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derlenerekyayımlanmıştır(İbn-ür Re fik 
Ahmet Nuri Sekizinci, Ankara 2001, IIII). KorayÜstün,İbnürrefikAhmetNuri
Sekizinci’ninTiyatrolarıÜzerineBir
İncelemeadıylayükseklisanstezihazırlamıştır(2013, Ha cet te pe Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü).
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Eðitimci,

nâþir, edip ve yazar.
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