................................................... 35
Prihvaćenost Djece Bez Roditeljskog Staranja Od Strane Vršnjaka ................................................. 37
U Uslovima Inkluzije ........................................................................................................................ 37
Education And Adapted Physical Activity In Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus .................... 38
İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
........................................................................................................................................................... 39
The Dark Triad (Narcissism, Machiavellıanism and Psychopathy) in Organizatıon ........................ 40
The Effect of Health Workers' Perception of Organizational Culture on Career Satisfaction And
Organizational Belonging.................................................................................................................. 41
Kuantum Liderlik Yaklaşımının Davranışsal Olarak İncelenmesi: Özel ve Kamu Kurum
Yöneticileri Üzerine Uygulama ......................................................................................................... 42
Physiognomy With Philosophy Perspective ...................................................................................... 43
Innovations in Tourism and Hospitality ............................................................................................ 44
Serahsî’de Sahâbe Uygulamaları Bağlamında Maslahat Düşüncesi ................................................. 45
Parametric Modelling of Colorectal Cancer ...................................................................................... 46
Jeremy Bentham’da “Fayda” Kavramı .............................................................................................. 47
Түркия және Өзбекстан қазақтарындағы балаға байланысты әдет-ғұрыптарындағы
ерекшеліктер .................................................................................................................................... 48
Особенности традиции и обычаи при рождение ребенка у казахов Турции и Узбекистана .. 49

4

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Chair of Symposium
Prof. Dr. Valeri Modebadze, St. Andrew the First-Called Georgian University, Georgia.

Organisation Committee
Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.
Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.
Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes University, Turkey.
Prof. Dr. Hüseyin Bal, Antala AKEV University, Turkey.
Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu University, Turkey.
Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran University, Turkey.
Doç. Dr. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim University, Turkey.
Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.
Doç. Dr. Rukiye Akdoğan, Çukurova University, Turkey.
Doç. Dr. Gulnar Kozgambaeva, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan.
Doç. Dr. Mehmet Topal, Anadolu University, Turkey.
Doç. Dr. Reyhan Çelik, Erciyes University, Turkey.
Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, Pamukkale University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Baysal, Süleyman Demirel University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen, Çukurova University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever, Uşak University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Khalida Devrisheva, Pamukkale University, Turkey.
Dr. Jasminka Ahmetaševıć, Visoko Poslovno Tehnička Škola, Bosnia and Herzegovina.

5

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Scientific Committee
Prof. Dr. Nergis Biray, Pamukkale University, Turkey.
Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.
Prof. Dr. Hüseyin Bal, Antalya AKEV University, Turkey.
Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes University, Turkey.
Prof. Dr. Sema Önal, Kırıkkale University, Turkey.
Prof. Dr. Bakıt Atantaeva, Şakarim Semey State University, Kazakhstan.
Prof. Dr. Halil Türker, Ondokuz Mayıs University, Turkey.
Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, Çukurova University, Turkey.
Prof. Dr. Valeri Modebadze, St. Andrew the First-Called Georgian University, Georgia.
Prof. Dr. Hatice Derya Can, Ankara University, Turkey.
Prof. Dr. Bürküt Darbanov, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.
Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu University, Turkey.
Prof. Dr. Cevat Başaran, Atatürk University, Turkey.
Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran University, Turkey.
Prof. Dr. Siti Mashitoh Mahamood, University of Malaya, Malaysia.
Prof. Dr. Abdurrahman Acar, Dicle University, Turkey.
Prof. Dr. Hakeem Kasem, Deakin University, Australia.
Assoc. Prof. Gülcamal Rıskulova, Celalabad State University, Kyrgyzstan.
Assoc. Prof. Gulnar Kozgambaeva, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan.
Assoc. Prof. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim University, Turkey.
Assoc. Prof. Ahmet Üstün, Amasya University, Turkey.
Assoc. Prof. Gülsen Baş, Van Yüzüncü Yıl University, Turkey.
Assoc. Prof. Mehmet Yolcu, İnönü University, Turkey.
Assoc. Prof. Pervana Memmedli, Azerbaijan Milli İlimler Akademisi, Azerbaijan.
Assoc. Prof. Naile Rengin Oyman, Süleyman Demirel University, Turkey.
Assoc. Prof. Erlan Bakıev American University of Central Asia, Kyrgyzstan.
Assoc. Prof. Kenan Güllü, Erciyes University, Turkey.
Assoc. Prof. Rukiye Akdoğan, Çukurova University, Turkey.
Assoc. Prof. Mehmet Topal, Anadolu University, Turkey.
Assoc. Prof. Reyhan Çelik, Erciyes University, Turkey.
Assoc. Prof. Fatma Ünal, Akdeniz University, Turkey.
Assoc. Prof. Kemal Erol, Van Yüzüncü Yıl University, Turkey.
Assoc. Prof. Sinan Aytekin, Balıkesir University, Turkey.

6

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Assoc. Prof. Adem Bayar, Amasya University, Turkey.
Assoc. Prof. Bilal Gök, İnönü University, Turkey.
Assoc. Prof. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl University, Turkey.
Assoc. Prof. Rafeq Hamood Najı Qasem, Thamar University, Yemen
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN, İstanbul Üniversity, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Senem Altan, Okan University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan Ükten, Aksaray University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Atatürk University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Füsun Yalçın, Akdeniz University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Remzi Bulut, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen, Çukurova University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Vahap Önen, Okan University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Macit Sevgili, Siirt University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Derviş, Akdeniz University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, Pamukkale University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Caner Türk, Erzincan University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Turhan, Okan University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Baysal, Süleyman Demirel University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Bedri Mermutlu, İstanbul Ticaret University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Hilal Tuğan, Başkent University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Khalida Devrisheva, Pamukkale University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever, Uşak University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bozkurt, Amasya University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Bolkan, Cyprus Science University, Cyprus.
Dr. Öğr. Üyesi Kıyal Kamchybekova Abdiraim, Dicle University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Sabina Abid, Artvin Çoruh University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Kişi, Bülent Ecevit University, Turkey.
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Tutkavul, Dumlupınar University, Turkey.
Öğr. Gör. Nesli Tuğban Yaban, Başkent University, Turkey.
Dr. Mohammad Abu Lail, Ürdün University, Jordan.
Dr. Gülmira Satıbaldieva, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.
Dr. Bruno Surdel, Renmin University, Beijing, China.

7

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Editor
Ph.D. Kalmamat KULAMSHAEV

8

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

The Mediator Effect of Leader-Member Exchange on The Relationship Between
Organizational Cynicism and Organizational Climate
Assoc. Prof. Dr. Kubilay ÖZYER1
Ph.D. Ahmet MUMCU2
Asst.Prof. Dr. Ufuk ORHAN3

Abstract
The purpose of this study is to investigate the mediating role of leader-member exchange on
the effects of organizational climate sub-dimensions on organizational cynicism dimensions.
For this purpose, the research was carried out on 319 bank personnel. Structural equation
modelling is used to test research hypotheses. According to research findings, it was found
that all organizational climate dimensions had positive effect on leader-member exchange
whereas leader-member exchange affected cognitive and affective cynicism negatively. When
we analyzed the significant and negative effects of organizational climate sub-dimensions’ on
cognitive and affective cynicism, it was found that leader-member exchanges has partial and
full mediatory roles. According to the results obtained from the research model, the positive
climate (work atmosphere) in the organization allows the employee to interact with the leader
more easily and positively. Through the leader-member exchange, the cognitive and affective
cynicism perceived by the employee declines indirectly.
Keywords: Leader-Member Exchange Theory, Organizational Climate, Organizational
Cynicism
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Aytmatovşinas Akmataliev’in Şiirlerinde Aytmatov ve Kahramanları
Ph.D. Kalmamat KULAMSHAEV4

Özet
Dünyada büyük işlere imza atan çok insan vardır. Bu büyük insanların gerek şahsıyetleri,
gerek yaptıkları faaliyetleri, gerekse ortaya koydukları eserleri üzerine çeşitli araştırmalar
yapılmış, rivayetler üretilmiş, destanlar anlatılmış, çeşitli anı yazıları, denemeler, hikayeler ve
romanlar yazılmış, belgeseller, sinema filmleri, diziler çekilmiştir. Mesela, Farabî’nin, İbn-i
Sina’nın, Nizamî’nin hayatlarını anlatan sinema filmleri çekilmiştir; Cengizhan ile ilgili epeyi
sinema filmleri ve diziler mevcuttur. Dünyaca ünlü Kırgız yazarımız Aytmatov’un hayatı ile
ilgili en son yazılan biyografik eser ise 2018 yılında Bişkek’te yayımlanmıştır. Yine bu tür
biyografik eserlerin üzerine çeşitli bilimsel makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri
yapılmış, yapılmakta ve yapılmaya da devam etmektedir. Bu tür çalışmalar alışılagelmiş
araştırmalardır. Ancak bu bildirimizde Aytmatov ve kahramanları, farklı bir şekilde
değerlendirilecektir: büyük Aytmatovşinas Ordinaryus Profesör Abdıldacan Akmataliev’in
Aytmatov ile ilgili kaleme aldığı “Aalam kezip Aytmatovdon salam ayt/ Tüm Evrene
Aytmatov’dan Selam Var..” şiir kitabından hareketle , Aytmatov ve kahramanları konusu ele
alınacaktır. Alim ve şair Aytmatovşinas Akmataliev’in Aytmatov’a atfettiği bu şiir kitabında
Aytmatov’un şahsiyeti, kişiliği, kimliği, evren aşkı irdelenecektir. Aytmatov ile 40 seneden
fazla süredir beraber çalışma ortamında bulunan büyük Aytmatovşinas Akmataliev’in bu
şiirlerini Aytmatov’un vefatından sonra kaleme almış olması ise çalışma konusunu daha da
ilgi çekici kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov, Abdildacan Akmataliev, Şiir, Aytmatov ve
kahramanları.

4
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Does Paternalistic Leadership Affect Ethical Climate and Work Stress? A Research on
Teachers Working in The Private Sector

Assoc. Prof. Dr. Kubilay ÖZYER 5
Inst. İsmail ALİCİ 6
Asst.Prof. Dr. Ufuk ORHAN7

Abstract
Today, a lot of studies are conducted to improve the productivity of organizations in the
business world. Organizations are like puzzles. Each piece is closely connected to one another
and affects each other. This study concentrates on three concepts. The first one is paternalistic
leadership, which refers to the fatherly attitudes employees get from their superiors in return
for their unquestioning obedience. Turkey is one of the countries with the highest paternalistic
leadership values both among Eastern communities and among ten countries examined by
Aycan (2006: 462). The second concept is ethical climate, which determines the working
order of organizations along with the development of their unique culture and thus leads to
certain behaviors. The last concept is work stress, which is the working place version of
human being’s responses to the effect caused by what happens in his environment during his
existence. This study provides a literature review on these concepts, examines their effects on
one another, subjects the data obtained through survey method to a series of analyses, and
interprets the findings.

Keywords: Paternalistic Leadership, Ethical Climate, Work stress, Teachers
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Youth Training and Social Patterns Historic Apprentice Training vis-a-vis
Contemporary Curriculum Research
Prof. Dr. Slobodan Dan PAICH8

Abstract
The Apprentice Training East and West was a time honored, tested way of education.
Documented material about surviving and historic professions training demonstrates
processes of master- apprentices relationship that graduates as bond to a profession.
One of the commitments of the Artship Foundation is historic inquiry into diversity of
learning models and their possible inspiration for contemporary curriculum design.
Tangible - Intangible Training Principals
Approached are characteristics of traditional apprentice training: doing and making daily
practices, memory and oral traditions. This chapter is partly based on discussing 14thcentury
studies of N. Coburn: Politics of Bazar and Qaum: Conceptualizing Potters in the Afghan
Political Arena. Also the translation of historic Beads of Dew from the Source of Life by
Rashahat Ain al-Hayat, which records Bahauddin Naqshband, apprentice with the renowned
potter and spiritual teacher, Amir Kulal.
Addressing Contemporary Crisis of Perseverance
The paper reflect on the significance of skills training and apprenticeship through addressing
the contemporary Crisis of Perseverance articulated by the members of Artship educational
initiatives as a response to the need among children and youth lacking role models or
witnessing success through perseverance. Artists, musicians, craftspeople, of all types are the
embodiment of achievable mastery and completion, hence their integration into hardcore
training programs as role models. This study is partially supported by Meltzoff, What
imitation tells us about social cognition: a rapprochement between developmental psychology
and cognitive neuroscience, Center for Mind, Brain & Learning, University of Washington
and Posner, How Arts Training Influences Cognition from University of Oregon.

Keywords: Youth Training, Social Patterns, Training

8

Director and Principal Researcher, Artship Foundation, San Francisco, Visiting Professor, AnthropologyCultural Studies Section, University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania
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Balkan Harbi Sırasında Ayvalık Küçükköy’e Göç Eden Boşnak Muhacirler
Assoc. Prof. Dr. Elif YILMAZ
Mimar Sinan University

Özet
Çalışmanın konusu en genel anlamıyla 1912’de başlayan Balkan Savaşları sırasında Sırpların
zulüm ve katliamlarından kaçarak Karadağ’ın Taşlıca şehrinden Ayvalık, Küçükköy’e göç
etmiş olan Boşnak muhacirlerin zorunlu göç esnasında yaşadıkları sorunlar ve güçlüklerdir.
II. Viyana yenilgisinden (1683) itibaren Balkanlarda süregelen savaşların en önemli
sonuçlarından biri de büyük göç dalgaları olmuştur. Boşnakların büyük bölümü doğup
büyüdükleri, vatan olarak kabul ettikleri bin yıllık toprakları kendi rızaları dışında artan siyasi
etnik baskılar ve büyük katliamlar sonucunda bırakmak zorunda kalmışlar ve bu topraklardan
koparılmışlardır. Boşnak nüfusun karşı karşıya kaldığı göç gerçeği, Boşnak diasporasını
meydana getirmiştir. Bugün Sancaklılar ve Bosna Hersekliler dünya ülkelerinin yaklaşık üçte
birine dağılmış durumdadırlar. Boşnaklar Avrupa’dan Amerika’ya ve Avustralya’ya kadar
dünyanın 70’den fazla ülkesinde bulunmaktadırlar. Yugoslavya’da, daha sonra Sırplar
tarafından işgal edilen topraklarda, 1911’de 1.241.076 olan Müslüman nüfus, 1921’de
566.478’e düşmüştür. Aradaki fark 622.025’tir ve bu sayı içinde 313.922 kişi Türkiye’ye göç
etmiştir (McCarthy, 1998; 190-191). Kesin olarak bilinememekle birlikte bugün Boşnak
muhacirlerin Türkiye’deki sayıları, farklı kaynaklarda 700.000 ile 5.000.000 arasında
değişmektedir.
Osmanlı Arşiv Belgelerine göre 1913-1918 yılları arasında İttihat ve Terakki’nin
gerçekleştirdiği sevk ve iskânların, Anadolu’nun bugünkü etnik ve dini dağılım ve karışımının
ana etkenlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Yaşayan tüm etnik gruplar dikkate alındığında
bu tarihler arasında genel bir hesapla, 17,5 milyonluk Osmanlı nüfusunun üçte birinin yer
değiştirdiği sonucuna varılmaktadır. (Dündar, 2001; 127-128) Gerek Türk-Yunan Nüfus
Mübadelesi, gerek diğer Balkan muhacirleri ile ilgili Türkiye’de pek çok araştırma
yapılmış/yapılmakta olmasına rağmen Boşnak muhacirlerinin göç etme süreci ve Türkiye’ye
geldikten sonra yeni toplumsal yapıya uyum sağlamada yaşadıkları güçlüklerle ilgili yapılmış
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araştırmaların bulunmaması; bu çalışmayı gerçekleştirmek istememizin başlıca nedenidir.
1878’den sonra başlayan ve günümüze kadar devam eden göçlerin sonucu olarak şu anda
Türkiye Cumhuriyeti’nin otuzu aşkın ilinde Boşnak asıllı vatandaşlarımız yaşamaktadır.
Çalışmamızda bu illerden biri olan Balıkesir’e bağlı Küçükköy beldesinde bir asırdır
yaşamakta olan Boşnak muhacirlerin göç etme ve yerleşme süreci incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Göç, Zorunlu göç, Muhacir, Küçükköy Boşnakları
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Challenges Facing the European Union and the European Integration Process Due to
the Refugee Crisis and Brexit

Prof. Dr. Valeri Modebadze9

Abstract
This article describes the main challenges that the European Union is facing over the last
years. It also analyzes the European Integration process and the emergence of the European
Union.
European integration process began after the Second World War.

European politicians

realized that “the old continent”, which was destroyed and razed to the ground, needed
unification in order to play more important role in the bipolar international system. The
European integration was a step by step process, which reached its culmination after signing
the Maastricht Treaty in 1992, when the European Union was formally established. European
Union created very favorable ground for free movement of people, goods, services and capital
within the internal market. Despite these positive developments, new threats emerged over
the last years that can put an end to the European integration process. From these threats and
challenges, particular attention is payed to Britain’s exit from the European Union (Brexit),
rise of radicalism and populist parties, migration crisis and a heightened terrorism threat.
Keywords: The European Integration Process, Brexit, Populism, extremism, migration crisis.

9

St. Andrew the First-Called Georgian University.
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Demokrasi ve Siyasal Katılımda Yeni Bir Boyut: Elektronik Demokrasi ve Elektronik
Seçimler
Res. Asst. Nil Çokluk Cömert10
Lect. Merve Özdemir11
Özet
İnsanlık tarihini değişime uğratarak bugüne gelinmesini sağlayan yazı ve matbaanın icadından
sonra büyük bir yenilik olan internetin ortaya çıkışı, teknoloji devrimini gerçekleştirmiştir. Bu
devrim dünya tarihini ve toplumları yeniden şekillendiren Tarım Devrimi, Fransız Devrimi,
Sanayi Devrimi gibi toplumsal yaşam pratiklerini ve insan ilişkilerini kökten dönüştüren
önemli bir gelişme olmuştur. Bu devrimle birlikte gerçekleşen sosyo-ekonomik dönüşüm
yönetim biçimlerini etkileyerek siyasetin işleyiş mekanizmaları için de alternatif modeller
yaratmıştır. Teknoloji devrimi mevcut demokrasi kavramının ve anlayışının evrilerek
dönüşmesine katkıda bulunmuş, insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri değiştirmiştir.
İnsan ilişkilerini değiştiren bu devrimle gelişen iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla
birlikte dijital ortamlar doğrudan katılımı sağlayan mecralar yaratmaya başlamıştır. Bu durum
kendine özgü bir kamusal alan yaratan internet ortamının katılımcı demokrasinin
gerçekleşeceğine dair vaatlerde bulunmasına imkân sunmuştur. Tüm yurttaşların yönetimin
her aşamasına tek bir tıkla katılımını sağlayan internet teknolojileri, elektronik demokrasinin
hayata geçirilmesi için insanlık tarihinde önemli bir aşama olmuş, temsili demokrasinin yerini
bireylerin doğrudan yönetime dâhil olabileceği katılımcı demokrasiye bırakmasına imkan
sunmuştur.
Demokrasi kavramının evrime uğramasıyla, temsili demokrasinin gün geçtikçe siyasal düzeni
sağlamada yetersiz kalmasıyla elektronik demokrasinin en önemli gerekliliği olan internete
eşit erişimin sağlanmasının gerekliliği yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. Yeni iletişim
teknolojilerinin toplumsal ve siyasal süreci nasıl değiştireceği önemli bir konu haline
gelmiştir.
İnternet ve demokrasi kavramlarını temel alan bu çalışma elektronik seçim ve elektronik
demokrasinin olanaklarını tartışarak daha iyi bir siyasal toplum düzeni açısından elektronik
demokrasinin önemini ve toplumda var olan sayısal uçurumun yarattığı engelleri, bunların
nasıl ortadan kaldırılabileceğini irdelemeyi amaçlamaktadır. Kuramsal temellere dayanan nitel
çalışmada elektronik demokrasi, siyasi katılım bağlamında elektronik seçim ve dünyada
elektronik seçim uygulamaları incelenecektir. İletişim teknolojilerinin her geçen gün hayatın
her alanına yayılmasıyla devlet-birey iletişiminin bu alana taşınması üzerine analizler sunarak
e-demokrasi açısından olanak ve sınırlamaları ortaya koyması çalışmayı önemli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Elektronik Demokrasi, Siyasi Katılım,
Elektronik Seçim

10
11

Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Tübitak Bursiyeri.
Öğretim Görevlisi, Kapadokya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

16

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Türkmen, Kazak ve Kıbrıs Türklerinin Halk İnançlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış
Assoc. Prof. Dr. Burak GÖKBULUT12
Assoc. Prof. Dr. Mustafa YENİASIR13

Özet
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de inanmadır. Geçmişten günümüze gelene kadar
insanlar, çeşitli varlıklara ve güçlere inanmışlar ve genellikle bunlara bağlı olarak farklı
birtakım uygulamalar geliştirmişlerdir. İnsanın doğasında var olan inanma duygusu ve İnsan
davranışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkan halk inançlarının temelinde geleceği bilme
arzusu ve güvenlik ihtiyacı gibi nedenler yatmaktadır.
Halk inançları bir milletin sözlü geleneğinden gelen, dil aracılığı ile nesilden nesile aktarılan
gelenek ve göreneklerdir. Halk inançları genel olarak ait oldukları toplumun kültürel
özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Türkmenistan’daki, Kazakistan’daki ve Kuzey
Kıbrıs’taki halk inançları da doğal olarak bu bağlamda düşünülebilir.
Araştırmada Türkmen, Kazak ve Kıbrıs Türklerinin geçmişten günümüze gelen birtakım halk
inançları bulunarak, tasnif edilecektir. Bununla birlikte Türkmen, Kazak ve Kıbrıs Türklerinin
geçmişten günümüze gelen halk inançları karşılaştırmalı olarak ele alınarak, benzerlikler ve
farklılıklar üzerinde durulacak ayrıca söz konusu benzerlik ve farklılıkların nedenleri de
ortaya konulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Türkmen Türkleri, Kazak Türkleri, Kıbrıs Türkleri, Halk İnançları,
Gelenek.
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Toplumsal Eleştiri Açısından Özker Yaşın’ın Girne’den Yol Bağladık Adlı
Romanına Bir Bakış
Assoc. Prof. Dr. Mustafa YENİASIR14
Assoc. Prof. Dr. Burak GÖKBULUT15

Özet
Edebî eserler, içinde bulundukları toplumsal yapıya bağlı olarak şekillenirler. Başka bir
ifadeyle edebî eseri, içinde bulunduğu toplumsal şartlar belirler. Özellikle Tanzimat Dönemi
Türk Edebiyatına bakıldığında söz konusu yıllarda verilen eserlerin aslında yaşanılan
dönemin net bir yansıması olduğu görülecektir. Bu yılların romanlarından olan Araba Sevdası
ile Felatun Bey’le Rakım Efendi isimli eserlerde işlenen temel konu, o yılların en önemli
toplumsal sorunlarından biri olan yanlış batılılaşmadır.
Kıbrıs Türk edebiyatının milli şairi Özker Yaşın, verdiği eserlerle içinde yaşadığı döneme ışık
tutmuş sanatçılardan biridir. Özker Yaşın, Kıbrıs’ı ve Kıbrıs mücadelesini anlatan birçok eser
kaleme almıştır. Kıbrıslı olması Özker Yaşın’ın bütün edebî hayatını etkilemiştir. Sanatçı,
Kıbrıs Türklerinin acı ve karanlık dönemlerini yaşamış ve bu dönemde meydana gelen
olayları eserlerine aksettirmiştir. O, yazmış olduğu eserlerle adeta içinde bulunduğu yılların
sözcülüğünü yapmıştır.
Bildiride Özker Yaşın’ın kaleme almış olduğu Girne’den Yol Bağladık isimli romandan
hareketle, yazarın o yıllarda yaşanan toplumsal olaylara bakış açısı değerlendirilecek ve
Yaşın’ın toplumsal olaylara yönelmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Özker Yaşın, Roman, Toplumsal Eleştiri, Kıbrıs Türk Edebiyatı,
Girne’den Yol Bağladık.
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The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Citizenship Behavior
The Moderating Role of Corporate Entrepreneurship
Assoc. Prof. Dr. Sema POLATCI16

Abstract
Corporate entrepreneurship is one of the rapidly growing concept in recent years. The reason
is that the only way to keep up with the competitive conditions in today's business world is
through flexibility, innovation and growth. This concept - corporate entrepreneurship - which
enables employees with entrepreneurial skills to make entrepreneurship within the company,
makes the bulky and static structure of large organizations dynamic, and gives power for
small organizations to grow rapidly.
In this context, this study have some aims. One of the aim of the study is to determine the
corporate entrepreneurship levels of the employee from different sectors. The second aim is to
find out the relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior.
There are lots of antecedents that are affecting organizational citizenship behavior. But the
most important antecedent of the organizational citizenship behavior is the job satisfaction.
According to the Organ’s organizational citizenship model, this relationship will be examined
on different sector employees. And the third and the most important aim of the study is to
determine the moderating role of corporate entrepreneurship on the relationship between job
satisfaction and organizational citizenship behavior.
According to the results, suggestions for researchers and practitioners will be presented.

Key Words: Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Corporate
Entrepreneurship
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İntermodal Yük Taşımacılığının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Lect. Dr. Elif Meryem YURDAKUL17

Özet
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olan lojistik sektörü
günümüzde hizmet sektörü içinde önemli bir paya sahiptir. Türkiye’de bu sektör gelişmekte
olan bir sektör olup halen nakliyecilik sektörü olarak algılanmaktadır. Ancak ülkenin coğrafi
konumu göz önünde bulundurulduğunda, uluslar arası ticaretinde gelişmesiyle, son yıllarda
lojistik sektöründe canlanma olmuştur. Lojistik hammaddenin başlangıç noktasından, nihai
tüketimin gerçekleştiği son noktaya kadar hizmetlerin tamamını kapsamaktadır. Bu süreç
içerisinde taşıma hizmetleri oldukça büyük öneme sahiptir. Taşıma şeklinin seçimi, kısa
sürede sevkiyat yada uzun ancak daha düşük maliyetli yöntemler arasında tercih
zorunluluğunu getirmektedir. İntermodal taşıma, malların iki veya daha fazla ulaşım türü
arasında aynı taşıma aracı veya kabın kullanıldığı taşıma türüdür. Kullanıcıların ekonomik
çıkarlarını gözetmeyi amaçlayan intermodal taşımacılık sistemi, yapısı gereği farklı
taşımacılık türlerinin, üstün taraflarını entegre eder.
Çalışmada lojistik ve taşımacılık sektörüne ilişkin kavramsal çerçeve belirlendikten sonra
intermodal yük taşımacılığı ile ilgili olarak taşımacılığın özellikleri bileşenleri ve tercih
edilme nedenleri açılanacaktır. Daha sonra Türkiye’de lojistik sektöründe intermodal
taşımacılığın yeri ve önemi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, İntermodal Taşımacılık, Entegre Taşımacılık.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Dahi Kurucusu
Tarana İsayeva Murad18
Özet
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocukluğundan asker olmak istiyordu. 1893
yılında Askeri Rüştiye'de okurken hatıralarında bir gün öğretmenin kendisine şöyle dediğini
söyler: "Oğlum senin de adın Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak, arada bir fark
bulunmalıdı. Matematik dersinde böyük başarı gösteren Müstafa"ya bundan sonra adın
Mustafa Kemal olsun." Matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi
Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi'nden yüzbaşı adını alarak mezun olan Mustafa Kemal
Şam'da göreve atıldı. Osmanlı Devleti hakim iken Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I
Dünya Savaşı'na katıldı. Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı,
1911-1912 yılları arasında Osmanlı imperatorluğu ve İtaliya Krallığı arasında geçen bir
savaştır.
Adı,
"Trablusgarp
Savaşı"
olmasına
rağmen
çarpışmalar
Trablusgarp dışında Adriyatik denizi, Ege adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı
bölgelerde de sürmüştür. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemalın ilk savaşıydı. Aynı yılın
eylülünde başlayan barış görüşmelerine rağmen çatışmalar sürerken, Karadağın 8 Ekim'de
Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi ve Balkan 'nın başlaması nedeniyle barışa razı
olunmasıyla Mustafa Kemal ve diğer subaylar İstanbul'a geri döndüler. Mustafa Kemal,
1905 yılında Şm'da 5Ordu'da, 1907'de Makedonya'daki 3.Ordu'da görevlendirildi. Manastır ve
Selanik'te görevli iken 1909'da İstanbul'daki (31 Mart Vak'ası) ayaklanmayı bastıran Hareket
Ordusu'nda görev aldı ve ayaklanma başarıyla kısa sürede bastırıldı. Arnavutluk isyanını
bastırma harekatına katıldı. Yunan kuvvetleri 9 Temmuz 1920'de Bursa'yı işgal ederek
Eskişehir yönünde ilerlemeye başladı. Ancak Yunan kuvvetlerinin ezilmesinden sonra
Mudanya'da mütareke görüşmeleri 3 Ekim 1922 tarihinde başladı.11 Ekimde imzalanan
Mudanya Mütarekesi'ne göre, Türkler ile Yunanlılar arasındaki savaş 14-15 Ekim gecesi sona
erecek, Meriç ırmağına kadar olan Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacak ve
İstanbul, barış antlaşması imzaladıktan sonra İtilaf Devletlerince boşaltılacaktı. Trakya'yı
teslim almak için 19 Ekim 1922 'de İstanbul'a gelen Ankara temsilcisi Refet Paşa büyük
gösterilerle karşılandı.

Anahtar kelimeler: Cumhuriyetin ilânı, Saltanatın kaldırılması, Türk İnkılâbı

18

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Pedaqoji Felsefe Doktoru.

21

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları
Prof. Dr.Taner ÇİFÇİ19
Assoc. Prof. Dr. Ayla ARSEVEN20
Asst. Prof. Dr. İlhami ARSEVEN21
Lect. Alev ORHAN22
Özet
Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin göçmen öğrencilerle ilgili deneyim, çokkültürlü yeterlilik
ve tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Sivas merkezde yer alan ve göçmen öğrencilerin en çok bulunduğu okullardan seçilen
ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 6 okulda görev alan 107 öğretmenden
oluşmaktadır. Çalışmada Guyton ve Wesche (2005) tarafından geliştirilen ve dünyada yaygın
olarak kabul gören, Akçaoğlu ve Arsal (2018) tarafından türkçe uyarlaması yapılan,
“Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği (ÇYÖ)” kullanılmıştır. 5 maddesi deneyim, 4 maddesi tutum ve
16 maddesi çokkültürlü yeterlik olmak üzere üç alt boyuttan oluşan ÇYÖ toplam 25
maddeden oluşmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin göçmen öğrencilerle ilgili deneyim,
özyeterlilik ve tutum düzeyleri belirlenirken; öğretmenlerin branş ve cinsiyetlerine göre bu
düzeylerin değişimi ortaya konulmuştur. Çalışmada verilerin analizi için SPSS 18 paket
programı kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin ölçekten aldıkları puanların aritmetik
ortalamalarının deneyim alt boyutu için; 11.30, tutum alt boyutu için; 7,24, öz yeterlilik alt
boyutu için; 34,43 olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre; öğretmenlerin çok kültürlü olumlu
tutuma sahip olmadıkları söylenebilir. Araştırmada öğretmenlerin tutum ve deneyim
puanlarının branşa göre değişip değişmediğini görebilmek için Mann-Whitney U testi
uygulanmış ve branş ile tutum arasında sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı bir fark
bulunmuştur. Öğretmenlerin deneyim puanlarının branşa göre değişmediği ortaya çıkmıştır.
Ölçeğin yeterlilik alt boyutu ile branş değişkeni arasındaki değişim için ilişkisiz örneklem ttesti uygulanmış, branş ve yeterlilik arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ölçeğin
deneyim ve tutum alt boyutları için cinsiyete göre değişimini bulmak için Mann-Whitney U
testi uygulanmış ve anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ölçeğin yeterlilik alt boyutunun
cinsiyet değişkenine göre değişimi için ilişkisiz örneklem t-testi uygulanmış ve anlamlı bir
farka rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlü eğitim, öğretmenler, tutum, yeterlilik
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The Psycholinguistic Approach to The Nayional Self- Consciousnes
Assoc. Prof. Dr. Gülcamal Rıskulova23

Abstract
Human sensitive values interprets to the language and textual form in the process of
communication then makes to act the lexical devices. The expressing of feelings depends
on psychological conditions. Exactly person”s feeling and it delivers with the perception
of admiration being glad, sorrow, horror, irritation etc. As far as the language is the
form of consciousness and every nation”s pruducts of feelings like creatures, events other
reflections of feelings are just linguistic. Everybody do not express their own opinions at
first sight, they analyze them. In this article we made a psycholinguistic approach on the
example from “Manas”.
Keywords: Perception, sense, influence, perceptible understanding, consciousness, intuition,
language means.
Аннотация
Адам сезими кабыл алган туюмдарын башкаларга билдирүүдө, баш мээде пайда
болгон сезимдик баам, нарктоо тилдик же тексттик формага айланып, лексикалык
каражаттарды аракетке келтирет. Кабыл алуудан жаралган сезимдик баамдын сыртка
билдирилиши психикалык абалдан келип чыгат. Тактап айтканда, адам сезими менен
кабыл алган туюмдарын таң калуу, сүйүнүү, өкүнүү, иренжүү, коркуу, чоочуркоо ж.б.
аркылуу башкаларга жеткирет. Тил адам баласынын акыл-эсинин формасы
болгондуктан жана ар бир улуттун аң-туюмунун продуктысы катары заттардын,
кубулуштардын, окуялардын ж.б. атын атоо, сезимге таасир эткен туюмдарды
чагылдыруу жеке тилдик гана көрүнүш болуп эсептелет. Реалдуу көрүнүштү,
кубулушту ар бир адам кандай кабылдаса, ошол бойдон бербестен, өзүнүн жеке
анализ-синтезинен өткөрүп туруп, анан жеткирет. Макалада Манас” эпосунан алынган
мисалдарга психологиялык талдоо жүргүзүү аркылуу сезимдик баам, улуттук туюм
түшүнүгүнө анализ жасадык.
Ачкыч сөздөр: Кабыл алуу, сезим, таасир этүү, сезимдик баам, аң-сезим, туюм, тилдик
каражат.
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Slow Journalism as a Remedy for Fake News: Can Slowing Down be a Solution?
Ph.D. Gül Esra ATALAY24

Abstract
New media technologies transformed the journalism practice and changed all the news
preparation process. With instant updating online news platforms, being first to give a story
became the most important journalistic criterion. As a result of the competition between
different news platforms, journalists are forced to upload a news story as fast as they can.
Fastness leads to the loss of quality in the news. Without fact checking, sufficient research
and editing, the news is published very shortly after creation by the journalist. This process is
one of the most important reasons for the increase of fake news in the new media era. Fake
news phenomenon caused the loss of reputation for journalism and journalists. Fact checking
internet platforms are increasing day by day to avoid misinformation. Slow journalism is a
new movement that is trying to find a solution to fake news, decreasing reputation of the
journalist and journalism and the loss of quality in the news. Taking its root from Slow
movement which is against globalization, slow journalism aspires after the recreation of
journalism by slowing down the whole process. This study aims to describe slow journalism
movement and discuss the possibility of it’s being a remedy for the problems related to
journalism and news in the new media era.
Keywords: slow journalism, fake news, post-truth, news criterions.
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The Effect of Belief in A Just World on Job and Life Satisfaction: A Research on Call
Center Customer Representatives

Lect. Fatih SOBACI25
Assoc. Prof. Dr. Sema POLATCI26

Abstract
We investigated the hypotheses that belief in a just world (BJW) would enhance job
satisfaction and life satisfaction. To test these hypotheses, we conducted study with call center
customer representatives (total N = 100). Correlation and regression analyzes are expected to
reveal the positive relationship between BJW and job satisfaction and life satisfaction. It is
thought that the results of the research will increase the interest in the field of organizational
behavior in the subject of fair world belief. Because it is thought that the relations between the
concepts will contribute to the organizations.This study is expected to contribute to the
literature, due to the first study examining belief in a just world, job satisfaction and life
satisfaction together.

Keywords: Belief in a just world, job satisfaction, life satisfaction
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Impact of Structural and Psychological Empowerment on Career Satisfaction and
Innovative Work Behavior
Asst. Prof. Dr. Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER27
Abstract
In the world of business, where competition is made more and more felt by itself,
organizations have to expect new and different ideas from their employees, to offer
employees opportunities to be successful and to integrate them with their organizations.
Empowerment is one of the important concepts to help managers fulfill this requirement. In
this study, empowerment is examined as structural and psychological empowerment which
are based on empowering employees. Structural empowerment can be defined as the
preparation of the environments by which managers can give them the opportunity to achieve
success within the organization. Psychological empowerment explains whether structural
empowerment is perceived by employees. Career satisfaction is an employee’s assessment of
progress towards achieving different goals (e.g., income, success, development) and
achievements related to her/his career. Innovative work behavior includes the introduction of
new ideas, the adoption, and implementation of these ideas. In this process, it is important to
prepare an environment where employees can express their opinions, to give them this
opportunity and to encourage them. Thus, the emergence of innovative behavior will be
ensured. In line with these explanations, the study was designed to determine the relationship
and impact of structural and psychological empowerment on career satisfaction and
innovative business behavior. In order to test the research model using data collected from
some businesses in Turkey sample survey method. As a result of the correlation analysis,
positive and significant relationships were found between the variables. The regression
analysis showed that structural and psychological empowerment positively affect career
satisfaction and innovative work behavior. Finally, it was determined whether psychological
empowerment had an intermediary role in the impact of structural empowerment on career
satisfaction and innovative work behavior.
Keywords: Structural Empowerment, Psychological Empowerment, Career Satisfaction,
Innovative Work Behavior
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Kelile ve Dimne’deki Ahlâkî Unsurlar
Assoc. Prof. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU28
Özet
Hint hükümdarı Debşelem için yazılan “Kelile ve Dimne” adlı eserin yazarı, Hint filozofu
Beydeba’dır. Bu eser Arap, Fars, Hint ve Yunan kültürleri hakkında önemli bilgilere sahip
olan İbn Mukaffa (ö. 142/759) tarafından Pehlevice’den Arapça’ya çevrildiği zaman, İslâm
düşüncesinin ilk kaynaklarından birisi olmuştur. Mezkûr eser ahlâk ve siyaset içerikli
yapısının yanında, İslâmî ilimlerin oluşum aşamasında yazılmış olmasından dolayı, ilgili
dönemi aydınlatmak açısından büyük önem taşımaktadır. Ahlâkî nasihatlerle donatılmış
eserin amacı, masallar ve gerçek hayattan alınan hikâyelerle bireysel ve toplumsal
davranışları iyileştirerek, mutlu bir yaşamın yollarını göstermektir. Buna ilaveten siyasetçilere
başarılı bir yönetimin şartlarını ve pratik olarak yapılması gerekenleri öğretmektir.
Bildirinin amacı ise, Kelile ve Dimne’de ele alınan ahlâkî unsurları felsefî bir çözümlemeye
tâbi tutmaktır. Toplumun duygu ve düşünce dünyasını yansıtan sembolik tarzdaki bu
hikâyelerin etik alanındaki etkilerine dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Kelile ve Dimne, Ahlâk, Siyaset, Nasihat, Hikmet
Moral Elements in Kalilah and Dimnah

Abstract
The author of the book “Kalilah and Dimnah”, written for the Indian ruler Debshelem, is the
Indian philosopher Beydeba. This work was one of the first sources of Islamic thought when
translated from Pahlavi to Arabic by Ibn Mukaffa (d. 142/759), who had important knowledge
of Arabic, Persian, Indian and Greek cultures. As well as the structure of moral and political
content of the works, it is of great importance to illuminate the related period due to the fact
that the Islamic sciences were written at the stage of formation. The aim of the work, which is
equipped with moral advice, is to show the ways of a happy life by improving the individual
and social behaviors through stories taken from fairy tales and real life. In addition, the aim of
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the work is to teach politicians the conditions of successful management and what should be
done in practice.
The purpose of the paper is to undertake a philosophical analysis of the moral elements
discussed in Kalilah and Dimnah. To draw attention to the effects of these symbolic stories
reflecting the society's emotions and thoughts on the ethical field.
Keywords: Kalilah and Dimnah, Ethics, Politics, Recitation, Wisdom
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Examining the Relationship Between Cooperation and Aristotle’s Techne
Ress. Asst. Gökhan Aşkar29
Ress. Asst. Aybüke Aşkar30

Abstract
According to Richard Sennett, cooperation as a technical skill underlies human interaction. In
this sense, cooperation is conceived as a behaviour which people reciprocally benefit from. It
is observed in rituals related to mutual respect and empathy in complicated relations. Against
destructive forms of cooperation, Sennett attempts to describe ‘hard cooperation’ which aims
to solve conflicts between people and gives priority to communication. In this regard,
cooperation is considered as a dialogic skill which is beneficial to conflict resolution. For
Sennett, this type of cooperation can be explained with reference to the Aristotelian concept
‘techne’. Aristotle mentions techne as a part of production. To him, since production is
different from action, techne cannot be an issue related to it. Following this argument, techne
seems to be a productive skill which overlaps creativity and artistic creation. In this paper, the
relationship between cooperation and techne is examined and the possibility to conceive
cooperation as techne is discussed.
Keywords: cooperation, techne, Aristotle.
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Nablusî’nin “Es-Sulh Beyne’l-İhvân fî Hükmi İbâhati’d-Duhân” Eserindeki
Görüşlerinin Usûl Cihetinden Tahlil ve Tenkidi
Asst. Prof. Dr. Ayşegül YILMAZ31

Özet
Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî (ö. 1143/1731), Şam ulemâsından olup fıkıh, tasavvuf ve
edebiyat gibi birçok ilim dalında eserler vermiştir. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren dünyaya
yayılan tütün kullanma alışkanlığı ile eşzamanlı olarak İslâm âleminde yeni bir tartışmanın
kapısı aralanmıştır. Sigaranın hükmü hakkında süregelen bu önemli tartışmaya kayıtsız
kalamayan Nablusî de es-Sulh beyne’l-ihvân fî hükmi ibâhati’d-duhân adlı bir risâle kaleme
alarak sigaranın mübah olduğunu savunmuştur. Bu tebliğde, Nablusî’nin sigara içmenin
mübahlığını savunurken eserinde ortaya koyduğu istidlâl metodunun, Fıkıh Usûlü ilmi
çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak
öncelikle eserin konu tertibi ve muhtevası hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Yedi bölümden
oluşan eserin birinci bölümünde Nablusî, sigara içmek de dahil olmak üzere bazı mübahların
hükmü hakkındaki ihtilafın sebeplerine; ikinci bölümde, tütün bitkisinin kısa bir tarihçesine;
üçüncü bölümde, mutlak olarak dumanın fayda ve zararlarına; dördüncü bölümde, tütün
bitkisinin ve dumanının faydalarına yer vermiştir. Bu tebliğ açısından asıl önem arz eden ve
tahlile konu edilen beşinci bölümde Nablusî, tütün içmenin haram olduğunu savunanların
dayandığı fâsit delilleri nakledip eleştirmiş; altıncı bölümde ise tütün içmenin mübahlığını
savunanların dayanaklarını ana hatlarıyla sunmuştur. Edebiyata yakın ilgisiyle tanınan
Nablusî, yedinci bölümde, kendisine ve başka şâirlere âit tütün ile ilgili beyitlere yer
vermiştir. Nablusî’nin sigaranın mübahlığını ispat etmede ve haramlığını iddia edenlerin
hüccetlerini çürütmede kullandığı deliller ve istidlâl metodu, -tebliğ hacmi elverdiği ölçüdeFıkıh Usûlü cihetinden değerlendirildiğinde hem konu özelinde bazı neticelere hem de ictihad
ve fetvâ usûlüne dâir daha genel birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Abdülganî en-Nablusî, sigara, ibâha, tahrîm, zarar.
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Gençlik Döneminin “Ergenlik” Kavramı İle Kısırlaştırılması

Asst. Prof. Dr. Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA32

Özet
Ergenlik kavramı, 19. yüzyıl sonlarına kadar çocuk gelişimi ile ilgili kaynaklarda yer
almamaktadır. 1904’te Stanley Hall “ergenlik” terimini kullanarak bu dönemin insan
gelişiminde ayrı bir evre olduğunu ortaya koymuş ve ergenliği, buhran ve sıkıntı dönemi
olarak ifade etmiştir. İslam eğitiminde ise ergenlik döneminin enerjik, dinamik, zengin ve
güçlü bir dönem olarak görüldüğü ve sorumluluk almak adına önemli bir zihinsel gelişim
evresi şeklinde telakki edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber’in ashabının büyük
bir kısmının, günümüz tabiri ile “ergenlik dönemi”nde olan 12-20 yaşlarındaki gençlerden
oluştuğu bilinmektedir. Buna ilaveten tarihte şahsiyeti ve icraatları ile tanınmış, gençlere
örnek olarak sunduğumuz birçok zatın yaş ortalamasının da aynı döneme denk geldiği
görülmektedir. Bununla birlikte anadolu kültüründe geçmişte, ergenlik olarak ifade edilen
yaşların “delikanlılık” olarak değerlendirilmesi, buna mukabil sorumlulukların bu yaşlarda
daha fazla verilmesi ve bu dönemde bireylerin “yetişkin” olarak muamele görmesi göz önüne
alındığında 21. yüzyılda anne-baba ve eğitimcilerin öncelikle ergenlik algısı ile ilgili bir
özeleştiri yapması ve kullandığı dili sorgulaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca
yetişkinlerin ergenlik algısının, gençler üzerinde olumlu/olumsuz birtakım etkileri olduğunu
söylemek de mümkündür. Dolayısıyla modern pedagojinin verilerini yok saymadan öncelikle
İslam eğitim geleneğinde ve Anadolu kültüründe çocukluk ile gençliğin ayrım noktasını,
özelliklerini ve sorumluklarını bilmek büyük önem arz etmektedir. Günümüzde aileler
tarafından “çatışma” olarak algılanan ergenliğe, olumlu bir bakış açısıyla yaklaşıldığında
ebeveyn tutumlarının değişeceği de aşikârdır. Nitekim ergenlik problemleri olarak bilinen
birçok husus, genellikle gündelik konularla ilgili olup dini, siyasi görüşü ne olursa olsun
hemen hemen her ailenin benzer şekilde tecrübe ettiği, ancak farklı metotlarla
çözümleyebildiği meselelerdir. Bu anlamda 100 İlahiyat öğrencisi üzerinde yaptığımız bir
32

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din
Eğitimi Ana Bilim Dalı.

31

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
araştırmada, gençlerin yaşadıkları sorunların genel itibariyle her ailede yaşanan türden
olduğu, problemlerin ekseriyetle iletişim hatalarından, ebeveyn tutumlarından ve benimsenen
din dilinden kaynaklandığı görülmüştür.
Tebliğde, “ergenlik” kavramının geçmişten günümüze nasıl algılandığı, modern pedagoji ile
değişen bakış açısı ve İslam geleneğinde nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve İlahiyat
öğrencilerinin aileleri ile yaşadıkları ve her iki taraf için de “sorun” olarak telakki edilen
konuların neler olduğu ve sorunların çözümünde ne tür bir dilin kullanıldığı ortaya
konulacaktır. Gençlerin ifade ettikleri sorunlar üzerinden anne-baba ve eğitimciler için
farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Gençlik, İlahiyat, Eğitim, İslam
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Tanrı Evreni Niçin Yarattı?
Asst. Prof. Fatma GÜNAYDIN33

Özet
Sekülerleşmenin ürettiği modern zihniyet, kutsaldan bağını kopardıkça yaşamın gayesine
ilişkin oluşan boşluk gitgide büyüdü. Bugün artık modern insan kendini Tanrıyı sorgulama
merciinde görerek dine ait her ne varsa rasyonel akılla ‘makul’ olmadan kabule yanaşmıyor.
Tanrısal eylemlerin niçin olduğunu irdelenip rasyonel akılla uyumluluğu onaylanmadan
‘değerli’ olamıyor. Öncenin ‘hikmetini anlama’ çabası yerini Tanrıyı sorgulama eylemine
bırakıyor. Bu çerçevede ateist ve deistlerin fazlaca gündeme getirdikleri ‘Tanrı evreni niçin
yarattı’ sorusu hem masum bir insani soru, hem de Tanrıya başkaldırının simgesel unsurlarını
içinde barındıran bir noktada durarak önemini koruyor.
Bu tebliğ, Tanrı’ya ‘niçin’ gibi bir sorunun yöneltilip yöneltilemeyeceği ve İslam’ın bu
hususla ilgili olarak sunduğu verileri bir araya getirme maksatlı olarak hazırlandı. İlk kısımda
sorunun felsefi düzlemdeki değeri üzerinde durulacak, ikinci kısımda ise İslam kaynaklarında
bu soruya cevap olabilecek açıklamalar seçki yapılarak özetlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tanrı, evren, yaratmak
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Pazarlamada Minimalizm Etkisi
Lect. Gökçe CEBECİ34

Özet
Sosyal ağların genişlemesi, global anlamda entegrasyonun artması, teknolojinin gelişmesi,
bilgiye ve veriye en az maliyetle, kolay aynı zamanda en hızlı yolla ulaşılması tüm bunların
neticesinde ticarette yaşanan gelişmeler “Pazarlama” dünyasına yeni bakış açıları getirmeye
başlamıştır. Durum böyle olunca pazarlama alanı içerisine, yepyeni pazarlama yaklaşımları
doğmuştur. Son yıllara bakıldığında pazarlama dünyasına yöntem, teknik, strateji ortaya
atıldı. Dijital anlamda pazarlama, geleneksel pazarlama uygulamalarının önüne geçmiştir.
Global anlamda yaşanan gelişmeler, teknoloji bazlı uygulamaların her geçen gün artması,
yeni pazarlama uygulamalarının ortaya çıkması geleneksel yöntemlere göre hızlı ve etkili
olması işletmelerin ve markaların pazarlama faaliyetlerine bakış açılarının değişmesine olanak
tanımıştır. Çünkü işletmelerin kaynakları dar ve zamanları az. Tüm bu durumlar neticesin de
işletmeler yeni pazarlama yaklaşımlarını daha sadeleştirilmiş ve önceden belirlenen stratejik
esaslara bağlı kalarak daha dar bir çerçevede amaca ulaşılma çabasındadırlar. Bu pazarlama
“Minimalist Pazarlama” olarak literatüre geçmektedir.
Çalışmada Minimalizm kavramını açıklayarak, işletmelerin ve markaların ürün-tasarımmağaza atmosferi ve ambalaj üzerinde minimalizm’i kullanmaları ve tüketiciye sunmaları
üzerinde örnekler verilerek yeni bir pazarlama trendi yaklaşımı üzerinde durulmuştur.
Tüketicilerin eskiye dönüşlerini göz önüne alan işletmeler ve markalar tüm bu gelişmeler
ışığında ürünlerde kaliteyi ön plana alarak pazarlamaya minimalizm dokunuşunu
getirmişlerdir. Çalışma minimalist pazarlamanın özelliklerini açıklayarak uygulama
alanlarından bahsedilerek sektöre ve işletmelere önerilerde bulunarak yeni bir pazarlama
trendinin farkındalığı üzerine durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Minimalist Pazarlama, Pazarlama, Pazarlama Stratejileri
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Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Etkisi
Lect. Pelin YİNAÇ35
Özet
Tarih boyunca üç sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Birinci sanayi devrimi buhar sistemlerinin
kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. İkinci sanayi devrimine baktığımızda ise petrolün yaygın
kullanımı ve üretim bandı sistemlerinin gelişimi ile üretim verimliliği artmıştır. Üçüncü
sanayi devrimi, elektrik-elektronik, bilgisayar ve internet alanında yaşanan hızlı gelişimle
informatik devrim olarak kendisini göstermiştir. Bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi
devrimi ise Endüstri 4.0 olarak ifade edilmektedir. Toplumların ekonomik üretim modelleri
tarihindeki son durağı olan Endüstri 4.0; Hannover 2011 Fuarında Almanların ortaya attığı bir
sanayi devrimidir. Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya
getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, dijital dinamiklerden yola çıkılarak
geleceğin akıllı üretim ekonomisini oluşturmak planlanmaktadır. Endüstri 4.0; dijital
dönüşümün oldukça hızlı bir şekilde yaşandığı dünyada, iletişim, bilişim ve internet
teknolojilerinin üretim süreçlerini yüksek oranlarda etkilediği bir ortamı ifade etmektedir. Bu
durumun üretimde verimlilik, maliyet avantajı, karlılık gibi firma düzeyindeki etkilerinin yanı
sıra, büyüme, istihdam, insan kaynakları, eğitim, yatırım, girişimcilik gibi makro düzeydeki
etkileri de söz konusu olmuş ve Endüstri 4.0 ekonominin tüm alanlarını etkisi altına almaya
başlamıştır. Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, robotik, yapay zekâ, otomasyon ve
akıllı fabrikalar Endüstri 4.0'ın teknik unsurlarıdır. Hızlı teknolojik ilerlemenin, işgücü
piyasası da dâhil olmak üzere piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı kavramsal düzeyde Endüstri 4.0’ı incelemek ve güncel araştırma
sonuçlarına ilişkin bir literatür taraması yapılarak Endüstri 4.0’ın işgücü piyasası ve istihdam
üzerindeki etkilerini analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler Endüstri 4.0, Teknoloji, İşgücü Piyasası, İstihdam.
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Industry 4.0 and Impact on Employment
Abstract
Throughout the history, three industrial revolutions have taken place in the past. The first
industrial revolution was realized by using steam systems. When we look at the second
industrial revolution, the widespread use of oil and the development of production line
systems and production efficiency have increased. The third industrial revolution has emerged
as an informatic revolution with the rapid development of electricity and electronics,
computers and the Internet. The last industrial revolution in which the information society has
come is expressed as Industry 4.0. The last stop in the history of economic production models
of societies is Industry 4.0; It is an industrial revolution put forward by the Germans at the
Hannover 2011 Fair.Industry 4.0 aims to bring Information Technologies and Industry
together. In line with this goal, it is planned to create a smart manufacturing economy of the
future based on digital dynamics Industry 4.0; In a world where digital transformation is
experienced quite rapidly, communication, information and internet technologies mean an
environment where production processes are highly affected. In addition to the company-level
impacts such as productivity, cost advantage, and profitability, this has also affected macrolevel effects such as growth, employment, human resources, education, investment and
entrepreneurship, and Industry 4.0 has begun to influence all areas of the economy. Cyber
physical systems, the internet of objects, robotic, artificial intelligence, automation and
intelligent factories are the technical elements of Industry 4.0. It is seen that rapid
technological progress has a great impact on the markets including the labor market.
The aim of this study is to analyze the effects of Industry 4.0 on the labor market and
employment by analyzing Industry 4.0 at the conceptual level and conducting a literature
review on current research results.

Keywords: Industry 4.0, Technology, Labor Market, Employment.
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Prihvaćenost Djece Bez Roditeljskog Staranja Od Strane Vršnjaka
U Uslovima Inkluzije
Ph.D. Adela JAHIĆ 36
Ph.D. Hurma BEGIĆ JAHIĆ 37

Abstract
Djeca bez roditeljskog staranja su veoma osjetljiva grupa kako u školskoj sredini tako i u
širem društvu. Mnogi faktori koji su prisutni u redovnim školama pojačavaju nivo stresa kod
djece iz dečijeg doma. U razvoju samosvijesti djeteta veliku važnost imaju ostvareni socijalni
kontakti. Cilj istraživanja je ispitati prihvaćenost djece bez roditeljskog staranja od strane
vršnjaka u uslovima inkluzije. Istraživanjem je obuhvaćeno 348 djece u šest škola na
području grada Tuzla. U radu je korišten Upitnik za ispitivanje prihvaćenosti djece bez
roditeljskog staranja od strane vršnjaka (adaptirani upitnik autorice Vantić, 2004). Obrada
podataka izvršena je u programu za statističku obradu podataka SPSS 21. Provjera
pouzdanosti mjerne skale izvršena je kroz ocjenu unutrašnje saglasnosti korištenjem
Cronbach alfa koeficijenta. Najviši procenat prihvaćenosti djece bez roditeljskog staranja je
prisutan u pozitivnom stavu prema djeci bez roditeljskog staranja jer 83,9% ispitanika je
odgovorilo pozitivno na tvrdnju „Družim se/družio bih se sa djetetom iz razreda koji je bez
roditeljskog staranja“ i 84,2% ispitanika je odgovorilo pozitivno na tvrdnju “Djeca bez
roditeljskog staranja su djeca kao i sva druga djeca“ koja se odnosi na stupanje u prijateljstvo
sa djecom bez roditeljskog staranja. Rezultati pokazuju da postoji značajna razlika na
sumarnoj varijabli u stavovima učenika prema djeci bez roditeljskog staranja u odnosu na to
da li su/nisu imali iskustvo sa djecom bez roditeljskog staranja u razredu.
Ključne riječi: djeca bez roditeljskog staranja, vršnjaci, prihvatanje, podrška.
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Education And Adapted Physical Activity In Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus

Kuduzović Edina,
Avdić Benjamin38

Sažetak
U istraživanju je analizirano ukupno 100 ispitanika koji su liječeni u Edukativnom centru
porodične medicine JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, a kojima je
dijagnosticiran diabetes melitus tip 2. Cilj je bio odrediti osnovne metaboličke parametre
(vrijednosti šećera u krvi, holesterola, triglicerida, arterijskog krvnog pritiska) i
antropometrijske parametre (tjelesnu težinu, tjelesnu visinu, Body Mass Index); odrediti
intenzitet fizičke aktivnosti.
Intenzitet fizičke aktivnosti je određen primjenom Međunarodnog upitnika fizičke aktivnosti
(IPAQ) kojim se ispituju vrste tjelesnih aktivnosti koje se provode kao dio svakodnevnog
života.
Utvrđeno je da je više od 90% odraslih osoba oboljelih od diabetes melitusa tip 2 imalo
prekomjernu tjelesnu težinu te da su se bavili fizičkom aktivnošću laganog intenziteta.
Svrha ovog rada je ukazati na značaj edukacije i fizičke aktivnosti kao ravnopravnih značajki
u tretmanu diabetes mellitusa tip 2.
Ključne riječi: diabetes mellitus tip 2, programirana fizička aktivnost, edukacija
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İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine
Bir Araştırma

Umut Eroğlu39
Kurtuluş Kaymaz40
Yunus Emre Aygül41
Özet
İşletmelerin yetenekli iş görenleri işletme de tutma ve potansiyel iş gören adaylarını işletmeye
kazandırabilmek adına işletmelerin markaya yapacağı yatırımların zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Çünkü işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet edebilmek için
sadece müşteri odaklı olmaları yetersiz kalmakta “farkındalık yaratmaları” hayati öneme
sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, işveren markasının örgütsel bağlılık ve iş
performansına olan etkisini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak, Çanakkale ve Bursa da
faaliyet gösteren işletmeler arasından kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 203 çalışandan
anket yoluyla veri toplanmıştır. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, İşveren markası
boyutlarından olan ilgi, gelişme ve uygulama değerlerinin, duygusal bağlılık üzerinde etkili
olduğu görülmektedir. İşveren markasının, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif
bağlılık üzerinde ise herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. İşveren markasının
alt boyutlarından olan gelişme değerinin ise, devamlılık bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi
vardır. Diğer taraftan, örgütsel bağlılık boyutlarından duygusal bağlılığın, görev ve bağlamsal
performans üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. İşletmeler, çalışanları arasında kuşak
farklılıklarını göz önünde bulundurarak atacağı stratejik adımlar ile fark yaratmış olacaklardır.
Dolayısıyla, Türkiye’ de yapılan çalışmaların oldukça kısıtlı olması bundan sonraki
araştırmalara da ışık olabileceği ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşveren markası, örgütsel bağlılık, performans
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The Dark Triad (Narcissism, Machiavellıanism and Psychopathy) in Organizatıon
Lect. Ph.D. Neriman ÇELİK42

Abstract
In this research the impact narcism and narcissistic qualities’ is addressed. Narcism and
narcissistic qualities prevalence is increasing during the recent years. The consequences of the
narcism shapes the individual and his/her interaction with others, accordingly it shapes
individual’s organizational relationships. Narcism is stated in literature as individual’s
personality characteristics as well as it’s pathologic extend. In this research the concept of
narcism is examined both in terms of personality characteristics and patholohic case, and its
impact on management style and leadership
will be explained.

Key Words: Narcism, Management, Leadership

42

Selcuk University, Turkey.

40

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

The Effect of Health Workers' Perception of Organizational Culture on Career
Satisfaction And Organizational Belonging
Lect. Ph.D Neriman ÇELİK43

Abstract
The purpose of this study is; the relationship between organizational culture and career
satisfaction and organızatıonal belonging is examined in the health sector. In this context, an
empirical study has been conducted with 175 occupations on the doctors with easy sampling
method from non-random sampling methods. The collected data were analyzed using SPSS
Amos 21™ software. According to the research findings, organizational culture perception of
the doctors has a positive and significant influence on career satisfaction. Organizational
culture explains 50, 5% of the change in career satisfaction. But According to the results of
the research, it is seen that the regression model which investigates whether organizational
culture has an effect on organizational belonging is meaningless. Therefore, it can be said that
organizational culture has no effect on organizational belonging.

Key Words: Health sector, Organizational culture, Career satisfaction, Organizational
belonging
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Kuantum Liderlik Yaklaşımının Davranışsal Olarak İncelenmesi: Özel ve Kamu
Kurum Yöneticileri Üzerine Uygulama
Asst.Prof. Dr. Gözde KOSA44
Özet
Günümüz yönetim anlayışında, örgütler dinamik sistemler olarak işlev gören karmaşık
yapılardır. Yönetimde Kuantum görüşü, bir organizasyonu ve üyelerini işbirliği ve etkileşim
ile güçlendirilmiş, birbirine bağlı enerjik varlıklar olarak görmektedir. Bu bağlantılar doğrusal
ve hiyerarşik değildir. Örgütlerde Kuantum perspektifi ise serbest akışlı etkileşimi vurgular;
örgütün iç dinamiği tüm örgüt üyelerini etkiler. Kuantum perspektifi, örgütlerde tek anlamlı
değişimin içeriden geldiğini ve çeşitli üyeler arasında ortaya çıktığını açıkça ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda örgütlerde, üyelerin ve toplumun yaşamında olumlu bir fark
yaratabilmek için ortak amaçlarla doğrultusunda hareket etmeyi destekleyen liderlik
yaklaşımları gerekmektedir. Kuantum liderlik yaklaşımı, hem bireyleri hem de örgütleri
belirlenen vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda besleyen iki yönlü açık iletişimle güçlü
ilişkiler kurma, üyeleri dinleyerek ve güçlendirerek bilgi edinerek gerçekten bilinçli kararlar
verilmesi yaklaşımlarını içermektedir. Araştırmanın amacı, özel ve kamu kurumlarında görev
yapan üst düzey yöneticilerin kuantum liderlik davranış algı düzeylerini belirlemektir.
Araştırma sorularının oluşturulmasında, öncelikle kuantum liderlik yaklaşımının özelliklerinin
ve yöneticilerin sahip olması gereken yeteneklerin belirlenebilmesi için alan yazın çalışması
yapılmış ve yöneticilerin kuantum liderlik becerilerine sahip olup olmadıklarının belirlenmesi
için kendilerine yarı yapılandırılmış anket formunun yanı sıra açık uçlu sorular yöneltilmiştir.
Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi ile
yürütülmüştür. Çalışma sonunda kamu ve özel kurum yöneticilerinin Kuantum Liderlik
davranışlarının geliştirilmesine yönelik sonuç ve öneriler paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kuantum Liderlik, Liderlik Davranışları, Üst Düzey Yöneticiler, Nitelik
Analizi, Nicelik Analizi
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Physiognomy With Philosophy Perspective

Prof. Dr. Abdullah Demir

Abstract
Physiognomy is a Greek term composed of, which are “physis” means nature and “gnomon”
means judgement, knowledge. Physiognomy is the ancient science of determining someone’s
character on the basis of their bodily features. Physiognomy, which has thousands of years of
knowledge and experience, has been used since ancient societies such as China, Hind, Greek.
Throughout history, every philosopher is based on his views on materialistic or idealistic
philosophy. While the idealist philosophers put forward ideas according to metaphysics (the
mental dimension of being), the materialist philosophers have had opposing ideas. Therefore,
a metaphysical subject, physiognomy, is accepted by idealist philosophers, but rejected by
materialist philosophers.

Keywords: physiognomy, philosophy, Greek, metaphysics.

43

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Innovations in Tourism and Hospitality
Lect. Davronov Istamkhuja Olimovich
Bukhara State University
Bukhara, Uzbekistan

Abstract
Currently innovations are an important factor in the economic competitiveness of firms. The
study of innovations in the services sector is still in its infancy, and the first studies appeared
only in the late 1990s. It becomes even harder when it comes to hotel and travel companies.
Tourism is currently one of the most promising industries in the world, and now it is
necessary to better understand innovations in this sector. This study aims to address a
common question: how to explain innovations in the field of hospitality and tourism.

Key words:
hospitality, tourist services, tourism industry, innovations, hotel companies, cost of
innovations.
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Serahsî’de Sahâbe Uygulamaları Bağlamında Maslahat Düşüncesi
Assoc. Prof. Dr. Mehmet DİRİK45

Özet
Serahsî, günümüzde Türkmenistan-İran sınırında yer alan Serahs veya civarında doğmuş bir
Hanefî hukukçudur. Onun Buhâra’da ilim tahsil ettiği ve, sonra da yine orada hocalık yaparak
ilmi faaliyetlerini sürdürdüğü, eserlerini Özkent (Uzcend) Hapishanesi’nde yazdığı ve
ömrünün son yıllarını Merginân (Fergana)’da geçirdiği göz önüne alındığında Karahanlılar
Devleti’nin saygın âlimlerinden biri olduğu ortaya çıkar. Onun ilmi şahsiyetini değerli kılan
özelliği, bağlı bulunduğu hukuk ekolünün usulünü “Temhîdu’l-Fusûl fi’l-Usûl”, fürû
görüşlerini ise “el-Mebsût” isimli eserlerinde delilleriyle temellendirmiş olmasıdır.
Maslahat, fıkıh literatüründe ruhî veya bedenî, şahsî veya toplumsal, dünyevî ve uhrevî
yararların elde edilmesini ve zararların giderilmesini ifade eden muhteva genişliğine sahip bir
kavramdır. Serahsî’nin mensubu bulunduğu Hanefî ekolünde dar anlamda maslahat-ı mürsele
veya istislâh yöntemine, geniş anlamda maslahata riayet prensibine dayanarak hüküm ve fetva
verilmesi ilkten benimsenen bir esas değildir. Hâlbuki Hanefîlerin dışındaki İslam hukuk
ekollerinde IV. ve V. yüzyıllarda maslahat ve makâsıd kavramları terim olarak kullanılmaya
başlanmış, bunlara dayanarak hüküm ve fetva verilmesi yerleşik bir kabul halini almıştır. Bu
durumda diğer ekollere mensup hukukuçuların maslahat ve makâsıd çerçevesinde
geliştirdikleri düşünce biçiminin Hanefî düşüncesinde büsbütün ihmal edildiği söylenebilir
mi?
Hanefî usulünde yer verilmediği için Serahsî, usul eserinde maslahat veya maslahat-ı mürsele
başlıklarına yer vermemiştir. Bu durumda geriye onun maslahatla ilgili görüşlerini el-Mebsût
adlı fürû eserinde ilgili nasların yorumu, kıyas ve istihsan arasındaki ilişki çerçevesinde
ortaya koyduğu yaklaşımlar, örf ve âdetle temellendirdiği hususlar ve sahâbe pratiği
çerçevesinde Hulefâ-yi Râşidîn uygulamalarına dair izahlarından tespit imkânı kalmaktadır.
Bu çalışmada Serahsî’nin maslahat düşüncesine dayanak teşkil edebilecek Hulefâ-yi Râşidîn
uygulamalarına getirdiği izahlardan hareketle eserlerinde maslahat eksenli çözümlemelerin
bulunup bulunmadığı tespit edilerek onun maslahat anlayışı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Serahsi, Sahabe, maslahat
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Parametric Modelling of Colorectal Cancer
Omolola Dorcas ATANDA46
Jimoh Mohammed SAKA47
Obiageli Mary EZEABASILI48

Abstract
Recent works on survival analysis have shown that cancer hazard function initially increases
with the age, then, it turns over and falls at the end of the lifetime, such behavior of the hazard
function is poorly modelled by univariate distributions such as the Weibull, exponential, loglogistic etc. due to the process of carcinogenesis which is a multistage process. In this study
we applied Parametric Survival Analysis using a Comparative approach to analyze the median
survival time, the survival and the hazard rates of 780 colorectal cancer patients.
Three compound survival distributions namely; Weibull- Poisson Distribution (WPD),
Inverse Weibull-Poisson Distribution (IWPD) and new Weibull Pareto distribution (NWPD)
were used in modeling the survival function of colorectal cancer patients. AIC was used to
select the best model among the three compound distributions. Weibull distribution (WPD)
gives the best with AIC value of 254.67. Also the survival rate decreases with time with a
value of 21.4% for 5 years and 15.1% for 10 years while the hazard rate increases with a
value of 13% for 5 years and 59% within the period of 10 years.
Keywords:
Survival function, colorectal cancer, Weibull- Poisson Distribution (WPD), Inverse WeibullPoisson Distribution (IWPD), new Weibull Pareto distribution (NWPD.
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Jeremy Bentham’da “Fayda” Kavramı
Asst. Prof. Dr. Tuğba TORUN
Düzce University

Özet
Jeremy Bentham (ö. 1832), klasik faydacı felsefesinin ve ahlak anlayışının kurucusu olarak
tanınır. Onun tarafından sistemli olarak sunulan faydacı ahlak kuramının, bugün bireylerin ve
toplumların hayatını en fazla etkileyen ahlak anlayışı ve yaşayışı olarak kabul edildiğini ileri
sürmek yanlış olmayacaktır.
Filozof, 1738 yılında ahlak alanında fayda (utility) kavramını dile getirdiğinde bununla “en
fazla sayıda insana en fazla mutluluk sağlayan şey, doğru ve yanlışın yegane ölçüsüdür”ü
kastettiğini ifade etmiştir. The Collected Works of Jeremy Bentham isimli eserinde, bir şey
toplumun mutluluğunu artırıyorsa onun fayda prensibine uygun olduğunu söylemiştir.
Dolayısıyla Bentham, kendisiyle yarar, avantaj, haz, iyilik veya mutluluğun kazanıldığı veya
zararın, acının, kötülüğün ve mutsuzluğun önlendiği şeyi fayda (utility) olarak tanımlamakta;
“fayda”dan kastettiği muradın bu olduğunu ifade etmektedir. Bu özelliklerin her biri aynı
zamanda fayda kavramının nitelikleri olmaktadır. Şöyle ki bir şeyin fayda sağlayıp
sağlamadığını değerlendirmenin ölçütü, bize veya topluma avantaj getirip getirmediği, haz
verip vermediği, mutluluk hissettirip hissettirmediği gibi unsurlar olmaktadır.
Bu şekilde tanımlanan fayda kavramı, felsefe, ahlak, siyaset gibi hem düşünce hem de pratik
hayatın içerisine bir bakış ve ahlaki duruş olarak girmiş oldu. Özellikle de ahlaki etkilerinin
daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
Bugünün temel ahlaki yaklaşımı olan ve bireyleri kuşatmış olan pragmatist ahlakın gerisinde
de fayda kavramına yüklenen anlamdan hareketle tanımlanan faydacı ahlakın olduğunu ileri
sürmek yanlış olmayacaktır. Buna binaen bu tebliğimizde İngiliz filozofu Bentham’ın fayda
kavramına yüklediği anlamlar ve bu anlamların bugünkü ahlaki hayatımızdaki etkileri
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Keywords: Jeremy Bentham, faydacı felsefe, ahlak, fayda kavramı
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Түркия және Өзбекстан қазақтарындағы балаға байланысты әдетғұрыптарындағы ерекшеліктер
Бейсегулова А.К.49

Қазақ халқы үшін баланың дүниеге келуі мағыналы да қуанышты жәйт. Мақалада
тарихи Отаннан тыс жерлерде өмір сүріп жатқан қазақ диаспорасының бүгінгі кезеңдегі
салт-дәстүрлері оның ішінде балаға байланысты әдет-ғұрыптарындағы ерекшеліктері
қарастырылады. Түркия және Өзбекстан қазақтарының арасында бала дүниеге
келісімен жасалатын ырымдардың сақталуы, өзгерісі яғни өзге этникалық ортада қалай
жалғасын тауып жатқандығы сарапталады. Екі елдегі қазақтардың дәстүр жалғастығы
әсіресе «қырқынан шығару», «тұсау кесу» сияқты

ырымдар салыстырмалы түрде

қарастырылып талданды. Мақала негізінен далалық зерттеу жүргізіп жинаған
материалдар негізінде жазылған.
Кілт сөздер: диаспора, салт-дәстүр, наным-сенім, нәресте, бесікке салу, қырық күн.
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Особенности традиции и обычаи при рождение ребенка у казахов Турции и
Узбекистана
Бейсегулова А.Қ.50
Для казахов рождение ребенка всегда было значительным и радостным событием.
Поэтому, и у казахов Турции и Узбекистана существует множество традиций и
обычаев, связанных с рождением ребенка и его воспитанием. В статье рассматривается
особенности и различие заложенной многовековой опыт и различные древние
верования у казахов этих двух стран. А также анализируется традционные детские
обряды как «қырқынан шығару» (вывести из сорока дней), «тұсау кесу» (разрезание
пут) и т.д.
Таким образом, нижеизложенные детские традиции и обычаи играли и играют
немаловажную роль в воспиатнии ребенка и его дальнейшей жизни.
Статья написана на основе материалов собранных в полевых исследованиях.
Ключевые слова: диаспора, тариции и обычаи,верование, младенец, класть в
колыбель, сорокадневия

50

Ph.D. Doktoral of al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty.

49

