Where To Download Bir
Bebek Evi

Bir Bebek Evi
This is likewise one of the factors by
obtaining the soft documents of this
bir bebek evi by online. You might not
require more era to spend to go to the
ebook instigation as capably as search
for them. In some cases, you likewise
reach not discover the broadcast bir
bebek evi that you are looking for. It
will categorically squander the time.
However below, behind you visit this
web page, it will be fittingly completely
simple to get as capably as download
guide bir bebek evi
It will not assume many times as we
tell before. You can complete it even
though perform something else at
home and even in your workplace. so
easy! So, are you question? Just
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exercise just what we allow under as
with ease as evaluation bir bebek evi
what you subsequent to to read!
Nora - Bir Bebek Evi | Sahneden
Radyoya Umay’?n aktivite kitab?,
bebek evi, doll house, quiet book,
Keçeden Bebek Evi? Unicornla dünya
turu! Meyra’n?n bebek evi ve macera
dolu, e?lenceli yolculu?u. Ka??ttan
yapt???m bebek evi (AÇIKLAMAYI
OKU) Nehir için bir bebek evi, aktivite
kitab?, dollhouse, montessori book, öz
bak?m becerileri
Kitap bebek evi
Babas?ndan Ya?mur’ a do?um günü
hediyesi, bir bebek evi Yaz Ya?mur
Bebek Evi, Dollhouse, Quiet Book
Ka??ttan Bebek Evi ( Paper Dolls
House ) The Yaren NORA (B?R
BEBEK EV?) - FRAGMAN Kendi
yapt???m aktivite kitab? TÜRK?YE'
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DE ?LK! KEÇE BEBEK EV?! Hamza’
n?n aktivite kitab?, quiet book,
montessori book, sensory toy, duyusal
kitap, Naz bebek evini inceliyor. Book
Production From Start To Finish,
Digital Printing and Binding Perfect
Bound Books ???????????
(?????????????) #?????? ?4 \"#?????
?????????\"/ #Quiet_book 4 #Princess
Castle Elif’ in harika bebek evi,
dollhouse, aktivite kitab? Pia’ n?n
aktivite kitab?, quiet book, duyusal
kitap Melike’ nin bebek evi, dollhouse,
Pastane, kuaför, banyo, al??-veri?
oyunu, cafe ve bir sürü oyun
Yapt???m en büyük keçe bebek evi!
Tam 19 sayfa!AKT?V?TE K?TABI QUIET BOOK Gökçen’ in aktivite
kitab?, quiet book, montessori book,
sensory book, duyusal kitap May’ in
Noel hediyesi bebek evi, dollhouse,
aktivite kitab?, quiet book, kuaför,
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veteriner, rutinler The Princess
House - Eylül'un Prenses Evi- Quiet
Book-Bebek evi ?ura’ n?n aktivite
kitab?, bebek evi, quiet book,
Dollhouse, do?umgünü hediyesi
Meryem’ in e?lenceli bebek evi,
aktivite, etkinlik kitab?, quiet book,
oyun eviPaper Doll Lol Surprise
Holiday || paper crafts books Nisa
Nur’ un Bebek evi - aktivite kitab? doll house - quiet book ?dil’ in harika
bebek evi! Dollhouse, aktivite
kitab?, quiet book, montessori book
Bir Bebek Evi
bir bebek evi en güzel Çocuk oyunlar?
oyunlar 1 oyun oyna. orgu evi com
türkiye nin Örgü ve el ??leri sitesi.
rüyada y?lan görmek ilâhî bir ikazd?r
mutlaka okuyun. google. en güzel
komik oyunlar oyunlar 1 oyun oyna.
erkek ?simleri erkek bebek ?simleri
bebekisimleri gen tr. h?zl? ve seksi bir
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jaguar olmak isterim magazin
haberleri. ?iir defteri. zeynepin evi ev
dekorasyonu blogu ve ...
Bir Bebek Evi
Check out Bir Bebek Evi by Tolga Çebi
on Amazon Music. Stream ad-free or
purchase CD's and MP3s now on
Amazon.co.uk.
Bir Bebek Evi by Tolga Çebi on
Amazon Music - Amazon.co.uk
Tolga Çebi - Tarantella & Nora (NoraBir Bebek Evi Oyun Müzikleri) Duration: 1:53. Gloss Musik GmbH
Recommended for you. 1:53.
Nora bir bebek evi - Henrik Ibsen
NORA - Bir Bebek Evi. ?stanbul ?ehir
Tiyatrolar? ; Hoca Ahmet Yese...
Trajedi & Dram; 2 Perde / 135 dak;
24.01.2018; S?Z DE ALKI?LAYIN. 6.2
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. 213 kullan?c? alk??? ile 10 üzerinden
6.2 alk??. Oyun Özeti. Modernizmin
tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen
do?umunun 190. y?l?nda ça?da?
insan?n dram?n? anlatmaya devam
ediyor. Maddi bask? alt?nda rekabete
sürüklenen bireylerin ...
NORA - Bir Bebek Evi |
tiyatrolar.com.tr
Nora – Bir Bebek Evi’ni üzerimde
b?rakt??? etkiyi göz önünde
bulundurarak bu iki oyun aras?nda
konumland?rabiliyorum. Nora, bir
kad?n. Önceleri avukat, ?imdilerde bir
bankan?n müdürü olan e?ini çok
seven bir kad?n. E?i ise oldukça
disiplinli, otoriter, Nora’n?n
çocuksulu?unun yan?nda fazla ciddi
duran bir adam. Bu tavr?n? yapt???
i?lere de yans?tt??? ...
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?zledim: Nora - Bir Bebek Evi Tiyatro Günlü?ü
Nora: Bir Bebek Evi, özgün ad? ile “A
Doll's House” Henrik Ibsen'in
(1829-1906) yazd??? üç perdelik bir
tiyatro oyunudur. Bu oyun ilk defa
1879'da Danimarka Kraliyet
Tiyatrosu'nda sahnelenmi? metni ise
?bsen taraf?ndan bu y?llarda
yaz?lm??t?r. Bu oyun modernist
tiyatronun ilk ürünlerini vermi? olan
Ibsen’in Freud ...
Nora: Bir Bebek Evi ( Tiyatro)
Hakk?nda ?nceleme Özet ...
Bu bebek evi Ça?la için do?um günü
hediyesi. Muhte?em bir bebek evi.
Harika bir evcilik oyununa var
m?s?n?z? Elbise de?i?tirme, banyo
yapma, mutfak, yemek yapma,
doktorculuk oyunu ...
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MUHTE?EM DO?UM GÜNÜ
HED?YES?! ÇA?LA’ NIN BEBEK
EV?, AKT?V?TE K?TABI, QU?ET
BOOK, DOLLHOUSE
Annemden Gizli LOL Bebek Evi
E?yalar?n? Açt?m!! Bidünya Oyuncak
Merhabalar, bugün annemden gizli
yeni ald???m?z orijinal LOL Bebek
Evinin e?yalar?n?n oldu?u ...
Annemden Gizli LOL Bebek Evi
E?yalar?n? Açt?m!! Bidünya ...
nora bir bebek evi. ?ükela ... "nora
bebek evinin kap?s?n? kapat?p
ç?kt???nda kad?n için hayat?n
kap?s?n? ard?na kadar açar.."
14.12.2015 13:49 ~ 03.10.2018 22:19
nyssnmsglsnglb. e?er bir aksilik
ç?kmaz ise ocak ay? içerisinde ?ehir
tiyatrolar?'nda oynanacak oyun.
merakla beklemekteyiz. 05.12.2017
10:44 benimdekalbimvar. istanbul
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büyük ?ehir belediyesi ?ehir ...
nora bir bebek evi - ek?i sözlük
Berû: Klakson Borîzan Û Birt oyunlar?
seyirciyle bulu?acak. ?ehir Tiyatrolar?
tarihinde bir ilki gerçekle?tiriyor. 106
y?ll?k bir kurum olan Darülbedayi,
salg?n döneminde özel tiyatrolara
kap?s?n? aç?yor. Ekim ay?nda
sahnelerimizde 39’u yeti?kin, 10
çocuk oyunu olmak üzere toplam 49
özel tiyatro oyun sahneleyecek. Bu
sayede yüksek ücretlerle özel
tiyatrolar?n ...
Ana Sayfa - ?ehir Tiyatrolar? | ?BB
Bir Oyuncak Bebek Evi (Danca ve
Bokmål: Et dukkehjem; ayr?ca
Oyuncak Bebek Evi olarak da
çevrilmi?tir) Norveçli oyun hakk?
Henrik Ibsen taraf?ndan yaz?lm?? üç
perdelik bir oyundur. Prömiyeri,21
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Aral?k 1879'da Danimarka'n?n
Kopenhag kentindeki Kraliyet
Tiyatrosu'nda yap?ld? veo ay?n
ba?lar?nda yay?nland?. Oyun 1879
dolaylar?nda bir Norveç kasabas?nda
geçiyor.
Bir Bebek Evi - A Doll's House qaz.wiki
Norveçli oyun yazar? Henrik Ibsen’in
1879 y?l?nda kaleme ald??? ‘Nora:
Bir Bebek Evi’ adl? oyun metni,
yaz?ld??? dönemde büyük
tart??malara sebep olmu?. Sebebi,
orta s?n?f aile ya?ant?s? içinde evin
süs bebe?i haline gelmi? olan
Nora’n?n, ya?ad??? hayat?n
plastikli?ini fark ettikten sonra hem bir
anne hem de bir e? olma görevini
b?rak?p kendini ...
Bir kad?n?n benli?ine arad??? ke?if
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yolculu?u: ‘Nora: Bir ...
Bir Bebek Evi [ePub] Bir Bebek Evi
Ebook New updated! The ZIP bir
bebek evi from the best author and
publisher is now comprehensible here.
This is the lp that will make your
daylight reading becomes completed.
behind you are looking for the printed
scrap book of this PDF in the scrap
book store, you may not locate it. The
problems can be the limited editions
that are supreme in the folder ...
Bir Bebek Evi flightcompensationclaim.co.uk
Yepyeni bir bebek evi. Tuana’ n?n
kitab?. Muhte?em bir bebek evi.
Harika bir evcilik oyununa var
m?s?n?z? Elbise de?i?tirme, banyo
yapma, mutfak, yemek yapma,
doktorculuk oyunu, kuaför ...
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YEPYEN? B?R BEBEK EV?!
TUANA’ NIN K?TABI
Nora: Bir Bebek Evi Hakk?nda; Metin
ve di?er kaynaklar Norveç Ulusal
Kütüphanesi sitesinde; A Doll's House
Internet Movie Database'de. A Doll’s
House: A Study Guide; Orijinal
Norveççe Metin; The Social
Significance of the Modern Drama,
Emma Goldman'?n yazd??? bir kitap A
Doll's House'tan bir bölüm. 1946
Radyo uyarlamas? Internet Archive'de;
Kaynakça. Tiyatro ile ilgili bu ...
Bir Bebek Evi - Vikipedi
“Kendini ba?kalar? u?runa bir defa
satm??san, bunu bir daha
yapmazs?n.” Modernizmin tiyatrodaki
kurucusu Henrik Ibsen, do?umunun
190. y?l?nda ça?da? insan?n dram?n?
anlatmaya devam ediyor. “Nora (Bir
Bebek Evi)”, yaz?m?n?n üzerinden
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yüz k?rk y?l geçmi? olmas?na ra?men
bugün de tart???lmaya ve güncelli?ini
...
NORA - B?R BEBEK EV? - ?ehir
Tiyatrolar? | ?BB
Bir prenses bebek evi kurun! Bina ve
i?çili?in yan? s?ra k?yafetler seçebilir,
bir moda y?ld?z? olabilirsiniz, bir evcil
hayvan?n?z (kedi, köpek, tek
boynuzlu) var, yak???kl? erkek
çocuklarla sohbet ve tarih verin! A??k
ol ve kendi dü?ününü haz?rla! Bir
araba trenle trene binin, hatta bir tema
park?, bir hayvanat bahçesi veya
restoran olu?turun! Daha benzersiz ...
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Edgar Allan Poe Hayal Gücünün
Mucidi Milan Kundera: “Yazarlar?n
de?il, romanlar?n cinsiyeti.” John
Berger: “Dü?me Sanat?na Dair Baz?
Notlar” H.P. Lovecraft: “Tekinsiz
Kurmaca Yazmak Üzerine Notlar”
Edebiyat?m?z?n önde gelen
dergilerinden Notos, yapt??? bütün
yazar dosyalar?n? kal?c? bir kayna?a
dönü?türen anlay???yla bu say?da
Edgar Allan Poe’ya yöneliyor. Edgar
Allan Poe, edebiyat tarihinin üzerine
en çok konu?ulmu? dâhisi. Modern
öykü ve ?iirin temellerini atan yarat?c?
zekân?n parlak örne?i. Edebiyat
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mayalanmakta olan ça??n ruhunu
herkesten, her ?eyden önce söyler,
ilkesini en iyi kan?tlayan bir kâhin
yazar. Polisiye, bilimkurgu, psikolojik
gerilim gibi modern ça?a damgas?n?
vuran türlerin kâ?ifi. Poe için k?saca
modern hayal gücünün mucidi
denebilir. Notos’un haz?rlad??? Poe
dosyas? da, modern edebiyat?n, belki
de modern dünya tahayyülünün göbek
ba??n? kesen bu dâhi için bir bo?lu?u,
hatta yoklu?u dolduruyor. Haz?rl???
aylar süren bu tutkulu çal??ma y?llar
boyu Poe severlerin elinden
dü?meyecek, daha nice okuru
Poe’nun e?siz hayal gücüne davet
edecek. Dosyada Julio Cortàzar,
Fyodor Dostoyevski, Fatih Özgüven,
küçük ?skender, Meltem Gürle, Paul
Valéry, Charles Baudelaire, Hande
Tekdemir, W.H. Auden, Lois Davis
Vines, Floyd Stovall, Terrence
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Rafferty’nin yaz?lar? yer al?yor.
Ayr?ca Poe’nun Bütün Öyküleri’nin
çevirmeni Hasan Fehmi Nemli ile
yap?lan k?sa bir söyle?i de var.
Notos’un bu say?s?nda Milan
Kundera ile yap?lm?? bir söyle?i yer
al?yor. Milan Kundera, roman
sanat?na getirdi?i yenilikler ve
edebiyat dü?üncesine yapt???
katk?larla, günümüz Avrupa
edebiyat?n?n çok özel bir yerinde
duruyor. Edebiyat üstüne yaz?lar? ve
sözleriyle her zaman göz önünde
tutulmas? gereken bir yazar olan Milan
Kundera’n?n söyle?isi okunmaya
de?er. Notos, Günlerin Getirdi?i
bölümünde, Edebiyat?n pek
çoklar?nca benimsenen dâhileri
kimlerdir? sorusuna Cem Aka?, ?nci
Aral, Burhan Sönmez, Behçet Çelik,
Ethem Baran, Roni Margulies ve Bahri
Vardarl?lar yan?t veriyor. Bir Yazar?n
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Seçtikleri bölümünde Özge Baykan
okurlar?n ve yeni yazarlar?n
okumas?n? zorunlu gördü?ü kitaplar?;
Kaya Genç de en çok etkilendi?i
yazar? nedenleriyle birlikte Notos’a
anlat?yor. Nilüfer Aç?kal?n, Ayd?n
Öztürk ve Nazl? Karab?y?ko?lu k?sa
sorulara k?sa yan?tlarla kendi yazarl?k
serüvenlerini ve yay?mlanan son
kitaplar?n? anlat?yor. #NotosKitap
#NotosÖyküDergisi
B?R YER VAR B?L?YORUM Hayal
adamlar?n?n, hayal ülkelerin özlemini
duymas?ndan daha do?al ne olabilir.
Ya?ad??? dünyan?n yaralar?na
muhayyilesinde ?ifa arayan ne çok ?air
ve yazar vard?r âlemde. Her ?eyi
söylemenin mümkün oldu?u bir yerin
varl???n? derinlerinde hisseden Orhan
Veli, “Bir yer var, biliyorum; / Her ?eyi
söylemek mümkün;” derken o yere ad
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bulmakta zorlanan Ahmet Ha?im, bir
i?aret zamirine tutunarak “O Belde”yi
aramaya koyulur: “O belde / Hangi bir
k?t’a-y? muhayyelde?” ?ehir de icat
eder yazarlar; ada da, ülke de icat
ederler k?ta da. Ta ki kendi
boyad?klar? bir tabloda nefes al?p
verebilsinler. Ta ki okurlar? da ak?n
etsin oralara vizesiz pasaportsuz. Ta ki
hayalle ?ifa bulup tekrar gerçekle
kar??la?ma gücünü kendilerinde
bulabilsinler. Ta ki sanal dünyadan
gerçek dünyaya tekrar ad?m
att?klar?nda ya?ad?klar? dünyaya bir
dinginlik rüzgâr? ta??s?nlar. K?rk ikinci
say?m?z?n dosya konusunu
“Edebiyat?n Hayalî Ülkeleri” olarak
belirledik. Bu ba?lamda Mehmet Sabri
Genç “Olmayan Yerlere Gömülü
Edebiyat”; Ertu?rul Ayd?n “Görünmez
Kentler’i Görünür Kentlerde Okumak”;
Naime Erkovan “Bundan Böyle Senin
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Ad?n El Dorado”; Ali Sürmelio?lu “Dip
Z?tl?k: Yaln?z?z”; Güzide Ertürk
“Yerdeniz’e Nas?l Gidilir?”; O?uz
?enses “Olmayan Ülkelerin Hazz?nda
Dünyaya Dokunan Bir Adal?: Jonathan
Swift”; Ercan Y?lmaz “Infante’nin
?ehirleri ya da Ütopyalar?n Sonu”;
Aziza Rüya “Yeni Atlantik’ten Yeni
Atlantis’e Bat?l? Ütopya” ve Sare
Öztürk “O Belde: Ahmet Ha?im’i Bir
Diaspora ?airi Olarak Dü?ünmek”
ba?l?kl? yaz?lar?n? kaleme ald?lar.
Karabatak’?n röportaj? yine
haf?zalara kaz?nacak nitelikte.
Ülkemizin yeti?tirdi?i güzide keman
sanatkârlar?ndan Bekir Reha Sa?ba?,
Rah?an Tek?en’in sorular?n?
cevaplad?. “Türkçenin güzel
kullan?lmad??? bir müzik, Türk
olmaktan ç?kar,” diyen Sa?ba?’la,
musikimizin köklerine do?ru çarp?c?
ve güzelliklerle dolu bir yolculu?a
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ç?kt?k. Bu say?m?z?n ?airleri: Dursun
Güzel, ?afak Çelik, Hüseyin Ak?n,
Sümeyra Yaman, Meryem K?l?ç,
Hasan Akay, Kamil Remzi Cin,
Emirhan Kömürcü, Mustafa Sar?,
Firdevs Apar?, Betül Aksakal ve
Bahaddin Tuncer. ?iir çevirisindeyse
Ay?enur Kara, Kore ?iirinden örnekler
tercüme etti. Poetika bölümümüzde
Hasan Akay, Ali Ömer Akbulut ve
Hayrettin Orhano?lu; deneme
sayfalar?m?zda Hasan Akay ve Emine
Batar yer ald?. Projektör’ün bu
say?daki konu?u ise Meryem K?l?ç.
Öykücülerimiz Necati Mert, Emine
Batar, Ali Murat Binark, ?lknur Demirci,
Mustafa Uçurum ve Nevzat Sazak.
Kitap tan?t?m sayfalar?m?zda
Bünyamin Demirci, Ali
Sürmelio?lu’nun ilk roman? “Yer
K?z?l”?; ?afak Çelik, Âdem
Yaz?c?’n?n ikinci ?iir kitab?
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“Türkçenin Göklerinde”yi; Hatice
Tekin, Ali Murat Binark’?n ilk öykü
kitab? “Babam?n Makineleri”ni; Dila
Akçay, Ela Korgan’?n ilk öykü kitab?
“Beni Biri Merak Etti”yi ve Sümeyra
Yaman, Emine Bay?nd?r’?n ilk öykü
kitab? “Habersiz Da?”?, Karabatak
okurlar? için tan?tt?. Ve elbette
olmazsa olmaz dostlar?m?z, F. Hande
Topba?, M. S. Topba?, Ertan Ayhan
Sertöz, Ay?e Ural, Sedat Gever,
Sabahattin Kay??, Derya Özer bu
say?m?z? yine zenginle?tiren isimler.
Karabatak k?rk ikinci kez havaland?.
A?ks?z din dilinden raz? de?iliz. Kuru
kavgalardan, anlams?z polemiklerden
uza??z. Ku?at?c? merhamet, derin
anlay?? ve gerçek sevgi yoksa biz de
yokuz. Seviyesiz üsluplardan, kaba
tav?rlardan nefret ediyoruz. Gereksiz
beyanlarla insanlar?n gündemini
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lüzumsuz ?ekilde me?gul eden herkesi
k?n?yoruz. Egolar?n sava??nda
?slam’?n fon olarak kullan?lmas?ndan
tiksiniyoruz. Özü e?ri, sözü do?ru
ki?ilerden Allah’a s???n?yoruz.
Yersiz, zevksiz, ahenksiz, hikmetsiz ve
hakikatsiz çokça konu?ma i?itir olduk.
Oysa “ya hay?r söyle ya da sus”
buyrulmu?tu hepimize, tek ba??na
dünyay? güzelle?tirmeye yetecek
kadar güzel olan bu Nebevî ikaz ihlal
ediliyor, üzülüyoruz. Madem öyle,
çokça konu?an ve hay?r söyleme
konusunda da s?n?fta kalan herkese
“susma” tavsiyesinde bulunmak
istiyoruz bu ay. Ve sözü çok
uzatmadan biz de güzelce susuyoruz.
Sükût sohbetimiz olsun bu. Bir ay
boyunca “biraz sussak iyi olacak”
diyelim kendimize, sevdiklerimize.
Susal?m ve kalbimizi dinleyelim,
merhametimizi dinleyelim,
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insanl???m?z?, insaf?m?z?,
vicdan?m?z? dinleyelim sessizce.
Susal?m ve ayd?nlans?n içimiz,
zenginle?sin tefekkürümüz. Yersiz,
zevksiz ve hikmetsiz konu?anlar, s??
sözleriyle hayat?m?za tats?zl?k
katanlar ibret als?n diye, susal?m hep
birlikte güzelce, öyle güzel susal?m ki
?ifa olsun âleme. *** Türkiye
Gençle?iyor projemiz kapsam?nda
“sözü güzel söyleyen, güzel söz
söyleyen” gençler, davet edildikleri
yerlere gitmeye ba?lad?, hay?rl?
olmas?n? dileriz. Dergimize abone
olanlara hediye etti?imiz “Dedi Ki”
isimli kitab?m?z seviliyor, ald???m?z
geri dönü?ler sevindirici. Genç
Gönüllüler biri ?stanbul’da, di?eri
K?r?ehir’de olmak üzere iki güzel
kamp gerçekle?tirdi. “?ncelikler”
üzerine konu?tular, birbirlerine ayna
oldular, heyecanlar?na selam ederiz.
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GENÇ Prodüksiyon birbirinden güzel
çekimlerle sanal dünyay?
zenginle?tirmeye devam ediyor.
Dergimizde yap?lan röportajlar?n
video hâlini, yazarlar?m?zla yap?lan
özel çekimleri, çe?itli güzel kurgular?
kaç?rmaman?z? tavsiye ederiz.
K?smet olursa 31 Mart Cumartesi
günü, Üsküdar’da “12. Y?l
Bulu?mas?” olacak, tüm GENÇ ailesi
olarak bir araya gelece?iz, sizleri de
aram?zda görmek isteriz. Nisan
say?m?zda görü?mek üzere. Alt?n
de?erinde sükût ile.

Bu ara?t?rma her ne kadar do?rudan
K?br?s’la ilgiliymi? gibi görünse de
çal??ma esas?nda Türkiye’yi ve
?üphesiz dünya jeopoliti?ini de çok
yak?ndan ilgilendiren ?kinci Dünya
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Sava?? döneminde Türkiye’nin s?n?r
kom?usu ülkelerde ve Avrupa’n?n
farkl? noktalar?nda ya?anan Yahudi
soyk?r?m? sonras?nda hayatta kalma
mücadelesi veren Yahudilerle ilgilidir.
Bu çal??ma esas?nda ?kinci Dünya
Sava?? s?ras?nda insanl???n
yüzkaras? olarak nitelendirilecek bir
soyk?r?ma maruz kalan Yahudilerin
dram?n? ortaya koymaktad?r. Bütün
dünyay? i?gal etmek gibi muazzam bir
saplant?yla sava?a giri?en Adolf
Hitler’in fa?ist Nazi güçleri ele
geçirdikleri yerlerde sadece soyk?r?m
yaratmakla kalmazlar insanl?k tarihine
kentk?r?m (urbicide) olarak geçecek
olan bir ba?ka y?k?ma da öncülük
ederler. Toplumlar?n geçmi?le
ba?lar?n? ortadan kald?rmak, dünle
bugün aras?ndaki köprüleri y?kmak,
toplumlar? kimliksizle?tirmek ve
kimsesizle?tirmek maksad?yla bugün
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dünya kültür miras? olarak
de?erlendirilen sanat ve kültür
merkezlerinden kütüphanelere, tarihi
an?tlardan dini inanç merkezlerine
var?ncaya kadar dünü hat?rlatan,
dünü kay?t alt?na alan her yer bu
y?k?m?n kurbanlar? olur. Bu maksatla
do?um belgelerinin tutuldu?u
hastaneler, e?itim kay?tlar?n?n
sakland??? okullar, sinagoglar, camiler
ve kiliseler son 100 y?lda hep
kentk?r?m?n kurban? olmu?lard?r.
Bunu en iyi uygulayanlar ise ?kinci
Dünya Sava?? sürecinde Alman i?gal
güçleridir. Örne?in Yahudilerin yo?un
olarak ya?ad?klar? Yunanistan’?n
Selanik kentinde ya?malan?p tahrip
edilen Yahudi mezarl???n?n ta?lar?
Alman askerlerinin kat?rlar?n?n
tutuldu?u ah?rlara malzeme
yap?lm??t?r. Bu mezar ta?lar? bugün
bile Selanik’te kald?r?m ta?? olarak
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bir utanç abidesi ?eklinde görülebilir.
Bu çal??ma kapsam?nda bu dram?
ya?ayan ve sava? sonras?nda da
ba?ta BM olmak üzere uluslararas?
camiay? me?gul eden bir ba?ka dram
ele al?nacakt?r. ?ngiltere’nin sözde
sahip ç?kmak ve korumak amac?yla
K?br?s adas?na getirdi?i; ancak
denize girmelerine bile müsaade
etmedi?i insanlar?n dram?d?r burada
aktar?lacak olan. Filistin topraklar?nda
kurulan ?srail devletine gitme
konusunda kararl?l???n sembolü
haline gelen K?br?s’taki mülteci
kamplar? 1945-1948 döneminde
kimine temerküz, kimine gözalt?,
kimine hapishane olur.
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