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ÖN SÖZ
Yaşamın önemli boyutlarından biri olarak kabul edilen değerler, günümüz 

dünyasının en sorunlu alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yaşanan so-
runların nedenleri incelendiğinde çoğu zaman ve belirgin şekilde sorumluluk ol-
gusu ile karşılaşılmaktadır. Yaşamın farklı alanlarında gözlenen sorunların önemli 
kısmı birey ya da kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesindeki 
yanlışlardan veya yerine getirilmesindeki eksiklerden kaynaklanmaktadır. Bu ne-
denle sorumluluk olgusunun, diğer sorun ve sorun alanlarını da bünyesinde ba-
rındıran bir “tohum sorun” özelliği taşıdığı söylenebilir. 

Sorumluluk bilinç ve duyarlığının bireylere kazandırılması başlı başına bir 
eğitim sorunudur. Zira insanlığın sorunlarla mücadele etme konusunda üretti-
ği en stratejik ve etkili çözüm yolu, eğitimdir. Bu çerçevede sorumluluk eğitimi, 
sorunların asgari düzeyde olduğu huzurlu bir toplum ve yaşam inşa etmenin en 
stratejik yolu olarak değerlendirilebilir. Buna göre “tohum sorun” özelliği taşıyan 
sorumluluk sorunu ile ilişkili sorunların çözüme kavuşturulmasında sorumluluk 
eğitimi de “tohum çözüm” olarak nitelenebilir.

Eğitim yoluyla sorumlu birey ve toplumun inşa edilmesiyle birlikte bireysel, 
toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaşanan sorunların, henüz ortaya çık-
madan çözüme kavuşabileceği ya da en azından olumsuz etkilerinin aşağı çekile-
bileceği söylenebilir. Bu süreçte anahtar rolün eğitimcilere ve eğitim sorumluluğu-
nu üstlenen kurum ve kuruluşlara düştüğü belirtilmelidir.

Elinizdeki kitap, başta anne-baba ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitimci 
kesimler ile aile ve okul başta olmak üzere tüm eğitim kurum ve kuruluşlarının so-
rumluluk eğitimi süreçlerindeki rollerini yerine getirmeleri konusunda tespitlerde 
bulunmak; bu yönde çalışmalar yürüten kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları 
için bilimsel bir zemin oluşmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma 
dört temel bölüm halinde kaleme alınmıştır.

Eserin birinci bölümünde sorumluluk olgusu ele alınarak kuramsal bir te-
mel oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde sorumluluk ve eğitim olguları 
arasındaki ilişki ele alınmıştır. Üçüncü bölümde sorumluluk eğitimi süreci konu 
edilmiş; bileşenlerin rolleri ile ilgili tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
dördüncü ve son bölümünde ise eğitimci ve araştırmacı kişi ve kurumlara yönelik 
önerilerde bulunulmuştur.

Eserin hazırlanması sürecinde özellikle; bazı kaynaklara ulaşmada ve biçim-
sel düzenlemede katkı sunan Öğr. Gör. Enver Şahan ile yazım ve imla incelemesi 
yapan Öğr.Gör. Mustafa Aslanderen’e ve Arş. Gör. Rabia Nur Yeşil’e teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu eserin, ülkemizde ve dünyada “tohum sorun” niteliği taşıyan so-
rumluluk ve eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlara çözüm üretme konusunda eğitim 
ve bilim camiasına katkı sunmasını ümit ediyorum. 



SUNUŞ
Birçok imkân ve fırsatın küreselleştiği 21. yüzyıl dünyasında sorunların kap-

samı ve etkileri de küresel özellik kazanmıştır. Sorunların bir kısmı sonuç görü-
nümünde iken diğer bir kısmında neden olma gücü daha belirgindir. Göç, savaş, 
terör, açlık, çevre kirliliği, doğal afetler gibi sorunlar daha çok sonuç niteliği taşı-
yan sorunlardır. Bunların farklı sorunlara yol açması durumunda ise neden olma 
özellikleri öne çıkar. İnsan, bu sorunlardan zarar görmesi nedeniyle bir taraftan 
etkilenen; diğer taraftan ise sorumluluklarını yerine getirmeyerek sorunlara yol 
açtığından dolayı “sebep” konumunda bulunur.

İnsanın zarar gördüğü bu sorunların, aynı zamanda müsebbibi de olması ne 
anlama gelmektedir? Niçin insan zarar göreceği sorunun aynı zamanda ortaya çı-
karanı olur? Akıl ve iradesi insanı çözümün parçası olmaya zorlaması gerekirken 
niçin sorunun bir parçası, hatta temel nedeni haline gelmesini beraberinde getirir? 
Thomas Hobbes’un belirttiğinin de ötesinde gerçekten de insan hem diğer insanla-
rın hem de kendinin kurdu mudur? Bu ve benzeri sorular gerçekte sorunların te-
mel nedenlerinden biri olan insanın, sadece bir aracı değişken olduğu düşüncesini 
akla getirmektedir. Başka bir ifade ile insanın da ötesinde, nedenlerin de nedeni 
olan bir “tohum neden” olmalıdır. 

Tohum nedenler ortaya konulup bertaraf edilmeden, insanın, sorunların 
önemli bir kısmının temel nedeni olmaya devam edeceği belirtilmelidir. Bilinen 
benzetme ile “bataklığı kurutmadan sivrisinekleri öldürmek” sorunu ortadan kal-
dırmaz, sadece öteler. O halde sorunlarla mücadele etme ve çözüm üretme süreci-
ni, tohum sorunları belirleyip onlar üzerine odaklanarak başlatmak ve kararlılıkla 
sürdürmek gerekmektedir. 

Yaşanan çok yönlü ve kapsamlı sorunların ortaya çıkmasında belirleyici rol 
oynayan ve “tohum neden” nitelemesini hak eden durumların başında “sorumlu-
luk olgusu” gelmektedir. Yaşamın farklı alanlarında insan kaynaklı yaşanan küçük 
ya da büyük sorunlar irdelendiğinde, hemen hemen tamamına yakınının insan-
ların sorumluluklarına uygun davranmamasından kaynaklandığı dikkati çekmek-
tedir. İnsanların sorumluluk bilinç ve duyarlığı çerçevesinde hareket etmeleri du-
rumunda ise bu sorunların tamamına yakını ortaya çıkmadan bertaraf edilebilir, 
olumsuz etkileri en azından asgari düzeye çekilebilir.

Sorumluluk, doğumla birlikte gelmeyip yaşam sürecinde kazanılan insana 
özgü bir özelliktir. Bilgi, duygu ve beceri zeminine oturan sorumluluk özelliği, 
bireylere ancak doğru bir eğitim yoluyla kazandırılabilir. “Sorumluluk eğitimi” adı 
verilen bu süreç; zaman, mekân ve birey farkı gözetmeksizin tüm yaşamı kapsar. 
Sorumlu bireylerden oluşan huzurlu ve düzenli bir toplum ve yaşam inşa etmek, 
sorumluluk eğitiminin en genel amacıdır.

Birey, toplum ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğu üzerinde bu denli etkili 
olan sorumluluk eğitimi konusunda tüm dünyada önemli çalışmalar yapılmakta-
dır. Buna karşılık sorumluluk eğitimi konusunda istenilen başarının sağlanabildi-
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ğini söylemek mümkün görünmemektedir. Zira yaşamın farklı alanlarında yoğun 
olarak sorunların yaşanmaya devam etmesi ve bunun önemli ölçüde bireylerin ve 
kurumların sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyor olması, bu 
tespiti doğrular niteliktedir. 

Bu durum, başta eğitimciler olmak üzere toplumun her kesiminin üzerinde 
tekrar tekrar düşünerek ve geliştirerek sorumluluk eğitimi süreçlerini daha nite-
likli hale getirme konusunda çözümler üretmelerini, kararlar almalarını ve uygu-
lamalarını gerektirmektedir. Hiçbir kişi ya da kurum bu iyileştirme çalışmalarının 
dışında kalamaz, kalmamalıdır.

Siyaset ve hukuk gibi kurumların yanında ve ötesinde aile, okul, toplum, 
medya ve akran grupları; ebeveyn, öğretmen, kanaat önderi, arkadaşlar ve tüm 
yetişkinler gibi eğitim ve eğiticilik vasfı önde olan kişi ve kurumların tamamı bu 
kapsamdadır. Bunların her biri, farklı ortamlarda da olsa sorumluluk eğitimi sü-
reçlerinin önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle tohum sorun olarak 
nitelenen sorumluluk bilinç, duyarlık ve becerilerinin birey ve topluma kazandı-
rılmasına bu bileşenlerin elbirliği ile müdahale etmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda öncelikle;
•	 	Milli	 ve	 evrensel	 bir	 değer	 olarak	 sorumluluk	 olgusunun	 çerçevesinin	

doğru çizilmesi,
•	 	Sorumlulukla	ilgili	bilgi,	duygu	ve	becerilerin	bireye	bütünlük	içerisinde	

kazandırılması,
•	 	Bu	özellikler	listesinin	bireysel,	toplumsal	ve	kurumsal	düzeyde	yaşanan	

bir kültür haline gelmesi için eğitim süreçlerinin planlanması,
•	 	Planlanan	eğitim	süreçlerinin	uygulanması,	
•	 	Bilimsel	araştırmalara	dayalı	olarak	değerlendirilmesi	ve	sürekli	geliştir-

meye odaklanılması,
•	 	Tüm	bu	iş	ve	işlemlerde	tüm	tarafların	işbirliği	yapması	ve	koordine	ol-

ması
önem arz etmektedir. 

Bu eser, ifade edilen bu sürece katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bi-
rey ve topluma doğru bir sorumluluk kültürü hakim olmadan huzura kavuşula-
mayacağı; her geçen gün yeni ve daha kapsamlı sorunlarla karşılaşmak zorunda 
kalınacağı düşünülmektedir. 

Alanyazına ve günümüz sorumluluk eğitimi sorunlarının aşılmasına katkı 
sunması temennisiyle…

Prof. Dr. Rüştü YEŞİL 
ORCID No: 0000-0002-8839-0431 

10.11.2020
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Bu bölümde sorumluluk olgusu farklı yönleri ile tanıtılmış; kitabın ilerleyen 
bölümleri için kuramsal zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede sorum-
luluk olgusunun temelleri, tanımı, türleri ve insan-yaşam-sorumluluk ilişkisi ele 
alınmıştır.

SORUMLULUK

BİRİNCİ BÖLÜM



1.1. Giriş

Karmaşık ilişkiler ağını barındıran yaşam, sürekli işleyen bütüncül bir sistemi 
kapsar. Bünyesinde birçok alt sistemi ve sistemler arasındaki ilişkileri içeren ya-
şamın devam ediyor olması; onun birtakım kaideler içerisinde yürüdüğünü gös-
termektedir. Ortak amaçları gerçekleştimek üzere bileşenlerinin bir araya gelmiş 
olması sisteme güç ve enerji katarken ters ilişki, çelişki ve yönelişlerin olması ise 
zafiyeti ve sorunları beraberinde getirir.

Varlık âlemini biçimlendiren bu kaideler, sistemin tüm elemanlarına yüklen-
miş olan görev ve sorumlulukları kapsar. Her bir bileşenin görev ve sorumluluk-
larını yerine getirmesi, sistemin işlemesinin ve varlığını sürdürmesinin en önemli 
ön koşuludur. Varlık âlemindeki düzen, intizam ve ahenk; bileşenlerin kendi üzer-
lerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ile sağlanabilir. Görev ve 
sorumlulukların yerine getirilmemesi ise önce kaos ve karmaşayı, sonra sistemin 
tıkanmasını	ve	akabinde	iflasını	beraberinde	getirir.

Sistem açısından “insan”, diğer bileşenlerden farklıdır ve daha önemlidir. İn-
sana bu ayrıcalık ve önemi kazandıran temel etken, onun akıl, bilinç ve irade sa-
hibi	varlık	olmasıdır.	Zira	insan	bu	vasıfları	nedeniyle	sistemin	kurucusu,	işleticisi	
ve değerlendiricisi rolünü üstlenmiştir. Kurma, işletme ve değerlendirme aşamala-
rında sergilediği tutum ve davranışları ile insan, sistemi kuran ve geliştiren olabil-
diği	gibi	kurulu	bir	sistemi	durduran	ya	da	iflas	ettiren	varlık	da	olabilir.	

İnsan, sistemin işlemesi için gerekli olan bilgiye sahip olan varlık olmanın 
ötesinde, sisteme ve bileşenlerine ilişkin bilgi ve değer üretebilmekte; yön ve hedef 
tayin edebilmekte; sistemin kurulmasına, işlemesine ve geleceğine ilişkin kararlar 
alıp uygulayabilmektedir. Bu yetenek ve imkânları insana bir taraftan önemli bir 
güç kazandırırken diğer taraftan da sistemin işlemesi ve işletilmesi konusunda di-
ğer varlıklarda olmayan bir takım görev ve sorumlulukları yüklemektedir.

Sistemin varlığını sürdürmesi ve amaçlarını yerine getirmesi, bileşenlere 
ilişkin görev ve sorumluluk tanımlamalarının doğru yapılmasına ve her bileşe-
nin bunları yerinde ve zamanında yerine getirebilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu 
nedenledir ki insalık tarihi boyunca birçok filozof, bilim insanı, yazar ve düşünür, 
görev ve sorumluluk kavramlarının kapsamı, oluşumu, gelişimi, yaşam üzerinde-
ki etkileri üzerinde sayısız çalışma yapmış, kuram, yaklaşım ya da modellemeler 
ortaya koymuşlardır. Bu insanlar çoğunlukla, insanlığın mücadele içinde olduğu 
sorunların temel nedeni olarak “sorumluluk” olgusuna özel olarak vurgu yapmak-
tadırlar. 

Yao (2019) sorumluluğu, çağın ruhu olarak nitelemektedir. Ona göre sorum-
luluk almak, toplumsallaşma ile sonuçlanan manevi bir bakış açısını ifade etmek-
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tedir. Sorumluluk, Davis ve Murrell’e (1994) göre gelişim süreçlerinin, Hughes’a 
(2001) göre ise yaşam boyu öğrenme politikalarının anahtar kavramı niteliği taşı-
maktadır. Patah, Ihsan ve Ma’mun (2020) ise sorumluluğun hayata hazırlanmanın 
en önemli parçalarından birini oluşturduğunu vurgulamaktadırlar. Onlara göre 
sorumluluk, eğitim yoluyla kişilik özelliği haline gelmesi ile birlikte yaşam kalite-
sini beraberinde getirecek bir olguyu ifade etmektedir. 

Sorumluluk kavramının doğru tanımlanmayışı, çerçevesinin yanlış ya da ek-
sik çizilmesi, sorumluk bilinç ve duyarlığının bireylere yeterince kazandırılama-
yışı gibi etkenler, insanlarda gözlenen “sorumsuz davranışlar” ya da “sorumluluk 
karmaşası” ile sonuçlanır. Bu da yaşamın farklı alanlarında yaşanan sorunların te-
mel nedeni olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle ilk olarak sorumluluk kavramı-
na ilişkin doğru bir düşünsel zemin ortaya koyabilmek; çerçevesini ve kapsamını 
doğru betimlemek önem arz etmektedir. 

Bu doğrultuda aşağıda, öncelikle sorumluluk kavramı ile yakın ilişki içerisin-
de olan kavramlar ile sorumluluk kavramının örtüştüğü ya da ayrıştığı yönlerin 
tespit edilmesine çalışılmış; sorumluluk olgusunun temelleri ve kaynağı irdelen-
miş; ardından da bu açıklamalar ve alanyazındaki tanımlamalar eşliğinde tespit-
lerde bulunulmaya çalışılmıştır.

1.2. Sorumluluk ile İlişkili Bazı Kavramlar

Sorumluluk kavramına ilişkin doğru bir zemin ve kapsamın oluşabilmesi hiç 
şüphesiz, yakın ilişki içinde olduğu diğer kavramlarla ilişkilerinin doğru belirlen-
mesini gerektirir. Sorumluluk üzerinde yapılan bilimsel ve düşünsel çalışmalara 
ilişkin alanyazın incelendiğinde (Durali, 2011; Lintner, 2006; Özen, 2014; Hughes, 
2001) sorumluluk olgusunun tanımlanması, açıklanması ya da kapsam ve niteliği-
nin belirlenmesinde yakın ilişki içerisinde olduğu bazı kavram ve durumların öne 
çıktığı dikkati çeker. Görev/ödev, tercih/seçim, irade, hak, özgürlük, yetki/otorite, 
denetim, disiplin, ceza-ödül gibi kavramlar örnek olarak verilebilir. 

Görev/Ödev ve Sorumluluk

Alanyazında sorumluluk kavramı ile en çok birlikte kullanılan kavramların 
başında “görev ve ödev” kavramları gelmektedir (Kıncal, 2015; Bursa, 2019; Du-
rali, 2011; Aydın, 2019). Özellikle yasal metinler incelendiğinde ödev/görev ve 
sorumlulukların genellikle aynı başlık altında kullanıldığı gözlenmektedir (MEB, 
2020; Kıncal, 2015). Bu durum, sorumluluk ile görev ve ödev kavramlarının birbi-
ri ile aynı olmadığını; ancak birbirini çağrıştıracak kadar yakın bir kapsama sahip 
olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’nde (2020) görev kavramı “bir nesne veya 
bir kimsenin yaptığı iş, işlev, vazife”; ödev kavramı “yapılması, yerine getirilmesi, 
insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, 
vecibe” olarak tanımlanırken sorumluluk kavramı “kişinin kendi davranışlarını 
veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, 
mesuliyet” olarak anlamlandırılmıştır. Bu genel tanımlamalar dikkate alındığında 
şunlar söylenebilir:

•	 Ödev ve görev insan ya da başka bir varlık/nesne için olabilirken sorum-
luluk yalnızca insan için geçerli bir kapsama sahiptir.

•	 Ödev ve görev başka bir güç/otorite tarafından yüklenirken sorumluluk 
bireyin kendi tercihlerinin doğal bir sonucu olarak bireyin kendisi tara-
fından üstlenilmesi özelliği baskındır.

•	 Ödev ve görev özellikle yasal metinlerde net tanımlamalarla sınırları be-
lirlenip çerçevesi çizilirken sorumlulukların çerçevesi tam olarak belir-
lenemez. 

•	 Görev ve ödevler yerine getirilme yönüyle ölçülebilirken sorumluluk 
için böyle bir ölçümün yapılması oldukça zordur.

•	 Görev ve ödevler daha çok dış kaynaklar, sorumluluklar ise bireyin ken-
di öz kaynağından beslenir.

•	 Ödev ve görevler karakterin bir parçası olarak nitelenemezken sorumlu-
luk karakterin önemli bir parçasını oluşturur. 

•	 Ödev ve görevler dış yaptırımlarla denetim altında tutulurken sorumlu-
luk benimseme üzerine temellenir, içsel araçlarla denetlenir.

Bunların yanı sıra ödev ve görevlerin, sorumluluk ile örtüşen ve örtüşmeyen 
kısımlarının olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle bilimsel ya da yasal metinlerde, 
ödev/görev ve sorumluluk kavramlarının genel olarak birbirini tamamlayacak şe-
kilde birlikte kullanıldığı; diğer taraftan da sorumluluğun görev ve ödevleri de 
içeren daha kapsamlı bir kavram olduğu söylenebilir.

Tercih/Seçme-İrade ve Sorumluluk

Tarih boyunca sorumluluk konusunda sarf edilen düşüncelerin önemli bir 
kısmı, onun kaynağı ya da hangi durumlarda sorumlu olunacağı ile ilgilidir (Ya-
şartürk, 2019; Aydın, 2019; Waller, 2019; Zhu ve Gu, 2019). Bu konuda yapılan 
açıklamalar incelendiğinde sorumlu tutulabilmesi için bireyin tutum ve davranış-
ları	ile	ilgili	alternatiflerin	olmasının	ve	özgür	iradesi	ile	tercihte	bulunabilmesinin	
temel ön koşul olarak nitelendiği dikkati çekmektedir (Berberoğlu, 2017; Şahan, 
2011; Waller, 2019). 

4 Tohum Sorun: Sorumluluk ve Eğitimi



Sorumluluktan söz edebilmenin ön koşullarından biri olan “tercih”, bireyin 
karar,	tutum	ve	davranışları	ile	ilgili	alternatiflerinin	bulunmasını	ifade	etmekte-
dir. Benzer bir durum, irade için de söz konusudur. Verdiği karar ya da sergilediği 
tutum ve davranışta bireyin zorunluluk/cebir durumunda kalması, yine sorumlu-
luğu ortadan kaldırmaktadır (Özdemir, 2019; Duralı, 2011). Başka bir ifade ile se-
çeneklerin olmadığı ya da iradeye bağlı olmaksızın zorunlu tercihlerinden dolayı 
bireyin sorumlu tutulması doğru değildir.

Kısaca bireylerin verdikleri karar ya da sergiledikleri tutum ve davranışlardan 
sorumlu olmaları için farklı seçenekler arasından kendi iradesi ile tercihte bulun-
ması bir ön koşul iken, sorumlu olma bu durumun bir sonucudur. Bireylerin han-
gi karar, tutum ve davranışlarından dolayı sorumlu tutulabileceği ile ilgili tespitler 
açısından bu ön koşulun sağlanmış olması, önemli bir ölçüt niteliği taşımaktadır.

Yetki/Hak-Özgürlük ve Sorumluluk

Günümüzde olduğu gibi özellikle son üç asırda dünya kamuoyunu ve ülkeleri 
en fazla meşgul eden kavramların başında hak ve özgürlük kavramlarının geldi-
ği söylenebilir. Siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamın biçilenmesinde 
dünyanın her yerinde bu kavramlar gündemi ve gelecek planlamalarını belirgin 
şekilde etkilemektedir.

Hak kavramı TDK Sözlüğünde (2020) “adalet, pay, hukukun gerektirdiği 
veya birine ayırdığı şey, verilmiş emekten doğan manevi yetki” olarak tanımla-
nırken yakın anlamlı olarak nitelenebilecek “yetki” kavramı da “bir görevi, bir işi 
yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak” olarak 
tanımlanmaktadır. Özgürlük ise “her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın 
kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu” şeklinde 
tanımlanmıştır. Başka bir ifade ile yetki/hak ve özgürlük, insan olmanın gereği 
olarak sahip olunan birtakım yetkileri ve serbestiyeti kapsamaktadır. Buna ek ola-
rak yetki, hak ve özgürlüklerin genel olarak yasalarla da teminat altına alındığı 
belirtilmelidir.

Özellikle Batı ülkelerinin Orta Çağ’daki baskıya dayalı kendi karanlık dün-
yalarından çıkabilmek için gerçekleştirdikleri rönesans ve reform hareketlerinde 
kurtuluş reçetesi olarak hak ve özgürlüklerin altı özenle çizilmiştir. Daha sonraları 
ise bu kavramlar doğrultusunda gelişen olaylar tüm dünyaya dalga dalga yayılmış 
ve etkisini yaşamın her alanında göstermeye başlamıştır. Buna rağmen geçen üç 
asırlık dönem boyunca hak ve özgürlükler sorunu çözülemediği; ek olarak birçok 
farklı sorunun yaşanmasına da yol açtığı söylenebilir.

Hak ve özgürlük gibi gayet insanî olan iki değerin yine insanlık âleminde yeni 
sorunlara yol açması, ifrata kaçan anlam ve önem atfedilmesi ile açıklanabilir. Baş-
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