ALAATTİN KEYKUBAT'IN OTORİTE ANLAtiŞI VE

ÜMERA KATLİ MESELESi

Arş.
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Biz bu tebliğimizide, Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük Şu1ta
m Alaattın Keykubat'ın dtlori<te anlaYllŞma ve bu anlayrş gereği Türk
Tarih literatürüne giren 'Siyaıseten Krutl" müeissesesine devrinde na·
sıl işlerlik kazandır\l.:ığına yer vereceğiz.
Tebllğimize Tfuik Deıvletlerinde Tahta çılkma geleneklerine lnsaca değinerek başlayıp, Aiaa1ıtin K,eıyikubaıt'ın tahta çılnşmı, emirlerin tutuıımı.nu, sulıanla olan mücadelelerini aktarıp, otorite ve siyaseten ka'tl ıstılahlarını açıklayarak, mücadelenin nasıl sonuçlandığın deıvrin kaynaklarından nalklederek izailia çallşacağız.
'
Tebliğiınizi kazırlarken: üç önemlll kaynaık eserden, bunun ila-

veli teroüıın!3Si İbn-i Bibi'nin "El Evamir'ül Alaniy<ye fil llilllur'ul .Mai:y'ye" Yazı,(;ıoğlu Ali'nin "Tevarih-i Ali Selçuk" adlı eserinden ve
anıenim seıçullınanıeden istifa ettik. Bu eserlerden faydalan:nıak
iYi bir arapça ve Farsça bilgisini lüzumiu ik.ılmalklta idi. Bu klonuda
karşılaştıği!mlz güıçlük'leri a;şnıada bizden yatdınılarını esirgemeyen,
sayın l:ı!ocalarım Prof. Dr. M. AltayKiöymen ve Doç. Dr. K. Yaşar
Kopraman'a huzurlarınıızda teşekkür etmek istiyorum.
!ncelendiğinde göırülecekitir

•

ki, Türk Devleıtlerinde, tahtı hanedanın muaren azasına inhisar ettiren bir gelenalk yerleşmemiştir.
Zaman zaman ba,zı temeyüllerin meyjda.na çı'kıtığı doğrudur. (VeJiahd tayini, büyük oğunarın veya kttçü:k:lerin tercihi gibi! Fakat
esas, daima tahtın ilıilhi .tal<idire aç.ılk tu'tulınas~dır. Bu telılli!ki karşı
sında bü.tün diğer adet ve teamüller hül!ı:ümsüz k8llmıştırı. Hanedane
dan biri, şu veya bu şellı:ilde ffilen tahtı ele geçirıdimi, a:rtık onun
meşruiyeti, nazari ve hukuki bailnnıldan bir mesele olmamaktatlır.
Asırların yeneımediğ'i bu esas da;vraruq, Türkler'de ha!kimiyeıtin menşeıi ve mahiyeti haikınkla eski dini inançlara dayanan Irokleşmiş telaıkkilerle münaserbeıtıtar görünmeldtetlir. Bu d~Vl'anış, Oı1ıa-Asya ge( •)
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lenelklerine daha yakın olan Türk kavimlerinde daha kuvvetle tezahrür e<tmek!tedir. (ll
Bu kısa ön aç'liklamamızdan sonra
çıkışı lmnusunu izaha çalıışalım ..

Alaa1ıtin

Keylku'bg,t'm

tılihta

Ağabsıyi

Keylkavus'un vefatı üzerine ..üfuera ve ıllemarlan ileri
gelenler toplanarak kimin tahrta geçirileceğini müzakere'Ye başladı
lar. Bu müz&kere meclisintie; Seyfe•1ıtin Aya•ba, Pervane Şerafe1Jtin
Muhammed, Mübariz1Liddin Çavlı, Elmir-i Meclis Mübariz~ddin Behramşah, Elmir-i Ahur Zc1
ynet.tin Başara, ilim ve fazilet muhakemestyı'e me·şhur vezir Mecded!din Ebübe~<cir, MeHk'ül.Ki'ıhlw •Şe:ınse•tıtin
flamza bih Müeyyedert:tin Tuğ:rai ve Nizamstctin Alıhıet: gibi 'dewln!
önde gelen simaları varliı. (2) ·
Beylerin bir kmmı AUt'litilı'iti.', 'Sultanın ortol.lick'ıril'de$ı iilcluğh~
nu taç ve· tahtaonidan .daha lEty"k kinlise olmılidığmı Heı:i :süreı::ken,
ve zir Macidetin •ve. Şerafettin. Muhamı:ınet'ise., onıınla ::J1cı:k<tfda .• ber.ık
ber olduklarını kindar, ·kibirli· ve kııskanç biri ·oıduğun,ıı,J:ıelirterel<;
ıınruhalefet ediyorlardı. Uzun müzaikerelgrlden s·önra .Melik'ül cÜmşe
ra Seyfe•tin Ayaba ve Emir-i MecUs Mübarizroı~Vin ]:ls•;').ri!i:nş;ıh ag:y:c
lrhklarmı ko·yarak muhalif fikirleri ber~araf edip, . Melik Alı'ı.at:t,\n'in
s:oıJJtı:matma krkesf kerheh d ::i olsa razı ki]dila,İ<. (3l '· 1 , · . •
--~--

. L

Alaa;ttin bu sıracıa Mabty-<> yakp;ılapnd2, K ezipert ka:lesinde }Fh
Piste bulunUylordu .. mu onun ikinci hapi•s yeri . ,~•cii.İc1k_chapis ,efl~l\J.l;
ği kale Mirışar kalesi i>dU Melil{ül Ümera Sey-fettip .A.ya!::ıa; dwljıa
i;>nce kardeş1er arasındaki fKey.kavus,Key-k.ub~Ü . ~üc<id~l~ ,şo~ııii,
da yenilen Alaattin'i Malatya'ya haps~ ken'dilsiı:,in' gi:itürdü~. fuı:ii b.Ü.
yüzden yeni :su]tanın kendine karşı ha•se~ .içinid~ oJııl)lt!eq~ih~i ·:Şiı,lr,
tanlık müjldesini verip, ylc1da ona ihla!3la hizmet gö,sterip glönlıine
gireyim" diyerek i ca zet alıp, öien su!tan:n yii'Ztiğiinü ve 'rtieJ:i'diJini
Uci~Eıtmalinil ya,nina alarak yola kbyuldu. ,
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AlaaWn gelenlerıden endişeye kapılmiış, g~nç a,ğabey,i~in~,rı öle;
bileceğ4J,e ihtimal vermiyerefk kendi SQlluTIUrl geJıd{~fp.i z~nhitJffi)Ş~
ti. C4l Aidet üzre hareket edilerek, önce taziyet bi!di'ren sı'>nra s'lıi~
tanlık müjdesini veren S,e~etıtin Ayrul:ıa; önceki hap,~ş,eJeitJ.e~ d_ol~
amıan dileyerek affını istedi. Aman mekt..ubıinu. k~!f'a.\
.eli;yıe
yazaıj___,
··-- ··- .;
_,_,
. .,,..
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-i~aıc~k; O;;;,manııiar'da Sa1taı1·at· ::ver·asett' -USiııÜ· ~-ve:!<ifül-k HRk1~iY.et

Teiak·kl1si.yle İlgiısi, s: 73, SBFID, XIV; -~ayı ·1.
~ '.,·
f2l İbn-i Bibi; El Elvamir'ül Alaniyye. FiLUmur'ul Alatyy·e, TTKcbas.'i>::~'E2ll;i
Yazıcwğlu Ali; Tevar·ih-i Ali Selçu•k, Hantma nşr . ..s... ~.8-9
(3) Yazıcıoglu A!1; AJge. s. 189
(4) İbn-i Blbi; Age. s. 20'5, Yazıcıoğlu All, s. 100 Geniş bllg-i•m<ıe;cuttrıır-.< ·
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Alaattin Keyikul:ıa~'ın bu hareketiyle teselli bulmayan Ayaba, Tanrı
kitabı üzerine y'etmin etmesini istedi. Key<Jnıbaıt bunu da, yerine getirerek "Melik'ül Ümera Seyfe'tJtin'e ecel arişineeye değin benden ve
benim eltl:ıa' ve eşcva' arın:cıan (errn:ri'nlt!ekilerıden ve kullarımdanl melik'ül ümeranın can ve tenine mal ve deNarına ziyan erişmeye" diyerek anJd içti. (5)
İ.şte bundan sonra S. Aya,ba ancak rahaUayabilmiş yüreğine su
serpilmişrtL Artılk ısultanın saidılk bir bendesi ve Emir'ül Ümerası ola-

bHirdi.
Önce Sivas'da daha sonra'da Kayıseri'de culüs merasimleri icra
ediJer'ek Anadolu Selçuklu Decvleti Su~tam olan Alaattin Keyku'baıt
decvleti zirveye Ç]karma yıolunda azme.~ti.
1223 yazında Sultan Kayıseri'ye
kil eden hadise zuhurr etti.

geldiğinde asıl

konumuzu

teş

Alaa;ttin Keykubat gibi mutlak bir hülkümdar ile büyük emirleri ara'sında kudret ve nüfü71lan ile karşılıklı bir çatışma v;e kuş
ku baş güstıeı'di. Zira Gıyase·1ıtin Keyhüsrecv decvrinden beri bu sultanı, sonra Keylka.vus ve yrutkarıda belirtiğimiz gibi Alaa,ttin Keyikubat'ı tahta çılkaran bu beylerin gittikçe nüfuz ve kudretleri artıınış
v;e devletin idaresi.n4e başlıca s'öz sahibi haline gelmişlenli. Bunlar
ara,sınd;;t; Seyfettin .Ayaba, Zeynettin Başara, Mübarizüddin Behramşaih ve B!l!hattin Kutluoa en önlde gelenleriin teşkjl ediyordu. Bu .
beylerin siyasi nü'fuz ve mevkileri kadar maiyetlerinin çokluğu ve
21enginlikleride kudret ve hareketlerine tesir ediytor, hatta devlet iş
lerine müldaheleleri de haddini aŞmış bulunuyordu. -Devlethanede
İşi olanlar için tawiye ooilen kişi S. Ayalba olmuştu- Su~tanın saray
mensupları için matl:ıahınıda günde 30 'k'oyun kesildiği haİde, S. Ayahanın konağrnda ao kloyun sarfedildiği ve diğer bütün beyler üzeı
rinde nüfüzu hakim olduğu, emrinden çılkınad•kları kayıdedilnıek
tedir. (6)
Bununla beraber Sultan onlan idarey.e çahşıyıor fakat hUıSusi
meclislerinde kenidi:lerinideın .şilkayıet erliyıordu. Bu durum 1ki taraf
arasmda dedikodu ve kuşilmları artırıyordu. Kayn!l!k diliyle; "Sultana bi kıyas tahakkümler itımeğe başladıiar ve· ayaikiarını kendi
haJdleri dairesinden ve mertebele;ri mikltarınrlan taşra tdışarıl teıca
vü.z itttler." (7J

•
(5).
(6)
(7)

Ali; Age. s. ı,go
O. Turan; Selçuıklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 329 II. bas. 1'964, İst.
Yazıcıoğlu Ali; .AJge. s. ·2m1
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Kionya'dan sonra Sivas

surlarının inşaasına

emirleri

:zıorlaması, memnuniyetsizliği cla;ha da körüklemiştir. Zira malddi ve
manevi birçoik külfetlerı emirleri bekleınıek~edir.

Nihayet· emirler. işi daha da ileri götfuierek, Sultanı Seyfettin
Ayaba'nın'Mşkü!debir ziyafe~e davet edip ônı,ı komplo He duşılrüp
ffiüçü.ik ka!'deşi Kıoyulhisar me[iki Celıl.le.ttin Keyieridün:u tahta çı
karmak ve bütün dev[et işlerini .elerine· alınaik kararı ile anlaştıJ.ar.
Bu kıoıınp1odan Hıok'kabazoğlu vasıtasıy:la haberilar olan Keykubat
(B) davete mazeret gÖISteırerek icabet etmemiş faJkat ilı'tiyaıtiı davranarak şimdi,lik seıs de çı'karmanııştı .
.· Emirlerin SııJ.tana karşı
b1t etmemiz mümikü.ndür.
Sultanı;ıı

mutlak otoritesi

Tahtına karşı

bir tehlike

Sul'tanın hayatına
Sultanı talıkir

Dev1ete

ikal'Şı

Tebliğimizin

bir çarenin
Önce

şu

kasd

i:syana

sınırlandırıJ.mak

şu hususları tes~

istenme!Gtedir.

başgôls'termfştir.

vardır.

ana

girişiLmesi

mevzubahisti'r.

başarısızlık~arı sö!!'lkloı;ı·U:sı,ııi,ı,;ır. •:'i

teması işıte

dü.şü.nüJdü.ğü

iki

hareketlerden

ve tahrik etme mevcuttur.

Emir'lerin görevde
sıl

yaptıikiarı

"o~orite"

ve

bu

meısele

. .;,

için, neye daya;n.arak nasonucun ne olduğudur.

U)"gula11dığı,

ve "siyaseten

Katı" ıstılahiarını açıhlaya

lııİrı..

Otorite deyince; yeıterliliğine herlkesi ;nanditamaicbir 'kiilnseniii:
kendisine sa.ğlad:ığı ttaa t ve güven, yaprtırma, ya;sak e1tme hakkı ve
gücü akla gelir. Sözıkonusu olan, Su1taııın· Devlet ot6rİ'tiısi ise; bu
haik ve gücü Üırnera, Ulema, ve Reaya üzıerinde en iyi şekilde tesis
etmek demeMir.
"Siya;seten Kat!" ise; Su1tanm ülke ]daresi ve politika zaruretleri ile \nerdiği ölüJıİı cezasıdır. Bu ceza İslmn hükümdarının mutlak
otoritesine dayanarak verjdiği ~n ağır cezadır. (gl
Siyaseten Katı bir hukuku kurum olarak Abbasiler zamanmda
OI'taya çılkmıştır. tslaroidan öncEiki Arap gelenekler!, Sasani ve Biza;n.•s kültürünün birleşmes'i, tarihıi ve sos.yal arnillerinde etkileri ile
(8)
( 9)

Ali; 1\ge. s. 2Q2
A:hmet Mumcu; Osmanlı Devletinct·e Siyaseten Kati, s. 2, 1985 Ankara
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"Siyaseten Kat!" kurumu İslaım hulkulkuna S!Oikmuo;tUT. İslam medeniyetine giren Tfuk~ertle de zaten daıha önce hükümidarın böyl<'J bir
ye1ikisi tanındığından kur1l'II1. derhal benims·enmiş ve Osmanlı Devletine gelinceye kadar butün Türk-tslam Devletlerinde yaşamış"

•

tır. (lO)

Biraz önce emirlerin SÜlta:ıila olan mücadelesinin hangi n~ta
lara ulaştığını ana başhlklar altında tıoplamıştık. Görünen odur kl,
devlet o.11o•itesinde müthiş bir zaaf s-özkonmmdur. Bu zaaf birçok
gailmıi;rılde habercisi olnia yıolunda;dır. Tarihen sa'bittirki yukarıda
.tesbit el1itiğ'imiz, e:ntitleı'in had(ifni aşan dawanışlarından sadece ve
.caıdece brrri dahi "Siyaseten Katı" için yeterli sebeptir. Devlet için
alınmaııı ~erelkli &cil bir t8d.bir lüzUJinluJdur. Fakat muhata'b bir değil b1rko:tç kişidir; bunlar da çoık n,üfuzlu kimseler olup tedbiri tersc
yüz edebilecek kişilerdir,
Öyleyse çcik ince ve ,has·sas bir planın tatbikine zaruret vardır.
N asL! bdr yol izlenmiŞtir?
Sultan önce çodr. güvendiği' Hok1kabawğlu, Mübarizü:d'din İsa ve
·Emir Kümnenoo ile ittifak ederek beylerin hertaraf edilmeısini kal'arlaş<tırnııştı.r.. Yer olarak önce Antalya seçilnıiş f.akat buna haki"
mi Ertokuş'un beyler ile arasının iyi olduğu, Y·eterli tedbir alınamı
yacağı gerekçesiyle Kayseri'de karar !kılınmıştır.
Sultan, il'Wönce· Beyterin sara'Ya ve· toplarrtLlam blr Çizmeci İnüs
tSEna, silahlı maiyetleri ile gelmelerini emrederek, bu usülün k'aide
haline gelme~ini temin etmiş keyfiyet muhalif beylere h~ssettiril
memiŞ'ti.

beyleri saraya lDevlethaneyeJ, bezm-ü şa;rap meclisine
saraya girinıce perdedar ve kapıcılar d~i-hal kapıları kapatıp kimSHYi içeriye a!madıla.r. Sultanın ha·ssa kıNlann
dan silahlananları bahÇelde gizlice nôbet tutuyorlardı. Ade-t ve töre
Ü:zre sürmek<te oHın meclisten kalkanlar teker t:ııker tutuklanıp bir
eve bapsEdilecekti. İlk dışarı çılkan Seyfettin A;ya.ba oldu. Mübari:zıeid'din İsa önüne çılkarak "hükünı şöyledilr ki bey bu odaya gire"
dedi. Ayaba cevap vere<rek "yanlış o~a" dediysede "gerç&dir" cerva·
bını aJınca, birgün saray bahçeısinde geziniı!ken sulhnın "yaşlı
ağaçları kloparıp yerler'ine tazelerini dikmek g2ra'<:'' deidiği. aklına
gelerek mukaididerattı içine dogdu. Artılk tEıdbir için zamanın çoktan
geçmiş olduğunu, kızarak kenldi ken'dine itiraf etti. (lll
Birgü'ı,

da,vet

(10)
(ll)

eiıti. E'nıirle-:r

ıAhmet

Mumcu;, A,ge. s. 2,7
Ali; Age. s. 2>7'5
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Ondan sronra Zeynettin Başara, Balıartitin Kutluc<ı, Mübarizüddin Behra'lllijah ve diger ·beyler teiker ~eker tu:tuklamp evlere hapsedilir.
Beyler. yakalanınca derıhal evlerine memur gönderHip mal ve
servetleri tesbit edildi. Evleri mühürlenip muhafaza altına alındık"
tan sonra hazinece müsadere ~dildi. Hazine para ve müceıvherle
doldu .taştı. (12l
Alaetidin Keykubat, Kayseri sulb:ı,ş]S·ı Mecdettin İsmail'i muhaliflerin reisi Sle·yfet1tin Ayabayla, gıön;derldi. "Küıstahlılk mucibi ve tahakküm seb(<bini" s>mldu. Onun buna cevabi <şöyle<ol/dı.i.' 1 '~Gurnelt
zamanında seni ve kardeşini otınue.ılarlilllda taşı'dım ve yetiŞiirıdim,
uzun saçlarıruzı taradıın, sizi beslemek iÇin Rti!tn dilin'de allŞ"veriş
ya pt m, babanızın mutahlıer naşını Rum'dan islam diyarına getirdim S·eni vezir V'e beylerin hilafıııa hapisden çl'k:arıp tahta oturt"
tum. Babanın kulları arasında kimse benim rü!tl:ıeme sahip değil
d:.r. Eğer tahaklk'iitın l<'iCd]msa bunu bu vesile ile yaptım ve lıa.pisden
çrkarken bana verdiğin alıld ve ntiisaika itiınad ett'im. Bu seibelble sulte rm bcn;den daha saldık adamı yıoiktur ve zamanı gelince benim
k•·dı'im a.nlaşrlacak fakat
pişmanlığın bir faydası olmayacaktır."
dedi. Bu sözler sultana erişltiğinde "gıölılüiıüıi 'ayrariı .kabarari, iYice
ke,tılaşan gilze.t ve kesa~eti ziyade odan" sı.iltan derhal başının ten'n:I.En ayrılmasını emretti.
Zeynett\n Başara zin!dan'da ö!Clü. Mübarizükldin Bchramşah Zama.r,tı kalesine ha.psedil'di. Bahattin Kı.utluca Tokat'a gön:cterilip bartat'af edHdi.
Anonim Selçı.iikname hertaraf edilen emirlerin 24 ktşi ollduğunu
ka.yde·:mel<'tedir. (1'3) Değişilk ka.yna'kla,rda bu sayı 40'a kadar çık
maktadır.

·Daha sonra, tepelemm ve öJe,ıı beylerin köleleri ve hizmetkarfitne çı!karmasınklan eındişelenen sultan, bu'yurıdu ki; "cümlesi siyaset ~kaitD edile". (14)

larının çokluğundan,

Koıınnenos ertesi gün Sultan huzuruna.
izah e,tJti. "Bu emiriden sonra elimde bir
kul ve bir rtikaprlar kaldı." Kullarım; "Bugün S.eyfettin'in ve kulları"
nın başına gelenler yarın senden bir günah sadır olursa bizim ba'

Bu habe·ri duyan Emir

ç:ıkarak duruiınu şu şekil'de

(12).
(J3)
('1'4)

İbn-i

Bibi; Alge. s, ·~64-274; Yazıcfoğlu Ali; Age. s. 276
Osman Turan; Age. s. 34, Yazıcıoğlu AH; Age. s. 2'17
Yazıcruğlu Ali; Ag<>. s. 271.J "slya;;et" kelimesi "katı" manasında
makta;,dır,

kulanıl

Selçuk Dergisi I. Alfieddin
Keykubad Özel Sayısı
103
----_=::___ _ _--=

---------''--

şımıza

gelir biz
dağıldılar !dedi.

şimdtden

kendi

başrmızm

çaresine bamanz" diyerek

SuHan bunun üzerine_ "ül hüküm batı! ola" diyerek, şöyle buyui'du; "beylerin muteber adamıarım kale!E>re, çocuk kölelerden layık cianlar "ılraştbaneye" kalanların "tab2Jara" tecHm edilerek tahsil ve terbiy•eleri sağlana" dedi. Hülııüm üzre böyle ha-reket edildi.
Alaedidin Keykubat'ın ll·~ı 1 lıalif emirleri idam tarihini yalnız
Ananim Selçukname kayldetmiş, 6 Haziran 1223 gününü vermtş
tir. l15l
Son uç olarak

şunu

söyleyebilirtz ,

Genç fakat çıck yü.ikrsek bir zekaya, lmdre<t ve imdeye sahip bulunan Sultan bu mücadeleyi kazanmış, kendi sadık adamlarmı tayin edip o11Diritesini te'Si•s ederek, Devleti artrk kenıdi yükrsek görüş
ve pnıgramla.rın:a göre şan ve şerefe kavuşturma mücadelesine girişmiştir. Bu büyük Selçuklu Su1l'tanı'nm bu ham:ceti ilk bakışta
-Tecrübeli devlet adamlarının hertaraf edilmesiyle- devleti zayıflat
ml\'j gibi görülebilir. A 1kBine açılan YHni devrin sdsyal, siyasi, V3 ekiorıomik bir değHrlendirilmes·i yapıldığı zaman SelçuMu Türkiyes'iride
mükemmel bir yüıkseliş ol'duğu gözlenmektedir.
Şimdi meseleyi bir başka açıdan bakarak değerlendirelim. Sultan cı1ıoritesini t2min için böyle bir yol't b'tşvur'rn.~mış olsaydı durum ne olurdu?

Sultan ve beyler arasında mücadele uzayıp gider bundan dev"
Jet kapan8imayacak ya;ralar alabilirdi. Bu müciıdcb b:oylerin muvaffakiyeti ile neticellenseydi ya saltanat buhranı sözikenusu olur
ya da be.ylerin. tahwkkümüne gir•rcclk bir sultamn tahta çıkarılmaı
sı mevzırbahrs olur1du. Yürütebileceğimiz bu ihttmallerin hapsintle
devleti inhita•ta sürükleyebileceık büyürk hadiseluion cJlao3..ğı t'lrihen
sabitJtir. Şüphe y;ok!tur ki; dev~e•thane,sinde ls'trayın•h hükümetin"
de - zirveJsindeJ huzur, güven ve birliği ,sa:ğlayam'amış orlan blr devletin miNetine verebileceği binşey y;oiktur.

•
•

Bütün bunlardan sonra "Ve her kimeısneye evladtmdan S'tltanat müyesser ola, karmdaşların nizam-ı alem tçin katietmek münasipclir' diyerek kanunname:sil1de yer veren F. S. Mehmet'e hak
vermemek münık!ün müdür?

0·5)

Osman Turan; Age. s. 341-342
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Prof. Dı·. Hal-M CİN :3~,mpozyumu aç-ış konuşmasını ya-

=-10=-B=--------------'S=-e=m=pozyumdan Görüntüler

p
1

•

Biı· başka

-tebliit de Prof. Dr. Abdurrahman

Güzel'~en.

."
Pı·of.

Dr. Refet

Yınanç tebliğini

sunuyor.
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Önde Prof. Dr. Halil OİN ve Prof. Dr. O. Cenap Teldnşen, arka plfinda
ise Prof. Dr. Leyla Kalaycıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Dinçer Bedük, Prof. Dr.
Salın Karakaplan, Prof. Dı·. Şinasi Yetkin ve Doç. Dr. Oktay Yazgan sempozyumu izliyorlar.
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J

Sempozyuma

teşrif

eden dinleyicilerden

biı·

Jresit.

