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Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda, 

bir öğretim üyesi olarak üniversitelerde yıllarca hizmet görmüş, emekli bir 

bilim insanıyım. 1950’li yıllardan beri Türkiye’yi gözlemliyorum... Sahte 

Atatürkçülerden gördüğüm zulümler sonunda yaşadığım bunalımların 

ardından ayrıca, 1970‟li yıllardan beri, İslâm Ve Kültürümüzü 

incelemekteyim, hâlâ da incelemelerim sürüyor… 

2020 yılı îtibârıyla Türkiyemiz’in, daha doğrusu, Vatan Ve 

Milletimiz‟in gelmiş olduğu şu Yeni Türkiye’nin ne demek olduğunu yeni 

nesil, o eski günleri yaşamadıkları için, pek bilemiyorlar… Bu nedenle 

Allah’ın (CC) Yeni Türkiye’de sunduğu nîmetler karşısında kimsenin 

nankör
1
 bir duruma düşmemesinin sağlanmasının, inancıma göre, bizlerin 

                                                 
Ω. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili 

yazılara ânında ulaşılabilir. 
 Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet 

doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar 

hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler: 

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf 
1 Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, 

Yoksa SavaĢ mı Olacak? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  

http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.docx, En Son 

Erişim Târihi: 27.09.2014. 

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VİCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞİLİM.docx
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VİCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞİLİM.docx
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VİCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞİLİM.pdf


aydınlatma görevimizi yapmamıza bağlı olduğuna inanıyorum. Öyle ki, 

nankörlük Allah’ın (CC) azâbının gelmesinin bir sebebidir. 

 

 
 

İslâm Ve Kültürümüz‟ün kaynaklarının sayısı 4 adettir. 

 

 

Allah (CC) her şeyi ölçü ve sebeplere bağlamıştır. Bu nedenle, iki 

cihan saadetine kavuşmanın bir sebebi de, ölçüler çerçevesinde maddî ve 

mânevî alanda çalışmaktır. Kullarını çok sevdiği için de, onların azap ve zarar 

görmemeleri için ölçülerini, emir ve yasaklarını Kur’an’la bizlere, çok açık ve 

net olarak, bildirmiş bulunuyor… İşte nankörlük konusundaki uyarısı: 

 

“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için 

ġÜKREDERSENĠZ elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer NANKÖRLÜK 

ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir-Ġbrâhim Sûresi, âyet 7.” 

 

Eğer birer eğitimci olarak görevimizi yapmazsak, nîmetlerinden 

dolayı Allah’a (CC) teşekkür etmeyen, birisinin bu nankörlüğünün sebep 

olduğu azaptan, zincirleme olarak sebebin sebebi olması endişesiyle, şahsen 

ben de o kadar endişe duyuyorum ki! İşte bu yüzden, bizler de yazarak 

aydınlatma görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz! Biliyorsunuzdur, her bir 

mü’min için çevresini kendi çapında aydınlatmaya çalışması, Allah’ın (CC) 

bir emridir. Bu emir de namaz ve oruç ibâdetleri gibi her bir mü‟mine 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2944371218915428&set=a.2944358812250002&type=3&eid=ARDDwCfy7wmxhWH1bjn4LEOPrc6OK-gTsg-jHOiJbMtLF-Oo7ZWExIcIlzei81mnRD0BIZEuJKAG7T-E


farzdır. Bu göreve İslâm Ve Kültürümüz’de, İyilik yapmayı öğütlemek, 

kötülükten sakındırmak‟ anlamında, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker” 

dendiğini belki de biliyorsunuzdur. 

Demek istiyorum ki, Eski Türkiye’de çalışmadan yan-gelip yatan, her 

hususta emperyalistlere bel bağlayan, onların birer emir kulu durumuna 

gelmiş bir kısım yöneticilerimiz yüzünden, sonsuz bir tembellik içinde, “bir 

toplu iğne” bile yapamazken, Yeni Türkiye‟nin gelmiş bulunduğu şu aşamayı 

bir düşünsenize!  

 

Ama Çok Hayret! 

 

Ben de ancak, sonucu bu sıralarda görerek, inanmış bulunuyorum… 

Meğer Yeni Türkiye‟de, “sihalar ve benzerleriyle”, teknolojide bir devrim 

yapmışız, devrim! Eskinin o tembelliği içinde, her yerde, çok 

duymuşsunuzdur. “Bizden adam olmaz” sözüne bizleri o kadar alıştırmışlardı 

ki! İşte geçmişte, bunları bizlere hep yaşatmışlardı, Bu günlerde işin şaşılacak 

bir tarafı daha var: 

 

 
 

Eski Türkiye‟de bir toplu iğne bile yapamayanlar “elifi görseler mertek 

zannederlerdi.” Bu ata formülümüzü hatırlarsınız.  
“Kötü komşu insanı mal sâhibi eder” Emperyalistler ve Siyonistlerin 

açıktan kötü niyetleri Yeni Türkiye‟yi tetiklemiştir… Elhamdülillah! 

 

 

Bu olumsuzluklara alıştırılmış bir kısım insanlarımız, hâlâ o eski 

kokuşmuşluk günlerini özleyerek, gerçek bir çalışma azmi ve dönemine 

adapte olacak yerde, gerçek çalışma metot ve gayretleriyle uğraşanları, 

ortadan kaldırmaya çalışmasınlar mı? Şimdi de bunlara “hayret” diyoruz! 

https://www.facebook.com/EmriBilMaruff/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205087627241989&set=a.108988636851889&type=3&eid=ARDr8zJFvqG02L325XuR5A9ZB6TEPQ1-2yrJh26amb2lBnA-zHFWb0q_DXx39TGfhOhTaE4jEZgR3UBd


 

İşte Yeni Türkiye’nin bütün bu başarıları, yöneticilerimizin 15-20 

yıldan beri kendilerine çekidüzen verip, Allah’ın (CC) yegâne olan emir ve 

yasakları doğrultusundaki “Hak” kavramlara sarılarak “bâtıl” kavramını 

uygulama dışı bırakmalarına bağlıdır. Bu sonucu bugün, akıl ve mantık ile de, 

bilimsel olarak teyit edebiliyoruz, artık… 

 

Hak Gerçeğinden Hareketle CumhurbaĢkanımızı Kutluyorum 

http://mtemiz.com/bilim/HAK%20GERÇEĞĠNDEN%20HAREKET

LE%20CUMHURBAġKANIMIZI%20KUTLUYORUM.pdf 

 

“Dünyâdan Kâm Almak” 

 

Eski Türkiye’de çalışmadan yan-gelip yatan, her hususta 

emperyalistlere bel bağlayan, onların birer emir kulu durumuna gelmiş bir 

kısım yöneticilerimiz o duruma dönüştürülmüşlerdi ki, bu dönüşüm sonunda, 

bütün güçlerini İslâm Ve Kültürümüzü karalamaya, Halkımızı İslâm Ve 

Kültürümüz’den soğutmaya ayırmışlardı. Bu çürümüşlük içinde, Batılılara 

îtaat etme dışında, kendilerinin tek bir amaçları kalmıştı. O da, “Dünyâdan 

Kâm Almak” olarak özetleyebileceğimiz, yiyip-içme, zevk-u safâ ve 

heykeller yapıp seyretmek… 

 

 
 

Gerçekten bu sözleri bunlar mı söylüyorlar? Eğer öyleyse bendeniz bir bilim insanı 

olarak “Vay canına!” demekten başka ne diyebilirim ki!  

 

http://mtemiz.com/bilim/HAK%20GERÇEĞİNDEN%20HAREKETLE%20CUMHURBAŞKANIMIZI%20KUTLUYORUM.pdf
http://mtemiz.com/bilim/HAK%20GERÇEĞİNDEN%20HAREKETLE%20CUMHURBAŞKANIMIZI%20KUTLUYORUM.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2890366487675706&set=a.852252498153792&type=3&eid=ARCXwgLMXvZ7KzQXBgTurQyfVKYbVDlw3QY3LuyE7ajL7rVgVDz82hrD1JV3zVLl8b2JDt07DOjndXZq


Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları 

http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20

VE%20YOBAZLARI.pdf 

 

Bütün bu şatlar yüzünden Eski Türkiye’de, sonsuz bir tembellik 

içinde, bir toplu iğne bile yapılamazken, Yeni Türkiye‟nin gelmiş bulunduğu 

şu aşamayı hele bir düşünsenize!  

Bu yazıda İslâm Ve Kültürümüz’ün bâzı temel esaslarından sonra, bu 

ölçülerin Eski Türkiye’de terk edilmesine ilişkin örnekler verilecektir. 

 

Çalışmak 

 

Girişte görülen Necm Sûresi, Âyet 39’a göre bir çalışma sonunda, 

mutlaka bir sonuç ya da bir ürün elde edilir. Bu sonuç ya da ürünün faydalı 

ya da faydasız olması, çalışmaya ilişkin olan, niyet, metot ve uygulamaların 

“hak” ya da “bâtıl” ölçülere göre olmasına bağlıdır. 

ÇalıĢmanın Ve Tembelliğin Kültürümüzdeki Yeri  

http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠ

N%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.pdf/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎM

AN%20VE%20DALGALAR.pdf 

 

“Hak” Kavramı 

 

“Hak” kavramı, İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmeti benimsemek; 

İnsan Hakları‟na riâyet etmek, ibâdet etmek ve hırsızlık yapmamak gibi, 

Allah’ın (CC) emir ve yasaklarını ve ebedî mutluluk yollarını içeren bir 

kavramdır. Bu kavramların en doğru karşılıklarını günümüz kavramları 

içinde, doğruya yakın olarak, belki en fazla “doğal” kavramı ve onun 

türevleri içinde bulabiliriz. 

 

“Bâtıl” Kavramı 

 

“Bâtıl” kavramı ise, başta îtikat bozukluğu olmak üzere, “hak” 

kavramı dışında kalan görüş, fikir ve yolları temsil eden bir kavramdır. 

 

Evren’de rastladığımız bir fikir, şey ya da olaya ilişkin olarak, 

bilimsel kategorik bir sınıflama açısından “hak” kavramı içinde, yalnızca bir 

adet “doğru” vardır. Bu bir adet doğrunun karşısında ise, “bâtıl” 

kavramından sayılmak üzere, yüzlerce-binlerce yalan-yanlış bulunur. Hemen 

görmek veyâ anlamak mümkündür ki, “bâtıl” kavramının içeriği, “hak” 

kavramının içeriğinden yüzlerce-binlerce kat daha fazladır. Bu fazlalığı, bir 

http://mtemiz.com/bilim/YENİ%20TÜRKİYE'NİN%20GERİCİ%20VE%20YOBAZLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/YENİ%20TÜRKİYE'NİN%20GERİCİ%20VE%20YOBAZLARI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/YENİ%20TÜRKİYE'NİN%20GERİCİ%20VE%20YOBAZLARI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIŞMANIN%20VE%20TEMBELLİĞİN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKİ%20YERİ.pdf/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIŞMANIN%20VE%20TEMBELLİĞİN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKİ%20YERİ.pdf/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIŞMANIN%20VE%20TEMBELLİĞİN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKİ%20YERİ.pdf/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf


doğruya karşı, “yüzlerce-binlerce yalan-yanlış” sözünden sizler de hemen 

akledebilirsiniz. 

 

Kavramlar 

 

Kavramların her biri, maddî ve mânevî olarak, ikiye ayrılır. Bilimsel 

bir dil ile konuşmak gerekirse, “hak” kavramı maddî ve mânevî bütün 

“olumlulukları”, “bâtıl” kavramı ise, maddî ve mânevî bütün olumsuzlukları 

içermektedir.  

Bugünkü konjonktöre de uyması açısından, “bâtıl” kavramının ister 

maddî, ister mânevî alandaki bütün olumsuzluklarını bendeniz bugün, “yalan 

ve yalan-bazlı algılar” olarak ifâde ediyorum… Şimdi aşağıda resimlerin 

dillerinden tarafından tetiklenen insanlarımızdaki dönüşüm merhâleleri ile 

karşı karşıya geleceksiniz. 

 

 

 

Eski Türkiye Nasıl Oluşturuldu? 

 

Eski Türkiye’yi oluşturmak için Vatan Ve Milletimiz‟in içinden 

Batılılar tarafından önce birinin seçilmesi gerekiyordu. Öyle ki bu seçilen, 

kendilerinin söz ve emirlerini dinleyip uygulamalı, Milleti etkin bir şekilde 

yönlendirebilmeliydi. Böyle bir kişiye günümüzde, genel bir kavram olarak, 

taşeron adı veriliyor
2
… 

Taşeron kavramı, başkalarının söz ve emirlerine uyarak, onlar adına 

iş yapan demektir. İşte Batılılar tarafından önce öyle bir kişi bulunmalıydı ki, 

Cumhûriyet kurulduktan sonra Türkiye dönüştürülerek, Târih’in şâhit olduğu 

Eski Türkiye meydana gelmeliydi. Bütün bunların eksiksiz ve çok etkin bir 

şekilde yapılabilmesi için, kavram olarak oldukça hâin olan birinin şeçilmesi 

esastı.  

Bu açıklayıcı bilgilerden sonra Eski Türkiye’nin nasıl dönüştürülüp 

oluşturulduğunun seyrini, en kolay bir şekilde, resimlerin dilleri yardımıyla 

aşağıda görebilirsiniz. 

 

                                                 
2 taşeron : Büyük bir işi yapmayı üstlenen bir üstenciden iş alan, işin herhangi bir bölümünü 

onun hesâbına yapan ikinci, küçük üstenci 

 



 
 

Yıkanmış beyindenler hiç hayır gelir mi?
3
 

 

 
 

Beyin yıkamada aracı olmak üzere asîl Halkımızı İslâm Ve Kültürümüz‟den ayırmak 

için, içten bir taşerona ihtiyaç olacağı açık değil mi? Bulmuşlar da… Adamdaki 

teslîmiyet rahatlığına hele bir baksana sen! 

 

 

                                                 
3 Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  

http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf 

YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx, 
En Son Erişim Târihi: 25.08.2015. 

http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAŞKA%20YOLU.docx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075482839467870&set=a.134799753536188&type=3&eid=ARBk-qroin3Zk9sb8vgtZ5ULM8NsAmPk_GdpEjJrkvAaMVbYAQ4adIkmJd_wVU8xG0gy4TBez_PdS-Ws
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651100848363780&set=a.107300422743838&type=3&eid=ARBTBCg46-h6FpkaVuDbYgimyH8aeJRd6yOylHdytvEIMghlbh6pYf3uxmITVaD4My3J35qsXfHw1J9U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075482839467870&set=a.134799753536188&type=3&eid=ARBk-qroin3Zk9sb8vgtZ5ULM8NsAmPk_GdpEjJrkvAaMVbYAQ4adIkmJd_wVU8xG0gy4TBez_PdS-Ws
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651100848363780&set=a.107300422743838&type=3&eid=ARBTBCg46-h6FpkaVuDbYgimyH8aeJRd6yOylHdytvEIMghlbh6pYf3uxmITVaD4My3J35qsXfHw1J9U


Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz? 

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%2

0MUYUZ.pdf 
 

 
 

Asîl Halkımızı İslâm Ve Kültürümüz‟den ayırmak, sonra da insanlarımızın câhil 

kalmalarını sağlamak için neler yapılmalıydı? 

  

 
 

Asîl Halkımızı İslâm Ve Kültürümüz‟den ayırmak, sonra da insanlarımızın câhil 

kalmalarını sağlamak için, Siyonistler ve emperyalist planlayıcılar gerçekten iyi 

çalışıyorlardı… 

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
https://www.facebook.com/mezheplertarihi/photos/a.487769508070399/1315166241997384/?type=3&eid=ARDVoEFHB4vsN9Mbfp-ZAhxQILg-KDJyJputWbBJnNau3-tfnNJaIyD6UTkjqHhIFyEPSl_8Upd-9A38&__xts__[0]=68.ARBKmFiGDaWfSt4j5MQ3eessq32uv-jw31hUTodZtxTtiWV5MZHy59lWkavcGF4seOGRqyChATQUfEafwVKWdA9kWDWsZQU9-cCyXtJg2kJjHIzTqBSiQqhYhmkAcs0VOD7d_EgsXT230nmFuiZr_eZlRzLlAYJkSdGTEhCNH9QYaRw8vr_a-hKXL1R_if6woV55CGRmIgsprVJYrkVW-PQTX_rBA8eLfKUABCTL-yMI3KE9Siu7eBzmMQTRviN4v2Gb41TVVXRPwDWAqmbIJPZcgxw88lsn2GqDnFWJofuH81kTgvHqoka3egMPrLClouAHA2qH3OgGZiWFDmg8uyNJgk8IfGVi6BWPfP3Sn6f7voCobO0HrRIT&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/mezheplertarihi/photos/a.487769508070399/1315166241997384/?type=3&eid=ARDVoEFHB4vsN9Mbfp-ZAhxQILg-KDJyJputWbBJnNau3-tfnNJaIyD6UTkjqHhIFyEPSl_8Upd-9A38&__xts__[0]=68.ARBKmFiGDaWfSt4j5MQ3eessq32uv-jw31hUTodZtxTtiWV5MZHy59lWkavcGF4seOGRqyChATQUfEafwVKWdA9kWDWsZQU9-cCyXtJg2kJjHIzTqBSiQqhYhmkAcs0VOD7d_EgsXT230nmFuiZr_eZlRzLlAYJkSdGTEhCNH9QYaRw8vr_a-hKXL1R_if6woV55CGRmIgsprVJYrkVW-PQTX_rBA8eLfKUABCTL-yMI3KE9Siu7eBzmMQTRviN4v2Gb41TVVXRPwDWAqmbIJPZcgxw88lsn2GqDnFWJofuH81kTgvHqoka3egMPrLClouAHA2qH3OgGZiWFDmg8uyNJgk8IfGVi6BWPfP3Sn6f7voCobO0HrRIT&__tn__=EHH-R


 

 
 

Elbette ki işin iç yüzünü bilenler yanıp kavruluyorlar, Halkımızı uyandırmaya 

çalışıyorlardı… 

 

 
 

Planların aksaksız yürümesi için Yıkım Ekibi ya da Batı taşeronları tarafından fikrî 

hazırlıklar da ihmal edilmemeliydi… 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205086390575446&set=a.108988636851889&type=3&eid=ARB1aBSIxdHryRRui0o2d4UtVtoF_JfYrWGWQrZo0f1l8pMnbSpxEWX4NOorQClTuBuijDcucBBgqtDi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117062636095221&set=a.115101899624628&type=3&eid=ARD0kMD2zuXp4sqSmA15NqCsj7ecOFfPvMffwMILtIHqIZ67oR5yVfNRYcRksB2dt2rJGkTccZSTOBIy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205086390575446&set=a.108988636851889&type=3&eid=ARB1aBSIxdHryRRui0o2d4UtVtoF_JfYrWGWQrZo0f1l8pMnbSpxEWX4NOorQClTuBuijDcucBBgqtDi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117062636095221&set=a.115101899624628&type=3&eid=ARD0kMD2zuXp4sqSmA15NqCsj7ecOFfPvMffwMILtIHqIZ67oR5yVfNRYcRksB2dt2rJGkTccZSTOBIy


 
 

Bir plan dâhilinde maddî ve mânevî tahribat ve tahrifat alanında örneğin 

yukarıdakiler yapılabilirdi… 

 

 
 

Eski Türkiye‟de maddî ve mânevî tahribat ve tahrifat doğrultusunda yetişenler de, 

çok iyi yetişmişlerdi, hani… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2238112246515513&set=a.1420066191653460&type=3&eid=ARCimWjexI3Vl3EcBzf-6_0zfQEhqlBzzt-zeUDmFf0Y-uCj3UTfLdirfSAFqRB7KNQYaE0ONw_F4MmG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322247091761746&set=a.106918279961296&type=3&eid=ARA0qSxjpkEiTVuS5xCRUkV3cJEGwR7n_akJGdJGCJlboSG0SKX-G9FTa_VcQaavSJDksKBygIRdBx8C
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2238112246515513&set=a.1420066191653460&type=3&eid=ARCimWjexI3Vl3EcBzf-6_0zfQEhqlBzzt-zeUDmFf0Y-uCj3UTfLdirfSAFqRB7KNQYaE0ONw_F4MmG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322247091761746&set=a.106918279961296&type=3&eid=ARA0qSxjpkEiTVuS5xCRUkV3cJEGwR7n_akJGdJGCJlboSG0SKX-G9FTa_VcQaavSJDksKBygIRdBx8C


Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz! 

http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20Ġġ

TE%20BUSUNUZ.pdf 
 

 
 

Evet, evet! Eski Türkiye‟de maddî ve mânevî tahribat ve tahrifat Kültürel alan 

doğrultusunda da olmalıydı... 

 

 

Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir 

http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI

%20HASTA%20ETMESĠDĠR.pdf 

 

 
 

Bu adam öyle bir insafsız ve vicdansız Osmanlı düşmanı olmalı ki, sanki yaprağın 

düşmesinden bile korkar olmuş… Ama aşağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, 

Batılılar içinde mâkul ve vicdanlı olanlar da yok değildi, tabiatıyla… 

 

http://mtemiz.com/bilim/İLKE%20DESENİZ%20DE%20SİZ%20İŞTE%20BUSUNUZ.docx
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BATILIN%20İNSANI%20HASTA%20ETMESİDR.docx
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20İNSANI%20HASTA%20ETMESİDİR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20İNSANI%20HASTA%20ETMESİDİR.pdf
https://www.facebook.com/naksibendi571/photos/a.155474804520061/2123757741025081/?type=3&eid=ARCVcQ0dbnIMoS-dC0KE-JorK-bfS5ywzeFAJ9hvGFXI1Yj7t4nsLrIreV0Tz_ewpvmrCOYEODiTnfy3&__xts__[0]=68.ARBb2rK8BuU9cwnM8ipt2TVAlToHdhWrCjzOOzkCP3aekr7UovEi8c3qcdyOO9i0w0kdLScrD3vv1uDH4IeWVxylGUc9-XO_-0ceeJ8mWQxR8lI40MJrXozUKTGMWDxQKg0tOS1TIz67-vgCFUIvI6wy3IdPnG1tsq6cDUMKlg_Bhmj87PrDFF1pT4bvql_Oq0QO5jhUMiOeSBXywrJCUP_txUevVrXbsHXnxxGhbfkq8mpZdexijIDZFVAnfWqhrlTKj1gK9JYTdszFSIdKwVeBi8KRmZufSK6Vxs7ilsltLJfTEWHlmTf98aM0iy91wmY28ZpDvbAUoMabSUqfVcTGnceaVblOcXGU3IKs3OssLWo3Z0GKoOZR&__tn__=EEH-y.g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2382105441809375&set=a.232668360086438&type=3&eid=ARDCF4fJXdQmiXUCW0zKfZebsl4dgDD7_sCIGCuVU__K-FzXeOsxfW6pwLy_EuGxN8PdTHAgUWJdC4Ul
https://www.facebook.com/naksibendi571/photos/a.155474804520061/2123757741025081/?type=3&eid=ARCVcQ0dbnIMoS-dC0KE-JorK-bfS5ywzeFAJ9hvGFXI1Yj7t4nsLrIreV0Tz_ewpvmrCOYEODiTnfy3&__xts__[0]=68.ARBb2rK8BuU9cwnM8ipt2TVAlToHdhWrCjzOOzkCP3aekr7UovEi8c3qcdyOO9i0w0kdLScrD3vv1uDH4IeWVxylGUc9-XO_-0ceeJ8mWQxR8lI40MJrXozUKTGMWDxQKg0tOS1TIz67-vgCFUIvI6wy3IdPnG1tsq6cDUMKlg_Bhmj87PrDFF1pT4bvql_Oq0QO5jhUMiOeSBXywrJCUP_txUevVrXbsHXnxxGhbfkq8mpZdexijIDZFVAnfWqhrlTKj1gK9JYTdszFSIdKwVeBi8KRmZufSK6Vxs7ilsltLJfTEWHlmTf98aM0iy91wmY28ZpDvbAUoMabSUqfVcTGnceaVblOcXGU3IKs3OssLWo3Z0GKoOZR&__tn__=EEH-y.g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2382105441809375&set=a.232668360086438&type=3&eid=ARDCF4fJXdQmiXUCW0zKfZebsl4dgDD7_sCIGCuVU__K-FzXeOsxfW6pwLy_EuGxN8PdTHAgUWJdC4Ul


 
 

Bir insan için, görüldüğü gibi, önce “insânî vicdan” şart olmalı, aslında! 

 

 
 

Evet, evet! Bir insan için görüldüğü gibi önce “insânî vicdan” şarttır. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2960576700634360&set=a.706114962747223&type=3&eid=ARCW3vm7RZoQL8GkORJGqzwu1NIGd-5AVM6RrXLQJbcW2DUtCVr38WMwZR51grrpaI5eH_KHE11QcYUC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2244411839152396&set=a.2043530729240509&type=3&eid=ARDDa2HAaSSfevtJt-okj6cuePVwCsQ_t_TQ9T2xGN0MWylo1p17N4GTRaGXLeiDQxN_D0qQPuRQWirc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2960576700634360&set=a.706114962747223&type=3&eid=ARCW3vm7RZoQL8GkORJGqzwu1NIGd-5AVM6RrXLQJbcW2DUtCVr38WMwZR51grrpaI5eH_KHE11QcYUC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2244411839152396&set=a.2043530729240509&type=3&eid=ARDDa2HAaSSfevtJt-okj6cuePVwCsQ_t_TQ9T2xGN0MWylo1p17N4GTRaGXLeiDQxN_D0qQPuRQWirc


 
 

Ama dönüşüm nedeniyle çoğu yöneticimizde vicdan, falan-filan kalmamıştı. 

 

 
 

Çoğu yöneticimizde vicdan falan kalmadığına göre artık, 

bundan sonra, dış destekli planlara göre, maddî ve mânevî zulümler artırılabilirdi. 

Ama bu zulümlerin Halk tarafından algılanmaması için de “ikiyüzlüklere” de hız 

verilmeliydi… Çünkü bu bir bakıma, insanlarımızın “akıllarıyla oynamak” demekti. 

Nitekim ârif olan çoğu insanımız, gerçekleri görmüyor değildi, yalnızca 

sabrediyordu… Aşağıda görüldüğü gibi bu zulüm Necip Fazılın dizelerine bile 

girmişti. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216134500948534&set=a.10209083513358251&type=3&eid=ARDan6af-5sOrhdVVkGU-69o9SGjChIElEsEkOB5oAKkg3G3U2Lb5rNeiNEsb97I-P-0mQYpM6lGlMU2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216091746839268&set=a.1068795052935&type=3&eid=ARDlsQIyqw6JBgLpizPIE2zFKBtI_QYXwWlqDYrFRcLq5p48Xgkc_FB4wkJyXhjWsaszTEGUN4pHG4DT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216134500948534&set=a.10209083513358251&type=3&eid=ARDan6af-5sOrhdVVkGU-69o9SGjChIElEsEkOB5oAKkg3G3U2Lb5rNeiNEsb97I-P-0mQYpM6lGlMU2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216091746839268&set=a.1068795052935&type=3&eid=ARDlsQIyqw6JBgLpizPIE2zFKBtI_QYXwWlqDYrFRcLq5p48Xgkc_FB4wkJyXhjWsaszTEGUN4pHG4DT


Resimle Makâle(Ler) 1 BaĢörtüsü 

http://mtemiz.com/bilim/RESĠMLE%20MAKÂLE(LER)%201-

BAġÖRTÜSÜ.pdf 
 

 
 

Evet, evet! Bu bir bakıma, insanlarımızın akıllarıyla oynamak, dalga geçmek 

demekti. Ama çoğu insanımız yalnızca sabrediyordu… Ama Necip Fazıl gibileri 

yapılan bu zulümleri dile getirmeye çoktan başlamışlardı… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158115235584939&set=gm.2317532665013016&type=3&eid=ARCdLDqr5RzIwbQCAn7mZoNTjaiPtpbskicFZOwmos43M6STpuJKbRmAp--GAEn84EsCmEtpM5mGLgwi


 

 
 

Derken Halkımız uyanmaya başlamış, İslâm Ve Kültürümüz doğrultusunda işler 

yapacak ve yapılan zulümlere dur diyecek yöneticiler çıkarmaya başlamıştı bile… 

Artık bundan sonra Türkiye sathında hak cephesinde İslâm Ve Kültürümüze uygun 

işlerle ilgili olarak, bâtıl cephesinde yalan ve yalan-bazlı algıya dayanan ikiyüzlülük 

mücâdeleleri başlamıştı. 

 

 

21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim? 

http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠ

M.pdf 
 

http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERİCİ%20KİM.docx
http://mtemiz.com/bilim/NASIL%20'İNSAN'%20OLUNUR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/NASIL%20'İNSAN'%20OLUNUR.pdf
https://www.facebook.com/LiderRecepTayyipErdogan/photos/a.497565110337692/1547684635325729/?type=3&eid=ARBHlketJWTcAfLJG2dk4-vt63Lcv-Pf-NJ8OMFbb0nAT2mgGeqq4jl1WKynZMBTqlt3OGu-1eFxXDPG&__xts__[0]=68.ARBFCZhyLTKpmeD4C8qvdc0_-QttYmI2AJE1aQAJ_z-dSFzT4ZcNjabjZUt_7m0RrWlErHryF3TnZweWu0toX5B5Vm--AyYS3pY_uYB5UO74fiCUZasgy_dnoN56Hn77-PK0iChPryJj_ZDr88osDchO-srJqt20R5E38BwpGLjwT3UTT1OSCT8gSzyAVzC7QIeO8oPCUet3vcMXaW0pOOSa-N_5KG0j65QXgLwTTUUa_tw2xnKXV1oioO-_M7SDCoxi9aZuntXIZW2tMVPwXUIayw7NavZefCCQP2p8faTOnHlB_nXAcyS6vDmJqjNsu5IxzdQK6yRFqnYIYJ-B_GmDRecG4hqG4-ZvUYYL_jFw6_IFwVfKtZHg&__tn__=EEHH-R


 
 

Ama emperyalistlerin içimizdeki taşeronları, durmadan dış destekli planlarını ha 

bire uyguluyorlardı. Öyle ki yönetici durumuna geçen taşeronlar vâsıtasıyla, hizmet 

gibi görünen ama Vatan Ve Milletimiz‟in kalkınmasına hiç katkısı olmayan, gerçekte 

Milletimiz‟in parasını carcur ederek yalnızca Halkımız‟ın daha da “fakirleşmesini” 

sağlan bir “şey” olmalıydı. Aşağıda görüldüğü gibi bu iş, ancak “heykelcilikle” 

başarılabilirdi. Bu arada Batı taşeronluğu alanında yetişmiş yetkin kimseler de artık 

yok değillerdi…  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331070274212761&set=a.106918279961296&type=3&eid=ARB_PsTJqqog8x50JNI-2CSiIAPGAZSQ-99okC_ZsUnZOoCTyJMMFL9sAMhH1d1lm7EONVyUPPpmBjCE


 
 

Evet, evet! Bu arada Batı taşeronluğu alanında, kendi cellatlarına tapacak derecede 

yetişmiş yetkin kimseler de artık bolca bulunabiliyordu… Sürüsüne bereket! Batılılar 

adına taşeronluk cephesinde yetişmiş bu yetkin kimseler artık daha verimli işler 

yapabilirlerdi. Nitekim bu yüzden Vatan Ve Milletimize hizmet gibi görünen başka 

bâtıl işler de yapılmıyor değildi, artık… 

 

 

 
 

Ömer Hayyam kişinin “celladına tapacak derecede” hayran olmasını, meğer yıllar 

önce incelemiş! Bu nedenle bunlardan bu millete bir hayır gelir mi 

zannediyorsunuz? Nitekim Luis Massignon aşağıda görüldüğü gibi, Batılıların bu 

gelişmelerden duydukları hazları dile getirmekten çekinmiyor… 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558049458252532&set=a.111759482881534&type=3&eid=ARCl4-oK-SQFbI3bAkeIp7MZJNRtZ2Llwqz5QsoCuwXRI-2lnJjJbl9bKCIUTOYnNtx21hK6yOmDDI3P
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607221069749245&set=a.306825759788779&type=3&eid=ARDJZ3EH7n1eXhQCU_6LV1qwCybijqMG5EJ99qTb2OqATtRdaFWzbjifgZlmgSr_vtgq7wMDxzu5Tu14
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558049458252532&set=a.111759482881534&type=3&eid=ARCl4-oK-SQFbI3bAkeIp7MZJNRtZ2Llwqz5QsoCuwXRI-2lnJjJbl9bKCIUTOYnNtx21hK6yOmDDI3P
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607221069749245&set=a.306825759788779&type=3&eid=ARDJZ3EH7n1eXhQCU_6LV1qwCybijqMG5EJ99qTb2OqATtRdaFWzbjifgZlmgSr_vtgq7wMDxzu5Tu14


 
 

Evet, evet! Siyonist ve emperyalist Batılılar arasıra gelişmelerden duydukları 

hazları dile getirmekten de çekinmiyorlardı.  

 

 

Eski Türkiye‟de Dönüşüme uğramışlardaki “Çalışma-Çalışmak” 

Kavramı Anlayışı 

 

Şimdi de, Kültürel dönüşüme uğramışlarda meydana gelen dönüşüme 

paralel olarak, kavramlardaki anlayışları, meselâ “çalışma-çalışmak” 

kavramındaki anlayışı, aşağıdaki resimlerin dillerinden izleyebilirsiniz: 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156693861843820&set=a.10150458568433820&type=3&eid=ARBhe4JXDdbYjqzjT3ePH7nUU4aT9jHQnxRsAKIUuhQou03qyRTgq-YiscGTE3k72kjgj1j3DvlROrif


Meğer Ne Zulümler GörmüĢüz? Bir de CumhurbaĢkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan‟ı Beğenmezler! Utanmazlar! 

http://mtemiz.com/bilim/BĠR%20DE%20CUMHURBAġKANIMIZ

%20RECEP%20TAYYĠP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTA

NMAZLAR!.pdf 

 

 
 

Evet, evet! Dönüşmüşlere göre bu iş, ancak “heykelcilikle” başarılabilirdi. 

Ama akıllarını çalıştıran insanlarımız da uyanmışlar, yapılan hizmetlerin kalite ve 

verimliliklerini sorgulamaya başlamışlardır. Öyle ki Halkımız ya da insanlarımız 

hak yolu tercih eden yöneticileri artık kesinkes ayırt edecek bilgi ve tecrübeyi de 

kazanmışlardı. Ama dönüşümlü yetişmiş yeni nesiller aşağıda da görüldüğü gibi, 

daha da başka havalardaydılar… 

http://mtemiz.com/bilim/BİR%20DE%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTANMAZLAR!.docx
http://mtemiz.com/bilim/BİR%20DE%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTANMAZLAR!.docx
http://mtemiz.com/bilim/BİR%20DE%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTANMAZLAR!.pdf
http://mtemiz.com/bilim/BİR%20DE%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTANMAZLAR!.pdf
http://mtemiz.com/bilim/BİR%20DE%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞANI%20BEĞENMEZLER!%20UTANMAZLAR!.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215010238384306&set=a.1840558608615&type=3&eid=ARBXWhX8ce4dsMpzUp5M7EftxBpgTJNjzz7yKcKUcVCZ4n-xrh-pFg0kuIWEuhspJCrSNW-QxEP5UPF8


 
 

CHP'den Dev Hizmet Son Yüzyılın En Büyük Projesi
4
 

 

 
 

Evet, evet! “Çalışmak ne ki! “En iyisi emperyalistlere agam sen-paşam sen deyip 

hayattan kâm alarak, yan gelip yatmak… Bundan daha iyisi mi var… Halk ne 

yaparsa yapsın” Eski Türkiye‟de öyle bir nesil çoğalmıştı ki, dönüşüm sonunda 

yükselmeyi “içmede, içki ve sarhoşlukta” görüyordu.  

                                                 
4 https://nedemelii.blogspot.com/2020/03/chpden-dev-hizmet-son-yuzyln-en-

buyuk.html?m=1&fbclid=IwAR1ylJmt9wGDACronzQnGO169K91A0aEj5GxIaZ-

ocs1A5mJYwZcxPyZstU 

https://1.bp.blogspot.com/-EgErGqyXuKM/XmUadTv-EiI/AAAAAAAAArw/A7vXhj_wj4Es_-96cbFHiHhxniNKSYyaACLcBGAsYHQ/s1600/images+%2857%29.jpeg
https://www.facebook.com/benimkelimelerim/photos/a.318592714906129/2477558679009511/?type=3&eid=ARC8t6M-l0Bj5CHyotpEpXyE0mJKWZU3aLRpEp8i1sAZOhfGV29SlVjotFGjDaZlaA9-mRELftaJGxma&__xts__[0]=68.ARBRK8T_0M7wCZcpdSQJkDqTK6MdV8owNJOAbDhXg1B-ARspxAcjb0STf5PudXlhPsvxjzg6H4Z3aaf1ZVWuWALVAlf01PkXDGfoG2EBHq0z_dpaqKCgXHx_6fmXsdOYhDql9ULKU4sTM3aVHLsMXVW472G5tmtHS1m8AEHmltzzfE4zQgCcqPDbPjcbO-twB8mAbZl4s1GDnvqefQBVtzD4FMCQ6-n-UYRRIfdDlLeb5fgM51rxbkKAWu14PFNui2xUjuysO-6UaQrdX7k4na76v-HLGUhF1b6sZi2O4wTtJ_wGNcKbYr55PM5u3sg53k40SpoB0xtC1xx0UHhRqJWCSIf7roR81bXm16jE6Ew7PW81ndO-CFg&__tn__=EEHH-R
https://1.bp.blogspot.com/-EgErGqyXuKM/XmUadTv-EiI/AAAAAAAAArw/A7vXhj_wj4Es_-96cbFHiHhxniNKSYyaACLcBGAsYHQ/s1600/images+%2857%29.jpeg
https://www.facebook.com/benimkelimelerim/photos/a.318592714906129/2477558679009511/?type=3&eid=ARC8t6M-l0Bj5CHyotpEpXyE0mJKWZU3aLRpEp8i1sAZOhfGV29SlVjotFGjDaZlaA9-mRELftaJGxma&__xts__[0]=68.ARBRK8T_0M7wCZcpdSQJkDqTK6MdV8owNJOAbDhXg1B-ARspxAcjb0STf5PudXlhPsvxjzg6H4Z3aaf1ZVWuWALVAlf01PkXDGfoG2EBHq0z_dpaqKCgXHx_6fmXsdOYhDql9ULKU4sTM3aVHLsMXVW472G5tmtHS1m8AEHmltzzfE4zQgCcqPDbPjcbO-twB8mAbZl4s1GDnvqefQBVtzD4FMCQ6-n-UYRRIfdDlLeb5fgM51rxbkKAWu14PFNui2xUjuysO-6UaQrdX7k4na76v-HLGUhF1b6sZi2O4wTtJ_wGNcKbYr55PM5u3sg53k40SpoB0xtC1xx0UHhRqJWCSIf7roR81bXm16jE6Ew7PW81ndO-CFg&__tn__=EEHH-R


 
 

Evet, evet! Hem hak ve hem de bâtıl cephede hızlı ilerlemeler oluyordu… Halkımız 

gerçekten hak yolu tercih eden yöneticileri artık kesinkes ayırt edecek bilgi ve 

tecrübeyi de kazanmışlardı.  

https://www.facebook.com/AKDSTLARI/photos/a.574995509245558/2103458266399267/?type=3&eid=ARAmofx3tqSE05zicAzu-xc8HmeNnXMzxbI6UVlZcZKzfEwo_U-ppwfI5EfR3ZUkA1Z6fBmiEYQlVUGI&__xts__[0]=68.ARAtaCbyZuT0KxtnRctftYgng9UvMkn5K9CmbD0foUkQSvtB77iLFo6t-A9nOfxGt5uNl04x5WZicFDDtV1MxQlGDC-my1cnq54D4x_FLiDO2NomKVT6EBH8byC-5MAltvi15H2rFqi7FumKzf5RN7lKoXV5Hj80G5bc72fRDWJrjm64IymPpRbf3W4dxze1oll0oIJgVWhE3iePNx200nwDCrk41afQdkxYtUxBTKyUeDaoSbnlenFFeM3ZCg7lU9XoA9Bx5y5TK6oscq5A0qLRhoi8Ynj437bjquKxNEdy_mqq0LttRZJRS0nATm6eNb9nVPtNsA2uKIWxgg9hWVJp1z_tAFkiv_oghkg1IzYT_1MIk8KvPw&__tn__=EEHH-R


 
 

Yukarıdaki resim, geçmişte yapılan çalışmaların bir çeşit özeti gibi... Halkımız 

gerçekleri görüp hak yolu tercih eden yöneticileri kesinkes ayırt edene kadarki süre 

içinde yapılanları artık anlamıştı. 

https://www.facebook.com/229296594671301/photos/a.229297911337836/255706445363649/?type=3&eid=ARAW9NJYvSNJ-jvtibtoQco89CTOxHkLotfTH7mWNIgti8vduBdVLUaxFTJGvv67Fjoc3SsW9xkHDl5P&__xts__[0]=68.ARDMZcXNDetszxfkN5KHM9RO2QfVWIsk85WZN56l1yDmCuAtAE47dDg4D0CiCZd3vF912cJB0fYs8-IOJYfWmf8RF_ZmcUGDhe3oMChIakmdGob9-emCp0W-uLQiDvpiN8r28-WhxJvF4JFPMU2A8LDGFhVTqlpoLSkAVlSYRgnXB-i501vEXUSvh-a8OEF8Kz7tKu57h12r9C-qWuyGEFaM3HP42HhpYxdhu1N8_3KRW4TQc2PAEitCrhrCf1uGZhMB0pQZDD4Wd1AuyzUIFiIFVFVpJYxWZ92aVe7RqKIb8plDVATea74SwyHiqz_nfgUYep2awCcMADXkPyG_Y8PjAO9oDs8k0TIzj3ZaKQaDyNZruoIYQGw&__tn__=EEHH-R


 
 

Evet, evet! Halkımız Eski Türkiye‟deki yapılanları görüp, dönüşüme uğrayanların 

“çalışmadan” ne anladıklarını, çalışmak isteyenleri nasıl pasif duruma 

getirdiklerini, hak yolu tercih eden yöneticilerin“ çalışma ” anlayışlarını da artık 

kesinkes biliyordu… 

 



 
 

Evet, evet! Halkımız Eski Türkiye‟deki yapılanları görüp, dönüşüme uğrayanların 

“çalışmadan” ne anladıklarını artık kesinkes biliyordu… 

 

 
 

Evet, evet! Bu da gerçekten de Eski Türkiye‟deki yöneticilik anlayışını kesinkes 

gösteriyordu 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2265381080369571&set=a.1816962181878132&type=3&eid=ARCeaWjIZzu3buEsfSy-odlg8Ohu0remTUafVbxc8_jiug6FggLg_T464u3C0-YOLslVBtmqgpDZShHO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2202780606655920&set=a.1472017689732219&type=3&eid=ARAk6fjjQoiG7iIpMz5tdqWyba7AoYxzu5pYnLU_-3akJxDsHPZYH8TWI2j_zWUdrn9F4Z2FllcZPk-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2265381080369571&set=a.1816962181878132&type=3&eid=ARCeaWjIZzu3buEsfSy-odlg8Ohu0remTUafVbxc8_jiug6FggLg_T464u3C0-YOLslVBtmqgpDZShHO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2202780606655920&set=a.1472017689732219&type=3&eid=ARAk6fjjQoiG7iIpMz5tdqWyba7AoYxzu5pYnLU_-3akJxDsHPZYH8TWI2j_zWUdrn9F4Z2FllcZPk-R


 
 

Kültürel dönüşüm o derece başarılı olmuştu ki, son dönemde yetişenler, 

“heykelcilik” gibi kendi bâtıl anlayışlarını yerleştirmek için, ”ikiyüzlülük” kavram 

ve metodunun da yardımıyla Halkımız‟ın âşinâ olduğu dili de kullanıyorlardı. Böyle 

bir dil dönüşümüyle, Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı için Yeni Türkiye‟de yapılan 

çalışmaları Halkımız gereksiz görecek “zannediyorlardı”… Bunlar Milletimiz‟in 

her bir ferdinin aklıyla oynadıklarının / aklıyla dalga geçtiklerinin farkında 

değillerdi. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2259269190761489&set=a.516351728386586&type=3&eid=ARDc9FtmML69_AF8Cxi_z8b3SrcPeufSOgUPqOB1VEreu-7EjRs02XRFEpjm1sNYJgMTQeBjSSLOzzW5


 
 

 

Hee, ya! Ne gerek var! 

“Biz İstemezük!” 

 

 
“ĠSTEMEZÜKÇÜLÜK FELSEFESĠ”NDENDRAMATĠK SAHNELER 

http://mtemiz.com/bilim/ĠSTEMEZÜKÇÜLÜK%20FELSEFESĠNDEN%20DRAMATĠK%

20SAHNELER.pdf 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158037320944634&set=a.432144224633&type=3&eid=ARASSgvTGuvxPnaXMUAwyxVTBwb6qC9MYf8FgsTgZ5ct6_5LqmtDR-EQcJtLdUXq5Ee8j4xhSTP38qy0


Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve 

Âfet Bulutları 

http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠL

ĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf 
 

 
 

Milletimiz‟in her bir ferdi uyanmış, hak-bâtıl mücâdelesinin ve ”Allah‟ın 

Siyâseti‟nin ne olduğunu artık biliyordu, Elhamdülillah! 

 

 

“İha Ve „Sihalar‟ın” Hikmeti 
 

Toplu iğne bile yapılamayan o Eski Türkiye‟den bugün, hak yoldaki 

ölçülere uygun olarak yapılan “çalışmalar” sebebiyle, Allah’a (CC) 

hamdolsun ki, Yeni Türkiye‟de teknolojik “İhalar-sihalar” dönemine girmiş 

bulunuyoruz! 

 

 
 

Bendeniz çocukluğumda çobancılık yapmıştım. Yaratılışları “hayvan” olanlarda 

utanma kavramı olmadığı, tâ o zamalardan beri aklımda kalmış… 

 

http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215718758055096&set=a.10201250739763681&type=3&eid=ARDXWVwP8nvjJrlpej-MLkDedQizX2ODrw4Jo2UvhSEcqjfvuU1Lca5bINThQC0i-lcZse2wszv0I1y5
https://www.facebook.com/914042315378766/photos/a.918451228271208/2826198357496476/?type=3&eid=ARBciDWEIsjyUSeURHYg08YxBH0yKYwVCUmzHree-r30raZ0MUumt82lWJ9geDFi_XMkdgS0EPwIHqiZ&__xts__[0]=68.ARDj49mEWY6vd4VAH0hxli_kG3HrphthfCvRj1onadfaYZiP9P6vDAYa3_8fUMHBJoE0YercaNdBrwnk3UUzJD5hW6QoxPKNt9Sj_sStLXO9qVY9NjP0Lt5qHUILryFHVgTnG79LEk5YOEjG4YsN2fAVY3oXrOJ9sL1Eg3cTxMhmz2XhG_zHAtXIdCxATldf8e_77OY8EB7out44SwOs2bHAedpZQxxV1sLVXZ2441vsMlM1rUWsUk6yayA0tuqcsV7HOqCAcQ0ceWuuVBjbG1Ny55DrszlsSuKiyLS0UzIZD3_A_g47OgPu2GLAsK6A2FLPp9Hdc6h9J9zcxFogmTq54oPu6r5vo-B8U2HzQQ2KwnZv3EJGWKE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215718758055096&set=a.10201250739763681&type=3&eid=ARDXWVwP8nvjJrlpej-MLkDedQizX2ODrw4Jo2UvhSEcqjfvuU1Lca5bINThQC0i-lcZse2wszv0I1y5
https://www.facebook.com/914042315378766/photos/a.918451228271208/2826198357496476/?type=3&eid=ARBciDWEIsjyUSeURHYg08YxBH0yKYwVCUmzHree-r30raZ0MUumt82lWJ9geDFi_XMkdgS0EPwIHqiZ&__xts__[0]=68.ARDj49mEWY6vd4VAH0hxli_kG3HrphthfCvRj1onadfaYZiP9P6vDAYa3_8fUMHBJoE0YercaNdBrwnk3UUzJD5hW6QoxPKNt9Sj_sStLXO9qVY9NjP0Lt5qHUILryFHVgTnG79LEk5YOEjG4YsN2fAVY3oXrOJ9sL1Eg3cTxMhmz2XhG_zHAtXIdCxATldf8e_77OY8EB7out44SwOs2bHAedpZQxxV1sLVXZ2441vsMlM1rUWsUk6yayA0tuqcsV7HOqCAcQ0ceWuuVBjbG1Ny55DrszlsSuKiyLS0UzIZD3_A_g47OgPu2GLAsK6A2FLPp9Hdc6h9J9zcxFogmTq54oPu6r5vo-B8U2HzQQ2KwnZv3EJGWKE&__tn__=EHH-R


 
 

Ne denirse densin! Asıl mesele, dönüşüme uğramayanların Necm Sûresi‟nin, 

“Doğrusu insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur,” anlamındaki 39. 

Âyeti‟ne uyulup uyulmaması önemlidir! 

 

 
 

Bütün bunlar elbetteki ilâhî ölçülere uygun “çalışmaların” sonuçlarıdır. 

https://www.facebook.com/duassayfasi/photos/a.1363084850399147/3736765916364350/?type=3&eid=ARABpXknWY6CurAsk1YMHzQhAhrB5N1qVER6CTDheSWT8O-GzDdPmqkqOFdp7QjkQSVehppZ2S7s5fjA&__xts__[0]=68.ARBlZR4m0HFgNDMc_7FZNlAHYpHKYxT0TTLvP5OnfJHTtemNAajbdS6WfqFr-fT4ovm0OOYwuZvYLdUGa0Zrjiptj1YvTjvKY6MVX1_E4tcITTCrwTxD8ynoSSwKbumxhEdo_19hC3bsgC-5L5WgBF3LTwxw8AhMZmvSwO7-wVJCl9Lz27kzHL0_7pub938KBkVrfGfyk-HpTOGXeFOEFgPVi4l2bY3PuDXHYMcy25hYWGrBPaBHr4tX1j5CQ3MjYw9nEacYhdh71itppuri-caJYNtYlSr9J4a4Ku3lIlnQvgwQzrXn28lAhmoy_lwPqHWw7lGBP9IMSzqXhrKxjIH-LVhETaymtPnHcTxaozoT5QVnVUtQ9vx8&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/KodAdiBaskann/photos/a.497726600410438/1325531077629982/?type=3&eid=ARBVkcXDG6ljfdPmDh5aWVIGB1S_VLYCCnW7E4wgx0kCymzKRfFaWuGg1ZqIE-EMLA-RF5TJ8THunh-k&__xts__[0]=68.ARDCQfNHcgeUqLgFABv_NCYAf7zO8EGYxhrjp2cU62naTO5-UgM1UbZPO51nrpVDI9ECwQF0Wx8yx30JdYouO62en0R2Zl5-Upica6mCVi1o4VXa8InFMdjmUogWvFeDQH76quEQwzP3ZPxbW6_x_ifFhjXKhLJpWK6J3DzQY0BHOZvMkQm3Xt1O20DfYY3PptjTq8-BSv54coDucI14gEiCsoOVJ08mla_u1DjFPXrBRJVqO3YBJakRRI2LSzKKmhCTEP_1UIAWFn0FIZxGm4bi1P6N1GfI0eREP2V-bHYcSUAB6q18ZS3fgvgJCcFroTytbNHyxNUBlHLUMGIFt9t8jjssJWvX3lc1-l5CumcZdBt6pyhunrA&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/duassayfasi/photos/a.1363084850399147/3736765916364350/?type=3&eid=ARABpXknWY6CurAsk1YMHzQhAhrB5N1qVER6CTDheSWT8O-GzDdPmqkqOFdp7QjkQSVehppZ2S7s5fjA&__xts__[0]=68.ARBlZR4m0HFgNDMc_7FZNlAHYpHKYxT0TTLvP5OnfJHTtemNAajbdS6WfqFr-fT4ovm0OOYwuZvYLdUGa0Zrjiptj1YvTjvKY6MVX1_E4tcITTCrwTxD8ynoSSwKbumxhEdo_19hC3bsgC-5L5WgBF3LTwxw8AhMZmvSwO7-wVJCl9Lz27kzHL0_7pub938KBkVrfGfyk-HpTOGXeFOEFgPVi4l2bY3PuDXHYMcy25hYWGrBPaBHr4tX1j5CQ3MjYw9nEacYhdh71itppuri-caJYNtYlSr9J4a4Ku3lIlnQvgwQzrXn28lAhmoy_lwPqHWw7lGBP9IMSzqXhrKxjIH-LVhETaymtPnHcTxaozoT5QVnVUtQ9vx8&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/KodAdiBaskann/photos/a.497726600410438/1325531077629982/?type=3&eid=ARBVkcXDG6ljfdPmDh5aWVIGB1S_VLYCCnW7E4wgx0kCymzKRfFaWuGg1ZqIE-EMLA-RF5TJ8THunh-k&__xts__[0]=68.ARDCQfNHcgeUqLgFABv_NCYAf7zO8EGYxhrjp2cU62naTO5-UgM1UbZPO51nrpVDI9ECwQF0Wx8yx30JdYouO62en0R2Zl5-Upica6mCVi1o4VXa8InFMdjmUogWvFeDQH76quEQwzP3ZPxbW6_x_ifFhjXKhLJpWK6J3DzQY0BHOZvMkQm3Xt1O20DfYY3PptjTq8-BSv54coDucI14gEiCsoOVJ08mla_u1DjFPXrBRJVqO3YBJakRRI2LSzKKmhCTEP_1UIAWFn0FIZxGm4bi1P6N1GfI0eREP2V-bHYcSUAB6q18ZS3fgvgJCcFroTytbNHyxNUBlHLUMGIFt9t8jjssJWvX3lc1-l5CumcZdBt6pyhunrA&__tn__=EEHH-R


 

 
 

Evet, evet! Bütün bunlar elbetteki ilâhî ölçülere uygun “çalışmaların” sonuçlarıdır. 

 

 

Duâ Ordusu 

 

Her şey maddeden ibâret değil ki… Sık sık maddî ve mânevî diyoruz 

ya… Mânevî demekle en çok kastedilenler arasında duânın ayrı bir yeri 

vardır. 

“Duâ Allah‟ın (CC) ordularından bir ordudur
5
. Kazâ yürürlüğe 

girdikten sonra dahi onu önler.
6
″ 

                                                 
5  Siz Duâ Etmenin Önemsiz Olduğunu Mu Zannediyorsunuz?, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221219345369764&set=a.10210414630858654&type=3&eid=ARAk3QHwHUbFP3z_41rSYsXT4uS_qVKz9a_fFdA7u5NqvNx4OAlB-yiafULjl77Tn1VgD8ZU4djYDgWy


 

Koruyucu âyetlerin başında Âyetel Kûrsi âyeti gelir / geliyor / 

gelmektedir. En azından, kendim gibi çok yakından tanımakta olduğum birisi 

vardı. Âyetel Kûrsi’yi, kendi çoluk çocuklarının korunması niyetiyle, her gün 

7 kere okurdu. 3-5 seneden beri ise, niyetine bütün mü’minleri, asker ve 

emniyet güçlerimizi ve mazlumları da dâhil etmiş bulunuyordu. Ne zaman ki 

Face Book‟ta aşağıdaki resimde anlatılanları okudum, o anda îmanımın, 

taklidî îmandan, tahkikî îman derecesine geçişini hissetmiş bulunuyorum… 

 

Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ Ve Bâzı Tıp 

Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri, Sabır Ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük 

Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac) 

 

http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20i%C3%A7in%20Du%

C3%A2%E2%80%98n%C4%B1n%20%C4%B0ncelikleri.pdf 

https://docplayer.biz.tr/12906469-Rahat-hayat-icin-dua-nin-

incelikleri-dua-ve-bazi-tip-insanlarinin-bilimsel-gorusleri.html 

 

 
 

Hee, ya! 

                                                                                                                              
http://mtemiz.com/bilim/S%C4%B0Z%20DU%C3%82%20ETMEN%C4%B0N%20%C3%96NEMS

%C4%B0Z%20OLDU%C4%9EUNU%20MU%20ZANNED%C4%B0YORSUNUZ.pdf 
6
 Râmûz’ul Ehâdîs, s. 207/12, 

http://nadiritefsiri.com/oku/index.php?Islem=Tevsir&AnaKategoriId=26&AltKategoriId=209 

http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20i%C3%A7in%20Du%C3%A2%E2%80%98n%C4%B1n%20%C4%B0ncelikleri.pdf
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20i%C3%A7in%20Du%C3%A2%E2%80%98n%C4%B1n%20%C4%B0ncelikleri.pdf
https://docplayer.biz.tr/12906469-Rahat-hayat-icin-dua-nin-incelikleri-dua-ve-bazi-tip-insanlarinin-bilimsel-gorusleri.html
https://docplayer.biz.tr/12906469-Rahat-hayat-icin-dua-nin-incelikleri-dua-ve-bazi-tip-insanlarinin-bilimsel-gorusleri.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157935359541904&set=a.10150392602086904&type=3&eid=ARDomaUPdhN2xY5HYXydm6ULPPN5nP5BhlS7PbxnE2592pGgsmNLqYBEGeu3fM6Rh_CrRV-_9hd4R-ID


 
 

Ne zaman ki Face Book‟ta yukarıdaki resimde anlatılanları okudum, o anda 
îmanımın, taklidî îmandan, tahkikî îman derecesine geçişini hissetmiş 

bulunuyorum… 

 

 
 

Hee, ya! Neredeeen nereye! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221235571827318&set=a.1127960807682&type=3&eid=ARBUiRlwdy7yjT67RjHPjWhkNvBZqyTSpYQQvxJXBXsrV4Qkw2E2k5xGMHQ3AEjplIVnUHntNXCPU2XY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2822647064482632&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARDt-XHxiWiDKsqe8TJdbhf7OHGXqig_MSZvhZCtSgInUKfE9xsVBWI9ON2ODuBeym3mkE6K_vKOR0jb
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221235571827318&set=a.1127960807682&type=3&eid=ARBUiRlwdy7yjT67RjHPjWhkNvBZqyTSpYQQvxJXBXsrV4Qkw2E2k5xGMHQ3AEjplIVnUHntNXCPU2XY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2822647064482632&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARDt-XHxiWiDKsqe8TJdbhf7OHGXqig_MSZvhZCtSgInUKfE9xsVBWI9ON2ODuBeym3mkE6K_vKOR0jb


 

 

 
 

Evet, evet! Hepsi Türk malı! 

https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1052217045135386/?type=3&eid=ARAIZx2bmvKo5DFrGcSamZo-SYpB-VMmEUZG_6EcoeooKCEAzhcoxj6f9fYE6JUuVaM5Kr8shS5GqhF6&__xts__[0]=68.ARAiDerjyQ793wOrEG2q2trBoo3gq7184ieMYYVZqZIFdAqeLVh8QR9dOL2vdxJINjhdnD5VUsBR1xLHHq5_8MOtniXv-CFaVKDWBl4LNlZUZT9-wNaDfD6EbHVZk-nchNTY1YnbepNOEzjtdyJ4ZV74KTGIwdU8qF5eBcya-V1SGo8zDJHThHxu49-kwwFM6Xx61w8LjMBq52_O8J-k_yZiUq0RM_8txidS9FdVtllQRWGYdkZRw2-0rz2bEcDHFOSwdeSxNESs_ZIlBGALJHAYpxzh8hduOxeORetNGgYY4LXU3pOgg8NSO1Dw5VycHrFxyvw-AseRHPoCeZjdS9T_ETjDZWC2_p6QDN9Fu7VywcK6vWgmVnDm&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/369044820145856/photos/a.380019702381701/1040643949652603/?type=3&eid=ARD2HC9r76X6PUJkI-mpGfD5iUcT685EUB-TmNypzzLNyqgJgVFfOIMjJ_zydbgbj7ECrQ_96rkvnUxb&__xts__[0]=68.ARB7ipxcUdSXXnwuwlHiHP9wgHe0TaPXiZmTUA0dR5MVqEjsAaYsvfqAmDWZY6Z9s_vhrAydd1p2MAhzO2RlxHe8MphuLHOILkfOhCmV9nqFqm32NdfD2Stdm8hGwgm-t6q_-rfdD4Od7xzSLphC0LRgVSHGiZTLkU-W-WnOyR_p3O4o-qBTcQ2PlzdJttMHNG1U2GCLayJpiE-zJ7sVxwGJhJZbfaFI6WPHkXnwDpRSstUxWP3kNsYCicijmFBw1_HS2og3E7Qk46c6hox-hRxYwzssPwQP2_WEFEJNAFALqE3efxFAvRsdceEGRhXJtHgXdy4Y-IjlasZg50lLMgkDA1gEdKQpe-hRQGvmEdXR2soZ0EDhBgUu&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1052217045135386/?type=3&eid=ARAIZx2bmvKo5DFrGcSamZo-SYpB-VMmEUZG_6EcoeooKCEAzhcoxj6f9fYE6JUuVaM5Kr8shS5GqhF6&__xts__[0]=68.ARAiDerjyQ793wOrEG2q2trBoo3gq7184ieMYYVZqZIFdAqeLVh8QR9dOL2vdxJINjhdnD5VUsBR1xLHHq5_8MOtniXv-CFaVKDWBl4LNlZUZT9-wNaDfD6EbHVZk-nchNTY1YnbepNOEzjtdyJ4ZV74KTGIwdU8qF5eBcya-V1SGo8zDJHThHxu49-kwwFM6Xx61w8LjMBq52_O8J-k_yZiUq0RM_8txidS9FdVtllQRWGYdkZRw2-0rz2bEcDHFOSwdeSxNESs_ZIlBGALJHAYpxzh8hduOxeORetNGgYY4LXU3pOgg8NSO1Dw5VycHrFxyvw-AseRHPoCeZjdS9T_ETjDZWC2_p6QDN9Fu7VywcK6vWgmVnDm&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/369044820145856/photos/a.380019702381701/1040643949652603/?type=3&eid=ARD2HC9r76X6PUJkI-mpGfD5iUcT685EUB-TmNypzzLNyqgJgVFfOIMjJ_zydbgbj7ECrQ_96rkvnUxb&__xts__[0]=68.ARB7ipxcUdSXXnwuwlHiHP9wgHe0TaPXiZmTUA0dR5MVqEjsAaYsvfqAmDWZY6Z9s_vhrAydd1p2MAhzO2RlxHe8MphuLHOILkfOhCmV9nqFqm32NdfD2Stdm8hGwgm-t6q_-rfdD4Od7xzSLphC0LRgVSHGiZTLkU-W-WnOyR_p3O4o-qBTcQ2PlzdJttMHNG1U2GCLayJpiE-zJ7sVxwGJhJZbfaFI6WPHkXnwDpRSstUxWP3kNsYCicijmFBw1_HS2og3E7Qk46c6hox-hRxYwzssPwQP2_WEFEJNAFALqE3efxFAvRsdceEGRhXJtHgXdy4Y-IjlasZg50lLMgkDA1gEdKQpe-hRQGvmEdXR2soZ0EDhBgUu&__tn__=EEHH-R


 
 

Sâhi! 
Türk SİHA'lar dünya basınında gündem oldu: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş 

mantığını ortaya koydu' 

 
https://www.aksam.com.tr/teknoloji/turk-sihalar-dunya-basininda-gundem-oldu-

turkiye-21-yuzyilin-yeni-savas-mantigini-ortaya-koydu/haber-

1050562?fbclid=IwAR0QuDWM1jBRlXgc1N1SWjpRYrG9p2KtapdDzdDnsvosQ68

H6I26GJK8-Qs 

 

Fransız medyasından tarihi itiraf: Türkler bizi geçti! 

İdlib’deki kalleş saldırıya misliyle cevap veren Türkiye askeri gücüyle 

dünyanın gözünü korkuttu. Suriye’de rejim güçlerine ağır kayıplar verdiren 

SİHA’lar Fransız gazetelere manşet oldu. Fransız L’Opinion gazetesi 

Türkiye’nin son 10 yılda ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiğini ve SİHA 

alanında Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiği yazıldı. 

 

https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/05/fransiz-medyasindan-tarihi-

itiraf-turkler-bizi-

gecti?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=faceboo

k 

 

 

Sâhi! Neredeeen nereye! 
 

https://www.takvim.com.tr/haberleri/idlib
https://www.takvim.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.takvim.com.tr/haberleri/suriye
https://www.takvim.com.tr/haberleri/siha
https://www.takvim.com.tr/haberleri/fransa
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/05/fransiz-medyasindan-tarihi-itiraf-turkler-bizi-gecti?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/05/fransiz-medyasindan-tarihi-itiraf-turkler-bizi-gecti?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/05/fransiz-medyasindan-tarihi-itiraf-turkler-bizi-gecti?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/05/fransiz-medyasindan-tarihi-itiraf-turkler-bizi-gecti?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook

