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Türkiye’de laiklik tartışmaları kısır bir döngüde sürmekte 
olup, kavrama farklı bakış açıları getiren ve din-toplum-
devlet ilişkilerini entelektüel düzeyde sorgulayan bir 
yaklaşımdan uzaktır. Özellikle yerel aktörlerin bu konudaki 
bilgi eksikliği ve laiklik konusundaki tartışmalarda farklı 
perspektiflere ihtiyaç duydukları önceki çalışmalarımız ve 
temaslarımızda gözlemlenmiştir. Demokratikleşmenin 
yerelden ve tabandan olmasının oldukça önemli olduğu 
dürtüsünden yola çıkarak İstanbul ve Ankara gibi büyük 
kentlere yoğunlaşan demokratikleşme konusundaki 
seminer ve konferansların, entelektüel çalışmaların 
Anadolu kentlerine de yayılması gerektiği düşüncesiyle ilk 
yuvarlak masa toplantımızı Malatya’da çeşitli sivil toplum 
örgütlerinin ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirdik. 

• Çoğulcu ve kapsayıcı olma 
iddiasındaki demokrasilerde 
din-toplum-devlet ilişkileri 
makro ve mikro düzeyde nasıl 
düzenlenmelidir?  

• Son yıllarda kurumlar, 
politikalar ve söylemler 
açısından bakıldığında laiklik 
Türkiye’de ve bölgede 
demokrasiyle nasıl bir ilişki 
içerisindedir?  

• Yerel düzeyde faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleri ve siyasi 
parti temsilcileri “laiklik ve 
demokrasi” konusunda ne 
derecede bilgilidir ve diyalog 
süreçlerinde nasıl problemler 
yaşamaktadırlar? 
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Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye 
temsilciliği ve Avrupa Siyasal ve Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE) 
ortaklığıyla düzenlenen “Din-Toplum-Devlet 
İlişkileri: Laiklik ve Demokrasi” başlıklı 
seminer ve yuvarlak masa toplantısı çeşitli 
siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin katılımıyla 26 Mart 2017 Pazar 
günü Malatya’da gerçekleştirildi. 

 

Bu kapalı toplantı üç ana başlık 
altındaki seminerler ve ardından 
gerçekleştirilen interaktif 
tartışma bölümlerinden 
oluşmuştur. Laiklik ve 
demokrasi ilişkisine dair yerelde 
yaşanan belli başlı sorunları 
gündeme getirmeyi ve laikliğin 
kavramsal olarak yeniden 
düşünülmesine ilişkin bir 
farkındalık uyandırmayı 
amaçlayan bu toplantı Avrupa 
Siyasal ve Sosyal Araştırmalar 

Enstitüsü (PS:EUROPE) ve 
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği 
Türkiye Temsilciliği tarafından 
düzenlenmiştir. Bu kapalı 
toplantı sırasında dile getirilen 
görüşler, ortaya konulan temel 
sorunlar ve PS:EUROPE 
araştırmacıları tarafından 
anlatılan laikliğe ilişkin kuramsal 
çerçevenin özeti okumakta 
olduğunuz bu kısa rapora 
dönüştürülmüştür. Bu raporun 
içeriği toplantıya katılanların 

perspektifleri ve sahadan 
gözlemleri ile konu hakkında 
uzmanlığı bulunan 
araştırmacıların görüşleri 
doğrultusunda şekillenmiştir. 
Dolayısıyla, rapor Türkiye’de 
laiklik ve demokrasi ilişkisine 
dair genel geçer bir çerçeve 
çizmek iddiasında olmamakla 
birlikte makro ölçekte ele alınan 
bu ilişkinin Malatya özelindeki 
yansımalarını tartışacaktır. 
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LAİKLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 
Laiklik kavramı akademik 
literatürde olduğu kadar 
uygulanan politikalar, söylemler 
ve pratiklerle birlikte gündelik 
hayatta da farklı anlamlar 
kazanmıştır. Malatya’da sol-
sosyalist grupları temsil eden 
sivil toplum örgütleri, sendikalar 
ve siyasi partilerin 
temsilcilerinin katıldığı bu 
yuvarlak masa toplantısında da 
katılımcıların laikliğe farklı 
anlamlar yükledikleri esastı. 
Türkiye’de demokrasi ve laiklik 
ilişkisi ve bunun yereldeki 
yansımalarını ele almak için 
“laiklik nedir?” sorusu ile 
başlamak gerekiyor.  
Laikliğin kamuoyunca da yaygın 
olarak bilinen tanımı din-devlet 
ilişkilerinin ayrılmasıdır; ancak 
literatürde laikliğin farklı 
anlamları üzerinde 
durulmaktadır. Kimi zaman 
birbirleriyle çatışan nitelikteki 
bu yorumlamalar genellikle 
laikliğin farklı bağlamlardaki 
uygulamaları üzerinden 
yapılmaktadır. Laikliğin ne 
olduğu ve neyi amaçladığını ise 
bu bağlamsal ve kuramsal 
çatışmalardan bağımsız 
değerlendirmek ancak tarihsel 
gelişimine bakarak mümkün 
olmaktadır. Laiklik Avrupa’da 
giderek derinleşen dinsel 
çeşitlilik sonucunda meydana 
gelen din savaşlarının ardından 
ortaya çıkmış ve gelişmeye 
başlamıştır. Bağlamsal 
farklılıklara rağmen laiklik, genel 
anlamda farklılıkların bir arada 
yaşayabilmesi için hak ve 
özgürlüklerin eşit olarak 
dağıtılması prensibini ortaya 
çıkarmış ve demokrasiyle el ele 
gelişmiştir. Bu çerçevede 
özgürlük, eşitlik, insan hakları ve 
farklılıkların barış içinde 
yaşayabilmesi ilkeleriyle sıkı bir 

bağ içinde olan laiklik, bu 
ilkelerin herhangi birini 
tehlikeye sokan bir uygulamaya 
girdiği andan itibaren esas 
amacını kaybetmektedir. 
Laikliğin bu ilkelerle birlikte 
yorumlanmasıyla ortaya çıkan 
geniş tanım demokratikleşmeye 
hizmet etmekte iken din-devlet 
ilişkileri temelindeki dar yorum 
kontrolcü laiklik anlayışı ile 
bağdaşmaktadır. Laikliğin geniş 
tanımının evrensel insan hakları 
temelinde demokratik bir 
anayasa ve devlet katmanında 
“dışlayıcı” her türlü doktrinin 
reddedilmesi ile birlikte var 
olabileceğinin de altını çizmek 
gerekiyor. 
 
LAİKLİK VE DEMOKRASİ 
Demokrasi ve laiklik ilişkisini 
Türkiye bağlamında ele almadan 
önce bu iki kavramın neden 
birbirleri ile yakın ilişki içinde 
olduğuna değinmek gerekiyor. 
Bu rapor ve rapora yönelik 
yapılan tüm çalışmalar 
kapsamında laikliğin 
demokrasinin olmazsa olmaz 
ilkelerinden biri olduğunun 
altını çizdik. Laikliğin demokrasi 
ile olan ilişkisi irdelendiğinde, 
kamuoyunda laikliğin yalnızca 
batıya ait bir kavram olduğu 
yönündeki yaygın görüşün de 
yanıltıcı olduğu görülecektir. 
Toplumdaki tüm farklılıkların 
barış içinde bir arada ve eşit-
özgür yaşayabilmesi için gerekli 
olan laiklik; eşit ve özgür 
yaşamak isteyen her toplumun 
istese de istemese de 
başvuracağı bir 
demokratikleşme adımı 
olmuştur. 
Demokrasi tanımlaması oldukça 
meşakkatli bir kavramken, 
demokratik rejimin tanımını 
yapmak daha kolaydır. Devletle 
vatandaşlar arasındaki bağlar 

bütünü olarak nitelendirdiğimiz 
siyasal rejim; eğer halkın 
bütününe sesleniyorsa, etnik ve 
mezhepsel ayrım yoksa, denge 
ve denetleme mekanizmaları 
etkin olarak işliyorsa ve alınan 
kararlarda halkın istişaresi 
aranıyorsa “demokratik rejim” 
olarak adlandırılabilir.  Bu 
yöndeki her gidişatın 
demokratikleşme ve bundan her 
geriye gidişin de demokrasinin 
çökmesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu noktada demokratikleşme 
ilkelerinin laikliğin geniş 
tanımının kriterleri ile benzerliği 
söz konusudur.  
Demokratikleşmenin çökmesi 
laikliğin çöküşü ile 
demokratikleşme ise laikliğin 
kurulması ile birlikte ilerleyen 
bir süreçtir. Örneğin, bu 
perspektifle İran ve Tunus 
örneklerine bakıldığında İran’da 
1979 sonrası rejimin 
demokratikleşmenin dört temel 
kriterinden uzaklaştığını bu 
anlamda demokrasinin 
çöküşünü yaşadığını ve laikliğin 
çöküşünün de buna eşlik ettiğini 
görebiliriz. Tunus’ta ise 
toplumun uzun yıllar otoriter bir 
yönetim altında laikliğin dar 
tanımı ile yaşandığını ve bunun 
demokratikleşme için yeterli 
olmadığı görülmektedir. 
Tunus’ta 2011 devrimi sonrası 
ise demokratikleşme yönünde 
önemli adımlar atılmış ve bunlar 
laiklik konusundaki adımlarla 
birlikte gitmiştir. Tunus’taki 
siyasal İslamcı partinin son 
dönemde laikliğin geniş 
tanımına uygun söylem ve 
uygulamaları; laiklik ve 
demokratikleşme arasındaki 
bağı açıkça göstermektedir. 
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TÜRKİYE’DE LAİKLİK VE 
DEMOKRASİ İLİŞKİSİ 
Türkiye’de laiklikle 
demokrasinin bir arada geliştiği 
bir sürecin hemen hiç 
yaşanmadığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 1937 yılından beri 
kesintisiz olarak cumhuriyetin 
anayasal nitelikleri arasında 
korunmasına ragmen; laiklik, 
Türk siyasal hayatında tutarlı 
olarak tanımlanan ve geliştirilen 
bir ilke olmamış, aksine siyasal 
iktidarlar tarafından 
konjonktürel çıkarlar uğruna 
kullanılmış ve esasen dinin 
araçsallaştırılması ve/veya 
kontrol altına alınmasını 
amaçlayan bir takım 
uygulamalara kalkan görevi 
görmüştür. Bu noktada iki kritik 
dönemece işaret etmek 
gerekiyor: Birinci kritik 
dönemeç, Türkiye’nin siyasi 
demokratikleşmede önemli bir 
adım atarak çok partili sisteme 
geçtiği 1946–1950 arası döneme 
denk düşmektedir. O yıllar, 
Türkiye’nin laiklik anlayışını 
farklı toplumsal kesimleri 
özgürlük, eşitlik ve barış 
temelinde kucaklayacak şekilde 
dönüştürebileceği bir dönemin 
başlangıcı olabilecek iken, dinin 
partiler tarafından seçmene hoş 
görünmek için kullanılmaya 
başlandığı bir dönem olarak 
tarihe geçmiştir. Özellikle 1950’li 
yıllardan itibaren, siyaset ile din 
arasındaki ilişki tam anlamıyla 
klientalist (ahbap-çavuş ilişkisi) 
hale gelmiş, Demokrat Parti 
iktidarı tarikatlarla siyasi 
işbirliği yapmaya başlamıştır. 
İkinci kritik dönemeç ise 1980 
askeri darbesine rastlamaktadır. 
Bu dönemde askeri cunta, dini 
tümüyle araçsallaştırarak sol 
ideolojilere karşı kullanmış ve 
sosyal politikanın her alanını 
‘’Türk – İslam Sentezi’’ne göre 

dönüştürerek cumhuriyet 
tarihinde emsali görülmemiş bir 
toplumsal mühendislik sürecini 
başlatmıştır. Günümüz 
Türkiye’sine baktığımızda ise bu 
iki kritik dönemecin olumsuz 
sonuçlarının halen yaşanmakta 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 
din ile siyaset arasındaki 
klientalist ilişkinin, ülkeyi 15 
Temmuz 2016’da gerçekleşen 
darbe girişimine getirecek 
vahamete ulaştığının altı kalın 
çizgilerle çizilmelidir. 
 ‘’Türk – İslam sentezi’’nin resmi 
ideoloji haline geldiği 1980’li 
yıllardan itibaren, laikliğin, 
bizzat onun koruyuculuğuna 
soyunan askeri cunta tarafından 
tahribe uğradığını görüyoruz. Bu 
yıllarda bir anti-komünist 
toplum mühendisliği aracı olarak 
kullanılan din, 1990’lı yıllarda 
kitlelere yayılarak askeriyenin 
kontrolünden çıkmış ve askeriye 
28 Şubat sürecinde ‘’katı laik’’ 
olduğu söylenen bir karşılık 
vermiştir. Esasen 12 Eylül ve 28 
Şubat süreçlerinde askeriye 
taban tabana zıt politikalar 
izlemiş gibi görünse de, bu iki 
dönemde de değişmeyen tek şey 
dinin siyasi amaçlarla kontrol 
altında tutulması ve laikliğin 
toplumun belli kesimleri için 
mutlak anlamda mağduriyet 
yaratan ve dışlayıcı etkisidir.  
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
iktidarının ilk dönemine 
gelindiğinde ise, cumhurbaşkanı, 
yargı ve askeriyenin kendi siyasi 
güçlerini laiklik üzerinden 
korumaya çalışmaları, laikliğin, 
bir ortak payda üzerine inşa 
edilmesi şöyle dursun, tamamen 
anti-demokratik, militarist ve 
‘’milli irade’’ karşıtı bir ideoloji 
olarak algılanmasına yol 
açmıştır. Bu süreçte laikliğin 
adeta çöktüğünü söylemek yanlış 
olmayacaktır; öyle ki ideal 

anlamda toplumsal ortak 
paydaya temel olması beklenen 
bir siyasal ilke, derin bir 
toplumsal kutuplaşmanın 
kaynağı haline gelmiş ve laikliğin 
özünde kapsayıcı ve demokrasi 
için vazgeçilmez bir ilke olduğu 
kamusal alanda kuvvetlice 
seslendirilememiştir. Böylelikle, 
cumhuriyet tarihi boyunca 
esasen hiçbir zaman doğru 
uygulanmayan laikliğin bu 
dönemde söylem düzeyinde dahi 
çökmesiyle, AKP hükümetleri 
2011 yılından itibaren büyük bir 
manevra alanı elde etmiş ve 
‘’devletin laikliği terk etmesi’’ 
(de-sekülerizasyon) olarak 
adlandırdığımız süreç 
başlamıştır. 
Devletin de-sekülerleşmesi, 
devletin ve kurumlarının o güne 
kadar koruduğu kısmi laik 
niteliklerden hızla uzaklaştığı bir 
sürece işaret ediyor. Günümüze 
kadar devam eden bu süreçte 
devlet, amaçları, kurumları ve 
politikaları seviyesinde 
laiklikten uzaklaşmış ve laikliğin 
asli amacı olan özgürlük, eşitlik 
ve barış içinde bir arada yaşam 
bu dönemde bir hayli zora 
sokulmuştur. Bu dönemde, özgür 
ve eşit bireyler yetiştirmesi 
beklenen ‘’laik devletin’’, ‘’belli 
bir hayat tarzı’’na sahip ‘’dindar 
bir gençlik’’ yetiştirmeyi 
hedeflediği göze çarpıyor. 
Özellikle izlenen eğitim 
politikalarında evrensel eğitim 
standartlarının ve kapsayıcılığın 
tamamen bir kenara bırakıldığını 
görüyoruz. Zorunlu Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersinin yanına 
birçok örnekte ‘’zorunlu 
seçmeli’’ hale gelen din 
derslerinin eklenmesi, birçok 
okulun dönüştürülmesiyle 
sayıları kontrolsüz ve plansız bir 
biçimde artan imam hatip 
okulları ve milli eğitimde, 
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hükümete yakınlığıyla bilinen 
birtakım vakıfların artan etkisi 
bu politikalardan sadece birkaçı. 
Öte yandan özerkliği, finansmanı 
ve kapsayıcılığı konusunda her 
zaman tartışma konusu olmuş 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bu 
dönemde bütçesinin ve eğitim, 
aile, gençlik ve sağlık gibi sosyal 
politika alanlarındaki rolünün 
emsali görülmemiş bir oranda 
arttığı da gözden kaçırılmamalı. 
Bu açıdan kurumlar seviyesinde 
de göze çarpan bir de-
sekülerleşme gerçekleşmiş 
durumda. Türkiye’de laiklik 
hiçbir zaman demokrasiyle el ele 
gelişememiş olsa da, 2011 
yılından itibaren hızlanan 
laiklikten uzaklaşma sürecinin 
demokrasiden uzaklaşmayla bir 
arada ilerlemesi bir tesadüf 
değildir. 
 
DEVLETİN LAİKLİĞİ TERK 
ETMESİNİN GÜNDELİK 
YAŞAMDAKİ ETKİLERİ 
Türkiye’de devletin laikliği terki 
olarak adlandırdığımız süreç 
şüphesiz ki yurttaşların gündelik 
hayatlarındaki pratiklere de 
yansımıştır. Binnaz Toprak’ın 
“Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve 
Muhafazakarlık Ekseninde 
Ötekileştirilenler” adlı 
çalışmasının da araştırma 
alanlarından biri olan 
Malatya’da; kendilerini laik 
olarak tanımlayan gruplar 
Toprak’ın 2009’daki verilerinde 
olduğu gibi kendilerini “öteki” 
olarak görmeye devam ediyorlar. 
Her ne kadar Toprak’ın 
“Anadolu’nun yeni ötekileri” 
olarak adlandırdığı bu grup 
Malatya’da tarihsel süreç içinde 
aslında hep azınlık ve öteki 
olarak konumlanmış durumda 
olsa da ötekilik derecesinin 
zaman zaman değiştiğini 
söyleyebiliriz. 2011 yılından 

itibaren ise de-sekülerleşme ile 
bu ötekileşmenin daha da 
derinleştiği ortaya çıkmaktadır. 
Yuvarlak masa toplantısına 
katılanların Türkiye’de laiklikle 
bağdaştırdıkları sorunlarında ele 
aldıkları temalar mezhep temelli 
ayrışmalar ve gerginlikler, eğitim 
politikaları, sivil toplum 
kuruluşlarının kamu kurumları 
nezdinde “eşit” muamele 
görmemesi gibi üç temel 
kategoride değerlendirilebilir.  
Devletin laikliği terk etmesiyle 
başlayan sürecin toplumdaki 
mezhep temelli ayrışmaları 
derinleştirdiğinin altı çizilen 
tartışmalarda, “Alevi” 
yurttaşların gündelik hayatta ve 
kurumsal düzeyde maruz 
kaldıkları sistematik ayrımcılığa 
sıklıkla referans verildi. Kentin 
siyasi tarihi incelendiğinde 
toplumsal ayrışmanın mezhep 
ekseninde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bu tarihsel 
ayrışma 2000’lerde de sürmekte 
olup de-sekülerleşme ile birlikte 
daha da derinleşmektedir. Bir 
başka deyişle de-sekülerleşme 
Alevi yurttaşların kentteki 
konumunu daha da kırılgan hale 
getirmiştir. Mezhep temelli 
ayrışmanın derinleşmesinin 
barış içinde bir arada yaşama 
pratiklerini de önemli ölçüde 
zedelediği bir katılımcının 
verdiği örnekle ortaya 
koyuluyor. Sünni bir vatandaşın 
Alevi köyünde ev kiralamasının 
köy halkı tarafından tepki ile 
karşılanmasına dikkat çeken 
katılımcının anlatımında kentte 
mekânsal ayrışma ve 
toplulukların kendi içine 
kapanmasının altı çiziliyor. 
Laiklik ve demokrasi eksenli 
tartışmada dile getirilen bir 
diğer temel unsur eğitim 
politikalarına ilişkin 
değerlendirmelerdi. Zorunlu Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 
yanı sıra, seçmeli olarak gözükse 
de fiili anlamda zorunlu olan 
“din grubu” derslerinin laik 
eğitim sistemi ile bağdaşmadığı 
ve çocukların Sünni-İslam odaklı 
bir eğitim almalarının kaygı 
yarattığı gözlemlenmiştir.  
Yuvarlak masa toplantısında 
laiklik ve demokrasi ile 
ilişkilendirilen bir diğer tema 
sivil toplum kuruluşlarının 
kamusal kaynaklardan eşit 
ölçüde faydalanamaması 
yönündeydi. AKP döneminde 
sayısı hızla artan ve iktidarla 
klientalist ilişki kuran sivil 
toplum kuruluşlarının bu 
ilişkilerini “din” temelli 
faaliyetler yürüterek kurdukları 
düşünülmektedir. Örneğin, 
belediyelerin bu kuruluşların 
faaliyetleri için kolaylıkla salon 
tahsis etmesine rağmen sol-
sosyalist grupların mekan 
problemi yaşamaları “laiklik” 
ilkesi ile bağdaştırılarak kamu 
kuruluşlarının din temelli 
ayrımcı politikalar uyguladığına 
değinildi. 
Kentteki belediyeler tarafından 
organize edilen kültür sanat 
faaliyetlerinin Sünni-İslam 
temelli ve din-devlet ilişkisini 
pekiştiren temalarla 
kurgulanması, de-
sekülerleşmenin gündelik 
yaşamdaki önemli bir yansıması 
olarak görülüyor. 
Bu tartışmalarda ortaya çıkan ve 
bahsedilmesi gereken bir diğer 
önemli unsur ise kendisini Kürt 
siyasal hareketi ile bağdaştıran 
grupların laiklik kavramına 
tereddüt ile yaklaşması olacaktır. 
Laikliğin Kemalizm ve 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
ile özdeşleştirildiği bu 
söylemlerde her ne kadar de-
sekülerleşmenin yıkıcı etkisine 
inanılsa da “laiklik” bu grupların 
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savunusunu yapacağı öncelikli 
demokratikleşme alanı olarak 
kabul görmemektedir. 
Yuvarlak masa tartışmaları 
ekseninde laiklik ve demokrasi 
ilişkisine dair ortaya konulan bu 
sorunlar; Türkiye’de de-
sekülerleşmenin yapısal ve 
toplumsal temelde önemli 
ayrışmaları derinleştirdiğini 
açıkça ortaya koyuyor. Bunun 
yanı sıra yurttaşların kentsel 
mekânda eşit ve özgür 
olamadıkları ve kamu 
hizmetlerinden 
yararlanmalarında “din” 
unsurunun etkili olduğunu 
söyleyebiliriz.  
 
SONUÇ 
Farklılıkların barış içinde bir 
arada yaşayabileceği, eşit ve 
özgür bir toplum ideali için başat 
unsur olarak kabul ettiğimiz 
laiklik, demokrasi ile yakından 
ilişkilidir. Bu bağlamda laiklik 
yalnızca Batı toplumlarına özgü 
bir unsur olmayıp eşitlik ve 
özgürlük temelinde 
demokratikleşme mücadelesi 
veren her toplumun başvurduğu 
bir ilke niteliğindedir. Laikliğin 
toplumsal uzlaşının değil 
kutuplaşmanın kaynağı haline 
getirilerek çökertilmesi, bizleri 
toplumsal uzlaşının giderek bir 
ütopya olarak görüldüğü, en 
temel insani hak ve 
özgürlüklerde dahi 
ortaklaşmanın zorlaştığı ve farklı 
olanın sadece “öteki” olarak 
değil, potansiyel bir düşman 
olarak görülüğü bugünlere 
getirdi. De-sekülerleşme 
sonucunda derinleşen kamusal 
alandaki din temelli yapısal 
ayrımcılık gündelik hayatta 
yurttaşların birbirleri ile olan 
ilişkilerine de yansıyarak 
toplumsal kutuplaşmayı 
pekiştirmektedir. Bu kutuplaşma 

Malatya örneğindeki gibi 
Anadolu kentlerinde sıklıkla 
“mahalle baskısı” olarak göze 
çarpmakta ve barış içinde bir 
arada yaşamanın önünde önemli 
bir engel teşkil etmektedir.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


