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Hüzzam
Tiyatro edebiyatımıza kalıcı eser-

ler veren Güner Sümer’in Hüzzam’ı 
1972 yılında gün yüzüne çıkmış, hayli 
eski bir eser olmasına rağmen uzun yıl-
lardan beri sahnelerde… Ankara Dev-
let Tiyatrosu sahnelerinin en küçüğü 
olan Oda Tiyatrosu’nda önce 1984’ten 
1989’a kadar hiç ara verilmeden sergi-
lenen eser, tek kişilik bir oyun olma-
sının ortaya çıkarabileceği seyretme 

sıkıntısını, deneyimli oyuncusunun 
gücü sayesinde hiç hissettirmiyor. Ne 
yazık ki, yazarın kısa ömrü, eserinin 
sahnede oynandığını görmesine vefa 
etmemişti. 

Güner Sümer (18 Mart 1936 - 27 
Nisan 1977)’in Hüzzam’dan başka 
basılmış iki oyunu, Yarın Cumartesi 
(1962) ve Bozuk Düzen (1965) bu-
lunmaktadır. Paris’teki tiyatro çalış-
malarından sonra Ankara’ya dönüp 

Ti y a t r o

Atasının izinden giden ileriye atı-
lır, atasının izinden gitmeyen kenara 
atılır. Günü dünde kalan yarını kucak-
layamaz. Günü düne dayanmayan ya-
rına açılamaz. Geçmişi anmak ileriye 
atılmak içindir, geçmişte çakılıp kal-
mak için değildir. Bugün bir ustamızı 
anmak için buradayız.

Gönlü darda olan inleğen 
gönlünde derdi olan söyleğen olur. 

Başı darda gönlü dertte olanın dili 
çözülür. Yas tutmanın yaş dökmenin 
zamanı değil. Azlıkta ve çoklukta sab-
reden, darlıkta ve bollukta hamdeden, 
varlıkta ve yoklukta şükreden, her za-
man azmi elde tutan olmalı, yeni usta-
lar yetiştirmeğe baş koymalıyız.

Sözü yerinde kesmek sözü erine 
vermek gerek.” 
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Ankara Sanat Tiyatrosu kurucusu Asaf 
Çiğiltepe’ye yardımcı olmuştu. Bir 
ara aylık fikir ve sanat dergisi Mavi’yi 
ancak 22 sayı olarak çıkarmıştı (Ka-
sım 1952-Nisan 1956). Şiirleri ve 
hikâyeleri de olan Sümer’in eserlerini 
kardeşi Adalet Ağaoğlu, onun ölümün-
den sonra hazırlamış ve toplu olarak 
Ada Yayınları arasında okuyuculara 
ulaştırmıştır: Toplu Eserleri-I: (Şiirler-
öyküler-yarım kalmış bir roman - II: 
(Oyunlar, 1983). Yazarlığının dışında 
yaptığı yönetmenlikte de başarılı ol-
muştur. Sermet Çağan’ın (1920-1970) 
1965 yılında yazdığı oyunu Ayak 
Bacak Fabrikası’ndaki yönetimiyle 
1965’te Ankara Sanatseverler Derneği 
tarafından “En İyi Yönetmen” ödülüne 
layık görülmüştü. 

Güner Sümer’in farklı sanat dal-
larında (yazar, şair, oyuncu, filmci, yö-
netmen) edindiği bilgi birikimi ve de-
neyimi, özellikle bu Hüzzam’da güzel 
bir sentezle seyirciye sunulmaktadır. 
Bir tiyatro eserinin alışılagelen çerçe-
vesinden dışarı çıkarak değişik havala-
rı ve renkleri yakalamasını bu oyunda 
görüyoruz. İçinde yaşadığı 1960’lı yıl-
ların sıkıntıları, karmaşası ve olağanüs-
tü hareketliliği ile gelecek kaygısı ona 
bu özellikleri sağlamış durumdadır. 

Hüzzam’ın tek kişilik bir oyun 
olmasına rağmen, aynı kişiye iki ayrı 
yönden yaklaşması dolayısıyla duygu 
ve düşünce dengesini kurmasını başa-
ran Sümer, son yıllarda TV dizilerin-
de de karşımıza çıkan bir tiplemeyi o 
yıllarda bu oyunu içerisinde vermiştir. 
Dedesi Hakkı Paşa, babası Kamil Bey, 
annesi, eşi Asım, oğlu Orhan ve çev-

resindeki diğer kişilerle Kuzguncuk-
lu Mahpeyker, hareketli bir İstanbul 
hayatının içinde eski günlerini yaşa-
maktadır. Kendisi sosyal hayattaki ka-
çınılmaz değişikliklerin yoksul düşür-
düğü bir zavallı, ama içine girdiği yeni 
durumu bir türlü kabul etmemek için 
direnen, eski soylu hayatını özleyen 
bir kadındır. O güzel günlerin anılarını 
yaşarken çizdiği tip kibar, zarif, nazlı 
bir genç kızdır. Ancak içinde bulun-
duğu günlere döndüğünde kaba, hoy-
rat, geçimsiz hatta küfürbaz bir kadın 
olarak görünür. Toplumun yeni değer 
yargılarıyla birlikte değişen Türkçe, 
kelimeleriyle, deyimleriyle, kavram-
larıyla Mahpeyker’i sıkıntıya sokar. 
Onun kullandığı dil de, sahip olduğu 
eski kültür örnekleriyle birlikte, yeni 
gelişmelerin acımasızlığı karşısında 
nerdeyse yok olup gidecektir. 

Çift kişilikli bir tipi yüzlerce defa 
sahnede başarıyla oynayan yılların 
ünlü sanatçısı Maral Üner, yaklaşık iki 
saat süren bu iki perdelik oyunda se-
yirciye unutulmaz dakikalar yaşatmak-
tadır. Kendisinin oyunculuktaki gücü-
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nü kanıtlayan “Yılın Tiyatro Ödülü” 
(2008-2009 Uluslararası Tiyatro 
Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merke-
zi tarafından verilmiştir) onun haklı 
gururudur. Ayrıca Sanat Kurumunun 
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü de 
kazandığı unutulmamalıdır. 

Türk müziğindeki makamlar ara-
sında genellikle hüzün veren bir makam 
olarak kabul edilen hüzzam, oyunda 
udi Cinuçen Tanrıkorur’un seslendir-
mesiyle dinleyenleri etkilemektedir. 
Bunun yanı sıra Mahpeyker’in eski ve 
yeni hayatındaki kişilikleri bantlardan 
ses olarak duyduğumuz tiyatro sanat-
çıları Erol Kardeseci, Mehmet Atay, İs-
temi Betil, Nihal Türkmen, Muammer 
Çipa, Nurşim Demir, Gönül Orbey, 
Orhan Aral, Erdoğan Göze vd. eserin 
etki derecesini çoğaltan insanlardır. 

Oyunun yönetmeni Olcay Poyraz 
’dır. Dekor tasarımı Ethem Özbara’nın, 
giysi tasarımı Yıldız Köse’nin, ışık ta-
sarımı Mehmet Yaşayan’ın imzalarını 
taşımaktadır. 

Güner Sümer’in Hüzzam’ı tiyat-
romuzun yüz akı bir eseri olarak uzun 
yıllar sahnelerde kalacaktır. Güncelli-
ğini her zaman için koruyacak olması 
bakımından okuyucularımızın bu gü-
zel eseri görmeleri kendileri için bir 
kazançtır. Yazımı Haldun Dormen’in 
şu cümleleriyle noktalamakla amacımı 
daha iyi belirtmiş olurum: 

“Türkiye’deki her sanatseverin Ma-
ral Üner adlı bir olağanüstü oyuncuyu 
Hüzzam adlı oyunda izlemesi gerek. O 
İstanbul’a gelemiyorsa, sırf bu oyunu gör-
mek için bir bilet alıp Ankara’ya gitmeye 
değer.” (Güneş gazetesi, 4 Mayıs 1990, 
cuma).

Soğuk Bir Berlin Gecesi 
Batı Avrupa ülkelerinin II. Dünya 

Savaşı sonrasında kalkınma çabalarını 
sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu 
vasıfsız iş gücünün, Akdeniz ülke-
lerinden sağlandığı, önceleri İtalya, 
İspanya, Yugoslavya’nın gönderdiği 
işçilere, sonradan da Yunanistan ve 
Türkiye’nin gönderdiklerine kapıları 
açtıkları bilinmektedir. Türkiye’den 
yapılan ikili antlaşmalara bağlı kalarak 
1960’lı yıllarda başlayan dış göç, ülke-
mizde birçok ailenin parçalanmasına 
ve başka acı sonlara yol açtı. Birinci 
ve ikinci kuşağın yaşadığı büyük sı-
kıntılardan sonra özellikle üçüncü ve 
dördüncü kuşak Türk vatandaşlarının 
da 1990’lı yıllardan itibaren Almanya, 
Fransa, Hollanda vatandaşlığına geçip 
oralarda iş yerleri açarak, gayrimenkul 
alarak ve hatta karma evlilikler yapıp 
kesin olarak yerleşmeleri, çok farklı so-
runları da ortaya çıkardı. Bu sorunlar 
günümüzde de sürüp gidiyor... 

Basit, vasıfsız işçilikten uzman-
lığa, patronluğa, hatta emir alan du-
rumundan emir verme pozisyonuna 
geçen “misafir işçiler” ya da “göçmen 
yabancılar”, bunlara rağmen hâlâ o 
ülke yerli vatandaşlarınca “ikinci, hatta 
üçüncü” sınıf vatandaş muamelesine 
maruz kalmaktalar... Arada her nasılsa, 
üst düzey meslek sahipleri veya politi-
kada başarılı kişiler görünse de, o ülke-
nin vatandaşları, bunları hep “dışarlık-
lı” olarak kabul ettiler ve ediyorlar. 

Sanayileşmenin çok hızlı gelişme-
si, iş hayatının acımasızlığı, dil ve kül-
tür çatışmaları arasında bir yerlere tu-
tunmaya çalışan insanların birbirlerine 
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yabancılaşması, ait olduğu toplumdan, 
topraktan alelacele koparılıp yapay bir 
ortama alışmanın zorluğu, kalabalıklar 
içinde yapayalnız kalmanın sıkıntıları 
ve ağırlığı, üzerinde çok sık tartışılan 
konular olarak düşünce ve sanat insan-
larını meşgul ediyor. Hele de en geliş-
miş ülkelere ait sıralamada en üstte ka-
bul edilen ülkelerdeki görüntüler, bu 
sorunların devam ettiğini gösteriyor.1

Almanya’nın başkenti Ber-
lin, 1991 yılında “Demir Perde”nin 
ortadan kalkması ve ünlü “Utanç 
Duvarı”nın yıkılmasından sonra, 
Türk vatandaşları bakımından ilginç 
bir kent oldu. Yüzlerce aile, binlerce 
insanımız ayrı mahallelerde, “getto” 
hâlinde yaşantılarını sürdürmeye baş-
ladılar. Dışarıdaki dünyada yaşayan 
Almanlar ve Almanca ile ilişkilerin en 
aza indirildiği; dil, din ve gelenek fark-
lılıkları, güvensizlik, korku ve hatta yer 
yer nefret, dolayısıyla da polisiye olay-
lar hep gündemde kaldı. 

Soğuk Bir Berlin Gecesi, Barış Eren 
tarafından yazılmış ve oyunun yönet-
meni de kendisi... Onun ifadesiyle: 

“Bir yanda; Avrupa’nın ortasında 
uygar bir kentte, uygar insanlar arasın-
da dili, dini ve kültürü farklı olduğu için 
yabancı konumuna düşen; daha doğ-
rusu düşürülen, dışlanan, ötekileştiri-
len Tarık’ın bu insanlara sorduğu soru: 
“Neyi seversiniz siz? Arabalarınızı sever-
siniz, köpeklerinizi seversiniz, ha bir de 
biralarınızı yudumlamayı seversiniz.” 

1  Son günlerde gazetelerimizde bir hayli 
yer tutan ilginç bir haber vardı. Mevcut 
bulunan yüzlerce soruna, bir de Türk 
çocuklarının Alman veya Hollandalı ailelere 

Yukarıda dile getirdiğim karma 
evliliklerde çeşitli sorunlar hep yaşan-
dı ve bugün de yaşanıyor. Oyundaki 
Tarık’ın kendisini büyük bir aşkla se-
ven, kendi Alman çevresine karşı onu 
korumak isteyen Katrin ile gelenekle-
rine bağlı Tarık zaman zaman çok basit 
ve ilkellik gibi görünen zaafları yüzün-
den pis kokan bir aşk yaşatan karma-
şık olaylarda her iki taraf da kendince 
haklı... Aile içi ve dışı çatışmaların kö-
keninde bu haklı olma iddiası ve inan-
cı ağır basıyor. Çözüme, hoşgörüye ve 
anlayışa dayanan birlikteliği sürdürme 
çabalarına kim, nasıl ve nerede katkı-
da bulunacak? Kültürlerarası ilişkile-
ri nasıl ele almalı ve sonuçları her iki 
tarafa nasıl kabul ettirmeli? Yapılacak 
fedakârlığı kim üstlenecek? Ve daha 
birçok soru... 

Böylesine karmaşık sorunlarla 
ve olaylarla dolu bir dünyayı Soğuk 

(hem de eşcinsel olarak evliliklerini tescil 
ettirenlere!!), kendi öz anne babasından 
resmî makamlar eliyle zorla alınıp teslim 
edilmeleri sorunu eklendi.
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Bir Berlin Gecesi iki perdelik bir oyun 
olarak işliyor. Tarık rolündeki Olcay 
Kavuzlu 2010/2011 döneminde Sa-
nat Kurumu tarafından ‘En İyi Er-
kek Oyuncu’, Katrin rolündeki Fulya 
Koçak aynı Kurumca ‘En İyi Kadın 
Oyuncu’ ödüllerine layık görüldüler. 
Katrin’in annesinde Ferahnur Barut, 
ağabeyinde Eray Eserol bu ikiliye ko-
laylıkla ayak uyduruyorlar. Ayrıca Ad-
nan Erbaş’ın, Mahmut Işık’ın ve Sigi 
rolünde Sigfried Sieger’in katkıları 
oyunu daha da başarılı kılıyor. Bu gü-
zel oyunda diğer teknik elemanların 
çabaları ayrıca övgüye değer... Dekor 
tasarımı Sinan Yardımedici’ye, giysi ta-
sarımı Günnur Orhon’a, ışık tasarımı 
ise Zeynel Işık’a ait... 

Türkiye’de son kırk-elli yılın en 
önemli toplum sorunu hâline gelen 
“dış göç” ve onunla ilgili sıkıntıları 
sahnede başarıyla sergileyen bütün 
oyuncuları candan kutluyorum. Bu 
oyunun özellikle yurt dışında ve hele 
de Almanya’da da gösterime girmesi, 
oradaki Türkler ve Almanlar açısından 
çok yararlı olacaktır, düşüncesini taşı-
yorum. Devlet Tiyatrosu böylece çok 
önemli bir kültür hizmetini oralarda 
da layıkıyla yerine getirmiş olacaktır, 
inancındayım. 

Aşkımız Aksaray’ın  
En Büyük Yangını 
Eski İstanbul hemen her yönüy-

le roman ve tiyatro yazarlarına ilham 
vererek çeşitli konuların gündeme 
gelmesini sağlamıştır. Osmanlı Döne-
mindeki günlük yaşayış veya saraylar-
daki, konaklardaki bir bakıma gizemli 

ortamlar sık sık konu olarak ele alınıp 
işlenmiştir. Roman ve tiyatro türleri-
nin dışında, yazılan hatıralar veya araş-
tırma kitapları farklı yönleriyle dikkat-
leri çekmiştir. Altı yüz yıllık uzun dö-
nem böylece hep ilgiyle karşılanmıştır. 
Elimizde bu canlı ilgiyi destekleyen 
eserlerin yazarları arasında Abdülhak 
Şinasi Hisar, kardeşi Selim Nüzhet 
Gerçek, Burhan Felek, Ref ’i Cevat 
Ulunay, Refik Halid Karay vd.’nin ad-
ları öncelikle yer alırlar. 

Onların eserlerinde 19. ve 20. 
yüzyıldaki son Osmanlının yaşayışı-
nın acı-tatlı, renkli ve ilginç sahneleri 
okuyucuların merakını bir parça gi-
derir. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul 
Ansiklopedisi ise bir başucu kitabıdır, 
tam olarak bitirilememişse de... 

Tiyatro edebiyatımızda ise daha 
çok tarihî olaylar ve kişiler ele alınmış-
tır. Bu alandaki ünlü isimler arasında 
da Orhan Asena, A. Turan Oflazoğlu, 
Turgut Özakman, Musahipzade Ce-
lal, Necip Fazıl Kısakürek, Nahid Sırrı 
Örik, Celal Esad Arseven, Nihal Türk-
men, Hayati Çorbacıoğlu ve Güngör 
Dilmen önde gelirler. 

Güngör Dilmen’i geçen yıl tiyatro 
sezonunun sonunda seksen iki yaşın-
dayken kaybetmiştik (8.7.20l2). Birçok 
oyunu arasında en ünlüleri Midas’ın 
Kulakları (1965), Midas’ın Kördüğümü 
(1975, Türk Dil Kurumu Oyun Ödü-
lü), Deli Dumrul (l979, 1980 Muhsin 
Ertuğrul Oyun Ödülü), Ben, Anadolu: 
Söylenceden Gerçeğe (1984 Uluslarara-
sı Endüstri ve Ticaret Bankası Tiyatro 
Oyunu birincisi ve 1986 Ulvi Uraz Ti-
yatro Ödülü) sayılabilir. Yazımızın ko-
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nusu olan oyun ile de 1998 Türkiye İş 
Bankası Tiyatro Büyük Ödülü ile 1990 
İsmet Küntay Ödülü ona layık görül-
müştür. 

İstanbul’un geleneksel mimarisi 
içinde ahşap malzeme vazgeçilmeyen 
bir elemandır. Zamanın mimarları ve 
işin ehil ustaları büyük bir zevkle ve 
incelikle ahşap malzemeyi işleyerek 
köşkler, konaklar, evler inşa etmiş-
lerdir. Bir yandan kolay bulunurluğu, 
ucuzluğu ve diğer yandan kullanma 
kolaylığı dolayısıyla yapılan ahşap bi-
naların yangına karşı dayanıksızlığı 
yüzünden İstanbul önemli yangınlara 
maruz kalmış, binlerce bina günler sü-
ren yangınlarla harap olmuştur. İtfaiye 
teşkilatının basit donanımlı tulumba-
cılardan oluşması, yangınların kısa za-
manda çok geniş alanlara sıçramasına 
yol açmıştır. 

Bu oyunda da Aksaray ve çevre-
sindeki mahalleleri yakıp kül eden bir 
yangın söz konusudur. Ancak bundan 
önce, eski İstanbul hayatını yansıtan 
mahalle ve sokak sahneleri, geleneksel 
yaşayışın örnekleri, bunları uygulayan 
insan tipleri ve tulumbacılar ön plana 
çıkmıştır. Saraydan ayrılarak bu ma-
halledeki bir konakta yaşamaya mec-
bur edilen Mahitab ve ona zorla âşık 
edilen kemani Artin’in (sonra Nuret-
tin) ilişkilerinin gelişmesi ve yaşadıkla-
rı büyük aşk ile kendi mahallelilerinin 
davranışları, yer yer müzikal gösteri-
lerle sahnede sergileniyor. 

Ankara’da daha önceleri seyirciye 
sunulan oyun, bu kez İstanbul’da Ce-
vahir sahnelerinde gösterime girmiş... 
Çok kalabalık bir oyuncu kadrosunun 

bulunduğu eserin Ankara’dakilere 
göre çok dar ve küçük bir sahnede oy-
nanmak mecburiyetinde kalması ayrı 
bir sıkıntı... Önde bir kahvehanenin 
içi, arkada üç sokağın girişleri ve bir 
çeşme ile Mahitab’ın yaşadığı kona-
ğın odası çok tıkış tıkış... Oyuncuların 
iyi niyetlerine ve gayretlerine rağmen 
sahneye giriş ve çıkışlarda olumsuz-
luklar görülüyor. Başka önemli bir 
nokta da tulumbacılarla ilgili... Kü-
tüphanelerimizde onların yaşayışını 
anlatan ciddi yayınlar var. Söz gelimi, 
Selim Nüzhet Gerçek’in kaleme aldığı 
İstanbul’dan Ben de Geçtim (İstanbul, 
1997, Kitabevi Yayını). Bu yayınların 
yönetmen, diğer ekip elemanları ve 
oyuncular tarafından dikkatlice okun-
mamış olması yüzünden, tulumbacı 
grubu oyuncularının yapay ve yüzey-
sel hatta bir ölçüde abartılı davranışla-
rının ortaya çıkması göze çarpıyor ve 
seyirciye rahatsızlık veriyor. 

Bütün bunlara rağmen hareketli 
ve güzel olan oyunu Faik Ertenel yö-
netmiş. Dekorlar Osman Şangezer’e, 
giysiler Mihriban Oran’a ve ışık Önder 
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Arık’a ait...  Mahitab rolünde Demet 
İyigün, kemani Artin rolünde Turan 
Günay, Merzuka’da Ayşe Tunaboylu 
ve diğer oyuncular seyircinin hoşça 
vakit geçirmesini sağlıyorlar. Benim 
seyrettiğim oyunun hemen başın-
da öne çıkan rollerin biri olan Firuz 
Bey’de Ergun Akvuran’ın dile getirdi-
ği Kamus-ı Türki ile Kamus-ı Fransevi 
sözlerindeki ilk kelimeyi “kağıt” söyle-
yişiyle telaffuz etmesi kulaklarımızı tır-
maladı. Acaba ben mi yanlış duydum 
diye yanımdaki diğer seyircilere de 
sordum, doğru duymuşum. Bir tiyatro 

sanatçısının biraz daha dikkatli ve araş-
tırmacı olması gerek... Ayrıca oyunun 
sonunda tulumbacı reisi Abidin rolün-
deki Macit Soykan’ın seyirciye selam 
verme sırasında hiç görünmemesi, 
doğrusu yadırganan bir tavır oldu. 
İstanbul seyircisinin temsili izleme, 
yerinde ve zamanında oyuna olumlu 
veya olumsuz tepkisini açığa vurma ve 
tiyatro adabına uyma becerisi, Ankara 
seyircisine göre çok, çok alt düzeyde... 
Bir Ankara seyircisi olarak bu tutum ve 
davranışlara şaşırmamak elde değil... 

Kerem AYDINER

Prof. Dr. Hasibe MAzIoğlU 
TDK dernek dönemi üyesi 

(1951/640), AKDTYK dönemi 
bilim kurulu üyesi (1989-2001), 
emekli DTCF Türk Dili Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasibe Mazıoğlu, 24 Nisan 2013 
Çarşamba günü Ankara’daki evinde 
hayata veda etti. Uzun zamandan 
beri hastaydı. Cenazesi, 25 Nisan 
2013 Perşembe günü saat 10.00’da 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 
düzenlenen TDK Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçalin’in de katıldığı tören 
ile Kocatepe Camisi’nde kılınan öğle 
ve cenaze namazlarının ardından 
vasiyeti üzerine İstanbul’a götürülerek 
26 Nisan 2013 Cuma günü Edirnekapı 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aile soyadı ile Hasibe Çatbaş, 
1922 baharında Kayseri’nin Develi il-
çesinde dünyaya geldi. Doğum tarihi-

ni, 21 Mart olarak kendisi belirlemiş-
tir. Babası Ahmet Çatbaş, annesi ise 
Kumru Hanım’dır. Çatbaş soyadını, 
1948 yılında öğretmen Sabri Mazıoğ-
lu ile evlenince Mazıoğlu olarak değiş-
tirdi.

İlkokul ve ortaokulu Develi’de 
okudu (1928-1936). Kayseri Lisesi 
Edebiyat Kolunda orta öğrenimini 
iftiharla tamamladı (1940). Ankara 
Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümünde yüksek öğrenim 
görerek pekiyi dereceyle diploma aldı 
(1944). Mezun olduğu fakültede “İlmî 
Yardımcı” unvanıyla doktora çalışma-
larına başladı. Yeni üniversite kanunu 
çıkınca açılan sınavı kazanarak asistan-
lığa atandı (1946). Fuzulî ve Hâfız-ı 
Şirâzî’nin şiirlerini karşılaştırdığı dok-
tora tezini pekiyi dereceyle savuna-
rak “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı 
(1951). Görevli olduğu bölümde/
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