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ÖZET

Günümüzde  içinde  yaşadığımız  halka  baktığımızda  oldukça  değişik  tutum  ve 

davranış  örnekleriyle  karşılaşıyoruz.  Çoğu  zaman  da  bu  davranışlar  birbirleriyle 

çelişmekte hatta bazen çatışma halinde oldukları da gözlenmektedir. Bu sonucun çok 

çeşitli  sebepleri  arasında  nesillere  kültürümüzde  örnek  olabilecek  karakterlerin 

yeterince sunulmadığını görüyoruz. 

Türk destan ve mitolojileri, pek çok tutum ve davranış örnekleri sergilemektedir. 

Bu örnek davranışlar, mitolojilerimizle birlikte Dede Korkut Hikâyeleri’nde de kendini 

gösterir.  Destanlarımızın  aslında  sıra  ve  saygı  anlayışının  yanında  ataya  bağlılık  ve 

hürmet anlayışı üzerene geliştiği görülmektedir. 

Töreyi  temsil  ededen destan ve mitolojiler,  kültür  değerleri  olmanın yanında,  eğitim 

alanında  yararlanılmayı  bekleyen  duru  ve  zengin  kaynaklardır.  Bunlarda  yer  alan 

karakterlerin,  kişilikli  toplumlar  oluşturmada  örnek  davranış  modelleri  olarak  bize 

öncülük etmeleri sağlanmalıdır.
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İstendik  davranış  oluşturma  ya  da  değiştirme  süreci  (Senemoğlu  1997:92)  olarak 

tanımlanan  eğitimi  bir  sosyalleşme  olarak  da ele  almak mümkündür.  Bu anlamda eğitim, 

bireyin  bireye  özgü  duruma  gelmesi  kadar  aynı  zamanda  onun  topluma  ilişkin  bir  parça 

olmasının da aracıdır. Bireyin toplumun bir parçası haline gelmesi ise, eğitim yolu ile topluma 

ait  birikimden yararlanması  ve böylece  elde edilen  yararın  tekrar  topluma dönüştürülmesi 

demektir (Hoşgörür 2007:135).

Günümüzde içinde yaşadığımız halka baktığımızda oldukça değişik tutum ve davranış 

örnekleriyle karşılaşıyoruz. Çoğu zaman da bu davranışlar birbirleriyle çelişmekte hatta bazen 



çatışma  halinde  oldukları  da  gözlenmektedir.  Bu  sonucun  çok  çeşitli  sebepleri  olabilir. 

Bunlardan  bir  tanesi  de  insanımıza  gelecek  nesillere  kültürümüzde  örnek  olabilecek 

karakterlerin yeterince sunulmadığını söyleyebiliriz. Halbuki tarihimiz ve kültür değerlerimiz 

bizi çevresinde toplayabilecek sayısız örneklere sahiptir.  İnsan yaşamı boyunca hem kendi 

kendine  hem  de  başkalarının  rehberliğinde  öğrenir  (Korkmaz  2003:204).  Bireylerin  bu 

davranışları  kazanabilmek  için  bunları  bilen  kişilere  ya  da  kurumlara  başvurmak  zorunda 

kalırlar,  başka  bir  deyişle  çevreleri  ile  eğitsel  ilişki  içine  girmeleri  (Başaran  1993:38) 

yeterlidir.  Bu  da  önce  zorunlu  eğitim  kurumlarıyla  sonra  gönüllü  kuruluşların  desteğiyle 

gerçekleşebilir.

Toplumla  bütünleşen  bireylerin  toplum  içinde  kendilerine  saygın  bir  yer 

edinebilmeleri,  toplumla  ilgili  rolleri  iyi  oynayabilmeleri  ve  toplumun  kendilerinden 

beklentilerini  istenildiği  şekilde  yerine  getirip,  uyumlu,  üretken,  iyi  birer  vatandaş 

olabilmeleri  için  bazı  yeni  davranışları  öğrenmeleri  gerekir  (Hoşgörür  2007:152).  Bu 

davranışlar, yine toplumun özünden doğan, kendi içinden çıkan, o toplumun dünya görüşünü, 

inanışlarını, tarihini, edebiyatını hatta yasalarını içinde barındıran destan ve mitolojilerde tüm 

derinliğiyle  yaşamaktadır.  Bu anlamda diyebiliriz ki toplumun ihtiyaç duyduğu tüm model 

davranışlar yanıtını, asırlar boyu kendisinin üretip taşıdığı en güzel kültürel mirasların başında 

gelen destan ve mitolojilerde bulmaktadır. Bireyler bu davranışları kazanabilmek için bunları 

bilen  kişilere  ya  da kurumlara  başvurmak zorunda kalırlar,  başka bir  deyişle  çevreleri  ile 

eğitim ile ilgili ilişki içine girerler (Başaran 1993:38).

Bu anlamda destan ve mitolojilerde sergilenen tutum ve davranışlar, kişilerin toplumla 

olan ilişkilerinde,  ihtiyaç  ve sorumluluklarının  aydınlanmasında  ve eğitim alanında  en iyi 

rehberdir.  Devlet  yöneticileri  ile  halkın  ilişkisi,  yöneticilerin  adalet  ve  birlikteliği  ilke 

edinmesi,  toplumun  kendi  içindeki  sosyal  düzeninde  adalet,  hoşgörü,  sadakat,  saygı  ve 

fedakârlık gibi kavramları her şeyin üzerinde tutması karşımıza çıkan unsurlar arasındadır. Bu 

anlamda Türk milletinin karakterini oluşturan manevi unsurların tümü eğitimde, dolayısıyla 

da  bireylerin  sosyalleşmesinde  Türk  destan  ve  mitolojilerinde  model  olarak  bulmak, 

hissedebilmek  mümkündür.  Sosyal  hayatta  bireylere  örnek  oluşturan  bu  tutum  ve 

davranışların ortaya çıkmasında en büyük hazine “Türk Töresi”dir. Ziya Gökalp “El bırakılır 

töre  bırakılmaz”  (Gökalp  1976:13)  sözüyle  Türklerin  yaşama  ve  kabuller  dünyasını  dile 

getirmektedir. Bu sözle ataların adetlerine en üst düzeyde uymanın gerekliliği ifade edilirken, 

bu başka bir deyişle “Devlet yahut ülke terk edilebilir, ama kültür terk edilmez.” anlamına 

gelmektedir.



Törenin,  yani  Türkün  topluma  ilişkin  yaşama  kurallarının  temel  taşı  olduğu  Türk 

destan  ve  mitolojilerine  göz attığımızda,  Türk  kültür  tarihinin  sosyal  hayatta  bireylere  ve 

topluma örnek teşkil  edecek davranış  ve tutumları  içinde  barındırması  açısından ne kadar 

güçlü ve derin köklere sahip olduğunu görürüz.

Uygurların,  gökten  inen  parlak  bir  ışıkla  beş  tane  çocuğu  dünyaya  getirmekle 

görevlenen  iki  ağaca  merak  duymaları,  bir  süre  sonra  ağaçların  çocukları  dünyaya 

getirmeleriyle  çocuklar  onları  ailesi  bilerek  saygı  duymuşlardır.  Bu  davranışla  ağaçların 

duasını  kazanan  çocuklardan  bir  tanesinin  taşıdığı  iyi  özellikler  nedeniyle  halk  tarafından 

hakan seçilmesi ve esenlikle yaşamaları olarak Türeyiş Efsanesini özetlemekteyiz. Bu destana 

baktığımızda,  günümüzde sosyal  yaşantıda örnek değer taşıyan  unsur,  bundan asırlar  önce 

Türklerin yaşamında “demokratik” fırsatların ve kararların var olması olarak öne çıkmaktadır. 

“ Bu çocuklar arasında Bökü-Tegin iradesi, ileri görüşlülüğü bakımından diğerlerinden daha 

ileride idi.  Ayrıca bütün milletlerin dillerini  ve yazılarını  da biliyordu. Herkes onun hakan 

olarak  seçilmesi  üzerinde  birleştiler.  Onu  hakan  tahtına  oturttular”  (Ögel  1993:75). 

Cümlelerinde de görüldüğü gibi halkın kendi istek ve iradesiyle hakanlık konumuna uygun 

gördükleri  Bökü-Tegin’in  hakan  olarak  seçilmesine  karar  verilmesi  toplumda  hâkim olan 

demokrasi ve topluma ait irade varlığının en iyi göstergesidir. Sergilenen demokratik tutumun 

dışında bir tercihe sebep olan Bökü-Tegin’in taşıması gereken bütün özellikleri taşımasıyla bir 

devlet  yöneticisinin  de hangi  vasıflara  sahip olması  gerektiğini;  adaletin,  bütün milletlerin 

dillerini  ve  yazılarını  bilmesiyle  bilgi  ve  kültürün,  sabrın  ne  kadar  ayırt  edici  unsurlar 

olduğunu kendi kültürümüzden en belirgin şekliyle öğrenmekteyiz. “Millete efendilik yoktur. 

Hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” Sözüyle devlet yöneticilerine 

yönetimde  nasıl  bir  yaklaşım  izlemeleri  gerektiğini  en  güzel  şekliyle  ifade  eden  Atatürk, 

asırlar  önce destanlarımızda tasvir  edilen hakanların  sahip oldukları  yönetim anlayışını  bu 

sözleriyle günümüze adeta aktarmıştır. Dede Korkut Hikâyeleri’nde bir bölümde “… Yoksul 

kimsesizin umudu, düşmüş yiğidin arkası, Salur Kazan yerinden kalkmıştı” (Güleç 2005:31). 

Şekliyle karşımıza çıkan sosyal yaşamda halka karşı beklenen tutumları sergileyerek refahı ve 

esenliği sağlayan ideal yönetici örneği bir kez daha dikkatleri çekmektedir.  Bu özelliklerin 

meydana  gelmesinde  tek  bir  unsur  öne  çıkmaktadır  ki  o  da  öneminden  daha  önce 

bahsettiğimiz  Türk  Töresidir.  Törenin  bir  parçası  olan  “kut”  inancı  yani,  yöneticiliğin 

Tanrı’dan verildiğine inanılması hakanın adaletli ve iradeli olmasına bir sebeptir. Bu durum 

içerdiği hassasiyet nedeniyle toplum ve yöneticiler tarafından örnek alınmalıdır.



Türk destan ve mitolojilerinde toplum hayatında diğer demokratik ve adaletli tutum ve 

davranışlara baktığımızda en çarpıcı örnekleri Hun – Oğuz destan dairesinden ayrılmış olan 

Dede Korkut  Hikâyeleri’nde  görmekteyiz.  Kocaoğlu  Seğrek  Boyu  hikâyesinde  kâfire  esir 

düşen ağabeyini kurtarmaya gidecek olan Seğrek, yeni evlendiği karısına “… Gelmezsem o 

vakit  öldüğümü  bilesin!  Gözün  kimi  tutarsa,  gönlün  kimi  severse  ona  var.”  Diyerek 

kendisinin geri  gelmemesi  durumunda karısının mağdur  olmaması  için tekrar evlenmesini, 

seçimi  kendisinin  yapmasını  söylerken  gösterdiği  adilliği,  hoşgörüyü  ve  seçim  hakkını 

günümüzde günümüzdeki toplumlara eğitiminde ne kadar önemli bir model teşkil edeceğini 

asırlar önce fark etmeden ortaya koymuştur.

Destan ve mitolojilerimizde dikkat çeken bir başka önemli tutum ise birlik, beraberlik 

yani paylaşım kavramıdır. Oğuz destanında öne çıkan bu durum,

“…

Sizlerin başınıza ben oldum artık kağan, 

Yurdumuz ırmaklarla denizler ile dolsun

Gökteki güneş ise yurdun bayrağı osun 

İlimizin çadırı, yukarıdaki gök olsun

Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun!” (Ögel 1993:118).

Dizelerinde Oğuz Han’ın Türklerin kağanı olduktan sonra hedeflerinden bahsetmesi, 

bahsederken  de  hakan  olduğunu  ilan  etmesine  rağmen  bütün  cümlelerini  çoğul  kurarak 

söylediği  her  şeyin  içine  halkını  da  katmak  istemiş,  birlikteliği,  ortaklığı  yansıtmıştır. 

Buradaki alçak gönüllülük ve “bir” olma durumu kendini Dede Korkut’un “Kazan Bey’in 

Oğlu  Uruz’un  Tutsak  Olduğu  Boyu”  hikâyesinde  de  göstermektedir.  Kazan’ın  tutsak 

olduğunu duyan Oğuz Beyleri Uruz’u kurtarmaya, ona yardım etmeye gitmişlerdir. Güzel ya 

da kötü bir durum karşısında birlik olabilmek, durumu paylaşabilmek toplumda öğrenilmesi 

gereken en olumlu modellerden birisidir. 

Paylaşımın  bulunduğu  yerde  yokluğuna  hiçbir  zaman  tesadüf  etmediğimiz  alçak 

gönüllülük,  sosyal  yaşamda örnek teşkil  edecek bütün davranışların  içinde  barındığı  Dede 

Korkut Hikâyelerinde en belirgin şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı 



Beyrek  Boyu  hikâyesinde  Beyrek,  Deli  Karçar’ın  kardeşi  Banı  Çiçek  ile  evlenmek 

istemektedir.  Ancak  hiç  kimse  Deli  Karçar’ın  korkusundan  kızı  isteyememektedir.  Oğuz 

Beyleri toplanarak, tüm Türk kavimlerinin atası, dâhisi ve kerem sahibi bir evliya olan Dede 

Korkut’tan  yardım  istemişler  ve  ancak  kendisinin  kızı  isteyebileceğini  söylemişlerdir. 

Öğüdünden çıkılmayan, sözü çiğnenmeyen Dede korkut teklifi kabul edip, dağın başında bir 

başına yaşayan, kimseler tarafından sevilmeyen Deli Karçar’a gitmiştir. Toplumun en saygın 

ve değerli kişisi olan Dede Korkut’un sözünden hiçbir zaman çıkmayan Oğuz Beyleri istediği 

için  bir  deliye  gidip  ondan  kız  istemesi,  elçilik  edip  isteklerini  yerine  getirmesi  Türk 

destanlarında  örnek  alınabilecek  ender  davranışlar  arasındadır.  Dede  Korkut’un  toplum 

içindeki öz ağırlığını düşünmeden gösterdiği alçak gönüllülük, insan sevgisi, halkın içinde var 

olan en dışlanmış insana bile gösterdiği eğilim, verdiği değer ve ciddiyet toplumumuzda fark 

edilmesi ve model alınması gereken en hassas davranışlar arasında yer almaktadır.

Eğitim  alanında  dolayısıyla  sosyal  hayatta  davranış  değeri  taşıyan  bir  diğer  sosyal 

davranış örneği ise destanlarımızda sıkça karşılaştığımız ataya duyulan ve hiçbir zaman taviz 

verilmeyen sıra, saygı, bağlılık ve hürmet tutumudur. Bu tutum Dede Korkut Hikâyelerinde 

bir adım daha öne çıkmaktadır. Azrail’in Deli Dumrul’un canını istemesi üzerine Tanrı’nın 

ancak yerine verilecek bir can karşılığı bağışlanacak olan Deli Dumrul’un babasına giderek 

canını istemesi esnasında “Aksakallı, aziz izzetli baba” (Güleç 2005:124) şeklinde kullandığı 

hitap,  yine  Dede  Korkut  Hikâyelerinin  bir  kahramanı  olan  Bamsı  Beyrek’in  babasına 

kullandığı hitap şekliyle aynıdır. Atalarına karşı bir buyruğu yerine getirirken ya da bir istekte 

bulunurken bu kadar hassas, özenli ve saygı dolu kelimelerle onları onurlandırdıkları en açık 

ifadelerle ortaya çıkmaktadır. Bir başka hikâyede “ O zamanlar oğullar ataya karşı gelmez, 

oğul  atasözünü  iki  eylemezdi.  İki  eylerse  o  oğul  kabul  edilmezdi”  (Güleç  2005:101). 

Cümlesinde karşımıza çıkan hürmette kusursuzlukla örneklenen atanın toplumdaki yeri bugün 

kaybolmaya  yüz  tutmuş  aynı  alandaki  değerlerimiz  için  örnek  alınabilecek  eşsiz 

davranışlardandır.

Durum atanın çocuğuna karşı sergilediği davranışlarda da farklı değildir. Aynı kıymet, 

sevgi, önem tüm cömertliğiyle çocuğa karşı da gösterilmektedir. Altay Efsanesinde “ Kadının 

kocası,  buz  parçasındaki  tanelerden  olan  iki  çocuğu,  kendi  öz  oğlundan  ayırmamış  ve 

mallarını onlar arasında eşit olarak bölmüştü” (Ögel 1993:57).  Şeklinde yapılan alıntıda, bir 

babanın  çocuklarının  durumu  ne  olursa  olsun  gösterdiği  sevgi,  adalet  ve  sahiplenme 

duygularının  ne  kadar  eşit  olduğu  öne  çıkmaktadır.  Daha  önce  Uygurların  Türeyiş 

Efsanesinde  de  hatırlanacağı  gibi  ağacın,  “Ömrünüz  uzun,  adınız  ünlü  ve  şöhretiniz  de 



devamlı olsun!” (Ögel 1993:75) sözüyle dile gelmesi, ağacın atayı temsilen çocuklarına sevgi 

ve esenliklerle güzel dualarda bulunması eğitim alanında “model anne – baba tutumlarına” 

ışık tutan örneklerdendir.

Kültür  birikimimizin  en  köklü  ve  zengin  parçaları  olan  destanlarımızda,  sosyal 

yaşamda teşvik edecek bir diğer davranış modeli toplum içindeki kadın – erkek ilişkileridir. 

Yine Dede Korkut  Hikâyelerinde  öne çıkan Dirse Han Oğlu Han Boyu hikâyesindeki  bir 

örnekte erkeğin karısına:

“Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı;

Evden çıkıp yürüyen de selvi boylum;

Topuğunda sarmaşanda kara saçlım;

Görür müsün neler oldu?...” (Güleç 2005:14).

Şeklinde seslenmesiyle  kadına verilen değeri görmekteyiz.  Üzüntü ve merak içinde 

gelmesine rağmen karısına olan sevgisinden, onu incitmeden, suçlamadan çocukları olmadığı 

için kusurun kimde olduğunu öğrenmek isteyişindeki bu hassasiyet, saygı, sevgi dolu sözlerle 

sergilediği tutum büyük bir örnektir. Bunun yanı sıra kadının da kocasına karşı olan sadakati, 

bağlılığı  azımsanmayacak  ölçüde  dikkatleri  çekmektedir.  Duha  Kocaoğlu  Deli  Dumrul 

Hikâyesinde  hatırlanacağı  üzere  Tanrı’ya  meydan  okuyan  Deli  Dumrul,  Azrail’in  canını 

almaya geldiği anda Tanrı’nın gücünü anlamıştır. Tanrı’ya canını bağışlaması için yalvaran 

Deli Dumrul, ancak canına karşılık bir can bulduğunda bağışlanacaktır.  Anne ve babasının 

bile oğullarına kıyıp veremedikleri canı hiç düşünmeden bir tek sevdiğinin, karısının vermesi 

destan ve mitolojilerimizde ortaya konmuş en yüce ve fedakârlık dolu davranışlardan biridir. 

Böylesine  büyük  ve  karşılığı  beklenmeyen  sevgi  elbette  ki  karşılıksız  kalmamıştır. 

Fedakârlığıyla “bir can” vermekten daha yüce bir davranış gösteren kadının sevgisi karşısında 

Tanrı bile isteğinden vaz geçmiştir. Kadının kocasına olan sevgisi Tanrı’nın hiddetine üstün 

gelmiş, bu sınırsız ve gerçek sevgi ömürlerine ömür katılarak ödüllendirilmiştir. Benzerine az 

rastlanılabilecek  bu  hikâyedeki  tutum  ve  davranışlar  günümüz  ilişkilerine  ışık  tutacak 

ölçüdedir. Yine Dede Korkut Hikâyelerinde kadının “ Beri gel! Başımın bahtı evimin tahtı; 

göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim Dirse Han!” (Güleç 2005:21) diye seslenişindeki 

bağlılık  ve  sevgi  bugün  sosyal  yaşamda  varlığına  en  çok  ihtiyaç  duyduğumuz  model 

davranışlar arasında gösterilebilir.



Destanlarımızda eğitim, dolayısıyla  da sosyal  yaşamımıza  yansıtılabilecek tutum ve 

davranışlardan  bir  diğeri  de  bireylerin  ve  toplumların  ülkesine,  ülkesini  yönetenlere  ve 

ülkesinin sahip olduğu her nesneye karşı beslediği ölümüne bağlılık ve birliktelik duygusudur. 

Uygurların  “Göç Destanı”nda  “Çinli  bir  prensesle  evlenen hakana,  Çin  elçilerinin  devlete 

uğur bereket getiren kayayı  işe yaramaz olduğunu söyleyerek kendilerine verilmesini teklif 

etmeleri üzerine hakan teklifi kabul eder. Ancak ülkenin tek bir taş parçasının dahi üzerinde o 

topraklarda  yaşayan  herkesin  hakkı  olduğu  için  verilemeyeceği,  tek  bir  taşın  bile  değerli 

olması sebebiyle ülkedeki canlı cansız her varlık “Göç! Göç!” diye bu duruma dile gelerek 

itiraz eder ve ülke dirliğini kaybeder. Bu destanda görülen bir taş parçasına bile gösterilen 

değer  ve  bağlılık,  Dede  Korkut  Hikâyelerinde  de  benzer  şekliyle  karşımıza  çıkmaktadır. 

Beyine karşı isyana teşvik edilen Beyrek’in “Beyrek ekmeğini çiğnemedi, onlara katılmadı” 

(Güleç 2005:233). Şekliyle hikâyede yer alan cümle, tutumunu açıklamaktadır. 

İnsan  ilişkilerinin  giderek  zayıfladığı  çağımızda  kültür  tarihimizden  model  olarak 

yararlanabileceğimiz bir diğer davranış ise, yine Dede Korkut Hikâyelerinde karşımıza çıkan 

karşılığı  ve  sonucu  düşünülmeden  yapılan  iyilik  ve  yardımlaşmadır.  Uzun  yıllar  sonra 

esaretten  kurtulup  ülkesine  dönen  Beyrek’in  yolda  kızlardan  giysi  ve  yiyecek  istemesi 

üzerine, kızlar Beyrek’e yardım eder. Bir başka hikâyede ise soyguna uğrayan bezirgânların 

karşılaştıkları  yiğit  Oğuz  Beyi’nden  yardım  istemeleri  üzerine  Oğuz  Beyinin  koşulsuzca 

yardıma  koşması  eğitimin  ve  sosyal  yaşamın  temelini  oluşturan  topluma  ait  ihtiyaçların 

karşılanmasında önemli bir modeldir. 

Eğitim,  bireyleri  sosyal  hale  getirirken  aynı  bireylerin  toplumun  ortak  birikimden, 

milli  kültürün  derinliklerinden  yararlanmasını  da sağlamaktadır.  Bireyin  değer  kazanması, 

toplumun  değer  kazanmasıyla  eş  değerdir  (Hoşgörür  2007:149).  Eğitimde  dolayısıyla 

toplumsal  yaşamda  bireylere  model  oluşturacak  tutum ve  davranışlar,  ele  aldığımız  Türk 

destan ve mitolojilerinde en kusursuz örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Eğitim aracılığıyla 

bireylere kazandırılabilecek bu model davranışlar, kendini gerçekleştirdiği noktada toplumu 

etkiler.  Topluma  sosyal  yaşam  alanında  örnek  oluşturarak  toplum  olarak  kendi  içinde 

değişimin ilerlemenin yoluna ışık tutacaktır. Amacımız asırların bize miras olarak bıraktığı 

destan  ve  mitolojilerimizi  yalnızca  kültür  tarihimizin  bir  parçası  olarak  değerlendirmekle 

kalmayıp,  onlardan  ortak  değerler  üzerinde  sosyalleşmenin  ve  toplum  olarak  ilerlemenin 

gerçekleşmesi  için  eğitim  aracılığıyla  yararlanmaktır.  Eğitim  planlamaları  ve  eğitim 

felsefeleri oluşturulurken bu türden kültür değerlerimiz öne çıkartılmalı, onlar en duru ve en 

zengin kaynaklar olarak görülmeli, kişilikli, kendi değerlerine sahip çıkan, (Atatürk’ün “Türk, 



Öğün,  Çalış,  Güven!”  sözünde  ifade  edildiği  gibi)  kendine  güvenen  toplum oluşturmada, 

bizlere öncülük etmeleri sağlanmalıdır.
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