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YÖNTEM 

 

“Neden Geri Kaldık” konusunda webde yer alan Türkçe sayfaların  linklerini derlemek hedefindeki çalışmamız 

için 7 arama kalıbı ile https://www.google.com.tr/ üzerinde 12 Aralık 2013 tarihinde sorgulamalar yapılmıştır. 

 

Bu kalıplar; 

 

"NEDEN GERİ KALDIK" 

 

“NİÇİN GERİ KALDIK” 

 

“GERİ KALIŞIMIZ” 

 

“GERİ KALMAMIZ” 

 

GERİ KALMIŞLIĞIN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ 

 

“GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ” 

 

DURAKLAMA DÖNEMİ NEDENLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/
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"NEDEN GERİ KALDIK" 

 

Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma - Kolektif - %35 ... 
www.idefix.com › ... › Kaynak Yayınları › Araştırma - İnceleme Dizisi 
19,50 TL 

Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma. neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-
kolektif. Kitap. Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: ... 
 
Neden geri kaldık? - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › Yazarlar › Ali Bulaç 
Hüküm cümlesi şöyle kurulmuştur: "Batı karşısında geri kaldık!" Batıcıların teşhisine göre, suç ve kusur 
İslam dininde olduğuna göre, İslamiyet'i etkin olup ... 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma - Kolektif | 21 ... 
www.dr.com.tr › Kitap › Bilim › Bilim Tarihi ve Felsefesi. Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi 
gerçekleştirememiş olmamız mı?Doğu dünyası hangi bilimsel devrim aşamalarından geçti ve hangi evrede 
geri ... 
 
Neden Geri Kaldık? - Etarih.com 
etarih.com/index.php/kutluhan-er-bilge-insan.../99-neden-geri-kaldk 
NEDEN GERİ KALDIK? Zirveden Nasıl Düştük? Yazılan binlerce makale, köşe yazısı, ders kitabı ve akademik 
çalışmaya rağmen hala zirve yapmamış isek ... 
 
ÖZDEMİR İNCE/ Neden geri kaldık? 
www.aydinlikgazete.com/.../29943-ozdemir-ince-neden-geri-kaldik.html 
1 gün önce - Bu sınıfın nasıl bir bela olduğunu iki çarpıcı örneğini "Neden Geri Kaldık?"tan aktarıp 1453 ve 
1922 yıllarından vereceğim: ***. ["İstanbul'u ... 
 
Neden Geri Kaldık? : Güncel : : Kaynak Yayınları 
www.kaynakyayinlari.com/urun/neden-geri-kaldik_724.aspx?CatId=147  
ATATÜRK DEVRİMİ, İSLAM RÖNESANSINDAKİ ÇAĞDAŞLIK, HÜMANİZMA VE BİLİM DÜŞÜNCESİNİ MODERN 
DÜNYANIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ... 
 
Neden geri kaldık | empoze.net 
www.empoze.net › Bilim 
Neden geri kaldık. En çok empoze edilmek istenen bir şey de din ilerlemeye engeldir sözüdür. Israrla din 
düşmanları ateistlerce temcit pilavı gibi önümüze ... 
 
Pandora - Neden Geri Kaldık : Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma - Kitap 
www.pandora.com.tr › Türkçe Kitaplar › Kaynak › Genel Sosyoloji 
Neden Geri Kaldık : Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma - Kaynak - 25,50TL - 9789753438070 - Kitap. 
 
Neden Geri Kaldık?; Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma Kolektif 
www.kitapvitrini.com/.../neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma... 
Avrupa Rönesansına Türklerin etkisi neydi? Halil İnalcık bütün detaylarıyla tahlil ediyor, okuru engin kültür 
denizimizde bir Aydınlanma yolculuğuna çıkıyor. 
 
Müslüman dünya neden geri kaldı? - sabribayraktutar - Blogcu.com 
sabribayraktutar.blogcu.com/musluman-dunya-neden-geri.../10468261 
Bu cevapla İslamoğlu 'neden geri kaldık' sualine en esaslı cevabı vermiş oluyordu. sb17/05/2011. Keşfet » · 
Müslüman dünya neden geri kaldı? Yorum Yaz. 
 
Halis Yıldız - NEDEN GERİ KALDIK ? - ELAZIĞ HABERLERİ 
www.sonnokta23.com/yazar-54-neden_geri_kaldik_.html 
*Öncelikle birbirimiz sevmiyor saygı duymuyoruz. *Herkes bizim fikrimizde olsun istiyor, eleştirilere 
tahammül edemiyoruz. *Çok konuşmayı iyi biliyor ama ... 

http://www.idefix.com/kitap/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-kolektif/tanim.asp?sid=U6YSIF3M7G8G1VYLMSKH
http://www.idefix.com/kitap/kaynak-yayinlari/firma_urun.asp?fid=480
http://www.idefix.com/kitap/kaynak-yayinlari-arastirma-inceleme-dizisi/firma_urun.asp?fid=480&dzid=13759
http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/neden-geri-kaldik_1343211.html
http://www.zaman.com.tr/columnistMenuDetail.action?sectionId=6
http://www.zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?columnistId=1025
http://www.dr.com.tr/kitap/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma/kolektif/bilim/bilim-tarihi-ve-felsefesi/urunno=0000000563458
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap
http://www.dr.com.tr/kategori/kitap-bilim
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Bilim/Bilim-Tarihi-ve-Felsefesi/grupno=00117
http://etarih.com/index.php/kutluhan-er-bilge-insan-yasat-ki-devlet-yasasn/99-neden-geri-kaldk
http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/183-oezdemir-nce/29943-ozdemir-ince-neden-geri-kaldik.html
http://www.kaynakyayinlari.com/urun/neden-geri-kaldik_724.aspx?CatId=147
http://www.empoze.net/bilim/neden-geri-kaldik.html
http://www.empoze.net/bilim/index.html
http://www.pandora.com.tr/urun/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma/317445
http://www.pandora.com.tr/turkce_kitaplar
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/kaynak/417
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/kaynak/417/genel-sosyoloji/57
http://www.kitapvitrini.com/kaynak-yayinlari/kolektif/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-9789753438070.htm
http://sabribayraktutar.blogcu.com/musluman-dunya-neden-geri-kaldi/10468261
http://www.sonnokta23.com/yazar-54-neden_geri_kaldik_.html
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Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? Kitabı | Boyut Store 
www.boyutstore.com/.../neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-kitabi.aspx  
Gazanfer Sanlıtop bu kitabında, çocukluğundan günümüze dek ülkemizde ve dünyada meydana gelen 
gelişmeleri değerlendiriyor. Bu değerlendirmeyi ... 
 
Özdemir İnce : Neden geri kaldık? - Yazaroku.Com 
www.yazaroku.com/guncel/ozdemir.../neden-geri-kaldik/648239.aspx 
25+ öğe - Özdemir İnce : Neden geri kaldık? Türk medyasında çıkan tüm ... 
11.12.2013 
Neden geri kaldık 
10.12.2013 
Çıldırmış bunlar 

 

Neden geri kaldık sorulur mu hiç? Şiiri - Mikdat Bal - Antoloji.Com 
www.antoloji.com/neden-geri-kaldik-sorulur-mu-hic-siiri/ 
Derecelendirme: 10/10 - 6 oy 

Şair Mikdat Bal'e ait Neden geri kaldık sorulur mu hiç? adlı şiiri okumak için tıklayınız. 
 
Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? - Tarih / Kitap 
www.yemkitabevi.com/kitap/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-102272 
Tarih boyutunda ele aldığımız, yerküremizdeki hemen hiçbir ülkede tümüyle bir gerilemeden söz etmek 
mümkün değildir. Çünkü zaman içinde, bütün... 
 
Neden Geri Kaldık? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim 
www.gencgelisim.com/v2/kategoriler/78.../5461-neden-geri-kaldik.html 
Bizler tarihin konusu olan meselelerden kavga üretip çatışırken ve birbirimizi tekfirle meşgulken onlar, bir 
araya geliyorlar ekonomik birlikler kuruyorlar ve daha ... 
 
Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? - Gazanfer Sanlıtop - Hızlı Al 
www.hizlial.com › ... › Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih) 
En uygun fiyatlı Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? - Gazanfer Sanlıtop peşin fiyatına 12 taksitle 
hızlıal.com'da. 
 
BAŞARI-BAŞARISIZLIK -NEDEN GERİ KALDIK? - BİLGECE BAKIŞ 
www.bilgecebakis.com › Anasayfa › KADER VE KAZA11 Ü1(s10-26) 
31 Eki 2010 - BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR? BAŞARI-BAŞARISIZLIK. Geri kalmışlığın sebebi nedir? 
KADER - KAZA BAŞARI- BAŞARISIZLIK. 
 
Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? ve Tüm Deneme - İnceleme ... 
kitap.radikal.com.tr/Kitap/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-320438 
Neden Geri Kaldık? ... Boyut, okurların özellikle kişisel gelişim kitaplarıyla tanıdığı Y. Müh. Gazanfer 
Sanlıtop'un bir denemesi olan Neden Geri Kaldık? 
 
Neden Geri Kaldık?; Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma - Kolektif 
www.yenisayfa.com › Kitap 
Avrupa Rönesansına Türklerin etkisi neydi? Halil İnalcık bütün detaylarıyla tahlil ediyor, okuru engin kültür 
denizimizde bir Aydınlanma yolculuğuna çıkıyor. 
 
Esen Yayinevi Neden Geri Kaldik Neler Yapmaliyiz - Sanalpazar.com 
www.sanalpazar.com/urunalin__kywEsen-Yayinevi-Neden-Geri-Kaldik-... 
Esen Yayinevi Neden Geri Kaldik Neler Yapmaliyiz için arama sonuçları. Peşin fiyatına bol taksit, açık 
artırma, pazarlık ve çok daha fazlası Sanalpazar.com'da. 
 
ÖZDEMİR İNCE - Neden geri kaldık? Köşe Yazısı | Yazar Gündemi 
www.yazargundemi.com/yazi/79085 

http://www.boyutstore.com/urun/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-kitabi.aspx
http://www.yazaroku.com/guncel/ozdemir-ince/11-12-2013/neden-geri-kaldik/648239.aspx
http://www.antoloji.com/neden-geri-kaldik-sorulur-mu-hic-siiri/
http://www.yemkitabevi.com/kitap/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-102272
http://www.gencgelisim.com/v2/kategoriler/78-kose-yazilari/5461-neden-geri-kaldik.html
http://www.hizlial.com/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-gazanfer-sanlitop/13.088.0005.3550
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/tarih/turkiye-cumhuriyeti-siyasi-ve-askeri-tarih
http://www.bilgecebakis.com/yeni/haber_detay.asp?haberID=1574
http://www.bilgecebakis.com/yeni/
http://www.bilgecebakis.com/yeni/haberler.asp?katID=64
http://kitap.radikal.com.tr/Kitap/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-320438
http://www.yenisayfa.com/Kitap/img-alt-src-http-www-yenisayfa-com-image-product-book-s-8-ce-8ce839f4abd63804-jpg-width-56-border-0/Content.aspx?pid=599391f00bea2d07b84096db9292fded
http://www.yenisayfa.com/Product/Book/Index.aspx
http://www.sanalpazar.com/urunalin__kywEsen-Yayinevi-Neden-Geri-Kaldik-Neler-Yapmaliyiz
http://www.yazargundemi.com/yazi/79085
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Neden geri kaldık? Oku. Çıldırmış bunlar! Oku. Papa ve kapitalizm. Oku. İskenderiye, Kavafis ve türban. 
Oku. Kadın hakları haftası ve Çakır'ın kızı Fatma. Oku ... 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşla.. Kitabını %10 ... 
https://www.nobelkitap.com/kitap_85218_neden-geri-kaldik?-bitmeyen... 
Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi gerçekleştirememiş olmamız mı? Doğu dünyası hangi bili - 
Kolektif. 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma Kitabı 
www.sondakika.com/.../haber-neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdas... 
12 Ağu 2013 - Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi gerçekleştirememiş olmamız mı?Doğu dünyası 
hangi bilimsel devrim aşamalarından geçti ve ... 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma - Edebiyat Defteri 
edebiyatdefteri.com/.../neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-... 
Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi gerçekleştirememiş olmamız mı? Doğu dünyası hangi bilimsel 
devrim aşamalarından geçti ve hangi evrede geri ... 
 
Neden Geri Kaldık? - Kolektif - Kaynak Yayınları - Sosyoloji - Toplum ... 
www.yenikitaplar.org/.../neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma... 

 

Açıklama : Avrupa Rönesansına Türklerin etkisi neydi? Halil İnalcık bütün detaylarıyla tahlil ediyor, okuru 
engin kültür denizimizde bir Aydınlanma yolculuğuna ... 
 
Neden Geri Kaldık Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma | Kitap Al ,En Çok ... 
www.acelegelsin.com/.../Neden+Geri+Kaldık+Bitmeyen+Kavga+Çağdaşl... 
En çok satan kitaplar, en yeni kitaplar, en ucuz kitaplar,ucuz kitaplar,kitap, kitap al. 
 
Neden geri kaldık? - Ali Bulaç | .::Tevhid Haber::. 
www.tevhidhaber.com/author_article_detail.php?id=8314 
Neden geri kaldık? 10 Eylül 2012 Pazartesi. Batıcılar ve İslamcıların üzerinde anlaştığı ortak nokta "geri 
kalışımız" olduğuna göre, bunun "terakkide geri ... 
 
Neden Geri Kaldık - Kolektif | Kitap 
www.maxkitap.com/neden-geri-kaldik 
Kolektif adlı yazardan Neden Geri Kaldık ; Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma adlı kitap Maxkitap'ta.Neden Geri 
Kaldık ; Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma hakkında ... 
 
Neden geri kaldık sorulur mu hiç? - HakSairi.com 
www.haksairi.com › ... › Şairlerimiz (Hisli Yürekler) › Mikdat Bal 
31 May 2007 - 6 gönderi - 2 yazar 

Okumak, öğrenmek gelişmek varken Kulaktan dolmayla durulur mu hiç? Bilen bilmeyenle bölüşmek 
varken Neden geri kaldık sorulur mu hiç? 
 
Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? - Gazanfer Sanlıtop - Es... 
www.alternatifkitap.com › Yayınevleri › E › Esen Yayınevi 
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/alterna/public_html/core/fn.catalog.php 
on line 39 Warning: array_merge(): Argument #2 is not an ... 
 
Neden geri kaldık? Pusula Gazetesi 
m.pusulagazetesi.com.tr/yazar.php?y=1&id=1672 
11 Haz 2010 - Neden geri kaldık? Karabük'ü ayakta tutan Kardemir. Türkcell Süper Lig'e çıkan takımlarının 
adı ise Kardemir Karabükspor. Sendika yönetimde ... 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma | Arkeoloji ve ... 
www.arkeolojisanat.com/.../neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslas... 

https://www.nobelkitap.com/kitap_85218_neden-geri-kaldik?-bitmeyen-kavga-cagdaslasma.html
http://www.sondakika.com/haber/haber-neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-kitabi-5398807/
http://edebiyatdefteri.com/kitap/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-47106-kitabi/
http://www.yenikitaplar.org/kitap/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-p559481.html
http://www.acelegelsin.com/arama/Neden+Geri+Kald%C4%B1k+Bitmeyen+Kavga+%C3%87a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fma.aspx
http://www.tevhidhaber.com/author_article_detail.php?id=8314
http://www.maxkitap.com/neden-geri-kaldik
http://www.haksairi.com/sair/showthread.php/741-Neden-geri-kald%C4%B1k-sorulur-mu-hi%C3%A7
http://www.haksairi.com/sair/showthread.php/forumdisplay.php/21-%C5%9Eairlerimiz-(Hisli-Y%C3%BCrekler)
http://www.haksairi.com/sair/showthread.php/forumdisplay.php/72-Mikdat-Bal
http://www.alternatifkitap.com/neden-geri-kaldik-neler-yapmaliyiz-gazanfer-sanlitop-esen-yayinevi.html
http://www.alternatifkitap.com/yayinevleri/
http://www.alternatifkitap.com/e/
http://www.alternatifkitap.com/esen-yayinevi/
http://m.pusulagazetesi.com.tr/yazar.php?y=1&id=1672
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma_11_4647.html?r=
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Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1978 yılından beri İstanbul'da, Türkiye'nin tarihi, arkeolojisi ve sanat tarihi ile 
ilgili kitaplar basmaktadır. Akademisyenlere hitap ... 
 
Bilimde neden geri kaldık? - Risale Forum 
www.risaleforum.net › Forum › Eğitim ve Kültür › Bilim ve Sanat  
29 May 2008 - 1 gönderi - 1 yazar 

Aşağıda isimleri geçen alimlerin yaşadıkları zamanları göz önüne alırsak son bir kaç yüzyılda ilim adına 
millet olarak hemen hemen hiç birsey ... 
 
Biz mi geri kaldık? Onlar mı ileri gittiler? | Sorularla İslamiyet 
www.sorularlaislamiyet.com/.../biz-mi-geri-kaldik-onlar-mi-ileri-gittiler.... 
1 Oca 2010 - Bu ortamda, "Neden geri kaldık?" gibi klasik soruları, değil cevaplamak, soruların kendisini 
sorgulamak gerekiyor. Batının ileri gittiği doğru. 
 
Neden geri kaldık? | www.MekanikSaat.com 
mekaniksaat.wordpress.com/2009/02/27/neden-geri-kaldik/ 
27 Şub 2009 - 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de 700.000 kişi cep saati taşıyordu. Yaklaşık 1,5 milyon 
kişiyse evinde sarkaçlı bir saat bulunduruyordu. 
 
Neden geri kaldık?-mekanik saat 
mekaniksaat.blogspot.com/2009/02/neden-geri-kaldk.html 
27 Şub 2009 - 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de 700.000 kişi cep saati taşıyordu. Yaklaşık 1,5 milyon 
kişiyse evinde sarkaçlı bir saat bulunduruyordu. 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma | Libra Books 
www.librabooks.com.tr/books/recent-books/neden-geri-kaldik.../30566 
Collected articles on the question of why the Turkish Republic has not developped speedily. We provide a 
fast and efficient service in supplying academic ... 
 
Nerede buluşturlar - Odatv.com 
www.odatv.com/n.php?n=nerede-bulusturlar-2410131200 
24 Eki 2013 - Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma başlıklı kitapta Halil İnalcık, Sina Akşin, 
Yaşar Nuri Öztürk, Doğan Kuban, Şahin Filiz ve  ... 
 
Neden Müslümanlık Geri Kaldı? | Hayata Ve Varoluşa Anlam Arayışı 
www.hayatinanlaminedir.com/neden-muslumanlik-geri-kaldi/ 
Aynı şey neden günümüzde yok, neden geri kaldık ve eziliyor,sömürülüyor ve kanı akan hep İslam alemi 
oluyor …?! Tüm bunların temelde iki nedeni  ... 
 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma by Halil İnalcık ... 
www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK391403GH737 
12 Tem 2013 - Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi gerçekleştirememiş olmamız mı? Doğu dünyası 
hangi bilimsel devrim aşamalarından geçti ve ... 
 
Bilimde neden geri kaldık? - Her Dem Haber 
www.haberdem.com/news_details?id=24989 
14 Ara 2008 - Akinalı Thomas'ın da hocası olan 13. asrın büyük filozofu ve bilim adamı Büyük Albert, 
bilginliğini göstermek için Paris'e Arap kıyafetleri giyerek ... 
 
Kaynak Yayınları: Nerede Buluştular 
kaynakyayinlari.blogspot.com/2013/10/nerede-bulustular.html 
24 Eki 2013 - Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma başlıklı kitapta Halil İnalcık, Sina Akşin, 
Yaşar Nuri Öztürk, Doğan Kuban, Şahin Filiz ve  ... 
 
İslâm dünyasını geri bırakan maddî ve manevî sebepler nelerdir? - 5 
www.risaleinurenstitusu.org › ... › Enstitü Sayfası › 4/13/2007 

http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/bilim-ve-sanat-76/2892-bilimde-neden-geri-kaldik.html
http://www.risaleforum.net/forum.php
http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/
http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/bilim-ve-sanat-76/
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/5273/biz-mi-geri-kaldik-onlar-mi-ileri-gittiler.html
http://mekaniksaat.wordpress.com/2009/02/27/neden-geri-kaldik/
http://mekaniksaat.blogspot.com/2009/02/neden-geri-kaldk.html
http://www.librabooks.com.tr/books/recent-books/neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma/30566
http://www.odatv.com/n.php?n=nerede-bulusturlar-2410131200
http://www.hayatinanlaminedir.com/neden-muslumanlik-geri-kaldi/
http://www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK391403GH737
http://www.haberdem.com/news_details?id=24989
http://kaynakyayinlari.blogspot.com/2013/10/nerede-bulustular.html
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date=4/13/2007&TextID=1189
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date=4/13/2007
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13 Nis 2007 - Neden geri kaldık ve İslâm Dünyasını geri bırakan maddî ve manevî sebepler nelerdir? Bu 
çalışmamızda bu sorulara cevap aramaya  ... 
[PDF] 
 
Geleceği İlimle Kurabiliriz - Fırat Üniversitesi 
web.firat.edu.tr/msoysaldi/gelecegiilimlekurabiliriz.pdf 
Dr. Mehmet SOYSALDI*. • Neden geri kaldık? Bir buçuk milyarı aşkın slam âlemi özellikle son birkaç asırdır 
ilim ve teknikte geri kalarak, uzun bir süre önderliğini  ... 
 
Bizi kim geri bıraktı? - Yazarlar - Fehmi KORU - Star Gazete 
haber.stargazete.com/yazar/bizi-kim-geri-birakti/yazi-780354 
11 Ağu 2013 - ... birebir ilişkisi var. “Neden geri kaldık?” sorusunu bırakmayı ve siyasilere dönerek “Bizi 
neden geri bıraktınız?” diye sormayı bir deneyelim mi? 
 
Piri Reis'in haritası Arap orjinliydi - YeniSafak - Mobil 
yenisafak.mobi/.../piri-reisin-haritasi-arap-orjinliydi-24.02.2013-491994 
23 Şub 2013 - Peki hep tartışırız neden geri kaldık diye. Neden geri kaldık? Uzun bir mesele. 
Müslümanların bütün bilimlerde kat ettiği büyük gelişmelerden  ... 
 
Müslümanlar - Selam.org 
www.selam.org/makaleler/Muslumanlar.htm 
Bernard Lewis Eğer kıyafet dil devrimi ile çağdaş olunuyorsa neden geri kaldık? Japonya dilini 
değiştirmediği halde ilerledi? Alfabemizi değiştirmekle bir şey  ... 
 
MGKmedya: Siyasal İslam. (1) 
www.mgkmedya.com/2013/07/18/siyasal-islam-1 
18 Tem 2013 - Ve “biz neden geri kaldık” sorusuna “Allah'ın ipini bıraktığımız, günahlara ve bidatlere 
daldığımız için” cevabı verildi kolayca. Neden? 
 
ISLAM ÜLKELERİ NEDEN GERİ KALDI ACABA? [Arşiv] - Turan Dursun ... 
www.turandursun.com › ... › Dinlerle İlgili Forumlar › İslam Forumu 
20 Kas 2004 - 14 gönderi - 6 yazar 

Aynı şey neden günümüzde yok, neden geri kaldık ve eziliyor,sömürülüyor ve kanı akan hep İslam alemi 
oluyor ...?! Tüm bunların temelde iki  ... 
 
Kişisel Akademik Bilgiler - Ankara Üniversitesi 
cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=ikalayci@ankara.edu.tr&deger=1 
Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma, Editör: İnan Kalaycıoğulları, II. Basım, İstanbul 2013. B. 
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN  ... 
 
Müslümanların İki Hatası - İslam Üstündür | www.islamustundur.com 
www.islamustundur.com/okuvekardesinitani.html 
AynI şey neden günümüzde yok, neden geri kaldIk ve eziliyor, sömürülüyor ve kanı akan hep İslam alemi 
oluyor ...?! Tüm bunlarIn temelde iki nedeni var. 
 
Sonraki Haber - Önder 
onder.org.tr/.../tgtvnin-duzenledigi-panelde-ortadogu-politikasi-konusul...  
AA Ortadoğu ve Afrika Haberleri Yayın Yönetmeni Turan Kışlakçı da ''300 yıldır bizneden geri 
kaldık sorusuna cevap aramaktayız. Yaşanan kafa karışıklığı  ... 
 
Lig TV 
m.ligtv.com.tr/haber/fbahcenin-onunde-kimse-duramaz  
Olimpiyatlardaki başarıya karşın, "Futbolda neden geri kaldık?" sorusuna ise Kocaman "Futbol büyük bir 
pasta. Herkes kendi alanını büyütmeye çalışıyor. 
[PDF] 
 
Açık Radyo, konuşmalar, Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmak 7 

http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/gelecegiilimlekurabiliriz.pdf
http://haber.stargazete.com/yazar/bizi-kim-geri-birakti/yazi-780354
http://yenisafak.mobi/pazar-haber/piri-reisin-haritasi-arap-orjinliydi-24.02.2013-491994
http://www.selam.org/makaleler/Muslumanlar.htm
http://www.mgkmedya.com/2013/07/18/siyasal-islam-1
http://www.turandursun.com/forumlar/archive/index.php/t-21.html
http://www.turandursun.com/forumlar/archive/index.php/f-7.html
http://www.turandursun.com/forumlar/archive/index.php/f-9.html
http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=ikalayci@ankara.edu.tr&deger=1
http://www.islamustundur.com/okuvekardesinitani.html
http://onder.org.tr/haber/detay/tgtvnin-duzenledigi-panelde-ortadogu-politikasi-konusuldu
http://m.ligtv.com.tr/haber/fbahcenin-onunde-kimse-duramaz
http://digital.sabanciuniv.edu/elitfulltext/3011800000140.pdf
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digital.sabanciuniv.edu/elitfulltext/3011800000140.pdf 
yazan: TTAR Konuşmaları 

ele aldığımızda, hep şunu sorarız: “Biz neden geri kaldık, neden kalkınma, gelişme yarışında diğer ülkelerin 
gerisindeyiz, bir türlü de yetişemiyoruz?” Aslında  ... 
 
Müslümanlar korkuyu atıyor mu - Ertuğrul ÖZKÖK - Hürriyet 
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21581101.asp 
29 Eyl 2012 - “Bugüne kadar Müslümanlar hep şu soruyu sordu: 'Batı neden ileri gitti?' Oysa asıl şu soruyu 
sormak gerekirdi: 'Biz neden geri kaldık?'” 
 
Altınoluk Dergisi Arşiv 
dergi.altinoluk.com › ... › 1989 › Ekim - Sana Ümmet Olmak Ne Güzel 
Onlarla her zaman ümmetin içine düştüğü bunalımların mahiyetini tartıştık. Bu tartışmalar sonunda ortaya 
üç soru çıktı: "Biz kimiz, ne istiyoruz, neden geri kaldık.". 
 
Adalet | Şeker'in Yeri 
sekerinyeri.wordpress.com/tag/adalet/ 
Biz neden geri kaldık dersek, bizde böyle bir uyanış ve isteğin halktan gelmediğini ben kendi adıma 
söyleyebilirim. Demokrasiyi, eşitliği, düzgün yönetimi,  ... 
 
Kültür Gündemi – SEBİLÜ'R-REŞAD'IN YAZIHANESİ MİLLİ ... 
kulturgundemi.com/sebilur-resadin-yazihanesi-milli-mucadelenin-merke... 
3 gün önce - Bütün bu etkilerin sonucunda İslâm dünyasında 'Biz neden geri kaldık' konusunda entelektüel 
bir iç muhasebe başladığını kaydeden Somel,  ... 
 
Allah u Teala müslüanlara neden yardım etmiyor - Memurlar.Net - Forum 
forum.memurlar.net/konu/586468/ 
6 Oca 2009 - 21 gönderi - 18 yazar 

... allah karşısında her an kendi durumunu sorgulamaktır. tabii islam dünyasının da kendisini sorgulaması 
gerekir. neden geri kaldık diye  ... 
 
Dunya48.com 
www.dunya48.com/ 
Neden geri kaldık? Kitabın adı "Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma" (Kaynak Yayınları). 
Kitapta 20 bilim insanı ve yazarın yazısı yer alıyor: ... 
 
Aydınlık Gazetesi Yazarları Köşe Yazıları - tumkoseyazilari.com 
www.tumkoseyazilari.com/aydinlik/ 
Neden geri kaldık? Kitabın adı "Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma" (Kaynak Yayınları). 
Kitapta 20 bilim insanı... 21 okunma ·. Doğu Perinçek. 
[PDF] 
 
Tam Metin - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15 
Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtulur? Geri kalmışlığın nedenlerinin araştırılması sonucunda verilen 
yanıtlar farklı olsa da, geri kaldığımız konusunda hiç. 
 
DHMİ BU İHALE İLE TARİHE GEÇTİ 
m.airporthaber.com/article.php?id=1251 
6 May 2013 - ... 22 milyar euro duyunca gitti... neden geri kaldık neden yakalayamıyoruz neden 
başaramayoruz neden elalemin emir kuluyuz neden yalanlar  ... 
 
YENİ TEŞVİKLER, YENİ HAYALLER - Prof.Dr.Kenan ÇELİK 
www.kenancelik.com › KÖŞE YAZISI 
11 Haz 2009 - Aslında neden geri kaldık, ona üzülmeliyiz. Demek ki, bölgeyi geri kalmış olarak bırakan bazı 
darboğazlarımız var, onları aşamıyoruz. 
 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21581101.asp
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d044s033m1
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1989
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1989&DergiSayiNo=044
http://sekerinyeri.wordpress.com/tag/adalet/
http://kulturgundemi.com/sebilur-resadin-yazihanesi-milli-mucadelenin-merkezidir.html
http://forum.memurlar.net/konu/586468/
http://www.dunya48.com/
http://www.tumkoseyazilari.com/aydinlik/
http://www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15
http://m.airporthaber.com/article.php?id=1251
http://www.kenancelik.com/default.aspx?pid=22053&nid=58468
http://www.kenancelik.com/default.aspx?pid=22053
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Akif'in 'ırk' kelimesini kullanmasının arka planı - İBB Kültür A.Ş ... 
www.kultursanat.org/en/haber.php?id=1068 
Bütün bu etkilerin sonucunda İslâm dünyasında 'Biz neden geri kaldık' konusunda entelektüel bir iç 
muhasebe başladığını kaydeden Somel, bu sürecin  ... 
 
''İslam'da teravih namazı da 61 gün oruç da yoktur'' - GÜNCEL ... 
www.haber3.com › Güncel › İslam 
23 Tem 2013 - ... zamanında islam dini bozulmamış avrupa ortaçağ yaşarken islam medeniyeti ileri bir 
uygarlıktı.Sonradan neden geri kaldık bi araştır bakalım. 
 
Ortadoğu'ya dair bir vizyonumuz olmalı İstanbul Haberleri Mynet'de 
yurthaber.mynet.com › İstanbul haberleri 
23 Kas 2013 - 300 yıldır cevabını veremediğimiz soru biz neden geri kaldık? İslam coğrafyası aydınları 
Osmanlının son yıllarından 1940 lığ yıllara kadar  ... 
 
TGTV'nin Düzenlediği Panelde Türkiye'nin Siyaseti Konuşuldu haberi 
www.haberler.com › Güncel › Haber 
21 Kas 2013 - AA Ortadoğu ve Afrika Haberleri Yayın Yönetmeni Turan Kışlakçı da "300 yıldır biz neden geri 
kaldık sorusuna cevap aramaktayız. Yaşanan  ... 
 
Nokia'dan samimi itiraf: Platformumuz yanıyor! - Donanım Haber 
www.donanimhaber.com/.../Nokiadan-samimi-itiraf-Platformumuz-yani... 
9 Şub 2011 - Dünya evrimleşirken biz neden geri kaldık sorusunun cevabını bulmak için çaba gösterdiğini 
belirten tepe yöneticisi, Nokia'nın kendi  ... 
 
Bizi kim geri bıraktı? Fehmi KORU Köşe Yazıları - Duzceyerelhaber 
www.duzceyerelhaber.com/fehmi-koru/17659-bizi-kim-geri-birakti 
11 Ağu 2013 - “Neden geri kaldık?” sorusunu bırakmayı ve siyasilere dönerek “Bizi neden geri bıraktınız?” 
diye sormayı bir deneyelim mi? . Serapey Bahçe  ... 
 
2 - Heygirl - Konuyu görüntüle - ~ 
www.heygirl.com.tr › Pano anasayfası › TV › Yerli diziler 
25 Ağu 2011 - 5 gönderi - 5 yazar 

lanet olsun ya.sonrada vay biz neden geri kaldık? bundan geri kaldık işte.söylüyorum şimdiden en fazla 2 
sezon dayanır.hele senaryo aynıysa  ... 
 
Bilim Avrupa tarafından değil Türkler ve Müslümanlar tarafından ... 
www.kulturlupenguen.com/bilimi-turkler-muslumanlar-gelistirdi.html 
9 Mar 2012 - Öyleyse neden geri kaldık? Çünkü hazırakonar bir zihniyet ortaya çıktı. Bunun için şu an 
Avrupa'dan geriyiz. Bakın aşağıda bir bilim adamının  ... 
 
Bilgehan Bengi: Türkiye'nin kültürel atmosferi ve safsata bağımlılığı 
bilgehanbengi.blogspot.com/.../blent-bezdz-tanyor-musunuz-belki-de.ht... 
9 Eki 2008 - Gerçek bilimadamları tanınmaz, sonra neden geri kaldık diye dövünülür... Steve Jones, Peter 
Atkins, Michael Ruse... Bu isimleri bir kere bile  ... 
 
Piri Reis'in haritası Arap orjinliydi - Yenisafak.com.tr - 01.12.2013 
yenisafak.com.tr/.../piri-reisin-haritasi-arap-orjinliydi-05.03.2013-49199... 
23 Şub 2013 - Peki hep tartışırız neden geri kaldık diye. Neden geri kaldık? Uzun bir mesele. 
Müslümanların bütün bilimlerde kat ettiği büyük gelişmelerden  ... 
 
halen windows xp kullanan geri kalmış - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/halen-windows-xp-kullanan-geri-kalmış/ 
... ondan sonra niye ilerliyemiyoruz, neden geri kaldık, ülkemiz neden halen gelişmekte olan bir ülke diye 
ağlarsınız. önce biraz çağa ayak uydurun ondan sonra  ... 
 
IMF'ye borç veren ülke olduk - Doğan Haber Ajansı 

http://www.kultursanat.org/en/haber.php?id=1068
http://www.haber3.com/islamda-teravih-namazi-da-61-gun-oruc-da-yoktur-haberi-2097483h.htm
http://www.haber3.com/guncel-haberleri-1110.htm
http://www.haber3.com/islam-haberleri-1158.htm
http://yurthaber.mynet.com/istanbul-haberleri/ortadoguya-dair-bir-vizyonumuz-olmali-1164703
http://yurthaber.mynet.com/istanbul-haberleri
http://www.haberler.com/kuresel-guclerin-ortadogu-politikasi-ve-turkiye-5337260-haberi/
http://www.haberler.com/guncel/
http://www.haberler.com/
http://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Nokiadan-samimi-itiraf-Platformumuz-yaniyor.htm
http://www.duzceyerelhaber.com/fehmi-koru/17659-bizi-kim-geri-birakti
http://www.heygirl.com.tr/forum/viewtopic.php?f=81&t=42738&start=10
http://www.heygirl.com.tr/forum/index.php
http://www.heygirl.com.tr/forum/viewforum.php?f=80
http://www.heygirl.com.tr/forum/viewforum.php?f=81
http://www.kulturlupenguen.com/bilimi-turkler-muslumanlar-gelistirdi.html
http://bilgehanbengi.blogspot.com/2008/10/blent-bezdz-tanyor-musunuz-belki-de.html
http://yenisafak.com.tr/pazar-haber/piri-reisin-haritasi-arap-orjinliydi-05.03.2013-491994
http://www.uludagsozluk.com/k/halen-windows-xp-kullanan-geri-kalm%C4%B1%C5%9F/
http://www.dha.com.tr/imfye-borc-veren-ulke-olduk_435976.html
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www.dha.com.tr/imfye-borc-veren-ulke-olduk_435976.html 
4 Mar 2013 - Bize sorardı 'Biz 2'nci Dünya Savaşı'na girmedik de neden geri kaldık' diye. 'Bizde boya, gazoz 
fabrikaları var. 70'lerden sonra montaj  ... 
 
İlim ve Sanat nasıl güzel bir dergiymiş! | Kalite Dergiler | Dünya Bizim 
www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=8683&tip... 
7 Şub 2012 - Atasoy Müftüoğlu'nun her sohbetinde bahsettiği “çağa uygun içerik üretmek” meselesinde 
günümüz Müslümanları olarak neden geri kaldık? 
 
Gazanfer Sanlıtop'tan 50 Yılın Hâtıraları - SanatAlemi.Net | Hergün ... 
www.sanatalemi.net/haber.asp?ID=438 
Son olarak Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze geri kalmışlığımızın nedenlerini ve çözüm yollarını 
incelediği Neden Geri Kaldık? Neler Yapmalıyız? isimli kitabı  ... 
 
Yahu neden gelişmiyor bu Müslümanlar? - Hür Haber 
www.hurhaber.com/yazar/yahu-neden-gelismiyor-bu.../12583 
27 Ağu 2012 - Neden geri kaldık ? Tarih de şahittir ki; ''ne zaman Müslümanlar bir araya gelmiş, beraber iş 
yapmış ve birlikte ticaret yapmışlarsa, işte o zaman  ... 
 
Önsöz | Emredilen Tek Din islam / islam.erolkara.net 
islam.erolkara.net/?p=17 
Eğer kıyafet dil devrimi ile çağdaş olunuyorsa neden geri kaldık? Japonya dilini değiştirmediği halde 
ilerledi? Alfabemizi değiştirmekle bir şey kazanmadığımız  ... 
 
Teknik Eğitim Vakfı :: TEKEV :: 
www.tekev.org.tr/sayfa.php?sayfa=500 
Ama kalkındılar, biz neden geri kaldık sorusunun cevabını ısrarla “Osmanlıya matbaa geç geldi bize de 
etkisi büyük oldu” diyenlere yukarıdaki alıntı yazımız en  ... 
 
Güncel Sayfa Kırkağaç Güncel Haber Gazetesi 
www.kirkagac.gen.tr/Kategori.asp?id=2&kategori=G%FCncel 
Neden Geri Kaldık 2.Bölüm. Kırkağaç Neden Geri kaldı konulu köşe yazısının ikinci bölümü... Tarih: 
5/26/2011 8:31:39 AM : Haberin devamını okumak için  ... 
 
Ne Olacak Bu Dünyanın Hali - Bafra Gazetesi | Bafra, Bafra Haber ... 
www.bafragazetesi.com/m/?id=4675 
Sonra da neden geri kaldık ne olacak bu memleketin hali diye birbirimize soruyoruz. Aslında sorulacak soru 
ne olacak bu dünyanın ve insanlığın hali olmaldır. 
 
En büyük düşman cehalet! - Güncel Haberler - Muhabbet Fedâileri 
www.muhabbetfedaileri.com/güncel.../12682-en-büyük-düşman-cehalet/ 
12 Şub 2009 - Biz Müslümanlar neden geri kaldık ve neden güç bizim elimizde değil? Allah-u Teâlâ, Kur'ân-ı 
Kerim'de “Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın,  ... 
 
Join Academia.edu & Share your research with the world 
www.academia.edu/.../Turkiyede_Bilim_Tarihi_Sahasinda_Ilk_Doktora_... 
Bu çerçevede Sayılı'nın çalışmalarının Tanzimat'la başlayan “neden geri kaldık” literatürüne farklı bir 
yaklaşımla katkıda bulunduğu söylenebilir. Farklılığı  ... 
 
Hayırseverler - GÖLMARMARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
golmarmara.meb.gov.tr/hayirseverler.html 
... Benim Kanserim Deneme dizisi: Burada Sevgi Var; Neden Geri Kaldık Neler Yapmalıyız; İnsan Yeryüzü 
Halifesi "basım aşamasında" Roman dizisi: Çanakkale  ... 
 
TÜ ÇEEİ (TU_CEKOLAR) on Twitter 
https://twitter.com/TU_CEKOLAR  

http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=8683&tip=haber
http://www.sanatalemi.net/haber.asp?ID=438
http://www.hurhaber.com/yazar/yahu-neden-gelismiyor-bu-muslumanlar/12583
http://islam.erolkara.net/?p=17
http://www.tekev.org.tr/sayfa.php?sayfa=500
http://www.kirkagac.gen.tr/Kategori.asp?id=2&kategori=G%FCncel
http://www.bafragazetesi.com/m/?id=4675
http://www.muhabbetfedaileri.com/g%C3%BCncel-haberler/12682-en-b%C3%BCy%C3%BCk-d%C3%BC%C5%9Fman-cehalet/
http://www.academia.edu/4699749/Turkiyede_Bilim_Tarihi_Sahasinda_Ilk_Doktora_Tezi_Aydin_Sayili_ve_Observatory_in_Islam_The_First_PhD_Dissertation_in_the_History_of_Science_in_Turkey_Aydin_Sayili_and_Observatory_in_Islam_SELAMI_CALISKAN
http://golmarmara.meb.gov.tr/hayirseverler.html
https://twitter.com/TU_CEKOLAR
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Expand Collapse. Reply; Retweet Retweeted; Delete; Favorite Favorited. More. Embed Tweet. TÜ ÇEEİ 
@TU_CEKOLAR 20 Nov. Neden Geri Kaldık. Bitmeyen  ... 
 
Müslümanlar neden bilim üretemiyor? - Diğer - KizlarSoruyor.com 
www.kizlarsoruyor.com › Diğer Soruları 
... suyun tabiatı yoksa yerin, göğün, böceğin tabiatı yoksa niye araştıralım.” Bu cevapla İslamoğlu 'neden 
geri kaldık' sualine en esaslı cevabı vermiş oluyordu. 
 
'Fırlatma üssü kurun!' | GAZETE VATAN 
haber.gazetevatan.com › Gündem 
31 Ağu 2012 - Teknolojiyi-bilgiyi okuyan halk üretecek, Başbakan değil.Laik-cumhuriyet sever kardeşler! 
İranlı mollalar aya çıkarken biz neden geri kaldık? 
 
Türkiye'de Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz - Ozan Örmeci Articles 
ydemokrat.blogspot.com/.../turkiyede-hicbir-basar-cezasz-kalmaz.html 
31 Oca 2012 - ... kısa sürede yeniden akıllarımızı ele geçirecek olan “Neden geri kaldık” sorusunun cevabını 
önce burada aramalıyız. Benden söylemesi… 
 
Facebook results - Wibika.com 
►► 
wibika.com/facebooksearch.php?q=Mahir+Kara 
22 Nis 2013 

INDEPENDENT KEMALISTS. Neden geri kaldık? Kitabın adı “Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: 
Çağdaşlaşma” (Kaynak Yayınları). Kitapta 20 bilim insanı ve 
 
Türkler Merak Edilen 117 Bilimsel Soru | Önay Yılmaz - Birazoku 
www.birazoku.com/turkler-merak-edilen-117-bilimsel-soru 
19 Eyl 2009 - Türk halkı atom bombasına sahip olmak istiyor mu? . 14. Türk bilimi nasıl doğdu? Dünya 
biliminde yerimiz neresi . 15. Bilimde neden geri kaldık  ... 
 
İşte Bir Öss Gencinin MEktubu (MEB'e) - Sanalkurs.net 
www.sanalkurs.net › ... › Mizah ve Eğlence › Komik ve İlginç Yazılar 
4 Oca 2008 - 9 gönderi - 9 yazar 

Neden Geri Kaldık..Bir zamanlar Tüm cihanın Sahibi Olan Bir Devlet Neden Ãžimdi bir Avrupa Devletleri 
Altında veya Himayesi İçinde Yasıyor? 
 
FAŞİST NEDİR ??? :))) /// @siring - ÖZEL BÜRO - WordPress.com 
istihbaratdunyasi.wordpress.com/2012/10/28/fasist-nedir-siring/ 
28 Eki 2012 - Özdemir İnce: Neden geri kaldık? Aralık 11, 2013. Kitabın adı “Neden Geri Kaldık? Bitmeyen 
Kavga: Çağdaşlaşma” (Kaynak Yayınları). Kitapta  ... 
 
Türkler Nasıl Ortaya Çıktı? - VatanBir 
www.vatanbir.org/haber/1156/car-insurance-rate-o/ 

 

Bilimde neden geri kaldık? Haliç'te hazine var mı? Türkiye ile Yunanistan birleşecek mi? Adalar fayı 17 
Ağustos depreminde kırıldı mı? Bilim adamlarımızdan  ... 
 
Mükerrem KURT « Konya Ereğli Seçim 
www.ersecim.com/author/mukerrem 
Özdemir İnce: Neden geri kaldık? Kitabın adı “Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma” (Kaynak 
Yayınları). Kitapta 20 bilim insanı ve yazarın yazısı  ... 
 
DÖRT…SADECE 4… - Galatasaray 
www.kukreyenaslan.com/dort…sadece-4…-makale,653.html 
29 Ağu 2012 - “Neden geri kaldık?” sorusunun cevabıdır… Önümüzdeki günlerde,klavyemin başında 
Kükreyen Aslan için tekrar vakit ayırabildiğimde,bir  ... 

 

http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/20173-muslumanlar-neden-bilim-uretemiyor.html
http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/?Sayfa=1
http://haber.gazetevatan.com/firlatma-ussu-kurun/477804/1/gundem
http://www.gazetevatan.com/Gundem
http://ydemokrat.blogspot.com/2012/01/turkiyede-hicbir-basar-cezasz-kalmaz.html
http://wibika.com/facebooksearch.php?q=Mahir+Kara
http://wibika.com/facebooksearch.php?q=Mahir+Kara
http://www.birazoku.com/turkler-merak-edilen-117-bilimsel-soru
http://www.sanalkurs.net/forum/komik-ve-ilginc-yazilar/iste-bir-oss-gencinin-mektubu-(meb'e)/
http://www.sanalkurs.net/forum/mizah-ve-eglence/
http://www.sanalkurs.net/forum/komik-ve-ilginc-yazilar/
http://istihbaratdunyasi.wordpress.com/2012/10/28/fasist-nedir-siring/
http://www.vatanbir.org/haber/1156/car-insurance-rate-o/
http://www.ersecim.com/author/mukerrem
http://www.kukreyenaslan.com/dort%E2%80%A6sadece-4%E2%80%A6-makale,653.html
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MARMARAY SADECE MARMARAY DEĞİLDİR 
www.fethiyehabermerkezi.com/.../4011-marmaray-sadece-marmaray-de... 
5 Kas 2013 - Biz neden geri kaldık? Enerjimizi bu soruların cevapları için harcamalıyız. Burada şunu da 
belirtelim. Boğaz köprüsüne karşı olanların vapurlar  ... 
 
Kaynak Yayınları - Yayınevinin kitapları 
www.kitapambari.com/yayinevi/kaynak-yayinlari 
10+ öğe - Sepetinizde ürün bulunmuyor. Kitap Vitrini · Yazarlar · Yayınevleri ... 
1 
1640 İngiliz Devrimi. 
Christopher Hill. 
7,00 TL. 
2 
1789 Devrim Şarkıları. 
Erdoğan Alkar. 
4,86 TL. 

Kitap ve Hikmet - Süleymaniye Vakfı 
www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve.../kitap-ve-hikmet.html 
23 Eyl 2011 - ... baskasi bunu anlayamazsa (sizin iddianiz) bu adamlar nasil gelisti böylesine? Biz 
müslümanlar neden geri kaldik, aciklayabilir misiniz? 
 
Kim değiştiriyor? - mehtap.tv 
www.mehtap.tv/makale.aspx?yazar=3&id=5471 
17.09.2012 · İslam'a hakaret, Müslümanlara tuzak - 15.09.2012 · AK Parti, yeniden - 13.09.2012 · Neden 
geri kaldık? - 10.09.2012 · Yenildik mi, geri mi kaldık? 
 
REHBER BUCAK | NNC MEDYA | Aynadaki Kemalizm OZET 
www.rehberbucak.com/haber/9430/Aynadaki.Kemalizm.OZET 
24 Ağu 2012 - Neden sorunlarımızı bir türlü çözemiyoruz, neden geri kaldık anlaşılıyor değil mi? Yukarıda, 
“Yani ilkeler tespit edilemedi” demiştik. Edilemez  ... 
 
CUMHURİYET KADROLARINI YETİŞTİREN OKUL MEKTEB-İ SULTÂNÎ ... 
www.hayatname.com/.../cumhuriyet_kadrolarini_yetistiren_okul_mekte... 
Aydınların veyönetici elit kadronun sorusu hep aynıydı: “Biz neden geri kaldık?Devlet nasıl kurtulur?”. 
Avrupa'nın bilim ve teknolojide hızlı gelişmekaydetmesi  ... 
 
Aynadaki Kemalizm ÖZET 
www.aynadakikemalizm.com/ 
Neden geri kaldık anlaşılıyor değil mi? Yukarıda, ilkeler tespit edilemedi demiştik. Edilemez çünkü: Kamal 
Atatürk ilkeli, ilke koyan, ilke bırakan bir lider değildi. 
 
TEMİZLİK NEREDEN BAŞLAR - Haber Alanya 
www.haberalanya.com.tr/temizlik-nereden-baslar/nid-456796 
25 Eyl 2012 - Biz her konuda olduğu gibi hala neden geri kaldık? Diye tartışıyoruz. ''Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın'' ''Her koyun kendi bacağından  ... 
 
Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ... 
spor.haberturk.com/futbol/haber/774860-soz-aykut-kocamanda 
8 Eyl 2012 - "FUTBOL BÜYÜK BİR PASTA". Olimpiyatlardaki başarıya karşın, "Futboldaneden geri kaldık?" 
sorusuna ise Kocaman "Futbol büyük bir pasta. 
 
13 yılda neler değişti? Toçoğlu NTV'de anlattı - Medyabar 
medyabar.com/haber/.../13-yilda-neler-degisti-tocoglu-ntvde-anlatti.aspx 
18 Ağu 2012 - ... altındaydı fuarın carrefourun , outletin olduğu yerler sular altındaydı. çok çabuk 
toparlandılar. biz neden geri kaldık biri bana bunu açıklasın ! 
 
Made İn Turkey' artık her yerde!” « OskarTv.Net – Güncel Haberler ... 

http://www.fethiyehabermerkezi.com/haberdetay/4011-marmaray-sadece-marmaray-degildir.html
http://www.kitapambari.com/yayinevi/kaynak-yayinlari
http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kitap-ve-hikmet.html
http://www.mehtap.tv/makale.aspx?yazar=3&id=5471
http://www.rehberbucak.com/haber/9430/Aynadaki.Kemalizm.OZET
http://www.hayatname.com/forum/egitimciler_odasi/cumhuriyet_kadrolarini_yetistiren_okul_mektebi_sultani_galatasaray-t10665.0.html;wap2=
http://www.aynadakikemalizm.com/
http://www.haberalanya.com.tr/temizlik-nereden-baslar/nid-456796
http://spor.haberturk.com/futbol/haber/774860-soz-aykut-kocamanda
http://medyabar.com/haber/41942/13-yilda-neler-degisti-tocoglu-ntvde-anlatti.aspx
http://www.oskartv.net/genel/ekonomi/made-in-turkey-artik-her-yerde.html
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www.oskartv.net/genel/ekonomi/made-in-turkey-artik-her-yerde.html 
Japonlarda 20 yılda kalkındı ve imparatoru oldu. Bize sorardı 'Biz 2'nci Dünya Savaşı'na girmedik de neden 
geri kaldık' diye. 'Bizde boya, gazoz fabrikaları var. 
 
Yazarlar - Aydinlik Gazetesi 
www.aydinlikgazetesi.com/yazarlar.html 
ÖZDEMİR İNCE/ Neden geri kaldık? MEHMET FARAÇ/ Esaretin zulmü demokrasiyi vuruyor, o halde 
zindanlar açılsın!.. İSMET ÖZÇELİK/ AKP'ye şok! 
 
Araştırma - İnceleme kategorisindeki kitaplar... Türkiye'nin Kitap Ağacı 
www.kitapagaci.com/kategori-528-arastirma-inceleme.html 
%20 indirimli. Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma Kolektif Kaynak Yayınları 440 sayfa, 1. 
Baskı, 2013. 30,00 TL24,00 TL. 172741. %20 indirimli. 
[PDF] 
 
Makale PDF - Güncel Gastroenteroloji 
guncel.tgv.org.tr/journal/43/pdf/100090.pdf 

 

İlk adımı Sayın Bakanımızdan bekliyoruz. Yazılı ve görsel medyada “neden geri kaldık” başlığı altında, bilim-
üniversite konularında bizzat toplantılar yapmasını  ... 
[PPT] 
 
PowerPoint Sunusu - Hakankiraci.com 
www.hakankiraci.com/uploads/2012/09/y_guncel_paz_yak_9.ppt 
MARKALAŞMADA NEDEN GERİ KALDIK? Sanayileşme geç başladı; Uzun yıllar sanayiciler markaya ihtiyaç 
duymadı; İsim=marka sandık; Pazarlama  ... 
 
Mersin 'lojistik köy'ünü mutlaka yapmalı | Ekonomi Haberleri I ... 
www.ekoayrinti.com/news_detail.php?id=101685 
21 Haz 2012 - Neden geri kaldık? Galiba öncelikler arasına koymadığımız için." Tüm bunlara rağmen 
Mersin'de halen turizm fırsatının kaçmadığını vurgulayan  ... 
 
Ali Osman KOCA » Günlük 
aliosmankoca.com/category/gunluk/ 
5 Haz 2012 - Ancak, karamsar olduğumdan değil, bir gerçeğin hemen hatırıma gelmesinden dolayı, “Neden 
geri kaldık okumada” | devamı » · Ali Osman  ... 
 
HASTALIKLARIMIZ VE ÇARELERİ - Mustafa ÖSELMİŞ 
www.mustafaoselmis.com.tr/wp.../kitap.../hastaliklarimiz-ve-careleri.html 
F) İsteme, dilenme hastalığı. G) Musibetlerin sebebi.. DOKUZUNCU BÖLÜM. SUÇ ARAMA HASTALIĞI. 
A) Neden geri kaldık? B) Vakit öldürme hastalığı. 
 
Tarihsel Dönence: Bugün Bayram...ZEYNEP ORAL 
arzusaryer.blogspot.com/2013/08/bugun-bayramzeynep-oral.html 
8 Ağu 2013 - Kitabın adı “Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma” (Kaynak Yayınları). Kitapta 20 
bilim insanı ve yazarın yazısı yer alıyor: Halil  ... 
 
Devamını Oku... - Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı. 
hikmetvakfi.com/MakaleDetay-9-postmodernizm-ve-postislamcilik-!)--b... 
“Biz neden geri kaldık” şeklindeki sunî soruların cevap arayışlarında yaşanan psikolojik baskının da şüphesiz 
ki rolü büyüktü. Nitekim İslamcılık akımı her ne  ... 
 
KÖPRÜ - Kur'ân'a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur - Metin Karabaşoğlu 
www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster... 
Fakat, bu bahis İslâm'ın “irtica” ithamına maruz bırakıldığı ve de Müslümanların iki yüzyıldır “Neden geri 
kaldık?” diye hayıflandığı bir sosyal ortamda,  ... 
 

http://www.aydinlikgazetesi.com/yazarlar.html
http://www.kitapagaci.com/kategori-528-arastirma-inceleme.html
http://guncel.tgv.org.tr/journal/43/pdf/100090.pdf
http://www.hakankiraci.com/uploads/2012/09/y_guncel_paz_yak_9.ppt
http://www.ekoayrinti.com/news_detail.php?id=101685
http://aliosmankoca.com/category/gunluk/
http://www.mustafaoselmis.com.tr/wp-content/uploads/kitap-icerikleri/hastaliklarimiz-ve-careleri.html
http://arzusaryer.blogspot.com/2013/08/bugun-bayramzeynep-oral.html
http://hikmetvakfi.com/MakaleDetay-9-postmodernizm-ve-postislamcilik-!)--bilal-pataci.html
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=264
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MEB'in Rehber Öğretmen Yetiştirme Yanlışı 
www.aktuelegitim.com › MEB - Bakanlık 

 
 

yine geleceği düşünmeden yapılan bir yanlış meb kaş yapım derken göz çıkarıyor. sonra da biz neden 
gelişemiyoruz neden geri kaldık gibi yakınmalar ediyorlar. 
 
Devamı için - somuncubaba 
www.somuncubaba.net/detay.asp?HID=1285&k=26 
Aydınların ve yönetici elit kadronun sorusu hep aynıydı: “Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtulur?”. 
Avrupa'nın bilim ve teknolojide hızlı gelişme kaydetmesi  ... 
 
Modern Türkiye'nin Felsefi Kökenleri - Estanbul 
www.estanbul.com › Forum › Her Telden › Felsefe Tartışma Platformu 
17 Eyl 2012 - 6 gönderi 

Aydınların ve yönetici elit kadronun sorusu hep aynıydı: “Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtulur?”. 
Avrupa'nın bilim ve teknolojide hızlı  ... 
 
Zekai Şen ve Sözellik Söyleşisi | Bu kadar CEHALET ancak ... 
dumanlutfullah.blogspot.com/2012/.../zekai-sen-ve-sozellik-soylesisi.htm... 
22 Eki 2012 - Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi üyelerinin mühendislik ve sosyal alanda gelişimini 
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Teknik Mola ... 
 
Medya Gözlem - Vali Coş Topuna Şahin K.'da Girdi - Oda TV 
www.medyagozlem.com/haber/.../oda.../vali-cos-topuna-sahin-k.da-girdi... 
14 Kas 2013 - Balbay'ın Serbest Bırakılmasının Tek Amacı Var, O Da... Irkçılık Yapan Kadına Mühiş Cevap · 
Özdemir İnce: Neden Geri Kaldık? Bu Olay Uygar  ... 
 
Adwords Reklam - Google Seo Optimizasyonu, Google'da birinci sıra 
googleseooptimizasyonu.com/tag/adwords-reklam 
yazar: Burak Sansar 
13 Eyl 2013 - Bazı ilk SEO/SEM gözlemler bu daha yüksek oranları reklamları tıklama, neden geri 
kaldık.Konferans arama Googlenın 3 Q 2009 kazanç  ... 
 
MediaCat Köşe Yazarları Endeksi | MediaCat Online 
www.mediacatonline.com/mediacat-kose-yazarlari-endeksi/ 
Neden geri kaldık? ... 41, 6, 0, 0, 47. 105 · Utku Çakırözer. Tahliyedeki Buruk Tesadüf ... 41, 6, 0, 0, 47. 106 · 
Mustafa Akyol. Laikliği yeniden düşünmek . 
 
Bayram » Facebook Trends 
www.facebook-trends.de/bayram.html 
Neden geri kaldık Kitabın adı “Neden Geri Kaldık Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma” Kaynak Yayınları Kitapta 
bilim insanı ve yazarın yazısı yer alıyor Halil İnalcık  ... 
 
Neden Geri Kaldık? - Bitmeyen Kavga Çağdaşlaşma - Kolektif ... 
www.gunlukkitap.com › Çocuk Kitapları 

 

Geri kalmışlığımızın nedeni, bilimsel devrimi gerçekleştirememiş olmamız mı? Doğu dünyası hangi bilimsel 
devrim aşamalarından geçti ve hangi evrede geri ... 
Saatlerimizi Neden İleri Geri Alıyoruz? - CeReZFoRuM 
www.cerezforum.com › Forum › Güncel › İlginç Yazılar 
29 Oca 2007 - 6 gönderi - 3 yazar 

neden geri kaldik. Tartışma bölümüne Hazangülü tarafından açılmış. Cevap: 3. Son Mesaj: 31-07-2007, 
16:34  ... 

http://www.aktuelegitim.com/mebin-rehber-ogretmen-yetistirme-yanlisi.html
http://www.aktuelegitim.com/category/egitim-ogretim-genel/meb-bakanlik
http://www.somuncubaba.net/detay.asp?HID=1285&k=26
http://www.estanbul.com/modern-turkiye-nin-felsefi-kokenleri-301312.html
http://www.estanbul.com/forum.php
http://www.estanbul.com/f296/her-telden.html
http://www.estanbul.com/f190/felsefe-tartisma-platformu.html
http://dumanlutfullah.blogspot.com/2012/10/zekai-sen-ve-sozellik-soylesisi.html
http://www.medyagozlem.com/haber/172692/oda-tv/vali-cos-topuna-sahin-k.da-girdi/
http://googleseooptimizasyonu.com/tag/adwords-reklam
https://plus.google.com/106780713964662444199
http://www.mediacatonline.com/mediacat-kose-yazarlari-endeksi/
http://www.facebook-trends.de/bayram.html
http://www.gunlukkitap.com/cocuk-kitaplari/76164-neden-geri-kaldik-bitmeyen-kavga-cagdaslasma-9789753438070.html
http://www.gunlukkitap.com/21-cocuk-kitaplari
http://www.cerezforum.com/ilginc-yazilar/6334-saatlerimizi-neden-ileri-geri-aliyoruz.html
http://www.cerezforum.com/forum.php
http://www.cerezforum.com/guncel/
http://www.cerezforum.com/ilginc-yazilar/
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Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 132 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

 

“NİÇİN GERİ KALDIK” 

Arama Sonuçları 

Niçin geri kaldık? - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › Yazarlar › Mehmed NiyaziNiçin geri kaldık? Geride bıraktığımız yüzyılda en ciddi 

aydınlarımızdan birisi şüphesiz Peyami Safa'dır. Ona göre Avrupa'nın idrakini Yunanlılardan daha çok ... 

Mehmed Kırkıncı | Niçin Geri Kaldık 
www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=181 

Niçin Geri Kaldık. Yazar: Mehmed Kırkıncı, 05-7-2010. İstanbul'a yaptığım seyahatlerin birinde, gençlerle 

Risale-i Nur dersi yapmıştık. Dersten sonra şöyle bir ... 

Fethullah Gülen Web Sitesi - Niçin Geri Kaldık? - Gülen, Fethullah 
tr.fgulen.com › Kürsü › 2000 Kürsüleri 

17 Oca 2000 - Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî web sitesi, Müslümanlar, dinleri hak olmasına rağmen 

niçin başka devletlerden geri kalmıştır? 

Niçin geri kaldık? - Diyaaddin ÖZİSLAM - Risale Haber 
www.risalehaber.com/nicin-geri-kaldik-8450yy.htm24 May 2010 - Hak Üstündür Allah tüm kainatın Rabbi 

ve İlahıdır. Zira kainatta yer alan ve sürekli kemale giden mahluka. 

Niçin geri kaldık? 
www.siirlerlemenkibeler.com/SiirMenkibe/.../251/1%20(287).htm 

27 - DİNİ NEREDEN ÖĞRENELİM ? Niçin geri kaldık? Ahmet Mekki Efendi, bir islam âlimiydi. Vaaz ve 

sohbetleri, pek çok faideliydi. Hizmetim nasib oldu benim ... 

NİÇİN GERİ KALDIK? 
www.siirlerlemenkibeler.com/KSiirmenkibe/.../251/1%20(287).htm 

 
 

NİÇİN GERİ KALDIK? "Ahmet Mekkî Efendi", bir islâm âlimiydi. Vaaz ve sohbetleri, pek çok fâideliydi. 

Hizmetim nasîb oldu benim de kendisine. Zîrâ maiyyetinde ... 

ALTUNTOP FORUM: NİÇİN GERİ KALDIK - altuntop.net 
www.altuntop.net/Forum/forum_posts.asp?TID=39 Konu: NİÇİN GERİ KALDIK Gönderim Zamanı: 

08.Ocak.2011 Saat 11:17. NİÇİN GERİ KALDIK Bugün müslüman denilen memleketler de teknikde geri 

kalmıştır. 

NİÇİN GERİ KALDIK..?(Ahmet Mekkî Efendi Ra ... - Facebook 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.340839235927504...3 ''NİÇİN GERİ KALDIK..?(Ahmet Mekkî 

Efendi R.a)..Mutlaka Okuyun). By AH BU GAFLET UYKUSU · Updated over a year ago. Already tagged. 201. 

Niçin geri kaldık? - AlacaForum 
www.alacaforum.org/islamiyet-goster-4390-nicin_geri_kaldik.html 

https://www.google.com.tr/search?q=%22neden+geri+kald%C4%B1k%22&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://www.zaman.com.tr/mehmet-niyazi/nicin-geri-kaldik_1171678.html
http://www.zaman.com.tr/columnistMenuDetail.action?sectionId=6
http://www.zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?columnistId=1045
http://www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=181
http://tr.fgulen.com/content/view/11799/18/
http://tr.fgulen.com/content/section/21/18/
http://tr.fgulen.com/content/category/21/231/18/
http://www.risalehaber.com/nicin-geri-kaldik-8450yy.htm
http://www.siirlerlemenkibeler.com/SiirMenkibe/11GuzelNasihatlar/251/1%20(287).htm
http://www.siirlerlemenkibeler.com/KSiirmenkibe/11GuzelNasihatlar/251/1%20(287).htm
http://www.altuntop.net/Forum/forum_posts.asp?TID=39
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.340839235927504.93712.118472611497502&type=3
http://www.alacaforum.org/islamiyet-goster-4390-nicin_geri_kaldik.html
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Ahmet Mekki Efendi, bir islam âlimiydi. Vaaz ve sohbetleri, pek çok faideliydi. Hizmetim nasib oldu benim 

de kendisine. Zira maiyetinde çalıştım iki sene. 

Bilimsel Gelişme ve Araştırmada Niçin Geri Kaldık? Çözüm Önerileri ... 
www.wardom.org › Off-Topic › Bilim ve Teknik 

10 Oca 2008 - Bilimsel Gelişme ve Araştırmada Niçin Geri Kaldık? Çözüm Önerileri Nelerdir? İlim , gerçeği 

bulma isteğinden doğmuştur.. Gerçeğe ise ... 

Ateistforum > Müslümanlar olduğumuz halde niçin geri kaldık? 
www.ateistforum.org › Ateistforum › ATEİSTCAFE › ATEİSTCAFE14 Kas 2006 - 6 gönderi - 3 yazarBu soru 

zaman zaman görsel ve yazılı basında, zaman zaman da dost meclislerinde gündeme geliyor. Art niyetli 

insanlar maalesef hiç araştırıp ... 

Mehmed Niyazi - Niçin geri kaldık? - notBogus.com 
www.notbogus.com/board/showthread.php?t=37726http://medya.zaman.com.tr/zamantryeni/pics/yazarl

ar-detay-yeni/mehmedniyazi.jpgGeride bıraktığımız yüzyılda en ciddi aydınlarımızdan birisi şüphesiz 

Peyami ... 

Niçin geri kaldık? - X-Paylasim 
www.x-paylasim.com › Her Telden › Serbest KürsüNİÇİN GERİ KALDIK? NİÇİN SÖZÜ DİNLENMEYEN 

TAŞORAN BİR DEVLET OLDUK Ya şimdi! Bundan doksan sene önce bizim şehir ve kasabalarımız, şimdi ... 

NİÇİN GERİ KALDIK ? 
kerimsari.blogspot.com/9 Şub 2010 - Büyük Atatürk' ün "Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır " 

dediği öğretmenler, toplumun temel hücresi ve temel taşı olan çocuklarımızı ... 

Bilimsel gelişme ve araştırmada niçin geride kaldık? | Medimagazin ... 
www.medimagazin.com.tr › Ana Sayfa › Güncel 

 
 

9 Oca 2008 - BİLİMSEL GELİŞME VE ARAŞTIRMADA NİÇİN GERİ KALDIK? ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELERDİR? 

Prof. Dr. Hamit Okur Çocuk Cerrahisi Uzmanı 

ORKUN - NİÇİN GERİ KALDIK - BenimBlog.com 
www.benimblog.com/ORKUN/15427/NİÇİN+GERİ+KALDIK.html Eskiden ilim ve maarifçe ,her milletten 

üstün olan Osmanlıların,bugün milletçe veya çoğunlukla birinci derecede bulunmamalarına başlıca 

sebep,vaktiyle edilmiş ... 

Tüm Haberler: Mehmed Niyazi - Niçin geri kaldık?. Haber, Haberler ... 
www.tumhaberler.com/haber/index.pl?haber=7926559 22 Ağu 2011 - Tüm Haberler, Haber, Haberler. 

Mehmed Niyazi - Niçin geri kaldık? Geride bıraktığımız yüzyılda en ciddi aydınlarımızdan birisi şüphesiz ... 

Rönassansda İstanbul ve Paris tababeti ve tıb tahsili : Sonradan ... 
www.worldcat.org/oclc/058800366 Bu sayfanın çevirisini yap 

Get this from a library! Rönassansda İstanbul ve Paris tababeti ve tıb tahsili : Sonradanniçin geri kaldık?. 

[Akil Muhtar Özden] 

Yazar Mustafa Akyol'dan "İslam yüzünden geri kaldık" - Arastirma 
www.arastirmamerkezi.org/.../Yazar%20Mustafa%20Akyoldan%20İslam... Burada ilginç bir benzerlik 

vardır: 'Niçin geri kaldık' sorusuna 'din yüzünden' diye kestirme ve yüzeysel bir cevap veren laikçiler, 

aslında aynı soruya 'dinden  ... 

http://www.wardom.org/bilimsel-gelisme-ve-arastirmada-nicin-geri-kaldik-cozum-onerileri-nelerdir-184502/
http://www.wardom.org/off-topic/
http://www.wardom.org/bilim-ve-teknik/
http://www.ateistforum.org/arsiv/arsiv/ARSIV-V/T4487.HTM
http://www.ateistforum.org/arsiv/arsiv/ARSIV-V/INDEX.HTM
http://www.ateistforum.org/arsiv/arsiv/ARSIV-V/F8.HTM
http://www.ateistforum.org/arsiv/arsiv/ARSIV-V/F9.HTM
http://www.notbogus.com/board/showthread.php?t=37726
http://www.x-paylasim.com/serbest-kursu/32126-nicin-geri-kaldik.html
http://www.x-paylasim.com/her-telden/
http://www.x-paylasim.com/serbest-kursu/
http://kerimsari.blogspot.com/
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-bilimsel-gelisme-ve-arastirmada-nicin-geride-kaldik-1-11-12801.html
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/tr-index-1-0-0.html
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-index-1-11-0.html
http://www.benimblog.com/ORKUN/15427/N%DD%C7%DDN+GER%DD+KALDIK.html
http://www.tumhaberler.com/haber/index.pl?haber=7926559
http://www.worldcat.org/oclc/058800366
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/058800366&prev=/search%3Fq%3D%2522ni%25C3%25A7in%2Bgeri%2Bkald%25C4%25B1k%2522%26num%3D100%26newwindow%3D1%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1280%26bih%3D676
http://www.arastirmamerkezi.org/Haberler/Detay/1710/Yazar%20Mustafa%20Akyoldan%20%C4%B0slam%20y%C3%BCz%C3%BCnden%20geri%20kald%C4%B1k%20yorumuna%20reddiye
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İslam Yüzünden mi Geri Kaldık? - Memurlar.Net - Forum 
forum.memurlar.net/konu/886599/ 20 Mar 2010 - 1 gönderi 

Niçin geri kaldık? sorusuna ?din yüzünden? diye kestirme ve yüzeysel bir cevap veren laikçiler, aslında aynı 

soruya ?dinden uzaklaşma  ... 

Rönassansda İstanbul ve Paris tababeti ve tıb tahsili: Sonradan ... 
books.google.com/.../Rönassansda_İstanbul_ve_Paris_tababeti.html?id...Title, Rönassansda İstanbul ve 

Paris tababeti ve tıb tahsili: Sonradan niçin geri kaldık? Author, Akil Muhtar Özden. Published, 1944. 

Length, 25 pages. Subjects  ... 

Konu: Niçin geri kaldık? - ilahi.org 
www.ilahi.org › ilahi.org Forum Ana Sayfası › Hikayeler 29 Şub 2012 - Niçin geri kaldık? Ahmet Mekki 

Efendi, bir İslam âlimiydi. Vaaz ve sohbetleri, pek çok faideliydi. Hizmetim nasib oldu benim de kendisine. 

Okumamanın cezası - HALUK ŞAHİN - Radikal 
www.radikal.com.tr › Yazarlar › Politika 12 Ağu 2001 - Türk aydınları aşağı yukarı 150 yıldır 'Niçin geri 

kaldık?' sorusuna yanıt arıyor. Bu çerçevede, matbaanın kullanımında 250 yıl gecikilmiş olması  ... 

İslam Yüzünde mi Geri Kaldık? - Oltu Gazetesi - Oltu'dan haber ... 
www.oltugazetesi.com/forum/viewthread.php?thread_id=952 16 Nis 2011 - 1 gönderi 

Burada ilginç bir benzerlik vardır Niçin geri kaldık sorusuna din yüzünden diye kestirme ve yüzeysel bir 

cevap veren laikçiler, aslında aynı  ... 

İslam yüzünden mi geri kaldık? - SDN Forum 
forum.shiftdelete.net › ... › Beğenilen Köşe Yazıları6 Ağu 2008 - 15 gönderi - 10 yazar 

Burada ilginç bir benzerlik vardır: 'Niçin geri kaldık' sorusuna 'din yüzünden' diye kestirme ve yüzeysel bir 

cevap veren laikçiler, aslında aynı  ... 

FİTNE'NİN FİTİLİ; GIYBET! - www.gulistandergisi.com 
www.gulistandergisi.com/dergi_oku.php?id=1130 1 gönderi - 1 yazar 

Kur'an elimizde olduğu halde niçin geri kaldık? Basra karyelerinin sakinleri, yedi kafile oluşturarak, Benî 

Nadir ve Benî Kurayza Yahudilerine, içlerinde her türlü  ... 

Bilimsel magazin - Yeni Şafak 
yenisafak.com.tr/yazarlar/IbrahimPasaliPazar/yeni-mehter.../37853 26 May 2013 - ... ve teknoloji tarihini 

yazabilirlerdi. Fakat yorulmaya ne gerek var, 'niçin geri kaldık hikayeleri' anlatmak daha popülerdir, reytingi 

ve tirajı vardır. 

KÖPRÜ - Çağdaşlaşma Sınavı - Hüseyin Hatemi 
www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster... ... teknoloji alanındadır: Teknoloji 

alanındaki ilerlemeleri kavrayamayan, izleyemeyen bir toplum; Osmanlı'nın başına geldiği gibi, bir süre 

sonra “niçin geri kaldık  ... 

ÖZDEMİR İNCE/ Çıldırmış bunlar! - Aydınlık 
www.aydinlikgazete.com/.../29888-ozdemir-ince-cildirmis-bunlar.html 2 gün önce - ... ve okutmak 

konusunda zorlanmayacaktır. Din derslerinin sınıf geçme ile bir ilgisi olmayacaktır..." (Niçin Geri Kaldık? 

Kaynak Yayınları, S.195). 

Fitrat.com - Öze Dönüş İçin - İslam yüzünden mi geri kaldık? 
www.fitrat.com/iktibas_detay.php?id=3434 6 Ağu 2008 - Burada ilginç bir benzerlik vardır: 'Niçin geri 

kaldık' sorusuna 'din yüzünden' diye kestirme ve yüzeysel bir cevap veren laikçiler, aslında aynı  ... 

http://forum.memurlar.net/konu/886599/
http://books.google.com/books/about/R%C3%B6nassansda_%C4%B0stanbul_ve_Paris_tababeti.html?id=qFdpGwAACAAJ
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=112221
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=index
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=11
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/haluk_sahin/okumamanin_cezasi-605984
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/politika/
http://www.oltugazetesi.com/forum/viewthread.php?thread_id=952
http://forum.shiftdelete.net/begenilen-kose-yazilari/47447-islam-yuzunden-mi-geri-kaldik.html
http://forum.shiftdelete.net/begenilen-kose-yazilari/
http://www.gulistandergisi.com/dergi_oku.php?id=1130
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/IbrahimPasaliPazar/yeni-mehter-marsimiz-bilimsel-magazin/37853
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=355
http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/183-oezdemir-nce/29888-ozdemir-ince-cildirmis-bunlar.html
http://www.fitrat.com/iktibas_detay.php?id=3434
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Sayfayı Yazdır - Yazdırılabilir sayfa 
www.fethullahgulen.info/printarkadas/makaleyazdir.php?tid=47... Biz, Allah'a giderken, attığımız her 

adımın, onun rızası dairesinde olup olmadığına fevkalade dikkat etme mecburiyetindeyiz. Kaynak: Niçin 

Geri Kaldık? Akademi  ... 

Hakka giden vesilelerde hak olmalıdır. -1 - M. Fethullah Gülen Nur'a ... 
www.fethullahgulen.info/moduller/index.php?tid=47&bolum... Biz, Allah'a giderken, attığımız her adımın, 

onun rızası dairesinde olup olmadığına fevkalade dikkat etme mecburiyetindeyiz. Kaynak: Niçin Geri 

Kaldık? Akademi  ... 

İslam Hakkında Sorular (Merak ettiklerinizi sorun cevaplayalım ... 
forums.taleworlds.com/index.php?topic=150440.215;wap2 2 Oca 2011 - Aid=573 niçin geri kaldık? 

9.Lawrence geldiğinde işi bitirmişlerdi zaten.Boru değil ortadoğu herkesin gözü orada.Geriye sadece 

Osmanlının  ... 

mehmet genç - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/mehmet-genc--581238?focusto=18043671 ... osmanlı iktisat tarihinin yatağını, 

osmanlı imparatorluğu'na bakışı değiştiren isim olarak tanınıyor. uzun yıllara dayanan çalışmalarıyla, "niçin 

geri kaldık? 

Entelektüellerin Hurafeleri - İbrahim Paşalı - kültürelf 
www.kulturelf.com/2013/.../entelektuellerin-hurafeleri-ibrahim-pasali.ht... 23 Kas 2013 - “Terslikleri sona 

erdirmek için, 'niçin geri kaldık' sorusunu bir kere de tersten soralım: Batılılar niçin haddini aştı?” sf.121. 

“Peygamber  ... 

Her Doğulunun kendisine sorması gereken soru - Cem Küçük 
www.haber7.com › YAZARLAR › Cem Küçük 4 Mar 2011 - Ve ortada her Müslümanın ya da Şarklının 

kendisine sorması gereken bir soru var: “Niçin geri kaldık?” Doğu niçin dünyadaki gayri safi  ... 

Allah'ın esprileri:Peygamberler? - Milli Gazete 
www.milligazete.com.tr/haber/Allah39in_esprileriPeygamberler/87900 20 Şub 2006 - Bütün meseleleri -

türbeye çaput bağlar gibi- aynı soruya bağlamaktan, "niçin geri kaldık" sorusundan medet ummaktan 

başka bir yol yok mu? 

Haydi oyun oynayalım 
webarsiv.hurriyet.com.tr/1997/09/06/8548.asp 6 Eyl 1997 - Tartışma konusu, ''Niçin geri kaldık, nasıl 

kalkınırız?'' Oyuncular, bu kez de rolünü üstlendikleri kişinin düşünce tarzıyla ve lehçesiyle, milletçe  ... 

Kalkınmak için tek eksiğimiz, çalışmak - Yeni Asya Gazetesi 
www.yeniasya.com.tr/2007/03/03/haber/h10.htm 3 Mar 2007 - Nizip Eğitim Bir-Sen tarafından 

düzenlenen ve Niziplilerin yoğun ilgi gösterdiği “Niçin geri kaldık ve nasıl kalkınırız?” konulu konferansta  ... 

[PDF] 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI VE ... - Gazi Üniversitesi 
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33557 Meşrutiyet'e intikal eden gündemin baş konusu olan “Niçin 

geri kaldık?” sorusunu. Satı Bey şöyle cevaplandırır: İlerlememize ne İslam dini ne de Türk ırkı engel. 

GAZÂLÎ VE İBN-İ RÜŞD KARŞILAŞTIRMASI - Yüzakı 
www.yuzaki.com › SAYI 104 EKİM 2013 Meselenin ardında Tanzimat'tan bu yana bitmeyen; «Niçin geri 

kaldık?» sorusuna cevap aramak vardır. Ünlü Türk bilim tarihçisi Aydın SAYILI da, müsteşrik  ...[PDF] 

PDF İndir - istanbul üniversitesi elektronik dergi sistemi 
www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/siyasal/article/.../9399/8736 yazan: A ÖZKIRAZ - 2011 

http://www.fethullahgulen.info/printarkadas/makaleyazdir.php?tid=47&bolum=risaleinur
http://www.fethullahgulen.info/moduller/index.php?tid=47&bolum=risaleinur
http://forums.taleworlds.com/index.php?topic=150440.215;wap2
https://eksisozluk.com/mehmet-genc--581238?focusto=18043671
http://www.kulturelf.com/2013/11/entelektuellerin-hurafeleri-ibrahim-pasali.html
http://www.haber7.com/yazarlar/cem-kucuk/718764-her-dogulunun-kendisine-sormasi-gereken-soru
http://www.haber7.com/yazarlar
http://www.haber7.com/yazarlar/cem-kucuk
http://www.milligazete.com.tr/haber/Allah39in_esprileriPeygamberler/87900
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1997/09/06/8548.asp
http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/03/haber/h10.htm
http://turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33557
http://www.yuzaki.com/content/view/1813/33/
http://www.yuzaki.com/content/blogsection/94/33/
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/siyasal/article/download/9399/8736
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“Bati karsisinda niçin geri kaldik?” sorusu gelmektedir. Bu önemli soruna Türk. 1 Ülgener'in entelektüel 

portresini ayrintili olarak ele alan bir çalisma için bkz. [PDF] 

PDF - Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/154/1153.pdf yazan: F ÖZTÜRK - 2008 - İlgili makaleler 

amaçlardan yoksun oluşun”, bu anlamda bir “iman” eksikliğinden kaynaklandığını belirtir. Satı Bey, bu 

soruna çare ararken, aynı zamanda da “niçin geri kaldık?”. 

ZİYA GÖKALP'İN DİN ANLAYIŞI | Dokkuziklim.Net 
dokkuziklim.net/?p=1299 5 Eyl 2013 - Aydınlarımızın kafasındaki “niçin geri kaldık” soruları çerçevesinde 

Avrupa'ya öğrenci gönderilmeye başlanır. II. Abdülhamit tarafından  ... 

Yolumuz Barış ve Sevgi - Mustafa Polat : Kitap | idefix.com 
www.idefix.com › Online Kitap › Kitap › Akis Kitap ... Madem ki İslâm bu kadar güzel o zaman niçin geri 

kaldık, Müslümanlara ve Gayri Müslimlere uzaktan bakış, İslâm yükselme ve kalkınma konusunda ne 

diyor,  ... 

Mehmet Genç için şükran gecesi | Genel | Dünya Bülteni 
www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=41436 30 Nis 2008 - Uzun yıllara dayanan çalışmalarıyla, 

"Niçin geri kaldık?", "Sanayii Devrimi Osmanlı İmparatorluğunu nasıl etkiledi?" sorularına verilen 

popüler  ... 

Mehmet Genç için şükran gecesi | Genel | - Dünya Bülteni 
www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=41733 7 May 2008 - Uzun yıllara dayanan çalışmalarıyla, 

"Niçin geri kaldık?", "Sanayii Devrimi Osmanlı İmparatorluğunu nasıl etkiledi?" sorularına verilen 

popüler  ... 

'Çamlıca Camii de gökdelendir'-HABERTÜRK 
www.haberturk.com/yasam/haber/845641-camlica-camii-de-gokdelendir 19 May 2013 - Bir listem yok, 

ama "Niçin geri kaldık" sorusuna verilen cevaplar, ilk sıralarda olabilir pekala. "Matbaa geç geldiği için", 

"Hezarfen Ahmet Çelebi  ... 

Ah bir matbaa erken gelseydi | Tarih Şuuru 
www.tarihsuuru.com/ah-bir-matbaa-erken-gelseydi.html 26 Ağu 2012 - Ne zaman modernleşmeyi 

tartışmaya başlasak veya aynı tartışmanın devamı olarak "Niçin geri kaldık?" sorusunu sorsak ilk aklımıza 

gelen  ... 

Yolumuz Barış Ve Sevgi - Kitap - Hepsiburada.com 
www.hepsiburada.com/liste/yolumuz-baris-ve.../productDetails.aspx?... ... Medya atom bombasından 

daha güçlü bir silahtır, Madem ki İslam bu kadar güzel o zaman niçin geri kaldık, Müslümanlara ve Gayri 

Müslimlere uzaktan bakış,  ... [PDF] 

 
türkiye'nin stratejik derinliği ve küresel gelişmeler - SETA 
file.setav.org/Files/Pdf/enine-boyuna-turkiye-siyaset-toplum-kultur.pdf boyunu aşan, zihnini zorlayan 

ölçüde büyük çaplı sorular olurdu. Örneğin, 'niye geri kaldık', 'ekonomik olarak niçin geri kaldık' sorusu, 

bütün bir ekonomi tarihini  ... 

Üzümün Kurusu 
www.uzumunkurusu.com/DetayOku.aspx?YaziNo=252 8 Kas 2013 - Ve o yıllarda bütün Osmanlı 

aydınlarının sorduğu: “Batı'dan niçin geri kaldık?” sorusunun cevabını okudukları ışığında tekrar düşünür. 

2000 Kürsüleri - Fethullah Gülen Web Sitesi - Gulen, Fethullah 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/154/1153.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:DIEss4np2MtwEM:scholar.google.com/
http://dokkuziklim.net/?p=1299
http://www.idefix.com/kitap/yolumuz-baris-ve-sevgi-mustafa-polat/tanim.asp?sid=LMIMOR3BAB1BF5127XI5
http://www.idefix.com/vitrin/
http://www.idefix.com/kitap/
http://www.idefix.com/kitap/akis-kitap/firma_urun.asp?fid=4571
http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=41436
http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=41733
http://www.haberturk.com/yasam/haber/845641-camlica-camii-de-gokdelendir
http://www.tarihsuuru.com/ah-bir-matbaa-erken-gelseydi.html
http://www.hepsiburada.com/liste/yolumuz-baris-ve-sevgi/productDetails.aspx?productId=kakis134&categoryId=1503109
http://file.setav.org/Files/Pdf/enine-boyuna-turkiye-siyaset-toplum-kultur.pdf
http://www.uzumunkurusu.com/DetayOku.aspx?YaziNo=252
http://fgulen.ru/tr/fethullah-gulenin-kursu-akademi-yazilari/fethullah-gulen-2000-kursuleri
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fgulen.ru/tr/fethullah-gulenin-kursu.../fethullah-gulen-2000-kursuleri Niçin Geri Kaldık? Fethullah Gülen, 

4597. Türbe Ziyareti ve Bir Hakikat, Fethullah Gülen, 3506. Hakk'a Hizmet Eden Herkesi Kucaklamak, 

Fethullah Gülen, 3267. 

Osmanlı: İnsanlığın Son Adası | HERKUL.ORG 
www.herkul.org/kitap-ozetleri/osmanl-insanlgn-son-adas/ 5 Nis 2010 - “Ah Bir Matbaa Erken Gelseydi” 

başlıklı makalede, “Niçin Geri kaldık?” sorusunun cevabında sıralanan unsurlardan birinin matbaanın  ... 

Yolumuz Barış ve Sevgi Kaybettiğimiz Barış ve Sevgiyi Yeniden ... 
www.webmastersitesi.com › ... › Kültür - Sanat - Edebiyat 22 Eki 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

... o zaman niçin geri kaldık, Müslümanlara ve Gayri Müslimlere uzaktan bakış, İslam yükselme ve kalkınma 

konusunda ne diyor, Deneyciliği ve  ... 

düşLE Edebiyat ve Kültür Dergisi - 65. Sayı / Şubat 2007 
www.dusle.com/icerik/index.php?p=65&kt=6&es=51 “Klasik zevkimizin en olgun devri olmakla beraber, 

siyasi ve iktisadi çöküntünün de su yüzüne çıktığı ve “Niçin geri kaldık?” sorusunun sorulmaya başlandığı  ... 

gıybet etmemek mümkün - Medineweb Forum 
www.forum.medineweb.net › ... › Dini Konular 14 Oca 2013 - 6 gönderi - 3 yazar 

Kur'an elimizde olduğu halde niçin geri kaldık? Basra karyelerinin sakinleri, yedi kafile oluşturarak, Benî 

Nadir ve Benî Kurayza Yahudilerine,  ... 

AKİS KİTAP Yayınevinin bütün kitapları ve satışta oldugu siteler. 
www.enucuzkitap.com/yayinevi/1805/AKİS%20KİTAP.aspx ... Medya atom bombasından daha güçlü bir 

silâhtır, Madem ki İslâm bu kadar güzel o zaman niçin geri kaldık, Müslümanlara ve Gayri Müslimlere 

uzaktan bakış,  ... [PDF] 

Ziya Gökalp'in Din Anlayışı - Portal 
portal.firat.edu.tr/.../MUSTAFA%20KESKN%20ZYA%20GKALP.pdf yazan: YM KESKİN - İlgili makaleler 

Aydınlarımızın kafasındaki “niçin geri kaldık” soruları çerçe- vesinde Avrupa'ya öğrenci gönderilmeye 

başlanır. II. Abdülhamit tarafından yayınlanan “Ziya  ... 

TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK ve TEMELLERİ - fullislam - Blogcu.com 
fullislam.blogcu.com/turkiye-de-islamcilik-ve-temelleri/5342260 İmparatorluk gerilemeye başlayınca Niçin 

geri kaldık? sorusu sorulmuş ve cevaben devlet yönetiminin bozulduğu ileri sürülmüş, bununla beraber 

Batı'nın askeri  ... 

Ülkemizin geleceğine dair net yazılar... [Arşiv] - Sayfa 2 ... 
www.haberborsa.com.tr/forum/archive/index.php/t-867-p-2.html   21 Ağu 2008 - Burada ilginç bir 

benzerlik vardır: 'Niçin geri kaldık' sorusuna 'din yüzünden' diye kestirme ve yüzeysel bir cevap veren 

laikçiler, aslında aynı  ... 

Bir Bilene Soralim - Scribd 
www.scribd.com/doc/2286354/Bir-Bilene-Soralim  

16 Mar 2008 - Niçin Geri Kaldık? Muazzam Saray Cennetlik Olmak çin Yusuf Kandehlevi Re it Rıza. Dünya 

sevgisi Cömertlik Makam sevgisi Övmek ve  ... 

Niçin Geri Kaldık Dünyadan - Turkhackteam.net/org - Turkish ... 
www.turkhackteam.net › Genel İçerik › Aşk - Romantizm & Şiir 18 Ara 2007 - 1 gönderi 

Niçin Geri Kaldık Dünyadan Dünya döndü gitti Biz yerimizde saydık Nerde at nerde kılıç Nerde mızrak nerde 

kalkan Taş gibi büzüşmüş yürek ... 

http://www.herkul.org/kitap-ozetleri/osmanl-insanlgn-son-adas/
http://www.webmastersitesi.com/kultur-sanat-edebiyat/858245-yolumuz-baris-ve-sevgi-kaybettigimiz-baris-ve-sevgiyi-yeniden-kazanmanin-yollari.htm
http://www.webmastersitesi.com/kultur-sanat-edebiyat/
http://www.dusle.com/icerik/index.php?p=65&kt=6&es=51
http://www.forum.medineweb.net/giybet-etmemek-mumkun-t24159.html
http://www.forum.medineweb.net/dini-konular-f36.html
http://www.enucuzkitap.com/yayinevi/1805/AK%C4%B0S%20K%C4%B0TAP.aspx
http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/278/file/2003-1/MUSTAFA%20KESKN%20ZYA%20GKALP.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:Sm7GHK4MTxFsbM:scholar.google.com/
http://fullislam.blogcu.com/turkiye-de-islamcilik-ve-temelleri/5342260
http://www.haberborsa.com.tr/forum/archive/index.php/t-867-p-2.html
http://www.scribd.com/doc/2286354/Bir-Bilene-Soralim
http://www.turkhackteam.net/ask-romantizm-siir/115890-nicin-geri-kaldik-dunyadan.html
http://www.turkhackteam.net/#center-font-color-white-genel-icerik-center-color
http://www.turkhackteam.net/ask-romantizm-siir/


21 
 

Her müminin her sıfatı mümin, her kafirin de her sıfatı kafir ... 
www.mumsema.com › ... › Risale-i Nur Külliyatı 13 Ağu 2007 - 1 gönderi 

... adet-i sübhaniyesinin gereğidir. Tabii, kafir vasıflarıyla ittisaf etmiş bir mü'min için de bunların aksi söz 

konusudur. Kaynak: Niçin Geri Kaldık?PDF] 

bir bilene soralım 
zeyd.org/zk/pdf/008.pdf  Ne Diyor. Hıristiyanlığın İçyüzü. Dinde Kolaylık. Niçin Geri Kalmışız? Niçin Geri 

Kaldık? Muazzam Saray. Cennetlik Olmak İçin. Yusuf Kandehlevi. Reşit Rıza. 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 65 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

“GERİ KALIŞIMIZ” 

 

Neden geri kaldık? - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › Yazarlar › Ali Bulaç  
Ancak o da yenilgimizin sebebini "geri kalışımız"da bulur, geri kalışımızı İslamiyet'i hakkıyla yaşamayı bir 
kenara bırakmamızda arar. Bu, onun da sorunlarımıza  ... 
 
Tarihimizde Osmanlı'nın bilime karşı direnmesi, geri kalışımız ... 
www.ailevadisi.net › GeneL Forum › Genel  
26 Eyl 2009 - 1 gönderi 

http://www.ailevadisi.net Tarihimizde Osmanlı'nın bilime karşı direnmesi, geri kalışımızUygarlığın, bilimin 
gelişmesinde çok büyük etkisi ve ... 
 
Sonraki - AKPARTİ 
www.akparti.org.tr/site/haber/.../zeytin-yaginin-bilinirligini-artirmaliyiz 
Tıpkı üzüm ve şarap konusunda geri kalışımız gibi'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Ne yazık 
ki biz, zeytinyağını, Türkiye'nin bir simgesi haline  ... 
 
Kþe Yazýsý Yazdýr : Yenildik mi, geri mi kaldık? | islamigundem.com 
www.islamigundem.com/makale_print.php?id=3013  
8 Eyl 2012 - Batıcılar bütün siyasî versiyonlarıyla geri kalışımızı İslam dinine bağlarken, İslamcılar "geri 
kalışımız"dan İslam dinini değil, biz Müslümanların  ... 
 
OSMANLI:GERİ KALMIŞLIĞIMIZIN NEDENLERİ ... 
ahmetdursun374.blogcu.com/osmanli-geri-kalmisligimizin.../970203 
"Geri kalışımız, Türk halkının tembelliği ve İslâm dininin ilerlemeye mani olması yüzündendir." diyerek, 
masa başında reçete yazanlar. (Bugün, din ve milliyet  ... 
[PDF] 
 
N S Ö Z - Devlet Planlama Teşkilatı 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13738/plan3.pdf  
hedefinden bir miktar geri kalışımız, hem de gelişmekte olan sanayiin ve müteşebbisin istekleri, 
hükümetleri sanayileşme tercihini ön plana almaya getirmiştir. 
 
Bütçe - Sayfa 26 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9750603087 

Prof.Dr. Engin ATAÇ 

"Batı ülkeleri karşısında geriye düşüşümüzün asıl sebebi, bilim ve teknolojide geri kalışımız değil, arkaik 
ekonomik mekanizmamız, aşırı merkeziyetçilik, üretimde  ... 

http://www.mumsema.com/risale-i-nur-kulliyati/17674-her-muminin-her-sifati-mumin-her-kafirin-de-her-sifati-kafir-olmayabilir.html
http://www.mumsema.com/risale-i-nur-kulliyati/
http://zeyd.org/zk/pdf/008.pdf
https://www.google.com.tr/search?q=%22ni%C3%A7in+geri+kald%C4%B1k%22&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/neden-geri-kaldik_1343211.html
http://www.zaman.com.tr/columnistMenuDetail.action?sectionId=6
http://www.zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?columnistId=1025
http://www.ailevadisi.net/genel/394840-tarihimizde-osmanlinin-bilime-karsi-direnmesi-geri-kalisimiz.html
http://www.ailevadisi.net/genel-forum/
http://www.ailevadisi.net/genel/
http://www.akparti.org.tr/site/haber/21428/zeytin-yaginin-bilinirligini-artirmaliyiz
http://www.islamigundem.com/makale_print.php?id=3013
http://ahmetdursun374.blogcu.com/osmanli-geri-kalmisligimizin-nedenleri/970203
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13738/plan3.pdf
http://books.google.com.tr/books?id=Um-6dBM9IzUC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=%22GER%C4%B0+KALI%C5%9EIMIZ%22&source=bl&ots=5ZKCsg8Itf&sig=NRQRbYl462rYdcdj1Bc3j_Y6Gq0&hl=tr&sa=X&ei=-1qpUr3FC4f9ygO9uYHACw&ved=0CF8Q6AEwBg
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Prof.Dr.+Engin+ATA%C3%87%22&sa=X&ei=-1qpUr3FC4f9ygO9uYHACw&ved=0CGAQ9AgwBg
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Hasipoğlu'nun işi zor - Kıbrıs Postası Gazetesi - Haber Merkezi 
www.kibrispostasi.com › Ana Sayfa › Yazarlar 

 
 

19 Eyl 2012 - Evet sağlıkta son derece geri kalışımız, eski sağlık bakanımız Kaşif'in açılışını kendinin yaptığı 
kalp merkezinde tedavi olmayı tercih etmeyip  ... 
 
NurNet.Org – mubarekkul 
www.nurnet.org/author/mubarekkul/page/10/ 

 
 

İki insan da geri kalışımız yüzünden huzursuz ve ne yapmalı gibi soruları hayatları ile cevap arayan 
kimselerdir. Namık Kemal yüz elli senedir devletin dertlerini  ... 
 
NurNet.Org – Yazılar 
https://www.nurnet.org/category/yazilar/page/292/ 

 
 

İki insan da geri kalışımız yüzünden huzursuz ve ne yapmalı gibi soruları hayatları ile cevap arayan 
kimselerdir. Namık Kemal yüz elli senedir devletin dertlerini  ... 
 
590 - NurNet.Org 
www.nurnet.org/page/590/ 

 
 

İki insan da geri kalışımız yüzünden huzursuz ve ne yapmalı gibi soruları hayatları ile cevap arayan 
kimselerdir. Namık Kemal yüz elli senedir devletin dertlerini  ... 
 
M. Meclisi h : 48 çağ kapatmış, imparatorluklar kurmuş ... - TBMM 
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/.../mm__040240480259.pdf 

 
 

geri kalışımız, bizim milletimizin büyük cevherine halel getirmez. İşte milletimiz bütün bu gerçekleri bilerek, 
büyük bir kalkınma hamlesini başlatmıştır. 
 
Bir bankacının istifası-Yazarlar-Yeniçağ Gazetesi 
www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=25262 

 

31 Ara 2012 - (üçnoktalı) mesajlar, otomatik ödeme talimatlarında geri kalışımız, gündem olmaktan geri 
kalmıyordu. Bir seneden fazla geceleri otostopla  ... 
 
Diyarbakır - Biz bu yaşta zor yürüyoruz Elalemin çocuğu... | Facebook 
https://tr-tr.facebook.com/video/video.php?v=610764658955938 

 
 

Mehmet Cinaklı Zaten hep bu nedenle değilmi ? bizim geri kalışımız ayıptır günahtır el ne der şu ne der bu 
ne der biz bunlarla uğraşırken el alem mesafe aldı  ... 
 
Yeni Asya İnternational » Münâzarât ve ileri demokrasi 
www.yeniasya-international.de/2013/08/munazarat-ve-ileri-demokrasi/ 

 

23 Ağu 2013 - “Zulüm, meşrûtiyetin hatâsı değil, belki kafanızdaki cehâletin zulmetindendir” ifadesiyle 
cehalet yüzünden, demokrasi yolunda geri kalışımız  ... 
 
Bakan Günay: Türkiye'ye gelenler artık Türkiye markası aramalı 

http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/col/160/art/16331/PageName/KIBRIS_POSTASI
http://www.kibrispostasi.com/index.php/
http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/tpl/journalists
http://www.nurnet.org/author/mubarekkul/page/10/
https://www.nurnet.org/category/yazilar/page/292/
http://www.nurnet.org/page/590/
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d04/c024/b048/mm__040240480259.pdf
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=25262
https://tr-tr.facebook.com/video/video.php?v=610764658955938
http://www.yeniasya-international.de/2013/08/munazarat-ve-ileri-demokrasi/
http://www.turizmdebusabah.com/haberprint/bakan-gunay-turkiyeye-gelenler-artik-turkiye-markasi-aramali-60431.html
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www.turizmdebusabah.com/.../bakan-gunay-turkiyeye-gelenler-artik-tur... 
 

14 Mar 2012 - Çünkü biz zeytinyağını Türkiye'nin simgesi haline getirmekten maalesef uzaklaşmışız. Tıpkı 
üzüm ve şarap konusunda geri kalışımız gibi zeytin  ... 
Eğitim Öğretimin Önemi 7 - Alptekin KILIÇ - Gazete Savaş 
www.gazetesavas.com/yazar.asp?yaziID=2731 

 

18 Kas 2013 - ... özellikle ideallerin ve bunlara ulaşmak için yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde geri 
kalışımız yatar. Derslik sayılarının azlığı bir problem ise  ... 
 
M. Fethullah Gülen Nur'a Adanmış Bir Ömür 
www.fethullahgulen.info/haber/index.php?sid=2914 

 

Namık Kemal ile Bediüzzaman arasında davaları, hissiyatları, mücadeleleri yönünden birçok benzerlik 
vardır. İki insan da geri kalışımız yüzünden huzursuz ve  ... 
 
Münâzarât ve ileri demokrasi - Hasan Koç - YENİ ASYA 
www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=11715 
28 Haz 2013 - “Zulüm, meşrûtiyetin hatâsı değil, belki kafanızdaki cehâletin zulmetindendir” ifadesiyle 
cehalet yüzünden, demokrasi yolunda geri kalışımız  ... 
 
Çocuklar İçin Motosiklet Eğitimi - Türkiye Motosiklet Federasyonu 
www.tmf.org.tr › Yavuz Taşkıran 
İşin vitrin kısmında oldukça geri kalışımız nedeni ile şimdilik yarış organizasyonlarına konsantre olmuş 
durumdayız. Bu da önemli bir girişim ve gelişmedir. 
 
ZEYTİNYAĞI ÇALIŞTAYI TÜRKİYE MARKALARI İÇİN BİR ... 
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=22542 
15 Mar 2012 - Tıpkı üzüm ve şarap konusunda geri kalışımız gibi... Zeytin ve zeytinyağı konusunda da 
bir geri kalışımız var. Bu topraklarda eski anıt ve  ... 
 
HALK BANKASINDAN İSTİFA MEKTUBU-”dışarıda benim gibi ... 
turkiyeninkurtulusu.wordpress.com/.../halk-bankasindan-istifa-mektubu-... 
14 Ara 2012 - ... eksiklikleriyle ilgili kimse burnundan kıl aldırmazken, otomatik ödeme talimatlarında geri 
kalışımız, gündem olmaktan geri kalmıyordu. 
 
Turistik ürün olarak kullanılacak-Sabah - 14 Mart 2012 
www.sabah.com.tr/Turizm/2012/03/14/turistik-urun-olarak-kullanilacak 
14 Mar 2012 - Tıpkı üzüm ve şarap gibi zeytinyağı konusunda da geri kalışımız var. Doğanı verdiği yaradanın 
verdiği bereket azımsamak inkar etmek demek. 
 
“İstanbul Korganlılar Derneğinin tarafı, Korganlıların iradeleridir ... 
www.korganlilardernegi.com/istanbul-korganlilar-derneginin-tarafi-korg... 
11 Kas 2013 - Korgan olarak bugüne kadar hizmet alımında geri kalışımız; Korganlı siyasetçilerimizin ya da 
Ankara'daki siyasi temsilcilerimizin yeterli sayıda  ... 
 
ÖMER ÇELEBİ (OmrCelebi) on Twitter 
https://twitter.com/OmrCelebi 
Kısacası bizim asıl geri kalışımız, dine olan zaafiyetimiz. Ya dini tam yaşamıyoruz, ya da dinsiz yaşıyoruz; 
Allah muhafaza... @KontDraKoala · View conversation  ... 
 
Fethullah Gülen Web Sitesi - Seviyeli Temsil - Gülen, Fethullah 
tr.fgulen.com › Eserleri › Prizma 

 

27 Eyl 2001 - Onun bu konudaki düşüncelerini özetlemede yarar var: O, bizim geri kalışımız ve başkalarının 
ileriye gitmesini, bize ait bir kısım kusur ve  ... 
 

http://www.gazetesavas.com/yazar.asp?yaziID=2731
http://www.fethullahgulen.info/haber/index.php?sid=2914
http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=11715
http://www.tmf.org.tr/yazar.asp?yaziID=162
http://www.tmf.org.tr/editor.asp?id=2
http://www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=22542
http://turkiyeninkurtulusu.wordpress.com/2012/12/14/halk-bankasindan-istifa-mektubu-disarida-benim-gibi-binlercesi-yok-icerde-benim-gibi-binlercesi-var/
http://www.sabah.com.tr/Turizm/2012/03/14/turistik-urun-olarak-kullanilacak
http://www.korganlilardernegi.com/istanbul-korganlilar-derneginin-tarafi-korganlilarin-iradeleridir.html
https://twitter.com/OmrCelebi
http://tr.fgulen.com/content/view/11593/3/
http://tr.fgulen.com/content/section/30/3/
http://tr.fgulen.com/content/category/30/132/3/
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Faruk Beşer - İki milyon alınla tek bir secde, dört milyon elle tek bir ... 
yenisafak.com.tr/yazarlar/Faruk_Beser/iki-milyon-alinla.../34581 
21 Eki 2012 - Bilimde ve teknolojide Batıdan bunca geri kalışımız çok önemli değil. Bunu çabucak kapatırız. 
Kapatmasak da bir şey lazım gelmez. 
 
Uğultu çıkaran çok bal yapan yok! Pusula Gazetesi 
m.pusulagazetesi.com.tr/yazar.php?y=1&id=2163 

 
 

14 Oca 2011 - Her alanda geri kalışımız bu yüzden.. Ucuz Cumhuriyetçiler! Cumhuriyet üzerinden kendisine 
bir trampa yapmak isteyenlere şaşıp kalıyorum. 
 
Dayanışmadan bilgi toplumuna - Aksiyon 
www.aksiyon.com.tr/.../haber-2274-34-dayanismadan-bilgi-toplumuna.h... 

 

... yayılan hakimiyet normlarına rağmen, bağımsızlıklarını dün kazanan pasifik kuşağı ülkelerinden bile geri 
kalışımız bizim için ağır bir bedel olarak ödenmiştir. 
 
Sorun 'yumuşak bütçe' - Ekonomi ve Politika Haberleri Türkiye'nin ... 
www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid... 
22 Eki 2001 - ... bilim ve teknolojide geri kalışımız değil, arkaik ekonomik mekanizmamız, aşırı 
merkeziyetçilik, üretimde teşvik mekanizmamızın olmayışıdır. 
 
ANLAMSIZ LESS! SİZE GÖRE NE - Memurlar.Net - Forum 
forum.memurlar.net/konu/25084/ 
2 Haz 2004 - Kİ bu yüzdendirki malesef geri kalışımız gelenek halini sürdürecektir. Edited by boran3 on 
02/06/2004 9:26:22 PM. biri bana LES sınavıyla ne  ... 
 
Ring Beach Hotel Şikayet , Tavsiye ve Yorumları Referans No : 9554 
www.otelreferans.com › ... › Ring beach hotel şikayet ve yorumları 
4 Ağu 2011 - ... havuz bakımsızlığından dolayı ben ve arkadaşlarımın enfeksiyon kapışı ve işimizden geri 
kalışımız memnuniyetsizliğimizdeki ana nedenlerdir  ... 
 
Murat Kuşçubaşı | VEKİLLERE, AKP VE BİZE… - Elazığ Haber ... 
www.gunisigigazetesi.net/y-2452-b-VEKILLERE-AKP-VE-BIZE.html 

 

5 Ağu 2009 - ... Başkanımız var ama çözülmemiş sorunlarımız, eksik kalan tamamlanmayan yanlarımız ve 
komşuya göre bir o kadar da geri kalışımız var… 
 
Eğitimin Toplumsal Temelleri | İlkadim Dergisi 
www.ilkadimdergisi.net/node/1200 
... eğitimimizin kendisine has temel bir düşünce yapısının olması, özellikle ideallerin ve bunlara ulaşmak için 
yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde geri kalışımız  ... 
 
Biobio > “Her halk kendi ÖZRÜ ile gözyüzünde uçmalı” 
www.civrak.com/anasayfa1/modules/smartkoseyazarlari/print.php?... 
24 Kas 2011 - Birde hayatın hızlı akması bizim onu yaşamakta geri kalışımız bu yüzden hayatı anlamadan 
kefeni boynumuza dolamamız, bunlar hep olagan  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur ? - Kitap Vikitap 
www.vikitap.com/kitap/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur-69672 
... gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan ülkelerden bile geri kalışımız acı bir 
durum ve gerçekliktir.Her 95 kişiye bir kahvehane, her 65  ... 
 
Bugün ahvalimizden yazdık | Yeni Mesaj Gazetesi 
www.yenimesaj.com.tr/?artikel,2017832 

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/Faruk_Beser/iki-milyon-alinla-tek-bir-secde-dort-milyon-elle-tek-b/34581
http://m.pusulagazetesi.com.tr/yazar.php?y=1&id=2163
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-2274-34-dayanismadan-bilgi-toplumuna.html
http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=613545
http://forum.memurlar.net/konu/25084/
http://www.otelreferans.com/ring-beach-hotel-referans-no-9554.html
http://www.otelreferans.com/ring-beach-hotel_yorumlari_sikayetleri_tavsiyeleri_gorusleri_puanlari_onerileri_elestirileri_degerlendirme.html
http://www.gunisigigazetesi.net/y-2452-b-VEKILLERE-AKP-VE-BIZE.html
http://www.ilkadimdergisi.net/node/1200
http://www.civrak.com/anasayfa1/modules/smartkoseyazarlari/print.php?itemid=321
http://www.vikitap.com/kitap/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur-69672
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,2017832
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20 Ara 2002 - Bugün maalesef milli birliğimizin zayıflamasının sebeplerinden biri de olaylara zamanında ilgi 
ve vukufiyetten geri kalışımız vardır. Bu öyle  ... 
 
Devlet ve meşruiyet - D.Mehmet Doğan - Kayseri Haber 
www.kayserihaberler.com/yazi/devlet-ve-mesruiyet-1946.htm 
24 Eki 2010 - Geri kalışımız dine bağlı oluşumuzla sıkı şekilde ilişkilidir. Cumhuriyet dinî (ve tabiî olarak geri) 
Osmanlı yönetimine son vermiştir.” 
 
"Atatürk bizi kurtardı" yalanı - Siyasethane • Siyaset Forumu 
www.siyasethane.com/.../5646-and-quot-ataturk-bizi-kurtardi-and-quot-... 
10 Tem 2013 - ... İslam alimlerinin keşiflerini ben buldum diye ortaya çıkmışlardır yani dememiz o ki 
bizim geri kalışımız İslam'dan değil kendi yüzümüzdendir. 
 
İdeal ile İktidar Arasındaki İnce Çizgi | Ömer Faruk Ceylan - On5yirmi5 
www.on5yirmi5.com/yazar/.../ideal-ile-iktidar-arasindaki-ince-cizgi.html 
... yolun konum gereği doğru olduğunada kendileri inanmış vaziyetteler bundandır geri kalışımız... güzel bir 
yazı ve hayati noktaya vurgu yapmışsınız tebrikler. 
 
Huzur Gerçekten İslam'da mı? – ÇOMÜ Haber 
www.comuhaber.com/huzur-gercekten-islamda-mi/ 
4 Ağu 2013 - ... Müslümanlardan daha çok okuyan; hatmetmeyen fakat hatmeden Müslümanlardan daha 
iyi anlayan, uygulayan Batılılardan geri kalışımız. 
 
TARİH'İN “KANTİYEN” FONKSİYONU 
www.mebpersonel.com/tarihin-“kantiyen”-fonksiyonu-makale,226.html 
19 Eyl 2012 - Batıcılar bütün siyasî versiyonlarıyla geri kalışımızı İslam dinine bağlarken, İslamcılar "geri 
kalışımız"dan İslam dinini değil, biz Müslümanların  ... 
 
Bakan Günay: Türkiye'ye gelenler artık Türkiye markası ... - TTDER 
www.ttder.org.tr › Haberler 
14 Mar 2012 - Çünkü biz zeytinyağını Türkiye'nin simgesi haline getirmekten maalesef uzaklaşmışız. Tıpkı 
üzüm ve şarap konusunda geri kalışımız gibi zeytin  ... 
 
diçerler turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek ... - Google Groups 
https://groups.google.com/d/msg/zileliler-platformu/.../aDGPpvg_7JUJ 
14 May 2009 - Zile'nin nufusunun düşmesi ekonomik ve sosyal açıdan geri kalışımız ile ilgili iç sıkan 
haberlerin yanı sıra özellikle yüksek öğretim ile ilgili  ... 
 
Bir Transkritik, Bediüzzaman ve Namık Kemâl-1 - Risale-iNur.Org 
www.risale-inur.org/yenisite/moduller/haber/index.php?sid=2914 
9 May 2011 - İki insan da geri kalışımız yüzünden huzursuz ve ne yapmalı gibi soruları hayatları ile cevap 
arayan kimselerdir. Namık Kemal yüz elli senedir  ... 
 
Dr.Cuwan Heqi - Articles 
www.mediakurd.com › Kurdî › Nivîsar 

 
 

18 Tem 2013 - Sadece insan ve zaman israfı ve dolayısiyla çağdaşlaşmadan geri kalışımız var bu iste! Ve 
geride kalan annelerimizin gözyaşları... Bir an önce  ... 
 
PARALI SINAV YAKIŞMADI HOCAM - Bolu Express Gazetesi 
www.boluekspres.com/icerik/kose.php?i=4401 
23 Haz 2010 - Sistemin yanlışlığından kaynaklı olarak başarıda geri kalışımız irdelendi. Bence irdelenmesi 
gereken asıl konu budur. Yetkililerin başlarını  ... 
 
başyazı - Türk Dili Dergisi 
turkdilidergisi.org/070/basyazi.htm 

http://www.kayserihaberler.com/yazi/devlet-ve-mesruiyet-1946.htm
http://www.siyasethane.com/osmanli-tarihi/5646-and-quot-ataturk-bizi-kurtardi-and-quot-yalani-4-print.html
http://www.on5yirmi5.com/yazar/omer-faruk-ceylan/80765/ideal-ile-iktidar-arasindaki-ince-cizgi.html
http://www.comuhaber.com/huzur-gercekten-islamda-mi/
http://www.mebpersonel.com/tarihin-%E2%80%9Ckantiyen%E2%80%9D-fonksiyonu-makale,226.html
http://www.ttder.org.tr/index.php/haberler/439-bakan-guenay-tuerkiyeye-gelenler-artk-tuerkiye-markas-aramal-
http://www.ttder.org.tr/index.php/haberler
https://groups.google.com/d/msg/zileliler-platformu/qMLaMs2IRDg/aDGPpvg_7JUJ
http://www.risale-inur.org/yenisite/moduller/haber/index.php?sid=2914
http://www.mediakurd.com/articles.aspx?an=2814&wn=1&lang=1
http://www.mediakurd.com/default.aspx?lang=1
http://www.mediakurd.com/category.aspx?lang=1&cat=2
http://www.boluekspres.com/icerik/kose.php?i=4401
http://turkdilidergisi.org/070/basyazi.htm
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Geri kalışımız da, batışımız da onların yüzünden. Korkaklar, şeriatçılara sürekli olarak yağ çekerek, 
Türkiye'yi açmaza getirdiler; bunların en korkaklarından biri  ... 
 
NASIL OLMALIYIZ , Makaleler / Yazarlar Topluluğu - Şiirler ... 
www.yazarlartoplulugu.com/oku/4408/nasil-olmaliyiz.html 

 

15 Nis 2010 - Geri kalışımız islamiyettendir diyenler var. İslamda kadınlar köledir diyenler var. Halbuki 
insanlığın asıl amacı islamı anlamaktır. İslam millet  ... 
 
Ali Bulaç - Kime ihtiram! - Sayfa 24 - İhvan Forum 
www.ihvanforum.org › ... › Güncel Konular › Gündem › Köşe Yazıları 
12 Eyl 2012 - Batıcılar ve İslamcıların üzerinde anlaştığı ortak nokta "geri kalışımız" olduğuna göre, bunun 
"terakkide geri kalma"da vücut bulduğu açıktır. 
[PDF] 
 
görüşler - emo 
www.emo.org.tr/ekler/bd987257ff0eddc_ek.pdf?dergi=17 
Plan dokümanın başına konan Başbakan'ın sunuş yazısı bunun şöyle açık- lıyor : «Hem geçen 10 yılda 
sanayileşme hedefinden bir miktar geri kalışımız, hem de. 
[PDF] 
 
kültürümüzde bilim, sevgi ve mâneviyat (pdf) - Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 
mtemiz.pamukkale.edu.tr/.../KÜLTÜRÜMÜZDE%20BİLİM,%20SEVGİ... 
7 Ağu 2012 - İlimde ve teknolojide geri kalışımız, belki de, sevgi ve sevmeyi ve daha anlamlı olarak 
mâneviyatı henüz tam mânâsıyla beceremeyişimizdendir. 
 
Münâzarât ve İleri Demokrasi - Risâle Tâlim Haber 
risaletalimhaber.com/haber/6724- 
28 Haz 2013 - “Zulüm, meşrûtiyetin hatâsı değil, belki kafanızdaki cehâletin zulmetindendir” ifadesiyle 
cehalet yüzünden, demokrasi yolunda geri kalışımız  ... 
[PDF] 
 
ıv. kutlu dogum sempozyumu 
ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D083558/2002/2002_CETINM.pdf 

 
 

olduğumuz halde bu geri kalışımız acaba nedendir? Niçin kadim müslümanlar gibi aksiyon sahibi değiliz? Bu 
durgunluk ve uyuşukluğun sebebi nedir? 
 
DİYARBAKIR'A YAKIŞIR - Diyarbakır Söz 
www.diyarbakirsoz.com/makale-3717-DIYARBAKIR'A-YAKISIR.html 
8 Oca 2010 - Ama sanayi ve teknoloji sahasında geri kalışımız, her türlü değerimizi kıymetten düşürüyor. 
Hani diyorlar ya, zengin adam gemisini dağdan  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Yusuf Tosun - Çıra Yayınları 
www.alternatifkitap.com › Yayınevleri › C › Çıra Yayınları 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Yazdır - Adıyaman Gündemi 
www.adiyamangundemi.com/article_print.php?article_id=1252 
Çünkü biz biri birimizi sevmiyoruz,ondandır dibe vuruşumuz ve geri kalışımız….Gelin kişisel hesaplarınızı bir 
kenara bırakmak koşulu ile böylesi önemli bir  ... 
 
Ali Bulaç : Neden geri kaldık? - Yazaroku.Com 
www.yazaroku.com/guncel/ali-bulac/10-09-2012/.../483710.aspx 
25+ öğe - ... üzerinde anlaştığı ortak nokta "geri kalışımız" olduğuna göre,  ... 

http://www.yazarlartoplulugu.com/oku/4408/nasil-olmaliyiz.html
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?114409-Ali-Bula%C3%A7-Kime-ihtiram!/page24
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?93-G%C3%BCncel-Konular
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?20-G%C3%BCndem
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?151-K%C3%B6%C5%9Fe-Yaz%C4%B1lar%C4%B1
http://www.emo.org.tr/ekler/bd987257ff0eddc_ek.pdf?dergi=17
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9CM%C3%9CZDE%20B%C4%B0L%C4%B0M,%20SEVG%C4%B0%20VE%20M%C3%82NEV%C4%B0YAT.pdf
http://risaletalimhaber.com/haber/6724-
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D083558/2002/2002_CETINM.pdf
http://www.diyarbakirsoz.com/makale-3717-DIYARBAKIR'A-YAKISIR.html
http://www.alternatifkitap.com/okuma-yazmanin-neyi-olur-yusuf-tosun-cira-yayinlari.html
http://www.alternatifkitap.com/yayinevleri/
http://www.alternatifkitap.com/c/
http://www.alternatifkitap.com/cira-yayinlari/
http://www.adiyamangundemi.com/article_print.php?article_id=1252
http://www.yazaroku.com/guncel/ali-bulac/10-09-2012/neden-geri-kaldik/483710.aspx
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30.11.2013 
Devlet, siyaset, cemaat. 
28.11.2013 
Eğitim: Yarar mı, zarar mı 

 

Yenildik mi, geri mi kaldık? - Eurovizyon 
www.eurovizyon.co.uk/yenildik-mi-geri-mi-kaldik-makale,4376.html 
8 Eyl 2012 - Batıcılar bütün siyasî versiyonlarıyla geri kalışımızı İslam dinine bağlarken, İslamcılar "geri 
kalışımız"dan İslam dinini değil, biz Müslümanların  ... 
 
Müslümanlar neden geri kaldılar? - Eilahiyat.Com 
www.eilahiyat.com/forum/index.php?topic=3969.25;wap2 
10 Nis 2007 - ... değilde kendi geçmişimize bakarak değerlendirirsek -ki batıdan geri kalışımız sadece maddi 
açıdandır- gerilediğimiz hakkıyla idrak ederiz. 
 
Bir Transkritik; Bediüzzaman ve Namık Kemâl BENZERLİK 
namikkemalblogu.blogspot.com/.../bir-transkritik-bediuzzaman-ve-namk... 
6 Eyl 2012 - Namık Kemal ile Beiüzzaman arasında davaları, hissiyatları, mücadeleleri yönünden birçok 
benzerlik vardır. İki insan da geri kalışımız  ... 
 
Ölülüler Diride Dirilmektedir... Şiiri - Hanifi Kara - Antoloji.Com 
www.antoloji.com/olululer-diride-dirilmektedir-siiri/ 

 
 

Derecelendirme: 6,6/10 - 11 oy 

Geri kalışımız dindendir sanki. Ona güttükleri öyle bir kin ki İns ve cinnin dini, o “ekmel”din ki “İrtica” 
adında yerilmektedir. Din sevmezce İslâm “çağdışı”güya 
 
Huzur Gerçekten İslam'da mı ? | Kubİlay Felek 
okumakgerek.wordpress.com/2013/08/03/huzur-gercekten-islamda-mi/ 

 

3 Ağu 2013 - ... Müslümanlardan daha çok okuyan ; hatmetmeyen fakat hatmeden Müslümanlardan daha 
iyi anlayan,uygulayan Batılılardan geri kalışımız. 
 
İSLÂMCILARIN KOPUKLUĞU Köşeyi, iktibas edilmiş bir yazıyla ... 
dogrulus.com/yazdir.php?142=yazi&id=3402 
12 May 2013 - “Batıcılar bütün siyasî versiyonlarıyla geri kalışımızı İslam dinine bağlarken, İslamcılar "geri 
kalışımız"dan İslam dinini değil, biz Müslümanların  ... 
 
Doğancan OKTAY - Kat'ma Değer - Türkiye`nin Politik Masası 
www.politikmasa.com/makale/dogancan-oktay/katma-deger/56.html 
Olayın kökünde yatan sebep bilgi teknolojilerinde ve katma değerli üretimde geri kalışımız. 100 ton demir 
ihraç ettiğimizde ülkeye giren rakam 100 bin dolar. 
 
İşlenebilecek En Güzel Günaha: İyi Geliyordu Düşlerimiz 
erdemferit.blogspot.com/2008/02/iyi-geliyordu-dlerimiz.html 
24 Şub 2008 - ... gelip geçenlerin kendi yollarına ait oluşlarında uzaklaşan hikayelerindengeri kalışımız ve 
bir masada oturuşumuzda etrafımızda koşuşturan  ... 
 
ÖLÜLER DİRİDE DİRİLMEKTEDİR - Mavi İklimler 
www.maviiklimler.net/index2.php?option=com_content&task... 
2 Nis 2008 - Mal, makam, mevkiyle, amelle değil. Cennete îmanla girilmektedir. Geri kalışımız dindendir 
sanki. Ona güttükleri öyle bir kin ki İns ve cinnin dini,  ... 
 
Son Aytumalılar (26) - Ortam Gazetesi 
www.ortamgazetesi.com/printa.php?col=114&art=4507 

http://www.eurovizyon.co.uk/yenildik-mi-geri-mi-kaldik-makale,4376.html
http://www.eilahiyat.com/forum/index.php?topic=3969.25;wap2
http://namikkemalblogu.blogspot.com/2012/09/bir-transkritik-bediuzzaman-ve-namk.html
http://www.antoloji.com/olululer-diride-dirilmektedir-siiri/
http://okumakgerek.wordpress.com/2013/08/03/huzur-gercekten-islamda-mi/
http://dogrulus.com/yazdir.php?142=yazi&id=3402
http://www.politikmasa.com/makale/dogancan-oktay/katma-deger/56.html
http://erdemferit.blogspot.com/2008/02/iyi-geliyordu-dlerimiz.html
http://www.maviiklimler.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=10363&itemid=43
http://www.ortamgazetesi.com/printa.php?col=114&art=4507
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21 Ara 2012 - Evet ticari sahalarda serbest meslek sahalarında geri kalışımız bizi zayıflatan sebeplerden 
biridir. Böyle olmakla beraber eğer istersek bir  ... 
 
faruk beşer diğer yazıları - YeniSafak - Mobil 
yenisafak.mobi/yazarlar/Faruk_Beser/iki-milyon-alinla-tek.../34581 
Bilimde ve teknolojide Batıdan bunca geri kalışımız çok önemli değil. Bunu çabucak kapatırız. Kapatmasak 
da bir şey lazım gelmez. Ama insana saygıdaki bu  ... 
 
Kısacık yazı... - Kısacık yazı... başlıklı Deneme, yazı, edebi yazı, en ... 
edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=44040 
19 Ağu 2009 - Birde hayatın hızlı akması bizim onu yaşamakta geri kalışımız bu yüzden hayatı anlamadan 
kefeni boynumuza dolamamız, bunlar hep olagan  ... 
 
İç Kaynak Dergisi - Sayı: 1 | Mayıs 1957 - İSMAİL EMRE ... 
www.ismailemre.net/ic-kaynak.asp?yazno=1&katno=9 
Allah ise vahdettedir. Bizim geri kalışımız, dinîn ne olduğunu bilmediğimizden. S.- Biz Müslümanlığı sâdece 
(Lâ ilâhe illallah) demekten ibaret zannediyoruz. 
 
Osmanlıda Mahalle Anlayışı, Kapı tokmakları ve Avarız Vakfı (1 ... 
blog.milliyet.com.tr/osmanlida-mahalle-anlayisi--kapi...-/Blog/?... 
24 Ara 2010 - Geri kalışımız, birinci derecede kültürden çok çalışmamızda taktik hataları ve meseleleri eksik 
yorumlamamızdır. Gerçeğinde batı ancak  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - %25 indirimli - Yusuf Tosun - Çıra ... 
www.kabalci.com.tr/.../okuma-yazmanin-neyi-olur-9756353325-30808... 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - %20 indirimli - Yusuf Tosun - Çıra ... 
www.ilknokta.com/kitap/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
[PDF] 
 
Text - tayyibgokbilgin.info 
tayyibgokbilgin.info/wp-content/uploads/2012/02/Article-30-Text.pdf 
düşünülürse, teşekkül tarihi pek yeni olan, arşivcilikte ve bunu anlayışta da geri kalışımız tabii telakki 
olunabilir. Bu sahalarda muntazam bir tarih veya filoloji  ... 
 
Hocam.com | Üniversite Forumu > "Müslüman olmayan cennete giremez ... 
www.hocam.com › FORUMLAR › KONU DIŞI 
22 Nis 2009 - 10 gönderi - 10 yazar 

Hatta ülke olarak Osmanlı döneminde Dünya'nın lideri iken geri kalışımız da din'e bağlanır, ilerlemek için 
din hurafesinden kurtulmak lazımdır,  ... 
 
MİT ve GELECEK ANALİZİ – Ahmet Ali Canbaz | Fikir Haber 
www.fikirhaber.com/2012/02/mit-ve-gelecek-analizi-ahmet-ali-canbaz/ 
12 Şub 2012 - ... varlığı ve dünyadaki demokrasi, maddi, manevi güç arenasında geri kalışımız, 
istihbaratımıza önem vermememizden kaynaklanmaktadır. 
 
Meme yazmanın utanılacak tarafı yok Hülya'cığım - Habertürk 
https://www.haberturk.com/.../696256-meme-yazmanin-utanilacak-tarafi... 
12 Ara 2011 - Sanal suçlar meselesinde geri kalışımız yarın bir gün çok daha korkunç şeyler yaşatacak 
birçok insana. En basiti internette hakaret de, hırsızlık  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - evrensel kitabevi | hikaye kitabı ... 
www.evrenselkitap.com/detay.asp?u=92036 

http://yenisafak.mobi/yazarlar/Faruk_Beser/iki-milyon-alinla-tek-bir-secde-dort-mi/34581
http://edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=44040
http://www.ismailemre.net/ic-kaynak.asp?yazno=1&katno=9
http://blog.milliyet.com.tr/osmanlida-mahalle-anlayisi--kapi-tokmaklari-ve-avariz-vakfi--1-/Blog/?BlogNo=281095
http://www.kabalci.com.tr/cira-yayinlari/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur-9756353325-308084.htm
http://www.ilknokta.com/kitap/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm
http://tayyibgokbilgin.info/wp-content/uploads/2012/02/Article-30-Text.pdf
http://www.hocam.com/forum/36346/62/quotmusluman_olmayan_cennete_giremezquot_mantigi_dogru_mudur/
http://www.hocam.com/forum_giris.php
http://www.hocam.com/forumlar/32/1/konu-disi/
http://www.fikirhaber.com/2012/02/mit-ve-gelecek-analizi-ahmet-ali-canbaz/
https://www.haberturk.com/yazarlar/rahsan-gulsan/696256-meme-yazmanin-utanilacak-tarafi-yok-hulyacigim
http://www.evrenselkitap.com/detay.asp?u=92036


29 
 

 
 

... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
ANKET OYLAMASINDA BİLE DÜRÜST DEĞİLLER 
www.bizimgazete63.com/?Syf=18&Hbr=330918&/SADECE-2... 
26 Nis 2012 - sinan beyi tebrik ediyorum. benim-senin adamını geçelim. viranşehir'e iş yapacak kişiler olsun 
yoksa geri kalışımız artarak devam edecek. 
 
Bye Bye Türkçe - Felsefe 
www.felsefe.net/dil-bilimleri/4735-bye-bye-turkce.html 
11 Nis 2011 - 11 gönderi - 6 yazar 

bilimsel anlamda geri kalışımız dilimize de yansıyor..yıllar önce yurtdışından gelen yabancı bir arkadaşımla 
bir gün matematik ve fizik sohbeti  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - %30 indirimli - Yusuf Tosun - Çıra ... 
www.kitapadresi.com/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Yazdır - perşembenin sesi 
www.persembeninsesi.com/yazdir.asp?ID=3218 
8 Eki 2009 - Müslümanı bu yönden vurmaya çalışıyorlar. Geri kalışımız bizim zekâsızlığımızdan değil. Bizim 
evimiz, yuvamız dağıldı. Evlatlarımız evi terk etti. 
 
''Çin'' görünmez savaş uçağı üretecek! - Page 3 - Forum TR 
www.frmtr.com › Gündem › Güncel 
2 Şub 2007 - 1 gönderi 

Güzel kardeşim benim burada ki söyleşim diger ülkelere karşı geri kalışımız ve buna üzülüyor 
olmamdır.Milletimin her zaman en önde ve ilerde  ... 
 
Yusuf DÜNDAR - Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği Ve ... 
www.adiyamanlilar.net/yazi_egitim-arastirma-hastanesi-bashekimligi-ve-... 
12 Oca 2012 - Çünkü biz biri birimizi sevmiyoruz,ondandır dibe vuruşumuz ve geri kalışımız….Gelin kişisel 
hesaplarınızı bir kenara bırakmak koşulu ile  ... 
 
Yusuf Tosun/ İslam/ Araştırma/ İnceleme - NetKitap 
www.netkitap.com/arabul.aspx?kisiID=20796&ara2=kisi...50 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Kitap arama sonuçları: İslam/ Araştırma/ İnceleme/ - netkitap.com 
www.netkitap.com/arabul.aspx?yayineviID=1461&konuID...50 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
motoTÜRKİYE • Konuyu görüntüle - 30 Eylül Pazar Durusu Karaburun ... 
www.mototurkiye.com › ... › Aktiviteler › Toplantılar-Geziler 

 
 

7 gönderi - 5 yazar 

Ben hastaneden çıktıktan sonra 2 ay içinde organize olmaya başladık bu bizim geri kalışımız aslında.Siz 
gezip tozarken bizde kimse buluşmuyordu. Şimdi kışa  ... 
 
birbirine taşağını yiyim diyen erkekler - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/birbirine-taşağını-yiyim-diyen-erkekler/ 

http://www.bizimgazete63.com/?Syf=18&Hbr=330918&/SADECE-2-B%C4%B0LG%C4%B0SAYARDAN-OY-KULLANIYORLAR
http://www.felsefe.net/dil-bilimleri/4735-bye-bye-turkce.html
http://www.kitapadresi.com/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm
http://www.persembeninsesi.com/yazdir.asp?ID=3218
http://www.frmtr.com/guncel/784571-cin-gorunmez-savas-ucagi-uretecek-3.html
http://www.frmtr.com/gundem/
http://www.frmtr.com/guncel/
http://www.adiyamanlilar.net/yazi_egitim-arastirma-hastanesi-bashekimligi-ve-hesaplar_24_609.html
http://www.netkitap.com/arabul.aspx?kisiID=20796&ara2=kisi_konu&konuID=3499&ktSayfa=50
http://www.netkitap.com/arabul.aspx?yayineviID=1461&konuID=3499&ara2=konu&ktSayfa=50
http://www.mototurkiye.com/viewtopic.php?f=137&t=464&p=3919
http://www.mototurkiye.com/viewforum.php?f=146
http://www.mototurkiye.com/viewforum.php?f=137
http://www.uludagsozluk.com/k/birbirine-ta%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-yiyim-diyen-erkekler/
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16 Eki 2009 - ... kadar da kör olduğunuzun farkında olamayacaksınız. bundan sebepledir ya zaten içine 
kapanık bir toplum olup geri kalışımız ya neyse. 
 
Zeytinyağı Çalıştayı başladı haberleri | Gündem Son dakika haberler 
www.serhattv.com.tr/haber/117877/zeytinya-al-tay-ba-lad.html 
14 Mar 2012 - Tıpkı üzüm ve şarap konusunda geri kalışımız gibi... Zeytin ve zeytinyağı konusunda da 
bir geri kalışımız var. Bir anlamda doğanın, Yaradanın  ... 
 
Erol YıldızPARALI SINAV YAKIŞMADI HOCAM - Bolu Ekspres 
www.boluekspres.com.tr/icerik/kose.php?i=4401 
23 Haz 2010 - Sistemin yanlışlığından kaynaklı olarak başarıda geri kalışımız irdelendi. Bence irdelenmesi 
gereken asıl konu budur. Yetkililerin başlarını  ... 
 
inanç ve sosyo kültürel değişme - AHMET TURAN ÖZDOĞAN 
ahmetturanozdogan.com/inanc-ve-sosyo-kulturel-degisme/ 
İlimde geri kalışımız batınınkinden çok üstün olan ilim geleneğimizi. terk etmiş olmamızdan 
kaynaklanmıştır. Bugün islamın özünü ve ruhunu gençliğimize. 
 
Google Fan Webmaster Forum - Tekil Mesaj gösterimi - Full Organik ... 
www.r10.net/1066215919-post16.html 
16 Kas 2012 - Ve senin zihniyetin beyin göçünün en önemli sebebidir bu yüzden zaten hep geri 
kalışımız google büyük google yapar google anlar ya  ... 
 
1 - Emlak - Haber 7 
emlak.haber7.com/yorum/oku/736259 
Yaratma fiilinin Allah'a ait olması, müslümanın böyle inanmasıyla geri kalışımızarasında kurduğunuz bağ 
çok zorlama ve iğreti. Müslümanların hiçbir buluş  ... 
[DOC] 
 
Bediüzzaman Şam Hutbe'sini bizim klasik cami hutbesine tarzında ... 
xa.yimg.com/kq/groups/10806992/.../Bediüzzaman+Şam+Hutbesi.docx 
... –Türk cemiyetine bakmış “Beşerin hayat-ı ictimaiye medresesinde ders almış” ve bizim geri kalışımız ile 
Avrupa'nın ilerlemesini bazı nedenlere bağlamıştır. 
 
TrGamer - Haber - ADSL hız arttırımı 1 Ağustos'ta 
www.trgamer.com/Haber/adsl-hiz-arttirimi-1-agustosta/1/9986.trg 
19 Tem 2006 - ... sevindim ama bizim geri kalışımız hakkındaki tezine kesinlikle katılmıyorum çok 
yanlış.demişsinki adamlar 50-100 senede gelişmiş.biz göbek  ... 
 
İslam ve Demokrasi - Sayfa 33 - Risale-i Nur Forum 
www.risaleforum.com › ... › İslami Konular ve İman Hakikatleri 
28 Ağu 2008 - 10 gönderi - 5 yazar 

bizim geri kalışımız kur'anın dusturlarını tatbik ve işaret ettiği yönetim biçimini tatbik edemeyip 
sapmamızdandır. İslamiyet vahiy güneşiyle o  ... 
 
Her an Her Şey Olabilir 
karadelimustafa.blogspot.com/ 
25 Tem 2012 - Belki de bu yüzdendir geri kalışımız. Düşünmemenin bir marifet olmadığını artık anlamamız 
gerekiyor. Özellikle de şu zamanlarda. Çünkü , artık ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Çıra Yayınları - Siyasal Kitabevi 
www.siyasalkitap.com › ... › Genel Din ve Tasavvuf Kitapları 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Altan Öymen - ABD'den iyi haber: Erdal İnönü artık otelde | Makale ... 
www.turkcebilgi.com/kose.../abdden-iyi-haber-erdal-inonu-artik-otelde 

http://www.serhattv.com.tr/haber/117877/zeytinya-al-tay-ba-lad.html
http://www.boluekspres.com.tr/icerik/kose.php?i=4401
http://ahmetturanozdogan.com/inanc-ve-sosyo-kulturel-degisme/
http://www.r10.net/1066215919-post16.html
http://emlak.haber7.com/yorum/oku/736259
http://xa.yimg.com/kq/groups/10806992/73686007/name/Bedi%C3%BCzzaman+%C5%9Eam+Hutbesi.docx
http://www.trgamer.com/Haber/adsl-hiz-arttirimi-1-agustosta/1/9986.trg
http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/4965-islam-ve-demokrasi-33.html
http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/
http://karadelimustafa.blogspot.com/
http://www.siyasalkitap.com/92036-okuma-yazmanin-neyi-olur-yusuf-tosun.html
http://www.siyasalkitap.com/kategoriurunleri.asp?c=143
http://www.turkcebilgi.com/kose-yazisi/83123/abdden-iyi-haber-erdal-inonu-artik-otelde
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... Gecikme' adlı kitabında ortaya koyduğu gibi, ekonomik açıdan geri kalışımızın başlıca nedeninin bilimsel 
gelişmelerdeki geri kalışımız olduğunu anlatıyor. 
 
Abdullah Özbek- Akifin Milleti Kendine Getirme Projesi 
www.abdullahozbek.org/akademik_alt.html 
Âkif, bilgisizlik ve cehâleti, geri kalışımız ve kendimize dönemeyişimizin baş sebebi olarak görmüş ve hayatı 
boyunca da bu ikisiyle kıyasıya mücadele etmiştir. 
 
mukallitlik üzerine - Çağdaş Kırşehir 
cagdaskirsehir.com/Y945__mukallitlik-uzerine.html 
10 Eyl 2011 - Batının ilerlemesi, bizim geri kalışımız konusunda bir kısmımız ki bunlar batı hayranıdır, 
“batının eşiğinden atlayınca kendiliğimizden kalkınacak,  ... 
 
5 Kanlı Anahtar : Devlet ve Siyaset - Yüz 2 - GuncelMeydan 
www.guncelmeydan.com › ... › Genel - Güncel Konular › Devlet ve Siyaset 
16 Tem 2007 - 15 gönderi - 6 yazar 

edebiyatta geri kalışımız ve sözlük kullanma alışkanlığımızın olmaması bizi kelimeler karşısında mağlup 
duruma düşürdü hep. Benim şahsi  ... 
 
Cumhuriyet-5.2.2003 Günü 20. Sayfa - Cumhuriyet Arşivi 
www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/2003/2/5/20.xhtml 
5 Şub 2003 - ve bilcümle tesirlerin' geri kalışımız- daki etkileri küçümsenmemelidir. 2/ Cumhu- riyet bu 
yanlıştan uzakdurmalı, 'seciye-i mil- liye ve tarihimizle  ... 
[PDF] 
 
duran dalgalar ve elektromanyetik enerji - Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 
gayalo.net/.../BÖLÜM%20IV-DURAN%20DALGALAR%20VE%20ELE... 

 
 

İlimde ve teknolojide geri kalışımız, belki de, sevgi ve sevmeyi henüz tam mânâsıyla 
beceremeyişimizdendir. Sevgiyi bilimden sıyırarak, bilim ve sanâtı kuru bir  ... 
 
turk halkinin geri kalma sebepleri - meydan sözlük 
www.meydansozluk.com/bak/turk+halkinin+geri+kalma+sebepleri 
... değildir. yorumların doğru olup olmadığı mantık çerçevesinde pekala sorgulanabilmelidir. bizim geri 
kalışımız hala aydınlanmamızı gerçekleştirememizdendir. 
 
yaşasin açilim, kahrolsun terör ve destekçİlerİ..Bayan Arkadaş ... 
www.arkadas.com/forum/posts.asp?topic_id=75267 
15 Kas 2009 - 15 gönderi 

OYSA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK DÜNYADA GERİ KALIŞIMIZ ASIL BUNDANDIR BİZİM. * * * ŞİMDİ İSE 
ZAMAN, ORDUMUZUN  ... 
 
Tüm Haberler: Ali Bulaç - Neden geri kaldık?. Haber, Haberler ... 
www.tumhaberler.com/haber/index.pl?haber=9994032 
10 Eyl 2012 - Batıcılar ve İslamcıların üzerinde anlaştığı ortak nokta geri kalışımızolduğuna göre, bunun 
terakkide geri kalma da vücut bulduğu açıktır. 
 
HAKSIZ MIYIM? 
remzikoc.com/index.php/yayinlanmis-eserleri/diger.../116-haksizmiyim 
Geri kalışımız en büyük cefam. Çok üzgünüm Muhammed'im Mustafa'm. Ümmetlerin aylak aylak geziyor. 
Haçlılarsa Müslüman'ı eziyor. Bir uçak almıyor bir gemi  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? 11767479 | n11.com 
www.n11.com/okuma-yazmanin-neyi-olur-P11767479 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 

http://www.abdullahozbek.org/akademik_alt.html
http://cagdaskirsehir.com/Y945__mukallitlik-uzerine.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/5-kanli-anahtar-t8423-15.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/genel-guncel-konular-f64.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/devlet-ve-siyaset-f86.html
http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/2003/2/5/20.xhtml
http://gayalo.net/B%C3%96L%C3%9CMLER/B%C3%96L%C3%9CM%20IV-DURAN%20DALGALAR%20VE%20ELEKTROMANYET%C4%B0K%20ENERJ%C4%B0.pdf
http://www.meydansozluk.com/bak/turk+halkinin+geri+kalma+sebepleri
http://www.arkadas.com/forum/posts.asp?topic_id=75267
http://www.tumhaberler.com/haber/index.pl?haber=9994032
http://remzikoc.com/index.php/yayinlanmis-eserleri/diger-siirleri/116-haksizmiyim
http://www.n11.com/okuma-yazmanin-neyi-olur-P11767479
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teknolojide mantık - Ödev Arşiv 
www.odevarsiv.com/ara/teknolojide-mantık/DOC 
İlimde ve teknolojide geri kalışımız belki de ... İNDİR. Başlık: fefnew.maltepe.edu.tr. Dosya Türü: DOC. 
DOĞA BİLİMLERİNDE ve TEKNOLOJİDE FELSEFE  ... 
 
Prof. Dr. - Reocities 
www.reocities.com/hayatibice/report2.htm 
Aradaki mesafe gittikçe açılıyor, geri kalışımız daha belirginleşti. Bu reçeteler acaba yanlış mı diye 
düşünmeye başlayan hasta sahiplerinin mevcudiyeti hastanın  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Yusuf Tosun - Çıra Yayınları ... - Kitap 
www.evekitap.com/okuma-yazmanin-neyi-olur_86836 

 
 

... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Türkiye İslamı ve islamcılığın dünü, bugünü ve yarını, Ali Bulaç ... 
www.vekil.net › ... › Makale, Köşe Yazısı, Araştırma ve İnceleme Yazıları 
13 Ağu 2012 - 4 gönderi - 1 yazar 

Batıcılar bütün siyasî versiyonlarıyla geri kalışımızı İslam dinine bağlarken, İslamcılar "geri kalışımız"dan 
İslam dinini değil, biz Müslümanların  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - diniurunler 
www.diniurunler.com › İslami Kitaplar 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Ahmet KAYA:"Erdoğan ve Hükümetinden Hesap Sorulmalıdır" 
www.ufkumuz.com/ahmet-kaya-erdogan-ve-hukumetinden-hesap-sorul... 
2 Oca 2012 - Kaldı ki bunları asıl talep etmesi gerekenler bizler olmalıyken bundan geri kalışımız zaten başlı 
başına bir vebal iken bu taleplerden geri  ... 
 
Daha vaktiniz var, nasıl olsa hazırlanacaksınız öyle mi? | Mehmet ... 
www.epruli.com/.../daha-vaktiniz-var-nasil-olsa-hazirlanacaksiniz-oyle-... 
diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri kalışımız değildir. Peygamber, huzuruna gelip yemin 
ederek mazeret beyan edenlerin özürlerini kabul ettiği,  ... 
 
MEKTUPLAR - Angelfire 
www.angelfire.com/rnb/atadiyar/mektuplar.html 
CEVAP: Bunların da lâiklikle doğrudan ilgisi yok, sadece yobazlıktan geri kalışımızsöylenebilir. Eğer din 
gelişmeye mâni olsaydı, ne papalığın bulunduğu İtalya,  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Yusuf Tosun | hızlıal.com 
www.hizlial.com › ... › Kitap › İslam › Araştırma-İnceleme 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? Kitabı - Yusuf Tosun ... - Kitap Okuyoruz 
www.kitapokuyoruz.com/kitap/42595/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur/ 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
alp tahlil Sayfa 4 - - Blogcu.com 
www.blogcu.com/etiket/alp+tahlil/4 

http://www.odevarsiv.com/ara/teknolojide-mant%C4%B1k/DOC
http://www.reocities.com/hayatibice/report2.htm
http://www.evekitap.com/okuma-yazmanin-neyi-olur_86836
http://www.vekil.net/forum/makale-kose-yazisi-arastirma-ve-inceleme-yazilari/turkiye-islami-ve-islamciligin-dunu-bugunu-ve-yarini-ali-bulac-zaman-g-2265/
http://www.vekil.net/forum/makale-kose-yazisi-arastirma-ve-inceleme-yazilari/
http://www.diniurunler.com/okuma-yazmanin-neyi-olur/
http://www.diniurunler.com/kitap/
http://www.ufkumuz.com/ahmet-kaya-erdogan-ve-hukumetinden-hesap-sorulmalidir-_d14067.html
http://www.epruli.com/makale/daha-vaktiniz-var-nasil-olsa-hazirlanacaksiniz-oyle-mi-84.html
http://www.angelfire.com/rnb/atadiyar/mektuplar.html
http://www.hizlial.com/okuma-yazmanin-neyi-olur-yusuf-tosun/13.088.0015.3142
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/islam
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/islam/arastirma-inceleme
http://www.kitapokuyoruz.com/kitap/42595/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur/
http://www.blogcu.com/etiket/alp+tahlil/4
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1900'lerin başına kadar da ilk on devlet arsında idik. geri kalışımız ve ilerleyebilmemiz üzerine kafa yoranlar 
üç gurupta toplanabilir: 1. "bu hadisenin tarihî  ... 
 
pusulanın icadı Sayfa 14 - - Blogcu.com 
www.blogcu.com/etiket/pusulanın+icadı/14 

 
 

1900'lerin başına kadar da ilk on devlet arsında idik. geri kalışımız ve ilerleyebilmemiz üzerine kafa yoranlar 
üç gurupta toplanabilir: 1. "bu hadisenin tarihî  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur?, Çıra Yayınları, Yusuf Tosun 
www.kitapefendi.com › İnceleme/Araştırma 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
inci sözlük - niye biz arapların dinini kullanıyoruz 
inci.sozlukspot.com/w/niye-biz-arapların-dinini-kullanıyoruz/ 
17 Ağu 2012 - Ama islam bir virüs değildir, insanlarımızın düşünmeye tenezzül etmeyip ezbere 
yaşamalarından dolayıdır geri kalışımız. (meydan laroussee ? 
 
Ali Bulaç - Neden geri kaldık? [Arşiv] - notBogus.com ® | Powered ... 
www.notbogus.com/board/archive/index.php/t-43588.html?s... 
10 Eyl 2012 - jpgBatıcılar ve İslamcıların üzerinde anlaştığı ortak nokta "geri kalışımız" olduğuna göre, 
bunun "terakkide geri kalma"da vücut bulduğu açıktır. 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur ? - Milenyum Kitap 
www.mkitap.com/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur-_69761_kitap.html 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Kültür TV | Okuma Yazmanın Neyi Olur ? | Kitap detayları 
www.kulturtv.com.tr/kitap/69761/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur- 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
türkiye ve eğitim ile ilgili makaleler - Zengin Bilgiler 
www.bilgizenginleri.com/.../13094-turkiye-ve-egitim-ile-ilgili-makaleler.... 
1 Nis 2012 - ... özellikle ideallerin ve bunlara ulaşmak için yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde geri 
kalışımız yatar. Derslik sayılarının azlığı bir problem ise  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - %10 indirimli - Yusuf Tosun - Çıra ... 
www.eren.com.tr/kitap/okuma-yazmanin-neyi-olur-p814854.html 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Yusuf Tosun - Çıra Yayınları - İslam ... 
www.kitapzen.com/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
TÜRK MALI HİBRİD OTOMOBİL... - ford taunus club turkey 
taunus.forumotion.com/t4389-turk-mali-hybryd-otomobyl 

 
 

12 Haz 2007 - ... hatta keşfedemediği binlerce yetenekli insanı olduğu aşikar...Kendi yeteneklerimizi 
değerlendiremediğimiz için değil midir geri kalışımız ? 
 

http://www.blogcu.com/etiket/pusulan%C4%B1n+icad%C4%B1/14
http://www.kitapefendi.com/inceleme-arastirma/okuma-yazmanin-neyi-olur.html
http://www.kitapefendi.com/inceleme-arastirma/
http://inci.sozlukspot.com/w/niye-biz-araplar%C4%B1n-dinini-kullan%C4%B1yoruz/
http://www.notbogus.com/board/archive/index.php/t-43588.html?s=834c92ab22cb48effff21f3968509faf
http://www.mkitap.com/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur-_69761_kitap.html
http://www.kulturtv.com.tr/kitap/69761/Okuma-Yazmanin-Neyi-Olur-
http://www.bilgizenginleri.com/soru-cevap/13094-turkiye-ve-egitim-ile-ilgili-makaleler.html
http://www.eren.com.tr/kitap/okuma-yazmanin-neyi-olur-p814854.html
http://www.kitapzen.com/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm
http://taunus.forumotion.com/t4389-turk-mali-hybryd-otomobyl
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Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Kitap Network 
https://www.kitapnetwork.com.tr/.../2006-okuma-yazmanin-neyi-olur-cir... 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
DOĞUMUNUN 150. YILINDA GASPIRALI İSMAİL BEY, TERCÜMAN ... 
ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/?p=147 
16 Oca 2011 - Yine Medeniyetten Geri Kalışımız Üzerine, ”, 243. Kırım Tatarlarının Atasözleri, Deyimleri ve 
İnançları (A. Bodaninski Derlemesi), ”, 199  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? / Yusuf Tosun kitabının EN UCUZ satış ... 
www.enucuzkitap.com/148347/.../_Okuma_Yazmanın_Neyi_Olur_.aspx 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Kitap Filosu - Okuma Yazmanın Neyi Olur? 
www.kitapfilosu.com/okuma-yazmanin-neyi-olur.html 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Neden geri kaldık? - Nette HABER 
www.nettehaber.com/ters-kose/3044/neden-geri-kaldik.html 
10 Eyl 2012 - Batıcılar ve İslamcıların üzerinde anlaştığı ortak nokta "geri kalışımız" olduğuna göre, bunun 
"terakkide geri kalma"da vücut bulduğu açıktır. 
 
okuma yazmanın neyi olur? | bugunbugece 
www.bugunbugece.com/git-gor/kitap/okuma-yazmanin-neyi-olur 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Müslümanlar neden güçsüz? - Page 6 - Kanka.Net 
forum.kanka.net › Forum › Her Telden › Genel / Off Topic19 Haz 2008 - 6 gönderi - 4 yazar 
Bilim dalındaki geri kalışımız ise İSLAMİYET ilime ve bilime karşı değil insan olarak tembelleşmemiz 
İSLAMİYETE adledilemez . İslamiyette  ... 
 
Darwin Teorisi Çözüldü ! - Sayfa 9 - SDN Forum 
forum.shiftdelete.net › Eğlence › Komik Resim 
13 Mar 2009 - 25 gönderi - 18 yazar 

Bizim şu anda geri kalışımız islamdan değil islamı hakkıyla yaşamayışımızdandır. İslamın emrettiği gibi 
çalışsak, ilim çinde bile olsa gidip alsak  ... 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? - Yusuf Tosun - %25 indirimli : Kitap ... 
https://www.ideefixe.com/kitap/okuma-yazmanin-neyi.../tanim.asp?sid... 

 
 

... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
İslam - Kitapbizden 
www.kitapbizden.com/cira-yayinlari/.../okuma-yazmanin-neyi-olur.htm 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
Okuma Yazmanın Neyi Olur? | En Ucuz Siteler 
www.enucuzsiteler.com › Genel Konular › Araştırma-İnceleme 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 

https://www.kitapnetwork.com.tr/Kitap/Incele/2006-okuma-yazmanin-neyi-olur-cira-yayinlari
http://ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/?p=147
http://www.enucuzkitap.com/148347/en_ucuz_kitap/_Okuma_Yazman%C4%B1n_Neyi_Olur_.aspx
http://www.kitapfilosu.com/okuma-yazmanin-neyi-olur.html
http://www.nettehaber.com/ters-kose/3044/neden-geri-kaldik.html
http://www.bugunbugece.com/git-gor/kitap/okuma-yazmanin-neyi-olur
http://forum.kanka.net/showthread.php?584106-M%C3%BCsl%C3%BCmanlar-neden-g%C3%BC%C3%A7s%C3%BCz/page6
http://forum.kanka.net/forum.php
http://forum.kanka.net/forumdisplay.php?29-Her-Telden
http://forum.kanka.net/forumdisplay.php?33-Genel-Off-Topic
http://forum.shiftdelete.net/komik-resim/35830-darwin-teorisi-cozuldu-9.html
http://forum.shiftdelete.net/eglence/
http://forum.shiftdelete.net/komik-resim/
https://www.ideefixe.com/kitap/okuma-yazmanin-neyi-olur-yusuf-tosun/tanim.asp?sid=JLPZ3VSZCY5YVC1Z485L
http://www.kitapbizden.com/cira-yayinlari/yusuf-tosun/okuma-yazmanin-neyi-olur.htm
http://www.enucuzsiteler.com/islam/cira-yayinlari-yusuf-tosun-okuma-yazmanin-neyi-olur/
http://www.enucuzsiteler.com/listele/genel-konular/
http://www.enucuzsiteler.com/listele/genel-konular/arastirma-inceleme/
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Kitabiyat: Yusuf Tosun , Okuma Yazmanın Neyi Olur (Çıra Yayınları) 
www.kitabiyat.net/index.pl?view_id=98370 
... dalında bize ait rekorları kırarken, gazete tirajlarında, basılan kitaplarda ise yeni matbaa ile tanışan 
ülkelerden bile geri kalışımız acı bir durum ve gerçekliktir. 
 
EHLİ SÜNNET PINARI - DÜRER VE GÜRER - Dini Siteler 
ramazansucu.tr.gg/D-Ue-RER-VE-G-Ue-RER.htm 

 

GERİ KALIŞIMIZ · ÖLÜM GERÇEĞİ · ÖLÜLER İŞİTİR · ŞEFAAT VESİLE · GAYBI ALLAH BİLİR · İNTİHAR ETMEK · 
İLGİNÇ HİKAYELER · İLGİNÇ HİKAYELER*  ... 
 
EHLİ SÜNNET PINARI - BÖBREK TAŞI DÜŞÜRME - Dini Siteler 
ramazansucu.tr.gg/B-Oe-BREK-TA%26%23350%3BI-D-Ue-%26%2335... 
GERİ KALIŞIMIZ · ÖLÜM GERÇEĞİ · ÖLÜLER İŞİTİR · ŞEFAAT VESİLE · GAYBI ALLAH BİLİR · İNTİHAR ETMEK · 
İLGİNÇ HİKAYELER · İLGİNÇ HİKAYELER*  ... 
 
EHLİ SÜNNET PINARI - YAVUZ BÜLENT BAKİLER** - Dini Siteler 
ramazansucu.tr.gg/YAVUZ-B-Ue-LENT-BAK%26%23304%3BLER**.h... 
GERİ KALIŞIMIZ · ÖLÜM GERÇEĞİ · ÖLÜLER İŞİTİR · ŞEFAAT VESİLE · GAYBI ALLAH BİLİR · İNTİHAR ETMEK · 
İLGİNÇ HİKAYELER · İLGİNÇ HİKAYELER* 
 
Sungu 2004 Belediye Başkanı Medih Çiftçi Hakkında Bilgi - Kenthaber 
www.kenthaber.com/dogu-anadolu/mus/merkez/sungu/.../medih-ciftci 
... nimetidır insanların sevdigini allah da sever biz yaratılanları severiz yaratandan ötürü A.DURSUN; kenan 
| geri kalışımız | 85.108.94.xxx | 23.04.2006 11:49:10 
[PDF] 
 
iLAHiYAT F AKÜL TES i DERGiSi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı 
isamveri.org/pdfdrg/D00198/1998_8/1998_8_BAHCIVANS.pdf 
yazan: S Universifesi 

Allah'ın bizim geri bırakılışımızdaki sözü, savaştan geri kalışımız değil,. Rasuluılahın bizi ve durumumuzu, 
yemin eden, özür dileyen ve özürlerini kabul ettiği  ... 
 
TEBÜK SEFERİ - Sadece Gerçekler 
www.sadecegercekler.org/tebuk-seferi/ 

 

Bu âyette Allah'ın andığı geri bırakılış, bizim gazadan geri kalışımız değildir. Fakat, Resûlullah 
Aleyhisselamın bizim üçümüzü, tevbemizi, kendisine yemin eden  ... 
[PDF] 
 
Bilim etiği üzerine - İTÜ Arıyorum Gazetesi - İstanbul Teknik ... 
www.gazete.itu.edu.tr/sayi12/ariyorum12-web.pdf 

 

17 Ara 2007 - teknoparkları yanında geri kalışımız görmezden gelinerek teknoparkımızın varlığı 
üstünlüğümüz olarak yan- sıtılmış. Bunun yanında öğretim. 
 
İkinci Askerlik Kampı-Yedeksubaylık Düşleri - İbrahim Tunalı 
ibrahimtunali.net/1943-14-haziran-27-haziran 
Kamptakilerden geri kalışımız. Onların ilk kampı, oysa biz 2. kampımızı yapıyoruz. Savunmalar başladı: – Bu 
doğru değildir, bizi canlandırmak için söylenmiştir  ... 
[PDF] 
 
ANABİLİM DALI - Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi 
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3563/4451.pdf 

 

http://www.kitabiyat.net/index.pl?view_id=98370
http://ramazansucu.tr.gg/D-Ue-RER-VE-G-Ue-RER.htm
http://ramazansucu.tr.gg/B-Oe-BREK-TA%26%23350%3BI-D-Ue-%26%23350%3B-Ue-RME.htm
http://ramazansucu.tr.gg/YAVUZ-B-Ue-LENT-BAK%26%23304%3BLER**.htm
http://www.kenthaber.com/dogu-anadolu/mus/merkez/sungu/Kimdir/belediye-baskani/2004/medih-ciftci
http://isamveri.org/pdfdrg/D00198/1998_8/1998_8_BAHCIVANS.pdf
http://www.sadecegercekler.org/tebuk-seferi/
http://www.gazete.itu.edu.tr/sayi12/ariyorum12-web.pdf
http://ibrahimtunali.net/1943-14-haziran-27-haziran
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3563/4451.pdf
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meselelerimizi, maddî ve manevî geri kalışımız ve ahlâkî buhranlarımızın sebeplerini ve bunların çözüm 
yolları hususlarındaki görüşlerini yansıtmıştır. 
 
ÂDEM A.S. Ue Hz. HAVVA ve PEYGAMBERLER TARiHiNDEN ... 
m.friendfeed-media.com/f5295858833d2d32068ac382e5c78f0d435355... 
Belki geri kalışımız bundan ötürüdür!» dediler. Musa (A. S.), onlara: «O tâbutun nerede olduğunu biliyor 
musunuz?» diye sordu. Onlar da: «Bilmiyoruz!» dediler. 
[DOC] 
 
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM ... 
www.ihlmeslekdersleri.com/forum/index.php?action=dlattach;topic... 

 

Batıcılara göre geri kalışımız matbaanın geç alınması , çok unsurluluk dolayısıyla verilen imtiyazlar sonucu 
devletin haciz altında kalması, buna bağb olarak  ... 
 
Bilişim Tez.. - Türkiye'nin forum 'u forumturka.net forumlar 
www.fturka.com › ... › Dersleriniz Ve Ödevleriniz › Ekonomi 
25 Oca 2007 - 10 gönderi - 1 yazar 

... hakimiyet normlarına rağmen, bağımsızlıklarını dün kazanan Pasifik kuşağı ülkelerinden bile geri 
kalışımız bizim için ağır bir bedel olmuştur. 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 156 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

“GERİ KALIŞIMIZIN” 

Bilim Ve Teknolojide Geri Kalışımızın Muhtemel Sebepleri - Tripod 
bilimpolitikasi.tripod.com/Konular/bilim.html 

 

BİLİM VE TEKNOLOJİDE GERİ KALIŞIMIZIN MUHTEMEL SEBEPLERİ. Türkiye dünya ülkeleri arasında nüfus 
büyüklüğü açısından 16., ekonomik güç olarak 24. 
 
Geri kalışımızın sebebleri - Medineweb 
medineweb.net/index.../mp/bbs_mezhep_geri_kalisimizin_sebebleri.htm 

 

Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihâd edip etmemekle, geri kalışımızın bir alâkası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan, ... 
 
Medeniyet Yarışında Geri Kalışımızın Sebepleri - Gülen, Fethullah 
tr.fgulen.com › Eserleri › Kavramlar 

 

Fethullah Gülen, Yeni Ümit, Nisan-Mayıs-Haziran 1998, Cilt 5, Sayı 40. 30.12.2003. Yakın tarihimiz itibarıyla 
bizim, medeniyeti kendi nimetleri, kendi ürünleri ... 
 
Geri kalışımızın sebepleri Yabancı... - DİN Tahripçileri | Facebook 
https://www.facebook.com/din.tahripcisi/posts/590632197650576 

 

Geri kalışımızın sebepleri Yabancı yazar, müslümanların geri kalışını ictihada bağlayıp, (Fukaha, ictihad 
kapısının kapatılmasında ve bundan böyle dört... 
 
Ali BULAÇ - Akdav 
www.akdav.org/Y6307_208_dusunce-akademisi-nde-8--hafta.html 
Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve âdetler; 
özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler; donmuş fıkıh, içtihat  ... 

http://m.friendfeed-media.com/f5295858833d2d32068ac382e5c78f0d43535501
http://www.ihlmeslekdersleri.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=414.0;attach=364
http://www.fturka.com/ekonomi/72888-bilisim-tez.html
http://www.fturka.com/dersleriniz-ve-odevleriniz/
http://www.fturka.com/ekonomi/
https://www.google.com.tr/search?q=%22GER%C4%B0+KALI%C5%9EIMIZ%22&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://bilimpolitikasi.tripod.com/Konular/bilim.html
http://medineweb.net/index_dosyalar/mp/bbs_mezhep_geri_kalisimizin_sebebleri.htm
http://tr.fgulen.com/content/view/6816/3/
http://tr.fgulen.com/content/section/30/3/
http://tr.fgulen.com/content/category/30/194/3/
https://www.facebook.com/din.tahripcisi/posts/590632197650576
http://www.akdav.org/Y6307_208_dusunce-akademisi-nde-8--hafta.html
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Geri kalışımızın sebepleri - İslami Kültür 
www.islamikultur.com/forum/fikih/geri-kalisimizin-sebepleri-632.html 

 

Yabancı yazar, müslümanların geri kalışını ictihada bağlayıp, (Fukaha, ictihad kapısının kapatılmasında ve 
bundan böyle dört mezheple iktifa. 
 
geri kalışımızın nedenlerinden en önemlisi: zamanı verimli ... - Forum 
forum.memurlar.net/konu/1630667/ 

 
 

28 Ağu 2012 - 1 gönderi 

geri kalışımızın nedenlerinden en önemlisi: zamanı verimli kullanamamak. 
 
Salih Tuna - Kritik soru şu - Salih Tuna - 05.12.2013 - Yeni Şafak 
yenisafak.com.tr/yazarlar/SalihTuna/kritik-soru-su/33982 

 

11 Eyl 2012 - ikinci grupta ise, "Geri kalışımızın sebebi İslamiyet'in 'yanlış veya eksik anlaşılması' değil, 
İslamî hükümlerin gereklerini yerine getirmeyişimiz,  ... 
 
KARA TEHLİKE TÜRBAN -İRTİCA geri kalışımızın sebepleri ... 
www.nadirkitap.com › Din › İslamiyet › Felsefe & Düşünce 

 

KARA TEHLİKE TÜRBAN -İRTİCA geri kalışımızın sebepleri kitabı, KARA TEHLİKE TÜRBAN -İRTİCA geri 
kalışımızın sebepleri kitabının yazarı MUSTAFA ... 
 
M. Fethullah Gülen Nur'a Adanmış Bir Ömür 
www.fethullahgulen.info/haber/index.php?sid=2908 

 

Reşit Paşa'nın geri kalışımızın nedenini şeriata ve dine göre hareket etmediğimizi göstermesi bir cesaret 
olarak kabul etmek lazım gelir. Bediüzzaman da 50 yıl  ... 
 
Müslümanların, İslam ülkelerinin geri kalmasının sebepleri nedir ... 
www.sorularlaislamiyet.com/m/index.php?oku=10256 

 

Entelijansiyamızın gafleti, geri kalışımızın önemli sebeplerinden biridir. Buna "münevver körlüğü" de 
denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim, teknik ve teknoloji  ... 
 
fethimiz : Message: GERİ KALIŞIMIZIN SEBEPLERİ - Yahoo Groups 
groups.yahoo.com/group/fethimiz/message/2064?var=1 
29 Eki 2001 - GERİ KALIŞIMIZIN SEBEPLERİ. Kur'an çağlar ötesi, İslamiyet muhteşem. İslam, ilerici bir din 
olarak ortaya çıktı, cahil insanları uygarlıkta ileri ... 
 
17. yüzyıldan itibaren bilimde geri kalışımızın nedenleri 
guzelyurt-gelveri.com › ... › Güzelyurt Gelveri › Sohbet 
15 Şub 2009 - 2 gönderi - 2 yazar 

17. yüzyıldan itibaren bilimde geri kalışımızın nedenleri. 
 
Fuat Bol - Bilanço! 
www.turkiyegazetesi.com.tr/fuat-bol/577036.aspx 
1 Ara 2013 - İngiliz aşısıyla ayıltılıp; geri kalışımızın sebebini ve nasıl ileriye gideceğimizi öğrenmiştik; başta 
dinimiz olmak üzere geçmişimizle tüm  ... 
 
Bizi geri bırakan islammı - Muhabbet Fedâileri 
www.muhabbetfedaileri.com/...ı.../4541-bizi-geri-bırakan-islammı/ 

 

http://www.islamikultur.com/forum/fikih/geri-kalisimizin-sebepleri-632.html
http://forum.memurlar.net/konu/1630667/
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/SalihTuna/kritik-soru-su/33982
http://www.nadirkitap.com/kara-tehlike-turban-irtica-geri-kalisimizin-sebepleri-mustafa-polat-muftu-kitap3292765.html
http://www.nadirkitap.com/din-kategori65.html
http://www.nadirkitap.com/islamiyet-kategori69.html
http://www.nadirkitap.com/felsefe-ve-dusunce-kategori220.html
http://www.fethullahgulen.info/haber/index.php?sid=2908
http://www.sorularlaislamiyet.com/m/index.php?oku=10256
http://groups.yahoo.com/group/fethimiz/message/2064?var=1
http://guzelyurt-gelveri.com/forum/index.php?topic=2417.0
http://guzelyurt-gelveri.com/forum/index.php#2
http://guzelyurt-gelveri.com/forum/index.php?board=8.0
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/fuat-bol/577036.aspx
http://www.muhabbetfedaileri.com/kuran-%C4%B1-kerim-iman-hakikatleri-namaz-oru%C3%A7-hac-zekat-ve-f%C4%B1k%C4%B1h/4541-bizi-geri-b%C4%B1rakan-islamm%C4%B1/
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Geri kalışımızın sebebi olarak ıslâm'ı gösterenlerin, Müslümanları bir tarafa bırakıp ıslâm üzerinde 
konuşmaları ve “Kur'anın şu hükümleri, Resulullahın şu  ... 
 
Akıl bölünür mü?-Yazarlar-Yeniçağ Gazetesi 
www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=28198 
19 Eyl 2013 - Özellikle -geri kalışımızın temelini oluşturan- matbaa konusu hafife alınacak bir olay değildir. 
Matbaanın seri ürün verecek biçimde bulunuşu  ... 
 
Değişim = Reform | Ramazan Günlüğü Mobile 
ramazan.dinimizislam.com › ... › Bozuk din kitabı 
İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası da yoktur. Milyonlarca insan, ehil olup olmadığına 
bakmadan kitap yazıyor, güya ictihad yapıyor. Madem  ... 
 
Neden geri kaldık? - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › Yazarlar › Ali Bulaç  Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış 
anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler; donmuş fıkıh, içtihat  ... 

 
Sorularla İslamiyet > Din noksan değildir 
www.ehlisunnetbuyukleri.com › ... › Allah ve Resulü merhamet etti 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
kitapyurdu: kitap - Bediüzzaman'ın Volkan Yazıları - Osman Resulan, , 
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=61133 
Geri kalışımızın asıl nedeni islamdan ve şeriattan uzak kalışımız ya da islamı ve şeriatı hakkıyla tatbik 
edemeyişimizdi. Önemli olan, bu yeni dönemde ve bu yeni  ... 
 
REFORM - Sevde 
www.sevde.de/islam_Ans/R/30.htm 
Bir kısmı, geri kalışımızın sebebini İslâm dinine yüklediler. Bunların bir kısmı bunu açıkça ifade etmekten 
çekinmediler. İslâm dinine açıktan cephe aldılar. 
 
Modernleşen müslümanlar: Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti 
books.google.com.tr/books?isbn=9758704907 

Hakan Yavuz - 2005 - Islam and politics 

Hayır, geri kalışımızın sebebi din değil, dinimizi bize yanlış yorumlayanlardır. İslam dünyadaki en kutsal, en 
yapıcı, en dinamik ve güçlü dindir.16 19 6 o 'a kadar  ... 
 
Kamuda Serbest Kıyafet Eylemine Devam Kararı | Rizenin Sesi ... 
www.rizeninsesi.net/.../kamuda-serbest-kiyafet-eylemine-devam-karari/ 
21 Eyl 2013 - ... başkası karar verecek! eğitimde bu kadar geri kalışımızınsebeplerinden biri de, demek ki 
buymuş… bu anlamsız inadı artık bırakın! yeter!!! 0. 
 
Atatürk Araştırma Merkezi | Atatürkçülüğün İlkeleri-İnkilapların Fikir ... 
atam.gov.tr › Dergi › Sayı 15 
Ne çare ki, dış görünüşteki bu haşmete rağmen geri kalışımızın tohumları bu devirde atılmıştır. Çünkü 
dünya yeni bir ekonomi düzenine giriyor. Yeni bir zihniyet  ... 
[PDF] 
 
Safahat'ta İnsanî Değerler - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s4/18.pdf 
yazan: ID SAFAHAT'TA 

kazandırmaya çalışan Âkif; kötü alışkanlıkları Ve fazîletsizliği geri kalışımızın yegâne sebebi görmüş, maddî 
Ve mânevî kalkınma için ilim Ve teknoloji yanında  ... 
 
KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU : Muğla Yenigün Gazetesi 

http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=28198
http://ramazan.dinimizislam.com/mobile/detay.asp?Aid=6493
http://ramazan.dinimizislam.com/mobile/detay.asp?id=6462
http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/neden-geri-kaldik_1343211.html
http://www.zaman.com.tr/columnistMenuDetail.action?sectionId=6
http://www.zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?columnistId=1025
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Sorularla-Islamiyet-Din_noksan_degildir-716.aspx
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Sorularla-Islamiyet-Allah_ve_Resulu_merhamet_etti-714.aspx
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=61133
http://www.sevde.de/islam_Ans/R/30.htm
http://books.google.com.tr/books?id=0HDI79ABxrgC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=%22GER%C4%B0+KALI%C5%9EIMIZIN%22&source=bl&ots=2RGT5Aj0-y&sig=oD1wP9IWWZgQXiVjr-eluRmWSCI&hl=tr&sa=X&ei=fFupUquXOeTnygPewYJA&ved=0CNcBEOgBMBU
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Hakan+Yavuz%22&sa=X&ei=fFupUquXOeTnygPewYJA&ved=0CNgBEPQIMBU
http://www.rizeninsesi.net/2013/09/23/kamuda-serbest-kiyafet-eylemine-devam-karari/
http://atam.gov.tr/ataturkculugun-ilkeleri-inkilaplarin-fikir-temelleri-akilci-milliyetci-sosyal-gorus/
http://atam.gov.tr/?cat=9
http://atam.gov.tr/dergi/sayi-15/
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s4/18.pdf
http://www.muglayenigun.com/kentsel-donusum-kanunu/
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www.muglayenigun.com/kentsel-donusum-kanunu/ 
3 Ara 2013 - Ülke olarak Avrupa'dan geri kalışımızın esas çekirdeği bu gibi sorunlarda. Yanlışsa senin 
görevin bana değil bunun yanlış olduğunu devlete  ... 
 
Ünal haklı: Bulaç, Bediüzzaman'ı tanımıyor!.. - Hüseyin Yılmaz 
www.hyilmaz.net › Önce Kelam 
... sadece şerh ve izaha değil, iknaa da çok muhtaç bir boşluğa düştü. Bulaç'a göre: “Geri kalışımızın sebebi 
dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. 
 
Soru - Cevaplar.Org 
www.cevaplar.org/index.php?content_view=653&ctgr_id=44 
11 Şub 2003 - Bütün bu olumsuzlukları da geri kalışımızın sebepleri arasında zikredebiliriz. 
Entelijansiyamızın gafleti, geri kalışımızın önemli sebeplerinden  ... 
 
İttiba-ı Kur'an İttidad-ı İslam 
www.ogretmenhatti.com/index.php?s=makale&aid=276 
Bunlar, aynı zamanda Üstad Nursi'ye göre, geri kalışımızın sebepleridir. Dövüş ve kavganın, anarşi ve 
terörün olduğu yerde kalkınma, ilerleme mümkün olmaz. 
 
Bediüzzamanın şiddetle siyasetten kaçınması ... - Sorularla Risale 
m.sorularlarisale.com/index.php?oku=15592 
Hatta geri kalışımızın nedeni olarak da konuları meşveret etmeyişimizi göstermektedir. Şöyle ki: “Evet, 
nasıl ki, nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr(fikir alış verişi)  ... 
 
Fatih Genel | Kişisel Web sayfası 
fatihgenel.com/wordpress/ 
... yöneticilerden bilim adamlarına kadar herkes Türk Milleti ile ilgili tespitler yapıp genel yargılarda 
bulunurlar . Tartışmalarda, geri kalışımızın nedeni olarak. 
 
Aklı Muhafaza- 2 - CEMAL-NAR 
www.cemalnar.com/index.php?Git=Makale&Durum...id=1048... 

 
 

Geri kalışımızın ve dünya çapında ilim ve fikir adamı yetiştiremeyişimizin en önemli sebebi, akla zarar veren 
batıl inançlarla, hurafelerle, uyuşturucu maddelerle  ... 
 
İskilipli Atıf Hoca Kimdir? - On5yirmi5 
www.on5yirmi5.com › Yaşam › Dünya Hali 
O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri 
üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak  ... 
 
Sızıntı Dergisi - Işık İnsan 
www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/isik-insan-nisan-2011.html 
Başta padişah olmak üzere her seviyedeki insana, seviyesine göre geri kalışımızınsebeplerini anlattı. 
Reçeteler yazdı. Fakat hapsedildi. "Bu milletin hastalığı  ... 
 
KÖPRÜ - Dünyevileşmenin Üç Yüzü - Hakan Yalman 
www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster... 
Kimilerine göre esas olan ahirettir, kimilerine göre sadece ahireti hesaba katan yaşam şekli geri 
kalışımızın sebebidir, bazılarına göre ise bir denge içerisinde  ... 
 
Nüfus en büyük gücümüzdür | Yeni Mesaj Gazetesi 
www.yenimesaj.com.tr/?artikel,1004406/ 
5 Ağu 2001 - Batının propagandasının tesirinde kalan bazı ekonomistlerimize göre de, ekonomik geri 
kalışımızın tek sebebi, nüfus artışımızdır. Halbuki  ... 
 
TÜRKÇE MİLLİ KİMLİĞİMİZDİR.. KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM 

http://www.hyilmaz.net/once-kelam/item/537-%C3%BCnal-hakl%C4%B1-bulac-bedi%C3%BCzzaman%E2%80%99i-tanimiyor.html
http://www.hyilmaz.net/once-kelam.html
http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=653&ctgr_id=44
http://www.ogretmenhatti.com/index.php?s=makale&aid=276
http://m.sorularlarisale.com/index.php?oku=15592
http://fatihgenel.com/wordpress/
http://www.cemalnar.com/index.php?Git=Makale&Durum=MakaleOku&id=1048&yazarid=2
http://www.on5yirmi5.com/biyografi/yasam/dunya-hali/42117/iskilipli-atif-hoca-kimdir.html
http://www.on5yirmi5.com/yasam
http://www.on5yirmi5.com/yasam/dunya-hali
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/isik-insan-nisan-2011.html
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=342
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,1004406/
http://kumkale.net/yazi.asp?id=1363
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kumkale.net/yazi.asp?id=1363 
27 Eyl 2013 - Yani geri kalışımızın sebebi onlar değildir. Suçlu tamamen Amerikan sevdası uğruna dilini ve 
kültürünü milletine unutturan ve yabancı  ... 
 
Bilgi Hazinesi 
www.bilgihazinesi.com/?&Syf=15&cat_id=36&baslik_name... 
Entelijansiyamızın gafleti, geri kalışımızın önemli sebeplerinden biridir. Buna 'münevver körlüğü' de 
denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim, teknik ve teknoloji  ... 
 
Kişide “Özerk Benlik” Zorunluluğu | Maya Haber Yorum Dergisi 
www.mayadergisi.com/kiside-ozerk-benlik-zorunlulugu/ 
9 Eki 2013 - Kitap ülke yönetiminde, ekonomide ve bilimsel gelişmede geri kalışımızıntemel kaynaklarını 
araş-tırıyor ve ülkemize kasteden bas-kılar  ... 
 
devamı - DITIB Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion eV 
www.ditib.de/detail_predigt2.php?id=117&lang=en 
22 Şub 2013 - Bu itibarla, geri kalışımızın sebebinin, aklını kullanmayan, okumayan, araştırmayan, taklitle 
yaşayan, geçmişe körü körüne bağlı kalan,  ... 
 
1 Muharrem 1435 Hicrî Yılbaşımız Kutlu Olsun - Trabzon 
www.trabzonforum.com/index.php?topic=38936.0 

 
 

4 Kas 2013 - 2 gönderi - 2 yazar 

Onlara göre; geçmişini unutmayan bizler, geri kalışımızın potansiyel suçlusu… Aslında bizler geri kalmış 
filan değiliz. Bu serzenişlerde  ... 
 
Genç Dergi / Papa Çıkmaz Sokakta 
gencdergisi.com/3229-papa-cikmaz-sokakta.html 
atı-dışı aydınların terakki fikriyle büyülendiği, "geri kalışımızın" sebeplerinin sorgulandığı, Batılıların 
dünyanın büyük bir kısmına hâkim oldukları ve dünya  ... 
 
öteki yüz » Türkçülüğe Adanan Bir Ömür: Ziya Gökalp 
www.otekiyuz.com/turkculuge-adanan-bir-omur/ 
25 Eki 2013 - Bu kavramlardan yola çıkarak bir bakıma geri kalışımızın bilançosunu ortaya koyar. Onun 
“Yeni Hayat”ı sayısız teklifle doludur ve bunların bir  ... 
 
Pislikler ve Temizleme Yolları | Yesil Yol - İslam Tasavvuf, Fıkıh, Hz ... 
www.yesilyol.net/fikih-ve.../pislikler-ve-temizleme-yollari.html 
yazar: Ömer SEYHAN - 46 Google+ çevresinde 
13 Mar 2012 - Sonra geri kalışımızın, İslam'dan olduğunu zannettik. İslam'ın önce bizi, bütün dünyada öne 
geçirdiğini düşünmedik. Nankörlük de ettik. 
 
Fethullah Gülen: Çağ ve Nesil Serisi - Seviyeli Temsil 
www.cagvenesil.com/.../6525-fethullah-gulen-prizma-seviyeli-temsil.htm... 
27 Eyl 2001 - Entelijansiyamızın gafleti de, geri kalışımızın önemli sebeplerinden biridir. Buna münevver 
körlüğü' de denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim,  ... 
 
Müslümanlar, dinleri hak olmasına rağmen niçin başka ... - Hikmet.Net 
hikmet.net › CEVAPLAR › İbadet › İrşad Tebliğ ve Cihad 
 
8 Oca 2007 - Bütün bu olumsuzlukları da geri kalışımızın sebepleri arasında zikredebiliriz. Entelijansiyamızın 
gafleti, geri kalışımızın önemli sebeplerinden  ... 
 
Osmanlı İlim ve Teknolojide Batıdan Geri mi Kaldı? - iftiralara cevaplar 
www.iftiralar.org/.../110-osmanli-ilim-ve-teknolojide-batidan-geri-mi-ka... 

http://www.bilgihazinesi.com/?&Syf=15&cat_id=36&baslik_name=WWF6xLFsYXItMi1OacOnaW4gR2VyaSBLYWxkxLFr
http://www.mayadergisi.com/kiside-ozerk-benlik-zorunlulugu/
http://www.ditib.de/detail_predigt2.php?id=117&lang=en
http://www.trabzonforum.com/index.php?topic=38936.0
http://gencdergisi.com/3229-papa-cikmaz-sokakta.html
http://www.otekiyuz.com/turkculuge-adanan-bir-omur/
http://www.yesilyol.net/fikih-ve-insan/namaz-temizlik/pislikler-ve-temizleme-yollari.html
https://plus.google.com/108316227134766696315
https://plus.google.com/108316227134766696315
http://www.cagvenesil.com/fethullah-gulen-prizma-serisi/33-fethullah-gulen-prizma-1-2-3-4/6525-fethullah-gulen-prizma-seviyeli-temsil.html
http://hikmet.net/soru/562/muslumanlar-dinleri-hak-olmasina-ragmen-nicin-baska-devletlerden
http://hikmet.net/kategori/1148/cevaplar/
http://hikmet.net/kategori/1244/ibadet/
http://hikmet.net/kategori/1161/irsad-teblig-ve-cihad/
http://www.iftiralar.org/devlet-buyuklerine-atilan-iftiralar/110-osmanli-ilim-ve-teknolojide-batidan-geri-mi-kaldi.html
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24 Şub 2011 - Batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın 
Osmanlı'ya geç geldiği” tezi öne sürülmüştür. Şimdiye  ... 
 
Modernleşmede Ziya Gökalp' in Önemi | Türkiye Bilim Sitesi - GenBilim 
www.genbilim.com/?option=com_content&task=view&id=1764 
“Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamızdır; dejenere geleneklerimizdir. Bizi yenen güç bizim görmek 
istemeyen gözlerimiz, düşünmek istemeyen kafalarımızdır. 
 
Yavuz Bülent Bakiler page 2 - Edebiyat 
www.edebiyatögretmeni.net/.../yavuz_bulent_bakiler-t18943.15.html 

 

22 Oca 2011 - ... azdır: Cumhuriyetimizin ilânından sonra, devlet hayatımızda çok yetkili olan bazı kimseler, 
sandılar ki, geri kalışımızın sebebi İslâmiyettir. 
 
Yazdır - mektup dergisi 
www.mektupdergisi.com/yazdir.php?haber_id=126_Internet-Siteleri 
Bu kadar geri kalışımızın sebebi nedir? Şüphe yok ki, birincisi devleti idare eden ellerin mahir olmaması, 
ikincisi ise sık sık yapılan darbeler. Şimdi iyiye doğru  ... 
 
ENERJİ MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ ... - Norm Enerji Sistemleri Ltd. 
www.normenerji.com.tr/menu_detay.asp?id=7437 
Bu vesileyle hatırlatalım : Bizim geri kalışımızın sebebi teknolojideki geriliğimiz değildir. Bizim geri 
kalışımızın sebebi bambaşkadır; bu başkalık gelecek yazıda,  ... 
 
Kadınların haklarını erkekler mi verecek ? / Güncel / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/kadinlarin-haklarini-erkekler-mi...--/Blog/?BlogNo... 
8 Mar 2011 - Bu geri kalışımızın ana nedeni ise eğitimsizlik ve muhafazakarlaşmadır. Her ne kadar eğitim ve 
kültür seviyesi düşük insanlarda şiddet eğilimi  ... 
 
Allah korkusu fikrini kalplere yerleştirin | Yeni Şeyler | Dünya Bizim 
www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=14780... 
20 Eki 2013 - Şimdi biz Müslümanların omuzlarına düşen en mühim vazife, geri kalışımızın gerçek 
sebeplerini hakkıyla araştırıp, ortadan kaldırmaya ve yok  ... 
 
Tanzimat Fermanı ve Hutbe-i Şamiye | YakinTarihimiz.org 
yakintarihimiz.org › Genel 
13 Nis 2012 - Reşit Paşa'nın geri kalışımızın nedenini şeriata ve dine göre hareket etmediğimizi göstermesi 
bir cesaret olarak kabul etmek lazım gelir. 
 
Dershaneler Neden ve Kimlerin Hedefinde? - www ... 
www.niksardanismend.com/.../dershaneler-neden-ve-kimlerin-hedefinde.... 
28 Kas 2013 - “ilimlerindeki geri kalışımızın nedenlerine de çözüm üretmekti... Karınca kararınca da epey 
bir şeyler yaptılar, yapmaya çalıştılar her iki konuda  ... 
 
İSKİLİPLİ ATIF HOCA 
www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_iatifhoca.htm 
O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri 
üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak  ... 
 
Bediüzzaman'ın Volkan Yazıları - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 
www.iikv.org/blog/bediuzzamanin-volkan-yazilari 
10 Oca 2011 - Geri kalışımızın asıl nedeni islamdan ve şeriattan uzak kalışımız ya da islamı ve şeriatı 
hakkıyla tatbik edemeyişimizdi. Önemli olan bu yeni  ... 
 
Teknik ve medeniyet arasında üniversite - Anlayış Dergisi ... 
www.anlayis.net/makaleredirector.aspx?makaleid=4721 

 

http://www.genbilim.com/?option=com_content&task=view&id=1764
http://www.edebiyatögretmeni.net/forum/kose_yazilari/yavuz_bulent_bakiler-t18943.15.html
http://www.mektupdergisi.com/yazdir.php?haber_id=126_Internet-Siteleri
http://www.normenerji.com.tr/menu_detay.asp?id=7437
http://blog.milliyet.com.tr/kadinlarin-haklarini-erkekler-mi-verecek--/Blog/?BlogNo=294293
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=14780&tip=haber
http://yakintarihimiz.org/tanzimat-fermani-ve-hutbe-i-samiye.html
http://yakintarihimiz.org/kategori/genel
http://www.niksardanismend.com/kose-yazisi/189/dershaneler-neden-ve-kimlerin-hedefinde.html
http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_iatifhoca.htm
http://www.iikv.org/blog/bediuzzamanin-volkan-yazilari
http://www.anlayis.net/makaleredirector.aspx?makaleid=4721
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Frenklerden geri kalışımızın sebebi teknik gelişmelere ayak uyduramamak, modernleşebilmemizin en emin 
yolu da Batı'nın ileri teknolojisine sahip olmak olarak  ... 
 
Resul Şahin | Bu Din Karşıtlığı Niye? 24/05/2008 - Elazığ Haber ... 
www.gunisigigazetesi.net/.../y-1006-b-Bu-Din-Karsitligi-Niye--24-05-20... 
24 May 2008 - Geri kalışımızın sebeplerini araştıracaklarına, işin kolayına kaçıp İslam'a fatura ettiler. Ne 
yazık ki bu yanlış düşünce hala devam etmektedir. 
 
yazıcı için - Hürriyet 
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7667269_p.asp 
11 Kas 2007 - Nedir bizim geri kalışımızın sebebi? Bu durumun tek açıklaması vardır: Türkiye, dünyanın en 
kötü yönetilen ülkelerinden biri, belki de birincisidir  ... 
 
Tarih Tekerrür Ettikçe Sorumluluklar Hatırlanmalı | HERKUL.ORG 
www.herkul.org/.../Tarih-Tekerrur-Ettikce-Sorumluluklar-Hatirlanmali/ 
1 Oca 2000 - İşte bu ortamda pek çoğumuz söylenenlerin etkisiyle sarsıldı ve geri kalışımızın dinimizden 
kaynaklandığına inandı. Sonuçta da dinî değerleri  ... 
 
2008 - www.gulistandergisi.com 
www.gulistandergisi.com/dergi_arsiv.php?ktg=33&yil=2008 
... biri de, “Osmanlı'ya matbaanın geç girdiği” meselesidir. Batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en 
esaslı gerekçesi olarak ... Yazının devamı için tıklayınız. 
 
devletin dini hristiyanlıktır - cogito sözlük 
www.cogito-sozluk.com/nedir.php?q=devletin+dini+hristiyanlıktır 
dedi. ben aynı sertlikle şu cevabı verdim: (b: -fethi bey bu yabancı fikri şiddetle reddederim. geri 
kalışımızın sebebi bir değildir. fütühatçılık, temsil kudreti  ... 
 
İslâmcılık ve Bediüzzaman | 
www.farukarslan.com/genel/islamcilik-ve-bediuzzaman/ 
23 Eyl 2012 - Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve 
âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
Osmanlı'ya Nasıl Bakmalıyız? 
www.hazargrubu.org › Hazar Akademi › Tarih / İktisat 
Fermanın gerekçesinde yer alan "geri kalışımızın nedeni Şer'i Şerif ' den uzaklaşmamızdır" ifadesi, aynı 
zamanda acı bir çıkmazı işaret etmektedir fakat  ... 
 
Bilimde çok geride kaldık | GAZETE VATAN 
haber.gazetevatan.com › Yazarlar 
6 May 2005 - Allah çalışana verir. Geri kalışımızın sebebi İslâm değil, Müslümanların tembelleşmesi ve 
bilimde geriye düşmeleridir. Mesih organları nelerdir? 
 
Gelen Yorumlar 
www.mehmedkirkinci.com/article_comments.php?id=75 
10 Kas 2010 - Hatta geri kalışımızın nedeni olarak da konuları meşveret etmeyişimizi göstermektedir. Şöyle 
ki: “Evet, nasıl ki, nev-i beşerdeki telâhuk-u  ... 
[PDF] 
 
Eğitim sistemimiz ve eğitim fakültelerimiz 
www.efdergi.hacettepe.edu.tr/19872MEHMET%20ÖZGÜNEŞ.pdf 
Bizim geri kalışımızın sebepleri nelerdir? Büyük fedakôrlıklar pahasına giriştiğimiz kalkınma çabalarımız 
neden yeteri kadar ba- şarılı olamamaktadır? Bunun çok  ... 
 
Avrupalılar nereye Araplar nereye? - Ekonomi ve Politika Haberleri ... 
www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid... 

http://www.gunisigigazetesi.net/KLjaS/LSRYQ/MVSZL/QnMRK/KdoRQ/QTTQP/QcmnO/UkVgM/PYRPS/y-1006-b-Bu-Din-Karsitligi-Niye--24-05-2008.html
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7667269_p.asp
http://www.herkul.org/yazarlar/Tarih-Tekerrur-Ettikce-Sorumluluklar-Hatirlanmali/
http://www.gulistandergisi.com/dergi_arsiv.php?ktg=33&yil=2008
http://www.cogito-sozluk.com/nedir.php?q=devletin+dini+hristiyanl%C4%B1kt%C4%B1r
http://www.farukarslan.com/genel/islamcilik-ve-bediuzzaman/
http://www.hazargrubu.org/hazar-akademi/tarih-ve-iktisat/251-osmanlya-nasl-bakmalyz.html
http://www.hazargrubu.org/hazar-akademi.html
http://www.hazargrubu.org/hazar-akademi/tarih-ve-iktisat.html
http://haber.gazetevatan.com/0/52857/4/yazarlar
http://www.gazetevatan.com/Yazarlar
http://www.mehmedkirkinci.com/article_comments.php?id=75
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/19872MEHMET%20%C3%96ZG%C3%9CNE%C5%9E.pdf
http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=741634
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23 Mar 2005 - Bir sonraki gün ise yıkılışımızın, geri kalışımızın ve çözülüşümüzün nedenlerine ilişkin 
sorgulamalara döneceğiz. Onlar kümesle, biz hücreyle  ... 
 
''YERLİ, MİLLİ, ANTİ EMPERYALİSTİZ'' - Haber5.com 
www.haber5.com/ozelhaber/yerli-milli-anti-emperyalistiz15 Şub 2010 - Geri kalışımızın “inançlarımız ve 
medeniyetimizden kaynaklanmadığını, asıl geri kalma sebebimizin değerlerimizden uzaklaşmamız 
olduğunu  ... 
 
SADABAT - Sadabat.net MAKALELER 
www.sadabat.net/index.php?title=makaleler&menuid=3&mk=170 
Medeni dünya! denilen avrupadan geri kalışımızın, savaşlarda mağlubiyetimizin faturası eskilere kesilirken, 
Türk toplumuna da ilerlemenin, yükselmenin, batıya  ... 
 
İnsanların kötüsü - DiNi BiLGiLER 
www.dinibilgiler.eu/insanlarin-koetuesue.html 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
Mümtaz Soysal-Donatanlara Fırsatlar - Cumhuriyet Portal 
www.cumhuriyet.com.tr/?hn=336074 
9 May 2012 - Kıyı yolculuğu ve taşımacılığında geri kalışımızın nedenini yalnız denizcilik kuruluşlarımızın ve 
donatanlarımızın hatalarında aramak, bir başka  ... 
 
85 YILDA GELDİĞİMİZ YER (29.10.2008) - CNN TÜRK 
www1.cnnturk.com/2008/cnn-turk-tv/programlar/.../index.html 
31 Eki 2008 - Nisbi olarak geri kalışımızın kökleri derinde ama şu söylenebilir: Türkiye'nin bu 50 yılda ekmek 
gibi su gibi muhtaç olduğu şey ' istikrar'dı, siyasi  ... 
 
Altınoluk Dergisi Arşiv 
dergi.altinoluk.com › ... › 1989 › Ekim - Sana Ümmet Olmak Ne Güzel 
... ümmetin alim ve düşünürlerinden büyük bir kesimle görüşüp, "kimliğimiz, isteklerimiz ve geri 
kalışımızın sebebleri" üzerine görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
 
Sait Halim Paşa anılıyor - Mynet 
www.mynet.com/haber/iphone/.../sait-halim-pasa-aniliyor-241464-1 
Fikirlerimize hâkim olan bu düzensizlik, geri kalışımızın sebeplerini belirtme ve teşhis etme kudretini 
beynimizden kaldırmıştır. Müslüman milletler, zamanın  ... 
 
Toplumsal yüzleşme - Haber10 
www.haber10.com/makale/4451/ 
14 Eyl 2006 - Uygarlık Yarışında Geri Kalışımızın Nedenleri (Yüzleşme). Uygarlık yarışında geri kalışımızın bir 
değil bir çok sebebi bulunmaktadır. 
 
Milli Şuur - Karamanlı İlçesi | Karamanlı İlçesi 
karamanli.biz/milli-suur/ 
24 Şub 2012 - Bu araştırmanın sonucunda da bizim eğitimde geri kalışımızınsebeplerini rapor ederek 
kendisine getirilmesini talep eder. Bakanımız  ... 
 
Muallim Naci'den Beşir Fuat'a 2 | Gönderilmiş Mektuplar 
www.gonderilmismektuplar.com/icerik/Muallim_Naciden_Besir_Fuata_2/ 

 

Avrupa uluslarından, ilerleme konusunda geri kalışımızın nedenlerinden biri de dilimizin öğrenilmesindeki 
güçlük olduğu yadsınamaz. Fransızcamn çocuk  ... 
 
Bizi Geri Bırakan İslam mı? | mislina 
mislinaa.blogspot.com/2012/06/bizi-geri-brakan-islam-m.html 

http://www.haber5.com/ozelhaber/yerli-milli-anti-emperyalistiz
http://www.sadabat.net/index.php?title=makaleler&menuid=3&mk=170
http://www.dinibilgiler.eu/insanlarin-koetuesue.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=336074
http://www1.cnnturk.com/2008/cnn-turk-tv/programlar/editor/10/31/85.yilda.geldigimiz.yer.29.10.2008/498918.0/index.html
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d044s033m1
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1989
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1989&DergiSayiNo=044
http://www.mynet.com/haber/iphone/magazin/sait-halim-pasa-aniliyor-241464-1
http://www.haber10.com/makale/4451/
http://karamanli.biz/milli-suur/
http://www.gonderilmismektuplar.com/icerik/Muallim_Naciden_Besir_Fuata_2/
http://mislinaa.blogspot.com/2012/06/bizi-geri-brakan-islam-m.html
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Geri kalışımızın sebebi olarak İslâm'ı gösterenlerin, Müslümanları bir tarafa bırakıp İslâm üzerinde 
konuşmaları ve “Kur'anın şu hükümleri, Resulullahın şu  ... 
 
Metin Cangör - Kentsel Dönüşüm Kanunu - Marmaris Haber ... 
www.marmarismanset.com/makale/metin-cangor/kentsel.../472.html 
Ülke olarak Avrupa'dan geri kalışımızın esas çekirdeği bu gibi sorunlarda. Yanlışsa senin görevin bana değil 
bunun yanlış olduğunu devlete hatırlatmak ve ispat  ... 
 
Hayrullah Demiray - ODTÜ olayları - Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi 
www.bizimyaka.com/yazar-15632-ODTU-olaylari 
3 Oca 2013 - Zaten geri kalışımızın temel sebepleri bunlar değil mi? Hıristiyan batı dünyası senin başını 
kaldırmanı hiç istemiyor. Onun için de memleket  ... 
 
S A B A H O N L I N E 16.02.2001 
arsiv.sabah.com.tr/2001/02/16/y59.html 
16 Şub 2001 - Zaman zaman içine düştüğümüz bunalımların, medeniyet ve teknoloji yarışında geri 
kalışımızın faturası maksatlı olarak İslam'a kesilmek  ... 
 
Ünal haklı: Bulaç, Bediüzzaman'ı tanımıyor!.. - Hüseyin YILMAZ ... 
www.bugun.com.tr/unal-hakli-bulac-bediuzzamani-tanimiyor--yazisi-20... 
2 Eki 2012 - “Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve 
âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
BALYOZ DAVASI - Okuyun Haberiniz Olsun - Akşehir Postası Gazetesi 
www.aksehirpostasi.com/kose_yazisi/BALYOZ_DAVASI_-166 
24 Eyl 2012 - Şu yüzyıl içerisinde diğer milletlerden çok geri kalışımızın temelinde yatan ana sebeplerden 
birisi darbeciliktir. Kendilerini milletten üstün gören  ... 
 
GÜMÜŞHANE'NİN MAKÛS TALİHİ - http://www.gumushane.gen.tr 
www.gumushane.gen.tr/index.php?ind=reviews&op=print_file... 

 

Geri kalışımızın sebeplerini ortaya koymak, mümkünse bunları ortadan kaldırmak, değilse, gelişmek ve 
gelir düzeyimizi yükseltmek için başka neler yapılması  ... 
 
video - Dailymotion Video Çalma Listesi 
► 1:45► 1:45 
www.dailymotion.com/playlist/x11l43...video/1 

 

26 Tem 2009 

O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri 
üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak  ... 
 
Işık İnsan - HAKIKAT DAMLALARI 
www.hakikatdamlalari.net › ... › Hayatı 
10 Nis 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

Başta padişah olmak üzere her seviyedeki insana, seviyesine göre geri kalışımızınsebeplerini anlattı. 
Reçeteler yazdı. Fakat hapsedildi. 
 
İskilipli Atıf Hoca Şehadetinin 85. yılında Anılıyor - Analitik Bakış 
www.analitikbakis.com/NewsDetail.aspx?id=26096 
13 May 2011 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 
 
Kötü alimler, din iman hırsızlarıdır | dinlertarihi.net 
www.dinlertarihi.net/islamiyet/kotu-alimler-din-iman-hirsizlaridir.html 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 

http://www.marmarismanset.com/makale/metin-cangor/kentsel-donusum-kanunu/472.html
http://www.bizimyaka.com/yazar-15632-ODTU-olaylari
http://arsiv.sabah.com.tr/2001/02/16/y59.html
http://www.bugun.com.tr/unal-hakli-bulac-bediuzzamani-tanimiyor--yazisi-207184
http://www.aksehirpostasi.com/kose_yazisi/BALYOZ_DAVASI_-166
http://www.gumushane.gen.tr/index.php?ind=reviews&op=print_file&ide=1828
http://www.dailymotion.com/playlist/x11l43_pirtoyusuf_video/1
http://www.dailymotion.com/playlist/x11l43_pirtoyusuf_video/1
http://www.hakikatdamlalari.net/forum/showthread.php?t=11766
http://www.hakikatdamlalari.net/forum/forumdisplay.php?f=89
http://www.analitikbakis.com/NewsDetail.aspx?id=26096
http://www.dinlertarihi.net/islamiyet/kotu-alimler-din-iman-hirsizlaridir.html
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TÜRKÇE MİLLİ KİMLİĞİMİZDİR.. KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM - Dr ... 
www.turansam.org/makale.php?id=6513 
Yani geri kalışımızın sebebi onlar değildir. Suçlu tamamen Amerikan sevdası uğruna dilini ve kültürünü 
milletine unutturan ve yabancı kültürlere milletini teslim  ... 
 
Kurtuluşumuzun Tek Çaresi Var! - Turktime 
www.turktime.com/yyazar.asp?yaziid=12058 

 
 

Nedir bizim bu geri kalışımızın sebebi? ***. Bu durumun açıklaması şudur: Türkiye yıllardır dünyanın en 
kötü yönetilen ülkelerinden biridir. Her imkânımız olduğu  ... 
 
İbadetler değişmez 
www.ailevekadin.com/detay2.asp?Aid=2237 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
Yusufiye->Mısır'da Bir Osmanlı: Muhammed HARB 
www.yusufiye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=747 
Ne yazık ki bir Arap, bir Acem düşünürü çıkıp geri kalışımızın ciddi analizini yapmadı; onların bir kısmı 
Batı'nın değirmenine bilerek su taşırken, bir kısmı da  ... 
 
Kitap Özetleri - Yüksek Hedef 
www.yuksekhedef.com/kozet/sosyal/din_medeniyet_laiklik.htm 
... ortaçağdan günümüze doğu-batı münasebetleri, din-medeniyet ilişkileri, dinin terakkiye mani olup 
olmadığı geri kalışımızın sebepleri, batıda olduğu şekliyle  ... 
 
Türk Dil Kurumu'ndan TTSO'ya ödül - TTSO | Trabzon Ticaret ve ... 
www.ttso.org.tr/index.php?link=duyurudetay&id=1496 
Ekonomik olarak geri kalışımızın, Türkçeye yabancı kelime girişini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Toparlı, 
Üretilen teknolojik yenilikler kendi dillerinde  ... 
 
kurtuluş savaşı başarısız olsa başımıza gelecekler - @11086495 ... 
www.itusozluk.com/goster.php/kurtuluş+savaşı...olsa.../@11086495 
11 Ağu 2013 - avrupa ve batılı devletlerden medeniyet bakımından geri kalışımızınsebebinin islam dini ve 
taassup olduğu kanaati yayılır, medeniyeti ... 
[PDF] 
 
Muallim Naci - Beşir Fuad Mektuplaşması: İntikâd 
turkoloji.cu.edu.tr/.../selcuk_cikla_%20Muallim%20Naci-Besir%20Fuad... 

 

Gelişmiş milletlerden geri kalışımızın sebeplerinden biri de lisânımızı tahsil hususundaki güçlüktür. Bir 
Fransız, lisânını birkaç yılda etraflıca öğrenebildiği hâl. 

 
Geçmişi İle Övünme Hastalığı - Ekodialog.com 
www.ekodialog.com/Makaleler/gecmisi-ile-ovunme-hastaligi.html 

 

Galiba bu da, geri kalışımızın sendromlarından biri olsa gerek. Geçmişi ile övünmek için, geleceğin bugün 
ile övünmesi zeminini hazırlamak gerekir. Geleceğin  ... 
 
Denizciler demiraldı - Aksiyon 
www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-946-35-denizciler-demiraldi.html 

 
 
 

http://www.turansam.org/makale.php?id=6513
http://www.turktime.com/yyazar.asp?yaziid=12058
http://www.ailevekadin.com/detay2.asp?Aid=2237
http://www.yusufiye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=747
http://www.yuksekhedef.com/kozet/sosyal/din_medeniyet_laiklik.htm
http://www.ttso.org.tr/index.php?link=duyurudetay&id=1496
http://www.itusozluk.com/goster.php/kurtulu%FE+sava%FE%FD+ba%FEar%FDs%FDz+olsa+ba%FE%FDm%FDza+gelecekler/@11086495
http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/selcuk_cikla_%20Muallim%20Naci-Besir%20Fuad%20Mektuplasmasi%20-%20intikad.pdf
http://www.ekodialog.com/Makaleler/gecmisi-ile-ovunme-hastaligi.html
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-946-35-denizciler-demiraldi.html
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Denizcilikteki ilerleme denizcilerin başarısı, bu alanda geri kalışımızın sorumlusu ise yöneticiler. Yedinci 5 
Yıllık Kalkınma Planı'na göre deniz ticaret filosunun  ... 

 

Önceki Sayfa - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
www.tbmm.gov.tr/develop/.../tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?... 
24 Eki 2001 - Bunu millete reva göremeyiz ve buna, oylarımızla "evet, çok doğrudur; geri kalışımızın sebebi 
bu cümlelerde yatıyor" diyemeyiz! 
 
Mehmet Âkif'in fikir dünyası - Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi 
www.mehmetakifarastirmalari.com/index.php?...com... 

 

Bu sefer, ilme düşman olur. İlmen geri kalışımızın asıl sebebi, "efkâr-ı umûmîyenin" ilme cephe alışıdır. 
Biliyoruz ki ilim gelişebilmek için hürmet ister, sükûn ister. 
 
PISLIKLER VE TEMIZLEME YOLLARI | fikih.ihya.org - islam fikhi 
fikih.ihya.org/islam-fikhi/pislikler-ve-temizleme-yollari.html 
Sonra geri kalışımızın, Islâm'dan olduğunu zannettik. İslam'ın önce bizi, bütün dünyada öne geçirdiğini 
düşünmedik. Nankörlük de ettik. Islâm'da pislikler hakikî  ... 
 
karanlık ve aydınlık - şükela entry'ler - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/karanlik-ve-aydinlik--731253?a=nice 
22 Eyl 2003 - olmadı işte... yapamadık. bunun da tek sorumlusu bizleriz. bunu böyle bellemedikçe, geri 
kalışımızın suç ve sorumluluğunu kendi omuzlarımıza  ... 
[PDF] 
 
TÜRKİYE'DE TELEFON ve TELEKOMÜNİKASY ON SANAY İİ - emo 
www.emo.org.tr/ekler/8ed162a0dbef7b3_ek.pdf?dergi=204 
Mukayeseler sonucu geri kalışımızın nedenlerini araştıracak, bu gecik meyi azaltmaya büyük bir etkisi 
olacak olan bir telekomünikasyon sana yiinin kurulması  ... 
 
serhat B (serhatB3) on Twitter 
https://twitter.com/serhatB3 
@canankaya boşuna dememişler bir deli kuyaya taş atmış 50 akıllı taşı çıkaramamış. Futbol ile taksim ne 
alaka:)) geri kalışımızın tek nedeni. Reply; Retweet  ... 
 
Kardelen Dergisi 
www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=215 
Lise yıllarında, bazı hocalarımız, geri kalışımızın sebeplerinin en önemlisi olarak, matbaa ile gazetenin bize 
geç girişini, müslümanların gazete çıkarmakta  ... 
 
Bianet :: YÖK, Tartışmalar ve Gerçekler 
bianet.org/bianet/print/24475-yok-tartismalar-ve-gercekler 

 
 

3 Eki 2003 - dedirtecek bir üniversite tablosu, geri kalışımızın en güzel açıklamasıdır. Üniversiteler geriliğin 
çemberini kırmadıkça diğer hiçbir kurumdan  ... 
 
Din noksan değildir - hakikat rehberi 
hakikatrehberi.net/2008konular/Din%20noksan%20değildir.htm 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
BİLGECE BAKIŞ | MÜSLÜMANLAR NEDEN PERİŞAN! 
www.bilgecebakis.com/yeni/popup/haber-yazdir.asp?haber=1676 
5 Mar 2011 - Entelijansiyamızın gafleti, geri kalışımızın önemli sebeplerinden biridir. Buna 'münevver 
körlüğü' de denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim,  ... 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?P4=6188&P5=B&page1=38&page2=38
http://www.mehmetakifarastirmalari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183:mehmet-akifin-fikir-duenyas&catid=22:tuerkiyede-modernleme-ve-genclik&Itemid=11
http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/pislikler-ve-temizleme-yollari.html
https://eksisozluk.com/karanlik-ve-aydinlik--731253?a=nice
http://www.emo.org.tr/ekler/8ed162a0dbef7b3_ek.pdf?dergi=204
https://twitter.com/serhatB3
http://www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=215
http://bianet.org/bianet/print/24475-yok-tartismalar-ve-gercekler
http://hakikatrehberi.net/2008konular/Din%20noksan%20de%C4%9Fildir.htm
http://www.bilgecebakis.com/yeni/popup/haber-yazdir.asp?haber=1676
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türkçe milli kimliğimizdir. kimliğimize sahip çıkalım - askerhaber.com 
askerhaber.com/.../turkce-milli-kimligimizdir-kimligimize-sahip-cikalim.... 
27 Eyl 2013 - Şimdi kendi dilimizle değil, onların dili ile öğrenmeye çalıştığımızdan onlardan geride kalmaya 
mahkumuz. Yani geri kalışımızın sebebi onlar  ... 
 
Yazdırılabilir Sayfa - Hizmet TV 
www.hizmettv.com.tr/yazdir.asp?haber=3429 
28 Ara 2010 - Onlara göre geri kalışımızın sebebi maneviyatla olan bağımızdı. Ama hayır, tüm dünyaya inat 
kaybettiğimizi yeniden bulmalıydık sadece. 
[DOC] 
 
Batı'nın Çöküşü 
cdogangercekler.files.wordpress.com/.../fg-clash-of-civilization-quotes1.... 

 

... birbirinin kurdu haline getirdiler. Çekip giderken de geride bir sürü virüs bıraktılar. Bütün bu 
olumsuzlukları da geri kalışımızın sebepleri arasında zikredebiliriz. 
Milli Edebiyat Dönemi Batıcılık Akımı - Sevgi Forum 
sevgiforum.net/f151/milli-edebiyat-donemi-baticilik-akimi-175/?langid... 
28 Eki 2012 - Geri kalışımızın sebebini dini layığı olduğu şekilde anlamamakta ve uygulamamakta görür. 
Tanzimat Fermanı'na hakim olan espri budur. 
 
Türkçe'mizin büyük talihsizliği - Hayatname.com 
www.hayatname.com/.../turkcemizin_buyuk_talihsizligi-t14288.0.html 
16 Oca 2011 - ... azdır: Cumhuriyetimizin ilânından sonra, devlet hayatımızda çok yetkili olan bazı kimseler, 
sandılar ki, geri kalışımızın sebebi İslâmiyettir. 
 
85 yılda geldiğimiz yer - Gürkan Zengin 
www.gurkanzengin.com › Köşe Yazıları 
Nisbi olarak geri kalışımızın kökleri derinde ama şu söylenebilir: Türkiye'nin bu 50 yılda ekmek gibi su gibi 
muhtaç olduğu şey ' istikrar'dı, siyasi ve ekonomik  ... 
 
REFORM - islamiyette dinimizde islamda - Gulum.net 
www.gulum.net/islamiyet/cevaplar.php?id=1684 

 
 

Bir kısmı, geri kalışımızın sebebini İslâm dinine yüklediler. Bunların bir kısmı bunu açıkça ifade etmekten 
çekinmediler. İslâm dinine açıktan cephe aldılar. 
[PDF] 
 
scarpa aracılığıyla, mimarlığımızın tektonik fukaralığı üzerine notlar 
dergi.mo.org.tr/dergiler/4/359/5258.pdf 
Ayrıntılarda tanrıyı yakalamakta geri kalışımızın faturasını tümüyle işçiliğe çıkar- mak olası değil. Aynı 
malzeme, aynı yapı üretim sistemi ve aynı Türk işçisiyle varı  ... 
 
Doğru ol, doğru kal.. - Risale Forum 
www.risaleforum.net › ... › Kütüphane › Makale - Menkıbe ve Denemeler 
23 Eki 2010 - 4 gönderi - 3 yazar 

Bediüzzaman Hazretleri de geri kalışımızın sebeplerini sıraladığı bir yerde (mealen) der ki: "Bazen doğru bir 
netice ve hedefe yanlış vesilelerle  ... 
 
yükselme ufku - Nurullah Özkılıç Kişisel Web sitesi 
www.nurullahozkilic.com/yazi.asp?yazi=19 
ERGİAD: Erzurumlu Genç İşadamları Derneği Talebelerden birisi: ”Hocam! Bizim geri kalışımızın tek sebebi 
İslâmiyet tir. Çünkü Osmanlı'dan bize yalnız camiler  ... 
 
Sağlık Müdür Yardımcısı Karaaslan: Mersin'de sigara denetimleri ... 

http://askerhaber.com/kose-yazisi/1722/turkce-milli-kimligimizdir-kimligimize-sahip-cikalim.html
http://www.hizmettv.com.tr/yazdir.asp?haber=3429
http://cdogangercekler.files.wordpress.com/2012/11/fg-clash-of-civilization-quotes1.docx
http://sevgiforum.net/f151/milli-edebiyat-donemi-baticilik-akimi-175/?langid=5
http://www.hayatname.com/forum/kose_yazilari/turkcemizin_buyuk_talihsizligi-t14288.0.html
http://www.gurkanzengin.com/85-yilda-geldigimiz-yer/c1285.aspx
http://www.gurkanzengin.com/makaleler/c1249.aspx
http://www.gulum.net/islamiyet/cevaplar.php?id=1684
http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/359/5258.pdf
http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/kutuphane-42/makale-menkibe-ve-denemeler-414/49138-dogru-ol-dogru-kal.html
http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/kutuphane-42/
http://www.risaleforum.net/egitim-ve-kultur-33/kutuphane-42/makale-menkibe-ve-denemeler-414/
http://www.nurullahozkilic.com/yazi.asp?yazi=19
http://www.haberdar.com/saglik-mudur-yardimcisi-karaaslan-mersin-de-sigara-denetimleri-yetersiz-2097759-haberi
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www.haberdar.com/saglik-mudur-yardimcisi-karaaslan-mersin-de-sigara... 
15 Ara 2010 - Komşu illere göre geri kalışımızın sebeplerini araştırıyoruz. Bulabildiğimiz iki sebep var. Bir, 
Mersin'de bu yaz aile hekimliğine geçildi. Sağlıkta  ... 
 
Mersin Sağlık Müdür Yardımcısı Özgür Karaaslan, kapalı alanlarda ... 
www.samanyoluhaber.com/saglik/Mersinde-sigara-denetimleri.../479851... 
15 Ara 2010 - Komşu illere göre geri kalışımızın sebeplerini araştırıyoruz. Bulabildiğimiz iki sebep var. Bir, 
Mersin'de bu yaz aile hekimliğine geçildi. Sağlıkta  ... 
 
Mezhepsizlik şu'rası | islam alimleri 
www.islamalimleri.de/mezhepsizlik-su’rasi 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
EVET, “HÜKÜM ALLAHINDIR”… FAKAT… - Kutsal Kitaplar 
www.kutsalkitaplar.net › Site dışı kaynaklar › İsmail HÜSEYİNOĞLU 

 

Geri kalışımızın Nedeni: İslam mıdır? İslam adına yapılan (İslam dışı) Uygulamalar mıdır?” Sorunun,Gerçek 
Cevabı: “İslam'dır” İse…? Bunun kaçınılmaz sonucu:  ... 
 
Yer/siz - YeniSafak - Mobil 
yenisafak.mobi/yazarlar/YusufKaplan/yersiz/36109 

 
 

İslâmî çevrelerin dışında gözlenen yenilgi psikolojisi ise daha berbat bir psişe bozukluğu: Onlara göre, 
İslâm, geri kalışımızın yegâne nedeni. Dolayısıyla İslâm'ın  ... 
 
Bartın'da 'Müslüman ve Gündem' Paneli - Özgür-Der 
www.ozgurder.org/news_detail.php?id=2839 

 

29 Nis 2013 - Geri kalışımızın, başarısızlığımızın ve çöküşümüzün açıklaması dış güçlere ve gizli komplolara 
bağlanmaya devam edildiği sürece bilmeliyiz ki,  ... 
 
İSTİKLAL MAHKEMELERİ 
www.ofsaracli.com/yazarlar.asp?islem=yazi_detay&id=18 
2 May 2012 - İskilipli Atıf Hoca “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak  ... 
 
Huzur Pınarı - Mezhepsizlik şu'rası 
www.huzurpinari.com/butun-dini-konular/sual/.../mezhepsizlik-su-rasi 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
Tarihi yeniden düşünmek TARİH Ali Şükrü ÇORUK - Mostar Dergi 
mostar.com.tr/koseDetaylar.aspx?id=495 
Geri kalışımızın sebebi matbaanın Türkiye'ye geç gelmesi mi? Osmanlı Devleti'nin Batı karşısında geri 
kalışının sebepleri sıralanırken matbaanın Batı'da  ... 
 
tıklayınız - TC Milli Eğitim Bakanlığı 
www.meb.gov.tr/haberler/html_haberler/17_Sura_Tamami.html 
Ve bizim geri kalmamıza bahis, bizim geri kalışımızın esas sebebi cehil yani cehalet ve gaflettir" Bunu bütün 
delilleriyle Ziya Paşa ortaya koyuyor. Çok daha  ... 
 
Şehadet Yıldönümünde İskilipli Atıf Hoca 
www.dogruhaber.com.tr/.../Sehadet-Yildonumunde-Iskilipli-Atif-Hoca-4... 
14 May 2011 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 

http://www.samanyoluhaber.com/saglik/Mersinde-sigara-denetimleri-yetersiz/479851/
http://www.islamalimleri.de/mezhepsizlik-su%E2%80%99rasi
http://www.kutsalkitaplar.net/index.php/site-ds-kaynaklar-3/ismail-hueseyinoglu/22975-evet-huekuem-allahindir-fakat
http://www.kutsalkitaplar.net/index.php/site-ds-kaynaklar-3
http://www.kutsalkitaplar.net/index.php/site-ds-kaynaklar-3/ismail-hueseyinoglu
http://yenisafak.mobi/yazarlar/YusufKaplan/yersiz/36109
http://www.ozgurder.org/news_detail.php?id=2839
http://www.ofsaracli.com/yazarlar.asp?islem=yazi_detay&id=18
http://www.huzurpinari.com/butun-dini-konular/sual/701/mezhepsizlik-su-rasi
http://mostar.com.tr/koseDetaylar.aspx?id=495
http://www.meb.gov.tr/haberler/html_haberler/17_Sura_Tamami.html
http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Sehadet-Yildonumunde-Iskilipli-Atif-Hoca-4237.html
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Atatürk'ün Hz. Muhammed'e Bağlılığı ve Dine Hizmetleri - Sivas ... 
www.sivaslilar.net › ... › Serbest Alan › Atatürk ve Sivas 
7 Şub 2008 - 10 gönderi - 6 yazar 

Geri kalışımızın en büyük nedenleri arasında dine yabancı kalışımız gelmektedir. İşte Atatürk sürekli 
bundan bahsetmektedir. Diyorki; ''Kur'an-ı  ... 
 
T u t u n a m a y a n l a r (2) - Halis ECE 
www.halisece.com › Muhtelif › Edebiyat 

 
 

Zaten geri kalışımızın en önemli faktörü bu zümre değil mi? Roman, Turgut'un değerli bir insan olan 
arkadaşı Selim'in mektup bırakarak intiharıyla başlar. 
 
İSLÂMCI: İSİMLENDİRME VE TARİF-2 Herkes görüyor ve biliyor ki ... 
www.dogrulus.com/yazdir.php?142=yazi&id=2833 
15 Eyl 2012 - 1) Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf 
ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
Kumru-Zeynel Doğan - 40 yılın hikayeleri 
www.1yastikta40yil.org/40-yilin-hikayeleri/kumru-zeynel-dogan 
Geri kalışımızın sebebiyle biz özendik. Biz kendi genel kültürümüzü ayakta tutmadık, cahilcesine Avrupa'nın 
Paris'ine Londra'sına şusuna busuna çobanlarımızı  ... 
 
Sanat Kitabevi | Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler 
https://www.sanatkitabevi.com.tr/tr/?sku=26345 
Mücteba Uğur; M. Atıf Efendi'ye Göre Geri Kalışımızın Nedenleri Ali Sarıkoyuncu; Milli Mücadele'de İskilip 
Müftüsü İsmail Hakkı Efendi Hamdi Ertekin; Son  ... 
 
Markaların Efendisi - kürtçe reklam - Reportare 
www.reportare.com/index.php?option=com_content... 
31 May 2011 - Markalaşmadaki geri kalışımızın tarihsel nedeni de budur aslında. Kim varsa göndermişiz, 
geriye de köylüler ile memurlar kalmış sadece… 
 
iskilipli ATIF HOCA | İlhan Erol'un Bloğu 
ilhanerol.wordpress.com/tag/iskilipli-atif-hoca/ 
1 Eyl 2010 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriylegeri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 
 
yalancı dinde reformcular | Zehirli Ok 
www.zehirliok.net › Anasayfa 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
YIL 1433… HİCRÎ YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN… - Edebiyat Defteri 
edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=88262 
Onlara göre geçmişini unutmayan bizler, geri kalışımızın potansiyel suçlusu… Aslında bizler geri kalmış filan 
değiliz. Bu serzenişlerde bulunanlarla makul  ... 
 
Türkiye'nin Sanayileşme Serüveni - evrensel kitabevi | hikaye kitabı ... 
www.evrenselkitap.com/detay.asp?u=164073 
... yetersiz eğitimin, teknolojik araştırmalar yerine taklitçiliğin ve Batı hayranlığının geri kalışımızın zeminini 
nasıl oluşturduğu yumuşak bir üslupla anlatılmaktadır. 
 
YIL 1433&#8230; HİCRÎ YENİ YILINIZ KUTLU ... - Köprübaşı NET 
www.koprubasi.net › ... › SERBEST KÜRSÜ › SERBEST KÜRSÜ 
26 Kas 2011 - 1 gönderi 

http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?t=15269
http://www.sivaslilar.net/forum/forumdisplay.php?f=5
http://www.sivaslilar.net/forum/forumdisplay.php?f=176
http://www.halisece.com/muhtelif/16-edebiyat/431-t-u-t-u-n-a-m-a-y-a-n-l-a-r-2.html
http://www.halisece.com/muhtelif.html
http://www.halisece.com/muhtelif/16-edebiyat.html
http://www.dogrulus.com/yazdir.php?142=yazi&id=2833
http://www.1yastikta40yil.org/40-yilin-hikayeleri/kumru-zeynel-dogan
https://www.sanatkitabevi.com.tr/tr/?sku=26345
http://www.reportare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Amarkalarn-efendisi&catid=44%3Ag&Itemid=85&limitstart=4
http://ilhanerol.wordpress.com/tag/iskilipli-atif-hoca/
http://www.zehirliok.net/klm/yalanci-dinde-reformcular.html
http://www.zehirliok.net/node
http://edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=88262
http://www.evrenselkitap.com/detay.asp?u=164073
http://www.koprubasi.net/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=9329.0&prev_next=prev
http://www.koprubasi.net/index.php?option=com_smf&Itemid=27#6
http://www.koprubasi.net/index.php?option=com_smf&Itemid=27&board=20.0
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dediğini duyar gibiyim. Onlara göre geçmişini unutmayan bizler, geri kalışımızınpotansiyel suçlusu… Aslında 
bizler geri kalmış filan değiliz. 
 
Ziya Gökalp - Yeni müfredata uygun türkçe ve edebiyat konuları 
https://edebiyatforum.com/turk-edebiyati-sanatcilari/ziya-gokalp.html 
Bu kavramlardan yola çıkarak bir bakıma geri kalışımızın bilançosunu ortaya koyar. Onun Yeni Hayat'ı 
sayısız teklifle doludur ve bunların bir kısmı Türkiye  ... 
 
Demokrat Kocaeli Gazetesi - Gündem Haberleri - Kocaeli Fuarı açıldı 
www.demokratkocaeli.com/32433_Haber-kocaeli-fuari-acildi.aspx 
Diğer ülkelerden geri kalışımızın tek nedeni, araştırmaya önem vermememizdir” dedi. DEFİLE GÖZ 
KAMAŞTIRDI. Fuar Müdürü Feyzi Utaş ise Kocaeli Fuarı  ... 
 
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? - dersvekuran 
dersvekuran.blogcu.com/hic-dusundunuz-mu/10567590 
31 May 2011 - Ve gerçekten de bilimden geri kalışımızın sebebi bu oluyor. Peki hiç mi gerçeği haykıranlar 
olmuyor? Elbette oluyor. Ama sonları ne oluyor  ... 
 
TIP ALANINDA GELİŞMELER... - Mersin Haberci 
www.mersinhaberci.com/EditorNews.asp?ID=2185 
5 Eyl 2011 - Tıp alanında şu anda Avrupalılardan geri kalışımızın nedenini İslam'da aramamak lazımdır. 
Kur'an-ı Kerim sadece bir Tıp kitabı değildir. 
 
Sait Halim Paşa'nın ermeni terörist tarafından katledilmesi ... 
www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=906.5;imode 
Fikirlerimize hâkim olan bu düzensizlik, geri kalışımızın sebeplerini belirtme ve teşhis etme kudretini 
beynimizden kaldırmıştır. Müslüman milletler, zamanın  ... 
 
NE BİÇİM Bİ MEMLEKETTE YAŞIYORUZ !! - Donanım Haber Forum 
forum.donanimhaber.com › [Konu Dışı / Off Topic] › Konu Dışı 
24 Ara 2008 - 10 gönderi 

maalesef adam kayırma, rüşvet, yolsuzluk, geri kalışımızın nedenleri. .... maalesef adam kayırma, rüşvet, 
yolsuzluk, geri kalışımızın nedenleri. 
 
Anadolumuz Asla Hıristiyan Olmayacak - Musa Çakir 
www.musacakir.org/anadolumuz_asla_hiristiyan_olmayacak.htm 
HIRİSTIYANLAR İSA'NIN SÖZÜNÜ NİÇİN TUTMUYORLAR · BİZİM GERİ KALIŞIMIZINSEBEBLERİ · 9*16 
ASIRLARDAKİ İSLAM ÜLKELERİNDEKİ REFAH. 
 
Değişim = Reform | Herşey Öğren 
herseyogren.com/tr/degisim-reform-2.html 
11 Kas 2013 - İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası da yoktur. Milyonlarca insan, ehil olup 
olmadığına bakmadan kitap yazıyor, güya ictihad  ... 
 
HARF DEVRİMİ - Dr.Zafer Eren - Elbistan Kaynarca Gazetesi 
www.elbistankaynarca.com/harf-devrimi-311yy.htm 
11 Nis 2013 - ... ki bize ihraç ettiği ruhuyla bizi geri bıraktıran anlayışın ata babası Araplar, bugün tarih 
kitaplarında “Bizim geri kalışımızın nedeni, Osmanlıdır. 
 
Milli Gazete - Hak Geldi, Batıl Zail Oldu | Batı sizin ciğerinizin ... 
www.milligazete.com.tr/haber/Bati_sizin_cigerinizin.../257444 
21 Eki 2006 - Geri kalışımızın yegane nedenleri bunlardır. Yani içinde bulunduğumuz kültür ve medeniyet 
artık miadını tamamlamıştır. Bundan dolayı bize bir  ... 
 
HESAP SORMANIN AŞKIYLA YANMAK - Karadeniz Haber 
www.caytvhaber.com/makale/muhammet-marap-/hesap.../78.html 

https://edebiyatforum.com/turk-edebiyati-sanatcilari/ziya-gokalp.html
http://www.demokratkocaeli.com/32433_Haber-kocaeli-fuari-acildi.aspx
http://dersvekuran.blogcu.com/hic-dusundunuz-mu/10567590
http://www.mersinhaberci.com/EditorNews.asp?ID=2185
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=906.5;imode
http://forum.donanimhaber.com/m_28613891/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_4/tt.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_12/tt.htm
http://www.musacakir.org/anadolumuz_asla_hiristiyan_olmayacak.htm
http://herseyogren.com/tr/degisim-reform-2.html
http://www.elbistankaynarca.com/harf-devrimi-311yy.htm
http://www.milligazete.com.tr/haber/Bati_sizin_cigerinizin_rontgenini_biliyor_onun_icin_sizi_ciddiye_almaz/257444
http://www.caytvhaber.com/makale/muhammet-marap-/hesap-sormanin-askiyla-yanmak/78.html
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Bu araştırmanın sonucunda da bizim eğitimde geri kalışımızın sebeplerini rapor ederek kendisine 
getirilmesini talep eder. Bakanımız çalışmalarını yapmaktadır. 
 
Mezhepsizlik şu'rası | zehirli.org 
www.zehirli.org/konu/mezhepsizlik-su-rasi.html 
9 Eki 2007 - İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup 
olmadığına bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
 
Usta Kalemlerden Muhteşem Yazılar | Bizi geri bırakan İslâm mı? 
www.arastirmaciyazarlar.com.tr/popup/haber-yazdir.asp?haber=2910 
19 Ağu 2012 - Geri kalışımızın sebebi olarak İslâm'ı gösterenlerin, Müslümanları bir tarafa bırakıp İslâm 
üzerinde konuşmaları ve “Kur'anın şu hükümleri,  ... 
 
Usta Kalemlerden Muhteşem Yazılar | Bilim ve İnanç 
www.arastirmaciyazarlar.com.tr/popup/haber-yazdir.asp?haber=796 
22 Kas 2010 - 3- Biz medeniyet, coğrafya, din ve genetik açıdan Avrupa'dan daha zengin olduğumuz 
halde; geri kalışımızın tek sebebi, eğitim sisteminde bu  ... 
 
Selçuk Küpçük : Gencebayı Arabeskten Ayrı Tutmak Lazım ... 
orhanabi.net/.../selcuk-kupcuk-gencebayi-arabeskten-ayri-tutmak-lazim-t... 
24 Eki 2010 - 1 gönderi 

Çünkü 20. yy. ulusları arasında geri kalışımızın bir çok nedenleri arasında müziğimizin de dikkate değer payı 
vardı! Hatta Mustafa Kemal 1  ... 
 
Kitap - Türkiye'nin Sanayileşme Serüveni, Kahraman Emmioğlu ... 
www.izedebiyat.com/kitap-turkiyenin-sanayilesme-seruveni-kahraman-e... 
... yetersiz eğitimin, teknolojik araştırmalar yerine taklitçiliğin ve Batı hayranlığının geri kalışımızın zeminini 
nasıl oluşturduğu yumuşak bir üslupla anlatılmaktadır. 
 
Spor'u bütün dünya kabul etti - Görüntü Gazetesi 
www.afyongoruntu.com/haber-4129-spor’u_butun_dunya_kabul_etti.ht... 
10 May 2013 - Genç nüfusun çokluğuna rağmen henüz sporda geri kalışımızın en önemli sebebi olarak 
eğitimsizliği gösteren Bıyıkoğlu, “Hedef milletin  ... 
 
Atatürk; İslam Dini Tamamen ilme Ve Mantığa Uygun Bir Dindir ... - Aşk 
www.tatliaskim.org › Genel › Dini Konular 
10 Haz 2007 - Geri kalışımızın en büyük nedenleri arasında dine yabancı kalışımız gelmektedir. İşte Atatürk 
sürekli bundan bahsetmektedir. Diyorki; "Kur'an-ı  ... 
 
'AYDINLIK' 'TGB' ve Eren Erdem.. Daha Ne Diyeyim… Cem Yağcıoğlu 
www.fbkg.org/aydinlik-tgb-ve-eren-erdem-daha-ne-diyeyim-cem-yagci... 
5 Nis 2012 - Arka planında hiçbir şaibe olmayan bir örgüt olmadan mücadele başlayamaz; zaten yerinde 
sayışımız ve hatta geri kalışımızın nedenleri  ... 
 
Günlük hayatımızda kur'an 
www.islamafaki.com/gunluk_hayatymyzda_kuran-t8684.0.html;imode= 
Şu halde geri kalışımızın temelinde yatan sebepleri iyi tespit etmeliyiz. Bunları saklamanın bir yararı yoktur. 
Müslümanlar, Kur'an bilinci ve bilgisi bakımından  ... 
 
Askfm.net 
askfm.net/?pnum=510&pt=Mezhepsizlik%20şu’rası 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
Güzel Yazılar - BİZİ GERİ BIRAKAN İSLAM MI? - Erzurum Yeni Asya 
www.erzurumyeniasya.com/haberdetay.asp?ID=28 

 

http://www.zehirli.org/konu/mezhepsizlik-su-rasi.html
http://www.arastirmaciyazarlar.com.tr/popup/haber-yazdir.asp?haber=2910
http://www.arastirmaciyazarlar.com.tr/popup/haber-yazdir.asp?haber=796
http://orhanabi.net/forum/basindan/selcuk-kupcuk-gencebayi-arabeskten-ayri-tutmak-lazim-t3527.html
http://www.izedebiyat.com/kitap-turkiyenin-sanayilesme-seruveni-kahraman-emmioglu-elips-kitap.htm
http://www.afyongoruntu.com/haber-4129-spor%E2%80%99u_butun_dunya_kabul_etti.html
http://www.tatliaskim.org/dini-konular/52427-ataturk-islam-dini-tamamen-ilme-mantiga-uygun-bir-dindir.html
http://www.tatliaskim.org/genel/
http://www.tatliaskim.org/dini-konular/
http://www.fbkg.org/aydinlik-tgb-ve-eren-erdem-daha-ne-diyeyim-cem-yagcioglu
http://www.islamafaki.com/gunluk_hayatymyzda_kuran-t8684.0.html;imode=
http://askfm.net/?pnum=510&pt=Mezhepsizlik%20%C5%9Fu%E2%80%99ras%C4%B1
http://www.erzurumyeniasya.com/haberdetay.asp?ID=28
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25 Haz 2009 - İkinci nokta: Geri kalışımızın sebebi olarak İslamı gösterenlerin, müslümanları bir tarafa 
bırakıp İslâm üzerinde konuşmaları ve “Kur'anın şu  ... 
 
Dinine gönülden bağlı lider ATATÜRK - Araklı Medya-ARAKLI MEDYA ... 
www.arakli.gen.tr › ... › MUSTAFA KEMAL › Hayatı ve Zaferleri 
15 Haz 2007 - 3 gönderi - 2 yazar 

Geri kalışımızın en büyük nedenleri arasında dine yabancı kalışımız gelmektedir. İşte Atatürk sürekli 
bundan bahsetmektedir. Diyorki; “Kur'an-ı  ... 
 
Eğitim Sistemimizin Temel Problemleri | Ceride-i Mülkiye 
cerideimulkiye.com/?p=108 
17 Şub 2011 - ... düşüncesi başta olmak üzere, pek çok alanda geri kalışımızın ve çağı yakalayamayışımızın 
yegâne sebebi olduğunu da düşünüyorum. 
 
Türkiye'de İslam Geçmişi ve İslami Uyanış - Muslim Academy 
muslim-academy.com/turkiyede-islam-gecmisi-ve-islami-uyanis/ 
3 May 2012 - Sonuçta da onlara göre geri kalışımızın sebebi askeri yeniliklere ayak uyduramayışımızdan 
kaynaklanıyordu. Bu yüzden de çözüm hep askeri  ... 
 
Medeniyet Temizlikle Başlar! - Şefkat Dergisi Ana Sayfa 
www.sefkatdergisi.com/sayi-4/98-medeniyet-temizlikle-baslar.html Müslümanlar olarak geri 
kalışımızın sebebi bu. Bazan işimiz gereği yurt dışı seyahatlerimiz oluyor. Avrupa'ya gidiyoruz. Orada 
karşılaştığımız bazı manzaralar  ... 
 
Tümü - Kötü Sözlük Mobil 
m.kotusozluk.com/goster.php?b=26179 
kısaltması `tcdd` olan, cumhuriyetin kuruluş yıllarından sonra büyük bir hataya düşüp/düşürülüp hiç 
geliştirilmeyen, geri kalışımızın simgelerinden olan kurum. 
 
Türkiyedeki Alevilik - 1 - VarlıktanVeriler.com 
www.varliktanveriler.com › Varlıktan Veriler 
Üçle-dörtle-beşle sınırlanamaz. İçtihat olmazsa bağnazlık başlar. Din de millet de geriler.Geri kalışımızın bir 
nedeni de budur. Meşhur Şeyhül İslam fetvaları. 
 
Kitap Kaynağı - İman ve Amel (Gönül Dünyamızdan - 6) 
www.kitapkaynagi.com › Yayınevleri › Nesil Production 
7-Hak âlidir, hiçbir şey ona galebe çalamaz. Hakka ancak hak yollarla hizmet edilir… 8-Allah'ın (cc) iki 
kanunu ve geri kalışımızın nedenleri… 9-İslam'a hizmet  ... 
 
Ekrem Sakar: İz Bırakanlar: Mehmed Akif Ersoy 
ekremsakar.blogspot.com/2011/03/iz-brakanlar-mehmed-akif-ersoy.html 
Birinci kısmın bütününü özetler mahiyette, geri kalışımızın yegâne sebebinin “İslâm'ın ancak adının 
kalması” yani dinimizin hakkıyla yaşanmaması olduğunu  ... 
 
Şubat - SokaklarBizimdir | Sokakların gerçek sahipleri.. 
stylezin.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
1 Şub 2011 - ... domuz eti yemek, asriliğin, ileri fikirliliğin alameti farikası sayılmakta, aksini yapmak ise geri 
kalışımızın sebeplerin biri olarak gösterilmektedir. 
Kurtuluşumuzun tek çaresi var! - Aydın haberleri 
www.mucadele.com.tr/haber/basindan-sectiklerimiz/...tek...var/30792 
2 Ağu 2011 - Nedir bizim bu geri kalışımızın sebebi? Bu durumun tek açıklaması vardır: Türkiye 60-70 yıldan 
beri dünyanın en kötü yönetilen ülkelerinden  ... 
 
Türkiye'nin Sanayileşme Serüveni Kitabı haberi 
www.haberler.com › Güncel › Haber 
21 Haz 2013 - ... teknolojik araştırmalar yerine taklitçiliğin ve Batı hayranlığının geri kalışımızın zeminini 
nasıl oluşturduğu yumuşak bir üslupla anlatılmaktadır. 

http://www.arakli.gen.tr/forum/showthread.php?p=91854
http://www.arakli.gen.tr/forum/forumdisplay.php?f=130
http://www.arakli.gen.tr/forum/forumdisplay.php?f=131
http://cerideimulkiye.com/?p=108
http://muslim-academy.com/turkiyede-islam-gecmisi-ve-islami-uyanis/
http://www.sefkatdergisi.com/sayi-4/98-medeniyet-temizlikle-baslar.html
http://m.kotusozluk.com/goster.php?b=26179
http://www.varliktanveriler.com/turkiyedeki-alevilik-1
http://www.varliktanveriler.com/varliktan-veriler
http://www.kitapkaynagi.com/product/nesil-production/iman-ve-amel-gonul-dunyamizdan---6
http://www.kitapkaynagi.com/yayinevleri
http://www.kitapkaynagi.com/catalog/nesil-production/grid/aurora2
http://ekremsakar.blogspot.com/2011/03/iz-brakanlar-mehmed-akif-ersoy.html
http://stylezin.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
http://www.mucadele.com.tr/haber/basindan-sectiklerimiz/kurtulusumuzun-tek-caresi-var/30792
http://www.haberler.com/turkiye-nin-sanayilesme-seruveni-kitabi-4752624-haberi/
http://www.haberler.com/guncel/
http://www.haberler.com/
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Mezhepsizlik Nedir? - risaleinuur - Blogcu.com 
risaleinuur.blogcu.com/mezhepsizlik-nedir/8625952 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan  ... 
[WML] 
 
ŞUBAT ve ŞEHADET - Zeynep Der. 
www.zeynepder.org/forum/index.php?topic=15826.65;wap 

 
 

O, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde 
durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak ve hakikate  ... 
 
Osmanli'da Matbaa Ve Sakli GerÇekler - Istikamet Forum 
www.istikamet.eu › ... › İslam ve Osmanlı Tarihi 
12 Haz 2008 - 1 gönderi - 1 yazar 

Batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın Osmanlı'ya geç geldiği” 
tezi öne sürülmüştür. Şimdiye ... 
 
Matbanın osmalıya getirilişi hakında kısa bilgi veriniz... - Eodev.com 
eodev.com › Sosyal Bilgiler › Ortaokul 
Batı karşısında topyekün geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın Osmanlı'ya geç geldiği” 
tezi öne sürülmüştür. Şimdiye değin bu görüş  ... 
 
Konuyu görüntüle - Siyasal İslam Çıkmazı! - Siyasi Forum 
www.siyasiforum.net › ... › Siyasi İdeolojiler ve Kavramlar 
7 Eyl 2013 - 11 gönderi - 6 yazar 

Oysa bizim geri kalışımızın tek bir sebebi vardı ve bu görülemedi. 11. Asırda bu islam ümmetinin bilim de, 
tıp ta, mimari de,felsefe de, matematik  ... 
 
Ömer Hayyam - Pagina 4 - Religie, Cultuur en Geschiedenis ... 
forum.turksestudent.nl › TS-Algemeen › Religie, Cultuur en Geschiedenis 
20 Haz 2011 - 15 gönderi - 4 yazar 

Bilim ve teknolojide geri kalışımızın en önemli sebeplerinden bir kısmı aşağıda sıralanmıştır: 1. Objektif 
bilim zihniyetinin ve analizci, araştırıcı,  ... 
 
biyografi.net: Muhammed Harb biyografisi burada ünlülerin ... 
www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=5199 
Ne yazık ki bir Arap, bir Acem düşünürü çıkıp geri kalışımızın ciddi analizini yapmadı; onların bir kısmı 
Batı'nın değirmenine bilerek su taşırken, bir kısmı da  ... 
 
İnsanların kötüsü - Web Hattı 
www.webhatti.com › Eğitim - Kültür - Yaşam › İslam ve Din Kültürü 
9 Eyl 2011 - 1 gönderi 

İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
 
İSKİLİPLİ ATIF HOCA ( 1876-1926m. ) - iSLAMKENT islami forum 
www.islamkent.org › Forum › İz Bırakanlar › İslam Alimleri 
6 Nis 2009 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriylegeri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 
 
Sahte aydın Şiiri - Mehmet Çiftci - Antoloji.Com 
www.antoloji.com/sahte-aydin-siiri/ 

 
 

http://risaleinuur.blogcu.com/mezhepsizlik-nedir/8625952
http://www.zeynepder.org/forum/index.php?topic=15826.65;wap
http://www.istikamet.eu/showthread.php?24022-Osmanli%E2%80%99da-Matbaa-Ve-Sakli-Ger%C3%87ekler&langid=1
http://www.istikamet.eu/forumdisplay.php?41-%C3%9Dslam-ve-Osmanl%C3%BD-Tarihi
http://eodev.com/gorev/389935
http://eodev.com/arsiv/39-Sosyal_Bilgiler
http://eodev.com/arsiv/39-Sosyal_Bilgiler/4-Ortaokul
http://www.siyasiforum.net/viewtopic.php?f=15&t=24223
http://www.siyasiforum.net/viewforum.php?f=15
http://forum.turksestudent.nl/topic/45894-oemer-hayyam/page__st__45
http://forum.turksestudent.nl/forum/41-ts-algemeen/
http://forum.turksestudent.nl/forum/6-religie-cultuur-en-geschiedenis/
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=5199
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/741932-insanlarin-kotusu.html
http://www.webhatti.com/#egitim-kultur-yasam
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/
http://www.islamkent.org/showthread.php?3175-%C4%B0SK%C4%B0L%C4%B0PL%C4%B0-ATIF-HOCA-(-1876-1926m-)
http://www.islamkent.org/forum.php
http://www.islamkent.org/forumdisplay.php?50-%C4%B0z-B%C4%B1rakanlar
http://www.islamkent.org/forumdisplay.php?52-%C4%B0slam-Alimleri
http://www.antoloji.com/sahte-aydin-siiri/
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Derecelendirme: 10/10 - 1 oy 

İslâm'mış sorumlusu geri kalışımızın, Ona göre inanmak belası başımızın. Demokrat geçinir ya dinlemez 
karşı fikri, Uyuşmuyor tavrıyla çelişiyor her zikri. 
 
Türk Modernleşmesinde Ziya Gökalp'in Önemi - Edeb yâ hû 
www.edebyahu.com/odev/.../turk-modernlesmesinde-ziya-gokalpin-one... 
Örneğin Abdullah Cevdet e göre: Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamızdır; dejenere geleneklerimizdir. Bizi 
yenen güç bizim görmek istemeyen gözlerimiz,  ... 
 
OSMANLIYA MATBAANIN GELİŞİ - kaplanburak 
kaplanburak.blogcu.com/osmanliya-matbaanin-gelisi/1170627 
12 Mar 2007 - Batı karşısında topyekün geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın 
Osmanlı'ya geç geldiği” tezi öne sürülmüştür. Şimdiye  ... 
 
Gazete Kültür | İki yazı iki duruş! | HABER KÜLTÜR 
www.haberkultur.net/HD5015_-iki-yazi-iki-durus.html 
Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve âdetler; 
özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler; donmuş fıkıh, içtihat  ... 
 
Araştırma 92. Sayı - Bilim ve Teknik Araştırma Vakfı - BiLTAV 
www.biltav.com/index.php?view=article&catid... 
Eğitim, Bilim ve Teknikte Geri Kalışımızın Sebepleri Prof.Dr.MustafaÖzdemir 36 - 2. SOSYOLOJİ. Sosyal 
Sınıflar Osman ZİYAOĞLU 27 - 8. Sosyal Alanlar Osman  ... 
[PDF] 
 
Ön söz - Motif Akademi 
www.motifakademi.com/.../7309EVA011458090113_article_ready.pdf 
yazan: A KOÇAK - İlgili makaleler 

üzere geri kalışımızın ana sebeplerini tespit ederek, bunların tedavisine çalışan bir ...Filibeli, yukarıdaki 
ifadelerden de anlaşıldığı üzere geri kalışımızın,. 
 
MUSA CARULLAH BİGİYEF 
www.kurannesli.info/bilgibankasi/yazi.asp?id=979 
6 Ağu 2005 - 1- Geri kalışımızın en büyük sebebi, İslamiyet'i amelden ayırma belasıdır. İlminde, dininde 
hakiki ölçüsü, ameli fayda ve içtimai menfaat ve de  ... 
 
KİTAPLAR MEDENİYETİN ANAHTARIDIR - sait karagöz 
saitkaragoz.com/index.php/kitap.../156-kitaplar-medeniyetin-anahtaridir 
10 Mar 2012 - Okullarda okuma zevk ve alışkanlığına önem verilmemesi, söz ve konuşmanın önde gelmesi, 
bence geri kalışımızın başlıca sebeplerinden  ... 
 
Frenk mukallitliği ve şapka - İskilipli Mehmet Âtıf - Google Books 
books.google.com/books/about/Frenk_mukallitliği_ve_şapka.html?id... 
O, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın .... Atıf hoca 1924 yılında 
Frenk Mukallitliği ve Şapka kitabını neşretti. 
 
Ali Bulaç - Kime ihtiram! - Sayfa 24 - İhvan Forum 
www.ihvanforum.org › ... › Güncel Konular › Gündem › Köşe Yazıları 
12 Eyl 2012 - 1) Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf 
ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
43 
www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/s2015/43.htm 
Örneğin bizim bilimde geri kalışımızın din adamlarının sorumlu tutulması gibi. B. Kendi geçmişleri 
hakkındaki en güvenilir kaynaklar sağlamak veya onları  ... 
 
REFORM | Alim | Dini ve İslami Programlar | Dini Kitaplar | Dini ... 

http://www.edebyahu.com/odev/205/turk-modernlesmesinde-ziya-gokalpin-onemi
http://kaplanburak.blogcu.com/osmanliya-matbaanin-gelisi/1170627
http://www.haberkultur.net/HD5015_-iki-yazi-iki-durus.html
http://www.biltav.com/index.php?view=article&catid=40%3Ayaynlanm-saylar&id=54%3Aarastirma-92-sayi&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=60
http://www.motifakademi.com/uploads/articles/public/7309EVA011458090113_article_ready.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:bldK2gUWzBPsiM:scholar.google.com/
http://www.kurannesli.info/bilgibankasi/yazi.asp?id=979
http://saitkaragoz.com/index.php/kitap-okuma/11-kitap-okuma/156-kitaplar-medeniyetin-anahtaridir
http://books.google.com/books/about/Frenk_mukallitli%C4%9Fi_ve_%C5%9Fapka.html?id=nm2bGwAACAAJ
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?114409-Ali-Bula%C3%A7-Kime-ihtiram!/page24
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?93-G%C3%BCncel-Konular
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?20-G%C3%BCndem
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?151-K%C3%B6%C5%9Fe-Yaz%C4%B1lar%C4%B1
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/s2015/43.htm
http://www.alim.gen.tr/haber/reform
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www.alim.gen.tr/haber/reform 
3 Tem 2013 - Bir kısmı, geri kalışımızın sebebini İslâm dinine yüklediler. Bunların bir kısmı bunu açıkça ifade 
etmekten çekinmediler. İslâm dinine açıktan  ... 
 
Cahit Saraçoğlu - EĞİTİME BİR KATKIDA CAVİT TORUN'DAN 
medyaspot.com/yazar/EGITIME-BIR-KATKIDA-CAVIT...DAN/544 
Özgün ve yeterli bir eğitim veremiyoruz. İyi bir marangoz, iyi bir din adamı, iyi bir doktor yetiştirmeliyiz. 
Batıdan geri kalışımızın en büyük nedenidir yetişmiş insan  ... 
 
Bediüzzamana göre İslam aleminin ana meseleleri ve çözüm yolları ... 
www.bediuzzamansaidnursi.org/.../bediüzzamana-göre-islâm-âleminin-an... 
"Medeniyette geri kalışımızın en büyük sebebinin, istibdaddan sonra, mürşid-i umumi üçbüyük şube olan 
ehl-i medrese, ehl-i mekteb ve ehl-i tekkenin  ... 
 
Ders : TÜRKÇE –DİLBİLGİSİ adi soyadi : konu: hece-harf - Documents 
okuladocs.com/docs/62/index-138443-1.html 
7 Oca 2013 - Başka milletlerden geri kalışımızın nedeni nedir? A) Halkın tembel oluşu. B) Yurdumuzun çok 
küçük oluşu. C)Halkın çoğunun okuma-yazma  ... 
 
Bilim teknoloji Çalışma Gurubu Başkanı Ramazan BAKKAL ... 
www.gunyurdu-bakraz.com/?Syf=18&Hbr=466934&/... 
17. yüzyıla ayna tutan Kâtip Çelebi ve 20. yüzyıla aynatutan Mehmet Akif sıkıntıların temelinde bilim ve 
teknikte geri kalışımızın yattığını yazmışlar, söylemişler,  ... 

 

27 | Eylül | 2013 | BİLDİRİ - YORUM 
kumkale.wordpress.com/2013/09/27/ 
27 Eyl 2013 - Şimdi kendi dilimizle değil, onların dili ile öğrenmeye çalıştığımızdan onlardan geride kalmaya 
mahkumuz.. Yani geri kalışımızın sebebi onlar  ... 
 
DrTUS.com 
m.drtus.com/anasayfa.php?sayfa=forumlar&islem...cat... 
Geri kalışımızın nedeni fiili duamızın eksikliğindendir.. ''En Çok Say edene veririm''diyor.. yani en çok 
çalışana veririm diyor dikkat edin... dünya hayatı çalışma  ... 
 
Sünnet, bid'at ve mezhepsizlik şu'rası - Sadakat.Net "Dinine sadık ... 
www.sadakat.net/merakedilenler/.../07-SunnetBidatveMezhepsizlik.htm 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
Türkiye'nin Sanayileşme Serüveni - Elips Kitap - Siyasal Kitabevi 
www.siyasalkitap.com › ... › Ekonomi - Ekonometri › Türkiye Ekonomisi 
... yetersiz eğitimin, teknolojik araştırmalar yerine taklitçiliğin ve Batı hayranlığının geri kalışımızın zeminini 
nasıl oluşturduğu yumuşak bir üslupla anlatılmaktadır. 
 
süleymaniye dersleri: * 19- Değişim = Reform 
suleymaniyedersleri.blogspot.com/2011/01/19-degisim-reform.html 
18 Oca 2011 - İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası da yoktur. Milyonlarca insan, ehil olup 
olmadığına bakmadan kitap yazıyor, güya ictihad  ... 
 
Evliyaullah ile İlgili Kudret Hikayeleri Hakkında | Hayata Ve Varoluşa ... 
www.hayatinanlaminedir.com/evliyaullah-ile-ilgili-kudret-hikayeleri-hak... 
Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
 
104001042011 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi 
ebs.omu.edu.tr/ebs/ders.php?dil=tr&zs=1&mod=1... 

http://medyaspot.com/yazar/EGITIME-BIR-KATKIDA-CAVIT-TORUN-DAN/544
http://www.bediuzzamansaidnursi.org/icerik/bedi%C3%BCzzamana-g%C3%B6re-isl%C3%A2m-%C3%A2leminin-ana-meseleleri-ve-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-yollari
http://okuladocs.com/docs/62/index-138443-1.html
http://www.gunyurdu-bakraz.com/?Syf=18&Hbr=466934&/Bilim-teknoloji-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Gurubu-Ba%C5%9Fkan%C4%B1---Ramazan-BAKKAL-Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-ve-Ba%C5%9Fbakana-Mektup-g%C3%B6nderdi.
http://kumkale.wordpress.com/2013/09/27/
http://m.drtus.com/anasayfa.php?sayfa=forumlar&islem=konuoku&cat_id=5&forum_id=40&topic_id=18551
http://www.sadakat.net/merakedilenler/SunnetBidatNedir/01Bolum/07-SunnetBidatveMezhepsizlik.htm
http://www.siyasalkitap.com/168996-turkiye-39-nin-sanayilesme-seruveni-kahraman-emmioglu.html
http://www.siyasalkitap.com/kategoriurunleri.asp?c=647
http://www.siyasalkitap.com/kategoriurunleri.asp?c=648
http://suleymaniyedersleri.blogspot.com/2011/01/19-degisim-reform.html
http://www.hayatinanlaminedir.com/evliyaullah-ile-ilgili-kudret-hikayeleri-hakkinda/
http://ebs.omu.edu.tr/ebs/ders.php?dil=tr&zs=1&mod=1&program=2651&did=53502&mid=232092&pmid=4049
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Doğu ve Batı uygarlıklarında Eğitim Felsefesinin kullanılma yöntemleri. 3. Eğitimde,gelişmiş ülkelere 
göre geri kalışımızın sebepleri. 4. Eğitimde Paradigmalar. 
 
İslam Adına Her şey Burada: Nisan 2009 
filmdivxislam.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 
22 Nis 2009 - O, "Frenk Mukallitliği ve Şapka" ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek 
sebepleri üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. Ne var  ... 
 
din medeniyet ve laiklik kitabinin ozeti ahmet selim zeki onal 
bilgidagi.com/.../din-medeniyet-ve-laiklik-kitabinin-ozeti-ahmet-selim-ze... 
2 Tem 2012 - ... ortaçağdan günümüze doğu-batı münasebetleri, din-medeniyet ilişkileri, dinin terakkiye 
mani olup olmadığı geri kalışımızın sebepleri, batıda  ... 
 
Müslümanlar niçin geri kaldı? - BilgininEfendisi.Net 
www.bilgininefendisi.net/forum/index.php?topic=30771.5;wap2 
12 Tem 2008 - tabliğ ve irşadda hafifleme.. hala daha islam ümmetinin lideri görülen türk milleti 
yatıyor... geri kalışımızın en büyük sebebi budur bence. 
 
yazdır - YAZDIR 
www.kuraniterbiye.com/yazdir.php?haber_id=82 
6 Tem 2009 - Şu halde geri kalışımızın temelinde yatan sebepleri iyi tespit etmeliyiz. Bunları saklamanın bir 
yararı yoktur. Müslümanlar, Kur'an bilinci ve  ... 
[PDF] 
 
indir - Beyaz Nokta Vakfı 
www.beyaznokta.org.tr/.../analız%20raporları%20OKUL%20GENCLIGI... 
"Sporda geri kalışımızın nedenleri", DPT Sosyal Planlama Başkanlığı yayını. ∗∗. "Eko-Liberal Politika", Tınaz 
Titiz, Đnkilap Kitapevi, 1993 Sh.125 'enflasyonla  ... 
 
Dinine Gönülden Bağlı Bir Lider! - Zeytinburnu - Haber 
www.zeytinburnuhaber.org/nuri.../540,dinine-gonulden-bal-bir-lider.ht... 
8 Eki 2011 - Geri kalışımızın en büyük nedenleri arasında dine yabancı kalışımız gelmektedir. İşte Atatürk 
sürekli bundan bahsetmektedir. Diyor-ki Kur'an-ı  ... 
 
Matbaanın Osmanlı'ya Gelişi - Forumexe 
www.forumexe.com/frm/.../285685-matbaanin-osmanli-ya-gelisi.html 
12 Tem 2012 - 1 gönderi 

Batı karşısında topyekün geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın Osmanlı'ya geç geldiği” 
tezi öne sürülmüştür. Şimdiye  ... 
 
L A İ K L İ K 
bagimsizkemalist.hareket-forum.net/t68-l-a-i-k-l-i-k 
Tarih boyunca geri kalışımızın en önemli nedenleri, boş inançlardan, dinimizle hiçbir ilgisi olmayan akıl ve 
mantık dışı görüşlerden doğmuştur. ****** diyor ki: 
[DOC] 
 
dosyayı indir - Prof.Dr.Yunus Vehbi YAVUZ 
www.yunusvehbiyavuz.com/FileUpload/.../tarikat-i_muhammediye.doc 
Günümüzde geri kalışımızın, başarısızlıklarımızın asıl sebebini bu noktada aramamız gerekir. İslam'ın 
sadece manevî ve ruhanî cephesini ilke edinip hayatı ona  ... 
 
Şubat"ta Bir Kardelen: İskilipli Atıf Hoca - mehmedakifersoy - Blogcu ... 
mehmedakifersoy.blogcu.com/subat-ta-bir-kardelen-iskilipli.../5846124 
O, "Frenk Mukallitliği ve Şapka" ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde 
durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak ve hakikate  ... 
 
9-Müctehide ihtiyaç var mıdır? - İslami Forum 

http://filmdivxislam.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://bilgidagi.com/kitaplar/guncel-kitap-ozetleri/4502/din-medeniyet-ve-laiklik-kitabinin-ozeti-ahmet-selim-zeki-onal.html
http://www.bilgininefendisi.net/forum/index.php?topic=30771.5;wap2
http://www.kuraniterbiye.com/yazdir.php?haber_id=82
http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/anal%C4%B1z%20raporlar%C4%B1%20OKUL%20GENCLIGI%20SIDDET%20ANALIZI.pdf
http://www.zeytinburnuhaber.org/nuri-yuceer/540,dinine-gonulden-bal-bir-lider.html
http://www.forumexe.com/frm/turkiye-osmanli-ve-ulu-onder-ataturk/285685-matbaanin-osmanli-ya-gelisi.html
http://bagimsizkemalist.hareket-forum.net/t68-l-a-i-k-l-i-k
http://www.yunusvehbiyavuz.com/FileUpload/ks11976/File/tarikat-i_muhammediye.doc
http://mehmedakifersoy.blogcu.com/subat-ta-bir-kardelen-iskilipli-atif-hoca/5846124
http://www.islamiforum.net/Thread-9-M%C3%BCctehide-ihtiya%C3%A7-var-m%C4%B1d%C4%B1r
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www.islamiforum.net › İSLAMİ KONULAR › Dini Sorular 
26 Nis 2008 - 1 gönderi - 1 yazar 

İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
 
Türk-Kürt ekseninde Said Nursî formülü (2) - Vehbi KARAKAŞ 
www.demokratgebze.com.tr/turk-kurt-ekseninde-said-nursi-102ormulu-... 
30 Tem 2010 - Bunlar, aynı zamanda Üstad Nursi'ye göre, geri kalışımızın sebepleridir. Dövüş ve kavganın, 
anarşi ve terörün olduğu yerde kalkınma, ilerleme  ... 
 
Mezhepsizlik şu'rası - Mishakal,Büyü ve Büyüler,Aşk Büyüsü Forum ... 
www.mishakal.com › ... › İslamiyet / Dinimiz İslam › ALLAH CC 

 
 

6 May 2010 - 1 gönderi - 1 yazar 

İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
[PDF] 
 
Safahat'ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine - the journal of ... 
www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1.../erol_ertan.pdf 
... gayret harcayarak Batı toplumları gelişmişlikle ilerlerken bilimsel ve teknolojik alandangeri 
kalışımızın sebebi ise eğitim sistemimizin uygulanabilir bilgilerden. 
 
100 CEVAP - Afyon Haber 
www.afyonhaber.com/kose.../sehrin-gelismis-oldugunu-nasil-anlarsin.ht... 
7 Tem 2012 - GERİ KALIŞIMIZIN SEBEBLERİ CİDDİ MANADA MASAYA YATIRILMALI VE ÇÖZÜMLER İÇİN DE 
ACİL ÇABA GÖSTERİLMELİDİR. Cevapla. 
[DOC] 
 
Avşarlılar - Bolu-Gerede-İkinciafşar Köyü... 
www.ikinciafsar.net/afk14/n&szn/avsarlilar.doc 

 

Kalkınmada, hâlâ geri kalışımızın sebepleri bu cümlede özetlenmiyor mu? Bu düşünce üzerine söylenecek 
söz bulamıyoruz. Bu derecede değer sahibi olan H. 
 
“Spor kendini dünyaya kabul ettirdi” | Afyon Kurtuluş Haber 
www.kurtulusgazetesi.com.tr/spor/spor-kendini-dunyaya-kabul-ettirdi/ 
9 May 2013 - Genç nüfusun çokluğuna rağmen henüz sporda geri kalışımızın en önemli sebebi olarak 
eğitimsizliği gösteren Bıyıkoğlu, “Hedef milletin  ... 
 
Yapılmış tüm yorumları görüntüle... - Eğitim ve Ötesi 
www.egitimveotesi.com/tumyorumlar.aspx 
için yapılan yorum, "Batıdan geri kalışımızın sebepleri üzerine düşünen Peyami Safa Avrupa'nın Yunan 
zekasından ve geometrisinden doğduğunu;bu nedenle  ... 
 
Din, Medeniyet ve Laiklik - TurkLib 
turklib.uz/engine/includes/print.php?category=general_history... 
14 Ara 2011 - ... ortaçağdan günümüze doğu-batı münasebetleri, din-medeniyet ilişkileri, dinin terakkiye 
mani olup olmadığı geri kalışımızın sebepleri, batıda  ... 
 
Şahin: Uzaya Hâkim Olan Dünyada Söz Sahibi Olacak - Anadolu'da ... 
www.an-ha.com/haberdetay.php?haber=272 
23 Mar 2011 - Batı'nın teknik sahada yükselişi karşısında geri kalışımızın nedenleri arasında bilgiye önem 
verilmemesinin yanında kendimizi onlardan aşağı  ... 
 
Geliniz, hep beraber insanın bütün problemlerini çözmede bir ... 

http://www.islamiforum.net/Forum-%C4%B0SLAM%C4%B0-KONULAR
http://www.islamiforum.net/Forum-Dini-Sorular?page=38
http://www.demokratgebze.com.tr/turk-kurt-ekseninde-said-nursi-102ormulu-2-102123yy.htm
http://www.mishakal.com/sitemap/mezhepsizlik-su-8217-t8284.html
http://www.mishakal.com/sitemap/islamiyet-dinimiz-islam-f13.html
http://www.mishakal.com/sitemap/allah-c-c-f87.html
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1_dil_edebiyat/erol_ertan.pdf
http://www.afyonhaber.com/kose-yazarlari/sehrin-gelismis-oldugunu-nasil-anlarsin.htm
http://www.ikinciafsar.net/afk14/n&szn/avsarlilar.doc
http://www.kurtulusgazetesi.com.tr/spor/spor-kendini-dunyaya-kabul-ettirdi/
http://www.egitimveotesi.com/tumyorumlar.aspx
http://turklib.uz/engine/includes/print.php?category=general_history-religion-science&altname=din_medeniyet_ve_laiklik
http://www.an-ha.com/haberdetay.php?haber=272
http://www.kitapalemi.com/kitaps/ajax_hakkinda_getir.asp?id=20657
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www.kitapalemi.com/kitaps/ajax_hakkinda_getir.asp?id=20657 
 
 

Yüzyıldır geri kalışımızın sebepleri bulunmaya çalışıldı. Teoriler ileri sürüldü. Görüldü ki, esas sorun 
yakalanmadı. Acaba ilerlemek, zafer, dünya devleti olmak  ... 
 
YAZDIR - Şahin: “Uzaya hâkim olan dünyada söz sahibi olacak” 
rasyonelhaber.com/yazdir.php?mid=h&id=2102 
Batı'nın teknik sahada yükselişi karşısında geri kalışımızın nedenleri arasında bilgiye önem verilmemesinin 
yanında kendimizi onlardan aşağı görüşümüzün de  ... 
 
Kötü âlimler, din iman hırsızlarıdır - 1923Turk 
www.1923turk.com › Genel Kültür › İslam 
14 Tem 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
 
önemli uyarı ! : 100 soruda mustafa kemal atatürk 
www.mustafakemal.at/HTM/100soruda_ataturk.htm 
54) Atatürk, ekonomik bakımdan geri kalışımızın, bir az gelişmiş ülke oluşumuzun sebeplerini nasıl 
açıklıyordu ve Atatürk'e göre tarihi olayların en önemli etkeni  ... 
 
Dinimizi yıkma planları | İNSAN VE KAİNAT 
insanvekainat.blogspot.com/2010/03/dinimizi-ykma-planlar.html 
15 Mar 2010 - İctihad kapısını kimse kapatmamıştır. Ehli olmadığı için kendiliğinden kapanmıştır. İctihad 
edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
 
Özelleştirmenin neresindeyiz? - AK Parti |AKParti Forum |AK ... 
www.akpartiforum.com/archive/ozellestirmenin-neresindeyiz-t15509.html 
13 Haz 2007 - 3 gönderi - 3 yazar 

Bizim böylesine geri kalışımızın temelinde, ekonomik sistemimizin “ucube” olması yatıyor. Nedir bu 
“ucube” derseniz; bu durumu oturup izah  ... 
[PDF] 
 
Untitled - Eğitim Bir Sen 
www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/.../229-egitimbirsen.org.tr-229.pd... 
her alanda benimseme bakımından bazı farklılıklar göze çarpar. Tanzimat hareketi daha ılımlı bir anlayı- şa 
sahiptir. Geri kalışımızın sebebini dini layıkı oldu-. 
 
islamharfleri.com > Metinler - İslamharfleri.net 
www.islamharfleri.net/yazilar/islahihuruftan.html 
İlerleyemeyişimizin, Avrupa devletlerinden geri kalışımızın sebeplerini de buna bağlar. Ayrıca harflerin, 
fenlerin kapısı olduğunu ve bu kapının ağır yapılmaması  ... 
 
AYYILDIZ TOROS | Serik-Antalyanin-Ilcesi-Degil-mi 
www.ayyildizgazetesi.com/haber-17203-Serik-Antalyanin-Ilcesi-Degil-m... 

 
 

31 Oca 2013 - Ama rakamlar önce Serik olmadığını gözler önüne seriyor.Kendisi harita mühendisi sevgili 
başkanımızın.Okullaşma konusunda geri kalışımızın  ... 
 
cerrahpaşa hastanesinde yatmakta olan başkan yardımcımızın genç 
www.yozgat.org.tr/haber_detay.php?haber_no=358 
18 Mar 2010 - Bundan sonra yapılacak girişimlerin 'beyhude' olacağını iddia eden Gazeteniz, geri 
kalışımızın en önemli nedenleri arasında da kulis  ... 
 
Ahmet Vural' la Söyleşi - guzinosmancikkfan - Blogcu.com 

http://rasyonelhaber.com/yazdir.php?mid=h&id=2102
http://www.1923turk.com/showthread.php?p=392551
http://www.1923turk.com/forumdisplay.php?f=43
http://www.1923turk.com/forumdisplay.php?f=83
http://www.mustafakemal.at/HTM/100soruda_ataturk.htm
http://insanvekainat.blogspot.com/2010/03/dinimizi-ykma-planlar.html
http://www.akpartiforum.com/archive/ozellestirmenin-neresindeyiz-t15509.html
http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/229-egitimbirsen.org.tr-229.pdf
http://www.islamharfleri.net/yazilar/islahihuruftan.html
http://www.ayyildizgazetesi.com/haber-17203-Serik-Antalyanin-Ilcesi-Degil-mi.html
http://www.yozgat.org.tr/haber_detay.php?haber_no=358
http://guzinosmancikkfan.blogcu.com/ahmet-vural-la-soylesi/2381266
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guzinosmancikkfan.blogcu.com/ahmet-vural-la-soylesi/2381266 
Geri kalışımızın ana sebeplerinden biri budur. Kendi konunuzda kaç kitap var bunu bilmiyorsanız burada bir 
eksiklik var demektir. Türkiye'deki bütün kitap ve  ... 
 
Hocam.com | Üniversite Forumu > Çin Seddi'nin sırrı çözüldü. /2 
www.hocam.com › FORUMLAR › KONU DIŞI 
9 Eyl 2010 - 10 gönderi - 6 yazar 

Bugün evime ekmek girsin ilerde çocuğum ne yaparsa yapsın zihiyeti bir yerde geri kalışımızın en büyük 
nedeni. 09.08.2010 22:50 PM. Tuğrul. 
 
Osmanlı'nın Gerçek Yüzü | Hürrem Sultan 
www.hurrem.net › Osmanlı tsunamisi 
Çünkü içeriden eleştiriliyordu bozguna uğramış evlatlarınca, bir; ikincisi de, geri kalışımızın faturasını habire 
ona kesiyorduk. Bizi geri bıraktıran, oydu. Osmanlı  ... 
 
Pandora - Türkiye'nin Sanayileşme Serüveni : Sanayicilik Anılarım ... 
www.pandora.com.tr › Türkçe Kitaplar › Elips › Türkiye İktisat Tarihi 
... yetersiz eğitimin, teknolojik araştırmalar yerine taklitçiliğin ve Batı hayranlığının geri kalışımızın zeminini 
nasıl oluşturduğu yumuşak bir üslupla anlatılmaktadır. 
 
Reform # - XVEY.com 
ansiklopedi.xvey.com/tr/reform.html 
Bir kısmı, geri kalışımızın sebebini İslam dinine yüklediler. Bunların bir kısmı bunu açıkça ifade etmekten 
çekinmediler. İslam dinine açıktan cephe aldılar. 
 
Avrupa Türk Avrupali Türklerin Sesi - DİLİMİZ KİMLİK KARTIMIZDIR ... 
www.avrupaturk.be/modules.php?name=News&file=article&sid... 
Yani geri kalışımızın sebebi onlar değildir. Suçlu tamamen Amerikan sevdası uğruna dilini ve kültürünü 
milletine unutturan ve yabancı kültürlere milletini teslim  ... 
 
Din noksan değildir - Masalca 
www.masalca.net/islamiyet-hakkinda.../59756-din-noksan-degildir.html 

 
 

Kapatmaya yetkisi olanın açmaya da yetkisi olur. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
Milyonlarca insan ehil olup olmadığına bakmadan,  ... 
[DOC] 
 
İslâm ve Gerçekler - Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 
mtemiz.pamukkale.edu.tr/.../İSLÂM%20VE%20%20GERÇEKLER.doc 
23 Nis 2012 - Çoğu insanlar, hattâ maâlesef birçok devlet adamımız dahî, Avrupa karşısında geri 
kalışımızın baş sorumlusu olarak İslâm'ı, yâni dinimizi  ... 
 
Dindar nesil mi, Asım'ın nesli mi? - Derin Düşünce 
www.derindusunce.org/2012/02/13/dindar-nesil-mi-asimin-nesli-mi/ 
13 Şub 2012 - Çünkü Fikret'in Haluk'u geri kalışımızın müsebbibi olarak O'nu işaret etmektedir. Akif buna 
şiddetle karşı çıkmaktadır; Ona göre, Kur'an'ı  ... 
 
Mahkeme Kararı İle Döndü | Malatya Aktuel - Malatya Haber Sitesi 
www.malatyaaktuel.com/.../haber-11612-Mahkeme_Karari_Ile_Dondu.h... 
18 May 2009 - Malatya olarak çevre illere göre geri kalışımızın başlıca sebeblerinden biriside kendi içimizde 
yetiştirdiğimiz kıymetli şahsiyetli kendini  ... 
 
Altan Öymen - ABD'den iyi haber: Erdal İnönü artık otelde | Makale ... 
www.turkcebilgi.com/kose.../abdden-iyi-haber-erdal-inonu-artik-otelde 
İnönü'nün bu konudaki tezi biliniyor: '300 Yıllık Gecikme' adlı kitabında ortaya koyduğu gibi, ekonomik 
açıdan geri kalışımızın başlıca nedeninin bilimsel  ... 

http://www.hocam.com/forum/92379/2/cin_seddinin_sirri_cozuldu/
http://www.hocam.com/forum_giris.php
http://www.hocam.com/forumlar/32/1/konu-disi/
http://www.hurrem.net/osmanli-tsunamisi/osmanli-nin-gercek-yuzu.html
http://www.hurrem.net/osmanli-tsunamisi/index.html
http://www.pandora.com.tr/urun/turkiye-nin-sanayilesme-seruveni-sanayicilik-anilarim-ve-sanayiciligin-tarihcesi/304499
http://www.pandora.com.tr/turkce_kitaplar
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/elips/3526
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/elips/3526/turkiye-iktisat-tarihi/51
http://ansiklopedi.xvey.com/tr/reform.html
http://www.avrupaturk.be/modules.php?name=News&file=article&sid=350
http://www.masalca.net/islamiyet-hakkinda-hersey-dini-sozluk-dualar-vs/59756-din-noksan-degildir.html
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%20VE%20%20GER%C3%87EKLER.doc
http://www.derindusunce.org/2012/02/13/dindar-nesil-mi-asimin-nesli-mi/
http://www.malatyaaktuel.com/inx/haber-11612-Mahkeme_Karari_Ile_Dondu.html
http://www.turkcebilgi.com/kose-yazisi/83123/abdden-iyi-haber-erdal-inonu-artik-otelde
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[DOC] 
 
İMAN VE AMEL-29 HAZİRAN 1980-YOZGAT ... - Ehli Nas... 
www.ehli-nass.net/.../İMAN%20VE%20AMEL-29%20HAZİRAN%2019... 
Hak âlidir, hiçbir şey ona galebe çalamaz. Hakka ancak hak yollarla hizmet edilir… Allah'ın (cc) iki kanunu 
ve geri kalışımızın nedenleri… İslam'a hizmet etme  ... 
[DOC] 
 
World'e kaydet - Anadolu'da Haber 
anadoludahaber.com/Word.asp?id=3573&tur=haber 
23 Mar 2011 - Batı&8217;nın teknik sahada yükselişi karşısında geri kalışımızınnedenleri arasında bilgiye 
önem verilmemesinin yanında kendimizi onlardan  ... 
 
Uzaktan kumandalı yerli traktör [Arşiv] - TurkeyForum Community 
www.turkeyforum.com › ... › Kendin Yap - Do It Yourself (DIY) 
5 Kas 2009 - 27 gönderi - 13 yazar 

Zaten batıdan geri kalışımızın sebebi bu tür çılgınlıklarımızın,hovardalıklarımızın az oluşu. Yani 
yapabiliyorsak yapalım,dursun bir kenarda. 
 
Yazar Mehmet Kurtoğlu'nun; Doc.Dr Abdullah Ekinci Röportajı… 
rehavisanat.com/mehmet-kurtoglunun-doc-dr-abdullah-ekinci-roportaji.... 

 
 
 

Bu durum şehircilikte geri kalışımızın nedenlerinden biridir. Farklı dinamikleri olan bir medeniyetin 
çocukları, sadece bir dinamiği, onu da yarım yamalak  ... 
 
Anlatılmamış Hikayeler : Türkiye'de Başörtülü Olmak 
www.turkiyedebasortuluolmak.com/?p=1017 
15 May 2011 - Eğer Cumhuriyetin kuruluşundan beri başörtüsünün, geri kalışımızın ve her şeyin suçlusu 
addedilen geleneksel yapımızın sembolü olarak  ... 
 
Öğretmen Ne İş Yapar Ki!... Cevap Burdan Sayfa-15 - Egitimhane.Com 
www.egitimhane.com/ogretmen-ne-is-yapar-ki-cevap-burdan-k106688-... 
27 May 2012 - ... süreç hakem heyetine gidiyor. Nihai kararı verecek. Neden gelişemediğimizin, Avrupa 
ülkelerinden hep geri kalışımızın kısa bir özetidir. 
[PDF] 
 
Tam Metin - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15 
yozlaşmış geleneklerimiz geri kalışımızın temel nedenidir. Bizi geride bırakan, bırakmaya devam edecek, 
gelecekte de bırakacak olan güç, dünya işlerini hükmü  ... 
 
Kitap Tavsiyeleri - Kadınlar İçin Blog 
blog.kadinlaricin.net/kitaplar/page87/&thisy=&thism=&thisd= 
2 Şub 2010 - Geri kalışımızın, fakirleşmemizin ve bir türlü özlenen demokrasiye geçemeyişimizin sebebi bu. 
Ne üniversitelerimiz ne de entelektüellerimiz,  ... 
 
Osmanlı'da Matbaa Ve Saklı Gerçekler - FrmSinsi.com - Hakkında ... 
frmsinsi.com › ... › Eğitim & Öğretim › Tarih / Coğrafya 
10 Kas 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

... meselesidir Batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın 
Osmanlı'ya geç geldiği” tezi öne sürülmüştür 
 
Muderrisim Web Sayfası - 4-Önemli Notlar 
muderrisim.com/index.php?option=com_content&view...id... 

http://www.ehli-nass.net/dosyalar/sohbet_ve_vaazlar/m._fethullah_gulen_hoca._sohbetler_vaazlar_konferanslar/1-ANADOLU%20VAAZLARI/32-%DDMAN%20VE%20AMEL-29%20HAZ%DDRAN%201980-YOZGAT%20%C7APANO%D0LU%20CAM%DD%DD%20VAAZI-71%20DK/%DDMAN%20VE%20AMEL-29%20HAZ%DDRAN%201980-YOZGAT%20%C7APANO%D0LU%20CAM%DD%DD%20VAAZI-71%20DK..doc
http://anadoludahaber.com/Word.asp?id=3573&tur=haber
http://www.turkeyforum.com/satforum/archive/index.php/t-551100.html
http://www.turkeyforum.com/satforum/archive/index.php/f-300.html
http://rehavisanat.com/mehmet-kurtoglunun-doc-dr-abdullah-ekinci-roportaji.htm
http://www.turkiyedebasortuluolmak.com/?p=1017
http://www.egitimhane.com/ogretmen-ne-is-yapar-ki-cevap-burdan-k106688-210.html
http://www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15
http://blog.kadinlaricin.net/kitaplar/page87/&thisy=&thism=&thisd=
http://frmsinsi.com/showthread.php?t=893175
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=651
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=656
http://muderrisim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=67
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52.NOT: Geri kalışımızın sebepleri · 53.NOT: Şirk nedir, müşrik kimdir? 54.NOT: Medine devletinin anayasa 
özeti · 55.NOT: İslamda kazancın helal olması için. 
 
DAR GÖRÜŞLÜ DAR KAFALILAR - Gülen Köyü Web Sitesi 
www.gulenkoyu.com › ... › Ahmet YAKUPHAN'ın Köşe Yazıları 
24 Kas 2013 - Bugün maalesef İslam âlemi olarak bilimde ve teknikte geri kalışımızınsebebi de ilimden 
yoksun ve şuursuzca Müslüman oluşumuzdur. 
 
İslam'ın doğduğu topraklardaki ülkeler neden bu kadar rezil bir ... 
www.kizlarsoruyor.com › Diğer Soruları 
Geri kalışımızın sebebi olarak İslam'ı gösterenlerin, Müslümanları bir tarafa bırakıp İslam üzerinde 
konuşmaları ve “Kur'anın şu hükümleri, Resulullahın şu  ... 
 
TÜRK POP MÜZİĞİ VE YERLİLİK - YABANCILIK SORUNU 
www.selcukkupcuk.com/makale_pop.htm 

 
 
 

... kopartılıp, ardından ideolojik bağlamda bu boyutun özellikle geri kalışımızın başat sebebi olduğu eğitim, 
kültür ve siyasal çalışmalarla geniş alana yayılacaktı. 
 
İlim Araştırma Merkezi » Kötü âlimler, Din-İman Hırsızlarıdır 
ilimarastirmamerkezi.com/kotu-alimler-din-iman-hirsizlaridir/ 
11 Ağu 2013 - Geri kalışımızın sebepleri Yabancı yazar, müslümanların geri kalışını ictihada bağlayıp, 
(Fukaha, ictihad kapısının kapatılmasında ve bundan  ... 
 
Online satın al: Türkiye\'nin Sanayileşme Serüveni (ISBN ... 
www.ucuzu.com › Kitap 
Türkiye\'nin Sanayileşme Serüveni (ISBN: 9786051213033) 21,53 TL başlayan fiyatları onlarca mağazada 
karşılaştır, en ucuzu bul! - Türkiye\'nin Sanayileşme ... 
 
ATATÜRK'ümüz bilim,uygarlık ve kültürü anlatıyor ! - besde 
besde.video-forums.com/t18903-ataturk-umuz-bilimuygarlk-ve-kulturu-... 
12 Oca 2010 - 1 gönderi - 1 yazar 

Bizimde şimdiye kadar geri kalışımızın ve sonunda yokoluş çamurlarına batmamız bu sebepledir.Beş altı yıl 
içinde kendimizi kurtarmışsak,bu  ... 
 
pislikler ve temizleme yolları 
allah-dostlari.com/pislikler-ve-temizle-yollari 
Sonra geri kalışımızın, Islâm'dan olduğunu zannettik. İslam'ın önce bizi, bütün dünyada öne geçirdiğini 
düşünmedik. Nankörlük de ettik. Islâm'da pislikler hakikî  ... 
 
teknolojide mantık - Ödev Arşiv 
www.odevarsiv.com/ara/teknolojide-mantık/DOC 
Dosya Türü: DOC. İlimde ve teknolojide geri kalışımızın ana sebebi ... Düşünce boyutlarımızı aştığı ve 
mantık kurallarına uymadığı için belki de bir cevap ... İNDİR. 
 
Cemaat yazarları birbirine girdi - Medya Haberleri - Güncel Haber ... 
haber.rotahaber.com/cemaat-yazarlari-birbirine-girdi_305796.html 
17 Eyl 2012 - Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve 
âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
İskilipli Atif Hoca Hz Ra hayatı dini film izle 
hzmuhammedorg.blogspot.com/.../iskilipli-atif-hoca-hz-ra-hayat-dini.ht... 
26 Eki 2009 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriylegeri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 
 

http://www.gulenkoyu.com/forum/index.php?topic=17441.0
http://www.gulenkoyu.com/forum/index.php?board=176.0
http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/54820-islam-in-dogdugu-topraklardaki-ulkeler-neden-bu.html
http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/?Sayfa=1
http://www.selcukkupcuk.com/makale_pop.htm
http://ilimarastirmamerkezi.com/kotu-alimler-din-iman-hirsizlaridir/
http://www.ucuzu.com/kitap-c3283/turkiye-nin-sanayilesme-seruveni-isbn-9786051213033-m3521527/
http://www.ucuzu.com/kitap-c3283/
http://besde.video-forums.com/t18903-ataturk-umuz-bilimuygarlk-ve-kulturu-anlatyor
http://allah-dostlari.com/pislikler-ve-temizle-yollari
http://www.odevarsiv.com/ara/teknolojide-mant%C4%B1k/DOC
http://haber.rotahaber.com/cemaat-yazarlari-birbirine-girdi_305796.html
http://hzmuhammedorg.blogspot.com/2009/10/iskilipli-atif-hoca-hz-ra-hayat-dini.html
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M.DEMİR ATMALI - TÜRKAV GAZİANTEP ŞUBESİ 
turkavgaziantep.org/roportaj_detay.php?id=918 

 
 
 

25 Kas 2010 - Geri kalışımızın nedenlerinden biri de “Lahmacun Edebiyatı”ndan kaynaklanmaktadır. 
Belediye Başkanlarımız, “adab-ı erkânı ile yemek yeme”  ... 
 
TAHİR TAMER KUMKALE - TÜRKÇE MİLLİ KİMLİĞİMİZDİR ... 
www.bizimanadolu.com.tr/makale/tahir-tamer-kumkale/.../176.html 
29 Eki 2013 - Şimdi kendi dilimizle değil, onların dili ile öğrenmeye çalıştığımızdan onlardan geride kalmaya 
mahkumuz. Yani geri kalışımızın sebebi onlar  ... 
 
İSKİLİPLİ ATIF HOCA - baklaci - Blogcu.com 
baklaci.blogcu.com/iskilipli-atif-hoca/2603116 
O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriyle geri kalışımızın gerçek sebepleri 
üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. Ne var ki, hak  ... 
 
Vehbi Vakkasoğlu İle Mehmet Akif Hakkında Röportaj | Tarihportali ... 
www.tarihportali.com/vehbi-vakkasoglu-ile-mehmet-akif-hakkinda-ropo... 
14 Ara 2008 - Geri kalışımızın sebebi elbette ilimsizliktir. Artık bilgi çağındayız. Bilginin en etkili güç 
olduğunu, Akif'imiz neredeyse bir asırdan beri söylüyor. 
 
Mehmed Niyazi - Bir kitabın düşündürdükleri | Bihaber.com 
www.bihaber.com/tr/.../mehmed-niyazi---bir-kitabin-dusundurdukleri 
20 May 2013 - Hocamız, son yüzyıllarda yaşadığımız dramların birkaç ana sebebi bulunduğuna, ama 
bunların arasında ilimde geri kalışımızın en önemlisi  ... 
 
kazım karabekir anlatıyor:meclis hristiyanlığa geçmeyi tartışıyor 
gayribilimselmillitarih.blogspot.com/.../kazim-karabekir-anlatiyormeclis.... 
25 Mar 2013 - Geri kalışımızın sebebi bir değildir. Fütühatçılık, temsil kudreti gösterememek, Avrupa'nın 
ilim ve irfan cephesiyle temassızlık, idarede istibdat  ... 
 
Susuz Kulenin Mor Külahlı Cadısı 
www.ogretmenlerforumu.com/.../susuz_kulenin_mor_kulahli_cadisi-t35... 
10 Haz 2009 - Neden okumanın bir ihtiyaç olduğunu kavrayamıyoruz? Neden geri kalışımızın, eğitim 
eksikliğinden meydana geldiğini öğrenemedik? 
 
Bugün yazarı Bulaç'a seslendi - Memleket Mobil 
www.memleket.com.tr/service/mobi/news_detail.php?id=149840 
2 Eki 2012 - “Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve 
âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
Hiçbir Zaman Tâbi Millet Olmadık - Bestoffrm 
www.bestoffrm.com/122297-post1.html 
21 Mar 2010 - ... domuz eti yemek asriliğin ileri fikirliliğin alameti farikası sayılmakta,aksini yapmak ise geri 
kalışımızın sebeplerinden biri gösterilmektedir 
 
kitapyurdu: kitap - Bediüzzaman'ın Volkan Yazıları - Osman Resulan ... 
www.kitapyurdu.eu/kitap/61133/bediuzzamanin-volkan-yazilari.htm 

 
 

Geri kalışımızın asıl nedeni islamdan ve şeriattan uzak kalışımız ya da islamı ve şeriatı hakkıyla tatbik 
edemeyişimizdi. Önemli olan, bu yeni dönemde ve bu yeni  ... 
 
Cumhuriyet-28.1.2011 Günü 2. Sayfa - Cumhuriyet Arşivi 
www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/2011/1/28/2.xhtml 

http://turkavgaziantep.org/roportaj_detay.php?id=918
http://www.bizimanadolu.com.tr/makale/tahir-tamer-kumkale/turkce-milli-kimligimizdir-kimligimize-sahip-cikalim/176.html
http://baklaci.blogcu.com/iskilipli-atif-hoca/2603116
http://www.tarihportali.com/vehbi-vakkasoglu-ile-mehmet-akif-hakkinda-roportaj.html
http://www.bihaber.com/tr/2013/05/20/Yazarlar/DTMqKvHYAIg/mehmed-niyazi---bir-kitabin-dusundurdukleri
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/03/kazim-karabekir-anlatiyormeclis.html
http://www.ogretmenlerforumu.com/her_telden/susuz_kulenin_mor_kulahli_cadisi-t35280.20.html;wap2=
http://www.memleket.com.tr/service/mobi/news_detail.php?id=149840
http://www.bestoffrm.com/122297-post1.html
http://www.kitapyurdu.eu/kitap/61133/bediuzzamanin-volkan-yazilari.htm
http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/2011/1/28/2.xhtml
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28 Oca 2011 - ... sağlam ekonomi düzeyi ve çağdaşlık yarışında geri kalışımızınnedenlerini açıkça ortaya 
koyuyor: Dıştan yollanan gelişme modellerine aşırı  ... 
 
Çizik Defteri 
cizikdefter.blogspot.com/ 
Geri kalışımızın sebebini dini layığı olduğu şekilde anlamamakta ve uygulamamakta görür. Tanzimat 
Fermanı'na hakim olan espri budur. Devlet bünyesinde ... 
 
T u t u n a m a y a n l a r | mollacami.com 
www.mollacami.com › Ağ Günlükleri › halisece's blog 
22 Eki 2007 - Atay'ın da söylediği gibi bizim bürokratımız bir işin nasıl yapıldığından çok, nasıl 
yapılmayacağını gayet iyi bilir. Zaten geri kalışımızın en önemli  ... 
[PDF] 
 
BtR GERÇEKLİK BiLİMi OLARAK SOSYOLOJt VE TAIIİR ÇAGATAY 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/777/9936.pdf 
resizlikten ileri geliyor" deyivermekle geri kalışımızın sebepleri açıklan- mış olmuyorsa; "Batı'nın bugünkü 
ileriliği (gelişmişliği), yolları, okulları, bilim kurumlarının  ... 
 
[PDF] 
bedđüzzaman'ın cđhad anlayışı, sđlahlı mücadele ... - Nursi Studies 
www.nursistudies.com/downloads/sempozyum1.pdf 
Bediüzzaman geri kalışımızın sebebini, bir başka vesîle ile Osmanlılar seviyesinde ele alır ve iki sebebe 
bağlar: 1. Đstibdad,. 2. Mürşid-i umûmî olan üç büyük  ... 
 
“Bakın, Osmanlı tsunamisi geliyor diyorum!” | Mustafa ARMAĞAN ... 
www.mustafaarmagan.com.tr › Genel › Söyleşi 
6 Eyl 2010 - Çünkü içeriden eleştiriliyordu bozguna uğramış evlatlarınca, bir; ikincisi de,geri 
kalışımızın faturasını habire ona kesiyorduk. Bizi geri bıraktıran  ... 
[PDF] 
 
İNSANLARIN AKîDE-İ İLÃHİYYELERİNE BİR NAZAR* 
www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/94ae6e8ef3bc25b.pdf 
geri kalışımızın sebepleri iktisadi değil. manevidir. Bu manevi sebepler ise maddeler halinde şunlardır: "1) 
Müslümanlar. MUSA cAnuLLAt-ı BtGivEF. 
 
Atatürk'ün dine yaptığı hizmetler ve söylevleri - SonForum.org ... 
www.sonforum.org › ... › Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
 

2 Eki 2009 - Geri kalışımızın en büyük nedenleri arasında dine yabancı kalışımız gelmektedir. İşte Atatürk 
sürekli bundan bahsetmektedir. Diyorki; ''Kur'an-ı  ... 
 
KitapStore: Bediüzzaman'ın Volkan Yazıları - Osman Resulan ... 
www.kitapstore.com › İslam › Kültür 
Geri kalışımızın asıl nedeni islamdan ve şeriattan uzak kalışımız ya da islamı ve şeriatı hakkıyla tatbik 
edemeyişimizdi. Önemli olan, bu yeni dönemde ve bu yeni  ... 
[PDF] 
 
Tam Metin (PDF) - Turkish Studies 
www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=610 

 

Bazı aydınlarımızda da geri kalışımızın sorumlusu olarak İslam dini gösterilmiştir. Aydınlarımızın çoğu 19. 
yüzyılda bir medeni- yet krizinin içine girmiş ve bu  ... 
 
Eğitim Sistemimiz Ve Eğitim Fakültelerimiz - Nüve Forum 
www.nuveforum.net/.../217566-egitim-sistemimiz-egitim-fakultelerimiz/ 

http://cizikdefter.blogspot.com/
http://www.mollacami.com/blog/halisece/t-u-t-u-n-a-m-a-y-a-n-l-a-r-14255.html
http://www.mollacami.com/blog
http://www.mollacami.com/halisece
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/777/9936.pdf
http://www.nursistudies.com/downloads/sempozyum1.pdf
http://www.mustafaarmagan.com.tr/%E2%80%9Cbakin-osmanli-tsunamisi-geliyor-diyorum%E2%80%9D.html
http://www.mustafaarmagan.com.tr/category/genel
http://www.mustafaarmagan.com.tr/category/soylesiler
http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/94ae6e8ef3bc25b.pdf
http://www.sonforum.org/showthread.php?t=35720
http://www.sonforum.org/mustafa-kemal-ataturk-f94.html
http://www.kitapstore.com/Magaza/Urun/42154/Kitap/Nubihar-Yayinlari/Osman-Resulan/Bediuzzaman-in-Volkan-Yazilari/
http://www.kitapstore.com/Magaza/Kategori/371/Islam/
http://www.kitapstore.com/Magaza/Kategori/386/Kultur/
http://www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=610
http://www.nuveforum.net/721-egitim-bilimleri-bolumu/217566-egitim-sistemimiz-egitim-fakultelerimiz/
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15 Nis 2010 - 1 gönderi 

Bizim geri kalışımızın sebepleri nelerdir? Büyük fedakârlıklar pahasına giriştiğimiz kalkınma çabalarımız 
neden yeteri kadar ba¬şarılı  ... 
 
Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi gerçek mi safsata mı? / Yavuz Bülent ... 
www.mirhaber.com/artikel.php?artikel_id=1076 
17 Oca 2011 - 1 gönderi 

... azdır: Cumhuriyetimizin ilânından sonra, devlet hayatımızda çok yetkili olan bazı kimseler, sandılar 
ki, geri kalışımızın sebebi İslâmiyettir. 
 
Neden geri kaldık? - Nette HABER 
www.nettehaber.com/ters-kose/3044/neden-geri-kaldik.html 
10 Eyl 2012 - 1) Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf 
ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
Hafta'nın Yazısı 02.07.2012 - Medeniyet Derneği 
www.medeniyet.org.tr/merkez/index.php?option=com...id... 
7 Şub 2012 - Türkiye'de de tersi olmuştur, yani Cumhuriyet kurulunca bütün geri kalışımızın, başkası 
tarafından işgal edilişimizin sebebi de İslam  ... 
 
kitabooku - Blogcu.com 
kitabooku.blogcu.com/17-MUZiK/sayfa/145 
16 Ara 2006 - O, “Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka” ismiyle yazmış olduğu eseriylegeri 
kalışımızın gerçek sebepleri üzerinde durarak hakikati  ... 
 
Abdullah Özbek - eserler bir eğitimci olarak akif 
www.abdullahozbek.org/eserler_akif.html 

 
 
 

Âkif'e göre, geri kalışımızın baş sebebi, ilimsizlik ve cehalettir. Onun için hayatı boyunca, bu iki düşmanla 
mücadele etmiştir.3. Yıllarca, asırlarca süren uykudan  ... 
[PDF] 
 
Full Text - Alternatif Politika 
www.alternatifpolitika.com/page/docs/kasim...3/.../yavuzcobanoglu.pdf 
özemsediğini de çoğu kez gösterir.16 Ona göre, “entelijansiyamızın gafleti, geri kalışımızın önemli 
sebeplerinden biridir” ki, Gülen bunu “aydın körlüğü” olarak  ... 
 
TÜRBANLA NELER ÖRTÜLÜYOR? / İsmail Şefik Aydın / Giresun ... 
www.giresunpostasi.net/artikel.php?artikel_id=106 
9 Şub 2008 - ... siyasetin dine karşı gösterdiği bu ikiyüzlü ilgi aydınlarımız arasında “Dinimizin, geri 
kalışımızın temel sebeplerinden birisi olduğu” gibi yanlış  ... 
 
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN ... 
www.unyekent.com/haber/print.php?haberno=11614 
Onlara göre geri kalışımızın sebebi maneviyatla olan bağımızdı. Ama hayır, tüm dünyaya inat kaybettiğimizi 
yeniden bulmalıydık sadece. Uygun bir okumaya  ... 
 
Resit86's Blog | Just another WordPress.com weblog 
resit86.wordpress.com/ 
22 Kas 2009 - Şeriat, hayatın hemen hemen her alanına gitmiş, böylece gelişimin önündeki engel olmuştur. 
Örneğin Abdullah Cevdet'e göre: “Geri kalışımızın ... 
 
Bediüzzaman Said Nursinin medeniyet görüşü | Alternatif Psikoloji 
alternatifpsikoloji.com/bediuzzaman-said-nursinin-medeniyet-gorusu/ 

http://www.mirhaber.com/artikel.php?artikel_id=1076
http://www.nettehaber.com/ters-kose/3044/neden-geri-kaldik.html
http://www.medeniyet.org.tr/merkez/index.php?option=com_content&view=article&id=281:haftann-yazs-02072012&Itemid=1
http://kitabooku.blogcu.com/17-MUZiK/sayfa/145
http://www.abdullahozbek.org/eserler_akif.html
http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/kasim-2012-sayi-3/fulltext/yavuzcobanoglu.pdf
http://www.giresunpostasi.net/artikel.php?artikel_id=106
http://www.unyekent.com/haber/print.php?haberno=11614
http://resit86.wordpress.com/
http://alternatifpsikoloji.com/bediuzzaman-said-nursinin-medeniyet-gorusu/


65 
 

27 Kas 2013 - Bediüzzaman geri kalışımızın sebebini, bir başka vesîle ile Osmanlılar seviyesinde ele alır ve 
iki sebebe bağlar: 1. İstibdad,. 2. Mürşid-i umûmî  ... 
 
Hacked by ColdHackers - Zone Hc 
zone-hc.com/Add/mirror/efac1b1_fatihgenel.com_mirror_.html 
7 Ara 2011 - ... bilim adamlarına kadar herkes Türk Milleti ile ilgili tespitler yapıp genel yargılarda 
bulunurlar . Tartışmalarda, geri kalışımızın nedeni olarak. 

 

Bu senenin bugününde - istanbul üniversitesi elektronik dergi sistemi 
journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/.../5431 
yazan: F Fındıkoğlu - 2011 

yaygaralara rağmen geri kalışımızın asıl sebebinin bu tavır ve zihniyet ten ileri geldiği gerçeğini ifade eden 
bir vakadan bahsedeceğim. Ziraî gelişmeyi sağlamak  ... 
 
Gündoğmuş Haber - Kuvvetli Bağlar 
www.gundogmushaber.com/YazarYazi-Kuvvetli_Baglar-306595-35187.... 

 
 

Bedîüzzamân Saîd Nursî hazretleri, Hutbe-i Şâmiye isimli eserinde geri kalışımızınsebeplerini tahlil ederken: 
"Ehl-i îmânı birbirine bağlayan nûrânî râbıtaları  ... 
 
Bitlis'teki Çatışmayla İlgili PKK Açıklama Yaptı - BİTLİSNEWS.COM ... 
www.bitlisnews.com/m/?id=3486 
... açısıyla ve islami direnişle alakalı demiş çünkü geri kalışımızın sebebleri arasında gösterdiği "bizi 
berleştiren manevi rabıtaları bilmemek"hastalığının tedavisi  ... 
 
[DOC] 
 
Ömer Kaymak yazısı - Gundemealtilar.dk 
www.gundemealtilar.dk/makale-omer.doc 

 

Halklara batıdan geri kalışımızın sebebi olarak okunması zor karışık Arap harfleri İslamiyet ve hilafettir 
diyerek Arap harfleri yerine Latin harflerini kabullenip bize  ... 
 
Neyi Boykot Ediyoruz? | Cahide Sultanبسم هللا الرحمن الرحيم  
cahidejibek.com/2012/11/23/neyi-boykot-ediyoruz/ 

 

23 Kas 2012 - işte bu neden geri kalışımızın sebebi bu onların dürüst bizim sahtekar oluşumuz birbirimizin 
yüzüne gülüp arkasından her tür hasetlik garez vs. 
 
Kalkınma Yarışı Ve Türkiye , kitap barkodu: 
www.kursunkalem.com › Ekonomi Kitapları 
Kalkınma iradesinin doğuşu, geri kalışımızın nedenlerine yeni bir yaklaşımla girilerek, çağdaş Türkiye'nin 
uluslararası alandaki yeri ve Kıbrıs bunalımının  ... 
 
Milli Nizam Partisi | .::Milli Görüş Portal::. 
milligorusportal.wordpress.com/milli-nizam-partisi/ 
... silahları imal etmeye başladıkları halde bu sahada onlardan geri kalışımızın sebebini şimdiye kadar takip 
edilen anlayışsız ve hareketsiz politikada buluyoruz. 
 
AZİZ NESİNİN ESERLERİ 2 - meralcikk - Blogcu.com 
meralcikk.blogcu.com/aziz-nesinin-eserleri-2/3318147 
Geri kalışımızın başlıca sebebi, devletin her yere burnunu sokarak devletçilik yapması ve özel teşebbüse 
meydan vermesidir. Ümanizma nedir arkadaşlar? 
 
İman ve Amel (Yozgat Çapanoğlu Camii Vaazı) - hizmetiimaniye ... 

http://zone-hc.com/Add/mirror/efac1b1_fatihgenel.com_mirror_.html
http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/download/5907/5431
http://www.gundogmushaber.com/YazarYazi-Kuvvetli_Baglar-306595-35187.html
http://www.bitlisnews.com/m/?id=3486
http://www.gundemealtilar.dk/makale-omer.doc
http://cahidejibek.com/2012/11/23/neyi-boykot-ediyoruz/
http://www.kursunkalem.com/kalkinma-yarisi-ve-turkiye/
http://www.kursunkalem.com/ekonomi-kitaplari/
http://milligorusportal.wordpress.com/milli-nizam-partisi/
http://meralcikk.blogcu.com/aziz-nesinin-eserleri-2/3318147
http://hizmetiimaniye.blogcu.com/iman-ve-amel-yozgat-capanoglu-camii-vaazi/3281817
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hizmetiimaniye.blogcu.com/iman-ve-amel-yozgat...camii.../3281817 
29 Haz 1980 - Allah'ın (cc) iki kanunu ve geri kalışımızın nedenleri… İslam'a hizmet etme yolu ve ibret verici 
hadiseler… Bu dosyayı indirmek için tıklayın. 
 
Bilimsel Bilim'in Eksik, Yanlış ve Zararlarına Karşılık Yeni Bir Bilim ... 
www.metabilgi.org/islami-bilime-giris 

 
 
 

yazar: Ayhan KÜFLÜOĞLU - 22 Google+ çevresinde 
21 Ağu 2013 - Maddiyatta geri kalışımızın sebebini kendimizde değil, dinimizde aradık; tarihsel, sosyolojik, 
politik asıl sebeplerini bile sorgulamadık…] “Bilim  ... 
 
ziya gökalp edebiyattaki yeri - Türk Modernleşmesinde ... - PaylaşTR 
www.paylastr.org/tag/ziya-gokalp-edebiyattaki-yeri 
Örneğin Abdullah Cevdet'e göre: “Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamızdır; dejenere ge... Türk 
Modernleşmesinde Ziya Gökalp'in Önemi Konusunun Devamı. 
 
ziya gökalp üç akım - Türk Modernleşmesinde Ziya Gökalp'in Önemi 
www.paylastr.org/tag/ziya-gokalp-uc-akim 
Örneğin Abdullah Cevdet'e göre: “Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamızdır; dejenere ge... Türk 
Modernleşmesinde Ziya Gökalp'in Önemi Konusunun Devamı. 
 
1876 1926m. - Haber Sabah 
www.habersabah.com/?p=38893&upm_export=text 
26 Ara 2012 - O, &ldquo;Frenk Mukallitliği (taklit&ccedil;iliği) ve Şapka&rdquo; ismiyle yazmış olduğu 
eseriyle geri kalışımızın ger&ccedil;ek sebepleri &uuml  ... 
 
03/01/2010 - 04/01/2010-Dinimiz İslam 
dinimizveislam.blogspot.com/2010_03_07_archive.html 
3 Oca 2010 - İctihad kapısını kimse kapatmamıştır. Ehli olmadığı için kendiliğinden kapanmıştır. İctihad edip 
etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. 
[PDF] 
 
(180.) Hayat Rehberi dersidir. - Sosyaldoku.org 
www.sosyaldoku.org/hayatrehberi/.../180-hur-yurekli-gencler.pdf 

 

16 Eyl 2012 - Geri kalışımızın, evlerdeki tesirsizliğimizin, çocuklarımıza bile sözümüzün geçmeyişinin temel 
sıkıntısına Resulûllah sallalahu aleyhi ve sellem  ... 
 
Mezhep ve mezhepsizlik » Sayfa 4 » Murat Aydemir Kişisel Blog 
murat-aydemir.com › Mezhep ve mezhepsizlik 
Ehli olmadığı için kendiliğinden kapanmıştır. İctihad edip etmemekle, geri kalışımızınbir alakası yoktur. 
Binlerce insan kendisinin ehil olup olmadığına bakmadan  ... 
 
Ziyaretler ve Zaman - Genç Gelişim Kişisel Gelişim 
www.gencgelisim.com/v2/index.php?task=blogsection&limit... 
Devlette de aynı görüşün yerleşmesi ve bu anlayışın kanunlarla desteklenmesi gerekiyor. Bize göre, bu 
kadar geri kalışımızın ardındaki temel neden de bu olsa  ... 
 
İLİM DÜŞÜNCE ARAŞTIRMA | İSKİLİPLİ ATIF HOCA İDAMI 
www.idader.com/sayfa.asp?sayfaid=683 

 
 

2 Mar 2012 - Frenk Mukallitliği (taklitçiliği) ve Şapka? ismiyle yazmış olduğu eseriylegeri kalışımızın gerçek 
sebepleri üzerinde durarak hakikati haykırmıştır. 
 

http://www.metabilgi.org/islami-bilime-giris
https://plus.google.com/108036101930001944017
https://plus.google.com/108036101930001944017
http://www.paylastr.org/tag/ziya-gokalp-edebiyattaki-yeri
http://www.paylastr.org/tag/ziya-gokalp-uc-akim
http://www.habersabah.com/?p=38893&upm_export=text
http://dinimizveislam.blogspot.com/2010_03_07_archive.html
http://www.sosyaldoku.org/hayatrehberi/pazardersleri/180-hur-yurekli-gencler.pdf
http://murat-aydemir.com/Mezhep-ve-mezhepsizlik/page/4/
http://murat-aydemir.com/Mezhep-ve-mezhepsizlik/
http://www.gencgelisim.com/v2/index.php?task=blogsection&limit=40&start=279&widthstyle=w-wide
http://www.idader.com/sayfa.asp?sayfaid=683
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Tüm Kitaplar: Kalkınma Yarışı ve Türkiye, Memduh Aytür, Bilgi ... 
www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=45475 
... edinilmesini, ve kalkınma temel düzeninin kuruluşunu tartışmak isteyen bir denemedir. Kalkınma 
iradesinin doğuşu, geri kalışımızın nedenlerine yeni bir ... 
 
basanları Sayfa 3 - - Blogcu.com 
www.blogcu.com/etiket/basanları/3 
... “osmanlı'ya matbaanın geç girdiği” meselesidir. batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en esaslı 
gerekçesi olarak hep “matbaanın osmanlı'ya geç geldiği”  ... 
 
Milli Nizam Partisi Programı - TurkToresi.com 
www.turktoresi.com › ... › Necmettin Erbakan'ın Geçmişi 
29 Tem 2012 - 83 gönderi 

... vasıtalarını ve hattâ nükleer silahları imal etmeye başladıkları halde bu sahada onlardan geri 
kalışımızın sebebini şimdiye kadar takip edilen  ... 
 
Bediuzzaman Said Nursi hz.-1 - ilahi.org | ilahiler ve islami forum 
www.ilahi.org › ilahi.org Forum Ana Sayfası › İslam Büyükleri 
Geri kalışımızın, ülkenin içine düştüğü maddî mânevi buhranların sebeplerini çok açık ve veciz bir dille 
anlatırken sözlerine şunları da ilâve eder: "İslâmiyet ki  ... 
 
Müslümanın Zamanla İmtihanı-Derin Düşünce - Scribd 
www.scribd.com/doc/.../Muslumanın-Zamanla-İmtihanı-Derin-Duşunce 

 

Bir diğer nokta: Geri kalışımızın sebebi olarak İslâm‟ı gösterenlerin, Müslümanları bir tarafa bırakıp İslâm 
üzerinde konuşmaları ve “Kur‟anın şu hükümleri,  ... 
 
07/22/11 | MardinMeydan 
www.mardinmeydan.com/2011_07_22_archive.html 

 

22 Tem 2011 - Geri kalışımızın sebepleri Yabancı yazar, müslümanların geri kalışını ictihada bağlayıp, 
(Fukaha, ictihad kapısının kapatılmasında ve bundan  ... 
 
Son gönderdiği mesajlar: kilimanjaro - Hukuk Forum Sitesi 
www.vekil.net/forum/profile/kilimanjaro/?sa=showPosts;start=200 
11 Oca 2013 - 1) Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf 
ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler;  ... 
 
“Başörtüsü yasağı” tarihçesi « VaTaN 
vatan.wordpress.com/2007/06/03/basortusu-yasagi”-tarihcesi/ 

 
 
 

3 Haz 2007 - ... siyasetin dine karşı gösterdiği bu ikiyüzlü ilgi aydınlarımız arasında “Dinimizin, geri 
kalışımızın temel sebeplerinden birisi olduğu” gibi yanlış  ... 
 
Serdengeçti Dergisi - Tarih Portalı 
www.tarihbilinci.com › ... › Tarihi Şahsiyetler › Kültür Sanat 
9 May 2009 - 6 gönderi 

... domuz eti yemek, asriliğin, ileri fikirliliğin alameti farikası sayılmakta, aksini yapmak ise geri 
kalışımızın sebeplerin biri olarak gösterilmektedir. 
[PDF] 
 
es-seyyid osman hulûsi efendi vakfı yayınları - Somuncu Baba 
www.somuncubaba.net/pdf/.../www.somuncubaba.net-2003-003-0043.p... 
Dünyasından geri kalışımızın en büyük sebebi oku- mamamız, yâni aklımızı kullanmamamız, yâni ilim- den, 
irfandan, teknikten uzaklaşmamızdır. Şu dehşet verici  ... 

http://www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=45475
http://www.blogcu.com/etiket/basanlar%C4%B1/3
http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=214&t=10231
http://www.turktoresi.com/viewforum.php?f=214
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=970
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=index
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=28
http://www.scribd.com/doc/68814532/Musluman%C4%B1n-Zamanla-%C4%B0mtihan%C4%B1-Derin-Du%C5%9Funce
http://www.mardinmeydan.com/2011_07_22_archive.html
http://www.vekil.net/forum/profile/kilimanjaro/?sa=showPosts;start=200
http://vatan.wordpress.com/2007/06/03/basortusu-yasagi%E2%80%9D-tarihcesi/
http://www.tarihbilinci.com/forum/kultur-sanat-231/serdengecti-dergisi-16646/
http://www.tarihbilinci.com/forum/tarihi-sahsiyetler-78/
http://www.tarihbilinci.com/forum/kultur-sanat-231/
http://www.somuncubaba.net/pdf/eskisayi/www.somuncubaba.net-2003-003-0043.pdf
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Kitabiyat: Osman Şekerci , İslam, Devlet, Cumhuriyet ve Müslüman ... 
www.kitabiyat.net/index.pl?view_id=57615 

 

Yüzyıldır geri kalışımızın sebepleri bulunmaya çalışıldı. Teoriler ileri sürüldü. Görüldüki, esas sorun 
yakalanmadı. Acaba ilerlemek, zafer, dünya devleti olmak  ... 
 
İslâm'da Ta'zîmü'ş-Şeâir: Mukaddesata hürmet - ForumAnkebut İslami ... 
www.forumankebut.net › ... › YAZARLARIMIZ › Halis ECE 
16 Eyl 2007 - 4 gönderi - 3 yazar 

Türkiye'ye döndüm minareler gördüm, işte geri kalışımızın asıl sebebi" diye nutuk atarlar ve Müslümanlar 
tarafından alkışlanır, omuzlara alınıp  ... 
[PDF] 
 
Giriş Oluşumundan itibaren İslam düşüncesinin ana ... - KELAM.org 
www.kelam.org/toplantilar/2004/mahmutay.pdf 

 

16 Tem 2004 - geleneğe hiçbir değer atfetmemeyi; O'nu geri kalışımızın nedeni olarak. 17. İslami 
literatürde “bid'at” olgusu, her hal ve şartta kınanan ve mutlak  ... 
 
EHLI SÜNNET VE BOZUK MEZHEPLER - İhya Forum, Molla Cami Forumu 
www.ihyaforum.com › Forum › İslami Bilgiler › Fıkıh - İlmihal 

 

10 Oca 2008 - 15 gönderi - 2 yazar 

İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 
 
EntellektuelForum :: Başlık görüntüleniyor - SP (Saadet Partisi) 
entellektuel.s4.bizhat.com › ... › İÇ SİYASET 

 
 

25 Mar 2009 - Geri kalışımızın “inançlarımız ve medeniyetimizden kaynaklanmadığını, asıl geri kalma 
sebebimizin değerlerimizden uzaklaşmamız olduğunu  ... 
 
KARADENİZ YAZILARI 
karadenizyazilari.blogspot.com/ 

 

8 Eki 2007 - Geri kalışımızın sebeplerini ortaya koymak, mümkünse bunları ortadan kaldırmak, değilse, 
gelişmek ve gelir düzeyimizi yükseltmek için başka ... 
 
Türbanı Tartışmak ve Tarihi Hatırlamak… « Vatan Hainleri! 
vatanhainleri.wordpress.com/.../turbani-tartismak-ve-tarihi-hatirlamak/ 

 

26 Nis 2008 - ... aydınlarımız arasında “Dinimizin, geri kalışımızın temel sebeplerinden birisi olduğu” gibi 
yanlış bir kanaatin yerleşmesinde de etkili olmuştur. 
 
Osmanlı'da matbaa ve saklı gerçekler - Turkhackteam.net/org ... 
www.turkhackteam.net › THT TÜRKİYE › Türkiye, Türklük ve Türk Tarihi 

 

1 gönderi - 1 yazar 

Batı karşısında topyekûn geri kalışımızın en esaslı gerekçesi olarak hep “matbaanın Osmanlı'ya geç geldiği” 
tezi öne sürülmüştür. Şimdiye değin bu görüş  ... 
 
Mezhepsizlik şu'rası - Forumgaleri 
www.forumgaleri.com › ... › Dini Bilgiler › İslamiyet Hakkında Herşey 
25 Ara 2010 - 1 gönderi 

http://www.kitabiyat.net/index.pl?view_id=57615
http://www.forumankebut.net/forum/halis-ece/27183-islamda-ta8217zimu8217s-seair-mukaddesata-hurmet.html
http://www.forumankebut.net/forum/yazarlarimiz/
http://www.forumankebut.net/forum/halis-ece/
http://www.kelam.org/toplantilar/2004/mahmutay.pdf
http://www.ihyaforum.com/fikih-ilmihal/1336-ehli-sunnet-ve-bozuk-mezhepler.html
http://www.ihyaforum.com/forum.php
http://www.ihyaforum.com/forum.php#islami-bilgiler
http://www.ihyaforum.com/fikih-ilmihal/
http://entellektuel.s4.bizhat.com/entellektuel-ftopic1441.html
http://entellektuel.s4.bizhat.com/entellektuel-forum-12.html
http://karadenizyazilari.blogspot.com/
http://vatanhainleri.wordpress.com/2008/04/26/turbani-tartismak-ve-tarihi-hatirlamak/
http://www.turkhackteam.net/turkiye-turkluk-ve-turk-tarihi/934991-osmanli-da-matbaa-ve-sakli-gercekler.html
http://www.turkhackteam.net/#center-font-color-red-tht-font-color-white-turkiye-center-color-color
http://www.turkhackteam.net/turkiye-turkluk-ve-turk-tarihi/
http://www.forumgaleri.com/islamiyet-hakkinda-hersey/26123-mezhepsizlik-su-rasi.html
http://www.forumgaleri.com/dini-bilgiler/
http://www.forumgaleri.com/islamiyet-hakkinda-hersey/
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İctihad edip etmemekle, geri kalışımızın bir alakası yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadığına 
bakmadan, kitap yazıyor, ictihad yapıyor. 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 337 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

“GERİ KALMAMIZ” 

geri kalmamız masallarda başladı - İsmailağa HUZURUN ADRESİ 
www.ihvanlar.net/tag/geri-kalmamiz-masallarda-basladi/ 
Tag – geri kalmamız masallarda başladı. GERİ KALMAMIZ MASALLARDA BAŞLADI. YENİ SOHBETLER. [Your 
user agent does not support frames or is ... 
 
Toplumca Geri Kalmamız Konusundaki Bazı Önemli Tespitler 
yukaribalcilar.new-forum.net/t286-toplumca-geri-kalmamz-konusundaki... 
Türklerin neden hep geri kaldığını, batı ülkelerinin neden daima çalışarak geliştiğini düşünecek olursak; 
aslında işin temelinde çocukluktan dinlediğimiz hikaye. 
 
BaRaKa - Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız peşinden ... 
https://www.facebook.com/BaRaKaPro/posts/478531205526048 
Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız peşinden koşmadığımızdandı E.K. 
 
Engin Arslan - bizi boşuna uğraştırıyorlar GERİ KALMAMIZ ... 
https://www.facebook.com/engin.g.mtsk/posts/575592109157530 
bizi boşuna uğraştırıyorlar GERİ KALMAMIZ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPAN SİYASİLERİMİZ VAR mesela kendi 
alanımla ilgili basit ama aslında büyük bir ... 
 
Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız... - Harflerin Yolculuğu ... 
https://www.facebook.com/harflerin.yolculugu/posts/275941602532747 
Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız peşinden koşmadığımızdandı E.K. 
 
Sessiz Şair - ..../Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız... | Facebook 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=395231647192588... 
Belkide aşktan bu kadar geri kalmamız peşinden koşmadığımızdandı...! E.K. 
 
BİLGECE BAKIŞ | GERİ KALMAMIZ IN SERÜVENİ 
www.bilgecebakis.com/yeni/popup/haber-yazdir.asp?haber=978 
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster. GERİ KALMAMIZ IN SERÜVENİ. Açıklama: 
www.islamüstündür.com dan alınmıştır. Kategori: VATAN ... 
 
EassosRecovery İndir - Silinen Dosyaları Geri Getirme Programı ... 
www.tamindir.com › Windows › Araçlar › Dosya Kurtarma 
Kullanıcı oyu: 3,5 - Can Erdil Şentürk tarafından incelendi - Windows - Programlar/Araçlar 

... baştan oluşturmaya çalışmak bizim için işimizden geri kalmamız anlamına gelebilir. Bunun yanında cep 
telefonumuzun, fotoğraf makinemizin veya tabletimizin  ... 
 
mesaj gönderilmiştir: mustar47 
https://forum.yok.gov.tr/posts/listByUser/15/3725.page 
... yarış içinde olduğumuz arkadaşlarla yetersiz kontenjan yüzünden geri kalmamızikincisi ise Kıbrıs veya 
özel üniversiteye gidecek kadar maddi durumumuzun  ... 
 
THK Üniversitesi Rektörü: Havacılıkta bir çağ atlatıldı - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › HABERLER › EKONOMİ 
6 gün önce - ... şöyle devam etti: “Sivil havacılıkta da geri kalmamız asla düşünülemez. Sivil Havacılık 
sektöründeki hızlı gelişme havacılık alanında eğitim  ... 
 
View Lyrics: Afrozarte-Zaman Geçti Modal_close_icon Viewing lyrics ... 

https://www.google.com.tr/search?q=%22GER%C4%B0+KALI%C5%9EIMIZIN%22&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://www.ihvanlar.net/tag/geri-kalmamiz-masallarda-basladi/
http://yukaribalcilar.new-forum.net/t286-toplumca-geri-kalmamz-konusundaki-baz-onemli-tespitler
https://www.facebook.com/BaRaKaPro/posts/478531205526048
https://www.facebook.com/engin.g.mtsk/posts/575592109157530
https://www.facebook.com/harflerin.yolculugu/posts/275941602532747
https://www.facebook.com/permalink.php?id=395231647192588&story_fbid=461228247259594
http://www.bilgecebakis.com/yeni/popup/haber-yazdir.asp?haber=978
http://www.tamindir.com/eassosrecovery/
http://www.tamindir.com/windows/
http://www.tamindir.com/windows/araclar/
http://www.tamindir.com/windows/araclar/dosya-kurtarma/
https://forum.yok.gov.tr/posts/listByUser/15/3725.page
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_thk-universitesi-rektoru-havacilikta-bir-cag-atlatildi_2178774.html
http://www.zaman.com.tr/mainAction.action
http://www.zaman.com.tr/menuDetail.action?sectionId=2
http://www.reverbnation.com/artist/song_show_lyrics/8206981
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www.reverbnation.com/artist/song_show_lyrics/8206981 
Geri kalmamız geri kafalı politikacılardan ötürü. Etrafımız hiçbişey bilmeyen laklakçılarla örülü. Bugün 
türküm diyen adam yarın,dağda asker öldürür. 
 
Medeniyet - TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ANTALYA İL ... 
www.antalyakulturturizm.gov.tr › ... › ATATÜRK › Atatürk Diyor ki 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Ümmetimizin Çöküşü Ve Çöküşün Sebepleri - 6 (Sayı 22) 
www.furkannesli.com/.../ummetimizin-cokusu-ve-cokusun-sebepleri-6-s... 
22 Eki 2013 - Bunun sonucunda maddî-manevî her alanda geri kalmamız ve geri kalmışlığın sonucunda da 
aşağılık kompleksinin oluşması ve batıyı taklit  ... 
[PDF] 
 
Atatürk'ten Alıntılar 2 
www.anadoluaydinlanma.org/Ataturk/ataturkten_alintilar2.pdf 
şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet felâket çamuruna batmamız bundandır. ***. Beşeriyetin hepsini 
bir vücûd ve her milleti bunun bir unsuru saymak  ... 
 
'Atatürk'e İbadetiniz Yetti Artık!' - (Hadi Uluengin) - wowTURKEY 
wowturkey.com › Ana Sayfa › HABERLER ve SOHBET 
Yahu CHP iktidardan ineli tamı tamına 53 yıl oluyor. Halen daha nasıl geri kalmamıznasıl CHP'ye 
bağlanabilir? Komik.. mesajı beğendiniz mi?: +2. mehmet20. 
 
BİZİM DE AKMOK'LU OLDUĞUMUZU BELİRLEYEN KIYAFETİMİZ OLSA - Akdeniz ... 
www.akdenizmotosiklet.net/forum/index.php?topic=6026.65;wap2 
31 Tem 2013 - ... vazgeçmemiz lazım, çünkü günümüz şartlarına kendimizi adepte etmezsek dijital 
plartformda hemde sosyal anlamda geri kalmamız aşikardır  ... 
 
TL'nin Altın Çağı Geri Dönmez | haberdesin.com 
haberdesin.com/blog/ekonomi/tlnin-altin-cagi-geri-donmez 
28 Oca 2012 - Enerji fiyatlarındaki artış kadar, işgücü rekabetinde geri kalmamızyüzünden ara malları artık 
Asya'dan geliyor. Cari açık ise TL'nin devamlı  ... 
 
Atatürkün Medeniyetle İlgili Sözleri - ilgili | FORUM 
ilgiliforum.com/ataturkun-medeniyetle-ilgili-sozleri-t89528.0.html 
4 Ara 2013 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
Atatürk Araştırma Merkezi | Kastamonu'da Bir Konuşma 
atam.gov.tr/kastamonuda-bir-konusma/ 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonunda son felâket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı yıl 
içinde kendimizi kurtarmışsak; bu düşüncemizdeki  ... 
 
12 - ÖNCÜLER ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - TÜRKARGE ... 
www.turkarge.gen.tr/yorumlar_12.html 

 
 

50 yıllık geri kalmamız ortada hadi şimdi bu projeye sahip çıkıp kaybolan 50 yılı geri alalım. Dünkü 
aymazlıktan ayılıp bu gün ayılalım ve projeye sahip çıkalım. 
 
Öğretmenler Keçiören'de buluştu - Eğitim Bir Sen - Genel Yetkili ... 
ankara3.egitimbirsen.org.tr/yazdir/manset_yazdir.php?id=1811 

http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/belge/1-62164/medeniyet.html
http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/belge/1-62121/ataturk.html
http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/belge/1-62141/ataturk-diyor-ki.html
http://www.furkannesli.com/bolumler/basyazi/ummetimizin-cokusu-ve-cokusun-sebepleri-6-sayi-22.html
http://www.anadoluaydinlanma.org/Ataturk/ataturkten_alintilar2.pdf
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=103821&start=460
http://wowturkey.com/forum/index.php
http://wowturkey.com/forum/viewforum.php?f=6
http://www.akdenizmotosiklet.net/forum/index.php?topic=6026.65;wap2
http://haberdesin.com/blog/ekonomi/tlnin-altin-cagi-geri-donmez
http://ilgiliforum.com/ataturkun-medeniyetle-ilgili-sozleri-t89528.0.html
http://atam.gov.tr/kastamonuda-bir-konusma/
http://www.turkarge.gen.tr/yorumlar_12.html
http://ankara3.egitimbirsen.org.tr/yazdir/manset_yazdir.php?id=1811
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Zamanın bilgi ve teknoloji devri olduğunu belirten Eranıl, "Bizim eğitim yarışından geri kalmamız akla da 
mantığa da aykırıdır. Bu kadar genç ve dinamik nüfusa  ... 
 
yüksek lisans - sayfa 9 - itü sözlük 
www.itusozluk.com/goster.php/yüksek+lisans/sayfa/9 
ama lisansın yükseğini okuyan bu kadar insanımıza rağmen, bilimde bu kadar geri kalmamız, o tezlerin 
copy-paste'in ötesinde bir şeyler olmadığını  ... 
 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız ve sektörün sorunları - Tüyap 
www.tuyap.com.tr/tr/index.php?main=m_yazi_detay1&Yazi... 
25 Ara 2012 - ... standartlarına rağmen Bangladeş'ten geriye düşmemiz ve kalite açısından herkesin şikayet 
ettiği Çin'den geri kalmamız düşündürücüdür. 
 
TÜBİTAK SAGE HGK Hassas Güdüm Kiti tanıtım filmi video izle ... 
►► 
www.samanyoluhaber.com/.../tubitak-sage-hgk-hass...24 Eyl 2013 
ÜLKE ÜZERİNDEKİ OYUN BUDUR KARDEŞLER GERİ KALMAMIZ VE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI SÜRDÜRMEMİZİ 
İSTİYORLAR. ALLAHIN İZNİYLE KISA  ... 
 
10 Kasım Düşünceleri - Atatürkçü Düşünce Derneği 
www.add.org.tr:7080/index.php/.../1042-10-kas-m-duesuenceleri 

 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… » 
24.08.1925, Kastamonu'da bir konuşma. Şimdi ülkenin  ... 
 
10 Kasım Düşünceleri - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 
www.add.org.tr/index.php/makaleler/1042-10-kas-m-duesuenceleri 
13 Kas 2013 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır… » 24.08.1925, Kastamonu'da bir konuşma. 
 
Ash & Fire: Hope and Darkness - 23. Sayfa yeni ekran görüntüleri ... 
forums.taleworlds.com/index.php?topic=66398.40;wap2 
Tld unicorn tarzı boynuzlu atlar yapmış bizimde geri kalmamız lazım.Pegasus,unicorn,cüce,fil,gergedan 
yapmayı düşünüyoruz ama muhtemelen hayvanlardan  ... 
 
KENDİNİ SEÇMEK. - Korkmadan Cesurca ısparta haber, Isparta ... 
www.haber32.com.tr/av-abbas.../kendini-secmek-kose-yazisi-2265y.htm... 

 
 

11 Kas 2013 - İnanıyorum ki pek çok modern kafa bu tartışma vesilesiyle, geri kalmamız ile ahlak 
anlayışımız arasında, bilmem kaçıncı kez ki sebep-sonuç  ... 
 
Medeniyet - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 
www.kultur.gov.tr › Atatürk › Atatürk Diyor Ki! 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Sızıntı Dergisi - Aşağılık Kompleksine Bir Sebeb 
www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/asagilik-kompleksine-bir-sebeb.html 
... Mahmut Bozkurt gibi bu komplekse sahip kişiler: "Avrupalıların ilerlemiş olmaları, Hıristiyan 
olmalarından; bizim geri kalmamız da Müslüman olmamızdandır. 
 
Tıp Fakültesi 'umut' kapısını açtı - Memurlar.Net 
www.memurlar.net/haber/398243/ 
20 Ağu 2013 - Bu alanda geri kalmamız söz konusu olamaz. Sağlık hizmetleri hızlı gelişiyor. Bize düşen de 
bu gelişen hizmetleri ve teknolojiyi uygulamak. 
[PDF] 

http://www.itusozluk.com/goster.php/y%FCksek+lisans/sayfa/9
http://www.tuyap.com.tr/tr/index.php?main=m_yazi_detay1&Yazi=182-25122012&left=l_sevketozugergin
http://www.samanyoluhaber.com/web-tv/tubitak-sage-hgk-hassas-gudum-kiti-tanitim-filmi-5349-video-haberi/
http://www.samanyoluhaber.com/web-tv/tubitak-sage-hgk-hassas-gudum-kiti-tanitim-filmi-5349-video-haberi/
http://www.add.org.tr:7080/index.php/makaleler/1042-10-kas-m-duesuenceleri
http://www.add.org.tr/index.php/makaleler/1042-10-kas-m-duesuenceleri
http://forums.taleworlds.com/index.php?topic=66398.40;wap2
http://www.haber32.com.tr/av-abbas-pirimoglu/kendini-secmek-kose-yazisi-2265y.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,25409/medeniyet.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,25227/ataturk.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,25401/ataturk-diyor-ki.html
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/asagilik-kompleksine-bir-sebeb.html
http://www.memurlar.net/haber/398243/
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A GRUBU 
maycalistaylari.comu.edu.tr/...//ugur_degirmencioglu_BilimDiliOlarakTu... 
ENGELLER. -KALİTEYİ HER ALANDA YAKALAYAMAMAMIZ. -TÜRKÇE'NİN GRAMER YAPISININ ZOR OLMASI. -
BİLİM VE TEKNOLOJİDE GERİ KALMAMIZ. 
 
Biz mi geri kaldık? Onlar mı ileri gittiler? | Sorularla İslamiyet 
www.sorularlaislamiyet.com/.../biz-mi-geri-kaldik-onlar-mi-ileri-gittiler.... 
1 Oca 2010 - Kısacası, ilerleme denilen şey bu idiyse, bizim geri kalmamızkaçınılmazdı. Zira, insanın iç 
dünyasından atmosferin dış katmanlarına, aile  ... 
 
Psikolojik üstünlük lafını F.Bahçe çıkardı - Yenisafak.com.tr - 29.10 ... 
yenisafak.com.tr/.../psikolojik-ustunluk-lafini-fbahce-cikardi-29.10.2013... 
28 Eki 2013 - Ligde geri kalmamız çalkantılı bir dönem geçirmemizden dolayıdır. Ayrıca yabancı sınırından 
dolayı puan farkı oldu. G.Saray yine en önemli  ... 
 
Osmanlı'da bilim 
hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=20642236&yazarid... 
28 May 2012 - Yine de teşekkür, bilimde geri kalmamız konusunu gündeme getirmiş oldu. Doğu'nun 
yükselişi. Hemen belirteyim, “Bilim ve Yanılgı” adlı  ... 
Güzel günlere ümitle bakış - Şapka Devrimi ve idamlar - Kemalist-Yol 
kemalist-yol.tr.gg/%26%23350%3Bapka-Devrimi-ve-idamlar.htm 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en son felaket çamuruna batmamız bundandır. Beş altı sene 
içinde kendimizi kurtarmış isek, bu zihniyetimizde vaki  ... 
 
Legend Online - View topic - Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki ... 
forum.lotr.oasgames.com › ... › Atatürk Dönemi 
2 Ara 2013 - 1 gönderi - 1 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız bundandır. 
24.08.1925 Kastamonu. • Uygarlık öyle bir  ... 
 
28 Subat'in Kökeni ve Kemalizm (6-)- Kadir MISIROGLU [HQ].flv ... 
► 11:50► 11:50 
www.youtube.com/watch?v=Q3JdalClqj4 
5 Mar 2011 - a oktay tarafından yüklendi 

YAZI DEĞİŞMESİNİN GEREKCESİ GERİ KALMAMIZ İÇİN KUR AN OKUMAK ZORLAŞMASI İÇİN KUR AN I 
ANLAYAMASINLAR DİYE  ... 
 
YAŞANMAMIŞ - Wattpad 
www.wattpad.com/21084345-yaşanmamiş 
17 Tem 2013 - 5.part. Bugün okul vardı bir an önce kalkıp hazırlanmalıydım.Zaten dün Ömer'ie okula 
gitmemiştik.Derslerimizden geri kalmamız önemli değildi  ... 
 
Kadavradan organ bağışı yetersiz | SON TV Sağlık 
www.son.tv/saglik/kadavradan-organ-bagisi-yetersiz/haber-187286 
31 May 2013 - Birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde organ bağışı konusunda gelişmiş 
ülkelerden geri kalmamız kabul edilebilir bir durum  ... 
 
TC Taşköprü Kaymakamlığı 
www.taskopru.gov.tr/default_B0.aspx?content=1023 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. Medeniyet 
öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona bigane olanları yakar ve  ... 
 
Irak şimdi mahvoldu! - Arşiv 
arsiv.ydicagri.net/Sayilar/071/71ibretlik.html 
Bizim bu Atatürk sevgi gösterisinde, bu duyarlılıkta geri kalmamız çok ayıp oluyordu. Yine utandık. En 
sonunda Atatürk'ün günümüzdeki en sevgili çocukları  ... 

http://maycalistaylari.comu.edu.tr/calistaykimya/sunumlar/danisman/ugur_degirmencioglu_BilimDiliOlarakTurkce.pdf
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/5273/biz-mi-geri-kaldik-onlar-mi-ileri-gittiler.html
http://yenisafak.com.tr/spor-haber/psikolojik-ustunluk-lafini-fbahce-cikardi-29.10.2013-577150
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=20642236&yazarid=329
http://kemalist-yol.tr.gg/%26%23350%3Bapka-Devrimi-ve-idamlar.htm
http://forum.lotr.oasgames.com/viewtopic.php?f=118&t=79575
http://forum.lotr.oasgames.com/viewforum.php?f=118
http://www.youtube.com/watch?v=Q3JdalClqj4
http://www.youtube.com/watch?v=Q3JdalClqj4
http://www.wattpad.com/21084345-ya%C5%9Fanmami%C5%9F
http://www.son.tv/saglik/kadavradan-organ-bagisi-yetersiz/haber-187286
http://www.taskopru.gov.tr/default_B0.aspx?content=1023
http://arsiv.ydicagri.net/Sayilar/071/71ibretlik.html
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'DİREN TÜRKİYE' KİME? ve NE İÇİN? | Acı Ama Gerçek 
www.aciamagercek.com/2013/10/22/diren-ama-kime-2/ 
22 Eki 2013 - Tam iki asır sonra geri kalmamız nihayet tartışılmaya başlandı : İslam ülkeleri, bilim ve 
teknolojide neden geri kalıyor bilen bilmeyen konuşuyor. 
 
Bende de fotokopiler var. / Güncel / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/bende-de-fotokopiler-var-/Blog/?BlogNo... 
28 Haz 2009 - Bizim geri kalmamız işte bu yüzden. Bizden çok sonraları savaştan çıkan ülkeler, şimdi bize 
insanlık dersleri veriyor. Bizi küçümsüyor. Nedeni  ... 
 
İki insan Bir Kalp; “Tamam mıyız'” | Kitap Haber • Kitaplardan Bir ... 
www.kitaphaber.com.tr/iki-insan-bir-kalp-tamam-miyiz-k1507.html 23 saat önce - Duygusal aktarım 
konusunda jest ve mimiklerini en iyi kullanabilen bir yüz yapısına sahipken, bu konuda geri 
kalmamız senaristlerimizin  ... 
 
Hz. Aişe hakkında doğru bilgilenmek, İftiralar ... - Ofhayrat.com 
www.ofhayrat.com/news_detail.php?id=6135 
20 Kas 2013 - Bu nedenle İslami ve Dünyevi ilim sekteye uğramış, Teknolojik olarak batıdan geri 
kalmamız kaçınılmaz olmuştur. Bu savaş yılları için  ... 
 
Hakkımızda - AKADEMİSYEN NEŞRİYAT 
akademisyennesriyat.com/hakkimizda.asp 
İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak kitap okuma bakımından bu kadar geri kalmamız milletimizi 
çok büyük buhranlara sürüklemekte,alkol,uyuşturucu  ... 
 
Garfield Kart Full Torrent İndir Zamunda | Torrent Marketi Oyun indir 
www.torrent-marketi.com/garfield-kart-full-torrent-indir-zamunda-full-i... 
... yolda arabanın tekerinin kaydığı anda çıkan animasyonlar veya diğer yolda bizim geri kalmamız için 
yapımcıların yaptığı tuzaklar bizi gerçekten çok eğlendirdi. 
 
660 - Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifleri 
www.kuranikerim.com/kutubi-sitte/660.html 
sozunden kasid, savastan geri kalmamiz degildir, bu geri kalis Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in 
hakkimizdaki hukmu geri birakmasi, yemin ederek ozur  ... 
 
Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun ... - Sorularla Risale 
m.sorularlarisale.com/index.php?oku=12821 
Dünyanın değişen havası elbette İslam coğrafyasında da ciddi sorunları ve yanlışları beraberinde getirmiştir. 
Maddeten geri kalmamız, ibadetlerin terk edilmesi,  ... 
 
Yalan ve Nifak hadisi - BEYAZKARDELEN 
www.beyazkardelen.com/sablon.asp?icerik=149 
diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri kalmamız değildir; bu, Hz. Peygamber'e gelip yemin ederek 
mâzeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini  ... 
 
Onları yükselten sır, bizi de yükseltir - EuroNur - Avrupa Nur Cemaati 
www.saidnursi.de › Gündem › Basından Seçmeler 
12 Mar 2011 - İlim, teknoloji, mimarî, sanat, hukuk, sosyal hayat, eğitim, vesâir konularda geri 
kalmamız bizi ümitsizliğe sevk etmesin. Zira, tarihî kesin bilgidir: 
 
Nüvit Osmay ve Düşün, Konuş, Dinle! - MÜMİN SEKMAN 
www.muminsekman.com/nuvit-osmay-ve-dusun-konus-dinle.html 
Ona göre geri kalmamız, geri kafalılığımızdan değil, metotlu düşünme ve metotlu çalışma becerimizin 
olmamasındandı. O mühendislik metotları kadar "sosyal  ... 
 
Ranked game yardım + build Rank 1 turk server - League of Legends ... 

http://www.aciamagercek.com/2013/10/22/diren-ama-kime-2/
http://blog.milliyet.com.tr/bende-de-fotokopiler-var-/Blog/?BlogNo=188253
http://www.kitaphaber.com.tr/iki-insan-bir-kalp-tamam-miyiz-k1507.html
http://www.ofhayrat.com/news_detail.php?id=6135
http://akademisyennesriyat.com/hakkimizda.asp
http://www.torrent-marketi.com/garfield-kart-full-torrent-indir-zamunda-full-indir-download-reloaded/
http://www.kuranikerim.com/kutubi-sitte/660.html
http://m.sorularlarisale.com/index.php?oku=12821
http://www.beyazkardelen.com/sablon.asp?icerik=149
http://www.saidnursi.de/gundem/basindan-secmeler/6035-onlari-yukselten-sir-bizi-de-yukseltir.html
http://www.saidnursi.de/gundem.html
http://www.saidnursi.de/gundem/basindan-secmeler.html
http://www.muminsekman.com/nuvit-osmay-ve-dusun-konus-dinle.html
http://tr.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=5114
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tr.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=5114 
1 Oca 2013 - 10 gönderi - 5 yazar 

... of legendste biraz geri kalmamız Bazı Ranked oyunlara giriyorum millet ormanda kasma hakkında 0 
bilgisi var sadece ranked gamelere Zevk  ... 
 
'İnsanların en önemli ihtiyacını karşılıyor' - Kurumsal- ntvmsnbc.com 
www.ntvmsnbc.com/id/25448095/ 
Tedarik konusunda geri kalmamız satışlarımızı aşağı çekti ve geçmişteki seviyeye ulaşamadık. Ancak bunun 
en büyük faktörlerinden biri tablet oldu. PC sektörü  ... 
 
Takva, günahtan koruyan zırhtır - Varide | XING 
www.xing.com › Gruppen › Varide › Foren › SÖYLEŞİ 
5 Tem 2010 - Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi bazı sahalarda geri kalmamız, değişik zulüm ve 
baskılar altında ezilmemiz ve bunun neticesinde de  ... 
 
Kopya film izlemek ve kul hakkı | Fetva Meclisi 
www.fetvameclisi.com/fetva-kopya-film-izlemek-ve-kul-hakki-2720.html 

 

Buna ek olarak bizim bir sektörde Müslümanlar olarak geri kalmamız mesela Hollywood filmleri 
düzeyindeki kaliteyi tutturamamamız stratejik olarak onlara  ... 
 
Osmanlı'da bilim - CNNTurk.com 
www.cnnturk.com/yazarlar/taha.akyol/osmanli.da.bilim/11.6009/ 
28 May 2012 - Yine de teşekkür, bilimde geri kalmamız konusunu gündeme getirmiş oldu. Doğu'nun 
yükselişi. Hemen belirteyim, “Bilim ve Yanılgı” adlı  ... 
 
Müsiad Erzurum Şubesi Başkanlığına Hüseyin Bekmez Seçildi haberi 
www.olay53.com/.../musiad-erzurum-subesi-baskanligina-huseyin-bekm... 
26 Oca 2013 - Dış ticaret ve turizmde geri kalmamız neticesinde ülkenin en fakir illerinden birisi haline 
düştük. Hedefimiz bölgesel kalkınma, eğitim ve komşu  ... 
 
Barbaros Şendur (Mülkiyeistanbul e-posta)- Μύκονος, Σαντορίνη ... 
www.mulkiyeistanbul.org/?action=anidetay&id=48 
... ve bu cidden eksikliği hissedilen birşey. maviyle yeşilin yanyana olması konusundaki bu üstünlüğümüzü 
kullanamayıp turizmde yunanistan'dan geri kalmamız  ... 
 
M - İşte ATATÜRK 
www.isteataturk.com/haber/print.php?haberno=3583 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… » 
24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. « …Medeniyet  ... 
 
TEORİ: Atatürk'ün Dinde Yeniden Yapılanma Projesi 
devrimtarihi.blogspot.com/p/ataturkun-dinde-yeniden-yaplanma.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak, bu zihniyetimizdeki  ... 
 
Ak Parti İl Başkanı Murat Kılıç: - Haberciniz.biz 
haberciniz.biz › Son Dakika › Yerel › Erzurum 

 
 

21 Kas 2013 - ... arasında rekabet olduğu gibi şehirlerarasında da rekabet olduğunu belirterek, bu yarışta 
Erzurum olarak geri kalmamız gerektiğini vurguladı. 
 
Unutturulmak istenen Devrimci Atatürk! - SlideShare 
www.slideshare.net/.../unutturulmak-istenen-devrimci-atatrk-10088006 
9 Kas 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonunda son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
Beş altı yıl içinde kendimizi kurtarmışsak;  ... 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25448095/
http://www.xing.com/net/varide/soylesi-492605/takva-gunahtan-koruyan-z%C4%B1rht%C4%B1r-29946653
http://www.xing.com/app/network?op=findgroups
http://www.xing.com/net/varide/
http://www.xing.com/net/varide/forums
http://www.xing.com/net/varide/soylesi-492605/29946653/#29946653
http://www.fetvameclisi.com/fetva-kopya-film-izlemek-ve-kul-hakki-2720.html
http://www.cnnturk.com/yazarlar/taha.akyol/osmanli.da.bilim/11.6009/
http://www.olay53.com/haber/musiad-erzurum-subesi-baskanligina-huseyin-bekmez-secildi-50835.htm
http://www.mulkiyeistanbul.org/?action=anidetay&id=48
http://www.isteataturk.com/haber/print.php?haberno=3583
http://devrimtarihi.blogspot.com/p/ataturkun-dinde-yeniden-yaplanma.html
http://haberciniz.biz/ak-parti-il-baskani-murat-kilic-2414413h.htm
http://haberciniz.biz/son-dakika/
http://haberciniz.biz/yerel-haberleri-10hk.htm
http://haberciniz.biz/erzurum/
http://www.slideshare.net/olgisis/unutturulmak-istenen-devrimci-atatrk-10088006
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Tüp bebekte ailelere yeni umut Erzurum Atatürk Üniversitesi ... 
www.gazetepusula.net/yazdir.php?id=9358&tur=haber 
Bu alanda geri kalmamız söz konusu olamaz. Sağlık hizmetleri hızlı gelişiyor. Bize düşen de bu gelişen 
hizmetleri ve teknolojiyi uygulamak. Bugün yaptığımız  ... 
 
MİT VE DİĞERLERİ | Twitter Sokak 
www.twittersokak.com/2012/06/13/mit-ve-digerleri/ 
13 Haz 2012 - Dünya'nın en önemli bölgesinde yer almamıza rahmen istihbarat alınındageri kalmamız bizi 
güçsüz kılmaktadır. Bölgede çok etkin bir şekilde  ... 
 
Medenî olmanın ölçüsü şapka mı? - M. Latif SALİHOĞLU - YENİ ASYA 
www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=8563 
6 Kas 2012 - Bizim şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felâket çamuruna (Dünya Harbi) batışımız, 
medeniyete ayak uyduramadığımızdandır. 
 
Kab Bin Mâlik in kıssası 
www.ilimdunyasi.com/tarihul-islam/kab-bin-malik-in-kissasi/?wap2 
ALLAH'ın burada bahsettiği, bizim Tebük seferinden geri kalmamız değil, ancak Onun bizi, tevbenin 
kabulünde, Peygamber'e gelip diğer harp kaçakları ile  ... 
 
Mustafa Kemal suç işlemiş. / MURAT ERDEMİL - Google Groups 
https://groups.google.com/d/topic/liberal-izmirliler/lKjLGjYLeg8 
24 Haz 2008 - Demek Avrupa'dan en az üç yüz yıl geri kalmamız yetmedi. O kadar doğal zenginliğe rağmen 
İslam yönetimindeki devletler içinde bir tane  ... 
 
Mustafa Kemal Atatürk'un Kastamonu Gezisi Kronolojisi ... 
gunesekarsiyurumek.blogcu.com/mustafa-kemal-ataturk-un.../3671433 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır... 
Behemehal ileri gideceğiz. Çünkü mecburuz. Millet açık olarak  ... 
 
türk müsünüz? yok esteğfurullah! elhemdulillah müslümanız 
www.diyarbakirhaber.com.tr/cuneyt-alphan-turk-musunuz.../365 
7 gün önce - Bu kültürümüzle bölgemizde, ülkemizde ve parçası olduğumuz dünyanın nimetlerinden geri 
kalmamız, cehaletimizle çocuklarımızın geleceğini  ... 
 
vali toprak, gediz üniversitesi'nin yaz okulu'nu ziyaret etti. - TC İZMİR ... 
www.izmir.gov.tr/default_b0.aspx?id=1299 

 
 
 

Çünkü dünya ülkeleri bu noktada hızlı bir yarış içerisinde, dolaysıyla bizim de geri kalmamız mümkün. değil. 
Tüm bu anlayış içerisinde, üniversitelerimizin  ... 
 
Kahve Deposu - Gaziantep, Türkiye - Foursquare 
foursquare.com › Food › Coffee Shop 
Derecelendirme: 9,1/10 - 3.855 oy 

... illa suyunu cikarmakmi gerekiyor..arabalar burda yawaslayip geciyor ve kazaya sebep oluyor..bu zihniyet 
duzelmedikce geri kalmamiz çok normal... Erdal Y. 
 
İman İle İlgili Hadisler 9. Bölüm Bilgi24.Org 
www.bilgi24.org › Din › Hadisler › İman › İslamiyet 
sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resulullah (sav)`ın hakkımızdaki hükmü geri 
bırakması, yemin ederek özür dileyenlerin özrünü  ... 
 
Türk Oyuncularının Efficiency Rating'leri neden düşük? - Genel ... 
forum.worldoftanks.eu › ... › Forum › Genel Tartışmalar 

http://www.gazetepusula.net/yazdir.php?id=9358&tur=haber
http://www.twittersokak.com/2012/06/13/mit-ve-digerleri/
http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=8563
http://www.ilimdunyasi.com/tarihul-islam/kab-bin-malik-in-kissasi/?wap2
https://groups.google.com/d/topic/liberal-izmirliler/lKjLGjYLeg8
http://gunesekarsiyurumek.blogcu.com/mustafa-kemal-ataturk-un-kastamonu-gezisi-kronolojisi/3671433
http://www.diyarbakirhaber.com.tr/cuneyt-alphan-turk-musunuz--yok-estegfurullah-elhemdulillah-muslumaniz%E2%80%9D/YazarDetay/365
http://www.izmir.gov.tr/default_b0.aspx?id=1299
https://foursquare.com/v/kahve-deposu-gaziantep-t%C3%BCrkiye/51769956e4b0d6b34d3b4491?tipsPage=6
https://foursquare.com/explore?q=Food&near=Gaziantep,%20T%C3%BCrkiye
https://foursquare.com/explore?q=Coffee%20Shop&near=Gaziantep,%20T%C3%BCrkiye
http://www.bilgi24.org/2013/10/iman-ile-ilgili-hadisler-9-bolum.html
http://www.bilgi24.org/search/label/Din?&max-results=24
http://www.bilgi24.org/search/label/Hadisler?&max-results=24
http://www.bilgi24.org/search/label/%C4%B0man?&max-results=24
http://www.bilgi24.org/search/label/%C4%B0slamiyet?&max-results=24
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/137060-tuerk-oyuncularinin-efficiency-ratingleri-neden-duesuek/page__st__20
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/forum/594-forum/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/forum/596-genel-tartismalar/
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30 Tem 2012 - 20 gönderi - 14 yazar 

... companylere girememiz,buyuzden guncel oyun tarzindan geri kalmamiz,alman td lerine karsi olan 
sevdamiz,maddi durumumuz,yuksek ping  ... 
 
BİDB'den İnternete Kısıtlama 30 KB | Teknik Forum - İTÜ ... 
new.teknikforum.com › ... › BİDB'den İnternete Kısıtlama 30 KB 
5 Nis 2008 - 12 gönderi - 10 yazar 

internetin iyilesmesi tamamiyle rektorlugun verecegi mangirlara bagli yani burada geri kalmamiz saglayan 
rektorluk. cefurkan: Mesajlar: 302  ... 
 
Hayvanlarla İlgili Mucizeler - Islamiyasam.Com 
www.islamiyasam.com/modules/Peygamberimiz_Mucizeleri/15.htm 
"Kertenkele, kurt ve aslan gibi vahşî hayvanlar bile Efendimizi tanıyıp emirlerine boyun eğdiklerine göre, 
bizim o emirleri dinlemeyip hayvanlardan geri kalmamız  ... 
 
Yazdırılabilir sayfa - M.Fethullah GÜLEN 
www.fethullahgulen.info/printarkadas/haberyazdir.php?sid=2498 
8 May 2010 - Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi bazı sahalarda geri kalmamız, değişik zulüm ve 
baskılar altında ezilmemiz ve bunun neticesinde de  ... 
 
Köşk'te şaraplı fikir sofrası en son haber 
www.ensonhaber.com › Gündem 
28 Kas 2007 - Bizim geri kalmamız, Akdeniz dünyasıyla ilişki kurmamamız, Sayın Cumhurbaşkanını hayal 
kırıklığına uğrattı'' dedi. -''HEMEN HER KONUYA  ... 
 
RedHack: Sosyal Medyadaki Gücümüzle Sansürü Deliyor, arak ... 
istanbul.indymedia.org/.../redhack-sosyal-medyadaki-gücümüzle-sansürü-deliy... 

 
 

30 Mar 2012 - Buna gereken önem verilmese bu alanda geri kalmamız kimin işine yarayacak düşünülmeli? 
Herkes kaygısını gütmeli. Bugün eğer RedHack  ... 
 
Önceki Sayfa - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
www.tbmm.gov.tr/develop/.../tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?... 
Dolayısıyla da, bu ilgi varken, bizim bu tür organizasyonlardan geri kalmamız söz konusu olamaz. Bu 
çerçeve içerisinde, İzmir'de düzenlenecek olan üniversite  ... 
 
Programlama öğrenmek istiyorum - Donanım Haber Forum 
forum.donanimhaber.com › ... › Yazılım Geliştirme › PHP / CGI 
8 Tem 2013 - 11 gönderi 

Ülkemin mühendisleri böyleyse geri kalmamız normal. Sistemin kasması nasıl yazılım üretmenin bedeli 
oluyor? Sen yazılımcıysan sistemi  ... 
 
Tüm Yorumlar İçin Tıklayınız ( 1 ) - Samsun Haber ve Gazetesi ... 
www.dengegazetesi.com.tr/comment_view.php?id=5133&type=2 
... konusunda bende karşıyım. Ancak seninde dediğin gibi herkes yavaş yavaş almaya başlarsa bizimde geri 
kalmamız gerekiyor. 05 Mart 2011 Cumartesi 17:57. 
 
Yorumlar - Risale Haber 
www.risalehaber.com/comment_view.php?type=1&id=113967 
25 Tem 2011 - Onun için Çin bile menfaati icabı bu işe sarılmışken, bizim geri kalmamız yanlış idi. İnşaallah 
bu netice hayra vesile olacak. Geç kalınan şeyleri  ... 
 
Hizmet Gazetesi - - BİR İHTİMAL DAHA VAR, DEMİŞTİM… 
hizmetgazetesi.com.tr/?Sayfa=KoseYazari&id=68&yazid=7 
11 Haz 2011 - Herkesin yorumladığı bir ortamda, bir gazeteci olarak bizim geri kalmamız mümkün mü? Ben 
de şu an itibarıyla Denizli ile ilgili tahminlerimi  ... 

http://new.teknikforum.com/viewtopic.php?f=17&t=35821&start=180
http://new.teknikforum.com/konu-35821.180-bidbden-internete-kisitlama-30-kb
http://www.islamiyasam.com/modules/Peygamberimiz_Mucizeleri/15.htm
http://www.fethullahgulen.info/printarkadas/haberyazdir.php?sid=2498
http://www.ensonhaber.com/gundem/95321/koskte-sarapli-fikir-sofrasi.html
http://www.ensonhaber.com/kategori/gundem
http://istanbul.indymedia.org/tr/haber/redhack-sosyal-medyadaki-g%C3%BCc%C3%BCm%C3%BCzle-sans%C3%BCr%C3%BC-deliyor-arak-%C3%A7eki%C3%A7lerimizle-gazeteleri-s%C3%BCsl%C3%BCyoruz
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=12885&P5=B&page1=35&page2=35
http://forum.donanimhaber.com/m_77508916/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_202/tt.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_249/tt.htm
http://www.dengegazetesi.com.tr/comment_view.php?id=5133&type=2
http://www.risalehaber.com/comment_view.php?type=1&id=113967
http://hizmetgazetesi.com.tr/?Sayfa=KoseYazari&id=68&yazid=7
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Haber / Röportaj | Yalıtım 
www.yalitim.net/?pid=26557 
Halka arz konusunda ülke olarak geri kalmamız, Türkiye'deki ticaret hayatındaki geri kalmışlıktan 
kaynaklanıyor. Sürekli büyüyen bir şirketin gelişmesi için halka  ... 
 
tehlikeli uyarı! - Mehmet ÖZTÜRK 
www.halkpostasi.com/tehlikeli-uyari--n-1145.aspx 
5 Eki 2013 - Ereğli'de en büyük sıkıntımız eğitimde geri kalmamız. İlçemizde ekonomi zaten sıkıntılı. Hiç 
değilse eğitim ayağını hızlandırmak için büyük bir  ... 
[DOC] 
 
indir - özel öğretim kurumları birliği resmi web sitesi 
www.ozelogretimkurumlaribirligi.org.tr/denem/.../teklifler-2013.doc 

 
 
 

Gelişen ve değişen dünyada bu konuda yerimizi almaktan geri kalmamız mümkün değildir. Özel Öğretim 
Kurumları olarak lider ülke Türkiye'nin değişimine,  ... 
 
profil fotoğraflarındaki kırpılan arkadaş olmak - cogito sözlük 
www.cogito-sozluk.com/nedir.php?&q=profil+fotoğraflarındaki... 

 

2 Eyl 2013 - ... demiş atalarımız. hızlı giden... dur lan karıştı atalarımız zamanında profil fotosu yoktu işte, 
bize matbaanın geç gelmesi, geri kalmamız derken  ... 
 
KIZ YURDU İLE İLGİLİ MAHKEMEYİ KAZANDIK: ADALETE VE ... 
www.kdzeregli.bel.tr/ver2.0/index.php?option=com... 

 

3 Eki 2013 - Ereğli'de en büyük sıkıntımız eğitimde geri kalmamız. İlçemizde ekonomi zaten sıkıntılı. Hiç 
değilse eğitim ayağını hızlandırmak için büyük bir  ... 
 
“Her bir çatı elektrik üreten santral olmalı” Türkiye'nin en büyük ... 
www.yeniasir.com.tr/Ekonomi/.../her-bir-cati-elektrik-ureten-santral-olm... 
20 Eki 2013 - ... panellerin üretiminin gecikmesi gerçekten üzücü hele hele petrole bütcenin büyük kısmı 
harcanırken bu konuda Avrupadan geri kalmamız da  ... 
 
Türkiye Askeri Teknolojiye yatırım yapmalıdır - Google Groups 
groups.google.com/d/topic/ldpmarkopasa/q0xYCi3dMCM 
9 Oca 2009 - Bizim geri kalmamız , vizyonsuzluktandır, ona ekmek buna ekmek derken Türkiye devletinin 
asıl gücünü unuttuk..Biz neden bu topraklardayız,  ... 
 
Cahil Cesareti - VAHDET NARİN - Antalya'nin Dogru, Tarafsiz ... 
www.antalyabugun.com/index.php?page=makale&MID=15416 
16 Nis 2012 - Dolayısıyla her konuda geri kalmamız kaçınılmaz sonumuz. Konunun diğer üzücü bir yanı da 
ülkemizde çok eski tarihlerde fark edilen,  ... 
 
Cumhuriyet Gazetesi - Terim'den Schalke maçı öncesi açıklama 
www.cumhuriyet.com.tr/.../Terim_den_Schalke_maci_oncesi_aciklama_... 
19 Şub 2013 - Muhakkak ki aynı şartlarda mücadele etmediğimiz takımların arasındaki yarışmada dahi geri 
kalmamız, benim için başarısızlıktır. Benim hayat  ... 
 
Duayen ile Farmakoloji Üzerine Paylaşım - HEALTH and ... 
www.winally.com/contens.asp?id=336 
Ancak yapılmış düzenlemelerin güncellenmesi bakımından maalesef geri kalmamızsöz konusudur. Örneğin 
günümüzdeki Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik  ... 
 

http://www.yalitim.net/?pid=26557
http://www.halkpostasi.com/tehlikeli-uyari--n-1145.aspx
http://www.ozelogretimkurumlaribirligi.org.tr/denem/sekreterya/teklifler-2013.doc
http://www.cogito-sozluk.com/nedir.php?&q=profil+foto%C4%9Fraflar%C4%B1ndaki+k%C4%B1rp%C4%B1lan+arkada%C5%9F+olmak
http://www.kdzeregli.bel.tr/ver2.0/index.php?option=com_k2&view=item&id=3524:kiz-yurdu-ile-ilgili-mahkemeyi-kazandik-adalete-ve-hukuka-g%C3%BCveniyoruz&Itemid=102
http://www.yeniasir.com.tr/Ekonomi/2013/10/21/her-bir-cati-elektrik-ureten-santral-olmali
http://groups.google.com/d/topic/ldpmarkopasa/q0xYCi3dMCM
http://www.antalyabugun.com/index.php?page=makale&MID=15416
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/404996/Terim_den_Schalke_maci_oncesi_aciklama_.html
http://www.winally.com/contens.asp?id=336
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ek kontenjanda 2 bin din kültürü hocası atamak - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/ek-kontenjanda-2-bin-din-kültürü-hocası-atamak/ 
... ü bulmadığını göz önünde bulundurursak nasıl bir geleceğin istendiği açıktır. bilgi çağında değiliz sonuçta. 
cari açığın sebebi teknolojide geri kalmamız değil. 
 
Tunceli'de PKK'lılara yönelik operasyon başlatıldı - Tunceli Halkın Sesi 
www.tuncelihalkinsesi.com/.../tuncelide-pkklilara-yonelik-operasyon-bas... 
1 Haz 2012 - Geri kalmamız isteniyorDersimli vatandaş, 2 yıl önce yorumladı. Açık ve net görülüyor ki 
ilimizin gelişmesi istenmiyor.Hep olaylar olsun kimse  ... 
 
THY cep telefonuna izin verecekse… Nisan başında soğuk Bodrum ... 
www.cihansalim.net/.../thy-cep-telefonuna-izin-verecekse-nisan-basinda-... 
3 Nis 2007 - Ülke olarak bugüne kadar bazı teknolojik konularda geri kalmamızbaşkalarının tecrübesini 
görüp on THY ile yağmurlu hafta sonunda  ... 

 

Vahdet Narin » Blog Archive » Cahil Cesareti 
vahdetnarin.com/vn/cahil-cesareti/ 
3 May 2012 - Dolayısıyla her konuda geri kalmamız kaçınılmaz sonumuz. Konunun diğer üzücü bir yanı da 
ülkemizde çok eski tarihlerde fark edilen,  ... 
 
Büyüklüğümüzün Farkında mıyız? - Merhaba Gazetesi 
www.merhabahaber.com/author_article_print.php?id=511 
İşte dış düşmanlarımız bizim bu zaafımızdan faydalanmakta, bölünmemiz ve geri kalmamız için her yolu 
denemektedir. Her sırtımızı sıvazlayanı dost sandığımız  ... 
 
Fatih Terim: 'Bize kötülük yapılıyor' - Spor haberleri , Futbol ... 
www.maraton.com.tr/detay.asp?newsid=187428 
19 Şub 2013 - Muhakkak ki aynı şartlarda mücadele etmediğimiz takımların arasındaki yarışmada dahi geri 
kalmamız, benim için başarısızlıktır. Benim hayat  ... 
 
11 Mart 2007 Pazar ya da bir Nişan Merasimi - Halis ECE 
www.halisece.com/www.../134-ifadem-ifade-dergisi-sayı-2-sayfa-2.html 
11 Mar 2007 - Belki hizmet mahallimiz değişebilirdi; fakat hizmetten geri kalmamızdüşünülemezdi. Biz de 
öyle yaptık. Vatani görevimiz için çağrılacağımız  ... 
 
Fethullah Gülen Web Sitesi - Takva, Günahtan Koruyan Zırhtır 
tr.fgulen.com › Kürsü › 2010 Kürsüleri 
5 Tem 2010 - Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi bazı sahalarda geri kalmamız, değişik zulüm ve 
baskılar altında ezilmemiz ve bunun neticesinde de  ... 
 
Tıp Fakültesi ''Umut'' Kapısını Açtı - Sorgu Haber 
sorguhaber.com/tip-fakultesi-39-39-umut39-39--kapisini-acti-121h.htm 
20 Ağu 2013 - Bu alanda geri kalmamız söz konusu olamaz. Sağlık hizmetleri hızlı gelişiyor. Bize düşen de 
bu gelişen hizmetleri ve teknolojiyi uygulamak. 
 
Mehmed Kırkıncı | Korunması Şart Olan Beş Şey 
www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=1083 

 
 
 

12 Tem 2010 - geri kalmamız dinimizden dolayı mıdır?” şeklinde sorular ortaya atıyor ve körpe dimağları 
şüphe ve tereddüde düşürmek istiyorlar. Halbuki geri  ... 
 
iPhone 5'teki ciddi hata! - SDN Forum 
forum.shiftdelete.net/iphone/279328-iphone-5teki-ciddi-hata-print.html 

http://www.uludagsozluk.com/k/ek-kontenjanda-2-bin-din-k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-hocas%C4%B1-atamak/
http://www.tuncelihalkinsesi.com/yerel/tuncelide-pkklilara-yonelik-operasyon-baslatildi.htm
http://www.cihansalim.net/blog/2007/thy-cep-telefonuna-izin-verecekse-nisan-basinda-soguk-bodrum-ve-detoks/
http://vahdetnarin.com/vn/cahil-cesareti/
http://www.merhabahaber.com/author_article_print.php?id=511
http://www.maraton.com.tr/detay.asp?newsid=187428
http://www.halisece.com/www.mehmedabdullahyilmaz.org/aksiyon/item/134-ifadem-ifade-dergisi-say%C4%B1-2-sayfa-2.html
http://tr.fgulen.com/content/view/18414/18/
http://tr.fgulen.com/content/section/21/18/
http://tr.fgulen.com/content/category/21/295/18/
http://sorguhaber.com/tip-fakultesi-39-39-umut39-39--kapisini-acti-121h.htm
http://www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=1083
http://forum.shiftdelete.net/iphone/279328-iphone-5teki-ciddi-hata-print.html
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14 Eyl 2012 - İlk defa geri kalmamız iPhone fanlarının yüzünü güldürdü :D. 24-09-2012, 18:05. thepolice2. 
iPhone 5'teki ciddi hata! Steve öldü Apple döküldü  ... 
 
2012 Gelinlik Modelleri | modakanali 
modakanali.wordpress.com/.../2012-gelinlik-modelleri-gelinlik-modeller... 
11 Ağu 2011 - 2012 Modasına başlamışken ,gelinlik modellerinden geri kalmamızolmazdı.Ve işte gelinlik 
deyince dünyada ilk akla gelen isim Vera Wang'ın  ... 
 
Gül Obama'dan İHA istedi | GAZETE VATAN 
haber.gazetevatan.com › Gündem 22 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın 
çalışma yapıldığını kaydederek, 'Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
 
Devamı - Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı 
etimesgut.meb.gov.tr/tr/ilce_toren/okul_acilislari.html 
Bizim eğitim yarışında geri kalmamız, akla da mantığa da sahip olduğumuz tarihi mirasa da aykırıdır, terstir. 
Bu kadar zeki insanlara, genç ve dinamik bir nüfusa  ... 
 
Aykut Kocaman İstifa Etti : Tipeez 
www.tipeez.com/ch/main/news/ruzgar/.../aykut-kocaman-istifa-etti.aspx 
29 May 2013 - 2. sırada olmamızın nedeni ; kupalardan dolayı ligte geri kalmamız hele hele türkiye kupasını 
aldıktan sonra aykutun istifa etmesine imkan yok  ... 
[PDF] 
 
Eskiden “kutu oyunu” 
istifhane.files.wordpress.com/2010/04/bkftaktuel2-high.pdf 
i ' koçak. AMERİKA ve AVRUPA'DAN soNııA şiıvıDi DE ıüııKiYı'De gibi yayılıyor. Bizim de bu gelişmeler- 
den geri kalmamiz beklene- ınezdi elbette. Nitekim,. 
 
tayyareci forum-türkiyenin gerçek havacılık sitesi - TAYYARECİ ... 
www.tayyareci.com/.../post.asp?...ID... 
22 Tem 2004 - Bir havacilik sanayisinde Iran' dan geri kalmamiz degil. Bu arada dip not olarak belirteyim, 
her iki ulkenin birakin ucak motorunu, daha kara  ... 
 
Mihav.com - puffpuff' Albümü: Mırrık - Resim 
www.mihav.com › Mihav.com › puffpuff › Albümler › Mırrık 
mahalledeki gelişmelerden geri kalmamız söz konusu bile olamaz:D. Resim Eklendi 02-02-11 00:51. « 
Önceki Resim | Sonraki Resim ». Saat 23:10. 
 
İnşaat | Bir Aceminin Linux Günlüğü 
susuzirmak.com/tag/insaat/ 

 
 

11 Mar 2010 - Sadece bunu dijital ortama entegre etmede bu kadar geri kalmamız ve bunu ısrarla devam 
ettirmemiz bana göre çok anlamsız. 3 saatlik “Çelik  ... 
 
Kampanya | Milli Eğitim Bakanlığı: Resim ve müzik dersleri haftada ... 
https://www.change.org/.../milli-eğitim-bakanlığı-resim-ve-müzik-dersleri-... 
Bu yüzden geri kalmamız kaçınılmaz oluyor. Kime: Milli Eğitim Bakanlığı. Resim ve müzik dersleri haftada 
ikişer saat olmalıdır. Saygılarımla, [Adın]  ... 
 
Toplumsal Uyum - Turkish Forum 
www.turkishnews.com/tr/content/2013/02/26/toplumsal-uyum/ 
26 Şub 2013 - Bir adım ilerlesek adım adım gelişip zengin bağımsız bir ülke olurduk. Bu yüzden geri 
kalmamız için her türlü sağ sol Türk Kürt ve Alevi Sünni  ... 
 
Röportaj: Mevlüt Dinç İle Türkiye Oyun Pazarını Konuştuk - Webrazzi 
www.webrazzi.com/.../roportaj-mevlut-dinc-ile-turkiye-oyun-pazarini-k... 

http://modakanali.wordpress.com/category/gelinlik-modelleri/2012-gelinlik-modelleri-gelinlik-modelleri/
http://haber.gazetevatan.com/gul-obamadan-iha-istedi/452173/1/gundem
http://www.gazetevatan.com/Gundem
http://etimesgut.meb.gov.tr/tr/ilce_toren/okul_acilislari.html
http://www.tipeez.com/ch/main/news/ruzgar/10086/aykut-kocaman-istifa-etti.aspx
http://istifhane.files.wordpress.com/2010/04/bkftaktuel2-high.pdf
http://www.tayyareci.com/forum/post.asp?ARCHIVE=&method=ReplyQuote&REPLY_ID=2885&TOPIC_ID=623&FORUM_ID=14&CAT_ID=5&Forum_Title=GENEL+KONULAR&Topic_Title=Be%F0enmedi%F0imiz+%DDran+ve+Havac%FDl%FDk&M=
http://www.mihav.com/forum/album.php?albumid=1889&pictureid=15166
http://www.mihav.com/forum/
http://www.mihav.com/forum/uye/27287/
http://www.mihav.com/forum/uye/27287/album/
http://www.mihav.com/forum/uye/27287/album/mirrik-1889/
http://susuzirmak.com/tag/insaat/
https://www.change.org/tr/kampanyalar/milli-e%C4%9Fitim-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-resim-ve-m%C3%BCzik-dersleri-haftada-iki%C5%9Fer-saat-olmal%C4%B1d%C4%B1r
http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/02/26/toplumsal-uyum/
http://www.webrazzi.com/2010/03/26/roportaj-mevlut-dinc-ile-turkiye-oyun-pazarini-konustuk/
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26 Mar 2010 - M. D. – Ülkemizde yetenek ve heves anlamında bir sıkıntı yok ancak beni üzen teknoloji 
alanında geri kalmamız. Ben şuna inanıyorum, oyun  ... 
 
TurkNova | Türkçe Torrent :: Torrent Garfield Kart-SKIDROW indir 
www.turknova.net › Oyun 
4 Ara 2013 - ... kaydığı anda çıkan animasyonlar veya diğer yolda bizim geri kalmamıziçin yapımcıların 
yaptığı tuzaklar bizi gerçekten çok eğlendirdi. 
 
Atamve Medenİyet - Forum TR 
www.frmtr.com › Gündem › Genel 
13 Eyl 2005 - 2 gönderi - 2 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
Tübitak Ar-ge Günleri Marmara Bölge Toplantısı Bursa'da Başladı ... 
www.haberfx.net/tubitak-ar-ge-gunleri-marmara-bolge-toplantisi-bursad... 
16 Nis 2010 - Toplantıya katılan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bilim ve teknolojinin önemine dikkat 
çekerek, "Bu alanda geri kalmamız bizim felaketimiz olur"  ... 
 
 
Türkiye Bilim ve Teknoloji Atağında - TC Bursa Valiliği 
www.bursa.gov.tr/?sayfa=haber_detay&id=961 
Toplantıya katılan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bilim ve teknolojinin önemine dikkat çekerek, 'Bu 
alanda geri kalmamız bizim felaketimiz olur' dedi. Kervansaray  ... 
 
Drogba-Sneijder geldi, turları geçeriz.. - Ajansspor.com 
www.ajansspor.com › Futbol › Şampiyonlar Ligi 

 
 

19 Şub 2013 - Muhakkak ki aynı şartlarda mücadele etmediğimiz takımların arasındaki yarışmada dahi geri 
kalmamız, benim için başarısızlıktır. Benim hayat  ... 
 
Rusların yüzde 51'i eşcinsel komşu istemiyor - Worldnews.com 
article.wn.com/view/.../Ruslar_n_yuzde_51i_escinsel_komsu_istemiyor/ 
11 Eyl 2013 - YAZI DEĞİŞMESİNİN GEREKCESİ GERİ KALMAMIZ İÇİN KUR AN OKUMAK ZORLAŞMASI İÇİN 
KUR AN I ANLAYAMASINLAR DİYE  ... 
 
Güncel - Kendi Kültürümüzü Yaşıyormuyuz? - Sayfa:7 - Anatolianrock.com 
www.anatolianrock.com › Forum Ana Sayfa › Güncel 
2 Tem 2006 - 10 gönderi 

Kültürsüzlük avrupaya özenmek değildir çünkü bir şekilde yararlanacağız dünya tekstil ,teknoloji ,mimaride 
çağ atlıyor bizim geri kalmamız söz  ... 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - Fikir Yolu 
fikiryolu.net/index.php?option=com_content&view...id... 
2 May 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız 
bundandır. 24.08.1925, Kastamonu. • Uygarlık, öyle bir  ... 
 
Tıp Fakültesi nden 'Umut Kapısı - Erzurum Gazetesi 
www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/Tip-Fakultesi-nden-Umut...-/74928 
20 Ağu 2013 - Bu alanda geri kalmamız söz konusu olamaz. Sağlık hizmetleri hızlı gelişiyor. Bize düşen de 
bu gelişen hizmetleri ve teknolojiyi uygulamak. 
 
DOĞU VE BATI HİKMETİ HAKKINDA - PIYA FORUM 
288757.forumromanum.com/.../entry.user_288757.2.1111939736.do_u... 
10 May 2011 - Zaten bilimsel metot da bunu gerektiriyor. Müslümanların tekvini ayetleri ihmal etmesi 
kabul edilemez. Bizim geri kalmamız bu yüzden olmuştur. 

http://www.turknova.net/details.php?id=20208
http://www.turknova.net/Oyun-c-91.ts
http://www.frmtr.com/genel/181572-atamve-medeniyet.html
http://www.frmtr.com/gundem/
http://www.frmtr.com/genel/
http://www.haberfx.net/tubitak-ar-ge-gunleri-marmara-bolge-toplantisi-bursada-basladi-haber-186424/
http://www.bursa.gov.tr/?sayfa=haber_detay&id=961
http://www.ajansspor.com/futbol/sampiyonlarligi/h/20130219/drogbasneijder_geldi_turlari_geceriz.html
http://www.ajansspor.com/futbol/
http://www.ajansspor.com/futbol/sampiyonlarligi
http://article.wn.com/view/2013/09/11/Ruslar_n_yuzde_51i_escinsel_komsu_istemiyor/
http://www.anatolianrock.com/topic-kendi_kulturumuzu_yasiyormuyuz_-40-29893-7.htm
http://www.anatolianrock.com/forum.htm
http://www.anatolianrock.com/forums40-1.htm
http://fikiryolu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84:atatuerkuen-uygarlk-hakkndaki-soezleri&catid=41:atatuerk&Itemid=63
http://www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/Tip-Fakultesi-nden-Umut-Kapisi-/74928
http://288757.forumromanum.com/member/forum/entry.user_288757.2.1111939736.do_u_ve_bati_h_kmet_hakkinda-piya.html
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Türkçe'yi Korumak - Paticik.com Forumları 
forum.paticik.com/read.php?13,877900,page=2 
11 Şub 2005 - 15 gönderi - 3 yazar 

... açıklama yapmıyosa sen de yapmayacaksın.. ama bunun nedeni tabii ki teknolojik olarak geri kalmamız. 
Keşke Ş harfiyle ihracat yapabilsek. 
 
Tatvan Belediyesi, Evlilik Eğitimi Verecek - BİTLİSNEWS.COM ... 
www.bitlisnews.com/m/?id=5159 
Herkesin son zamanlarda durmadan ürettiği çılgın proje furyasında bizim tatvanlılar olarakgeri 
kalmamız zaten doğru olmazdı.Sayende tatvan büyük bir  ... 
 
eski bir hatirlatma (tasindi) - BIZIMALEM.COM - EUROPEAN TURKISH ... 
www.bizimalem.com/.../viewforummessage.jsp;... 

 
 

hususunda geri kalmamiz oldukca normal... Asil blog takibi B.alem Ana sayfasinda.. Fakat oradada okuyucu 
azligindan dert yaniliyor...O da simdilik normal. 
 
KMÜ'de Yavuz Bülent BAKİLER Fırtınası - Karamanoğlu Mehmetbey ... 
basin.kmu.edu.tr/duyuru.aspx?ayrinti=7 
Çok erken yaşlarda kitaplarla ve harflerle dostluk kurulursa ve anne babalar da kitap okuma alışkanlığı 
kazanırsa Batı medeniyetinden geri kalmamız mümkün  ... 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - Türk demek Türkçe demektir ... 
www.edebiyatciturk.com/.../ataturk-un-uygarlik-hakkindaki-sozleri.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız bundandır. 
(24.08.1925, Kastamonu.) • Uygarlık, öyle bir kuvvetli ateştir ki  ... 
 
EL Women | USK Prag 84-56 Galatasaray MP | 24 Kasım | Maç Sonucu ... 
www.gscimbom.com › ... › Arşiv › Geçmiş Yıllar Arşiv › 2010 Arşiv 
19 Kas 2010 - 20 gönderi - 4 yazar 

Sportif kalite yönünden ezeli rekabette bu kadar geri kalmamız inanılır gibi değil.Artık Fener'le yaptığımız 
maçlara derbi bile denmiyor.Çünkü  ... 
 
Türk Müziği'nin Gelişimi - Esendere Kültür Sanat Derneği 
eksd.org.tr/turk_muzigi/turk_muzigi.php 
Doğal olarak, matematik, fizik ve kimya gibi pozitif bilimlerle mekanikte geri kalmamız, sazlarımızın 
gelişmesini önlemiştir. Sadece ses müziğine önem verilmesi  ... 
 
Osmanlı kadar hoşgörülü olmak - Turizmde Bu Sabah 
www.turizmdebusabah.com/HaberPrint~haberNo~6436.htm 
20 Kas 2002 - ... Avrupalı değil' diyenlere sert çıktı: "Hoşgörü alanında Hıristiyanları yüzyıllarca barındıran 
Osmanlılardan geri kalmamız kabul edilemez" 
 
KIYAFET İNKILABI VE KASTAMONU ZİYARETİ-Güncel-Yeni? gazetesi 
yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=57644 
15 Eki 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona  ... 
 
Ümmetin Uyanışının Nasıllığı ve Engelleri Aşmak - iyibiryer - Blogcu ... 
iyibiryer.blogcu.com/ummetin-uyanisinin-nasilligi-ve.../2715128 
Ümmet, doğrudur geri kalmıştır. Ancak bu geri kalmışlık sonsuz mu yoksa aşamalardan bir aşama mıdır? 
Yahut biz, geri kalmamız gerektiği için mi geri  ... 
 
Kastamonu | AraYorum 
www.cengizgurcay.com/kastamonu/ 

http://forum.paticik.com/read.php?13,877900,page=2
http://www.bitlisnews.com/m/?id=5159
http://www.bizimalem.com/app/group/viewforummessage.jsp;jsessionid=a0xFk...?action=message&messageid=6138&id=591&threadid=6137&forumname=Her+telden&forumid=898&start=0&range=10
http://basin.kmu.edu.tr/duyuru.aspx?ayrinti=7
http://www.edebiyatciturk.com/ataturk-ten/ataturk-un-uygarlik-hakkindaki-sozleri.html
http://www.gscimbom.com/forum/threads/el-women-usk-prag-84-56-galatasaray-mp-24-kasm-mac-sonucu.51162/page-4
http://www.gscimbom.com/forum/forums/arsiv.167/
http://www.gscimbom.com/forum/forums/gecmis-yllar-arsiv.263/
http://www.gscimbom.com/forum/forums/2010-arsiv.27/
http://eksd.org.tr/turk_muzigi/turk_muzigi.php
http://www.turizmdebusabah.com/HaberPrint~haberNo~6436.htm
http://yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=57644
http://iyibiryer.blogcu.com/ummetin-uyanisinin-nasilligi-ve-engelleri-asmak/2715128
http://www.cengizgurcay.com/kastamonu/
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Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır… 
Behemehal ileri gideceğiz. Çünkü mecburuz. Millet açık olarak  ... 
 
Haber, Haberler, Son Dakika Haberler | İnternet Haber [ Yorumlar ] 
www.internethaber.com/yorum-oku-2-9597.htm 
Haber, son dakika haberleri, spor, ekonomi ve siyaset haberlerini ilk önce okumak için Türkiye'nin en iyi 
haber sitesi İnternet Haber'i tercih etmelisiniz. 
 
İşte derbinin istatistikleri | Haber1903 - Beşiktaş'ın Kalbi 
www.haber1903.com/Besiktas-17404-iste_derbinin_istatistikleri.html 
10 Nis 2013 - 3 sayılık ve 2 sayılık atışlarda üstünüz maçı kaybetmemizin nedeni serbest atışlardaki geri 
kalmamız oldu bu istatistikler de bunun kanıtı. takım  ... 
 
İslam ve bilim neden çelişsin ki? - Sayfa 4 - Turan Dursun Sitesi ... 
www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=2667&page=4 5 Eyl 2006 - 10 gönderi - 3 yazar 
geri kalmamiz hakkindaki goruslerine de katilmiyorum.asker polis hadi turbanliyi kovaladi,kuran kurslarini 
takip etti diyelim,e ,muhendisi  ... 
 
Şenol Güneş'in Farklı Galibiyet Sonrası Yorumu - Haberts 
www.haberts.com/.../senol-gunesin-farkli-galibiyet-sonrasi-yorumu-h90...  
3 Ara 2012 - Sezon başından beri geri kalmamız her maçı final gibi düşünüyoruz. Son Eskişehir maçında 
rakibin doğru dürüst atağı yokker kopmalar oldu. 
[PPT] 
 
Slayt 1 - Enka Middle School Blog 
enkaschoolsmiddle.edublogs.org/files/.../osmanli-gerileme-donemi.ppt  
Bunun da nedeninin Avrupa'nın bilim ve tekniğinden geri kalmamız olduğu gerçeği anlaşılmıştır. 2-Bu 
ıslahatlar genel olarak askeri ıslahatlar olup amacı askeri  ... 
 
alınteri.net: Endüstriyel futbolda söz sahibi borsa 
www.alinteri.org/?p=6206   6 Kas 2007 - Filmin yönetmeni Egemen Ertürk saldırıyla ilgili olarak, "Kırılan 
makinelerle birlikte işten geri kalmamız bizi büyük zarara soktu. Bunun acısı  ... 
 
Sizleri de görmeyi isterim:) - BilgininEfendisi.Net 
www.bilgininefendisi.net/forum/index.php?topic=27797.0;imode  
27 May 2008 - hakikatyolcusu: inşALLAH tüm kardeşlerimizi bekliyoruz..bizim bu muhabbetten geri 
kalmamız için kardeşlerimizin bir araya gelmesi lazım. 
 
Tayfur Havutçu olabilir - Gaziantep27 
gaziantep27.net/tayfur-havutcu-olabilir-haberi-460506.html  
7 Şub 2013 - inanamiyorum gaziantep sporu mahale takimi yaptilar bbs dahil obur anadolu kulupleri hep 
ustune korken bizim geri kalmamiz akla hersey  ... 
 
Kırım'da turizm sezonu tüm yıla yayılması isteniyor - Kırım Haber Ajansı 
qha.com.ua/kirim-da-turizm-sezonu-tum-yila-yayilmasi-isteniyor-36011t... 

 
 

7 Nis 2008 - Uzmanlar, “Enerji tüketimi verimi konusunda rakiplerimizden geri kalmamız nedeniyle şu anda 
mevcut olan turizm hizmetlerinde rekabet  ... 
 
Bir olay iki sonuç Size iki farklı zaman diliminde iki farklı olay ... 
www.yorumgazetesi.com/ALi_EYTEMis-141-yorumy-1954-1-eu.html 
Dünyanın ilerleyişinden bu kadar geri kalmamız darbelerden değil mi? ekonomik yıpranmışlığımız askeri 
harcamaların büyüklüğünden değil mi? bizim olan  ... 
 

http://www.internethaber.com/yorum-oku-2-9597.htm
http://www.haber1903.com/Besiktas-17404-iste_derbinin_istatistikleri.html
http://www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=2667&page=4
http://www.haberts.com/trabzonspor/senol-gunesin-farkli-galibiyet-sonrasi-yorumu-h9066.html
http://enkaschoolsmiddle.edublogs.org/files/2009/03/osmanli-gerileme-donemi.ppt
http://www.alinteri.org/?p=6206
http://www.bilgininefendisi.net/forum/index.php?topic=27797.0;imode
http://gaziantep27.net/tayfur-havutcu-olabilir-haberi-460506.html
http://qha.com.ua/kirim-da-turizm-sezonu-tum-yila-yayilmasi-isteniyor-36011tr.html
http://www.yorumgazetesi.com/ALi_EYTEMis-141-yorumy-1954-1-eu.html
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Mucize canlilar | İlginç Bilgiler | Page 33 
www.mucizecanlilar.com/page/33?refsite=www.n1ads.com 
12 Eyl 2012 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız 
bundandır. • Uygarlık, öyle bir kuvvetli ateştir ki ona ilgisiz  ... 
[PDF] 
 
Büyüme Sürecinde Halka Arz Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız. 
denetimkilavuzu.com/.../Buyume%20Surecinde%20Halka%20arz.pdf 
konusunda ülke olarak geri kalmamız, Türkiye'deki ticaret hayatının halen beklenen seviyede 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Sürekli büyüyen bir şirketin  ... 
 
İSLAM ÜLKELERİ NEDEN GERİ KALIYOR..? - Edebiyat Defteri 
edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=118503 
18 Tem 2013 - ... gerekirken, iktisatta, sanat ve ticarette harpten çıkan devletlerden dahageri 
kalmamız milli kültürü yeni nesillere nakledemeyişimizdendir. 
 
Medyanın Gücü ve İktidarlar - Yalovamiz.com 
www.yalovamiz.com/article_for_print.php?id=1886&t=Unutmadım... 
22 May 2006 - ... bu gücü kullananların uluslar arası ilişkilerde de milletimizin gelişmesini istemeyen, geri 
kalmamız için birtakım emeller besleyenlere karşı da  ... 
 
Aktüel Haberler - 4G İletişim Başlıyor - Forum DivXPLANET 
forum.divxplanet.com › ... › PC Teknoloji › Aktüel Haberler 
14 Ara 2009 - 4 gönderi - 4 yazar 

... bir Ermenistan-Güney Afrika-Yeni Zelanda-Özbekistan gibi ülkelerden bile geri kalmamız çok vahim 
(IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)  ... 
 
Haber 10 - Gül'ün sofrasındaki iki ünlü ilim adamı 
www.haber10.com/haber/102182/  
28 Kas 2007 - Bizim geri kalmamız, Akdeniz dünyasıyla ilişki kurmamamız, Sayın Cumhurbaşkanını hayal 
kırıklığına uğrattı" dedi. Prof. Dr. İnalcık, Prof. 
 
Atatürkün Medeniyetle İlgili Sözleri 
www.frmsu.com/.../177179-ataturkun-medeniyetle-ilgili-sozleri.html 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
...saatlik-günlük-haftalık <<kod rakamlar>> ve analizleri ... 
www.hisse.net › ... › Piyasalar › Borsa Genel 
11 Kas 2011 - 100+ gönderi - 65 yazar 

Bize okullarda, Osmanli'nin duraklama ve gerileme donemini sadece teknolojide geri kalmamiz, yeteneksiz 
yonetim gibi ogretirler. Ataturk'e  ... 
 
Surwormer - Yorumlar - Merlin'in Kazanı 
www.merlininkazani.com/Surwormer-yorum-44783p4.html 
Türkçe dil desteğinin olmamasıyla bilişimde geri kalmamız ne alaka? :)). Bu yorum şikayet edildiği için 
görüntülenmemektedir. Görmek için tıklayın. | Bu yorumu  ... 
 
Çıktı Al 
www.turkpdr.com/yazdir.php?adres=ertelenmis-hayatlar 
... tarih öğretmeni diğer tüm derslerimizden geri kalmamız için o derslere de giren ve bizi eğitmek için 
gecesini gündüzüne katıp çalışan Hilmi BALÇI'ya teşekkür  ... 
 
Böbrekteki taşa kapalı ameliyat - İleri Gazetesi 
www.ilerigazetesi.com.tr/.../bobrekteki-tasa-kapali-ameliyat-h21195.html 

http://www.mucizecanlilar.com/page/33?refsite=www.n1ads.com
http://denetimkilavuzu.com/Assets/Content/file/Buyume%20Surecinde%20Halka%20arz.pdf
http://edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=118503
http://www.yalovamiz.com/article_for_print.php?id=1886&t=Unutmad%C4%B1m,+Unutamam
http://forum.divxplanet.com/index.php?showtopic=150319
http://forum.divxplanet.com/index.php?showforum=91
http://forum.divxplanet.com/index.php?showforum=82
http://www.haber10.com/haber/102182/
http://www.frmsu.com/mustafa-kemal-ataturk/177179-ataturkun-medeniyetle-ilgili-sozleri.html
http://www.hisse.net/forum/archive/index.php/t-50587-p-15.html
http://www.hisse.net/forum/archive/index.php/f-1.html
http://www.hisse.net/forum/archive/index.php/f-2.html
http://www.merlininkazani.com/Surwormer-yorum-44783p4.html
http://www.turkpdr.com/yazdir.php?adres=ertelenmis-hayatlar
http://www.ilerigazetesi.com.tr/saglik/bobrekteki-tasa-kapali-ameliyat-h21195.html
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26 Tem 2013 - Teknoloji geliştikçe biz de bundan geri kalmamız lazım. Yozgat Devlet Hastanesi olarak 
büyük şehirlerdeki hastanelerde ne yapılıyorsa aynısını  ... 
 
Kürdün dünü bugünü - NewedeDersim.Com AVRUPA Sayfası ... 
www.newededersim.com/author_article_detail.php?article_id=858 
10 Ağu 2012 - Ne var ki, bizim toplumsal çelişkilerimiz, ulusallaşmada geri kalmamızbu süreyi uzatıyor. 
Ahmet Türk, bu hafta zurnanın zırt ettiği noktayı  ... 
 
25 Ağustos 1925 - Atatürk'ün Kastamonu konuşması 
www.almanaktr.com/index.php/component/content/article/556.html 

 
 

3 May 2009 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız 
bundandır... Behemehal ileri gideceğiz, buna mecburuz. 
 
Muhammed İbnu Şihab ez-Zühri - ihya.org 
hadis.ihya.org › Kütübü Sitte › Raviler 

 

sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resulullah (sav)`ın hakkımızdaki hükmü geri 
bırakması, yemin ederek özür dileyenlerin özrünü  ... 
[PPT] 
 
30 ağustos zafer bayramı - Yimg 
xa.yimg.com/.../30+AÐUSTOS+ZAFER+BAYRAMIMIZ+KUTLU+OLS... 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Stadın ismi Timsah Çayırı olsun - Olay Gazetesi - Türkiye`nin En ... 
www.olay.com.tr/haber/spor/stadin-ismi-timsah-cayiri-olsun-59961.html 

 
 

5 Şub 2011 - ... ihtiyacı olduklarını vurgulayan Yazıcı, “Onlar statları yaparken bizim geri 
kalmamız düşünülemez. Başkan Recep Altepe'ye teşekkür ediyoruz. 
 
HELAL SERTİFİKANIN AYAK SESLERİ - Gıda Raporu 
www.gidaraporu.com/helal-sertifikanin-ayak-sesleri_g.htm 

 
 

Kullanıcı oyu: 4,9 - 36 oy 

17 Ara 2007 - Abu Dabi'de böyle bir fuar düzenlenirken, bizim bundan geri kalmamızMüslümanlığa sığar 
mı? dedikten sonra GİMDES'in HELAL SERTİFİKA  ... 
 
gezi: Türkiye'de Souvenir mi? Venmez mi?... 
didemingunlugu.typepad.com/gezi/2006/10/trkiyede_souven.html 

 
 
 

5 Eki 2006 - ... bile az olan pek çok ülkede bu konuda çok özel üretimler yapılırken, bizim bu konuda 
böyle geri kalmamız beni üzüyor. Ne yapılmalı sizce? 
 
Gül'den Obama'ya silahlı İHA sitemi | SİYASET Haberleri 
www.ortadogugazetesi.net/haber.php?id=24014 

 

http://www.newededersim.com/author_article_detail.php?article_id=858
http://www.almanaktr.com/index.php/component/content/article/556.html
http://hadis.ihya.org/kutubusitte/ravi/216.html
http://hadis.ihya.org/kutubusitte/
http://hadis.ihya.org/kutubusitte/raviler.php
http://xa.yimg.com/kq/groups/14019772/281876676/name/30+A%C3%90USTOS+ZAFER+BAYRAMIMIZ+KUTLU+OLSUN.pps
http://www.olay.com.tr/haber/spor/stadin-ismi-timsah-cayiri-olsun-59961.html
http://www.gidaraporu.com/helal-sertifikanin-ayak-sesleri_g.htm
http://didemingunlugu.typepad.com/gezi/2006/10/trkiyede_souven.html
http://www.ortadogugazetesi.net/haber.php?id=24014
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22 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın çalışma yapıldığını kaydederek, 
"Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
 
Medeniyet ATATÜRK DİYOR Kİ! Medeniyet Biz her görüş açısından ... 
www.temizlikfirmalari.org/Sayfa.asp?islem=2&SayfaNo=689 

 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Yağsız- Peynirli Muffin - pasasofram 
pasasofram.blogcu.com/yagsiz-peynirli-muffin/11244071 

 
 

4 Eki 2011 - ... yiyelim kilo verelim derken herseyden geri kalmamiz gerekmiyor hamur isleride tabiki yenir 
biraz dikkatli sekilde malzemelerini kullanirsak. 
 
Kanun-e - Telepati 
www.telepati.com.tr/mart07/kanun.html 
1 Mar 2007 - Bir de madem bütün gelişmiş dünya numara taşınabilirliğini kabul etmiş bizim de geri 
kalmamız yakışık almaz. Telekomünikasyon Kurumu'nun  ... 
 
Tesisatlarda Deprem Korumasının Uygulamalı ... - Termodinamik 
www.termodinamik.info/?pid=20008 
Aksi takdirde gerek ülkemiz için hayati önem taşıyan depreme hazırlık konusunda geri kalmamız, gerekse 
yüklenicilerimizin küresel rekabette geri kalmaları  ... 
 
MÜSİAD Erzurum'da Bekmez dönemi haberi - Yazete 
www.yazete.com/haber-yazdir-547397.html 
25 Oca 2013 - Dış ticaret ve turizmde geri kalmamız neticesinde ülkenin en fakir illerinden birisi haline 
düştük. Hedefimiz bölgesel kalkınma, eğitim ve komşu  ... 
 
Mücâhede ve zühd | - Makalat.Net 
makalat.net/mucahede-ve-zuhd.html 
18 Ağu 2008 - Burada ” Az da olsa mücâhededen geri kalmamız nasıl mümkün olabilir?” diye bir soru akla 
gelebilirse,. Buna cevaben ”Mücahede demek  ... 
 
Her Salı - Perşembe Akşamı Caddebostan - Kaynarca Turu - Sayfa 126 ... 
www.bisikletforum.com › ... › Tanışma › İstanbul Anadolu  
23 Eyl 2010 - 10 gönderi - 7 yazar 

Forum Bağımlısı. dunku turdan sonra farkettim ilter abi yol bisikleti alirsa bizim turlardageri kalmamiz icin 
scoter falan almamiz gerekli  ... 
 
Modernite karşısında Mustafa Kemal ve Işık Koşaner - Taraf 
www.taraf.com.tr/.../makale-modernite-karsisinda-mustafa-kemal-ve-isik...  
11 Nis 2009 - Bizim de şimdiye değin geri kalmamız ve işin sonunda son felâket çamuruna batışımız 
bundandır. Beş altı yıl içinde kendimizi kurtarmışsak bu,  ... 
 
Atatürk'ün Medeniyet Konulu Özdeyişleri - Atatürk İnkılapları 
www.ataturkinkilaplari.com/ao/26  
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Sinop Pusulası - BÖYLESİ YAPILACAKSA BİR AN ÖNCE YAPILSIN ... 
www.sinoppusulasi.com.tr/haber_detay.asp?haberID=104  
13 Tem 2012 - ... bu tür enerji yatırımlarını denetleyebilecek yetkinliğe ulaşmış durumda. Bizim enerji 
yatırımı konusunda geri kalmamız için hiçbir sebep yok ” . 

http://www.temizlikfirmalari.org/Sayfa.asp?islem=2&SayfaNo=689
http://pasasofram.blogcu.com/yagsiz-peynirli-muffin/11244071
http://www.telepati.com.tr/mart07/kanun.html
http://www.termodinamik.info/?pid=20008
http://www.yazete.com/haber-yazdir-547397.html
http://makalat.net/mucahede-ve-zuhd.html
http://www.bisikletforum.com/showthread.php?t=63180&page=126
http://www.bisikletforum.com/forumdisplay.php?f=2
http://www.bisikletforum.com/forumdisplay.php?f=119
http://www.taraf.com.tr/halil-berktay/makale-modernite-karsisinda-mustafa-kemal-ve-isik-kosaner.htm
http://www.ataturkinkilaplari.com/ao/26
http://www.sinoppusulasi.com.tr/haber_detay.asp?haberID=104
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Gemi Sanayisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
www.isveguvenlik.com/.../96-gemi-sanayisinde-i-sal-ve-gvenlii 

 
 

5 Eyl 2008 - Bu yüzden geri kalmamız doğaldır ve bu anlayış değişmediği sürece ilerlemek mümkün 
görülmemektedir. Gemi sanayimizde iş kazalarından  ... 
 
Yönetimden Fernandes açıklaması - Kartal Haber 
kartalhaber.com/haber/13069088/yonetimden-fernandes-aciklamasi.html 
13 Kas 2012 - Puan durumunda geri kalmamız biraz şanssızlık. Kaybetmeyeceğimiz puanları kaybettik. Bu 
bir oyun meselesidir. Bundan sonra takım gittikçe  ... 
 
DEVLET HASANESİ'NDE İLK KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI ... 
bozok.tv/Yazdir-1919.html 
... bu hastaların çok kısa sürede günlük hayatlarına dönmesi büyük avantaj. Tabiî ki teknoloji gelişiyor. 
Teknoloji geliştikçe biz de bundan geri kalmamız lazım. 
 
Cami altı işyerlerine 2016'ya kadar süre - İhsan Bölük 
www.ihsanboluk.com.tr/2010/cami-alti-isyerlerine-2016ya-kadar-sure/ 
10 Kas 2010 - Bilim ve teknolojide çok geri kalmamız konusunda Altepe'nin bir tesellisi var: “Glasgow'daki 
Bilim Merkezi'ni inceledik. Onların 50 düzenekleri  ... 
 
2000'li Yillarda Türkiye'deki Vergi Sistemi Nasil Olmalidir - Liberal ... 
www.liberal.org.tr/incele.php?kategori=MTc=&id=Njcx 
Ancak devletin piyasaya müdahalesinin milli gelir kayıpları cinsinden bir etkinlik maliyeti olduğu, geri 
kalmamız dolayısıyla anlaşıldığı gibi; özeleştirme hareketi  ... 
 
Yazdır - Adıyaman Gündemi 
www.adiyamangundemi.com/news_print.php?id=15967 
Ücret verecek durumu olmayan öğrencilere sahip çıkılmaya çalışılıyor. Geri kalmamızeğitimle alakalıdır. 
Yeniden ayağa kalkacaksak bu yine eğitimle olacaktır. 
 
'Ozan'dan Vazgeçtik 2,3 Transfer Yapacağız' - Kartalbakisi.com 
www.kartalbakisi.com/.../ozandan-vazgectik-23-transfer-yapacagiz-h161...13 Kas 2012 - Puan 
durumunda geri kalmamız biraz şanssızlık. Kaybetmeyeceğimiz puanları kaybettik. Bu bir oyun meselesidir. 
Bundan sonra takım gittikçe  ... 
 
BERÂET SURESİ 4 - Sufizm ve İnsan 
sufizmveinsan.com/kur-yor/beraetsuresi4.html 
sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in 
hakkımızdaki hükmü geri bırakması, yemin ederek özür  ... 
 
7 - Bisiklet Hırsızları - Tumblr 
bisiklethirsizlari.tumblr.com/page/7 
25 Ağu 2012 - Bir de buna 2 gündür toplamda 50 km kadar geri kalmamız ve bu nedenle 6'da yola 
çıkmamız eklenince ilk yarım saat epey üşütücek bir hava  ... 
 
ATATÜRK'ÜN DİNDE YENİDEN YAPILANMA PROJESİ 
www.dostyakasi.com › Genel Kültür › Tarih › Atatürk Köşesi 

 
 

8 May 2009 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız 
bundandır.Beş altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak,  ... 
 
modakanali | modakanali | Sayfa 45 
https://modakanali.wordpress.com/author/modakanali/page/45/ 

http://www.isveguvenlik.com/index.php/sektrlere-gre--gvenlii-othermenu-80/gemi-sanayisi-tershaneler-othermenu-84/96-gemi-sanayisinde-i-sal-ve-gvenlii
http://kartalhaber.com/haber/13069088/yonetimden-fernandes-aciklamasi.html
http://bozok.tv/Yazdir-1919.html
http://www.ihsanboluk.com.tr/2010/cami-alti-isyerlerine-2016ya-kadar-sure/
http://www.liberal.org.tr/incele.php?kategori=MTc=&id=Njcx
http://www.adiyamangundemi.com/news_print.php?id=15967
http://www.kartalbakisi.com/gundem/ozandan-vazgectik-23-transfer-yapacagiz-h16138.html
http://sufizmveinsan.com/kur-yor/beraetsuresi4.html
http://bisiklethirsizlari.tumblr.com/page/7
http://www.dostyakasi.com/ataturk-kosesi/4144-ataturkun-dinde-yeniden-yapilanma-projesi.html
http://www.dostyakasi.com/genel-kultur/
http://www.dostyakasi.com/tarih/
http://www.dostyakasi.com/ataturk-kosesi/
https://modakanali.wordpress.com/author/modakanali/page/45/
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5 Ağu 2011 - 2012 Modasına başlamışken ,gelinlik modellerinden geri kalmamızolmazdı.Ve işte gelinlik 
deyince dünyada ilk akla gelen isim Vera Wang'ın  ... 
 
Değişik Yazılar... - erdoganboz - Blogcu.com 
erdoganboz.blogcu.com/degisik-yazilar/2720630 
Abu Dabi'de böyle bir fuar düzenlenirken, bizim bundan geri kalmamız Müslümanlığa sığar mı? Bu 
konferanstan daha önemli olan gelişme ise, Dış Ticaret  ... 
 
Hayrettin Doğu 23-11-2011, 20:48:23 BİLGİ ÇAĞI 21.Yüzyıl BİLGİ ... 
www.vezirkopruvatandas.net/yorumliste.php?haber_id=2490 23 Kas 2011 - Yüzyıl BİLGİ ÇAĞI Olarak tarihe 
geçerken ; Türk Ulusu olarak bizlerin de bu uygarlık yolundan geri kalmamız düşünülemez. Bu 
çalışmalarından  ... 
 
SIRTINDAKI YÜKLE YASAMA ALISMAK ! » KAYIPLAR SİTESİNE ... 
kayiplar.net/Wordpress/?p=2540 
... ciddi baskisi ve icimize yönelik planlari ve geri kalmamiz icin, yararlanma kullanma toplumu manüpüle 
etmek icin planliyarak yarattiklari yandaslarini siyasete  ... 
 
Behçet Fakihoğlu - Ülke için dertlenenler - Türkiye 
www.turkiyegazetesi.com.tr/behcet-fakihoglu/256026.aspx 
Çeşitli fitneleri aramıza sokarak, bizi birbirimize düşürmekte, geri kalmamız, zayıflamamız için her türlü 
desiseyi yapmaktadırlar. Bazen sağ-sol, bazen  ... 
 
Gençlerde tarihimizin ilk Avrupa Şampiyonluğu - BASKETFAUL ... 
m.basketfaul.com/.../genclerde-tarihimizin-ilk-avrupa-sampiyonlugu.htm... 
28 Tem 2013 - Rakibimizi 21 top kaybına zorlamamıza karşın ribaundlarda 28-42 geri kalmamız yegane 
handikapımız oldu. Bu takımı yetiştiren antrenörlere,  ... 
 
Dede yaşı internete dünya kadar para ödüyoruz... || Şok Gazetesi 
gazetesok.com/.../dede-yasi-internete-dunya-kadar-para-oduyoruz_5192... 
13 Ara 2008 - İnternet hızı ve benzeri konularda bazen geri kalmamız, sanırım alt yapı ya da yatırım 
gerektiren bazı hususlarda bir süre daha idare etmek  ... 
 
COBRA ( Topçu Tespit Radarı ) - Lock-On Türkiye 
www.lockontr.com/forum/index.php?topic=2978.0;wap2 

 
 
 

COBRA ( Topçu Tespit Radarı ). TorwaK: Bilgiler için teşekkürler. Açıkçası topçu tespit radarımızın olduğunu 
bilmiyordum. Modern teknolojiden geri kalmamız  ... 
 
MangaTurk • Din (100 Mesaj Sınırı Vardır!) : Salon - 190 
www.mangaturk.com/.../din-100-mesaj-siniri-vardir-t3185-1890.html 
7 Ağu 2013 - 10 gönderi - 2 yazar 

Osmanlı zamanında matbaa konusunda geri kalmamız? Bu sorun dönemin din adamlarına değil, devlet 
adamına atfedilmeli. Sonuçta hiçbir din  ... 
 
YAKUTİYE HEM VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ - Defter 
www.defter.gen.al/d/yakutiyehem/ 
... bilgisayar operatörlüğü bilgisayar programı bilgisayarlı muhasabe dersleri veriyor devlet bu konuda geri 
kalmamız beni üzdü açıkçası:-( burdada aynı işlemleri  ... 

 

Güneş doğudan yükselir 2 - Güroymak Haber 
www.guroymakhaber.com/Makale/gunes-dogudan-yukselir-2.html 
20 Tem 2012 - Bizlerinde bu yatırımlarda geri kalmamız ve yalnızca dışarıdan gelecek işadamlarını 
beklemekle olmadığını İşlerimizi geliştirip sermayelerimizi  ... 

http://erdoganboz.blogcu.com/degisik-yazilar/2720630
http://www.vezirkopruvatandas.net/yorumliste.php?haber_id=2490
http://kayiplar.net/Wordpress/?p=2540
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/behcet-fakihoglu/256026.aspx
http://m.basketfaul.com/makale/24487/genclerde-tarihimizin-ilk-avrupa-sampiyonlugu.html
http://gazetesok.com/yazi/dede-yasi-internete-dunya-kadar-para-oduyoruz_51923
http://www.lockontr.com/forum/index.php?topic=2978.0;wap2
http://www.mangaturk.com/forum/salon/din-100-mesaj-siniri-vardir-t3185-1890.html
http://www.defter.gen.al/d/yakutiyehem/
http://www.guroymakhaber.com/Makale/gunes-dogudan-yukselir-2.html
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Köşk'te fikir sofrası: Çok bilgili gördük! / - İyibilgi.com 
www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=44599&do=print 
28 Kas 2007 - Bizim geri kalmamız, Akdeniz dünyasıyla ilişki kurmamamız, Sayın Cumhurbaşkanını hayal 
kırıklığına uğrattı'' dedi. Prof. Dr. Halman'ın, sosyal  ... 
 
Haber Ara Ana Sayfa Haber Arama Haber Arşivi Sitene Ekle Künye ... 
www.ilkelihaber.com/index.php?id=320775 
10 Şub 2010 - ... devleti sag sol diye ayirdilar bunlar ve geri kalmamiz icin herseyi yaptilar,, bunlardan 
kurtulmak icin oyunu gidin onlar disinda kime verirseniz  ... 
 
TGB | Türkiye Gençlik Birliği - Yazar Askeri Öner ile özel röportaj 
www.tgb.gen.tr/roportaj/7171-yazar-askeri-oner-ile-ozel-roportaj 
27 Haz 2012 - Demem o ki, bizim sanatsal yaratılarda geri kalmamız, yenilik özlem ve arayışlarından 
kaynaklı tercihlerinde, okurun, devrimcilikle değil,  ... 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜNLÜĞÜ 1925 
www.bilmiyorsanogren.com/.../7484-turkiye-cumhuriyeti-gunlugu-1925... 
Bizimde şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız 
bundandır...Behemehalileri gideceğiz, bunamecburuz. Millet açı k olarak  ... 
 
Kütüb-i sitte - Beraet (Tevbe) Suresi - Hadisler 
www.gonlumungulu.com/KutubiSitte-h_op-hadisgoster-kid-188-orderb... 

 
 

sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resulullah (sav)'ın hakkımızdaki hükmü geri 
bırakması, yemin ederek özür dileyenlerin özrünü  ... 
 
Üniversite sınavları Pazarda niçin yapılmıyor? haberi - Pazar 53 
www.pazar53.com/universite-sinavlari-pazarda-nicin-yapilmiyor-23096... 
12 Mar 2013 - Bu da her alanda bizim geri kalmamız anlamına geliyor.” dedi. Yüksel, bu konuda zamanında 
ilgili mercilere yapılan girişim ve başvuruları  ... 
 
Ümmetin Uyanışının Nasıllığı ve Engelleri Aşmak - destebasi 
destebasi.blogcu.com/ummetin-uyanisinin-nasilligi-ve.../2483582 
23 Eki 2007 - Ümmet, doğrudur geri kalmıştır. Ancak bu geri kalmışlık sonsuz mu yoksa aşamalardan bir 
aşama mıdır? Yahut biz, geri kalmamız gerektiği için  ... 
 
Kaskınızdaki Şıklık: YAKKAY - Bisiklet ve Moda - Bisiklet & Triatlon ... 
cyclingtr.com/blogs/bisiklet-moda/.../kask-n-zdaki-kl-k-yakkay.aspx 
23 Eyl 2009 - Gün içerisinde işe, okula, yakın mesafedeki işlerimiz için de rahatlıkla kullanabileceğimiz 
bisiklet için şıklığımızdan geri kalmamız gerekmiyor. 
 
Vodafone 3G Fiyatları - R10 
www.r10.net/1059156122-post7.html 
3 Ağu 2009 - ... gidip gelen oralarda tanıdıkları yaşayanlarımız var haliyle onlar bişilerden yararlanırken 
bizim yararlanmamaız geri kalmamız normal değil. 
 
Baymak Her Bakımdan Mağdur Ediyor! - Şikayetvar 
www.sikayetvar.com/sikayet/.../baymak-her-bakimdan-magdur-ediyor 
24 Ara 2012 - Evdeki hasta ile soğukta kaldığımız, aşağıdaki komşularla su salmasından kavga etmemiz, 
işimizden gücümüzden geri kalmamız, giden kombi  ... 
 
Medeniyet - - Av. İlker Hasan Duman - kitap 
www.ilkerduman.av.tr/makaleoku.aspx?id=243&/.../Medeniyet 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 

http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=44599&do=print
http://www.ilkelihaber.com/index.php?id=320775
http://www.tgb.gen.tr/roportaj/7171-yazar-askeri-oner-ile-ozel-roportaj
http://www.bilmiyorsanogren.com/genel-kultur/tc/7484-turkiye-cumhuriyeti-gunlugu-1925.html
http://www.gonlumungulu.com/KutubiSitte-h_op-hadisgoster-kid-188-orderby-titleD
http://www.pazar53.com/universite-sinavlari-pazarda-nicin-yapilmiyor-23096h.htm
http://destebasi.blogcu.com/ummetin-uyanisinin-nasilligi-ve-engelleri-asmak/2483582
http://cyclingtr.com/blogs/bisiklet-moda/archive/2009/09/23/kask-n-zdaki-kl-k-yakkay.aspx
http://www.r10.net/1059156122-post7.html
http://www.sikayetvar.com/sikayet/detay/1523598/baymak-her-bakimdan-magdur-ediyor
http://www.ilkerduman.av.tr/makaleoku.aspx?id=243&/ATAT%C3%9CRK%20D%C4%B0YOR%20K%C4%B0/Medeniyet
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Nacak, “Hakkımızdan fazlasını almamalıyız” - Bizim Sivas 
www.bizimsivas.com/haberdetay/Nacak-Hakkimizdan-fazlasini.../2195 
26 Haz 2013 - Cumhuriyet kenti olarak toprak bakımından en büyük illerden biri olmamıza rağmen emsal 
illerden geri kalmamız bizi esnaf olarak üzmektedir. 
 
Zurnada mutlu azınlık - varsak.com.tr 
www.varsak.com.tr/detay.asp?hid=1106 
25 May 2008 - Bunların karşılığı da, bizimle asla boy ölçüşemeyecek olan ülkelerden bile “geri” 
kalmamız oldu. Bedeli kader haline gelen “fakirlikten” başka  ... 
 
ATATÜRK » » A'dan Z'ye Tüm Sözleri (12) 
ataturk.blogsayfasi.com/a’dan-z’ye-tum-sozleri-12/ 

 
 

15 Şub 2008 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır… » 24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. 
 
önce insan olmak - sayfa 1 - Genel - AS hastaları dayanışma grubu ... 
www.ankilozanspondilit.com/genel/once-insan-olmak/ 
12 May 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır." Mustafa Kemal ATATÜRK Böyle demiş  ... 
 
devam - HATAY MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ 
www.hataydamuharipgazi.com/sapka.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu, idaremizdeki  ... 
 
Çankaya'da ilk "fikir sofrası" kuruldu - TurkBoard 
www.turkboard.com › Haberler › Türkiye Gündemi › Arşiv 2007 
28 Kas 2007 - 2 gönderi - 2 yazar 

Bizim geri kalmamız, Akdeniz dünyasıyla ilişki kurmamamız, Sayın Cumhurbaşkanını hayal kırıklığına 
uğrattı” dedi. Prof. Dr. Halman'ın, sosyal  ... 
 
Öğütleri - muftuogullari.org.tr 
www.muftuogullari.org.tr/ataturk/ogutleri.asp 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Mimdap » EXPO için gönlüm İzmir'de 
www.mimdap.org/?p=40387 
4 Eyl 2010 - Yargıda geri kalmamız, ekonomik gelişmemizi de engelledi. Türkiye koşmak istiyor, ayağından 
tutan bir sistemimiz var. 3 bin dolarlardan 10 bin  ... 
 
Koşulsuz Olarak İçini Aramanın Mucizevî Etkisi - Falun Dafa in Europe 
tr.clearharmony.net/.../a10606-print-Kosulsuz-Olarak-Icini-Aramanin-M... 
23 Ara 2011 - Bu halde uygulamamızda geri kalmamız için hala daha sebep var mı? Çince metin: 
http://clearwisdom.net/html/articles/2011/12/2/129812p.html 
 
Müslümanların maddi cihette ilerleyememesinin 6 hastalığı ... 
www.muhabbetfedaileri.com/.../5119-müslümanların-maddi-cihette-ilerleye... 
29 Tem 2006 - ... karşı olan düşmanlıklarla sarsıldığı,parçalandığı,ilerliyemediği,birbirizin düşmanlığı 
sebebiyle geri kalmamız olduğu kanaatimçe belirtilmiştir. 
 
Nutuk- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK - Keşfet Kendini 
www.kesfetkendini.com › Makaleler › Kişisel Gelişim 

 

http://www.bizimsivas.com/haberdetay/Nacak-Hakkimizdan-fazlasini-almamaliyiz/2195
http://www.varsak.com.tr/detay.asp?hid=1106
http://ataturk.blogsayfasi.com/a%E2%80%99dan-z%E2%80%99ye-tum-sozleri-12/
http://www.ankilozanspondilit.com/genel/once-insan-olmak/
http://www.hataydamuharipgazi.com/sapka.html
http://www.turkboard.com/cankayada-ilk-fikir-sofrasi-kuruldu-vt150062.html
http://www.turkboard.com/haberler-vf641.html
http://www.turkboard.com/turkiye-gundemi-vf96.html
http://www.turkboard.com/arsiv-2007-vf704.html
http://www.muftuogullari.org.tr/ataturk/ogutleri.asp
http://www.mimdap.org/?p=40387
http://tr.clearharmony.net/articles/a10606-print-Kosulsuz-Olarak-Icini-Aramanin-Mucizevi-Etkisi.html
http://clearwisdom.net/html/articles/2011/12/2/129812p.html
http://www.muhabbetfedaileri.com/nurculuk-ve-risale-i-nur/5119-m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n-maddi-cihette-ilerleyememesinin-6-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1/
http://www.kesfetkendini.com/Makaleler/kisisel-gelisim/nutuk-mustafa-kemal-ataturk-3196.html
http://www.kesfetkendini.com/Makaleler.html
http://www.kesfetkendini.com/Makaleler/kisisel-gelisim-1.html
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Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmış-sak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
ModA ÇöMeZi: MODA NEDİR??? 
gzdetz.blogspot.com/2012/04/moda-nedir.html 

 

3 Nis 2012 - ... artık her şey elimizin altında 7/24 internetten beğenip seçme alışveriş yapma lüksüne 
sahipken modadan geri kalmamız beklenemez tabiî ki. 
 
Türk müsünüz? Yok Esteğfurullah! Elhamdülillah Müslümanız 
www.eurovizyon.co.uk/turk-musunuz-yok-estegfurullah-elhamdulillah-... 
7 gün önce - Bu kültürümüzle bölgemizde, ülkemizde ve parçası olduğumuz dünyanın nimetlerinden geri 
kalmamız, cehaletimizle çocuklarımızın geleceğini  ... 
 
JUVENTUS TÜRKİYE: Ferrara: "Daha İyisini Haketmiştik" 
www.juventusfcturkiye.com/2010/.../ferrara-daha-iyisini-haketmistik.ht... 
24 Oca 2010 - İşin bir diğer kötü yanı da puan tablosunda, rakiplerimizden geri kalmamız. Fakat bu takım 
çok güçlü ve karakterli oyunculara sahip. Bu akşam  ... 
 
GonulDostum : Message: ATATÜRK DİYOR Kİ;(MEDENİYET) - Groups - Yahoo! 
groups.yahoo.com/group/GonulDostum/message/7554 
12 Oca 2002 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak 
 
Hançerli Köyü - Ey Kendi Toprakları Üzerinde Kendileri Olamayanlar! 
www.hancerlikoyu.com › Haber ve yorum 
Batı düşmanlığının, geri kalmamız için kullanıldığını, niçin düşünmüyoruz? Başkalarının takıp çıkardıkları ve 
de bize hiç ait olmayan ideoloji gözlüklerini ne  ... 
 
Eser Karataş - Elegans 
www.elegans.com.tr/arsiv/51/sonbahar2000/html/024.html 
Yunanistan'dan 20 yıl geri kalmamız bizim hatamızdır. Şöyle bakmaya çalışıyorum. Bu bir bütünleşme 
hareketidir. 21-22 Temmuz '93'te Kopenhag kriterleri  ... 
 
Haydar Işık - Kürdün dünü bugünü - gomanweb 
www.gomanweb.org/.../83-haydar-is-k-kuerduen-duenue-buguenue 
16 Ağu 2012 - Ne var ki, bizim toplumsal çelişkilerimiz, ulusallaşmada geri kalmamızbu süreyi uzatıyor. 
Ahmet Türk, bu hafta zurnanın zırt ettiği noktayı  ... 
 
Altınoluk Dergisi Arşiv 
dergi.altinoluk.com › ... › 1987 › Temmuz - Avrupa Topluluğu ve İslâm 
Çevremizi saran milletler maddi kalkınmalarını tamamlayıp güçlenirken bizim zayıf vegeri kalmamız İslâm'ın 
da, milletin de aleyhine bir gelişmedir. Ne yapıp  ... 
 
BUCAKLI KUAFÖRDEN ÖRNEK KAMPANYA - Kanal 15 
www.kanal15.com.tr › Güncel 
23 Tem 2009 - Avrupa'dan geri kalmamız hep bundan kaynaklanıyor. Kitap okursak bilgi hazinemiz genişler. 
Kampanyamız yeni başladı. Şuan 15 tane  ... 
 
ARICILIK VE YETERSİZ İLİM - Arıcılık Bilgi Merkezi 
www.aribakani.com/forum/index.php?topic=600.0 
1 Oca 2012 - Geri kalmamız,arıcılıkta kendini göstermektedir.Koloni sayısı olarak Dünya ikincisi olmamıza 
ragmen,ortalama üretim olarak dünya ikincisi  ... 
 
Cevat,depolardaki 26 mayını denize d&ouml;şe.... - eRepublik 

http://gzdetz.blogspot.com/2012/04/moda-nedir.html
http://www.eurovizyon.co.uk/turk-musunuz-yok-estegfurullah-elhamdulillah-muslumaniz-makale,6195.html
http://www.juventusfcturkiye.com/2010/01/ferrara-daha-iyisini-haketmistik.html
http://groups.yahoo.com/group/GonulDostum/message/7554
http://www.hancerlikoyu.com/content/view/335/13/
http://www.hancerlikoyu.com/content/category/5/7/13/
http://www.elegans.com.tr/arsiv/51/sonbahar2000/html/024.html
http://www.gomanweb.org/index.php/yazarlar/gomanweb-yazarlar/109-haydar-is-k/83-haydar-is-k-kuerduen-duenue-buguenue
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d017s023m1
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1987
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&yil=1987&DergiSayiNo=017
http://www.kanal15.com.tr/newsdetail.asp?NewsID=6563
http://www.kanal15.com.tr/categorys.asp?CatID=19
http://www.aribakani.com/forum/index.php?topic=600.0
http://www.erepublik.com/en/article/cevat-depolardaki-26-may-n-denize-d-ouml-e--1989142/1/20
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www.erepublik.com/en/article/cevat-depolardaki-26-may-n.../20 
... kubbe altı vezirleri tarafından bastırıldı misal matbaa ( teknolaji ve bilimde geri kalmamız devletin 
sadece ekonomi değil her yönden çöküşüne sebep olmuştur )  ... 
 
CUMHURİYET VE HUKUK DEVRİMİ - Yaltı Hukuk Bürosu 
www.basaryalti.av.tr/makaleoku.aspx?id=34 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır.» 
Yurttaşlık modernitenin yarattığı ulus olgusunun bir gereği  ... 
[PDF] 
 
USA Turkish Times 
www.stanford.edu/~cagan/USA%20Turkish%20Times2006.pdf 
4 Oca 2007 - geri kalmamız şaşırtıcı değil maalesef. Ama Türkiye'de doğaseverler hızla artıyor. Gelecek için 
umutluyum. Türkiye'de kuş gözlemciliğini  ... 
 
Sporx 
m.sporx.com/sifir/yorumListe.php?back_type=2&frm...toplara minnet mi etmiyoruz bilmiyorum ama boy 
avantajımıza rağmen ribaund istatistiğinde sürekli geri kalmamız bundan. catake - 31.08.2011. güzel 
noktaya  ... 

 
VALİ TOPRAK, SİLVAN İLÇESİ'NDE ... - Diyarbakır Valiliği 
www.diyarbakir.gov.tr/default_b0.aspx?id=9107 
Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde geri kalmamız, sıkıntı çekmemiz ve üzülmemiz mümkün 
olmayacaktır. Yeter ki hepsinin amacını ve güzelliklerini bilelim. 
[PDF] 
 
gerçek_kutsal_ınsan_ataturk - Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
ahmetsaltik.net/arsiv/2013/.../GERÇEK_KUTSAL_INSAN_ATATURK.p... 
... uyduramadıklarından bu gün felaketler ve ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri 
kalmamız ve en sonunda felaket çamuruna batmamız bundandır". 
 
Gazi Mustafa Kemal Diyor Ki ... - Toplumsalbilinc.org 
www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=12124.5;wap2 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - Milliyetçi Forum - Ülkücü ... 
www.milliyetciforum.com/showthread.php?t=825 
28 Şub 2007 - 6 gönderi - 5 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız bundandır. 
24.08.1925, Kastamonu. • Uygarlık, öyle bir  ... 
 
Star Online 
www.starkibris.net/yazdir.asp?haberID=128445 
Ancak yanlış giden işler varsa öğretmenlerimiz rahatsız olacak diye adımı atmaktan dageri kalmamız doğru 
olmaz.” 'NAKİL TÜZÜĞÜ':“Nakil Tüzüğü, aynı ilçe  ... 
 
Mobil Haber : Kadavradan organ naklinde yetersiz artış 
sonmedya.com.tr/mobil/news.php?id=9460 
3 Haz 2013 - Birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde organ bağışı konusunda gelişmiş 
ülkelerden geri kalmamız kabul edilebilir bir durum  ... 
 
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN (K.S) HATIRALAR II ... 
www.bagimsizhaberler.com › SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN (KS) 

 

http://www.basaryalti.av.tr/makaleoku.aspx?id=34
http://www.stanford.edu/~cagan/USA%20Turkish%20Times2006.pdf
http://m.sporx.com/sifir/yorumListe.php?back_type=2&frm_cId=411639&offSet=10&count=28&id=246277
http://www.diyarbakir.gov.tr/default_b0.aspx?id=9107
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/11/GER%C3%87EK_KUTSAL_INSAN_ATATURK.pdf
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=12124.5;wap2
http://www.milliyetciforum.com/showthread.php?t=825
http://www.starkibris.net/yazdir.asp?haberID=128445
http://sonmedya.com.tr/mobil/news.php?id=9460
http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=1672
http://www.bagimsizhaberler.com/haberler.asp?katID=37
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27 Ağu 2011 - ... gerekirken, iktisatta, sanat ve ticarette harpten çıkan devletlerden dahageri 
kalmamız milli kültürü yeni nesillere nakledemeyişimizdendir. 
 
İrtica Paranoyasının Yerini Cemaat Aldı 
www.gunebakisgazetesi.com/cikti.php?bul=5499 
Ücret verecek durumu olmayan öğrencilere sahip çıkılmaya çalışılıyor. Geri kalmamızeğitimle alakalıdır. 
Yeniden ayağa kalkacaksak bu yine eğitimle olacaktır. 
 
Eğer Predatör tehlikeli ise F-35, F-16?lar daha tehlikeli - Politika - Star 
www.stargazete.com/politika/eger-predator-tehlikeli.../haber-583781 
28 Ağu 2012 - Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. Biz de bu uluslararası alanda çalışmaları 
devam ettireceğiz. Birlikte çalışacağız” dedi. 
 
Elektrikli Otomobiller Ne Zaman Çıkacak? | Bilgicik.Com - Türkçe ... 
www.bilgicik.com › Teknoloji 
21 May 2013 - ... elektrikli araçların olduğunu bile bilmiyor. Böyle bir teknolojinin yayılmaması sanırım 
insanların ön yargıları ve teknolojiden geri kalmamız. 
 
Laiklik... - CHP ETİMESGUT İLÇE BAŞKANLIĞI 
www.chpetimesgut.com/www/tr/Icerik.ASP?ID=804 

 
 

Bununla övüneceğiz. Bütün Türk ve İslam dünyasına bakınız. (…) Bizim de şimdiye değin geri kalmamız ve 
sonunda son yıkım çamurunda batışımız bundandı. 
 
enerji sorunu: arz güvenilirliği ve kaynak çeşitliliği - TİSK - İŞVEREN ... 
tiskweb.com/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1398&id=73 
Bizim bu teknolojide geri kalmamız, dışarıya olan teknolojik bağımlılığımızın artmasına ve uluslararası 
yarışmada geri kalmamıza neden olacaktır. Bunların yanı  ... 
 
11 Mart 2007 Pazar ya da Bir Nişan Merasimi | mollacami.com 
www.mollacami.com › Ağ Günlükleri › halisece's blog 
11 Mar 2007 - Belki hizmet mahallimiz değişebilirdi; fakat hizmetten geri kalmamızdüşünülemezdi. Biz de 
öyle yaptık. Vatani görevimiz için çağrılacağımız  ... 
 
İÇİMİZİ NERDE ARIYORUZ ? - GençBilişim.net 
www.gençbilişim.net/PDR/yazi.php?Yaz_no=21 
Kendimizle yüzleşmekten geri kalmamız veya negatif yönlerimizi bastırmak istememiz bir açıdan bize sahte 
bir doyum sağlar, egomuz böyle hissettirir. 
 
Twitter / EminCapa: @ekimnazimkaya Düşük değerli ... 
https://twitter.com/EminCapa/status/409059735472988160 
6 gün önce - @EminCapa bu üretkenlik yarışında geri kalmamız nedeniyle oluyor, değil mi? Yoksa neden bu 
gelişmeye böyle tepki verelim? Reply; Retweet  ... 
 
Twitter / EminCapa: @yusufkaltav @ekimnazimkaya ... 
https://twitter.com/EminCapa/status/409062415410933760 
6 gün önce - @EminCapa bu üretkenlik yarışında geri kalmamız nedeniyle oluyor, değil mi? Yoksa neden bu 
gelişmeye böyle tepki verelim? Reply; Retweet  ... 
 
Resimleri Göster 
www.sucati.com/yazdir.asp?haber=887&resim=False 
28 Ara 2009 - Radyolar, televizyonlar ve bilimum basın yayın organları 2009 değerlendirmeleri yaparken 
bizim geri kalmamız olmazdı. Ziyaretçi sayıları  ... 
 
“Türkiye yeni Süper-Güç” diyen Almanlar! | Zehra Yavuz 
www.zehrayavuz.com › Köşe Yazıları 

http://www.gunebakisgazetesi.com/cikti.php?bul=5499
http://www.stargazete.com/politika/eger-predator-tehlikeli-ise-f35-f16lar-daha-tehlikeli/haber-583781
http://www.bilgicik.com/yazi/elektrikli-otomobiller-ne-zaman-cikacak/
http://www.bilgicik.com/yazi/category/bizim-kalemimizden/teknoloji/
http://www.chpetimesgut.com/www/tr/Icerik.ASP?ID=804
http://tiskweb.com/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1398&id=73
http://www.mollacami.com/konu/11-mart-2007-pazar-ya-da-bir-ni-an-merasi-12295.html
http://www.mollacami.com/blog
http://www.mollacami.com/halisece
http://www.gençbilişim.net/PDR/yazi.php?Yaz_no=21
https://twitter.com/EminCapa/status/409059735472988160
https://twitter.com/EminCapa/status/409062415410933760
http://www.sucati.com/yazdir.asp?haber=887&resim=False
http://www.zehrayavuz.com/2012/05/turkiye-yeni-super-guc-diyen-almanlar/
http://www.zehrayavuz.com/category/kose-yazilari/
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3 Kas 2011 - Bizimde batılılardan geri kalmamız hiç bir sebep yok mantalitisinin herkeste yerleşmesine 
neden oldu. Tabi unutmamak lazımdırki Batı  ... 
 
Atatürk'ün Medeniyetle İlgili Sözleri - Türkiye'nin En Vitaminsiz Forumu 
www.vitaminsiz.com/.../23103-ataturk-un-medeniyetle-ilgili-sozleri.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Amerika Neden Zengin Türkiye Değil | EKONOMI TÜRK 
ekonomiturk.blogspot.com/.../amerika-neden-zengin-turkiye-degil.html 

 

7 Şub 2010 - Geri kalmamız Almanya'nın değil tabii ki bizim cehaletimizin bir sonucu. 6. Avrupa ekonomileri 
savaş süresince birbirlerini yok ederek  ... 
 
sygn: Avea,İstanbul,3G... 
sygn.blogspot.com/2006/02/aveaistanbul3g.html 
27 Şub 2006 - Bekleyip görelim. Dünya bu kulvarda koşarken bizim geri kalmamızdoğru olmaz. Yazan Suat 
zaman: 21:17 · Bunu E-postayla GönderBlogThis! 
 
İran 50 Ülkeye Silah İhraç Ediyor [Arşiv] - Kanka.Net - Dostların ... 
forum.kanka.net › ... › Güncel Haberler/Olaylar › Siyaset Meydanı 
31 Ağu 2008 - 15 gönderi - 13 yazar 

JohnAbruzzi. 31-08-08, 13:13. Bizim bu kadar geri kalmamız ergenekon ve laikçikler yüzünden olmasın 
sakın  ... 
[PDF] 
 
Ekonomide Diyet ve Yeni Hedefler - Finans Politik & Ekonomik ... 
www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/yorum/Yorum_Sayi_533.pdf 
uluslararası endekslerde geri kalmamız da, siyaset ve hukuk düzenimizin kendine özgü gariplikleri de 
ülkemizi “öngörülebilirlik düzeyi düşük” kıldıkça. 
 
Önüm arkam,sağım solum HELAL! - Wardom.Org 
www.wardom.org › Off-Topic › Siyaset 
13 Ara 2007 - Abu Dabi'de böyle bir fuar düzenlenirken, bizim bundan geri kalmamızMüslümanlığa sığar 
mı? Bu konferanstan daha önemli olan gelişme ise,  ... 
 
YENİ DEFİNE YASASI - TeknolojiEkibi 
www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=2461.25;wap2 
25 Ağu 2010 - ... yüzünden değilmi hep geri kalmamız dünya ülkeleri arasında neyse bunlar yalnızca sitem 
anlamışsınızdır umarım takdirde sizin hepinize iyi  ... 
 
Gül den Hollande a: Ne derdiniz var? 
www.patronlardunyasi.com/yhaber.asp?haberid=127005 
22 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın çalışma yapıldığını kaydederek, 
'Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
 
MEDENİYET ile ilgili Atatürk sözleri - Forum Acil 
www.formacil.org › ... › Atatürk Forumu › Atatürk Sözleri 
21 Kas 2013 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır… » 24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. 
 
Eicma'dan banttan yayın - moto-park.com 
www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=550.165;wap2 
1 Ağu 2010 - Zaten senin, benim 690'in amortisorundeki bilmemne sorunu yuzunden kabiliyetimizden geri 
kalmamiz cok cok zor.. Ama misal 690'in cok  ... 
 
TÜRKİYEDE YAZILIM PAZARININ DURUMU - Tripod 

http://www.vitaminsiz.com/ataturk-un-sozleri/23103-ataturk-un-medeniyetle-ilgili-sozleri.html
http://ekonomiturk.blogspot.com/2010/02/amerika-neden-zengin-turkiye-degil.html
http://sygn.blogspot.com/2006/02/aveaistanbul3g.html
http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-626895.html
http://forum.kanka.net/archive/index.php/f-198.html
http://forum.kanka.net/archive/index.php/f-285.html
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/yorum/Yorum_Sayi_533.pdf
http://www.wardom.org/onum-arkam-sagim-solum-helal-179465/
http://www.wardom.org/off-topic/
http://www.wardom.org/siyaset/
http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=2461.25;wap2
http://www.patronlardunyasi.com/yhaber.asp?haberid=127005
http://www.formacil.org/ataturk-sozleri/171783-medeniyet-ile-ilgili-ataturk-sozleri.html
http://www.formacil.org/ataturk-forumu/
http://www.formacil.org/ataturk-sozleri/
http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=550.165;wap2
http://members.tripod.com/enoter_hukuk/haluk_maga_dosyalar/slide0006.htm
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members.tripod.com/enoter_hukuk/haluk_maga.../slide0006.htm 
göre çok gerilerde kalınması (İsrail örneği). Kopya Kullanım bakımından Avrupa ve. Türkiye arasındaki fark. 
Teknoloji konusunda geri kalmamız. Devletin  ... 
 
Predatör sitemi-Dünya- Gazeteport.com 
www.gazeteport.com.tr/haber/96208/predator-sitemi 
22 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın çalışma yapıldığını kaydederek, 
''Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
 
Uygarlık ve Çağdaşlaşma - Ömür OKUR 
www.omurokur.com/.../ataturkun-fikir-ve-dusunceleri-uygarlik-ve-cagd... 

 

25 Kas 2010 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
Beş altı yıl içinde kendimizi kurtarmış s ak  ... 
 
Sakarya İ.O. 20 Derslikli Okul Binasının Açılışı Yapıldı - Yeşilli ... 
site.yesilli.gov.tr/haber.php?hayns=2&yazilim=haberler...1... 
5 Mar 2010 - Eğitim yarışında geri kalmamız akla da mantığa da sahip olduğumuz mirasa da aykırı 
olduğunu belirten Kaymakam Girgin, 2009-2010  ... 
 
Mustafa Kemal Suç İşlemiş !.. - HHPortal 
www.hhportal.com › HHPortal › Siyaset ve Politika › Serbest Kürsü 
26 Haz 2008 - Demek Avrupa'dan en az üç yüz yıl geri kalmamız yetmedi. O kadar doğal zenginliğe rağmen 
İslam yönetimindeki devletler içinde bir tane  ... 
 
Join Academia.edu & Share your research with the world 
www.academia.edu/.../Tanzimatta_Bir_Dusunur_ve_Burokrat_Munif_Pa... 
... fünûnda ilerlemiş ve bu sayede medeniyetçe bir derece-i a'lâya irtikâ etmiş olduklarından bu babda 
bizim anlardan geri kalmamız ne menâfi-i memleket ve ne  ... 
 
ChatlakS Kullanıcısının Tüm Yorumları /4 - Radikal 
www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=okuryorumlariv3...5... 
Teknoloji. Bence bu kadar geri kalmamız hataydı bu gibi gelişimlerin bizde daha önceden yapılması 
gerekirdi ama Milletimizin En Büyük Eksikleri Daha Yeni  ... 
 
İslam Ruhuna Sarılalım Değerli arkadaşlarım - DİNİ GENEL KONULAR ... 
www.tesetturforum.biz › İSLAM › DİNİ GENEL KONULAR 
7 Oca 2009 - selamun aleyküm Allah'ın Selamı Rahmeti bereketi hidayeti üzerinize olsun arkadaşlar 
"Bizim geri kalmamız islam dininin yüzündendir" d. 
 
ATA TÜRKÜN SÖZLERİ - لوب  ک
www.cloob.com/timeline/blog_671780_1056070 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… » 
24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. « … Medeniyet  ... 
 
robotlar | Ahmet'in Galaksi Rehperi 
ahmetingalaksisi.wordpress.com/tag/robotlar/ 
20 Oca 2013 - Robot teknolojisine Japonlardan önce geçmemize rağmen onlardan çokgeri kalmamız ne 
kadar acıdır. bu yazıyı araştırdım. Gerçekten de  ... 
 
“Sanayileşmede geri kaldık” - Ordu Hayat Gazetesi 
www.orduhayatgazetesi.com/news_detail.php?id=10802 
16 Kas 2012 - Sanayide geri kalmamız şehrimizi olumsuz. etkilemiştir. "Yıllar öncesinden bu şehirde 
sanayinin geri kalması elbette Ordu'yu olumsuz yönde  ... 
 

http://www.gazeteport.com.tr/haber/96208/predator-sitemi
http://www.omurokur.com/2010/11/ataturkun-fikir-ve-dusunceleri-uygarlik-ve-cagdaslasma/
http://site.yesilli.gov.tr/haber.php?hayns=2&yazilim=haberler&osmanli=hdetay&sece=1&aid=313
http://www.hhportal.com/serbest-kursu/439757-mustafa-kemal-suc-islemis.html
http://www.hhportal.com/forum.php
http://www.hhportal.com/siyaset-ve-politika/
http://www.hhportal.com/serbest-kursu/
http://www.academia.edu/4449893/Tanzimatta_Bir_Dusunur_ve_Burokrat_Munif_Pasa_ve_Iktisat_Tasavvuru_-_A_Tanzimat_Bureaucrat_and_Intellectual_Munif_Pasa_and_His_Economic_Thought_-_Fatma_Samime_INCEOGLU
http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=okuryorumlariv3&memberid=286299&itemsperpage=5&articleid=915930&page=4
http://www.tesetturforum.biz/islam-ruhuna-sarilalim-degerli-arkadaslarim-t17050.0.html
http://www.tesetturforum.biz/index.php#c3
http://www.tesetturforum.biz/dini-genel-konular-b24.0/
http://www.cloob.com/timeline/blog_671780_1056070
http://ahmetingalaksisi.wordpress.com/tag/robotlar/
http://www.orduhayatgazetesi.com/news_detail.php?id=10802
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Bloomberg HT ye Bavul Ticareti ve Rusya ile Vizelerin Kaldırılması ... 
lasiad.org.tr/.../bloomberg-ht-ye-bavul-ticareti-ve-rusya-ile-vizelerin-kal... 
11 May 2011 - Bu da Rusya'ya olan ticareti kayıt altına almakta biraz daha gecikmemiz, biraz daha geri 
kalmamız anlamına geliyor." Erdoğan Avit; Rusya ile  ... 
 
21 | Mayıs | 2012 | ŞEYMA NUR BAYDAR 
seymanurbaydar.wordpress.com/2012/05/21/ 

 

21 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın çalışma yapıldığını kaydederek, 
”Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
 
.: 2012 
herkesyaziyor.blogspot.com/2012/03/2012.html 

 

27 Mar 2012 - Teknolojik olarak geri kalmamız da Selim Makina'nın blogdan desteğini çektiği dönemle 
başlamıştır. 28 Mart 2012 00:51; -2. suriyeliler kızılayın  ... 
 
Tarihçe - Şapka & Aksesuar Tasarım Melis Özaktaş 
sapkatasarim.com/tarihce/ 

 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu, idaremizdeki  ... 
 
Malatya öğretmenevinde yapılan anonstur: - fatihzeki - Blogcu.com 
fatihzeki.blogcu.com/malatya-ogretmenevinde-yapilan.../719428 
buda bizim çağdaşlık ülkümüzden geri kalmamız anlamına gelir.. evet sadece sakallı ve başörtülü olanlar 
yetmez,. çocuklarını imam hatip okullarına verenler,  ... 
 
Atatürk kendisiyle mi çelişiyor? - Kültür - KizlarSoruyor.com 
www.kizlarsoruyor.com › Kültür Soruları 

 
 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5 6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Cevapla - Penche.com 
www.penche.com/penche.asp?bolum=63&msgID=57533 
-->*Takımın puan kayıpları, şampiyonluk yarışında geri kalmamız falan çok fazla umurumda değil; hiç bir 
takım sürekli şampiyon olamaz, olmamalı da zaten;  ... 
 
Küçülerek Büyümek mi Gerekir? - Sayfa 8 - 6t1s.org Taraftar Oluşum ... 
www.6t1s.org/forum/showthread.php?t=2679&page=8 

 

4 Kas 2009 - 15 gönderi - 9 yazar 

Turizm alanında geri kalmamız, kültürel anlamda geri kalmamız, sanayi anlamındageri kalmamız, insanı 
anlamda geri kalmamız... Daha nice  ... 
[PDF] 
 
Dergi eki için tıklayın - TTMD 
www.ttmd.org.tr/userfiles/dergi/ek74.pdf 

 

yazan: G Arı - İlgili makaleler 

rarası düzeydeki bilinçliliğe ulaşmamız gerekmektedir. Aksi taktirde gerek ülkemiz için hayati önem taşıyan 
depreme hazırlık konusunda geri kalmamız, gerekse. 
 
Imkurumsal.com Review - Webutation 

http://lasiad.org.tr/lasiad-haberleri/bloomberg-ht-ye-bavul-ticareti-ve-rusya-ile-vizelerin-kaldirilmasi-anlatildi/
http://seymanurbaydar.wordpress.com/2012/05/21/
http://herkesyaziyor.blogspot.com/2012/03/2012.html
http://sapkatasarim.com/tarihce/
http://fatihzeki.blogcu.com/malatya-ogretmenevinde-yapilan-anonstur/719428
http://www.kizlarsoruyor.com/Kultur-Sorulari/274832-ataturk-kendisiyle-mi-celisiyor.html
http://www.kizlarsoruyor.com/Kultur-Sorulari/?Sayfa=1
http://www.penche.com/penche.asp?bolum=63&msgID=57533
http://www.6t1s.org/forum/showthread.php?t=2679&page=8
http://www.ttmd.org.tr/userfiles/dergi/ek74.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:Op5b9eF0rk0vUM:scholar.google.com/
http://www.webutation.net/go/review/imkurumsal.com
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www.webutation.net/go/review/imkurumsal.com 
 
 

tanzimat öncesini de biliyoruz hani. batılı kurumları/modelleri seçtik diye değil geri kalmamız. aksine 
tanzimat kurumsal çöküşü durdurdu. isilanlaridunya | Aug  ... 
 
EassosRecovery 3.6.0 indir | Program İndir 
www.indiry.info/eassosrecovery-360/ 
... oluşturduğumuz ofis dökümanlarımızı sildiğinde bu çalışmaları yeni baştan oluşturmaya çalışmak bizim 
için işimizden Geri kalmamız anlamına gelebilir. 
[DOC] 
 
Rizayussalihin Türkçe - Hikem 
www.hikem.net/download/Riyaz/RİYAZUSSALIHIN.doc 
diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri kalmamız değildir; bu, Hz. Peygamber'e gelip yemin ederek 
mâzeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini  ... 
 
THK Üniversitesi Rektörü: Havacılıkta bir çağ atlatıldı - HaberBorsa 
www.haberborsa.com.tr/.../thk-universitesi-rektoru-havacilikta-bir-cag-at... 
6 gün önce - “Sivil havacılıkta da geri kalmamız asla düşünülemez. Sivil Havacılık sektöründeki hızlı gelişme 
havacılık alanında eğitim görmüş takviye  ... 
 
Atatürk'ün sözleri. - Tualimforum.com 
www.tualimforum.com/4625-post12.html 

 
 

19 Şub 2008 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır… » 24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. 
 
Nüvit Osmay ve Düşün, Konuş, Dinle! - Baybul 
www.baybul.com › Forum › Her Telden › Din ve Psikoloji › Psikoloji 
Ona göre geri kalmamız, geri kafalılığımızdan değil, metotlu düşünme ve metotlu çalışma becerimizin 
olmamasındandı. O mühendislik metotları kadar "sosyal  ... 
 
Oku, Araştır, Düşün İle mi Öğreniyoruz Acaba? - Atatürk Ve Hayata ... 
www.renklidergi.com › Memleket › Gündem 
28 Nis 2009 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır... (24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma.) 
 
Cumhurbaşkanı Gül'ün 'fikir sofrası'nda iki ünlü ilim adamı - AK ... 
www.akpartiforum.com/.../cumhurbaskani-gulun-fikir-sofrasinda-iki-unl... 
28 Kas 2007 - 3 gönderi - 2 yazar 

Dr. İnalcık, ''Yunanistan bizden çok daha faal, Girit'te böyle bir enstitü kurdu. Bizim geri kalmamız, Akdeniz 
dünyasıyla ilişki kurmamamız, Sayın  ... 
 
abdullahcicek.com | 79.-emperyalizmin-dusundurdukleri.htm 
www.abdullahcicek.com/?sayfa=oku&i=c&mNO=OTc=&B... 
Tarihi bir gaflet nedeniyle bilim ve teknolojide geri kalmamız bize çok pahalıya mal olmuştur ama bu 
devam etmemeli, hâlâ Kur'an'a sırt çevirir ve emperyalizme  ... 
 
Bizim Kulis | Atatürk ün Uygarlıkla İlgili Düşünceleri 
www.bizimkulis.com/ataturk-un-uygarlikla-ilgili-dusunceleri.html 
12 Eyl 2012 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız 
bundandır. • Uygarlık, öyle bir kuvvetli ateştir ki ona ilgisiz  ... 
 
Tarihçe - CHP Görele İlçe Başkanlığı 
www.chpgorele.org/index.php?option=com_content&view... 

http://www.indiry.info/eassosrecovery-360/
http://www.hikem.net/download/Riyaz/R%C4%B0YAZUSSALIHIN.doc
http://www.haberborsa.com.tr/ekonomi/thk-universitesi-rektoru-havacilikta-bir-cag-atlatildi-h155145.html
http://www.tualimforum.com/4625-post12.html
http://www.baybul.com/psikoloji/248756-nuvit-osmay-ve-dusun-konus-dinle.html
http://www.baybul.com/forum.php
http://www.baybul.com/her-telden/
http://www.baybul.com/din-ve-psikoloji/
http://www.baybul.com/psikoloji/
http://www.renklidergi.com/memleket/gundem/Oku-Arastir-Dusun-Ile-mi-Ogreniyoruz-Acaba-Ataturk-Ve-Hayata-Dair-Vecizeleri-4
http://www.renklidergi.com/kategori/memleket
http://www.renklidergi.com/alt-baslik/memleket/gundem
http://www.akpartiforum.com/archive/cumhurbaskani-gulun-fikir-sofrasinda-iki-unlu-ilim-adami-t15047.html
http://www.abdullahcicek.com/?sayfa=oku&i=c&mNO=OTc=&B=79.-emperyalizmin-dusundurdukleri.htm
http://www.bizimkulis.com/ataturk-un-uygarlikla-ilgili-dusunceleri.html
http://www.chpgorele.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=30
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Bununla övüneceğiz. Bütün Türk ve İslam dünyasına bakınız. (…) Bizim de şimdiye değin geri kalmamız ve 
sonunda son yıkım çamurunda batışımız bundandı. 
 
Vecizeleri - Haliç Üniversitesi | Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi 
ataturk.halic.edu.tr/ataturk_vecizeleri.asp 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır... 
(24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma.) ...Medeniyet öyle  ... 
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği - Kenthaber 
www.kenthaber.com/ic.../be3b8d08-ef68-45ea-b21d-86948a8e0ec9 

 
 

13 Ara 2007 - ... varmış nedeni kardeşim hep geri kalmamız tugay gibi arkadaşlardanmış ben evt siyasi yolla 
işe girdim calışıyom hakyla herkez sifil olsun mu ... 
[DOC] 
 
ülkemiz eğitim sistemi ve yök yasası 
www.caglargarip.com.tr/makalelerim_ulkemiz_egitim_sistemi_ve_yok_... 
... yüzünden, ülkemizi hortumlayarak ekonomimizi kötü şekilde etkileyenler nedeniyle gelişemememiz ve 
kısa kalan bir çocuk gibi geri kalmamız söz konusudur. 
 
Atatürk Ve Medeniyet - Webcanavari 
www.webcanavari.net/arsiv-baslik68502.0.html 
kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi 
kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki değişmedendir. 
 
Cedi Osman'ın 33 sayısı Yıldız Millilere yetmedi - PotaForum.Net ... 
www.potaforum.net › ... › Milli Takımlar (Türkiye) › Erkekler 
29 Tem 2011 - Top çalmadaki 14-3 üstünlüğümüze rağmen, ribaundlarda 44-33 geri kalmamız ve çok 
savunma ribaundu vermemiz, sonuç üzerinde etkiliydi. 
 
ATATÜRK DİYOR Kİ! Medeniyet - Dondum 
www.dondum.com/ataturk/162338-ataturk-diyor-ki-medeniyet.html 
18 Mar 2009 - 1 gönderi - 1 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
VAKIFLARIN BOZULMASI - Angelfire 
www.angelfire.com/al4/haydar/Alev6.kanuni.html 
İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, deniz ticaretinde geri kalmamız, hammadde kaçakçılığı, 
yeni fethedilen toprakların Osmanlı sistemine intibak  ... 
 
Erciş Haber - Güncel Haberler, Son dakika haberleri 
arsiv.ercishaber.com/haberi-yazdir.php?haber_id=7837 
15 Tem 2008 - Tamamiyle ilimizin menfaatine olan böyle bir organizasyondan geri kalmamız ve 
desteklemememiz beklenemezdi. Kentimiz yararına olacak  ... 
 
Gaziantep Olay Haber - MÜSİAD'da Kan Değişikliği - Olay Medya 
www.olaymedya.com/musiad-39da-kan-degisikligi/nid-499579 
26 Oca 2013 - Dış ticaret ve turizmde geri kalmamız neticesinde ülkenin en fakir illerinden birisi haline 
düştük. Hedefimiz bölgesel kalkınma, eğitim ve komşu  ... 
 
09. 03. 1999 Tefsir (Bakara: 31-33) - Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Rh.A 
esadcosan.awardspace.com/arsiv/tefsir/t990309.html 
9 Mar 1999 - Yirminci Yüzyıl'da bizim geri kalmamız... Amerika meselâ, hiç yakınına gitmeden, uzaktan, 
havadan istediği düşman devletleri cihazlarla,  ... 
 

http://ataturk.halic.edu.tr/ataturk_vecizeleri.asp
http://www.kenthaber.com/ic-anadolu/aksaray/eskil/Haber/Genel/Normal/koylere-hizmet-goturme-birligi/be3b8d08-ef68-45ea-b21d-86948a8e0ec9
http://www.caglargarip.com.tr/makalelerim_ulkemiz_egitim_sistemi_ve_yok_yasasi.doc
http://www.webcanavari.net/arsiv-baslik68502.0.html
http://www.potaforum.net/cedi-osmanin-33-sayisi-yildiz-millilere-yetmedi-t37503.html
http://www.potaforum.net/milli-takimlar-turkiye-f136.html
http://www.potaforum.net/erkekler-f137.html
http://www.dondum.com/ataturk/162338-ataturk-diyor-ki-medeniyet.html
http://www.angelfire.com/al4/haydar/Alev6.kanuni.html
http://arsiv.ercishaber.com/haberi-yazdir.php?haber_id=7837
http://www.olaymedya.com/musiad-39da-kan-degisikligi/nid-499579
http://esadcosan.awardspace.com/arsiv/tefsir/t990309.html
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Ufolarla Sürekli görüşen TÜRK! - SanalikaForum.biz 
www.sanalikaforum.biz/konu-Ufolarla-Surekli-gorusen-TURK.html 
9 Mar 2012 - Bütün dünya benim çektiğim fotoğrafı konuşurken Türkiye'de inkar edilmem ve bu 
konuda geri kalmamız beni üzüyor. Bilim bunları araştırıyor  ... 
 
Yeşilli Sakarya İlköğretim Okulu törenle eğitim öğretime açıldı. 
mehmetayaz.blogspot.com/2010/03/yesilli-sakarya-ilkogretim-okulu.html 
6 Mar 2010 - Eğitim yarışında geri kalmamız akla da mantığa da sahip olduğumuz mirasa da aykırı 
olduğunu belirten Kaymakam Girgin, 2009-2010  ... 
 
Atatürk Sözleri Vecizeleri - Aygunhoca.com 
aygunhoca.com › ... › Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
DostLaryeri,Chat,Sohbet,ŞiiR,Grafik,Flash,forum,Radyo, - Tekil ... 
www.dostlaryeri.com/forum/showpost.php?p=254998&postcount=52 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… » 
24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. « … Medeniyet  ... 
 

şapkaの動画検索結果 @search:@nifty 
videosearch.nifty.com/search?kw=şapka&page=6 
YAZI DEĞİŞMESİNİN GEREKCESİ GERİ KALMAMIZ İÇİN KUR AN OKUMAK ZORLAŞMASI İÇİN KUR AN I 
ANLAYAMASINLAR DİYE ..........şapka takılmadı dıye  ... 
 
A.D.D. BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEDİ - KOZAN BARIŞ HABER ... 
www.kozanbaris.com/gazete/haber_oku.asp?=&id=1333 
24 May 2010 - Kendisi ileri giderken bizim de geri kalmamız için ellerinden geleni yapmakta ve bundan 
sonra da yapmaya devam edeceklerdir. Ülkemizin  ... 
 
inci sözlük - okulda mikroskopla sogan zarını inceleceğimize 
inci.sozlukspot.com/w/okulda-mikroskopla-sogan-zarını-inceleceğimize/ 
14 Kas 2013 - @5 burda anlatılmak istenen ama olan hasretimiz ve amdan uzak bir neslin yetişmesi 
sonucunda geri kalmamız. haa dersin ki pamuklar içinde  ... 
 
MEDİCANA Sektörüne Damgasını Vurdu - istanbulum gazetesi 
www.istanbulumgazetesi.com.tr/.../medicana-sektorune-damgasini-vurdu... 
4 Ara 2012 - Türkiye'de bir dönem organ nakli hayal iken, nakillerin başladığı ilk yıllarda Amerika ve Avrupa 
ülkelerinden oldukça geri kalmamız nedeniyle  ... 
 
OKULLAR TATİL - Öncü Radyo ve Televizyon 
www.oncurtv.com/haber/OKULLAR-TATIL/61717 

 
 

8 Oca 2013 - allah aşkına biz dersten geri kalmamız için mi yapıyoruz? Bu soğukta dışarı cıkmaya 
üşendiğimizi mi sanıyorsunuz? Bu hava da siz bizi okula  ... 
 
Vamık D. Volkan, MD, DLFAPA, FACPsa. 
www.vamikvolkan.com/Ankara-University's-Kemal-Atatürk's-125th-Birth... 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Kılık Kıyafet: Şapka İnkılabı - Eğitişim Dergisi 
www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/42-9/175-sapka-inkilabi.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak; bu, idaremizdeki  ... 
 

http://www.sanalikaforum.biz/konu-Ufolarla-Surekli-gorusen-TURK.html
http://mehmetayaz.blogspot.com/2010/03/yesilli-sakarya-ilkogretim-okulu.html
http://aygunhoca.com/anasyfa/54-tc-inklap-tarihi-ve-ataturkculuk-konular/1016-ataturk-sozleri-vecizeleri.html
http://aygunhoca.com/tc-inklap-tarihi-ve-ataturk/54-tc-inklap-tarihi-ve-ataturkculuk-konular.html
http://www.dostlaryeri.com/forum/showpost.php?p=254998&postcount=52
http://videosearch.nifty.com/search?kw=%C5%9Fapka&page=6
http://www.kozanbaris.com/gazete/haber_oku.asp?=&id=1333
http://inci.sozlukspot.com/w/okulda-mikroskopla-sogan-zar%C4%B1n%C4%B1-incelece%C4%9Fimize/
http://www.istanbulumgazetesi.com.tr/saglik/medicana-sektorune-damgasini-vurdu-h3683.html
http://www.oncurtv.com/haber/OKULLAR-TATIL/61717
http://www.vamikvolkan.com/Ankara-University's-Kemal-Atat%FCrk's-125th-Birthday-Lecture-(Ankara).php
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/42-9/175-sapka-inkilabi.html
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1923-1929 YILLARI ARASINDA meydana gelen olaylar ve tarihleri: 
t2174a.blogcu.com/1923-1929-yillari-arasinda-meydana.../13456950 
9 Mar 2013 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız 
bundandır... Behemehal ileri gideceğiz, buna mecburuz. 
 
atatürk neden dine dayalı bir devlet kurmadı sizce - incefikir 
www.incefikir.com/b/atatürk-neden-dine-dayalı-bir-devlet-kurmadı-sizce 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu, idaremizdeki  ... 
 
Atatürk'ün Sözleri 1 - Türkçe Sevdalıları 
www.turkcesevdalilari.com/index.php/.../diger.../ataturkun-sozleri-1.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
SAMSUNG - Wave 2 Black müşteri yorumu – ürün yorumu – en iyi ... 
reviews.tr.samsung.com › ... › Akıllı Telefonlar Yorumlar 
Kullanıcı oyu: 3,5 - 50 oy 

Fakat güncellemelerde geri kalmamız beni cidden üzüyor ve artık samsung a karşı bi fobi başladı. Artık şu 
BADA 2.0 GÜNCELLEMESİ güzel ülkemizin kies ine  ... 
 
İrtica Paranoyasının Yerini Cemaat Paranoyası Aldı - Kahta Diyalog 
www.kahtadiyalog.com/?Haber-4796-Asgiad-Basn-Mensuplaryla... 
23 May 2013 - Geri kalmamız eğitimle alakalıdır. Yeniden ayağa kalkacaksak bu yine eğitimle olacaktır. 
Hizmetlerimiz eğitim endekslidir.” Cami Koruma Ve  ... 
 
Kitaplar aklın ilacıdır - Ses GAZETESİ 
www.iskenderunses.net/haber_detay.asp?haberID=26 
27 Şub 2010 - ... çağdaş medeniyet üstünlüğü gösteren bir liderin, bir ulusun fertleri olarak bizlerin de 
onlardan geri kalmamız düşünülebilir mi?" Kitaplar  ... 
 
Mynet Sohbet - Chat Yap - Part 13 
www.sohbetmynet.biz/page/13 

 
 

22 May 2012 - ... yetkilileri arasında Suriye konusunda karşılıklı çok yakın çalışma yapıldığını kaydederek, 
”Bu hususta bizim geri kalmamız söz konusu değil. 
[PDF] 
 
tanzimat'tan cumhuriyet'e giyim ve kuşamda çağdaşlaşma hareketleri 
web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/...22.../01_%20Necdet%20Aysal.pdf 
uyamadıklarından ne büyük felaketler ne ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadargeri kalmamız ve 
nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır...”. 
[PDF] 
 
TÜRKÇE sEs vE BlçiM BiLGisi 
anadolu.edu.az/wp-content/plugins/download.../download.php?id=1068 
zat kendimizden de geri kalmamız için sebep var mıdır? 0 Bütün eylemlerde olumsuzluk eki -mA'dır. Her 
eylem bu ekle olumsuzla- şır. Bu genel kurala uygun  ... 
 
Yeni Lenovo Her İkisi de! - Beylikdüzü 
harita.beylikduzuyasam.com › Haberler 
3 Eyl 2010 - Modern dünyadaki modern birer birey olarak herhangi birisinden geri kalmamız, bizi 
bulunduğumuz on yıldan daha gerisine ışık hızıyla  ... 
 
Hangi Şehirde, Neden Yaşamalı? Ve Maraş Yaşanabilecek Yer mi? 
basindabugun.kahramanmaras.bel.tr/.../423-mara-guendem-hangi-ehirde... 

http://t2174a.blogcu.com/1923-1929-yillari-arasinda-meydana-gelen-olaylar-ve-tarihleri/13456950
http://www.incefikir.com/b/atat%C3%BCrk-neden-dine-dayal%C4%B1-bir-devlet-kurmad%C4%B1-sizce
http://www.turkcesevdalilari.com/index.php/dernegimiz/diger-bilgiler/ataturk/ataturkun-sozleri-1.html
http://reviews.tr.samsung.com/7463-tr_tr/GT-S8530BAATUR/samsung-wave-2-black-reviews/reviews.htm
http://reviews.tr.samsung.com/7463-tr_tr/01011100/ak-ll-telefonlar-reviews/category.htm
http://www.kahtadiyalog.com/?Haber-4796-Asgiad-Basn-Mensuplaryla-Bir-Araya-Geldi.html
http://www.iskenderunses.net/haber_detay.asp?haberID=26
http://www.sohbetmynet.biz/page/13
http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_files/file/dergi_22_new/01_%20Necdet%20Aysal.pdf
http://anadolu.edu.az/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1068
http://harita.beylikduzuyasam.com/haber/4668/yeni-lenovo-her-ikisi-de.html
http://www.beylikduzuyasam.com/haberler
http://basindabugun.kahramanmaras.bel.tr/anasayfa/423-mara-guendem-hangi-ehirde-neden-yaamal-ve-mara-yaanabilecek-yer-mi-.html
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9 Eyl 2009 - ... dörtte birimiz edene illerden geri kalmamız, doğrusu kimin ayıbı, onu da bu şehirden kendini 
sorumlu tutan etkili ve yetkililere sormak lazım. 
 
uTorrent'in Yaptığı Rezillik - Onlineoyun.gen.tr 
www.onlineoyun.gen.tr › ... › Bilişim Teknolojileri › Pc Programları 
27 Ara 2010 - 7 gönderi - 3 yazar 

... değil birçok programda bu mevcut bunun nedenlerinden ilki bizim iletişim ve bilişim sektöründe çok geri 
kalmamız we politik düşünmememiz  ... 
 
Chronicles of a Tortuga 
saykotosbaa.blogspot.com/ 
27 Oca 2013 - Dolmuşta “soğuk füzyonun bizim geri kalmamız için örtpas edildiğine inanan, inerkende 
hayatın sırrını çözmüş gibi bilin bakalım euro nun ... 
 
Garanti Bankası - Paypal Kullanan Arkadaşlar Dikkat - GitarPedal 
www.gitarpedal.net/.../21816-garanti-bankasi-paypal-kullanan-arkadasla... 
26 Eki 2009 - Hala bu çağda bile bir Avrupa'da bir Amerika'da yaşayan insanlardan bu kadar ekipman 
edinebilme konusunda geri kalmamız üzücü değil mi? 
 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
www.tybkonya.com/?id=161 

 
 

Onların aşırı ileri gidişleri ne kadar yanlış ise bizim geri kalmamız da bir o kadar yanlış. Şam'da bunu fark 
ettim. Ne acılar, ne zülumler ve ibretler. /// Şam 3-3.5  ... 
 
Kürtçe Radyo - Kürtçe Mp3 - Kürtçe Chat - Tekil Mesaj gösterimi ... 
www.mirbotan.com/425295-post1.html 
19 Nis 2012 - Bizim onlardan geri kalmamız hatadır, ayıptır yani. İki taraf için de bunu kendi tercihlerine 
bırakmak en iyisi. Mehmet ağabeyimize tavsiyemiz  ... 
 
Video : 28 Subat'in Kökeni ve Kemalizm (1)- Kadir MISIROGLU [HQ ... 
izle.mobi/?sk=video&vid=ppEsvZA0v3Q YAZI DEĞİŞMESİNİN GEREKCESİ GERİ KALMAMIZ İÇİN KUR AN 
OKUMAK ZORLAŞMASI İÇİN KUR AN I ANLAYAMASINLAR DİYE ..........şapka takılmadı dıye  ... 
[PDF] 
 
8. OTURUM - Eğitim-Sen 
www.egitimsen.org.tr/ekler/330f29a3bb1186a_ek.pdf  
tim anlayışını hazmedemeyip geri kalmamız ortaya çıkmaktadır. YÖNETMELİKLER. Öğretmen okullarının 
yönetmelikleri, emredici bürokratik amaçlara. 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - TF Forum 
www.turkiyeforumlari.net › Genel Kültür › Mustafa Kemal Atatürk  
11 Haz 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız 
bundandır. 24.08.1925 Kastamonu. • Uygarlık öyle bir  ... 
 
Şapka Kanunu hakkında ansiklopedik bilgi - Türkçe Bilgi 
www.turkcebilgi.com › Ansiklopedi  
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu, idaremizdeki  ... 
 
TOPHANE'DE 430 YIL ÖNCE NELER YAŞANDI? - Odatv.com 
www.odatv.com/n.php?n=tophanede-430-yil-once-neler-yasandi... 26 Eyl 2010 - Yıl: 1580. Yer: 
İstanbul/Tophane. Halk, veba-deprem gibi felaketlerin nedeni olarak, Tophane'deki “bilim merkezi”ni 
gösterdi. Çünkü orada ... 
 
ATATÜRK Diyorki Söz-18 - Forumexe 

http://www.onlineoyun.gen.tr/threads/17403-uTorrent-in-Yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1-Rezillik
http://www.onlineoyun.gen.tr/threads/forums/196-Bili%C5%9Fim-Teknolojileri
http://www.onlineoyun.gen.tr/threads/forums/202-Pc-Programlar%C4%B1
http://saykotosbaa.blogspot.com/
http://www.gitarpedal.net/forum/21816-garanti-bankasi-paypal-kullanan-arkadaslar-dikkat.html
http://www.tybkonya.com/?id=161
http://www.mirbotan.com/425295-post1.html
http://izle.mobi/?sk=video&vid=ppEsvZA0v3Q
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/330f29a3bb1186a_ek.pdf
http://www.turkiyeforumlari.net/mustafa-kemal-ataturk/68934-ataturkun-uygarlik-hakkindaki-sozleri.html
http://www.turkiyeforumlari.net/genel-kultur/
http://www.turkiyeforumlari.net/mustafa-kemal-ataturk/
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/%C5%9Fapka_kanunu
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi
http://www.odatv.com/n.php?n=tophanede-430-yil-once-neler-yasandi--2609101200
http://www.forumexe.com/frm/ulu-onderimiz-ataturk/597387-ataturk-diyorki-soz-18-a.html
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www.forumexe.com/frm/ulu.../597387-ataturk-diyorki-soz-18-a.html 4 Oca 2013 - 1 gönderi 
... büyük felaketler , ne ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son 
felaket çamuruna batışımız bundandır." 
 
Ne biçim iş :@ - CNFANTR 
www.cnfantr.net › ... › Ben10 › Ben 10 : Alien Force (Uzaylı Gücü) 2 Eki 2011 - 7 gönderi - 6 yazar 
Standart. Biz zaten orjinalini onlardan alıyoruz, çevirmesi, tescillenmesi falan derken 3-4 sene geri 
kalmamız çok normaldir arkadaşım  ... 
[PDF] 
 
Türkçede Yeterlik İfadesi - Portal 
portal.firat.edu.tr/.../278/.../TRKEDE%20YETERLK%20FADES.pdf  
meyebiliriz ama bizzat kendimizden de geri kalmamız için sebep var mıdır?"15 '. Doğan Aksan denetiminde 
hazırlanan Sözcük Türleri adlı eserde, yeterlik  ... 
 
Hürrem Sultan nasıl öldü | Hürrem Sultan 
www.hurrem.net/kanuni-donemi/hurrem-sultan-nasil-oldu.html?page=4 
Nereye geliosun adamlara sürekli olarak destek sağlandı peki bize kim destek sağladı?Kimse!!Hiç bir millet 
bize yardım etmedi aksine bizim geri kalmamız için  ... 
 
Dennis: 'Geride kalmamız Ferrari'yi olduğundan iyi gösterdi' 
www.yorumla.net › Spor › Diğer Spor Dalları › Motor Sporları 
3 Tem 2007 - Ancak biz (geri kalmamız nedeniyle) onların olduklarından biraz daha iyi görünmelerine 
neden olduk" dedi. Silverstone'da, söylediklerinde  ... 
 
Nafiz Zorlu'dan iddialı açıklamalar - Yorumla.Net 
www.yorumla.net › Spor › Futbol › Diğer Türk Takımları 
19 Ara 2007 - Puan olarak geri kalmamız önemli değil ama önümüzde geçilecek çok rakip var. İşimizin zor 
olduğunu biliyoruz. Taraftar hep yanımızda olmalı. 
 
ataturk un medeniyet hakkindaki sozleri - meydan sözlük 
www.meydansozluk.com/bak/ataturk+un+medeniyet+hakkindaki+sozleri 22 Nis 2009 - ... büyük felaketler, 
ne ıstıraplar içindedirler. bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna 
batışımız bundandır… 
 
Siverek Camikebir Mahallesi elektrik istiyor | Dursunbey 
www.dursunbey.com/siverek-camikebir-mahallesi-elektrik-istiyor-h7457... 
15 Şub 2011 - sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resulullah (sav)'ın 
hakkımızdaki hükmü geri bırakması, yemin ederek özür  ... 
 
Atatürk diyor ki: - Edebiyat 
www.edebiyatögretmeni.net/forum/ataturk/ataturk_diyor_ki-t4480.0.html 
29 Tem 2008 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız 
bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
türkiye'deki olumsuzluklar ve tarikat zihniyeti - kötü sözlük 
www.kotusozluk.com/turkiyedeki-olumsuzluklar-ve-tarikat-zihniyeti/ 
8 Ara 2012 - başta teknolojki olarak geri kalmamız, ahlaki bunalım geçirmemiz, ekonomik olarak düşük bir 
hayat sürmemiz ve başımızı agrıtan terör belaları  ... 
 
MEDENİYET ile ilgili Atatürk sözleri - Nelerdir 
www.okulsozleri.org/medeniyet-ile-ilgili-ataturk-sozleri.html 
19 Oca 2011 - ... büyük felaketler, ne ıstıraplar içindedirler Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç 
olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… 
 
RİYAZ'US SALİHİN - Kavkaz Jihad Forum Ana Sayfa 
www.kavkazjihad.com/forum/konu-riyaz-us-salihin.html 

http://www.cnfantr.net/f14/ne-bicim-59018.html
http://www.cnfantr.net/f157/
http://www.cnfantr.net/f14/
http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/278/file/1998-1/TRKEDE%20YETERLK%20FADES.pdf
http://www.hurrem.net/kanuni-donemi/hurrem-sultan-nasil-oldu.html?page=4
http://www.yorumla.net/konu/dennis-geride-kalmamiz-ferrariyi-oldugundan-iyi-gosterdi.252204/
http://www.yorumla.net/categories/spor.119/
http://www.yorumla.net/kategori/diger-spor-dallari.127/
http://www.yorumla.net/kategori/motor-sporlari.126/
http://www.yorumla.net/konu/nafiz-zorludan-iddiali-aciklamalar.391529/
http://www.yorumla.net/categories/spor.119/
http://www.yorumla.net/kategori/futbol.294/
http://www.yorumla.net/kategori/diger-turk-takimlari.295/
http://www.meydansozluk.com/bak/ataturk+un+medeniyet+hakkindaki+sozleri
http://www.dursunbey.com/siverek-camikebir-mahallesi-elektrik-istiyor-h7457.html
http://www.edebiyatögretmeni.net/forum/ataturk/ataturk_diyor_ki-t4480.0.html
http://www.kotusozluk.com/turkiyedeki-olumsuzluklar-ve-tarikat-zihniyeti/
http://www.okulsozleri.org/medeniyet-ile-ilgili-ataturk-sozleri.html
http://www.kavkazjihad.com/forum/konu-riyaz-us-salihin.html
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diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri kalmamız değildir; bu, Hz. Peygamber'e gelip yemin ederek 
mâzeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini  ... 
 
Drogba Da Isyan Etti! | Geveze Online 
gevezeonline.com › Spor › Futbol › Galatasaray 
26 Şub 2013 - Yahu almanlardan bahsediyoruz tamam teknolojide geri kalabilirizde arkadaş para 
konusunda onlardan geri kalmamız söz konusu değil  ... 
 
Atatürk Diyorki.. - 2 Sayfa 2 - Forum Alev 
www.forumalev.net › Eğitim Bölümü › Eğitim › Mustafa Kemal Atatürk 
22 Kas 2007 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
A'dan Z'ye ATATÜRK'ün SözLeri.. - Sayfa 3 - Etüt Odası Öğrencilerin ... 
www.etutodasi.net/ataturk.../50784-adan-zye-ataturkun-sozleri-3.html 
11 Şub 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız 
bundandır… » 24.08.1925, Kastamonu'da Bir Konuşma. 
[PDF] 
 
demokrasilerde aday belirleme yöntemleri - Türkiye Barolar Birliği ... 
tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-76-428 
Ülkemizin durumu ve demokratikleşmede geri kalmamız göz önünde tutulursa en iyi sistem bile de-form 
olmaya müsaittir. Çünkü demok- ratikleşme biraz da  ... 
[PDF] 
 
r yâzus yâzus r yâzus yâzus-sâl hîn - Islamic Invitation 
www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=933&dn=1 
savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye 
bırakılmamızdır. Diğer bir rivayette Rasûlullah (sallallahu aleyhi. 
[PDF] 
 
TÜRKİYEDEKİ ıBİLİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ Yrıl. Doç. İsmail DOĞAN ... 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/498/5934.pdf 
l dan'geri kalmamız neV ülkenin menfaatine ne Vde saltanatın şanına yak1şı'r”10. Bir başka yaklaşımla da 
tıpkı gıdanıninsan bedeni için gereği. 'ne ise kalbin  ... 
 
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri - Atatürk Köşesi - Alternatifim ... 
forum.alternatifim.com/index.php?topic=135361.235;wap2 Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve 
sonunda son felâket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı yıl içinde kendimizi kurtarmışsak; bu 
düşüncemizdeki  ... 
 
Zikirden Geliyoruz -1 | İL GAZETESİ 
www.ilgazetesi.com.tr/2009/09/17/zikirden-geliyoruz/ 

 
 

17 Eyl 2009 - Gelişen teknolojilerden yararlanmamak Müslüman olarak bunlardan geri kalmamız başımızı 
kuma sokmak demektir.Peygamber Efendimizin şu  ... 
 
MÜSLÜMANIN HAYAT ÖLÇÜLERİ BÖLÜMÜ 
hadisler.vesiletunnecat.com/m/musluman.htm diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri 
kalmamız değildir; bu, Hz. Peygamber'e gelip yemin ederek mâzeretleri olduğunu söyleyenlerin 
özürlerini  ... 
[PDF] 
 
Özkan-Musa, Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi 

http://gevezeonline.com/konu/drogba-da-isyan-etti.104060/
http://gevezeonline.com/forums/#spor-kardesliktir.359
http://gevezeonline.com/forums/futbol.222/
http://gevezeonline.com/forums/galatasaray.416/
http://www.forumalev.net/mustafa-kemal-ataturk/123453-ataturk-diyorki-2.html
http://www.forumalev.net/egitim-bolumu/
http://www.forumalev.net/egitim/
http://www.forumalev.net/mustafa-kemal-ataturk/
http://www.etutodasi.net/ataturk-ilkeleri/50784-adan-zye-ataturkun-sozleri-3.html
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-76-428
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=933&dn=1
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/498/5934.pdf
http://forum.alternatifim.com/index.php?topic=135361.235;wap2
http://www.ilgazetesi.com.tr/2009/09/17/zikirden-geliyoruz/
http://hadisler.vesiletunnecat.com/m/musluman.htm
http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/30/7.pdf
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www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/30/7.pdf  
yazan: F ÖZKAN - Alıntılanma sayısı: 3 - İlgili makaleler 

dük, ki yavaş çalışmakla mümkün geri kalmamız./ Yavaş çalışmakla geri kalabileceğimizi gördük (anladık). 
Tat.: İpteşim kildi, kaysı ki Meskevden kaytkan. Prişyol  ... 
 
Cumhuriyet Tarihi Kronolojiosi (1923-1933) - Knight Alemi 
www.alemonline.net › Ödev › Ödev istekleri › Tarih 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır... 
Behemehal ileri gideceğiz. Çünkü mecburuz. Millet açık olarak  ... 
 
1923-1929 yıllarıarası hangi tarihte ne oldu, tarihteki önemli o 
englishpage.blogcu.com/1923-1929-yillariarasi-hangi.../13325808 
6 Oca 2013 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız 
bundandır... Behemehal ileri gideceğiz, buna mecburuz. 
 
komelaluzern | Komeleya Çand û Integrasyon a Kurd Luzern | Sayfa 7 
komelaluzern.wordpress.com/author/komelaluzern/page/7/ 
Ne var ki, bizim toplumsal çelişkilerimiz, ulusallaşmada geri kalmamız bu süreyi uzatıyor. Ahmet Türk, bu 
hafta zurnanın zırt ettiği noktayı gösterdi. Kürdüm diyen  ... 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - Forum Lord 
www.formlord.org › ... › Mustafa Kemal Atatürk Köşesi 
3 Eki 2010 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız 
bundandır. 24.08.1925, Kastamonu. • Uygarlık, öyle bir  ... 
 
PC FORUMLARI - Tekil Mesaj Gösterimi - Atatürk Demiş ki ... 
www.pcforumlari.org/278118-post1.html 
25 Eyl 2007 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
türk dilinin sorunları nelerdir - best PDFs Search engine. Free ... 
www.gopdfs.com/türk-dilinin-sorunları-nelerdir 

 
 

FİZİK. FİZİK. 1. Türkçenin Bilim Dili Olarak Sorunları Nedir? • Türkçede bilimsel yenilikler yapmada geri 
kalmamız. • Her kavramın Türkçe karşılığı olmaması. 
 
Masal Ve Ninni — Günlükler, Resimler ve daha fazlası WordPress'te 
tr.wordpress.com/tag/masal-ve-ninni/ 
11 May 2011 - Geri kalmamız masallarda ve ninnilerde başladı. Türklerin neden hep geri kaldığını, batı 
ülkelerinin neden daima çalışarak geliştiğini  ... 
 
Atamız'dan Özdeyişler - SANALHAZiNEM Size Yeter 
www.shazinem.com › ... › Mustafa Kemal Atatürk 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
ÇAMOLUK İÇİN 12 DEV ADAM - Çamoluk Haber 
www.camolukhaber.com/haberler/camoluk-icin-12-dev-adam-h664.html 
11 Tem 2011 - TOKİ Gölova da,Alucra da vs.de 2.etaplar yapılırken/biterken bizim geri kalmamız ızdırap 
kaynağıdır.eleştirinin dozu samimiyetimize binaen  ... 
 
M. Kemal'e 70 Yıllık Mektup - HABER POTASI 
www.haberpotasi.com › ... › M. Kemal ATATÜRK › Atatürk Özel Defteri 
12 Kas 2008 - 10 gönderi - 8 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonunda son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı yıl 
içinde kendimizi kurtarmışsak;  ... 

https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=10925363674255285875
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:c17xbWCwnpd9FM:scholar.google.com/
http://www.alemonline.net/tarih-277/595338-cumhuriyet-tarihi-kronolojiosi-1923-1933-a.html
http://www.alemonline.net/dev-316/
http://www.alemonline.net/dev-istekleri-273/
http://www.alemonline.net/tarih-277/
http://englishpage.blogcu.com/1923-1929-yillariarasi-hangi-tarihte-ne-oldu-tarihteki-onemli-o/13325808
http://komelaluzern.wordpress.com/author/komelaluzern/page/7/
http://www.formlord.org/mustafa-kemal-ataturk-kosesi/37136-ataturkun-uygarlik-hakkindaki-sozleri.html
http://www.formlord.org/mustafa-kemal-ataturk-kosesi/
http://www.pcforumlari.org/278118-post1.html
http://www.gopdfs.com/t%C3%BCrk-dilinin-sorunlar%C4%B1-nelerdir
http://tr.wordpress.com/tag/masal-ve-ninni/
http://www.shazinem.com/mustafa-kemal-ataturk/126819-atamizdan-ozdeyisler.html
http://www.shazinem.com/mustafa-kemal-ataturk/
http://www.camolukhaber.com/haberler/camoluk-icin-12-dev-adam-h664.html
http://www.haberpotasi.com/forum/ataturk-ozel-defteri/305-m-kemale-70-yillik-mektup.html
http://www.haberpotasi.com/forum/m-kemal-ataturk/
http://www.haberpotasi.com/forum/ataturk-ozel-defteri/
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Ömer Durmaz: Kavramsal düşünmeden özgün iş... - GENNARATION ... 
friendfeed.com/.../omer-durmaz-kavramsal-dusunmeden-ozgun-is 
10 Şub 2010 - Belki de bilim konusunda biraz geri kalmamiz nedeniyle teknisyene cok da onem veriliyor. 
Yapay Zeka konusunda yüksek lisans yapmis bir  ... 
 
Hem fikir oldular - Gerze Haber 
www.gerzehaber.net/gerzehaber_haberdetay.asp?id=9205&Hem... 
13 Tem 2012 - ... bu tür enerji yatırımlarını denetleyebilecek yetkinliğe ulaşmış durumda. Bizim enerji 
yatırımı konusunda geri kalmamız için hiçbir sebep yok ” . 
[PDF] 
 
Munif_Pasa - Tarih 
hist.sehir.edu.tr/SiteAssets/Pages/Arastirma/Yayinlar.../Munif_Pasa.pdf 
miş olduklarından bu babda bizim anlardan geri kalmamız ne menâ- fi-i memleket ve ne de şân-ı Saltanata 
çesbândır.20. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere, ilim  ... 
 
Dilde Tasfiyecilik - Edebiyat Türkiye 
www.edebiyatturkiye.com › ... › Edebiyat › Diğer Edebiyat Sahaları 
12 Mar 2007 - 8 gönderi - 6 yazar 

Diğer bir sorun da teknoloji bakımından bir hayli geri kalmamız,kullandığımız birçok aletin mucidi 
batılı,bundan dolayı da ilk alındığı anda  ... 
 
Münafıklarla ilgili Hadisler | mustafaaydin07 
mustafaaydin07.wordpress.com/2011/03/22/munafiklarla-ilgili-hadisler/ 
22 Mar 2011 - sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resûlullah (aleyhissalâtu 
vesselâm)'in hakkımızdaki hükmü geri bırakması,  ... 
 
Şapka Devrimi Neden Yapıldı? - SkyTurkey.net 
www.skyturkey.net › ... › Mustafa Kemal Atatürk › Hayatı Biyografisi 
26 Kas 2006 - 2 gönderi - 1 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu,  ... 
[PDF] 
 
23 Nisan 2003 Çocuk Bayramında TRT - Türkiyeden Bir Ses 
www.iffetaslan.gen.tr/dosyalar/8_9_67.pdf 
birlikte benimsemekten geri kalmamız söz konusu değildir. Bütün bunların karşılığında istediklerimiz ise, 
şunlardan ibaret: 'Çocuk Forumları'ndan çok değişik  ... 
 
Tanrı boşluklardadır: ATATÜRK/Din ve Laiklik Üzerine-Doğu ... 
nilufertekin.blogspot.com/2011/.../ataturkdin-ve-laiklik-uzerine-dogu.ht... 
22 Eki 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 
Beş altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu  ... 
 
Ses Kirliliğinin Ne Gibi Etkileri Vardır? | BoardTurk 
forum.boardturk.net › Forumlar › Eğitim Kütüphanesi › Web Okul › Eğitim 
27 May 2013 - ... gibi etkilere neden olmaktadır.Dikkat dağınıklığı ise işlerimizden geri kalmamız,unutkanlık 
olarak bizi etkilemektedir. Ender, 27 Mayıs 2013. 
 
HADİSLER (420-510.HADİSLER) | KutuPedia 
www.kutupedia.com/hadisler-420-510-hadisler/ 
21 May 2011 - Onun belirttiği esaslara bağlı kaldığımızda, yerimizde saymamız, geri kalmamız mümkün 
değildir. Günümüz şartlarında ise bu hususun daha bir  ... 
 
ATATÜRK DEVRİMLERİ 
turkcesivarken.com › ... › Géñel Yazışmalık › MK Atatürk ilen Türkçe 

http://friendfeed.com/gennaration/b0c3d835/omer-durmaz-kavramsal-dusunmeden-ozgun-is
http://www.gerzehaber.net/gerzehaber_haberdetay.asp?id=9205&Hem_fikir_oldular
http://hist.sehir.edu.tr/SiteAssets/Pages/Arastirma/Yayinlar_Students/Munif_Pasa.pdf
http://www.edebiyatturkiye.com/forum/diger-edebiyat-sahalari/dilde-tasfiyecilik/
http://www.edebiyatturkiye.com/forum/index.php#c17
http://www.edebiyatturkiye.com/forum/diger-edebiyat-sahalari/
http://mustafaaydin07.wordpress.com/2011/03/22/munafiklarla-ilgili-hadisler/
http://www.skyturkey.net/forum/showthread.php?p=45566
http://www.skyturkey.net/forum/forumdisplay.php?f=764
http://www.skyturkey.net/forum/forumdisplay.php?f=204
http://www.iffetaslan.gen.tr/dosyalar/8_9_67.pdf
http://nilufertekin.blogspot.com/2011/10/ataturkdin-ve-laiklik-uzerine-dogu.html
http://forum.boardturk.net/konu/ses-kirliliginin-ne-gibi-etkileri-vardir.257548/
http://forum.boardturk.net/
http://forum.boardturk.net/#egitim-kuetuephanesi.129
http://forum.boardturk.net/forum/web-okul.378/
http://forum.boardturk.net/forum/egitim.488/
http://www.kutupedia.com/hadisler-420-510-hadisler/
http://turkcesivarken.com/yazismalik/index.php?topic=122.0
http://turkcesivarken.com/yazismalik/index.php#c9
http://turkcesivarken.com/yazismalik/index.php?board=100.0


105 
 

16 Eyl 2007 - 4 gönderi - 4 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak, bu,  ... 
 
eSATA Mercek Altında: Problem mi, Nimet mi? | PC Labs 
www.pclabs.com.tr/2007/09/.../esata-mercek-altinda-problem-mi-nimet-... 
26 Eyl 2007 - Sizin gibiler oldukça teknolojiden geri kalmamız mümkünmü? Hem prtaik zeka hem detaylı 
anlatım. Bide hiç üşenmeden o aletin karnını  ... 
 
ŞENOL GÜNEŞ: GÖRÜNTÜ OLARAK RAHATSIZIZ/03 Aralık 2012 - Karadenizi ... 
www.moryagmur.com/forum/showthread.php?t=74771 

 
 

3 Ara 2012 - Sezon başından beri geri kalmamız her maçı final gibi düşünüyoruz. Son Eskişehir maçında 
rakibin doğru dürüst atağı yokker kopmalar oldu. 
 
Atatürk Köşesi - GameHonor 
www.gamehonor.com › Forum › Diğer › Konu Dışı 
10 Eyl 2011 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
420 - 614.Hadisler - Hucurat.Net / Hucurat.Com 
www.hucurat.net/webtr/kitap_arsiv/hadisi_serif/hadis.../005.htm 
Onun belirttiği esaslara bağlı kaldığımızda, yerimizde saymamız, geri kalmamızmümkün değildir. Günümüz 
şartlarında ise bu hususun daha bir ehemmiyet  ... 
[WML] 
 
Atatürk'ün Uygarlık Hakkındaki Sözleri - Myİngilizce İngilizce Kaynak ... 
www.myingilizce.net/ataturk.../ataturk'un-uygarlik-hakkindaki-sozleri/?... 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son yıkım çamuruna batışımız bundandır. 
24.08.1925, Kastamonu. • Uygarlık, öyle bir kuvvetli ateştir ki  ... 
 
Atatürk Köşesi - EuroTurkiye 
euroturkiye.net › ... › Eğlence › Paylaşım ve Tartışma › Ciddi Konular 
22 Kas 2008 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
 
Manşet | Adana Haber- Yerel Haber 
yerelhaber.com.tr/kategori/manset/page/184/ 
19 Şub 2013 - Muhakkak ki aynı şartlarda mücadele etmediğimiz takımların arasındaki yarışmada dahi geri 
kalmamız, benim için başarısızlıktır. Benim hayat  ... 
 
1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 6: Türk Eğitiminde Öğrenci ... 
www.insanokur.org/?p=25842 
25 Oca 2011 - ticarette, ekonomide geri kalmamız sonucunu doğurmuş. Türklerin bu gibi serbest yarışma 
alanlarında pek bilinen küçümseyici tutumları,  ... 
[PDF] 
 
türk inkılabının doğuşu ve gelişiminde basının rolü the bırth of turkısh ... 
www.kefdergi.com/pdf/cilt17_no1/241.pdf 
1 Oca 2009 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felâket çamuruna batışımız bun 
dandı. Beş altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak; bu,  ... 
 
Türk firmaları TV gelişmelerinden batıyor - ozmena forum 
www.ozmena.net › ... › Diğer Cihazlar ve Gelişmeler 

 
 

http://www.pclabs.com.tr/2007/09/26/esata-mercek-altinda-problem-mi-nimet-mi/
http://www.moryagmur.com/forum/showthread.php?t=74771
http://www.gamehonor.com/showthread.php/1055-Atat%C3%BCrk-K%C3%B6%C5%9Fesi
http://www.gamehonor.com/forum.php
http://www.gamehonor.com/forumdisplay.php/45-Di%C4%9Fer
http://www.gamehonor.com/forumdisplay.php/158-Konu-D%C4%B1%C5%9F%C4%B1
http://www.hucurat.net/webtr/kitap_arsiv/hadisi_serif/hadis_kaynaklari/camiussagir/005.htm
http://www.myingilizce.net/ataturk-kosesi/ataturk'un-uygarlik-hakkindaki-sozleri/?wap
http://euroturkiye.net/forum/showthread.php?55121-Atat%C3%BCrk-K%C3%B6%C5%9Fesi
http://euroturkiye.net/forum/forumdisplay.php?208-E%C4%9Flence
http://euroturkiye.net/forum/forumdisplay.php?523-Payla%C5%9F%C4%B1m-ve-Tart%C4%B1%C5%9Fma
http://euroturkiye.net/forum/forumdisplay.php?239-Ciddi-Konular
http://yerelhaber.com.tr/kategori/manset/page/184/
http://www.insanokur.org/?p=25842
http://www.kefdergi.com/pdf/cilt17_no1/241.pdf
http://www.ozmena.net/diger-cihazlar-ve-gelismeler/turk-firmalari-tv-gelismelerinden-batiyor-266380.html
http://www.ozmena.net/diger-cihazlar-ve-gelismeler/
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17 Ağu 2008 - ... geliştiren ve bu teknolojiyi geliştiren yeni elektronik parçaları tasarlayan üreten firmalar 
bunlar. durum böyle olunca bu konuda geri kalmamız  ... 
 
Atatürk'ün Çağdaş ve Uygarlıkla İlgili Sözleri » Okulevi.Com | Eğitim ... 
www.okulevi.com/ataturkun-cagdas-ve-uygarlikla-ilgili-sozleri/ 
27 Mar 2012 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız 
bundandır. Beş altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 
[PDF] 
 
Rezidans Dergi - Mayis 2010 - Darüşşafaka Cemiyeti 
www.darussafaka.org/.../Rezidans%20Dergi%20-%20Mayis%202010.pd... 
tarihi dokumuzu korumaya özen gösteriyoruz. Butik otellere ağırlık veriyoruz. Bu nedenle turizmde geri 
kalmamız bizim için avantaj” diyor. Çeşmealtı'nın devamlı. 
 
Yazdır 
www.wanhaber.com/yazdir.php?id=167731&t=H 
26 Oca 2013 - Dış ticaret ve turizmde geri kalmamız neticesinde ülkenin en fakir illerinden birisi haline 
düştük. Hedefimiz bölgesel kalkınma, eğitim ve komşu  ... 
 
MÜSLÜMANIN HAYAT ÖLÇÜLERİ BÖLÜMÜ - kuranfurkan.com 
www.kuranfurkan.com/hadis/hadis/riyazussalihin/001.htm 
diye bahsettiği bu geri kalış, bizim savaştan geri kalmamız değildir; bu, Hz. Peygamber'e gelip yemin ederek 
mâzeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini  ... 
 
Atatürk'ün Unutulmaz Sözleri ve Anektodları, Bilgi Bankası, Atatürk ... 
www.konusanturk.org/.../ataturk_un_unutulmaz_sozleri_ve_anektodlari.... 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Şapka ve Kıyafet ... 
www.msxlabs.org/.../20212-ataturk-devrimleri-toplumsal-devrimler-sapk... 
15 Şub 2007 - 3 gönderi - 1 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak bu,  ... 
 
İslami Genel Kültür: KIRIK TESTİ 
www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=14749 
Takvanın diğer bir yönünü ise tekvînî emirlere riayet teşkil eder. Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi 
bazı sahalarda geri kalmamız, değişik zulüm ve baskılar  ... 
 
RiYAZUS-SALiHiN; İMAM NEVEVİ - Risale Forum 
www.risaleforum.net › ... › Hadis-i Şerif ve Hadis-i Kudsi 

 
 
 

28 Eki 2008 - Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi bizim savaştan geri kalmamızdeğil, bizim işimizin o 
yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye  ... 
 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Sözlerinden Seçmeler Geniş Arşiv ... 
www.forumhane.net › ... › Mustafa Kemal Atatürk › Atatürk'ün Sözleri 
29 May 2012 - Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 
5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak  ... 

 

cinema-sohbet.blogspot.com - RankDirection.com 
www.rankdirection.com/cinema-sohbet.blogspot.com 

http://www.okulevi.com/ataturkun-cagdas-ve-uygarlikla-ilgili-sozleri/
http://www.darussafaka.org/tr-TR/kurumlar/bagisci-merkezleri/Documents/Rezidans%20Dergi%20-%20Mayis%202010.pdf
http://www.wanhaber.com/yazdir.php?id=167731&t=H
http://www.kuranfurkan.com/hadis/hadis/riyazussalihin/001.htm
http://www.konusanturk.org/makaleler/ataturk_un_unutulmaz_sozleri_ve_anektodlari.317.html
http://www.msxlabs.org/forum/mustafa-kemal-ataturk/20212-ataturk-devrimleri-toplumsal-devrimler-sapka-ve-kiyafet-devrimi.html
http://www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=14749
http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/resulullah-aleyhisselatu-vesselam-90/hadis-i-serif-ve-hadis-i-kudsi-99/18659-riyazus-salihin-imam-nevevi.html
http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/resulullah-aleyhisselatu-vesselam-90/hadis-i-serif-ve-hadis-i-kudsi-99/
http://www.forumhane.net/ataturkun-sozleri/13901-mustafa-kemal-ataturkun-sozlerinden-secmeler-genis-arsiv.html
http://www.forumhane.net/mustafa-kemal-ataturk/
http://www.forumhane.net/ataturkun-sozleri/
http://www.rankdirection.com/cinema-sohbet.blogspot.com
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Bu gerçeklerden biri de sinema. açısından çok ama çok geri kalmamız. Ne yazık ki yabancılarla aramız da 
dağlar kadar fark var. Özellikle de erotik ve adult  ... 
 
Fernandes yeni sözleşme imzaladı mı? - turkiyegazeteleri.com 
www.turkiyegazeteleri.com/18_fernandes-yeni-sozlesme-imzaladi-mi_ha... 
13 Kas 2012 - Puan durumunda geri kalmamız biraz şanssızlık. Kaybetmeyeceğimiz puanları kaybettik. Bu 
bir oyun meselesidir. Bundan sonra takım gittikçe  ... 
 
Makaleler-Nivîsên Nû | Xwêda Allah me dil da Tê | Sayfa 2 
saidiyen.wordpress.com/category/makaleler-nivisen-nu/page/2/ 
17 Ağu 2011 - Bizim onlardan geri kalmamız hatadır, ayıptır yani. İki taraf için de bunu kendi tercihlerine 
bırakmak en iyisi. Mehmet ağabeyimize tavsiyemiz  ... 
[DOC] 
 
yeni-ekonomi.doc - Inet-tr 
inet-tr.org.tr/inetconf7/oturumlar/yeni-ekonomi.doc 
2 Kas 2001 - Bu üçünden de hiçbir şekilde geri kalmamız mümkün değil, söz konusu değil. Adapte olmamız 
lazım; kuruluşlarımızı, şirketlerimizi, kendimizi,  ... 
 
Şapka Kanunu - GençMekan 
www.gencmekan.com › ... › Tarih › Cumhuriyet Tarihi 
3 Eyl 2007 - 1 gönderi - 1 yazar 

Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş altı 
sene içinde kendimizi kurtarmışsak bu  ... 
 
Biz mi geri kaldık? Onlar mı ileri gittiler? - İSLAMİ SOHBET 
www.islamcasohbet.com/.../biz_mi_geri_kaldik_onlar_mi_ileri_gittiler-t... 
Kısacası, ilerleme denilen şey bu idiyse, bizim geri kalmamız kaçınılmazdı. Zira, insanın iç dünyasından 
atmosferin dış katmanlarına, aile hayatından bütünüyle  ... 
 
Tevbe suresi 14. ayet - Ümmetiz.Biz 
www.ummetiz.biz › ... › Tefsirler.. › Elmalili Hamdi Yazir Tefsiri 
13 Ara 2007 - 7 gönderi - 3 yazar 

sözünden kasıd, savaştan geri kalmamız değildir, bu geri kalış Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in 
hakkımızdaki hükmü geri bırakması,  ... 
 
Bostankolu Aşık Kul Sema-i Baba - Sayfa 2 - Genç Aleviler 
www.gencaleviler.com › Genç Aleviler › ALEVİLİK GENEL › Alevi Kültürü 
17 Nis 2009 - Devletlerde bizim geri kalmamız. Çok geç kalmış fabrikalar kurmamız. Kahvelerde bir 
kumarbaz olmamız. O - Kumarı yasak etti Valimiz 
 
Atatürk' ün Sözleri (Geniş Arşiv) - İuforum 
www.iuforum.net/ataturk.../10657-ataturk-un-sozleri-genis-arsiv.html 
Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki  ... 
 
2. Grup 3. Maçı: İtalya 0-0 Türkiye - macanilari.com 
www.macanilari.com/13.Ocak.1973_1974.Dunya.Kupasi.Elemesi.2.Gru... 
9 Oca 2009 - ... bu ülkede zaten bilimadamı yetişmemesi, geri kalmamız sizin gibi adamlar yüzünden. siz 
kolay para kazanmanın yollarını arıyorsunuz” dedi. 
 
Seks ve Yaşlılık – saglik.darsane.com 
saglik.darsane.com/genel/seks-ve-yaslilik.html 
26 Oca 2013 - Yaşlandık diye zevklerimizden geri kalmamız gerekmez. Bu özellikle seks için doğrudur. 
Mutlu çiftler arasında seks altmış değil, yetmiş, hatta ... 
 
Önceki Kayıt - Beles Video İzle 

http://www.turkiyegazeteleri.com/18_fernandes-yeni-sozlesme-imzaladi-mi_haberi_18-142-28787.html
http://saidiyen.wordpress.com/category/makaleler-nivisen-nu/page/2/
http://inet-tr.org.tr/inetconf7/oturumlar/yeni-ekonomi.doc
http://www.gencmekan.com/cumhuriyet-tarihi/4697-sapka-kanunu.html
http://www.gencmekan.com/tarih/
http://www.gencmekan.com/cumhuriyet-tarihi/
http://www.islamcasohbet.com/forum/biz_mi_geri_kaldik_onlar_mi_ileri_gittiler-t5901.0.html;wap2=
http://www.ummetiz.biz/index.php?topic=5750.0
http://www.ummetiz.biz/index.php?board=25.0
http://www.ummetiz.biz/index.php?board=91.0
http://www.gencaleviler.com/forum/bostankolu_asik_kul_sema_baba-t11476p2.html
http://www.gencaleviler.com/forum/
http://www.gencaleviler.com/forum/alevilik_genel-f63.html
http://www.gencaleviler.com/forum/alevi_kulturu-f65.html
http://www.iuforum.net/ataturk-kosesi/10657-ataturk-un-sozleri-genis-arsiv.html
http://www.macanilari.com/13.Ocak.1973_1974.Dunya.Kupasi.Elemesi.2.Grup.3.Maci.Italya.0-0.Turkiye-197419749103--.html
http://saglik.darsane.com/genel/seks-ve-yaslilik.html
http://belesvideo.blogspot.com/2010/03/koylu-guzeli-filmini-online-izle-seyret.html
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belesvideo.blogspot.com/.../koylu-guzeli-filmini-online-izle-seyret.html 
 

Bu gerçeklerden biri de sinema açısından çok ama çok geri kalmamız.Ne yazık ki yabancılarla aramız da 
dağlar kadar fark var.Özellikle de erotik ve adult alanın  ... 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 412 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

“GERİ KALMIŞLIĞIN NEDENLERİ” 

ENCODEUM: Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Tarihi 
www.encodeum.com/2007/03/geri-kalmiliin-nedenleri-ve-tarihi.html 

 
 

5 Mar 2007 - Geri kalmışlığın nedenleri, kaybedişimizin nedenleri hep başkaları üzerindedir diye kabul 
etmiş hiç üzerine alınmayan alimimiz, ilericimiz, ... 
 
Geri kalmışlığın sebebi nedir? - Rehberim.net 
www.rehberim.net › ... › İslam ve insan 

 
 

29 May 2009 - 1 gönderi - 1 yazar 

Geri kalmamızın sebebini İslâmda aramanın altında dine olan ... İnsanların birbirine sık bir şekilde yaşaması 
etkileşimin çokluğuna neden olur. 
 
müslüman toplumlarda geri kalmışlığın nedenleri - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/.../müslüman-toplumlarda-geri-kalmışlığın-nedenl... 

 

22 Haz 2012 - birden fazladır başlıcaları cehalet, eleştirel aklın gelişememesi ve de bilim karşıtlığıdır. 
müslüman toplumlar islamiyet in doğuşundan itibaren ... 
 
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık - Dağarcık ... 
www.dagarcikturkiye.com/makale_detay.asp?id...ve...Geri-Kalmışlık 

 
 
 

Yazıda bilim ve teknolojide, Osmanlı'dan kalan geri kalmışlığın nedenleri üzerine durulacaktır. Bu 
bağlamda, Osmanlı Devleti'nde bilimin gelişimi de kısaca  ... 
 
TARAFLI VE ÇARPIK BİR SORU: İSLAM DÜNYASI NEDEN GERİ ... 
www.tekamul.net/islam/Neden_Geri_Kaldi.html 

 
 
 

Geri kalmışlık kavramı bu olgunun açıklamasına yönelik bir düşünceyi içinde gizil olarak barındırmaktadır. 
Buna göre aslında İslam dünyası, içsel nedenlerle  ... 
[PDF] 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın... 
m.friendfeed-media.com/9728fbd29b37759c64dee89089255feaa7fb88e7 

 

TÜRKĐYE'DE GERĐ KALMIŞLIĞIN TARĐHĐ. ... GERĐ KALMIŞLIĞIN EVRENSEL MEKANĐZMASI............ 
25 ..... III - Geri Kalmışlık Neden Alt Edilemiyor? 
 

https://www.google.com.tr/search?q=%22GER%C4%B0+KALMAMIZ%22&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://www.encodeum.com/2007/03/geri-kalmiliin-nedenleri-ve-tarihi.html
http://www.rehberim.net/forum/islam-ve-insan-216/787742-geri-kalmisligin-sebebi-nedir.html
http://www.rehberim.net/forum/islam-ve-insan-216/
http://www.uludagsozluk.com/k/m%C3%BCsl%C3%BCman-toplumlarda-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-nedenleri/
http://www.dagarcikturkiye.com/makale_detay.asp?id=442&Bilim-ve-Teknolojide-Osmanl%C4%B1%C2%B4dan-Kalan-Geri-Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k
http://www.tekamul.net/islam/Neden_Geri_Kaldi.html
http://m.friendfeed-media.com/9728fbd29b37759c64dee89089255feaa7fb88e7
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doğu'nun geri kalmışlığının sebebi - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/dogunun-geri-kalmisliginin-sebebi--1835445 

 
 

16 Ara 2007 - bir çok madde altında ele alınabilecek sebeplerdir akraba evliliğinin yaygınlığı, serbest eş 
seçiminin olmaması, imam gazali'nin zehirlediği ... 
 
İhanete uğrayan Türk kültürü geri kalmışlık nedeni oldu : 
www.ozaltin.8k.com/NN/1devam.htm 

 
 
 

İhanete uğrayan Türk kültürü geri kalmışlık nedeni oldu : Türkülüğün Kültür krizi : Atlantis'ten gelen orta 
Asya'da. Pasifik okyanusunda Mu_Uygur ... 
 
Causes of underdevelopment, Strategies for development - Gauldur 
gauldur.hubpages.com/.../Examining-the-causes-of-underdevelopment-a... 

 

Çevrildi Azgelişmişlik nedenleri, gelişimi için Stratejiler - Gauldur 

Underdevelopment is a sincere political problem that many countries face and attempt to solve. This essay 
explores some causes of underdevelopment and ... 
[PDF] 
 
causes of underdevelopment and concepts for development ... 
www2.fiu.edu/~ereserve/010029280-1.pdf 

 

Çevrildi azgelişmişlik nedenleri ve gelişimi için kavramlar... 

was little query as to the causes of underdevelopment; the newly independent countries as well as United 
Nations bodies and industrialized countries tried to ... 
 
müslüman ülkelerin geri kalmışlığının nedeni - itü sözlük 
www.itusozluk.com/goster.../müslüman+ülkelerin+geri+kalmışlığının+nedeni 

 
 

19 Eyl 2012 - adı üstünde yobaz bir din sahibi olmalarıdır. kadınları eğitip, sosyal ve modern hayat içine 
sokmadıkları müddetçe hayatlarını bu geri yerde ... 
[PDF] 
 
geri kalmışlık olgusu ve ekonomistik kalkınma teorileri 
iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/.../geri%20kalmışlık%20olgusu%20ve%20ek... 

 
 
 

yazan: C YAVİLİOĞLU - İlgili makaleler 

Kalkınma disiplini içerisinde kalkınma ve/veya geri kalmışlık olgusu çoğunlukla ... Söz konusu tarihten 
itibaren geri kalmış ekonomilerin/toplumların neden. 
 
Bilim ve teknolojide, Osmanlı'dan kalan geri kalmışlığın nedenleri ... 
www.dagmedya.net › Bilim 

 
 
 

27 Oca 2012 - Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı,mustafa.kaymakci@ege.edu.tr 
http://mustafa.kaymakci.blogspot.com Türkiye'de bilim ve teknolojinin birçok ... 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi - itü sözlük 

https://eksisozluk.com/dogunun-geri-kalmisliginin-sebebi--1835445
http://www.ozaltin.8k.com/NN/1devam.htm
http://gauldur.hubpages.com/hub/Examining-the-causes-of-underdevelopment-and-evaluation-of-various-strategies-of-development
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr-TR&langpair=en%7Ctr&u=http://gauldur.hubpages.com/hub/Examining-the-causes-of-underdevelopment-and-evaluation-of-various-strategies-of-development
http://www2.fiu.edu/~ereserve/010029280-1.pdf
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr-TR&langpair=en%7Ctr&u=http://www2.fiu.edu/~ereserve/010029280-1.pdf
http://www.itusozluk.com/goster.php/m%FCsl%FCman+%FClkelerin+geri+kalm%FD%FEl%FD%F0%FDn%FDn+nedeni
http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/geri%20kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k%20olgusu%20ve%20ekonomistik%20kalk%C4%B1nma%20teorileri%20(ele%C5%9Ftirel%20bir%20yakla%C5%9F%C4%B1m).pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:u1xtsgxRQfmaRM:scholar.google.com/
http://www.dagmedya.net/2012/01/27/bilim-ve-teknolojide-osmanlidan-kalan-geri-kalmisligin-nedenleri-uzerine/
http://www.dagmedya.net/category/bilim-2/
http://www.itusozluk.com/goster.php/t%FCrkiye+de+geri+kalm%FD%FEl%FD%F0%FDn+tarihi
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www.itusozluk.com/goster.php/türkiye+de+geri+kalmışlığın+tarihi 
 
 
 

ismail cem in yazdığı, türkiye nin geri kalmışlığın temelini, yüzeysel olarak dine ...nedeni irdelenmesi 
gereken, günümüz şartlarındaki sonuçlarının yansıması da  ... 
 
Geri Kalmışlığın Nedeni Kur'an-ı Kerim'i Anlamamak Olabilir Mi ... 
www.fetvameclisi.com/fetva-geri-kalmisligin-nedeni-kuran-i-kerimi-anla... 

 
 
 

Kuran-ı kerimi anlamadan okumak beni üzüyor. Hatta Müslümanların geri kalmalarının. 
 
Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Özellikleri - 1001 Kitap 
www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner.../ss2_33a_nedenleri.html 

 
 
 

Geri kalmışlık ya da azgelişmişlik, her şeyden önce ekonomik bir kavramdır. Dünya nüfusunun dörtte üçünü 
oluşturan geri kalmış ülke insanlarının çoğunluğu ... 
 
EconPapers: Ortadoğu'nun ve İslam'ın geri kalmışlığının nedenleri ... 
econpapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:25:y:2010:i:295:p:9-20 

 
 

yazan: T KURAN - 2010 

By Timur KURAN; Abstract: Söyleşi Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Bilge tarafından Açık Radyo'nun Açık 
Gazete programı için yapılmıştır. 29-30. 
 
Geri kalmışlığın tek nedeni kitap okumamak - Hürriyet 
www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/7458935.asp 

 
 

10 Eki 2007 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada ortaya çıkan, ilköğretim ve lise çağındaki 
öğrencilerin yüzde 92'sinin kitap okumadığına ilişkin ... 
 
Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye (Imge Kitabevi - www.imge ... 
www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=93491 

 

Kitap, dergi, müzik (CD-Kaset), film (DVD-VCD), hobi(Kişisel Uğraş, Hediyelik) ürünleri satın alabileceğiniz 
kültür sitesi. 
[PDF] 
 
Mehmet Akif Ersoy'a Göre Doğu'nun Geri Kalmışlığının, Batının ... 
sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_18/01_keskin.pdf 

 
 
 

yazan: M KESKİN 

mışlığımızın nedenlerini ve bundan kurtulmanın çarelerini anlatır. Eğitimin ... Mehmed Âkif Ersoy, 
Doğu'nun geri kalmışlığının ve Batı'nın gelişmişliğinin ne-. 
 
Geri kalmışlığın nedenleri | Nedir, Hakkında Bilgiler 
nedirhakkindabilgiler.kadinlaricin.net/.../geri-kalmisligin-nedenleri.htm 

 

http://www.fetvameclisi.com/fetva-geri-kalmisligin-nedeni-kuran-i-kerimi-anlamamak-olabilir-mi-14649.html
http://www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner_Kislali/siyasal_sistemler/ss2_33a_nedenleri.html
http://econpapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:25:y:2010:i:295:p:9-20
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/7458935.asp
http://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=93491
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_18/01_keskin.pdf
http://nedirhakkindabilgiler.kadinlaricin.net/ekonomi/geri-kalmisligin-nedenleri.htm
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4 Ağu 2013 - Geri kalmışlığın nedenleri De Soto, 1950'li yıllarda köyden kente başlayan yoğun nüfus 
göçünün bütün dünyada kayıtdışına sebep olduğunu ... 
 
Geri Kalmışlığın Derin Tarihinden... - Atanur Pala - Konya Yeni Haber 
www.konyayenihaber.com/geri-kalmisligin-derin-tarihinden-1372yy.htm 

 
 

7 gün önce - Dünya nüfusunun yaklaşık %23'ünü teşkil eden İslam ülkelerinin iktisadi, sosyal, teknolojik ve 
bilimsel Bilgi üretimi anlamında neden geri  ... 
 
Tasavvufî Hayat ve Geri Kalmışlık | Semerkand Dergisi 
semerkanddergisi.com/tasavvufi-hayat-ve-geri-kalmislik/ 

 
 
 

Bugünün İslâm dünyası ile “gelişmiş” Batı arasında ekonomik, politik, askerî, bilimsel ve teknolojik açıdan 
büyük mesafe var. Kimi çevreler bu halin sebepleri  ... 
 
Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye | Simurg Kitabevi Sahaf ... 
www.simurg.com.tr/tr-tr/.../geri-kalmisligin-nedenleri-ve-turkiye.aspx 

 
 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye ,Ekonomi / İktisat,Türkiye'nin en iyi kitabevi... Simurg Kitabevi Sahaf 
Müzayede, Türkoloji, Türkiyat, İndirimli, Yeni, İkinci el, ... 
 
Ortadoğu'nun ve İslam'ın geri kalmışlığının nedenleri üzerine ... 
www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2010.295.3474 

 
 
 

yazan: T KURAN - 2010 

1 Eki 2010 - Ortadoğu'nun ve İslam'ın geri kalmışlığının nedenleri üzerine. 
 
BAŞARI-BAŞARISIZLIK -NEDEN GERİ KALDIK? - BİLGECE BAKIŞ 
www.bilgecebakis.com › Anasayfa › KADER VE KAZA11 Ü1(s10-26) 

 
 
 

31 Eki 2010 - BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR? BAŞARI-BAŞARISIZLIK. Geri kalmışlığın sebebi nedir? 
KADER - KAZA BAŞARI- BAŞARISIZLIK. 
[PDF] 
 
Orta Doğu'da Ekonomik Geri Kalmışlığın Kurumsal Kökenleri ... - tepav 
www.tepav.org.tr/.../1280236569-7.Orta_Dogunun_Ekonomik_Geri_Ka... 

 
 
 

Orta Doğu'da Ekonomik Geri Kalmışlığın. Kurumsal ... 8 yıl daha kısa olduğu Orta Doğu'nun yaşadığı bu 
olumsuz değişimin ana nedeni Batı. Avrupa'nın  ... 
 
İslam ülkeleri neden geri - Türkiye'nin Sosyal Bilgi Platformu 
www.bilgiportal.com/zemin/yazi/3063/islam-ulkeleri-neden-geri 

 
 
 

http://www.konyayenihaber.com/geri-kalmisligin-derin-tarihinden-1372yy.htm
http://semerkanddergisi.com/tasavvufi-hayat-ve-geri-kalmislik/
http://www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/ekonomi-iktisat/55577/geri-kalmisligin-nedenleri-ve-turkiye.aspx
http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2010.295.3474
http://www.bilgecebakis.com/yeni/haber_detay.asp?haberID=1574
http://www.bilgecebakis.com/yeni/
http://www.bilgecebakis.com/yeni/haberler.asp?katID=64
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1280236569-7.Orta_Dogunun_Ekonomik_Geri_Kalmisliginin_Kurumsal_Kokenleri.pdf
http://www.bilgiportal.com/zemin/yazi/3063/islam-ulkeleri-neden-geri
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Zira geri kalmışlık denince akla ilk gelen, ülkenin teknolojik eksikliğidir. Bu eksikliğin kaynağını İlahiyatçılara 
değil , Teknik üniversitesinin profesörlerine sormak  ... 
 
GERİ KALMIŞLIK - Keşfet Kendini 
www.kesfetkendini.com › Makaleler › Kişisel Gelişim 

 
 

Geri kalmışlığın ilk göstergesi, bireyler arasındaki eşitsizlik, bu eşitsizliğin nedeni, dolayısıyla da geri 
kalmışlığın ilk nedeni, insanların doğal hakları ve ulusal  ... 
 
Güneydoğuda Geri Kalmışlığın Nedenleri - GÜNEYDOĞU ... 
okul.selyam.net/docs/index-114421.html?page=21 

 
 

5 Kas 2013 - Bu soru grubunda, ankete katılanların Güneydoğu'da geri kalmışlığın nedenleri olarak verilen 
yedi ifadeden bir veya birden fazlasını seçmesi ... 
[PDF] 
 
İslam ve Geri Kalmışlık Sorunu - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-Merkez ... 
ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(2)/M2.pdf 

 
 

yazan: A Kurt - İlgili makaleler 

geri kalışının, iç ve dış etmenleri olmak üzere, çok yönlü sebepleri vardır. Bu makale konuyla ilgili ... Batı 
karşısında İslam toplumlarının geri kalmışlığı tartışılırken. 
 
iletisimciyiz.com - Geri Kalmışlığın Muhteşem(!) Nedenleri 
www.iletisimciyiz.com/index_detay.asp?bolum=makale&id=843 

 
 

29 May 2011 - Günlük konuşmalar ve entellektüel tartışmalar arasında en çok benzeşen konu başlığı "geri. 
 
´Besmele geri kalmışlık göstergesi´ - MEDYA Haberleri 
www.haber7.com › MEDYA 

 
 

Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten çok gerideler, onu söyliyeyim yani, 
çok gerideler; Bismillahirahmanirrahim diye  ... 
 
Geri kalmışlığın sebebi İslamiyet midir ? - Ruhsal Enerji 
www.ruhsalenerji.gen.tr › Din ve İslam › Hak Din İslam 

 
 

7 Tem 2009 - Selamların en güzeli üzerinize olsun; “Çoğunlukta Müslümanların yaşamakta olduğu 
ülkelerin geri kalmış, sefalet ve esaret içinde olmalarının. 
 
Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye - %20 indirimli - İbrahim ... 
www.ilknokta.com/kitap/.../geri-kalmisligin-nedenleri-ve-turkiye.htm 

 
 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye - %20 indirimli Geleneksel Tarım Ekonomisi yapısının, gelişmiş 
ülkelerce çoktan terkedilip, nüfusun bir bölümünün ... 
 
doğu ve güneydoğu'da sosyo-ekonomik durum ... - Kalkınma Merkezi 
www.kalkinmamerkezi.org/kalkinma_raporlari_goster.aspx?krg=4 

 

http://www.kesfetkendini.com/Makaleler/kisisel-gelisim/geri-kalmislik-4518.html
http://www.kesfetkendini.com/Makaleler.html
http://www.kesfetkendini.com/Makaleler/kisisel-gelisim-1.html
http://okul.selyam.net/docs/index-114421.html?page=21
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(2)/M2.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:kF3tzv6q8T9zBM:scholar.google.com/
http://www.iletisimciyiz.com/index_detay.asp?bolum=makale&id=843
http://www.haber7.com/medya/haber/295624-besmele-geri-kalmislik-gostergesi
http://www.haber7.com/medya
http://www.ruhsalenerji.gen.tr/hak-din-islam/17151-geri-kalmisligin-sebebi-islamiyet-midir.html
http://www.ruhsalenerji.gen.tr/#din-ve-islam
http://www.ruhsalenerji.gen.tr/hak-din-islam/
http://www.ilknokta.com/kitap/ibrahim-sevindirici/geri-kalmisligin-nedenleri-ve-turkiye.htm
http://www.kalkinmamerkezi.org/kalkinma_raporlari_goster.aspx?krg=4


113 
 

 
 

Sosyo-ekonomik geri kalmışlığın nedeni olarak Kürt sorunu çerçevesinde görmemiz gereken bir diğer nokta 
da son 20 yıldır Bölgede devam eden çatışma  ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi / Kitap / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo... 

 
 

20 Ağu 2009 - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. ... parçası niteliğiyle güvenliğe erişmek olması 
gibi nedenlerden dolayı başarıya ulaştığını vurgulamaktadır. 
 
Pandora - Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye - İbrahim Sevindirici ... 
www.pandora.com.tr › Türkçe Kitaplar › Ayyıldız › Türkiye İktisat Tarihi 

 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye - İbrahim Sevindirici - Ayyıldız - 0,00TL - 9789757227229 - Kitap. 
 
İSLAM ÜLKELERİ NEDEN GERİ KALDI - Odatv.com 
www.odatv.com/n.php?n=islam-ulkeleri-neden-geri-kaldi... 
1 Eki 2010 - “İslam ülkelerinin geri kalmışlığı”nın nedenleri üzerine ne kadar çok yazılmıştır... Fakat bunlar 
neye çözüm getirilebilmiştir? Üç-beş tipik cümle,  ... 
 
Geri Kalmışlığın Tek Nedeni Kitap Okumamak haberi 
www.haberler.com › Eğitim › Haber 

 
 

10 Eki 2007 - Doç. Dr. Dündar Alikılıç, En Tehlikeli Hastalığın Okumamak Olduğunu Belirtti. Alikılıç, 'Kitap 
Okumayan Millet, Komaya Giren Bir Hastadan ... 
 
üstada göre geri kalmışlığın 6 nedeni... - Vuslat Sevdasi 
www.vuslatsevdasi.com/.../ustada_gore_geri_kalmisligin_6_nedeni-t102... 

 
 

üstada göre geri kalmışlığın 6 nedeni... (1/1). vuslat can: üstad beddiuzzamana göregeri 
kalmışlığın 6 nedeni vardır. 1-Ye's yani ümitsizlik 2-Cemiyet hayatında ... 
[PDF] 
 
MEHMET AKİF ERSOY'DA DOĞU İMGESİ 
turkoloji.cu.edu.tr/.../hasan_aydin_mehmet_akif.pdf 

 
 
 

ulusuna yeni bir duygu kazandırmış ve şiirsel söyleminde Doğunun geri kalmışlığın nedenleri konusunda 
özgün, felsefî, sosyolojik, psikolojik çözümlemeler  ... 
[PDF] 
 
TÜRKİYE'DEKİ GERİ KALMIŞLIĞA FARKLI BİR - İktisadi ve İdari ... 
iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/download/320/310 

 
 

yazan: O DEMİR - 2003 - İlgili makaleler 

Türkiye'deki nispi geri kalmışlığın temel nedeni nedir? Bu çalışmada Türkiye'deki geri kalmışlığa geleneksel 
fakirliğin kısır döngüsü, uluslararası sömürü  ... 
 
kitapyurdu: kitap - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem, , 
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=5142 

http://blog.milliyet.com.tr/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo=198373
http://www.pandora.com.tr/urun/geri-kalmisligin-nedenleri-ve-turkiye/63524
http://www.pandora.com.tr/turkce_kitaplar
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/ayyildiz/121
http://www.pandora.com.tr/yayinevi/ayyildiz/121/turkiye-iktisat-tarihi/51
http://www.odatv.com/n.php?n=islam-ulkeleri-neden-geri-kaldi-1001101200
http://www.haberler.com/geri-kalmisligin-tek-nedeni-kitap-okumamak-haberi/
http://www.haberler.com/egitim/
http://www.haberler.com/
http://www.vuslatsevdasi.com/forum/ustada_gore_geri_kalmisligin_6_nedeni-t10241.0.html;imode=
http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hasan_aydin_mehmet_akif.pdf
http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/download/320/310
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:8omUjxww0mKpVM:scholar.google.com/
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=5142
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, , TÜRKIYE'DE GERI ... ismail Cem'in Türkiye'nin geri 
kalmışlığının nedeni olarak; osmanlıdan bugune gelen  ... 
 
Geri kalmışlığın tek nedeni kitap okumamak - İHA 
www.iha.com.tr/egitim/geri-kalmisligin-tek-nedeni-kitap.../3152 

 
 

10 Eki 2007 - Geri kalmışlığın tek nedeni kitap okumamak - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada 
ortaya çıkan, ilköğretim ve lise çağındaki ... 
 
Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com - - Muhafazakarlık ve Kemalizm 
www.kuranvebiz.com/_-Muhafazakarl%26%23305%3Bk-ve-Kemalizm.... 
Ufuk Aktaşlı: "Kemalizm geleneği geri kalmışlık nedeni olarak görüp tasfiye etmek istemiştir. Türk 
muhafazakârları ise geleneği de modernleşme sürecine  ... 
 
Geri kalmışlığın siyasal nedenleri (2) - Ajans5 
www.ajans5.com › Yazarlar › Dr. Lütfü Özşahin 

 
 

16 Şub 2010 - İslam dünyasında siyasal düzlem de en büyük kırılma Cemel vakasından sonra şüphesiz 
Muaviye'nin şura, biat ve meşverete dayalı Hilafet ... 
 
Geri kalmışlığın bir diğer nedeni de et tüketiminin azlığıdır | Webziraat 
webziraat.com/geri-kalmisligin-bir-diger-nedeni-de-et-tuketiminin-azligi... 

 
 

12 Eki 2010 - İşte buna katılırım. Hayvansal proteinler insan beyninin gelişmesine katkıda bulundukları 
gerçektir...Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri. 
 
Ortadoğu niye geri kaldı? - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › Yazarlar › Şahin Alpay 
İslamcılar ise, geri kalmışlığın nedenlerini İslam'a sırt çevrilmesinde aradılar. ...Kuran'ın vardığı genel 
sonuç, Ortadoğu'nun geri kalmasında İslam inancının  ... 
 
Konuyu görüntüle - Neden Müslüman Ülkeler Hep Geri Kalmış ... 
www.siyasiforum.net/viewtopic.php?f=1&t=10476 
1 Şub 2011 - 15 gönderi - 14 yazar 

Bence, geri kalmışlığın dine dayandırılması teorisi fazla yüzeysel bir ... Bugün icin sorulmus bir soru ise 
bunun nedeni Müslüman Ülkeleri  ... 
 
Timur Kuran'la Sohbet - Açık Radyo 
www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=26899 
14 Tem 2010 - Özellikle son dönemde Ortadoğu'nun geri kalmışlığının nedenleriüzerinde çalışmalar 
yürütüyorsunuz, İslamın geri kalmışlık üzerindeki  ... 
 
Sağlık Hizmetlerinde Geri Kalmışlığın Nedenleri 
www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/16.html 
Sağlık Hizmetlerinde Geri Kalmışlığın Nedenleri*. 1.Sağlık Düzeyimiz: Bir toplumun sağlık düzeyini 
saptamak için çeşitli ölçütler vardır. Bunlardan biri bebek ... 
 
Geri kalmışlık ya da azgelişmişlik fenomeni -Abdurrahim Şen ... 
www.timeturk.com/tr/.../geri-kalmislik-ya-da-azgelismislik-fenomeni.ht... 

 

16 May 2011 - Geri kalmışlık ya da azgelişmişlik fenomeni - Abdurrahim Şen, Timetürk Makale ... Fethullah 
Gülen Hocaefendi neden Türkiye'ye dönmüyor? 
Ortadoğu Neden Geri Kaldı? / 20 Mart 2011, Pazar 04:37:40 - Usak 
www.usakgundem.com/yazar/2020/ortadoğu-neden-geri-kaldı.html 

http://www.iha.com.tr/egitim/geri-kalmisligin-tek-nedeni-kitap-okumamak/3152
http://www.kuranvebiz.com/_-Muhafazakarl%26%23305%3Bk-ve-Kemalizm.htm
http://www.ajans5.com/detay/2010/02/16/geri-kalmisligin-siyasal-nedenleri-2.html
http://www.ajans5.com/kategori/54/yazarlar/
http://www.ajans5.com/kategori/164/dr-lutfu-ozsahin/
http://webziraat.com/geri-kalmisligin-bir-diger-nedeni-de-et-tuketiminin-azligidir/
http://www.zaman.com.tr/sahin-alpay/ortadogu-niye-geri-kaldi_1073827.html
http://www.zaman.com.tr/columnistMenuDetail.action?sectionId=6
http://www.zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?columnistId=1055
http://www.siyasiforum.net/viewtopic.php?f=1&t=10476
http://www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=26899
http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/16.html
http://www.timeturk.com/tr/makale/abdurrahim-sen/geri-kalmislik-ya-da-azgelismislik-fenomeni.html
http://www.usakgundem.com/yazar/2020/ortado%C4%9Fu-neden-geri-kald%C4%B1.html
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20 Mar 2011 - Son olaylar Ortadoğu'nun neden geri kaldığı tartışmalarını yeniden 
alevlendirdi. ... Kısacası geri kalmışlığı din gibi son derece genel bir sebebe  ... 
 
Not Defteri: Mühendislik Dersi ve Geri Kalmışlığımızın Bazı Nedenleri 
www.mademir.com/2012/11/muhendislik-dersi-ve-geri-kalmslgmzn.html 

 
 

27 Kas 2012 - Uzun uzun yazılsa "Türk Sanayisinde Geri Kalmışlığın Tarihçesi" isimli iki ciltlik kitap olur. (Bir 
cildi de Osmanlı dönemine mahsus) ... 
 
Geri kalmış ülkelerde, geri kalmışlığın... - Kamu yönetimi - İktisat ... 
https://www.facebook.com/KY.I.I.O/posts/225721787440960 

 
 

Geri kalmış ülkelerde, geri kalmışlığın nedeni olarak görülen eski yapıların ve onların gerisindeki güçlerin 
yıkılabilmesi için savaşım veren aydın... 
 
Geri kalmışlığın sebebi nedir? | GAZETE VATAN 
haber.gazetevatan.com › Gündem 

 

22 Mar 2004 - İlk emri ''Oku'' ile başlayan, okumanın, bilimin araçlan olan kaleme, mürekkebe, yazı yazılan 
yapraklara, tüm yazı malzemesine ant içilerek ... 
 
Batıya Yön Veren Metinler 2 - Alev Alatlı Resmi Web Sitesi 
www.alevalatli.com.tr/kitapd.asp?ID=15 

 
 

Ernest Renan ve Lord Cromer gibi ilk dönem oryantalistlere ve "Batılılaştırmacı" aydınlara göre, bilim, 
felsefe ve teknolojide geri kalmışlığının başlıca nedeni,  ... 
 
Batıya Yön Veren Metinler Hakkında 
www.dusuncetarihi.com/kategori/bati-ya-yoen-veren-metinler 
... felsefe ve teknolojide Müslüman toplumların geri kalmışlığının başlıca nedeni, İslam dininin özgür 
araştırmaya karşı ve engelleyici olmasıdır. Bu söyleme göre  ... 
 
Geri Kalmışlık Üzerine - 2 - Haberiniz 
www.haberiniz.com.tr/.../koseyazisi76545-Geri_Kalmislik_Uzerine_2_.h... 

 
 

20 Ağu 2013 - Geri kalışın nedenlerini askerde, kadınların durumunda gibi biraz da önyargılı arar ve tartışır. 
Osmanlı'nın Batı karşısındaki mağlubiyetlerinde  ... 
 
Doğan Avcıoğlu - Vikipedi 
tr.wikipedia.org/wiki/Doğan_Avcıoğlu 

 

Doğan Avcıoğlu, 1968'de yayımladığı Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında Türkiye'nin geri kalmışlığının 
nedenlerini araştırıyor, yukarıdaki öğeleri içeren "milli  ... 
 
Neden İslam Ülkeleri Geri Kalmış *** Peygamberler hakkında ayırım ... 
www.suleyman-ates.com/index.php?...neden...geri... 

 
 

Geri kalmışlığı tek bir sebebe bağlamak yanlıştır. Sosyolojik olguların birçok nedenivardır. En başta 
tembellik, yeterince çalışmamak, hazıra konmak, kendini  ... 

http://www.mademir.com/2012/11/muhendislik-dersi-ve-geri-kalmslgmzn.html
https://www.facebook.com/KY.I.I.O/posts/225721787440960
http://haber.gazetevatan.com/0/24674/4/yazarlar
http://www.gazetevatan.com/Yazarlar
http://www.alevalatli.com.tr/kitapd.asp?ID=15
http://www.dusuncetarihi.com/kategori/bati-ya-yoen-veren-metinler
http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi76545-Geri_Kalmislik_Uzerine_2_.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fan_Avc%C4%B1o%C4%9Flu
http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:-neden-slam-uelkeleri-geri-kalm--peygamberler-hakknda-ayrm-yaplmaz-ama&catid=33:ocak-2012&Itemid=111
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[PDF] 
 
LÜÜD E M Deprem ve Geri Kalmışlık 
dergi.mo.org.tr/dergiler/4/488/7148.pdf 

 
 

LÜÜD E M Deprem ve Geri Kalmışlık irem ACAROGLU ... neden olan Gediz, Varto, Burdur,. Bingöl ve 
son ... Deprem en büyük hasarı geri kalmış yörelerde  ... 
 
Hiçlikler Diyarı - Dr. Ahmet Girgin' in Gezi ve Yazıları 
girgin.org/gezi/hiclik.htm 

 

Geri kalmışlığın tüm belirtilerini bu ülkede görmek mümkün. ... sözü burada teshilat olarak karşımıza 
çıkıyor: işte geri kalmışlığın baş nedeni... Burada bir  ... 
 
Geri Kalmışlık İnsaniyettendir! | Nihat Nasır - Bizim Bursa 
www.bizimbursa.com/yazar/nihat-nasir/geri-kalmislik...-/91.html 
16 Ağu 2013 - Nihat Nasır - Geri Kalmışlık İnsaniyettendir! ... İnsanlığı, sırf bunedenlerden dolayı karanlık 
bir gelecek bekliyor ama umursayan yok. İlericiliğin  ... 
 
Necati Demir -: Geri Kalmışlığın Evrensel Mekanizması 
blog.demir.web.tr/2009/12/geri-kalmslgn-evrensel-mekanizmas.html 

 
 

29 Ara 2009 - İsmail Cem, kitabında ilk önce "eski denge" toplumlarının nasıl geri ...Geri 
kalmışlığın temel nedeni, yabancıların kendi çıkarlarına uygun bir  ... 
 
Geri Kalmışlık İslam İle İlgili Değil - İhvan Forum 
www.ihvanforum.org › İhvan Forum › Forum › Güncel Konular › Gündem 

 
 

12 Ağu 2013 - 1 gönderi - 1 yazar 

"İSLAM ALEMİ GERİ" DENİLDİ "Evet, İslam âlemi geri, nedenlerini araştırmalıyız" gibi yarı özür bir yargıyla 
sonuçlandı ve laiklerimiz "gördünüz  ... 
 
TİP (TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ) - Mehmet Pınar 
mehmetpinar.weebly.com/t304p-tuumlrk304ye-304350ccedil304-part30... 

 
 

TİP doğu mitinglerinde: Doğu da ağalık şeyhlik aşiret reisliği gibi Orta Çağ kalıntısı kurumların var olması 
doğunun geri kalmışlığının nedenleri değildir. 
İslam ülkeleri neden geri kalmış, guncel fetvalar, diyanet isleri ... 
www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-16.html 

 
 

Hayır! Geri kalmışlık islamiyetten değildir. Tam tersi ESARETTEN'dir!! Bizim geri olmamızın 
temel nedeni zaten ileri olarak gördüğümüz ülkelerin ta kendisidir. 
[PDF] 
 
Tam Metin - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15 

 
 
 

kalmışlığın nedenlerinin araştırılması sonucunda verilen yanıtlar farklı olsa da, ... (Özlem, 2002, 457) Batıcı 
yazarlar geri kalmışlığın nedenlerini Müslümanların,. 

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/488/7148.pdf
http://girgin.org/gezi/hiclik.htm
http://www.bizimbursa.com/yazar/nihat-nasir/geri-kalmislik-insaniyettendir!-/91.html
http://blog.demir.web.tr/2009/12/geri-kalmslgn-evrensel-mekanizmas.html
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?133842-Geri-Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k-%C4%B0slam-%C4%B0le-%C4%B0lgili-De%C4%9Fil
http://www.ihvanforum.org/forum.php
http://www.ihvanforum.org/forum.php
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?93-G%C3%BCncel-Konular
http://www.ihvanforum.org/forumdisplay.php?20-G%C3%BCndem
http://mehmetpinar.weebly.com/t304p-tuumlrk304ye-304350ccedil304-part304s304.html
http://www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-16.html
http://www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15
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Müslüman Ülkeler Neden Geri Kaldı ? - wowTURKEY 
wowturkey.com › Ana Sayfa › HABERLER ve SOHBET 

 
 

10 Nis 2013 - 10 gönderi - 10 yazar 

Geri kalmışlığın veya gelişmişliğin tabii ki dinle bir ilgisi yok. Gelişmişlik denilen olgu sadece entellektüel 
birikimle ilintili. Bugün Batı dediğimiz  ... 
[PDF] 
 
SİGORTANIN TARİHÇESİ ve GERİ KALMIŞLIĞIMIZIN SEBEPLERİ ... 
www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatmecmua/article/.../7683 

 
 

yazan: H ARSEVEN - 2011 

Sigortanın Tarihçesi ve Geri Kalmışlığımızın Sebepleri. 1911 yılında sigorta şirketlerinin aldığı prim 120.000 
altın, ödediği prim 450.000 altındır. Bugünkü değerle  ... 
 
Yozgat HABER .::. Yozgatın Sesi .::. Günlük Siyasi Gazete .::. yerel ... 
www.yozgathaber.com.tr/digeryazilar.asp?idyazi=450 
Yıllardır hep konuşulur. Atatürk Yozgat'ı cezalandırdı mı cezalandırmadı mı? Yıllardır geri 
kalmışlığımızın mazeretini hep böyle hayali bir olaya bağlamak istedik. 
 
| Geri Kalmışlığın Tarihi ve Kılıçtaroğlu (1) | Karadeniz Haber | Rize ... 
www.haberkaradeniz.net/.../geri_Kalmisligin_Tarihi_ve_Kilictaroglu_(1)... 

 
 

6 Tem 2010 - Geri Kalmışlığın Tarihi ve Kılıçtaroğlu (1) ... baskısı 1970) Cem “Geri kalmışlığın incelenmesi, 
varoluş nedenleri ve çözümlerinin aranması ancak  ... 
 
MOĞOL İSTİLASINDAN ABD İŞGALİNE 
afganistan.ihh.org.tr/ 

 
 
 

... tarım ve hayvancılıktan kültürel yaşama kadar bu geri kalmışlığını kapatabilmek ve... işte bu yalanlara 
kanarak halkların perişan olmasına neden olmuşlardır. 
 
Geri Kalmış Toplumların Kalkınmasında İktisadi Problemler 
www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0075.htm 

 
 
 

Bilhâssa kalkınmakta olan ülkelerin problemleriyle meşgul milletlerarası ve yerli birçok müessese vücûda 
getirildikten sonra, geri kalmışlıktan söz etmek de  ... 
 
MÜSLÜMAN ÜLKELERİN GERİ KALMASININ NEDENİ - ATEİSTFORUM - Ateistforum 
www.ateistforum.org › Ateistforum › FORUMLAR › ATEİSTFORUM 
29 May 2011 - 20 gönderi - 15 yazar 

Bahalım müslümen ülkelerin geri galması nedenmiş? ..... bahsediyorsak evet müslüman coğrafyasındaki 
ülkelerin geri kalmışlığının tek sebebi  ... 
 
Toplumsal Dinamik - Geri Kalmış Ülkelerde Sosyal Değişme 
www.aydinyaka.com › Tüm Makaleler 
7 Oca 2012 - Çünkü toplumların büyük çoğunluğu birçok nedenlerden dolayı bu sürecin... “Geri kalmışlık” 
olgusu özetle bundan ibarettir ve bu şekilde  ... 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=127135&start=100
http://wowturkey.com/forum/index.php
http://wowturkey.com/forum/viewforum.php?f=6
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatmecmua/article/viewFile/8306/7683
http://www.yozgathaber.com.tr/digeryazilar.asp?idyazi=450
http://www.haberkaradeniz.net/Prof._Dr._Saban_SIMSEK/99/geri_Kalmisligin_Tarihi_ve_Kilictaroglu_(1).html
http://afganistan.ihh.org.tr/
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0075.htm
http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=45445
http://www.ateistforum.org/index.php?act=idx
http://www.ateistforum.org/index.php?showforum=7
http://www.ateistforum.org/index.php?showforum=14
http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-makaleler/31-geri-kalmis-ulkelerde-sosyal-degisme.html
http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-makaleler.html
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İslam Dünyasının Çağdaşlaşması - AB Haber 
www.abhaber.com/index.php?option=com_content...id... 

 
 

28 Eyl 2013 - Aradan 800 yıl geçtikten sonra bugünkü geri kalmışlığın nedenlerinedir? Toplumlar farklı 
uygarlık basamaklarındadır. Fakat bilginin ve haberin  ... 
 
DHB - KÜRT SORUNU EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK SORUNUMU?- 
www.arsiv.halkinbirligi.net/modules.php?name=News&file=article... 

 
 

83 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca devletin Kürt sorununa karşı resmi tutumuna bakıldığında, bu tutumun 
esas olarak sorunun ulusal, kültürel nedenlere dayalı  ... 
 
10/16 /2013 Bu yıl hacc çok hüzünlü - YeniSafak - Mobil 
yenisafak.mobi/yazarlar/AliNurKutlu/bu-yil-hacc-cok.../40082 

 
 

Bir yanda fakirliğimizin, cahilliğimizin, geri kalmışlığımızın acısı bir yanda akan ...fakirliğin, yokluğun ve geri 
kalmışlığın en büyük nedenlerinden biri budur. 
 
neden dünyanın en geri kalmış ülkeleri müslüman | sosyomat.com 
www.sosyomat.com/etiket/neden-dünyanın-en-geri-kalmış-ülkeleri-müslüman 
neden dünyanın en geri kalmış ülkeleri müslüman beni tanımlar diyenler. toplam 1 kişi bulundu. ... Ayrıca 
hangi açıdan geri kalmışlık? Kıyas nesnesi nedir  ... 
 
EVET, KARS'I SİL BAŞTAN ELE ALMAK LAZIM Metin MÜNİR 
www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid=62 

 
 

Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, geri kalmışlığın nedenleri her yerde aynıdır. Kars'ta olduğu gibi diğer 
bütün illerde de ilerlemenin önünde duran bölgesel  ... 
 
rnurdan iktisadi prensipler2 
www.davetci.com/d_ekonomi/ekonomi_snursi_iktgorus2.htm 
Geri kalmışlık problemi ancak iktisadi, sosyal ve düşünce yapısındaki derin ...Bediüzzaman Avrupanın 
kalkınmasında maddi ve manevi sebepleri sıralar: 
 
GAZALİ: BİR GÜNAH KEÇİSİ - ekremdir - Birgo 
birgo.mynet.com/ekremdir/yazi/gazali--bir-gunah-kecisi- 
İslam dünyasının (ve de düşüncesinin) neden geri kaldığını ve bu geri kalmışlıktaGazali'nin sorumluluğunu 
konuşuyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilginç bir  ... 
 
MHP: Urfa'nın Geri Kalmışlığının Vebali Kimin? - Son Dakika 
www.sondakika.com/.../haber-mhp-urfa-nin-geri-kalmisliginin-vebali-ki... 

 
 

8 Kas 2013 - MHP: URFA'NIN GERİ KALMIŞLIĞININ VEBALİ KİMİN? ... Aday adalarının araba sileceklerin 
tanıtım broşürleri koyarak çevre kirliliğine neden  ... 
[PDF] 
 
Enflasyon, Para ve Mali Baskı 
www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/ercanuygur.pdf 
Bu site bilgisayarınıza zarar verebilir. 

http://www.abhaber.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52464:islam-d%C3%BCnyas%C4%B1n%C4%B1n-%C3%A7a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fmas%C4%B1&catid=217&Itemid=835
http://www.arsiv.halkinbirligi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=534
http://yenisafak.mobi/yazarlar/AliNurKutlu/bu-yil-hacc-cok-huzunlu/40082
http://www.sosyomat.com/etiket/neden-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-geri-kalm%C4%B1%C5%9F-%C3%BClkeleri-m%C3%BCsl%C3%BCman
http://www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid=62
http://www.davetci.com/d_ekonomi/ekonomi_snursi_iktgorus2.htm
http://birgo.mynet.com/ekremdir/yazi/gazali--bir-gunah-kecisi-
http://www.sondakika.com/haber/haber-mhp-urfa-nin-geri-kalmisliginin-vebali-kimin-5278843/
https://www.google.com.tr/interstitial?url=http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/ercanuygur.pdf
https://www.google.com.tr/support/bin/answer.py?answer=45449&topic=360&hl=tr
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8 Ara 2001 - Politikasında Geri Kalmışlık” başlıklı seminerde yapılan 
konuşmadır. ....çerçevesinde nedenleri ve anti-enflasyonist politikalar geniş olarak ele  ... 
 
Bu yıl hacc çok hüzünlü - Yeni Şafak 
yenisafak.com.tr/yazarlar/AliNurKutlu/bu-yil-hacc-cok.../40082 

 
 

16 Eki 2013 - Bir yanda fakirliğimizin, cahilliğimizin, geri kalmışlığımızın acısı bir yanda ... yokluğun ve geri 
kalmışlığın en büyük nedenlerinden biri budur. 
 
:: Hakkı Keskin :: Atatürk`ten İsmet Paşa`ya - Keskin, Hakkı 
www.keskin.de/meine_beitraege/meine_artikel/6052930.html 

 
 

27 Tem 2013 - Bu geri kalmışlık, eğitimde, sağlıkta, ekonomide, sanayide, tarımda, altyapı .... Osmanlı 
Devleti`nin geri kalmışlık nedenleri ve Türkiye  ... 
 
Kayıt Dışı İstihdam Gerçeği ve Mücadele Yöntemleri 
www.isvesosyalguvenlik.com/kayit-disi-istihdam-gercegi-ve-mucadele-y... 

 
 
 

23 Şub 2013 - Hızlı nüfus artışı, bölgesel geri kalmışlık, iç göç nedenleriyle artan işsizlik ... Kayıt dışı 
istihdamın en temel nedenlerinden biri, katma değeri  ... 
 
Cahil İnsan, Uygar İnsana Düşmanlık Besler - Turgay Tezcanlı 
www.haber3.com/cahil-insan-uygar-insana-dusmanlik-besler-107818y.h... 

 
 

Bu konunun aslını ,feslini kimse açık açık konuşamaz,nedeni de,topluma yerleştirilmiş... Bu gün,ne yazık ki 
Türkiyemizin,geri kalmışlığının asıl nedeni budur… 
 
Az Gelişmiş Ülkelerde Kapital Sorunu - Ekodialog.com 
www.ekodialog.com/az.../gelismekte-olan-ulkelerde-kapital-sorunu.html 

 

Bu savaştan sonraki ilk yıllarda gelişmenin sağlanması için kapitale özel bir önem verilmiş ve geri 
kalmışlığın nedeni olarak kapital yokluğu gösterilmiştir. 
 
İSZÜ: Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu 12-14 Ekim ... 
www.iszu.edu.tr/tr-TR/News/uluslararasi...12.../NewsDetail.aspx 

 
 

14 Eki 2011 - Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Geri Kalmışlığın SebepleriVe Çözüm Önerileri. 
HİKMET SAVCI- MÜMİN YAMANKARADENİZ, Prof  ... 
Kadooğlu ve TÜSİAD | Kadooğlu Group 
www.kadooglu.com/tr/2013/11/19/kadooglu-ve-tusiad/ 
19 Kas 2013 - Güneydoğu, cumhuriyetin kuruluşu ve sonrasında hep geri kalmışlığı ile gündeme 
geldi. Nedenleri arasında çok şeyler yazıldı çizildi. Bölgenin  ... 
[PDF] 
 
DOĞU ve GÜNEYDOĞU RAPORU - SETA 
file.setav.org/Files/Pdf/chp-kurt-raporu.pdf 
Bu geri sosyal yapılanmanın temeli, mantığı ve kendisini devam ettirmesi, ırk ve kan .....Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu'da Geri Kalmışlığın Nedenleri. Doğu ve  ... 
 
TRA2 Bölgesi Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma - Serhat ... 

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/AliNurKutlu/bu-yil-hacc-cok-huzunlu/40082
http://www.keskin.de/meine_beitraege/meine_artikel/6052930.html
http://www.isvesosyalguvenlik.com/kayit-disi-istihdam-gercegi-ve-mucadele-yontemleri/
http://www.haber3.com/cahil-insan-uygar-insana-dusmanlik-besler-107818y.htm
http://www.ekodialog.com/az-gelismis-ulkeler/gelismekte-olan-ulkelerde-kapital-sorunu.html
http://www.iszu.edu.tr/tr-TR/News/uluslararasi-mehmet-akif-ersoy-sempozyumu-12-14-ekim-2011-tarihleri-arasinda-yapilacaktir/169/NewsDetail.aspx
http://www.kadooglu.com/tr/2013/11/19/kadooglu-ve-tusiad/
http://file.setav.org/Files/Pdf/chp-kurt-raporu.pdf
http://www.serka.gov.tr/haberler/duyurular/tra2-bolgesi-kamu-calisanlarina-yonelik-bir-arastirma-81.html
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www.serka.gov.tr/.../tra2-bolgesi-kamu-calisanlarina-yonelik-bir-arastir... 
 
 

3 Haz 2013 - Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü bölgenin geri kalmışlığınınkendilerinin bölgeden 
ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kamu  ... 
 
İSLAM ÜLKELERİ NEDEN GERİ KALIYOR..? - Edebiyat Defteri 
edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=118503 

 
 

18 Tem 2013 - Ümmet olma şuurunu yitirdikçe, kafatasçılık, kavmiyetçilik aldı başını gitti. Bugün ki geri 
kalmışlığımızın sebebi maddiyata tapan batı gibi nüfuz  ... 
 
Gidenler Geri Dönmüyor | alimidillili.com 
alimidillili.com/gidenler_geri_donmuyor.aspx 

 
 

Cevabı çok basit çünkü bizden gidenler geri gelmiyor. ... tıkanıklığından, ekonomik geri kalmışlıktan dolayı 
ülkede tutamıyorken yenisini neden getirelim ki? 
 
Memurlar doğu illerinden kaçmak istiyor - Medihaber 
www.medihaber.net/2013/06/.../memurlar-dogu-illerinden-kacmak-istiy... 

 
 

3 Haz 2013 - Araştırmada ayrıca katılımcıların yüzde 44'ü bölgenin geri kalmışlığınınkendilerinin bölgeden 
ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu  ... 
 
Anadilde Konuşma ve Eğitim Herkesin Hakkı | Adıyaman'da BUGÜN ... 
www.adiyamandabugun.com/2013/03/12/3945/ 

 
 

12 Mar 2013 - Güney doğu bölgesinin geri kalmışlığının önemli bir nedeni de anadilde eğitim ve öğretimin 
olmamasıdır. Anadil eğitimi bir haktır. Düşünsel  ... 

 

BatÄ±laÅŸma ve TÃ¼rkiye'de Geri KalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Tarihi 
blog.tayfunsen.com/2009/05/batlasma-ve-turkiyede-geri-kalmslgn.html 
14 May 2009 - ... Cem'in önemli bir kitabını okuyorum, "Türkiye'de Geri KalmışlığınTarihi". ... ve sosyal 
başarısızlığın temel nedeni yönetimin sınıfsal yapısıdır. 
 
Kur'an'daki Çelişkiler Ve Nedenleri (2) | Kuran'ın Eleştirisi 
kuranelestirisi.wordpress.com/2011/.../kurandaki-celiskiler-ve-nedenleri-... 
23 Kas 2011 - İslam ülkelerinde fikirsel, sosyal ve siyasal alanlarda geri kalmışlığın ...İnanmalarının nedeni, 
bunun böyle olduğunun kendilerine Kur'an  ... 
 
Ayrıntılar.. - AĞRI MİLLETVEKİLİ CEMAL KAYA 
www.cemalkaya.com/haber.asp?id=291 

 
 

5 Oca 2011 - Çok araştırma yaptım geri kalmışlığın nedenleri ve bu geri kalmışlığı nasıl çöze biliriz nasıl, 
Ağrı'ya bir sıçrama yeniden şahlanma hamlesi  ... 
 
Türkiyenin Geri Kalmışlığı - ŞehirPlanlama.Org 
www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena...0 

 
 

http://edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=118503
http://alimidillili.com/gidenler_geri_donmuyor.aspx
http://www.medihaber.net/2013/06/03/memurlar-dogu-illerinden-kacmak-istiyor/
http://www.adiyamandabugun.com/2013/03/12/3945/
http://blog.tayfunsen.com/2009/05/batlasma-ve-turkiyede-geri-kalmslgn.html
http://kuranelestirisi.wordpress.com/2011/11/23/kurandaki-celiskiler-ve-nedenleri-2/
http://www.cemalkaya.com/haber.asp?id=291
http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=213&id=942&Itemid=0
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Geri kalmışlığımızın önemli nedenlerinden biride güçlü bir merkezi yapılanmanın olmaması diye 
düşünüyorum. Bugün yapılan bir plan malesef daha  ... 
 
rinyay - RİSALE AKADEMİ 
risaleakademi.org/?page=3&YaziID=218 

 
 

18 Kas 2013 - Alt başlıklardan biri olan 'Ahlaki çöküntünün geri kalmışlığa etkileri'ni 
seçmemdeki nedenlerin en başında 'anne' kimliğim sayılabilir. Feminen  ... 
 
Kamu çalışanları doğudan ayrılmak istiyor - Memurlar.Net 
www.memurlar.net/haber/379110/ 
3 Haz 2013 - Araştırmada ayrıca katılımcıların yüzde 44'ü bölgenin geri kalmışlığınınkendilerinin bölgeden 
ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu  ... 
 
hz. mehdi 
gadir.free.fr/gadir/ktb/Adalet_Gunesi/Adaletgunesi.htm 
Kurtuluş Beklentisi Ve Geri Kalmışlığın Sebebi. Şia'ya dil uzatmak için söz konusu edilen mevzulardan biri 
de bu mektebe inanların kurtuluş beklentisi içinde  ... 
 
Kılık-Kıyafetin Düzenlenmesi Nedenleri - Sorubak 
www.sorubak.com/blog/kilik-kiyafetin-duzenlenmesi-nedenleri.html 

 
 

8 Kas 2013 - Kılık-Kıyafetin Düzenlenmesi (25 Kasım 1925) Sebepleri: 1.Türk halkının... Fes geri 
kalmışlığın sebebi değil; anısıydı. 3.Kadınların giyimi  ... 
 
Dil inkılabı: sebepleri ve sonuçları? - UFUK Ötesi 
www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20040123 
Batı karşısında geri kalmışlık duygusu. Dil inkılabının esas sebebi geri kalmışlıkduygusunun verdiği 
komplekstir. Zira Türkiye ileri bir ülke olsaydı, böyle bir şeye  ... 
 
Müslümanların Slogan Atmaya Hakkı Var mı? | Zübeyde Meryem ... 
www.risaleajans.com/.../muslumanlarin-slogan-atmaya-hakki-var-mi 

 
 

Bediüzzaman Hazretleri Müslümanların bu asırdaki geri kalmışlığının, mazlumiyetinin , birbirlerinden 
kopmalarının nedeni olarak üç hastalığı gösterir. Bunlar ; 
[PDF] 
 
türkiye'de iller ve bölgelerin ekonomik gelişme - Atatürk Üniversitesi ... 
e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/438/431.. 
yazan: A Kızıltan - 2010 - Alıntılanma sayısı: 4 - İlgili makaleler 

bölgeleri arasında çeşitli sosyo-ekonomik uçurumların oluşmasına neden olmaktadır (Yılmaz, 2001: 2) Geri 
kalmışlık farklarının ortaya çıkması , gelişmiş  ... 
 
Memurlar anketinden çıkan şok gerçek Haberi - Gündem - Bugün 
gundem.bugun.com.tr/memurlar-anketinden-cikan-sok.../650518 

 
 
 

26 Haz 2013 - Araştırmada ayrıca katılımcıların yüzde 44'ü bölgenin geri kalmışlığınınkendilerinin bölgeden 
ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu  ... 
 
Geri Kalmışlığın Teorisi 
ozdemirharun.com/gerikal.htm 

 

http://risaleakademi.org/?page=3&YaziID=218
http://www.memurlar.net/haber/379110/
http://gadir.free.fr/gadir/ktb/Adalet_Gunesi/Adaletgunesi.htm
http://www.sorubak.com/blog/kilik-kiyafetin-duzenlenmesi-nedenleri.html
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20040123
http://www.risaleajans.com/zubeyde-meryem-sakar/muslumanlarin-slogan-atmaya-hakki-var-mi
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/438/431..
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=6932979784492700297
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:idKmqWHkNmB5_M:scholar.google.com/
http://gundem.bugun.com.tr/memurlar-anketinden-cikan-sok-gercek-haberi/650518
http://ozdemirharun.com/gerikal.htm
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Geri Kalmışlığın. Teorisi. “Müslümanlar neden geri kaldı” sorusuna yanıt arayanlar, bu kadar büyük bir 
olayı, nedense bireysel faktörlerle açıklamaya çalışıyorlar. 
 
KYÖD eğitimdeki başarısızlığın nedenlerini sıraladı | Gerçek Kocaeli ... 
www.gercekkocaeli.com.tr/HD14527_kyod-egitimdeki-basarisizligin-ne... 

 
 

4 Eyl 2012 - sorusu, bizi KYÖD olarak bu araştırmayı yapmaya iten neden oldu. ... İşte Kocaeli'de, 
eğitimde geri kalmışlığın nedenlerinden biri budur. 
 
İslam Birliği, Abdurreşid İbrahim ve Mehmed Akif - Köprü Dergisi 
www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster... 

 
 
 

Bu dönemde sayıları az da olsa Müslümanların içine düştüğü bu durumdan ciddi rahatsız olan, geri 
kalmışlığın nedenlerini ve hal çarelerini araştıran,  ... 
 
Ahşapı tercih etmemiz için bir çok neden - KOTA WOOD 
kotawood.com/ahsapi-tercih-etmemiz-icin-bir-cok-neden-s3.html 

 
 

Ahşabı yapı malzemesi olarak kullanmak, geri kalmışlığın bir ölçütü olarak ... Beton yapılar yaydıkları radon 
gazı nedeni ile toksit yapıya sahiptirler. 
 
Suriye'ye müdahale yanlış. İşte nedenler... - KORAY ÇALIŞKAN ... 
www.radikal.com.tr › Yazarlar › Politika 

 
 

30 Ağu 2013 - 2.si turkiyenin bu denli istekli olmasının nedeni oradaki kürtlerin bir statü... asla demokrasi 
istemezler sömürge isterler kul isterler geri kalmışlık  ... 
 
İslam Ülkeleri Neden Geri Kalmıştır ? - Donanım Haber Forum 
forum.donanimhaber.com › ... › Kültür, Güncel ve Tarih › Kültür ve Güncel 

 
 
 

21 Haz 2007 - u geri kalmışlıkta batı devletlerinin islam devletleri üzerindeki hegamonyası mı yoksa islam 
devletlerinin yöneticilerinin tamamen dini öne  ... 
 
Kur'an'daki Çelişkiler ve Nedenleri (Şeriat Eğitiminin Yarattığı ... 
www.turandursun.com/bilgi-arsivi/kutsal-kitaplar/kuran.../500-230 
... işleyemez ve gelişemez hale getirmek bakımından ortaya çıkmıştır. İslam ülkelerinde fikirsel, sosyal ve 
siyasal alanlarda geri kalmışlığın nedenlerinden biri de  ... 
[PDF] 
 
Neden Bilim? Türkiye'de ve Dünyada Bilimin ... - Elyadal 
www.elyadal.org/pivolka/11/PiVOLKA_11_01.pdf 
yazan: ANA SORUNLAR - İlgili makaleler 

blokunun yıkılmasının ana nedenlerinden biri de ... aşağıdaki nedenlerle etkin bilimsel üretim 
sürecine .... sorun çözülmedikçe geri kalmışlık kaçınılmazdır. 12. 
 
"Sırat köprüsü diye bir şey yok"-Gündem- Gazeteport.com 
www.gazeteport.com.tr/haber/115505/sirat-koprusu-diye-bir-sey.../2 

 

http://www.gercekkocaeli.com.tr/HD14527_kyod-egitimdeki-basarisizligin-nedenlerini-siraladi.html
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=1023
http://kotawood.com/ahsapi-tercih-etmemiz-icin-bir-cok-neden-s3.html
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/koray_caliskan/suriyeye_mudahale_yanlis_iste_nedenler-1148440
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/politika/
http://forum.donanimhaber.com/m_15195679/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_2078/tt.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_201/tt.htm
http://www.turandursun.com/bilgi-arsivi/kutsal-kitaplar/kuran-elestirisi/500-230
http://www.elyadal.org/pivolka/11/PiVOLKA_11_01.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:lwK09autiEMBGM:scholar.google.com/
http://www.gazeteport.com.tr/haber/115505/sirat-koprusu-diye-bir-sey-yok/2
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27 Eki 2012 - İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlığının nedeni, eski imamları, şeyhleri, dervişeri 
kutsallaştırmasıdır. 200 küsur bin tane hadis var. Hadisle  ... 
[PDF] 
 
Neden Teknoloji Üretemiyoruz? - Teknoloji Stratejisi Platformu 
tech-strategy.org/Analiz/Neden-Teknoloji-Uretemiyoruz.pdf 

 
 
 

Türkiye Neden Teknoloji Üretemiyor? 1.Teknoloji Üretimi Neden Önemli? ... Gelişmekte olan ülkeler için 
de geri kalmışlık çemberini kırmanın yolu yeni gelişen  ... 
 
Darülfünun'un Kuruluşu ve Gelişimi / Ar. Gör. Yücel GELİŞLİ 
dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/18.htm 

 
 
 

Osmanlı Devleti'nde geri kalmışlığın sebepleri arasında ; eğitim sisteminin yeniliklere açık olmaması ve 
batıda hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği  ... 
 
Yahudiler neden bu kadar basarili ? - Forum TR 
www.frmtr.com › Genel Kültür › Kültür 

 
 
 

4 May 2009 - 5 gönderi - 3 yazar 

Geri kalmışlığın, başarısızlığın temel nedeni de işte bu... Çağımızda bilime hükmeden, dünyaya 
hükmediyor... Sadece Yahudiler değil  ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap - Hepsiburada.com 
www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid... 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap - Hepsiburada.com. ... geçmişten bugüne, tarihten şimdiki zamana 
uzanan bir süreçte, neden-sonuç ilişkileri içinde ve  ... 
 
Gidenler geri dönmüyor - Aksiyon 
www.aksiyon.com.tr/.../haber-7597-34-gidenler-geri-donmuyor.html 

 
 

12 May 2001 - Cevabı çok basit çünkü bizden gidenler geri gelmiyor. ... ekonomik geri kalmışlıktan dolayı 
ülkede tutamıyorken yenisini neden getirelim ki? 
 
İslam dünyasının geri kalmasının sebebi din mi? Yoksa siyaset mi ... 
www.supermeydan.net › Forum › YAŞAM & İNSAN › Din › Dini Sohbet 

 
 
 

27 Tem 2010 - 10 gönderi - 6 yazar 

İslam dünyasının başlıca nedeni " Allah Müslümana yardım eder,kurtarır " anlayışı ...Bence en önemli 
boyutlarından biridir geri kalmışlığın. 
 
HASEDİN MEYVESİ OLMAZ! » İskenderun Haber 
www.iskenderunhaber.com › Köşe Yazıları 

 

http://tech-strategy.org/Analiz/Neden-Teknoloji-Uretemiyoruz.pdf
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/18.htm
http://www.frmtr.com/kultur/2752671-yahudiler-neden-bu-kadar-basarili.html
http://www.frmtr.com/genel-kultur/
http://www.frmtr.com/kultur/
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=1501692&productid=kisbank477
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-7597-34-gidenler-geri-donmuyor.html
http://www.supermeydan.net/forum540/thread70039.html
http://www.supermeydan.net/forumlar/
http://www.supermeydan.net/forum8/
http://www.supermeydan.net/forum355/
http://www.supermeydan.net/forum540/
http://www.iskenderunhaber.com/2013/09/28/hasedin-meyvesi-olmaz/
http://www.iskenderunhaber.com/haber/kose-yazilari/
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28 Eyl 2013 - Huzursuzluğun, geri kalmışlığın temel nedenlerinden biri de, hasetliktir! Büyüklerimden 
sürekli işitirim; “- Hasedin meyvesi olmaz, heybesi de  ... 
 
İslami Strateji 
www.islamistrateji.com/ 

 
 

Hayır! Geri kalmışlık islamiyetten değildir. Tam tersi ESARETTEN'dir!! Bizim geri olmamızın 
temel nedeni zaten ileri olarak gördüğümüz ülkelerin ta kendisidir. 
[DOC] 
 
tıklayınız - Adıyaman Üniversitesi 
www.adiyaman.edu.tr/.../Bilimsel%20Araştırma%20Projeleri%20Liste.do... 

 
 
 

Adıyaman İlinde Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)'ne Neden Olan Mediterranean Fever ...Eğitimde Geri Kalmışlık 
Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği. 6. 
 
Kürt Sorunu ve Hazırlayan Nedenleri – Seriat.net 
www.seriat.net/kuert-sorunu-ve-hazirlayan-nedenleri/ 

 
 

Milyonlarca insanın, yerinden yurdundan metropollere veya Avrupa'ya göç ettirilmesi. 4- EKONOMIK 
SORUNLAR: - Bölgenin ekonomik açıdan geri kalmışlığı  ... 
 
Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor / Siyasal ... 
www.siyasalbirikim.com.tr/haber.php?haber_id=16827 
3 Haz 2013 - 1 gönderi 

Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü bölgenin geri kalmışlığının kendilerinin bölgeden ayrılmasına yol açan 
ana neden olduğunu belirtti. 
[PDF] 
 
Yakınsama Hipotezi: Teorik Tartışmalar 
www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/100103.pdf 

 
 

yazan: R CEYLAN - Alıntılanma sayısı: 2 - İlgili makaleler 

tekniklerin geliştirilmesi nedeni ile yaygın bir uygulama alanı bulmuş olsa da, ... Ancak Gerschenkron 
(1952), teknolojik olarak geri kalmışlığın bir avantaj. 
[PDF] 
 
elektronik imza niçin yaygınlaşamıyor? - TÜBİTAK Uzay 
www.uzay.tubitak.gov.tr/.../Elektronik_imza_nicin_yayginlasamiyor-do... 

 
 
 

Belki biraz da geri kalmışlık psikolojisi içinde, daha az sorgulayıp .... olmasına karşın, bir sertifikanın çok 
farklı nedenlere dayalı iptali gerektiğinde, bu. 
[PDF] 
 
Makaleyi yazdır - tuhed - türk tarih eğitimi dergisi 
www.tuhed.org/index.php/journal/article/download/35/38 

 
 

http://www.islamistrateji.com/
http://www.adiyaman.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Projeleri%20Liste.doc
http://www.seriat.net/kuert-sorunu-ve-hazirlayan-nedenleri/
http://www.siyasalbirikim.com.tr/haber.php?haber_id=16827
http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/100103.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=5887577617324188783
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:byQmNKbgtFFaoM:scholar.google.com/
http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/yayinlar/Elektronik_imza_nicin_yayginlasamiyor-doc.pdf
http://www.tuhed.org/index.php/journal/article/download/35/38
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yazan: SY Akagündüz - 2013 

yapmaya, geri kalmışlığın altında yatan nedenleri çözümlemeye yöneltmiştir ...Modernleşme taraftarı pek 
çok kişi ülkedeki geri kalmışlığın ve yarı sömürge. 
 
Cumhuriyet Gazetesi - Kadına ve Bilime Verilen Değer 
www.cumhuriyet.com.tr/haber/.../Kadina_ve_Bilime_Verilen_Deger.htm... 

 
 

16 Eki 2009 - İslam toplumlarında geri kalmışlığın nedenlerini sorgulayabilmek, araştırabilmek, özeleştiri 
yapabilmek ve değişim sağlayabilmek için İslam  ... 
 
İslam Dünyasının Geri Kalmışlığı Üzerine Bir Derkenar - Nüve Forum 
www.nuveforum.net/.../83197-islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-uzerine-... 

 
 

7 Mar 2009 - 4 gönderi 

[coverattach=1] İslam dünyasının geri kalmışlığı, yaklaşık iki yüz yıldır üzerinde ...âlimlerimiz Batı'dan 
üstündür, İslam dünyası neden geri kaldı? 
[PDF] 
 
İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım - E-Universite 
euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/413/files/Sbm_03_2013.pdf 

 
 
 

nicel faktörlerin ön planda tutulması, sosyolojik ve kültürel anlamda geri kalmıĢlığın ...faktörlerin göz ardı 
edilerek geri kalmıĢ toplumların sürece dahil olamamasına neden...... gelişme ve/veya geri 
kalmışlık sürecinin çoğunlukla bir diğerine  ... 
 
SİYASET BİLİMİ DERS NOTLARI - hayattanbiryaprak - Blogcu.com 
hayattanbiryaprak.blogcu.com/siyaset-bilimi-ders-notlari/10114347 

 
 
 

Siyasal olayların nedenleri çok karmaşık ve karşılıklı etkileşim içinde oldukları gibi, ....Ekonomik geri 
kalmışlığın en açık göstergesi kişi başına düşen yıllık gelirin  ... 
 
İslâm Ülkelerinde Nüfus Sorunu 
www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya4/0934.html 

 
 
 

Gerçekte ise fakirliğin ve geri kalmışlığın sebebi izlenen yanlış politikalardır. Doğal olarak bu yanlış 
politikalarla ülkeler fakirleştirilince nüfus unsuru da bir sorun  ... 
[PDF] 
 
Untitled - Devlet Planlama Teşkilatı 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13735/tez-ntuysuz.pdf 

 
 

Fiziki, beşeri ve doğal sermaye birikimleri aynı olan bölgelerin neden farklı kalkınma düzeylerine sahip 
olduğu ve geri kalmış bölgelerin nasıl kalkınacağı konuları ......İtalya'nın geri kalmışlığının açıklanmasıyla 
ilgili çalışmada kullanılmıştır. 
[PDF] 
 
İnsangücü Planlaması - Ankara Üniversitesi 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/92766/Kadina_ve_Bilime_Verilen_Deger.html
http://www.nuveforum.net/1388-din-felsefe/83197-islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-uzerine-derkenar/
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/413/files/Sbm_03_2013.pdf
http://hayattanbiryaprak.blogcu.com/siyaset-bilimi-ders-notlari/10114347
http://www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya4/0934.html
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13735/tez-ntuysuz.pdf
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/42/1/mahmutadem.pdf


126 
 

www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/42/1/mahmutadem.pdf 
 
 

Kalkınma konusu uzmanı Fransız iktisatçı Jean Fourestié “geri kal- mış bir ülke ... ma uzmanları, gelişmekte 
olan ülkelerin geri kalmışlığının temel nedeni olarak  ... 
 
Pot' mu 'cehalet' mi? - Mumsema 
www.mumsema.com › ... › Bizi ilgilendiren Haberler 

 
 

24 Oca 2008 - 10 gönderi - 3 yazar 

Besmele ile söze başlamak "geri kalmışlık nedeni" . ... Programının sunucusu Sevilay Yükselir, Sudan'ın "çok 
geri kalmış bir ülke" olduğunu  ... 
 
İran'da İdeo-Politik Tartışmalar | Kaan Dilek 
www.kaandilek.com/iranda-ideo-politik-tartismalar/ 

 
 

1 Nis 2013 - Siyasal olarak bu türden arayışlar içine giren İran'da, aydınlar da geri kalmışlığın 
nedenleri üzerinde kafa yormuş ve bu doğrultuda Batılı  ... 
 
neden var olan o kadar İslami Ülkerlerden hiçbirisi matlup durumda ... 
www.islamquest.net › Anasayfa › Cevaplar Arşivi › Kelam İmi 

 
 
 

Ama İslami toplumların geri kalmışlıklarının sebebi nedir? Sorusuna gelince cevaben bugeri kalmışlığa 
neden olan sebeplerin bir kaçına kısa bir şekilde işaret  ... 
 
Eski hâl muhal; ya yeni hâl ya izmihlal - YENİ ASYA 
yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=32048 

 
 

26 Mar 2012 - Ancak bununla kalmayarak her açıdan geri kalmamızın nedenlerini acılı... tedennîi milletten 
[geri kalmışlıktan] ciğeri yanmış gibi feryad ü figan  ... 
 
elektrik sorunu 
www.batmanpostasigazetesi.com/yazi/elektrik-sorunu-6615.htm 

 
 

1 Ara 2013 - Asıl konu itibariyle, kesintilerin yıllardır ortaya çıkardığı zararları ve nedenolduğu problemleri 
giderememenin, geri kalmışlık düzeyimizin halk  ... 
 
Dawkins'in twit'leri, ortalığı fena karıştırdı-HABERTÜRK 
www.haberturk.com/.../867685-dawkinsin-twitleri-ortaligi-fena-karistirdi 

 
 
 

10 Ağu 2013 - Bunun birçok nedeni olabilir. Geri kalmışlıktan da kaynaklanıyor olabilir. Richard Dawkins'in 
haksız olduğunu ortaya koymak yerine,  ... 
 
Sosyal yardım 10 yılda üçe katlandı yılda 20 milyar lira ... 
www.aksam.com.tr/yazarlar/sosyal-yardim-10...20.../haber-213896 

 
 
 

http://www.mumsema.com/bizi-ilgilendiren-haberler/33016-pot-mu-cehalet-mi.html
http://www.mumsema.com/bizi-ilgilendiren-haberler/
http://www.kaandilek.com/iranda-ideo-politik-tartismalar/
http://www.islamquest.net/tr/archive/question/fa2696
http://www.islamquest.net/tr/
http://www.islamquest.net/tr/archive
http://www.islamquest.net/tr/archive/category/6
http://yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=32048
http://www.batmanpostasigazetesi.com/yazi/elektrik-sorunu-6615.htm
http://www.haberturk.com/polemik/haber/867685-dawkinsin-twitleri-ortaligi-fena-karistirdi
http://www.aksam.com.tr/yazarlar/sosyal-yardim-10-yilda-uce-katlandi-yilda-20-milyar-lira-tembellestiriyor/haber-213896
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8 Haz 2013 - Kız çocuklarını okula göndermeleri karşılığında, belirli bir gelir elde eden aileler, geri 
kalmışlığın ve eğitimsizliğin azalmasına neden oluyorlar. 
 
İmam Gazali hakkında - Ateizm ve Din 
www.ateizm.org/yeniportal/imam-gazali-hakkinda/ 

 
 

Geri kalmışlık ve sefalet Müslüman insanın genlerine bile işlemiş ve tamamen ... ve muazzam İslam 
medeniyetini açıklamaz, geri kalmışlığın nedenlerini açıklar. 
 
BİLİMUM BİLİM - Bilim ve Gelecek 
www.bilimvegelecek.com.tr › Anasayfa › Sayı 114 

 
 

Neden “Bilimum Bilim?” ... Bir örnek: Hastanızın tek tedavisi Sloan Ketter-ing'de geliştirilmekte olan bir 
ilaç. ... Sebebi araştırma-geliştirmede geri kalmışlık. 
 
Sosyal yardım 10 yılda üçe katlandı yılda 20 milyar lira ... - SGK 
www.sgkdestek.com/makale?id=6312&slug=sosyal-yardim... 

 
 

10 Haz 2013 - Kız çocuklarını okula göndermeleri karşılığında, belirli bir gelir elde eden aileler, geri 
kalmışlığın ve eğitimsizliğin azalmasına neden oluyorlar. 
[PDF] 
 
BÖLGESEL ANALİZ - yarbis 
www.yarbis.yildiz.edu.tr/.../tinal_fe069f5819b94bb4317e3cc5b41631ed... 

 
 

görülen bölgesel dengesizlik, az gelişmiş ülkelerde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Geri kalmışlığın 

nedeni,. ✓ doğal kaynaklara,. ✓ devlet politikasına. 
 
Eğitimde Geri Kalmışlığın Gerekçeleri-Analiz 
www.akorenliyiz.com/tr/index.../362-eitimde-geri-kalmln-gerkceleri-ana... 

 
 

17 Ara 2010 - Bakınız özellikle Eğitimde geri kalmışlığın sebeblerini genel olarak ...sahip 
olmamam nedeni ile eğitimdeki başarısızlıkları genel anlamda  ... 
 
Entelektüel Çiye (Nedir)? - Ege'nin Sesi 
www.egeninsesi.com/article/69795-entelektuel_ciye_nedir 

 
 

15 Nis 2012 - Onlara sadece şu mesajım var; Bu ülkede geri kalmışlığın, kültürel ... Bunedenlerden dolayı, 
halk kitleleri arasında modern ve modern olmayan  ... 
[PDF] 
 
1 İKTİSADİ BÜYÜMEDE KURUMSAL ... - Akademik Bakış 
www.akademikbakis.org/19/05.pdf 
ise ülkelerin neden farklı büyüme performansları gerçekleştirdiğini açıklayıcı bir argüman..... olduğu 
kadar geri kalmışlığın nedeni olarak da görülebilmektedir. 
 
Sınıfcılık, geri kalmışlığın ürünü değil midir? [Arşiv] - Hukuki ... 
www.hukuki.net › ... › Yaşam - Sohbet - Forum Oyunları 

 
 

http://www.ateizm.org/yeniportal/imam-gazali-hakkinda/
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?goster=2022
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?px=1.1.1
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?sayi=114
http://www.sgkdestek.com/makale?id=6312&slug=sosyal-yardim-10-yilda-uce-katlandi-yilda-20-milyar-lira-tembellestiriyor
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/tinal_fe069f5819b94bb4317e3cc5b41631ed.pdf
http://www.akorenliyiz.com/tr/index.php/haber/362-eitimde-geri-kalmln-gerkceleri-analiz
http://www.egeninsesi.com/article/69795-entelektuel_ciye_nedir
http://www.akademikbakis.org/19/05.pdf
http://www.hukuki.net/archive/index.php?t-78078.html
http://www.hukuki.net/archive/index.php?f-34.html
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11 Eyl 2010 - 1 gönderi - 1 yazar 

Asıl tehlike budur! Mersin'in Mezitli İlçesi P. Sitesi'nin kapıcılığını yapan çiftin kızı Ebru Ö., 
bayram nedeni ile kuaföre giderek saçlarını düz, küt ... 
 
Bahar Sona Yaklaşırken, Suriye'ye Bir Bakış | Hariciye Dergisi ... 
www.academia.edu/.../Bahar_Sona_Yaklasirken_Suriyeye_Bir_Bakis 

 
 

Başka bir deyişle, bu kalkışmalara neden olan faktörler, insanların daha adil siyasi ...geri kalmışlığının ve 
halkının fakirliğinin isyanın önemli nedenlerinden biri  ... 
 
Müslümanlar geri kalmadı, batı ileri gitti - Haber5.com 
www.haber5.com/yazar/ibrahim.../muslumanlar-geri-kalmadi-bati-ileri-g... 

 
 

10 Eki 2011 - Esasen Marksçılarımızın “geri kalmışlık”konusunda hiç değilse ...Aslında, İslam 
toplumlarının neden dolayı “geride kalmış” olduğunu  ... 
 
AK Partili Hasan Fahri Yıldırım istifa etti - TG 
www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/76819.aspx 

 
 

16 Eyl 2013 - Partiden istifa edip, geri dönmesinden sonra parti içinde de kabul ... Bugeri kalmışlığın en 
büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların  ... 
[PDF] 
 
İsmail Beşikçi\Doğu Anadolu'nun Düzeni - Onergurcan.org 
www.onergurcan.org/.../Dogu%20Anadolu'nun%20Duzeni-%20ismail%... 

 

yana, geri kaldığımız her alanda, sadece Batı taklit edilmiş, kalkın- manın bu yolla ....rüşler, aslında. geri 
kalmışlığın nedenleri değil, sadece görüntüleri- dir (3). 
 
Katliamın Nedeni Çok, Temelinde Kürtleri İnkar Var - Bianet 
www.bianet.org/.../114370-katliamin-nedeni-cok-temelinde-kurtleri-inka... 

 
 

8 May 2009 - Dr. Beşikçi, "Tek başına feodal yapı, koruculuk, cehalet, geri bırakılmışlık,... tek başına 
ekonomik geri kalmışlık, daha doğrusu geri bırakılmışlık,  ... 
 
AYDINLANMA, TERÖR NASIL VE NE ZAMAN BİTER? - Emre Kongar 
www.kongar.org/aydinlanma/.../1205_Teror_Nasil_ve_Zaman_Biter.ph... 

 
 

Önce genel uluslararası nedenler: ... ekonomik, siyasal, toplumsal geri kalmışlığı, adaletsizlik, yoksulluk ve 
eğitimsizlik ve bunların arkasındaki devlet politikaları. 
 
Kalkınmada Kadın ve Engel(li)ler - Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi 
www.sosyalhizmetuzmani.org/engeli-kadin.htm 
Bu yaklaşıma göre kadının geri kalmışlığının temel nedeni ataerkil ilişkilerdir. Kadının kendi bedeni 
üzerinde söz sahibi olması kaderini tayin hakkı en temel  ... 
 
Akşamdan Kalmışlık - Alternatif Terapi 
www.alternatifterapi.com/icerik/aksamdan-kalmislik 

 
 
 

http://www.academia.edu/2276849/Bahar_Sona_Yaklasirken_Suriyeye_Bir_Bakis
http://www.haber5.com/yazar/ibrahim-kiras/muslumanlar-geri-kalmadi-bati-ileri-gitti
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/76819.aspx
http://www.onergurcan.org/Mete%20Dural%20Kitapligi/METE/Dogu%20Anadolu'nun%20Duzeni-%20ismail%20Besikci.pdf
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/114370-katliamin-nedeni-cok-temelinde-kurtleri-inkar-var
http://www.kongar.org/aydinlanma/2011/1205_Teror_Nasil_ve_Zaman_Biter.php
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/engeli-kadin.htm
http://www.alternatifterapi.com/icerik/aksamdan-kalmislik
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Akşamdan kalmışlığa neden olacak birçok faktör olduğuna 
inanılmaktadır. ...Akşamdan kalmışlık belirtilerinin çoğu hafif geri çekilim ile ilişkilendirilen belirtilere  ... 
 
İslam dünyasında bilimsel “uyanış” - Biaile 
www.biaile.com › Yaşam › Gündem 

 
 

Bunun en önemli nedenlerinden biri, Müslüman ülke yöneticilerinin bilimsel araştırmaların ekonomik 
değerinin ... BİLİMDE GERİ KALMIŞLIĞIN NEDENLERİ 
 
Atatürk Araştırma Merkezi | Atatürk'ün Eğitim Hedeflerinin ... 
atam.gov.tr › Dergi › Sayı 51 

 
 
 

İkinci işlev gerçekleştirilemezse millet geri kalır; sosyal gelişmeye, değişime ve ..... Türk toplumunun geri 
kalmışlığının nedenlerini ararken, Türk kadınına eğitim  ... 
 
Müslümanlık ve Bilim - Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu | SON TV Yazarlar 
www.son.tv/yazar/muslumanlik-ve-bilim/haber-171976 

 
 

3 Mar 2013 - Sırf budur dersek beş yüz yıl neden dünyaya bilim sundular. Hiçbir din ...Geri kalmışlığın 
nedeni dini önderlerden çok, siyasi önderlerdir. 
 
AZGELİŞMİŞLİK TARTIŞMALARI - azmetiko - Blogcu.com 
azmetiko.blogcu.com/azgelismislik-tartismalari/4969832 
Azgelişmişliğin tanımı, nedenleri ve aşılması için önerilen yollar çok farklı ..... Frank, kapitalizmi, çevre 
ülkelerin geri kalmışlığının ana nedeni olarak olarak  ... 
 
Geri Kalmışlığın Fotoğrafı - Haberin Yeri 
www.haberinyeri.net/geri-kalmisligin-fotografi-73793h.htm 

 
 

17 Oca 2010 - Sarıgül'den telefon · Neden sahte CD'leri kimin ürettiğini tartışmıyoruz? Esad Şam'da bayram 
namazı ... Geri Kalmışlığın Fotoğrafı. »Ana Sayfa»  ... 
 
yestefi: Stockholm Sendromu 
yestefi.blogspot.com/2012/01/stockholm-sendromu.html 

 
 

19 Oca 2012 - Neden şu anki gibi düşündüğümü, neden bazı konulara özellikle eğildiğimi, ... Neyse, bu 
insanlar genel olarak, geri kalmışlığı temelde iki şeye  ... 
 
“büyük şans” olarak değerlendirin, Samuel P ... - USAK ANALİST 
www.usakanalist.com/detail.php?id=379 

 
 

Bu yaklaşımlar, Doğu'nun geri kalmışlığının nedenlerini, toplumların kültür ve medeniyetinde değil, 
Batı'nın bu coğrafyalarda yüzyıllar süren ekonomik  ... 
 
Küreselleşme - İstanbul Teknik Üniversitesi 
web.itu.edu.tr/~yayla/globalism.htm 

 
 
 

http://www.biaile.com/detail.asp?id=2676
http://www.biaile.com/category.asp?id=9
http://www.biaile.com/category.asp?id=92
http://atam.gov.tr/ataturkun-egitim-hedeflerinin-neresindeyiz/
http://atam.gov.tr/?cat=9
http://atam.gov.tr/dergi/sayi-51/
http://www.son.tv/yazar/muslumanlik-ve-bilim/haber-171976
http://azmetiko.blogcu.com/azgelismislik-tartismalari/4969832
http://www.haberinyeri.net/geri-kalmisligin-fotografi-73793h.htm
http://yestefi.blogspot.com/2012/01/stockholm-sendromu.html
http://www.usakanalist.com/detail.php?id=379
http://web.itu.edu.tr/~yayla/globalism.htm
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Sözcüğün her kategoride kullanılıyor olması küreselleşmenin nedenlerini, ....Geleneklere bağlılığın geri 
kalmışlığın başlıca sebebi olduğu teorisini ortaya  ... 
 
Otoriterizmin yıkılmasının kaçınılmazlığı Gandi Kemal - PKK… 
www.navkurd.eu/index.php?option=com_content... 

 
 

Baykal'a, daha sonra geri dönüş yapmama dayatması yapılmıştır. Bu nedenle ilk ....Geri kalmışlığın 
nedeni olarak, Kürdistan'daki feodal yapıyı göstermiştir. 
 
Genç Dergi / Son Dakika: `İlim, Dünyadan Kaldırılacak!` 
gencdergisi.com/121-son-dakika---ilim--dunyadan-kaldirilacak--.html 

 
 

Dr. Fuat Sezgin'in uzun çalışmaları sonucu tasarlanan müze, tarihimizi çok güzel yansıtmakla beraber içinde 
bulunduğumuz geri kalmışlığın nedenlerini de çok  ... 
 
EKONOMİK BAĞIMSIZLIK - Halk Gazetesi 
www.hedefhalk.com/ekonomik-bagimsizlik/nid-593337 

 
 

29 Kas 2013 - Bu politikalara alet olabilecek politikalar izlendiğinde ise sonuç malumdur. Bu nedenle İslam 
ülkelerinin geri kalmışlığının nedenleri üzerinde  ... 
 
Kasaba, metropolü yönetmek için bastırıyor... - Gazeteciler.com 
www.gazeteciler.com › ... › Kasaba, metropolü yönetmek için bastırıyor... 

 
 

24 Haz 2013 - Yerinde gidip, görüp, yaşayarak ülkelerin geri kalmışlık nedenleriniaraştırarak yazdığı kitapta 
meselâ bir zamanlar çok revaçta olan tezlerin  ... 
 
M. Akif ÇUKURÇAYIR: BATIYA YÖN VEREN METİNLER 
akifcukurcayir.blogspot.com/2012/04/batiya-yon-veren-metinler.html 

 
 

10 Nis 2012 - ... felsefe ve teknolojide Müslüman toplumların geri kalmışlığının başlıcanedeni, İslam dininin 
özgür araştırmaya karşı ve engelleyici olmasıdır. 
 
NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİMPAŞA - TSM Notaları Türk Sanat ... 
eksd.org.tr/bestecilerimiz/nevsehirli_damat_ibrahim_pasa.php 

 
 

İbrahim Paşa aydın ve dirayetli bir vezir olduğundan, geri kalmışlığın nedenlerini o sıralarda görmüş, 
ilerleme yollarını aramaya başlamıştı. Savaştan çok barışa  ... 
 
Dündar: “Benim Partim, Çaykara Partisidir“ 
www.caykaragundem.com/.../dundar-benim-partim-caykara-partisidir-h... 

 
 

20 Kas 2013 - ÇAYKARA GÜNDEM: Çaykara'nın geri kalmışlığının sebebi nedir? DÜNDAR: Çaykaranın geri 
kalmasının en büyük nedeni göç. Çaykaralı  ... 
 
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü - Necati Kartal - Bursadabugun.com 
www.bursadabugun.com › Yazarlar › Necati Kartal 

 
 

http://www.navkurd.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=585:otoriterizmin-yklmasnn-kacnlmazl-gandi-kemal-pkk-&catid=51:the-cms&Itemid=98
http://gencdergisi.com/121-son-dakika---ilim--dunyadan-kaldirilacak--.html
http://www.hedefhalk.com/ekonomik-bagimsizlik/nid-593337
http://www.gazeteciler.com/roportaj/kasaba-metropolu-yonetmek-icin-bastiriyor-67716h.html
http://www.gazeteciler.com/roportaj/roportaj/kasaba-metropolu-yonetmek-icin-bastiriyor-67716h.html
http://akifcukurcayir.blogspot.com/2012/04/batiya-yon-veren-metinler.html
http://eksd.org.tr/bestecilerimiz/nevsehirli_damat_ibrahim_pasa.php
http://www.caykaragundem.com/caykara/dundar-benim-partim-caykara-partisidir-h2110.html
http://www.bursadabugun.com/yazarlar/necati-kartal-70/11-temmuz-dunya-nufus-gunu-25064.html
http://www.bursadabugun.com/yazarlar
http://www.bursadabugun.com/yazarlar/necati-kartal-70
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12 Tem 2012 - Geri kalan günleri toplumun bir çoğu bilmez, bilse de ilgilenmez. ... yani yoksulluğun ve geri 
kalmışlığın temel nedenlerinden birini oluşturur,  ... 
 
Günümüzde Müslümanlar niçin Batının gerisinde kaldı? | Fetva 
www.fetva.net/.../gunumuzde-muslumanlar-nicin-batinin-gerisinde-kaldi... 

 
 

13 Haz 2013 - Etiketler: Batı nasıl ilerledi, Batı ve İslam dünyası, İslam dünyasının geri kalmışlığı, 
Müslümanlar neden geri kaldı, Müslümanlar niçin Batının  ... 
 
İslam ülkeleri neden geri? - İslamiCevaplar.Com - İslam Dini ... 
islamicevaplar.com/islam-ulkeleri-neden-geri.html 

 
 
 

9 Nis 2012 - Halkını yabancıdan daha yabancılar yönetirken geri kalmışlığı halkın dinine kimse ... Sonra 
bakın bakalım kimse bize “ Neden geri kaldınız? 
 
Hasan Cemal, Yasin Aktay, Emre Aksöz Sabah - yarinhaber.net 
yarinhaber.net/news/2450 

 
 

16 Şub 2013 - Neden? Kısacası, özgürlük alanlarının genişletilmesi ve adil ... Geri kalmışlığın 
nedeni nüfusumuz değil, beceriksiz yönetim veya yöneticilikti. 
 
11 Şehre At Hastanesi Geliyor 29 Ekim 2013 08:50 - Aktif Haber 
www.aktifhaber.com › SAĞLIK 

 
 

29 Eki 2013 - Hayvan hastanesi neden illerde yeterince yok, neden faydalı hayvanlar üretilmiyor. Aslında bu 
da geri kalmışlığın bir göstergesi mi? Beğendim  ... 
 
küresel finans krizi faiz mekanizması türkiye neden geri kaldı? 
www.mehmeterdassapbidanismani.com/default.asp?...NEDEN... 

 
 

Küresel Finans Krizi, Faiz Mekanizması ve Türkiye nin geri kalmışlığının nedenleri. Küresel finans krizini 
kimileri dibi aşağıda çanaklanmış bir parabole, kimileri  ... 
[PDF] 
 
kadastronun ekonomik kalkınmadaki rolü - Harita ve Kadastro ... 
www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/f083c66c6e057eb_ek.pdf 

 
 
 

Kalkınmış ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki önemli fark, ekonominin kayıt ...Ekonomistler, 
ekonomik geri kalmışlığın nedenlerini, sanayinin gelişmemiş  ... 
Ekonomi G: Doğu (Asya kıtası) niye geri kaldı? İktisadi bir analiz 
www.ekonomig.com/2011/.../dogu-asya-ktas-niye-geri-kald-iktisadi.htm... 

 
 

2 Tem 2011 - ... kapanmıştır" denerek yeniliklere ve yeniden yorumlara engellenmiş olmasının bu geri 
kalmışlıkta başlıca nedeni oynadığının altını çiziyor. 
[PDF] 
 

http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/gunumuzde-muslumanlar-nicin-batinin-gerisinde-kaldi.html
http://islamicevaplar.com/islam-ulkeleri-neden-geri.html
http://yarinhaber.net/news/2450
http://www.aktifhaber.com/11-sehre-at-hastanesi-geliyor-875735h.htm
http://www.aktifhaber.com/saglik-haberleri-74hk.htm
http://www.mehmeterdassapbidanismani.com/default.asp?wx=xp82&anx=448&kat=&c=K%DCRESEL-F%DDNANS-KR%DDZ%DD-FA%DDZ-MEKAN%DDZMASI-T%DCRK%DDYE-NEDEN-GER%DD-KALDI?
http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/f083c66c6e057eb_ek.pdf
http://www.ekonomig.com/2011/07/dogu-asya-ktas-niye-geri-kald-iktisadi.html
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Bölgesel dengesizlik - 2.Bölgesel Kalkınma Konferansı 
www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/arsiv/images/stories/.../F3-1.pdf 

 
 
 

Az gelişmiş ülkelerde giderek artan,. ® Gelişmiş ülkelerde azalan bir eğilim göstermektedir. Geri kalmışlığın 
nedenleri;. ® Doğal kaynaklar. ® Devlet politikası. 
 
Müslüman Ülkeler Neden Geri Kaldı? - Mehmet Dumanoğlu 
mehmetdumanoglu.com/.../13-musluman-ulkeler-neden-geri-kaldi.html 

 
 

21 Haz 2009 - Bunun sonucunda günümüze kadar uzanan ve telafisi çok zor olan geri kalmışlık süreci 
yaşanmıştır. Laik devlet anlayışı yerine İslam devleti  ... 
 
gemisanayii.com-HABER-REKLAM-GÜNCEL 
gemisanayii.com/index%202.htm 

 
 

Bölgeler arası geri kalmışlığın asıl müsebbibi, Tarlada ürünlerin kalmasının tek nedeni, Limanların 
gelişmemesi ve deniz taşımacılığının geri kalma nedeni,  ... 
 
Devrimcilik İnsanın İnsanlığa Sahip Çıkmasıdır - DEVRİMCİ YOL ... 
www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap11_a4.htm 

 
 

İşte devrimcilik önce bu geri kalmışlığa bir isyandır, bunu bir kader olarak kabullenmemektir. Geri 
kalmışlığın nedenlerini araştırıp bundan kurtuluşun yolları  ... 
 
said halim paşa 1864-1921 - ..Kim Okur.. -PORTRE DETAYI- 
kimokur.com/PortreDetay.aspx?pId=15 

 
 

Bunlar sırasıyla Fikir Buhranımız, Taassup ve İslam Dünyası Neden Geri Kaldı ... Geri 
kalmışlığın asıl nedeni İslam dini ve şeriatı değildi; tam aksine şeriatın  ... 
 
Siyasi Geri Kalmışlık - Sütun Haber 
www.sutunhaber.com/makale/siyasi-geri-kalmislik/ 

 
 

26 Ağu 2012 - İşte siyasal alanda geri kalmışlıktan maksadımız budur. ... Buhari – Çünkü fitnenin 
doğuracağı zarar, zulmün neden olduğu zarardan çok daha  ... 
 
Bize Neden Gelişmekte Olan Ülke Diyorlar? - Murat Kaymak 
www.muratkaymak.com/?...Bize%20Neden%20Gelişmekte%20Olan%20... 

 
 
 

Geri kalmışlık ve gelişmemişlik toplum nüfusunun genelinde çağdaşlık bilinci, kurumlaşmış bilgi 
donanımının yaygınlığı ve yoksulluğun derecesi ile ilgilidir. 
 
Turk PDR İstanbul Şubesi – Liseler Yeniden Hayat Bulabilir mi? 
www.turkpdristanbul.com/liseler-yeniden-hayat-bulabilir-mi/ 

 
 

http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/arsiv/images/stories/docs/pdf/F3-1.pdf
http://mehmetdumanoglu.com/politik-yazilar-liste/13-musluman-ulkeler-neden-geri-kaldi.html
http://gemisanayii.com/index%202.htm
http://www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap11_a4.htm
http://kimokur.com/PortreDetay.aspx?pId=15
http://www.sutunhaber.com/makale/siyasi-geri-kalmislik/
http://www.muratkaymak.com/?pnum=331&pt=Bize%20Neden%20Geli%C5%9Fmekte%20Olan%20%C3%9Clke%20Diyorlar?
http://www.turkpdristanbul.com/liseler-yeniden-hayat-bulabilir-mi/
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... geri kalmışlık, boş vermişlik, yetki ve sorumluluk alamamak gibi nedenleri de göz... gereken böyle bir 
tasarıma gerçekten gereksinim var mı ve varsa neden? 
 
KARA'NIN NEDEN ADAY OLDUĞU BELLİ Mİ? - Giresun Haberal.Com 
www.giresunhaberal.com › GİRESUN GÜNCEL > 

 
 

13 Nis 2013 - ... hala tek proje açıklamaması şaşırtırken,TSO kongrelerinde dahi ilin geri 
kalmışlığının nedenlerinin objektif şekilde ele alınamaması üzüyor. 
 
Ordu-Siyaset İlişkisi - ferruh tanyel 
ferruhtanyel.4t.com/ordusiyaset.htm 

 
 

Azgelişmişliğin nedenlerinin başında, verimsiz, kurak, doğal kaynaklardan yoksun ...Geri kalmışlığın 
nedeni olarak görülen eski yapıların ve onların gerisindeki  ... 
 
Üniversitelerde Ders Konusu Olduk - Muş'un Sesi Gazetesi - Muş ... 
www.musunsesi.net/article_view.php?aid=355 

 
 

Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına sahip olan ilimizin geri kalmışlığı üniversite ... İkincigeri kalmışlık 
nedeni olarak yetersiz sermaye birikiminden bahsettim. 
 
Kastamonu eArsiv: TASARRUFLARIN YERİNDE KULLANILAMAMASI 
earsiv.kastamonu.edu.tr/jspui/handle/1/275 

 
 

yazan: M Ergün - 2013 

7 May 2013 - Geri kalmışlık ... geri kalmışlığının, kalkınmamasının bir 
çok nedenlerisayılabilir.Bu nedenlerin başında "iç yatırım kaynaklarının yerinde  ... 

 

 

AKP'li Başkan istifa etti! - MuhalifGazete.com 
www.muhalifgazete.com/haber/78945/akpli-baskan-istifa-etti.html 

 
 

17 Eyl 2013 - Partiden istifa edip, geri dönmesinden sonra parti içinde de kabul ... Bugeri kalmışlığın en 
büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların  ... 
 
İnsan, sözde Allah'a özde şeytana taptığı halde; | Mehmet Ali ... 
sadoglu.wordpress.com/.../insan-sozde-allaha-ozde-seytana-taptigi-halde/ 

 
 

19 Eyl 2013 - İslam karşıtları, sözde İslam Dünyası'nın geri kalmışlığı ve uygar ...Madem şeytana değil 
Allah'a taptıklarını iddia ediyorlar; neden Allah,  ... 
 
Büyüklere Masallar, Yalanlara cevaplar | Gerçek Tarih Hepimizin ... 
hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/category/buyuklere-masallar.../16/ 

 
 

Eğer öyle olsaydı, geri kalmışlık sadece Müslüman ülkeler Sanılıyor ki, “geriliğin”nedeni İslam kültürüdür. 
Ve daha genel olarak da, Doğu kültürüdür. Bu ilkel  ... 
 

http://www.giresunhaberal.com/HD24870_kara-nin-neden-aday-oldugu-belli-mi-.html
http://www.giresunhaberal.com/KD101_giresun-guncel.html
http://ferruhtanyel.4t.com/ordusiyaset.htm
http://www.musunsesi.net/article_view.php?aid=355
http://earsiv.kastamonu.edu.tr/jspui/handle/1/275
http://www.muhalifgazete.com/haber/78945/akpli-baskan-istifa-etti.html
http://sadoglu.wordpress.com/2013/09/19/insan-sozde-allaha-ozde-seytana-taptigi-halde/
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/category/buyuklere-masallar-yalanlara-cevaplar/page/16/
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Başkanın Mesajı - Bayraklı Belediyesi 
www.bayrakli.bel.tr/baskan.aspx?id=2 

 
 
 

İlçemizin geri kalmışlığı, yaşadığı işsizlik dramı, doruktaki yaşamsal zorluklar ne halkın ne de 
benim nedeni olduğumuz bir sonuç. Özellikle işle ilgili beklentilere  ... 
 
MGKmedya: Komplo Teorisyenleri Neoconların Emrinde 
www.mgkmedya.com/2013/.../komplo-teorisyenleri-neoconlarin-emrind... 

 
 

1 Eyl 2013 - Bir diğer neocon olan Daniel Pipes da Doğu'nun geri kalmışlığının nedeniolarak emperyalizmi 
gösterenlerin hepsini komplo teorisyeni ilan  ... 
 
İran'da İdeo-Politik Tartışmalar | IMPR 
www.impr.org.tr/iranda-ideo-politik-tartismalar/ 

 
 
 

8 Mar 2013 - Siyasal olarak bu türden arayışlar içine giren İran'da, aydınlar da geri kalmışlığın 
nedenleri üzerinde kafa yormuş ve bu doğrultuda Batılı  ... 
[PDF] 
 
DOÇ. DR. FİKRET BAŞKAYA VE AZGELİŞMİŞLİK Azgelişmişlik ... 
ilimler.org/ilimdunyasi/images/.../5_Fikret_Bakaya_ve_Azgelimilik.pdf 

 
 
 

Bu son neden daha çok “insancıl” gerekçelere dayanmaktadır. Asya ... Neoklasik iktisatçılar, “azgelişmişlik” 
ya da “geri kalmışlık” kavramlarından, kapitalist  ... 
 
YUNANİSTAN`IN BATI TRAKYA EKONOMİSİNİN SOSYOPOLİTİK ... 
https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=11&arsiv... 

 
 
 

Günümüzde de Batı Trakya, Yunanistan'ın en fakir ve geri kalmış bölgesi olma ... Batı Trakya ekonomisinin 
şu anki geri kalmışlığının arkasındaki temel neden de 
 
Neden müslüman ülkelerde çatışma ve savaşlar oluyor - Diğer ... 
www.kizlarsoruyor.com › Diğer Soruları 

 
 

batılı ülkelerin oyunlarınamı geliyorlar neden hep müslümanlar eziliyor ..... Cehalet fakirlik geri 
kalmışlık dini cihat teşvikiyle bu bölgeler sürekli bir çatışma içinde  ... 
 
ATATÜRK'ÜN DİN ANLAYIŞI - Eğitişim Dergisi 
www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/66-30/585-ataturkun-din-anlayisi.html 
30 Nis 2011 - Neden Mankurtlaştırıyorlar? Nasıl Mankurtlaştırılıyoruz? ..... ATATÜRK'E GÖRE GERİ 
KALMIŞLIĞIN NEDENİ. Osmanlı'nın yıkılması ile beraber  ... 
 
PKK ve İslam, HADEP, DEHAP, DTP, APO, K. İslam Toplumu, K ... 
www.islamustundur.com/sonhalka.html 

 
 

http://www.bayrakli.bel.tr/baskan.aspx?id=2
http://www.mgkmedya.com/2013/09/01/komplo-teorisyenleri-neoconlarin-emrinde
http://www.impr.org.tr/iranda-ideo-politik-tartismalar/
http://ilimler.org/ilimdunyasi/images/stories/5_Fikret_Bakaya_ve_Azgelimilik.pdf
https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=11&arsiv=1&typ=1
http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/688308-neden-musluman-ulkelerde-catisma-savaslar.html
http://www.kizlarsoruyor.com/Diger-Sorulari/?Sayfa=1
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/66-30/585-ataturkun-din-anlayisi.html
http://www.islamustundur.com/sonhalka.html
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Geri kalmışlığı İslamiyet'le bütünleştiren fikrin Jöntürklere kadar dayandığını kaydeden Abdulmelik 
Fırat, ... Buradaki mutsuzluğun pek çok nedeni var." Bu arada  ... 
 
Türkiye Gözüyle Mısır Olayları - Mısır neden karıştı! - e-haber Ajansı ... 
www.e-haberajansi.com/turkiye-gozuyle-misir-olaylari-misir-neden-karis... 

 
 

4 Tem 2013 - Mısır'daki tablonun 1960 ve 1980 darbelerinde Türkiye'de yaşananlara benzediğini dile 
getiren Çelik, "Bu, geri kalmışlık göstergesidir,  ... 
 
Geri Kalmışlığı Anlamanın 9 Yolu, Hayatın İçinden, NLP Dap ... 
www.nlpdap.com/id-491-nlp/geri-kalmisligi-anlamanin-9-yolu.php 

 
 

Geri Kalmışlığı Anlamanın 9 Yolu, Yasam kalitenizi artirmak, olumlu, ulasilabilir gerçekçi, kendine ve 
baskalarina faydali, ... Yol Tutmasının Nedenleri Araştırılıyor. 
 
HARİTA - a balkan tale 
www.balkantale.com/tr/map.php 
Bunun nedeni, Balkanlardaki Hıristiyan insanı kendi ulus-devletini, genellikle askeri olmak ... Osmanlı 
İmparatorluğu bu sebeple bir kültürel 'geri kalmışlık' ile  ... 
 
Alttakiler tehlikeli! - kobi deniz 
www.kobideniz.com/new_navigate.aspx?newsId=af787bc9-5823... 

 
 
 

31 Eki 2012 - Kayıpların ana nedenlerinden bir tanesi de hiyerarşide yer alan her bir ...yaklaşımların 
yarattığı maliyetin, geri kalmışlığın altında kalıyorlar. 
 
Türkiye'de Denizcilik Sektörü | E-Marine Education 
www.e-marineeducation.com › Ana Sayfa › Özel Yazılar 

 
 

9 Haz 2013 - Denizcilik bu gibi nedenlerinden dolayı en çok tercih edilen ... Türkiye'nin denizcilik 
sektöründe geldiği seviye geri kalmışlığın işaretidir. 
 
muhafazakarlık... - Felsefe 
www.felsefe.net/ideolojiler/74215-muhafazakarlik.html 

 
 

29 Ağu 2012 - 11 gönderi - 2 yazar 

Öyle ki, Türkiye'nin ve bütün Doğu'nun (bu arada İslam dünyasının) geri kalmışlığının nedeni bu anlayışın 
gereğinin yerine getirilmemesine  ... 
 
Nüfus politikası cenderesinde kadınlar | Kadınların Kurtuluşu 
www.kadinlarinkurtulusu.org/nufus-politikasi-cenderesinde-kadinlar/ 

 
 
 

23 Mar 2013 - Bu da kadınların üreme haklarını yeterince kullanmamalarına neden ... Tek dertleri işsizliğin 
ve geri kalmışlığın nedeni olarak gördükleri  ... 
 
Allah dünyayı neden sevmiyor? - Milli Gazete 
www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Allah_dunyayi_neden.../14388 

http://www.e-haberajansi.com/turkiye-gozuyle-misir-olaylari-misir-neden-karisti-256717.html
http://www.nlpdap.com/id-491-nlp/geri-kalmisligi-anlamanin-9-yolu.php
http://www.balkantale.com/tr/map.php
http://www.kobideniz.com/new_navigate.aspx?newsId=af787bc9-5823-e211-8f70-001cc4599180
http://www.e-marineeducation.com/tr/turkiyede-denizcilik-sektoru/
http://www.e-marineeducation.com/tr
http://www.e-marineeducation.com/tr/category/ozel-yazilar/
http://www.felsefe.net/ideolojiler/74215-muhafazakarlik.html
http://www.kadinlarinkurtulusu.org/nufus-politikasi-cenderesinde-kadinlar/
http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Allah_dunyayi_neden_sevmiyor/14388
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4 Nis 2013 - Neden dünya Allah Teâlâ'nın sevmediği yerdir. ... Müslümanlar'ın ekonomik, siyasi ve 
askeri geri kalmışlığı, İslam'ın dünyaya meyletmemelerini  ... 
[PDF] 
Safahat'ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine - the journal of ... 
www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1.../erol_ertan.pdf 

 
 
 

Geri kalmışlığın yanı sıra birçok ... Ona göre, çekilen sıkıntıların temel nedeni, iyi seviyeye gelmek .... Buna 
rağmen O, her an emek sarf etmekten geri durmaz. 
 
Türkiye'nin Turizm Vizyonu | En Güncel ve En Özel Magazin ... 
bestofmagazin.com/turkiyenin-turizm-vizyonu/ 

 
 

12 Ağu 2013 - Yanı başımızdaki Yunanistan neden bizden daha fazla pay alıyor düşünmek gerekir. Geri 
kalmışlığın nedenlerini kendimce yorumladım. Turizm  ... 
 
MUŞ TSO SEÇİMLERİ - Emrullah ÖZBEY - Haber 49 
www.haber49.net/yazar/3842-emrullah-ozbey-mus-tso-secimleri.html 

 
 
 

22 May 2013 - ... İlimizin neden gelir sıralamasında son sıralarda yer aldığının birnedeni olmalı. 
Yoksulluk, geri kalmışlık bir yazgı gibi yakamızı bırakmıyor. 
 
Eğitim Bir Sen - Genel Yetkili Sendika 
www.egitimbirsen.org.tr/yazdir/makale_yazdir.php?id=277 

 
 

“Geri kalmışlığın” nedeni olarak maalesef geleneksel dini eğitim sistemi gösterilmiştir. Bu nedenledir ki, 
Cumhuriyet kurulduktan sonra öngörülen toplumsal  ... 
[PDF] 
 
Download (779Kb) - Süleyman Demirel Üniversitesi 
eprints.sdu.edu.tr/562/1/TS00648.pdf 

 
 
 

yazan: M Özyücel - 2008 - Alıntılanma sayısı: 2 - İlgili makaleler 

birlikte ele alınmasına neden olarak bölge ve kalkınma olarak iki farklı değişik şekilde ele ...... ülke 
tümüyle geri kalmışlık özellikleri taşımaktaydı. 1950-1960  ... 
 
Ahmet Çelikkol, adalet 
www.celikkol.org/adalet.htm 

 
 

Bir ülkenin, mesela ülkemizin geri kalmışlığının nedeni araştırılırken benzer ülkeler de bir arada 
değerlendirilip birden çok nedenler tartışılır. Batı ülkelerine karşı  ... 
 
Ayetullah Kemal Haydari'den Sakaleyn Hadisi Dersleri (9) 
www.abna.ir/data.asp?lang=10&Id=415846 

 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/1_dil_edebiyat/erol_ertan.pdf
http://bestofmagazin.com/turkiyenin-turizm-vizyonu/
http://www.haber49.net/yazar/3842-emrullah-ozbey-mus-tso-secimleri.html
http://www.egitimbirsen.org.tr/yazdir/makale_yazdir.php?id=277
http://eprints.sdu.edu.tr/562/1/TS00648.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=14497402173648901841
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:0ZZRZnceMcnHJM:scholar.google.com/
http://www.celikkol.org/adalet.htm
http://www.abna.ir/data.asp?lang=10&Id=415846
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4 May 2013 - Yazar diyor ki; soru: Müslümanların geri kalmasının nedeni nedir ve geri kalmışlıktan nasıl 
kurtulabilirler? Müslümanlar kendilerini bu geri  ... 
 
IV. Ünite: 17. ve 18. yy Osmanlı Devleti-Ders Notu 
www.sosyalbilgiler.info/index.php?topic=320.0;wap2 

 
 
 

da Osmanlı Devleti'nde askerî, idarî ve ekonomik nedenlere bağlı olarak isyanlar ...Ülkenin geri kalmışlık 
nedenleri üzerinde durmuş, bu amaçla Koçi Bey  ... 
 
Osmanlı neden yıkıldı? - mozbulbul - Blogcu.com 
mozbulbul.blogcu.com/osmanli-neden-yikildi/3396530 

 
 
 

Bu teknolojik gelişmeyi neden yakalayamadığı konusunda söylemek .... ve hamasi konuşmalar ile bu 
teknolojik geri kalmışlık gizlenmeye çalışılmaktadır. 
 
Narko-Terör Örgütü PKK ve Aşiretler - Kaan Turhan / Açık İstihbarat 
www.acikistihbarat.com/haberkategori.aspx?id=10320&katID=2 

 
 

1 Nis 2013 - Töre cinayetlerinin nedenlerini araştırmak üzere Güneydoğu Anadolu ...Geri kalmışlığın paslı 
çemberinde yaşamaya zorlanan kadınlar, çağdaş  ... 
 
Osmanlı Memlukleri – Alpay Durduran | Yeniçağ Gazetesi 
www.yenicag.com.cy/yenicag/.../osmanli-memlukleri-alpay-durduran/ 

 
 

2 Kas 2013 - Orada da suçlu olarak Osmanlı Memlukleri devrinin bilgisizliği ve geri kalmışlığını gösterir. Dr. 
Muhammed neden memlukler der? Neden buna  ... 
 
ÇAĞIN GERİSİNDE KALMAK - İbrahim KIRDAĞ - Hınıs'ın Sesi 
www.hinisinsesi.com/oku.asp?ID=8416 

 
 

14 Eki 2013 - Geri kalmışlığın en büyük nedenlerinden biride sabit fikir, akım ve şahıslara kapılarak yerinde 
saymaktır. Tıpkı şu an ki hınıs'ın durumu gibi. 
 
Bravo Konak belediyeye - Ege Port Haber 
www.egeport.com/bravo-konak-belediyeye-makale,247.html 

 
 

4 Ara 2013 - Sporda İzmir'in geri kalmışlığını hemen herkes ve hemen her platformda söyler.. Geri 
kalmışlığın temel nedenlerinden biri olarak da İzmir'in ... 
 
TÜRKİYE, BİR KANSER VAKASI GİBİ İÇTEN SİNSİCE ... 
dr-husso.blogspot.com/2013/08/turkiye-bir-kanser-vakasi-gibi-icten.html 

 
 

21 Ağu 2013 - Bazı geri zekâlılar bu trajik-komik gelişme ile övünüyorlar, ileri demokrasi... bağlıdır, o zaman 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ta neden görevi kötüye ...yoksulluğun, teknolojideki geri kalmışlığın v.d. 
olumsuzlukların bir tek  ... 
[PDF] 

http://www.sosyalbilgiler.info/index.php?topic=320.0;wap2
http://mozbulbul.blogcu.com/osmanli-neden-yikildi/3396530
http://www.acikistihbarat.com/haberkategori.aspx?id=10320&katID=2
http://www.yenicag.com.cy/yenicag/2013/11/02/osmanli-memlukleri-alpay-durduran/
http://www.hinisinsesi.com/oku.asp?ID=8416
http://www.egeport.com/bravo-konak-belediyeye-makale,247.html
http://dr-husso.blogspot.com/2013/08/turkiye-bir-kanser-vakasi-gibi-icten.html


138 
 

 
1 çindekiler 1. AB neden bir bölgesel politika geliştirme ihtiyacı ... 
www.ibb.gov.tr/sites/Avrupa-Birligi/.../ABBolgeselPolitikasi.pdf 
Hedef 1: Kalkınmada geri kalmış bölgelerdeki yapısal uyumu ve gelişmeyi ..... AB değişik bölgelerdeki 
gelişme düzeyleri arasındaki farklılığı ve geri kalmışlığı bir. 
 
EĞİTİMLİ TOPLUM SOSYAL TOPLUMDUR - Kuzey Anadolu Gazetesi 
www.kuzeyanadolugazetesi.com/oku.php?article_id=4904 

 
 

18 Kas 2012 - Bu ülkelerin geri kalmışlık ve sefaletin pençesinde olmalarının asıl ...aydınlatılabilirse, güzel 
şeylerin olmaması için hiçbir neden kalmaz. 
 
Orta Çağda Anadolu'da Kurulan Türk Devletlerinin Ekonomik Yapısı ... 
ilkerbirdal.net/geri_kalmislik.html 

 
 
 

Osmanlı devleti'nin geri kalmışlığı üzerinde düşünenlerin bir kısmı da, .... kent oluşumu arasındaki 
farkın geri kalmışlığın başlıca nedeni olduğu düşüncesi ağırlık  ... 
 
İbn-i Sina geliyor-MEVLÜT TEZEL-Sabah 
www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/sb-mevlut.../ibni-sina-geliyor 

 
 

3 Eyl 2013 - 'Rob', baş koyduğu hedef uğruna birçok zorluk ve çile çekerken; okuyucu, Doğu'nun 
gelişmişliğinin, Batı'nın ise geri kalmışlığının nedenlerini  ... 
 
Yahudi'ler neden başarılı? - Google Groups 
https://groups.google.com/d/topic/liberal-izmirliler/OOG2vAW9I3M 

 
 

7 Oca 2008 - Geri kalmışlığın, başarısızlığın temel nedeni de işte bu... Çağımızda bilime hükmeden, 
dünyaya hükmediyor... Sadece Yahudiler değil  ... 
[PDF] 
Arap Dünyasındaki Liderlik ve Ekonomi 1950-1996 
www.21yyte.org/assets/uploads/files/267-283%20paul.PDF 

 
 

mu Amerika, Almanya ve diğer ülkelerin kendi pazarlarında neden çok ... olan ülkelerde devletin göreli geri 
kalmışlığı telafi etmek zorunda kalmasıdır. 
 
“Kuran'daki Çelişkiler , İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar ... 
ateist.wordpress.com/.../kurandaki-celiskiler-islamin-daha-ilk-baslarinda-... 

 
 
 

3 Oca 2009 - İslam ülkelerinde fikirsel, sosyal ve siyasal alanlarda geri kalmışlığın nedenlerinden biri de 
budur. (2) Sahih-i…, Diyanet Yayınları, c.11, s.52. 
 
Modernleşmede Ziya Gökalp' in Önemi | Türkiye Bilim Sitesi - GenBilim 
www.genbilim.com/?option=com_content&task=view&id=1764 

 
 

“Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamızdır; dejenere geleneklerimizdir. ... Bu görüşün asıl temsilcisi Ziya 
Gökalp'e göre, geri kalmışlığın sebepleri ne İslam  ... 

http://www.ibb.gov.tr/sites/Avrupa-Birligi/Documents/ABBolgeselPolitikasi.pdf
http://www.kuzeyanadolugazetesi.com/oku.php?article_id=4904
http://ilkerbirdal.net/geri_kalmislik.html
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yazarlar/sb-mevlut_tezel/2013/09/03/ibni-sina-geliyor
https://groups.google.com/d/topic/liberal-izmirliler/OOG2vAW9I3M
http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/267-283%20paul.PDF
http://ateist.wordpress.com/2009/01/03/kurandaki-celiskiler-islamin-daha-ilk-baslarinda-goze-batar-olmustur/
http://www.genbilim.com/?option=com_content&task=view&id=1764
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[PDF] 
 
Türkiye'de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması 
acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/10003422.pdf 
yazan: S Şahin - 2013 

neden yoksul kalmıştır, tesis edilecek barış hangi ülkelerde kimler tarafından ..... Geri kalmışlığın tarihsel 
oluşum içinde açıklanmasında, insan topluluklarının. 
 
GEÇTİ ZAMANİYYE, LA HAVLE FUZULİYYE! - Afyon Haber 
www.afyonhaber.com/kose.../3.../gecti-zamaniyye-la-havle-fuzuliyye.ht... 

 
 

25 Eki 2013 - İbrahim Poyraz ve Mustafa Özer tekliflerini geri çevirdi. ... Sandıklı'nın geri kalmışlığının 
nedenleri masaya yatırılıyor… Memleketin, iki oda  ... 
 
Eğitim Sistemine Kısa Bir Bakış - Eğitime Dair 
egitimedair.net/eğitim-öğretim/2549-egitim-sistemine-kisa-bir-bakis 

 

Söz konusu 'geri kalmışlık' durumu bizim toplumumuz için de geçerli olmuş, gerek ...Bu ve bu gibi sayısız 
probleme neden olan ekonomik ve yapısal sıkıntılar,  ... 
[PDF] 
 
bağımlılık okulunun eleştirisi - Melih Ersoy, Prof. Dr. 
www.melihersoy.com/wp-content/.../04/bagımlılık-okulu-elestirisi1.pdf 

 
 
 

yazan: M Ersoy - İlgili makaleler 

oluşumun nedenlerini bir yana bırakıp, bu makalenin ana konusunu .... ECLA, özünde, Latin 
Amerika'nın geri kalmışlığının nedenlerini araştıran ve Batılı çizgide  ... 
 
'Geçmişe mazi, yenmişe kuzu' ya da - ÇEV Detaylar 
www.cev.org.tr/Default.aspx?pageID=18&nID=1142 

 
 

İslam dünyasının müzmin geri kalmışlığının benim saptadığım üç nedeni var: 1. IX-XI. yüzyıllarda yaşanan 
Arap aydınlanmasının nedeni fetihlerde kazanılan  ... 
 
Oyunu Sürdürmek 
m.airporthaber.com/article.php?id=1227 

 
 

1 Nis 2013 - Yanına giderek, neden 50 liralık değil de, 5 liralık banknotu aldığını sorar. ...Bu döngünün 
süreklilik arz etmesidir işte “geri kalmışlık” ve temel  ... 
[PDF] 
 
toplumsal gelişme açısından - Dumlupınar Üniversitesi 
sbe.dumlupinar.edu.tr/12/51-64.pdf 

 
 
 

yazan: E YILDIRIM - İlgili makaleler 

ikinci nedeni ise, Batının batı-dışı toplumlarla olan ilişkileriyle yakından .... dünyasında “geri kalmışlığın” 
nedenini arayan ya da kapitalizmin neden bu. 
 
Türkiye'de Sıtma Mücadelesi (1924-1950) 

http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/10003422.pdf
http://www.afyonhaber.com/kose-yazarlari/3-maymun/gecti-zamaniyye-la-havle-fuzuliyye.htm
http://egitimedair.net/e%C4%9Fitim-%C3%B6%C4%9Fretim/2549-egitim-sistemine-kisa-bir-bakis
http://www.melihersoy.com/wp-content/uploads/2012/04/bag%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1k-okulu-elestirisi1.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:M3i8jXzbBAD2LM:scholar.google.com/
http://www.cev.org.tr/Default.aspx?pageID=18&nID=1142
http://m.airporthaber.com/article.php?id=1227
http://sbe.dumlupinar.edu.tr/12/51-64.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:DZEqkjplaBJ0dM:scholar.google.com/
http://www.tparazitolderg.org/text.php3?id=392


140 
 

www.tparazitolderg.org/text.php3?id=392 
 
 
 

yazan: F TUĞLUOĞLU - Alıntılanma sayısı: 2 - İlgili makaleler 

... yaşanan Milli Mücadele ülkede büyük miktarda nüfus kaybına neden oldu ve ...kalkınma sürecinin 
başlaması için ülkenin sağlık konusundaki geri kalmışlığı,  ... 
[DOC] 
 
Dosyayı açın - AB Veteriner Hekim Platformu 
www.abveteriner.org/dosyalar/gelecek.doc 

 
 
 

yazan: M ALKAN - İlgili makaleler 

Günümüzde ulusların gelişmişlik ve geri kalmışlık ölçütlerinden birini de o ulus ... Bu gelişmenin en 
önemli nedeni olarak gördüğümüz çevre faktörleri içinde  ... 
 
EC 179 Sosyal Sorunlar ve Eleştirel Düşünce I - Öğretim Programı ... 
ects.bilgi.edu.tr/AkademikProgramlar/Pages/.../course.aspx?...62... 

 
 

Tartışma: Küresel eşitsizliklerin ardındaki nedenler neler olabilir? ... “Ortadoğu'nun ve İslam'ın geri 
kalmışlığının nedenleri üzerine,” İşletme İktisat Finans Dergisi  ... 
 
Siyaset Bilimi Deneme Sınavları - Edubilim 
www.edubilim.com › ... › Deneme Sınavları › 4.Sınıf Deneme Sınavları 

 
 
 

5 Eki 2009 - 32-) Geri kalmış ülkelerde, geri kalmışlığın nedeni olarak görülen eski yapıların ve onların 
gerisindeki güçlerin yıkılabilmesi için savaşım veren  ... 
 
Orman Bölge Müdürü için konuştu! - Medyabar 
medyabar.com/haber/46897/bu-konusma-sakaryayi-karistirir.aspx 

 
 

15 Ara 2012 - Neden biliyor musunuz Sayın Bakanım, Siz hiç Türkiye'de -sizlere de ...ortaya 
çıkarılmışken,Sakaryada geri kalmışlığın nedeni olan fitne fesat  ... 
 
Yurttaş Toplumu - İdea Yayınevi 
www.ideayayinevi.com/noesis/iii.../b_yurttas.../yurttas_toplumu_01.htm 

 
 

Modernizmin Klasisizme düşmanlığının nedeni Klasik olanın bir Bilgi, Değer, Anlam, Erdem, Türe idealizmi 
olması, bütününde ussal olmasıdır. ... İslamik kültürlerin geri kalmalarının nedenini İslamın pozitif 
içeriğinde ..... __Geri Kalmışlık. 
 
ENGİN ÜNSAL/ Türk-İş'de neler oluyor? -(TAMAMI) - Aydınlık 
www.aydinlikgazete.com/yazarlar/.../19862-turk-isde-neler-oluyor-.html 

 
 
 

10 Mar 2013 - Sendikacılığımızın geri kalmışlığının en önemli nedenlerinden biri budur. Türk-İş yeni 
dönemde hem kendi içinde ve hem de üyesi sendikalarda  ... 
 

https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=14713639530867783808
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:gPiEdjJZMcwGGM:scholar.google.com/
http://www.abveteriner.org/dosyalar/gelecek.doc
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:f6Kzvp5XGpRJ3M:scholar.google.com/
http://ects.bilgi.edu.tr/AkademikProgramlar/Pages/Programlar/course.aspx?CourseId=EC%20179&programID=62&fakulte=1&type=Lisans
http://www.edubilim.com/forum/siyaset_bilimi_deneme_sinavlari-t15923.0.html
http://www.edubilim.com/forum/deneme_sinavlari-b724.0/
http://www.edubilim.com/forum/4sinif_deneme_sinavlari-b728.0/
http://medyabar.com/haber/46897/bu-konusma-sakaryayi-karistirir.aspx
http://www.ideayayinevi.com/noesis/iii.%20t%C3%B6rellik/b_yurttas_toplumu/yurttas_toplumu_01.htm
http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/engn-uensal/19862-turk-isde-neler-oluyor-.html
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İslam'da Resmin Hükmü - Guraba-Der 
www.guraba-der.com/makaleler/.../230-slamda-resmin-huekmue.html 

 
 

Müslümanların sosyal, siyasî, askerî ve ekonomik alanlarda yaşadığı bu geri kalmışlığın nedeni; İslam'ın 
hayat sahasından çıkarılması sonucunda inanç ve  ... 
 
M. Kemal Atatürk'ün mal varlığı, serveti (Geniş kapsamlı) | Belgelerle ... 
belgelerlegercektarih.wordpress.com/.../m-kemal-ataturkun-mal-varligi-s... 

 
 
 

3 Tem 2012 - Kemalist tarihçi Sina Akşin'in bu konuda; “Atatürk'ün neden .... Osmanlı öncesi geçmişi 
ululamaya ve Islâm'ı geri kalmışlığa sebep olarak  ... 
 
Bilgisayar Öğrenmek İstiyorsanız Torununuzla İyi Geçinmelisiniz ... 
www.karamaninternet.com/bilgisayar-ogrenmek-istiyorsaniz-torununuzl... 

 
 

9 Kas 2013 - Ayrıca geri kalmışlığın nedenlerini de yine araştırırsanız emperyalistlerin ve Haçlı Ordularının 
İslam Ülkelerinin sahip olduğu zenginliklerinin  ... 
 
İslam Deklarasyonu / İslami Yeniden Doğuşun Sorunları | Aliya ... 
www.birazoku.com/islam-deklarasyonu-islami-yeniden-dogusun-sorunlari 

 
 

4 Eyl 2009 - Bu sebepten dolayı, bir halk neden geri kalır sorusuna kesin ve tam bir cevap yoktur ve 
olamaz. ... Bugün ise geri kalmışlık vardır. 
 
Erzurum'a helva yapan lazım… - Erzurum Olay Gazetesi 
www.erzurumolay.com/m_484_erzurum’a-helva-yapan-lazim….html 

 
 

10 Haz 2013 - Neden? *. Şehrin geri kalmışlığı bu gün değil elbette. Yıllar öncesinden bir düşüş kaydederek 
bu günlere geldi Erzurum. Amacım kara tablo  ... 
 
TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİ VE KIBRIS 
www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/ 

 

İki dünya savaşına neden olan kömür ve çelik üzerinde egemenlik kurmaya .... Bu engellerin başlıcaları, 
ekonomik ve sosyal geri kalmışlık katagorisinde  ... 
[PDF] 
 
Birleşmiş Milletler Gelişme Hakkı Bildirisi Işığında ... - Ankara Barosu 
www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1996-4/6.pdf 
geri kalmışlık (under - development) ile ilgili normatif bir rejim getirme çabalarından biridir. .... İnsan-
hakları ihlallerinin temelinde yatan sebepleri belirlemek, -. 3. 
 
“BİLGİ `nin” Bu oluşumlardaki Rolü:(IV) - Üniversite ve Toplum Dergisi 
www.universite-toplum.org/text.php3?id=84 yazan: İ Gedik 

     Toprağa gömülen bir bedenin neden ve nasıl yok olduğunu anlayamayıp, bu     bedenlerin Tanrılar 
tarafından .... Geri kalmışlığın nedeni yukarıda belirtilmiştir. 

 
ıı.mahmut'tan günümüze " batılılaşma...“ 2 - Duzceyerelhaber 
www.duzceyerelhaber.com/.../16239-IIMAHMUTTAN-GUNUMUZE-B... 

 

http://www.guraba-der.com/makaleler/eserleri/230-slamda-resmin-huekmue.html
http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/07/03/m-kemal-ataturkun-mal-varligi-serveti-genis-kapsamli/
http://www.karamaninternet.com/bilgisayar-ogrenmek-istiyorsaniz-torununuzla-iyi-gecinmelisiniz.-149yy.htm
http://www.birazoku.com/islam-deklarasyonu-islami-yeniden-dogusun-sorunlari
http://www.erzurumolay.com/m_484_erzurum%E2%80%99a-helva-yapan-lazim%E2%80%A6.html
http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1996-4/6.pdf
http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=84
http://www.duzceyerelhaber.com/Munir-AKTOLGA/16239-IIMAHMUTTAN-GUNUMUZE-BATILILASMA-2
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11 Haz 2013 - CUMHURİYET NEDEN KENDİNİ ÜRETEBİLDİ. .... Hani o, “geri kalmışlığın” nedenlerini bulmak, 
Batı'yı keşfetmek için Batı'ya gönderilen  ... 
[PDF] 
 
süleymaniye kürsüsündeki vaiz - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
uam.mehmetakif.edu.tr/mehmetakif/files/sem/12.pdf 

 
 
 

yazan: NK KARABİBER - İlgili makaleler 

19. yüzyıl da Müslümanların geri kalmışlığını kendine dert edinmiş dönemin nice şahsiyetleri vardır. Geri 
kalmışlığın nedenleri ve çözüm önerileri başlığında bir  ... 
 
Dershanelerden ortak tepki: Kapatma kararı eğitimde kaosa neden ... 
www.ibmistihdam.com/dershanelerden_ortak_tepki-l-1-sayfa_id-333-id-... 

 
 

Dershanelerden ortak tepki: Kapatma kararı eğitimde kaosa neden olur , ... Doğan, "Bir ülkenin geri 
kalmışlığını ilerletmek, hızlandırmak, bir ülkeye çökertmek  ... 
[PDF] 
 
yoksulluk perspektifinden küresel kalkınma sürecinde türkiye ... 
web.sakarya.edu.tr/~kaymakci/makale/yoksullukperspektifi.pdf 

 
 
 

yazan: O Kaymakcı - İlgili makaleler 

ülkelerin az gelişmiş olarak kalmasında en büyük nedenlerden biri, .... Neoklasik iktisatçılar, “az gelişmişlik” 
ya da “geri kalmışlık” kavramlarını kapitalist  ... 
 
Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/about/Türkiyeʼde_geri_kalmışlığın_tarih.html?... 

 

... web, tablet, and phone. Go to Google Play Now ». Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi. Front Cover. İsmail 
Cem. Cem Yayınevi, 1970 - Turkey - 428 pages. 
 
Türkiye: Kadın ve Sürekli Devrim - International Communist League 
www.icl-fi.org/turkish/kadin.html 

 
 
 

Ama mutsuzluk gerçek bir intihar nedeni olsaydı Türkiye'deki kadınların yarısı intihar ederdi. ... Sadece işçi 
sınıfı geri kalmışlığın zincirlerini paramparça edebilir. 
 
ÖZGÜRLÜĞÜN İSLAMİ YOLU (MU?) - Hasturk 
www.hasturktv.com/arsiv/6443.htm 

 
 

19 Kas 2013 - İslamiyet'in, Batılı ülkelere göre her yönden geri kalmışlığını, çağını ...yer alırken, aynı 
koşullara sahip İslamiyet bunu neden başaramamıştı? 
[DOC] 
 
sodes 2012 yılı projeleri için tıklayınız... 
www.sirnak.gov.tr/ortak_icerik/sirnak/.../2012%20projeler.docx 

 

http://uam.mehmetakif.edu.tr/mehmetakif/files/sem/12.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:ja3BF8wtxPtFbM:scholar.google.com/
http://www.ibmistihdam.com/dershanelerden_ortak_tepki-l-1-sayfa_id-333-id-63566-g_id-34948
http://web.sakarya.edu.tr/~kaymakci/makale/yoksullukperspektifi.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:rTM8i5pnU1xZgM:scholar.google.com/
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye%CA%BCde_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarih.html?id=iSLUAAAAMAAJ
http://www.icl-fi.org/turkish/kadin.html
http://www.hasturktv.com/arsiv/6443.htm
http://www.sirnak.gov.tr/ortak_icerik/sirnak/YATIRIMLAR/SODES/2012%20projeler.docx
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Bölgemize ve özellikle ilimize baktığımızda değişik nedenlerden ötürü eğitim ..... Bugeri kalmışlık bölgedeki 
pek çok sorunun temelini oluşturmaktadır. 
 
İslam dünyasının geri kalmışlığı dinsel bir özellik değildir 
www.batiantalya.com.tr/islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-dinsel-bir-ozell... 

 
 

12 Kas 2013 - İslamiyetin kurulmasından sonra Arap dünyasında, özellikle 900 ile 1200 yılları arasında sanat 
ve bilim alanında büyük bir gelişmenin olduğu ... 
 
Bağımsız kadın örgütlenmesi 
www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/310.../1074-bagimsiz-kadin-orgutlenme... 

 
 

NEDEN KADINLAR İÇERİSİNDE ÖZEL BİR ÇALIŞMA VE ÖRGÜTLENME? 1. Sermaye... kültürün saldırısı altında 
kişiliksizleştirme, bu geri kalmışlığı perçinledi. 
 
Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar by Tezer Özlü — Reviews ... 
https://www.goodreads.com/.../2368907.Tezer_zl_den_Leyl_Erbil_e_M... 

 
 

Kullanıcı oyu: 4 - 66 oy 

Avrupa'da yaşayan Türkler, Türkiye'nin geri kalmışlığının nedenleri ve çözüm önerileri) şaşırdım. Evliliği, 
hastalık süreci ve kızı ile olan ilişkisini yüzeysel de olsa  ... 
[PDF] 
 
Atatürk Bayrağı 
www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/adeob-eki98/2.pdf 

 
 

geri kalmışlığın içteki nedenlerini kaynaklarıyla birlikte yenilgiye uğratan utkusu yüreklerimizin sönmez 
ateşidir. Sömürgecilik anlayışının yıkılması. tutsak  ... 
 
Mustafa kemal neden demiryollarına önem vermiştir... - Eodev.com 
eodev.com › Sosyal Bilgiler › İlkokul 

 
 
 

20 Nis 2013 - Milli Mücadele başarıya ulaşıp da bağımsızlık kazanıldığı zaman ülke geri 
kalmışlığının yanında, bir de savaş nedeniyle tahrip olmuştu. 
 
İzler: İslam Medeniyeti ve Modern Bilimin Doğuşu 
caglarkaraca.blogspot.com/.../islam-medeniyeti-ve-modern-bilimin.html 

 
 
 

18 Eki 2012 - İslam toplumlarının bilimde neden geri kaldığı sorusu, bilimsel ilerlemelerin... Böylelikle 
doğudaki geri kalmışlıkla birlikte, batıdaki ilerlemeyi de  ... 
 
Arap baharı Diriliş Saati'nde | Dergi | - Dünya Bülteni 
www.dunyabulteni.net/?aType=haberYazdir&ArticleID=206229... 

 
 

http://www.batiantalya.com.tr/islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-dinsel-bir-ozellik-degildir-makale,999.html
http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/310-sayi-136/1074-bagimsiz-kadin-orgutlenmesi
https://www.goodreads.com/book/show/2368907.Tezer_zl_den_Leyl_Erbil_e_Mektuplar
http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/adeob-eki98/2.pdf
http://eodev.com/gorev/552208
http://eodev.com/arsiv/39-Sosyal_Bilgiler
http://eodev.com/arsiv/39-Sosyal_Bilgiler/1-_lkokul
http://caglarkaraca.blogspot.com/2012/10/islam-medeniyeti-ve-modern-bilimin.html
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haberYazdir&ArticleID=206229&tip=haber
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16 Nis 2012 - Yukarıda bahsedilen dosya konuları haricinde "İslam Dünyasının Geri Kalmışlığının 
Nedenleri", "Her Şeyin İlacını Doğru Kullanmak", "Ahlak  ... 
 
"Ortadoğu'yu Tanımıyoruz" | DünyalılarDünyalılar 
dunyalilar.org/ortadoguyu-tanimiyoruz.html 

 
 

7 Şub 2013 - Neden Ortadoğu bu denli önemli bir yer oluyor bütün dünya için? ...Doğrusu, geri 
kalmışlık sadece Ortadoğu'nun yaşadığı bir durum değil. 
 
biyografi.net: Mehmet Bayrakdar biyografisi burada ünlülerin ... 
www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3645 

 
 
 

Bazıları Batı'nın bilimde ve teknolojide bu seviyeye gelmelerinin sebepleri ... İslâm dini ile bir ilgisi yoksa, 
İslâm dünyasının geri kalmışlığının sebepleri nedir? 
 
Ümmete Zehirli Fikirler Nerden Geldi? Aydın Adak - KöklüDeğişiim 
kokludegisim.net/index.php?kd=makaleoku&id=318 

 
 

30 Eyl 2013 - İslam ümmetinin bugünkü geri kalmışlığının ve taşımış olduğu bozuk fikirlerin nedeni İslam'ı 
anlamadaki zafiyetindendir. Özellikle İslam'a giren  ... 
 
AKRABA EVLİLİKLERİ, sakıncaları, sorunları, sakat doğum, belirtileri ... 
www.xbebek.com/akraba-evlilikleri.html 

 
 
 

... Asya ve Kafkaslarda çokça görülen akraba evlilikleri genellikle gelişmemişliğin yanigeri 
kalmışlığın simgesi olarak kabul edilir. Akraba Evliliği Neden Yapılır? 
 
Mehmet Akif ERSOY Yılı Etkinlikleri - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
www.kultur.gov.tr/TR,12228/mehmet-akif-ersoy-yili-etkinlikleri.html 

 
 

... İslâm, Mehmet Akif'in Emperyalizme Bakışı, Mehmet Akif'e Göre Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Mehmet 
Akif'in Toplumsal Sorunlara Bakışı olarak belirlenmiştir. 
 
"Çocuk yaşta evlilik yasa ile engellenemez" Türkiye'nin en büyük ... 
www.yeniasir.com.tr/Politika/.../cocuk-yasta-evlilik-yasa-ile-engelleneme... 

 
 
 

5 Şub 2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Erken evliliklere ve çocuk annelere, geri 
kalmışlığın, feodal yapının ve eğitimsizliğin neden  ... 
[PDF] 
 
Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz 
www.inovasyon.org/getfile.asp?file=AYK.Yar.Yen.I.Surum.31.12... 

 
 

neden bilgi toplumu ölçütlerine uygun bir yaratıcılığa dönüştürmekte ... Türkiye'nin geri kalmışlığının 
nedenlerini ortaya koyabilmek için, özellikle 1960'lı yıllarda,. 
 

http://dunyalilar.org/ortadoguyu-tanimiyoruz.html
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3645
http://kokludegisim.net/index.php?kd=makaleoku&id=318
http://www.xbebek.com/akraba-evlilikleri.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,12228/mehmet-akif-ersoy-yili-etkinlikleri.html
http://www.yeniasir.com.tr/Politika/2012/02/05/cocuk-yasta-evlilik-yasa-ile-engellenemez
http://www.inovasyon.org/getfile.asp?file=AYK.Yar.Yen.I.Surum.31.12.2012.pdf
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Çarpık Kentleşme Geri Kalmışlığın Bir Sonucu!-Haberler | yapi.com.tr 
www.yapi.com.tr/.../carpik-kentlesme-geri-kalmisligin-bir-sonucu_7492... 

 
 

10 Ara 2009 - ... çarpık kentleşmenin geri kalmış ve geri kalmışlığı atmaya çalışan. ...''Bu yapıyı önleyecek 
kurumlar var, ama neden çarpık kentleşme oluyor. 
 
51 - YÜKSEKÖĞRETİM KURULU/The Council of Higher Education 
yeniyasa.yok.gov.tr/?page=yorumlar&c=&paged=51 
Adaletsizlikler, çağdışı uygulamalar ve subjektif araçlar üniversitelerimizi geri bırakmıştır. küçük ... aksine 
insanların çalışmalarını süreye yaymasına neden olacaktır. .... kamu düzenindeki bozukukların, 
toplumsal geri kalmışlığın en öneml. 
 
ERTUĞ YAŞAR - Üç Çocuk - Denizhaber 
www.denizhaber.com.tr/Yazar/ertug-yasar/292/uc-cocuk.html 
3 Tem 2013 - Türkiye'nin ekonomik ve politik geri kalmışlığının en önemli ve belki de birinci nedeni olarak 
hızla artan nüfus gösterilirdi. O yıllarda Türkiye'nin  ... 
 
DİNSİZ PKK 
www.alisiasi.com/forum/index.php?topic=7522.0;wap2 

 
 

20 Mar 2007 - Geri kalmışlığı İslamiyet'le bütünleştiren fikrin Jöntürklere kadar dayandığını 
kaydeden ... Buradaki mutsuzluğun pek çok nedeni var." Bu arada  ... 
[PDF] 
 
KÜRT SORUNU - BAŞKENT-SAM Başkent Üniversitesi Stratejik ... 
sam.baskent.edu.tr/makaleler/kurt_sorununda_politik_psikoloji.pdf 
veya feodal geri kalmışlık kapsamında değerlendirilen “Kürt Sorunu”, ... iten nedenleriaraştırmak amacıyla 
geliştirilen psikoloji ve siyaset ikilisinin ortak ürünü  ... 
 
Türkiye'de Bölgesel Farklılıkların Nedenleri ve Bu Farklılıkların 
www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/mehmetkirmic.pdf 
TÜRKİYE¶DE BÖLGESEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ. VE ... bulunmaktadır. Durgun ve geri bölgelerden 
gelişmiş bölgelere doğru meydana gelen göçler; bir. 
[PDF] 
 
Kültür Tarihçiliği Kıskacında Türkiye Arkeolojisi ... - WordPress.com 
tagturkey.files.wordpress.com/2013/10/c3a7ilingiroc49flu-tagmetin.pdf 
'geri kalmışlığının' nedeni olarak bir çeşit günah keçisi olarak ortaya sürülmektedir. Şüphesiz,. Türkiye 
üniversitelerindeki ilk arkeoloji bölümlerinin Almanya'dan  ... 
 
MELAYÊ TORÎ - Aqilmend | Nusaybin - Nusaybinim.com ... 
nusaybinim.com/MELAY_TOR+Aqilmend_yazi593.html 
24 Nis 2013 - Düne kadar bu halkın geri kalmışlığının en büyük nedenini din ... gelip, Kürdlerin geri 
kalmışlıklarının en büyük nedeni dindir diye avam kesime  ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi : Bütün Eserleri 1 - İsmail ... 
www.pegem.net › Anasayfa › Kategoriler › Yeni › Yeni 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, ... tarihten şimdiki zamana 
uzanan bir süreçte, neden-sonuç ilişkileri içinde ve bir  ... 
 
Atatürkiye.com > Metin > İlkeleri > Devletçilik 
www.ataturkiye.com/metin/devletcilik.html 

 

http://www.yapi.com.tr/haberler/carpik-kentlesme-geri-kalmisligin-bir-sonucu_74928.html
http://yeniyasa.yok.gov.tr/?page=yorumlar&c=&paged=51
http://www.denizhaber.com.tr/Yazar/ertug-yasar/292/uc-cocuk.html
http://www.alisiasi.com/forum/index.php?topic=7522.0;wap2
http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/kurt_sorununda_politik_psikoloji.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/mehmetkirmic.pdf
http://tagturkey.files.wordpress.com/2013/10/c3a7ilingiroc49flu-tagmetin.pdf
http://nusaybinim.com/MELAY_TOR+Aqilmend_yazi593.html
http://www.pegem.net/kitabevi/kitap_detay.aspx?id=94102
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/baslik.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/3-106-Yeni-kategorisi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/urunler.aspx?id=758
http://www.ataturkiye.com/metin/devletcilik.html
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... Türkiye'ye geri kalmışlığın ve maddi yoksunlukların bir türevi halinde girmişti. Devletçiliğe neden olan 
sosyal, tarihsel, ekonomik ve tarihsel etkenlere eğilmek  ... 
 
İslam Devletleri Neden Geri Kalmış Ülkeler Arasında? - Forum Alev 
www.forumalev.net › ... › Ciddi Konular › Seçkin Forum 

 
 
 

30 Eyl 2008 - İslam devletleri neden bu kadar teknolojik ve bilimsel yönden geri kalmış.... Afganistan, 
Pakistan, Arap emirlikleri geri kalmışlıktan ziyade işine  ... 
 
Neden türk islam birliği? - meridyen2 - Blogcu.com 
meridyen2.blogcu.com/neden-turk-islam-birligi/10702216 

 
 

... teknolojide çağın gerisinde kalınmış olması, ekonomik geri kalmışlık gibi bazı ...Müslümanların birbirleri 
ile çekişmesine neden olan, onları ana konulardan  ... 
 
Güncel Tarih: Saklanan Tarihimiz yada Osmanlı Hakkında Bilmek ... 
www.gunceltarih.org/.../saklanan-tarihimiz-yada-osmanl-hakknda.html 

 
 
 

Türk Devrimcileri için Osmanlı yıkılmaya yüz tutmuş, geri kalmışlığın pençesindeki, idari .... Bugün 
yaşadığımız bu anlaşılmazlığın nedenlerinden birisi de budur. 
 
Haber 61-Trabzon - Küresel iklim değişimi - Haber61.Net 
www.haber61.net/author_article_print.php?id=977 

 
 

Başka deyişle gece çekilen uydu fotoğrafları bir yandan geri kalmışlığın karanlık ...miktarı günümüzde en 
üst düzeye çıkmış ve iklim değişimine neden olmuştur. 

 

Beyaz Adamın Üstünlüğü | Sare Şanlı - On5yirmi5 
www.on5yirmi5.com/yazar/sare-sanli/.../beyaz-adamin-ustunlugu.html 

 
 

21 Oca 2013 - Bu sömürgeciliğin altında yatan neden hiç tartışmasız beyaz adamın ...Suçlar, ölümler, geri 
kalmışlığın göstergesi olan eksiklikler, isyanlar,  ... 
 
Devlet Borçlanmasının Gelecek Nesillere Yükü 
koprugenclik.org/yaziyiyazdir.asp?id=18 

 
 
 

Devlet borçlanmasının doğuşu ve gelişimi birçok tartışmaya neden olmuş, klasik ve ...nedenleri ile ilgili 
olarak, ülkelerin gelişmişlik ve geri kalmışlık düzeyleri,  ... 
[PDF] 
 
Tam Metin (PDF) - Tarih Okulu Dergisi 
www.johschool.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=68 

 
 

http://www.forumalev.net/seckin-forum/234092-islam-devletleri-neden-geri-kalmis-ulkeler-arasinda.html
http://www.forumalev.net/ciddi-konular/
http://www.forumalev.net/seckin-forum/
http://meridyen2.blogcu.com/neden-turk-islam-birligi/10702216
http://www.gunceltarih.org/2012/03/saklanan-tarihimiz-yada-osmanl-hakknda.html
http://www.haber61.net/author_article_print.php?id=977
http://www.on5yirmi5.com/yazar/sare-sanli/117017/beyaz-adamin-ustunlugu.html
http://koprugenclik.org/yaziyiyazdir.asp?id=18
http://www.johschool.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=68
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“Doğu”nun neden geri kaldığına dair çıkarımlar yapılan bu rapordan ilginç sonuçlar ...hâkimiyeti olarak 
gösterilir – geri kalmışlık sebebi olarak öne çıkarmasının. 
[PDF] 
 
İyi Niyet, Yoksulluk ve Piyasa 
www.ozgurtoplumundegerleri.com/.../Mustafa_Erdogan_Iyi_Niyet_Yok... 

 
 

gerçek nedenleri üstünde düşünmek yerine, çözüm diye çoğu çocuksu ... iktisatçı Peter Bauer'in 
araştırmaları Üçüncü Diinya'nın geri kalmışlığının temel. 
 
TÜRKİYE'NİN VE DENİZCİLİĞİMİZİN GERİ KALMIŞLIĞI II 
www.dekaspilot.com/dks/yazilar/makale.php?id=195 

 
 

Türkiye'nin geri kalmışlığının ana nedenlerinin başında "genel insan kalitemizdeki yetersizlik" geldiğine 
göre, bu yetersizliğin nedenlerini araştırıp, bulmak ve o  ... 
 
Din geri kalmışlığın başlıca nedeni mid... - TURKBASE Online ... 
turkbase.de/tb/forum/thread.php?id=61364&forum=2&start=0 

 
 

24 May 2012 - 12 gönderi 

din geri kalmisligin nedeni degildir.. dinler dahil hersey insanligin gelisimi icin birer aractir.. nasil 
kullanacagimiz bizim elimizde. yani geri ... 
 
Küresel Finans Krizi, Faiz Mekanizması ve Türkiye nin geri ... 
www.turansam.org/makale.php?id=1471 

 
 

31 May 2010 - 2008 finansal krizi, küreselleşme olgusu ve faiz otomatizması ile Türkiye nin geri 
kalmışlığının nedenlerini örnek projeler ve neden sonuç  ... 
 
Sudan'ın geri kalmışlık nedeni: Besmele! imiş - kanlica - Blogcu.com 
kanlica.blogcu.com/sudan-in-geri-kalmislik-nedeni-besmele.../3247233 

 
 

Sudan'ın geri kalmışlık nedeni: Besmele! Habertürk'ün güzide programcısı Sevilay Yüksel. 
 
İslam Dünyası Geri mi Kaldı? - Feyz Dergisi 
www.feyzdergisi.com/icerik/1977/islam-dunyasi-geri-mi-kaldi.html 

 
 

10 Eki 2010 - Bu yargı, rasyonellikten uzak, geri ve ilkel bir düşünce sefaletinin .... İslam dünyasının geri 
kalmışlığının nedeni İslam değil, Müslümanlar ve  ... 
 
Siyaset Bilimi - Sayfa 173 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9750602935 

Prof.Dr. Nüvit GEREK - 2010 - Policy 

Geri kalmış ülkelerin en önemli sorunlarından birisi, ulusal birliği ve ... |f*jfl SIRA SİZDE)Geri kalmışlığın 
nedeni olarak görülen eski yapıların ve onların  ... 
 
Batı-Müslüman dünyası ilişkileri 
www.kibrisgazetesi.com/printa.php?col=94&art=18290 

 

http://www.ozgurtoplumundegerleri.com/res/Mustafa_Erdogan_Iyi_Niyet_Yoksulluk_ve_Piyasa.pdf
http://www.dekaspilot.com/dks/yazilar/makale.php?id=195
http://turkbase.de/tb/forum/thread.php?id=61364&forum=2&start=0
http://www.turansam.org/makale.php?id=1471
http://kanlica.blogcu.com/sudan-in-geri-kalmislik-nedeni-besmele-imis/3247233
http://www.feyzdergisi.com/icerik/1977/islam-dunyasi-geri-mi-kaldi.html
http://books.google.com.tr/books?id=efLOdD9QA_kC&pg=PA173&lpg=PA173&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+nedenleri&source=bl&ots=6k01tIRn9s&sig=qLv0AvyKgzkf1QlVupkY9bhkuBY&hl=tr&sa=X&ei=hV2pUq2rL6n1yAOc74GwBA&ved=0CHAQ6AEwCTisAg
http://www.kibrisgazetesi.com/printa.php?col=94&art=18290
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21 Ağu 2011 - Geri kalmışlığın nedenleri konusunda ise görüşler farklı. Müslümanlar, ekonomik geri 
kalmışlıklarının nedeninin Batı politikaları olduğuna  ... 
 
Besmele ile söze başlamak geri kalmışlık nedeni mi? haberi | Haber ... 
www.haberaktuel.com/besmele-ile-soze-baslamak-geri-kalmislik-nedeni-... 

 
 

24 Oca 2008 - Habertürk'ün güzide programcısı Sevilay Yükselir canlı yayında Sudan ile ilgili öyle "derin" bir 
analiz yaptı ki sormayın... "Pot kırmış" denilip ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Kitabı - İsmail CEM Kitabı | Kitap ... 
www.kitapokuyoruz.com/kitap/.../Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/ 

 
 

İleri Osmanlı toplumdan yola çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu kitap,geri kalmışlığı alt 
edemeyen son iki yüzyıllık iktidarların, hangi ortak  ... 
 
Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları Ve ... 
www.turkhukuksitesi.com › ... › Bilimsel İncelemeler 

 
 

5 Tem 2005 - Bunun nedeni olarak çıkar gruplarının ya da sivil toplum kuruluşu şeklinde...... Cem, İsmail, 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi,  ... 
1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 2 ? Geri Kalmış Ülkelerin ... 
www.insanokur.org/?p=25825 

 
 

25 Oca 2011 - Geri kalmışlığımızın bir nedeni de bu yanlış eğitim tutumundan ileri gelmektedir. 
Okullarımız, özellikle üniversite ve yüksek okullarımız, büyük  ... 
 
Geri Kalmışız ... | Yazdir | Hürseda Haber 
hurseda.net/printAuthor.php?id=674 
İslam düşünce tarihi unutulup yazının başında ifade ettiğim gibi zamandan kesilerek tarihinden bihaber bir 
şekilde geri kalmışlığın nedeni kabul edilmektedir. 
 
Turkish Maritime | Kendini ve Ülkesini Geri Bırakan Kurum- TCDD 
www.turkishmaritime.com/newsdetails.aspx?haber=129 

 
 

Limanların gelişmemesi ve deniz taşımacılığının geri kalma nedeni, ... 50 yıldır kamyonların sebep olduğu 
kazaların asıl kaynağı – TCDD'nin geri kalmışlığı. 
 
Geri Dönüşün Gerçek Nedeni - Baktabul Forum 
www.baktabul.net › GÜNCEL HABERLER › Dünyadan Haberler 

 
 

3 Mar 2008 - &quot;Geri dönüş&quot;ün gerçek nedeni 03 Mart 2008 Pazartesi 11:12 Türk Silahlı 
Kuvvetleri .... Geri Kalmışlığın Tek Nedeni Kitap Okumamak. 
 
Tüm Kitaplar: Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye, İbrahim ... 
www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=78495 

 
 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye, İbrahim Sevindirici, Ayyıldız Yayınları, Geleneksel Tarım Ekonomisi 
yapısının, gelişmiş ülkelerce çoktan terkedilip, nüfusun ... 
 

http://www.haberaktuel.com/besmele-ile-soze-baslamak-geri-kalmislik-nedeni-mi-haberi-107634.html
http://www.kitapokuyoruz.com/kitap/82703/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_206.htm
http://www.turkhukuksitesi.com/art_listing.php?cid=17
http://www.insanokur.org/?p=25825
http://hurseda.net/printAuthor.php?id=674
http://www.turkishmaritime.com/newsdetails.aspx?haber=129
http://www.baktabul.net/dunyadan-haberler/87449-geri-donusun-gercek-nedeni.html
http://www.baktabul.net/guncel-haberler/
http://www.baktabul.net/dunyadan-haberler/
http://www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=78495
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İslam Dünyası Allah'ı, İnsanı Ve Varlığı Anlamsızlaştırmanın Bedelini ... 
mevlutkirac.wordpress.com/.../islam-dunyasi-allah’i-insani-ve-varligi-anl... 

 
 

11 Kas 2006 - Bunun birçok nedeni olduğu muhakkak. Ahlaki değerlerden yoksun oluş belki de bu geri 
kalmışlığın en temel nedenlerinden biri. Ahlak bir  ... 
 
"Besmele geri kalmışlık göstergesi"(?) - DrTus 
www.drtus.com › DrTus.com Forum Ana Sayfası › Güncel-Aktüalite 

 
 

25 Oca 2008 - 18 gönderi 

Olay bundan sonra... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten çok gerideler, 
onu söyliyeyim yani, çok gerideler;  ... 
 
ayaan hırsı alı: bakıre kafesı - Ateist Haber 
ateisthaber.net/ayaan-hirsi-ali-bakire-kafesi/ 

 

Müslümanların geri kalmışlığı, uzmanlara göre, batı emperyalizmi, elverişsiz ...çapındaki geri 
kalmışlıklarının nedeni olduğu varsayımı tarihçi Bernard Lewis  ... 
 
zonguldak neden geri kaldı? - Ereğli Önder Gazetesi 
www.ereglionder.com.tr/haber/39zonguldak-neden-geri-kaldi39/44020/ 

 
 

16 Ağu 2012 - ... gelişemediği şeklindeki saptamalarına kendisinin ve partisinin de katıldığını ifade eden 
Köktürk, geri kalmışlığın nedenlerini ise şöyle anlattı: 
 
Hamilelere Folik Asit Önerilmesinin Nedeni! : Çorlu Şifa Hastanesi 
www.corlusifa.com › makaleler › kadin-sagligi 

 
 

Dr. Memet Özek bu durumun geri kalmışlığın bir göstergesi olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor: "Bu 
hastalık bir ülkede sağlık sisteminin geri olduğunu  ... 
 
Gülermisin Ağlarmısın? - Arsiv - Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com ... 
www.n-f-k.com › ... › Diğer › Güncel › Arsiv 

 
 

25 Oca 2008 - 12 gönderi - 9 yazar 

posted in Arsiv: Besmele geri kalmışlık göstergesi' Habertürk'te Sevilay Yükselir canlı yayında Sudan ... Geri 
kalmışlığın nedeni bakın neymiş; 
 
Terörizm, Yoksulluk ve İslam'ın Sorumluluğu - Hilafet Dergisi - Islam ... 
rasidihilafet.org/dergi/H180-189/H181/06.htm 

 
 

Anwar İbrahim devamında bu geri kalmışlığın sebebi olarak Müslüman ülkelerinde otoriter yöneticilerin 
olmamasını da eklemiştir. Bunu da yine Müslümanların  ... 
 
Besmele geri kalmışlık göstergesi mi? / - İyibilgi.com 
www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=51497&do=print 

 

25 Oca 2008 - Programının sunucusu Sevilay Yükselir, Sudan'ın "çok geri kalmış bir ülke" olduğunu 
anlatıyor. Buraya ... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş;. 
 

http://mevlutkirac.wordpress.com/2006/11/11/islam-dunyasi-allah%E2%80%99i-insani-ve-varligi-anlamsizlastirmanin-bedelini-ilerleyememe-ve/
http://www.drtus.com/yeni/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22618&start=0
http://www.drtus.com/yeni/modules.php?name=Forums&file=index
http://www.drtus.com/yeni/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=40
http://ateisthaber.net/ayaan-hirsi-ali-bakire-kafesi/
http://www.ereglionder.com.tr/haber/39zonguldak-neden-geri-kaldi39/44020/
http://www.corlusifa.com/makaleler/kadin-sagligi/hamilelere-folik-asit-onerilmesinin-nedeni!
http://www.corlusifa.com/makaleler
http://www.corlusifa.com/makaleler/kadin-sagligi
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/5029-gulermisin-aglarmisin/
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/forum/15-diger/
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/forum/18-guncel/
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/forum/31-arsiv/
http://rasidihilafet.org/dergi/H180-189/H181/06.htm
http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=51497&do=print
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Müslüman'lar OKU'madı Geri kaLdı...! - Tatlı Aşkım 
www.tatliaskim.org › Genel › Dini Konular 

 
 

23 Oca 2008 - Geri kalmışlığın, başarısızlığın temel nedeni de işte bu… Çağımızda bilime hükmeden, 
dünyaya hükmediyor… Sadece Yahudiler değil  ... 
 
Islam alemindeki geri kalmışlık - iSLAMKENT islami forum 
www.islamkent.org › Forum › Genel › Bilimsel Makale 

 
 

16 Kas 2009 - 11 gönderi - 3 yazar 

Neden Bu Geri Kalmışlık? Geri kalmışlığın İslam aleminin hemen hemen tamamının başının belası olması 
düşündürücü değil midir? Bu acaba  ... 
 
Kadınların Din Değiştirme Nedenleri :) [Arşiv] - Zekirdek Forum 
www.zekirdek.com › ... › Genel Başlıklar › Paylaşımlar › Lay Lay Lom 

 
 

21 Oca 2012 - 39 gönderi - 34 yazar 

[Arşiv] Kadınların Din Değiştirme Nedenleri :) Lay Lay Lom. ... Çünkü bizde din, geri kalmışlığın sembolü 
olarak lanse edildiğinden, dinsel  ... 
 
osmanlı islamcılarına göre geri kalmışlığın sebepleri 
www.ozsivas.8m.com/gerikalmislik.htm 

 
 

İslam Dünyası'ndaki geri kalmışlığın sebepleri öyle birkaç sahife ile izah edilebilecek kadar basit değildir. Bu 
konuda çok şey söylenmiş ve yazılmışsada mesele ... 
[PDF] 
 
İSLAM DÜNYASININ GERi KALMIŞLIK SORUNUNA 
ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01777/2004_18/2004_18_EYUPOGLUO.pdf 

 
 

Şüphe yok ki geri kalmışlık ifadesi, beraberinde 'neye göre veya ne ..... Geri kalmışlıkgibi 
aslında nedenleri değişik ve çoğu kere iç içe geçmiş bir süreci tek. 
 
İslam Dünyası Yok; Kültür Müslümanları Var - Gülen, Fethullah 
tr.fgulen.com › Köşe Yazıları › 2004 Köşe Yazıları 

 
 

4 Nis 2004 - Gülen'e göre geri kalmışlığın sebeplerinden biri, "düşüncenin ufuklarının ...sosyal ve siyasi 
krizler ile silahlı çatışmaların en büyük nedeni. 
 
e-tarih forum - İslam Dünyasında Bilimin Gerilemesinin Nedenleri 
www.e-tarih.org/forum/archive/index.php/thread-34-2.html 

 
 

7 Haz 2008 - İleride neden bunun böyle olabileceği ile ilgili bilgi vereceğim. ... Kaldı ki İslamı yanlış anlamak 
ve yorumlamak bile geri kalmışlığın 1 numaralı  ... 
 
Doğru soru... - Erbil Tuşalp | soL Haber Portalı 
haber.sol.org.tr/yazarlar/erbil-tusalp/dogru-soru-65757 

 
 

http://www.tatliaskim.org/dini-konular/105075-muslumanlar-okumadi-geri-kaldi.html
http://www.tatliaskim.org/genel/
http://www.tatliaskim.org/dini-konular/
http://www.islamkent.org/showthread.php?8783-Islam-alemindeki-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k
http://www.islamkent.org/forum.php
http://www.islamkent.org/forumdisplay.php?25-Genel
http://www.islamkent.org/forumdisplay.php?28-Bilimsel-Makale
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/t-310169.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/f-206.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/f-210.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/f-196.html
http://www.ozsivas.8m.com/gerikalmislik.htm
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01777/2004_18/2004_18_EYUPOGLUO.pdf
http://tr.fgulen.com/content/view/7820/12/
http://tr.fgulen.com/content/section/785/12/
http://tr.fgulen.com/content/category/785/213/12/
http://www.e-tarih.org/forum/archive/index.php/thread-34-2.html
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/erbil-tusalp/dogru-soru-65757
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8 Oca 2013 - Tarih bize geç kalmışlık bedelinin geri kalmışlık bedelinden daha ağır olduğunu 
birçok ... Çürümenin, yozlaşmanın, kabalaşmanın nedeni bu. 
 
Türk Dili - Sayfa 141 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9750602056 

Hülya Pilanci - 2009 - Turkish language 

Bu ülke, bugüne kadar geri kaldıysa, bunun nedeni sadece beceriksiz, dürüst olmayan kişilerdir. Cümleye 
göre geri kalmışlığın nedeni "dürüst olmayan" aynı  ... 
 
İlk Kurşun Gazetesi » Kılıçdaroğlu: Somali'deki açlığın nedeni Batı ... 
www.ilk-kursun.com/haber/80549 

 
 

31 Ağu 2011 - Bugün yaşanan açlığın, kıtlığın, geri kalmışlığın temel sorumlusu Batı'nın emperyal güçleridir. 
Bu drama ise tüm dünya ilgisiz kamaktadır” dedi. 
Türk Eğitim Tarihinde Geri Kalmışlık Sorunsalı ve Beden ... - EBULINE 
www.ebuline.com/turkce/arsiv/10_7.aspx 

 
 

Çalışmanın amacı ise genel olarak Türk eğitim düşüncesinde geri kalmışlık kavramı 
ile ...Değerlendirmelerde, bu tarihsel dönemde geri kalmışlığın nedenleri  ... 
 
AKP'NİN PKK İLE DANSI - Aydın YAVUZ - Gazete28.com 
www.gazete28.com/yazar/4365-aydin-yavuz-akp39nin-pkk-ile-dansi.html 

 
 

11 Oca 2013 - İdeoloji olarak kullanıldığı sürece hem iç-dış çatışmaların körükleyicisi olacak hem de geri 
kalmışlığın nedeni olmaya devam edecektir.tümünün  ... 
avrupa birliği, geri kalmış bölgeleri geliştirebildi mi - Ebsco 
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true...site... 

 

ülkelerdeki geri kalmış bölgelerin gelişmesinde ne ölçüde rol oynadığı analiz edilmektedir. Bu amaçla 
spanya ... zorlaştırdığı gibi, zaman zaman da kaynak israfınaneden olduğu ortaya. 2 ..... olması bu geri 
kalmışlığın başlıca sebepleriydi.22. 
 
İSLAM ve MODERNİZM - Menemen'in Sesi 
www.menemeninsesi.com.tr/WriterRead.aspx?Type=31&ID=214 

 
 

30 Kas 2012 - Olaya buradan bakıp ta geri kalmışlığın nedeni olarak İslam'ın görülmesi; gelişememiş 
Osmanlı'nın gelişememiş aydınlarının yanlış  ... 
 
ABD neden geride? - BirGün.Net 
94.75.229.225/writer_2010_index.php?category_code... 

 
 

29 Tem 2010 - ABD yetkilileri de bu geri kalmışlığın farkında ve yeni bir “Ulusal ...ülkesi neden genişbant 
yaygınlığı alanında böylesine geri kalmış durumda? 
[PPT] 
 
Slayt Show - Kamu Hizmeti Komisyonu - Kamunet 
khk.kamunet.net/docs/konferansunum1.ppt 

 
 

http://books.google.com.tr/books?id=NZJKCJG8SB8C&pg=PA141&lpg=PA141&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+nedenleri&source=bl&ots=c26r-r2D2N&sig=AN0XGjgqU3OJ_QerodEb84ZvqsY&hl=tr&sa=X&ei=hV2pUq2rL6n1yAOc74GwBA&ved=0CMwCEOgBMCM4rAI
http://www.ilk-kursun.com/haber/80549
http://www.ebuline.com/turkce/arsiv/10_7.aspx
http://www.gazete28.com/yazar/4365-aydin-yavuz-akp39nin-pkk-ile-dansi.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13010603&AN=48721962&h=9fFV0BNvGRnF8Ro%2BAA9%2Fvlbo5vQDzBEnqfaPE5lwC0jTNB9zDdlS4SizQ12QW36RD9xXzAj8r8Pa7WzKCK1GKA%3D%3D&crl=f
http://www.menemeninsesi.com.tr/WriterRead.aspx?Type=31&ID=214
http://94.75.229.225/writer_2010_index.php?category_code=1186995173&news_code=1280399705&year=2010&month=07&day=29
http://khk.kamunet.net/docs/konferansunum1.ppt
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Tersi ise gelişmemişliğin hem nedeni, hem de sonucu. Kayırmacılık, ayırımcılık ve torpil, çağdışı, az 
gelişmişliğin ve geri kalmışlığın göstergesi olarak bir sonuç  ... 
 
Sezer'in Endişesinin Nedeni Ne? - 28 Ekim 2008 / 13:36 - Haber ... 
www.habername.com/haber/haber-10601.htm 

 
 

28 Eki 2008 - Altı yıllık AKP iktidarı döneminde Türk ekonomisinin "çökertildiğini", işsizlik, yoksulluk ve geri 
kalmışlığın günlük hayatı çekilmez hale getirdiğini  ... 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu ... - Zap Haber 
www.zaphaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-... 

 

26 Tem 2013 - Bu geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. Ulusal ölçekli sorunların ötesinde en 
temel sorun yukarıda da belirttiğim gibi bölgemizde  ... 
 
'Pot' mu 'cehalet' mi? - Google Fan Webmaster Forum - R10 
www.r10.net › Sosyal › Gündemdeki konular & Haberler 

 
 

25 Oca 2008 - 10 gönderi - 7 yazar 

Besmele ile söze başlamak "geri kalmışlık nedeni"... Canlı yayında söylenen söze bakın" Habertürk'ün 
güzide programcısı Sevilay Yükselir ... 
 
Bölgesel Eşitsizlik - Dr. Cemil Ertem 
cemilertem.com/bolgesel-esitsizlik/ 

 
 

18 May 2008 - Bölgesel geri kalmışlık deyince akla gelen iki bölge var tabi: Doğu ve ...geri kalmışlığın 
nedenleri ve yapılması gerekenler tek tek anlatılıyor. 
 
Ben demiştim! | Pit Café ~ Lüks Otomobil Blogu 
www.pitcafe.com/2010/03/ben-demistim/ 

 
 

25 Mar 2010 - Birçok nedeni olan bu geri kalmışlığın en büyük nedenlerinden biri de, Türkiye insanının 
yeniliklere her zaman kapalı olmasıdır. Türkiye'ye  ... 
[PDF] 
 
KOMİSYON - 2 - Eğitim-Sen 
www.egitimsen.org.tr/ekler/f2b871c04c7ca90_ek.pdf 

 
 
 

şulların daha iyi anlaşılabilmesi, her şeyden önce geri kalmışlığın temel nite ..... Geri kalmışlığımızın 
bir nedeni de bu yanlış eğitim tutumundan ileri gel- mektedir. 
 
u-nu-ta-mı-yo-rum - Sayfa 4 - Kadınlar Kulübü 
www.kadinlarkulubu.com › ... › Hayatın İçinden › Bir derdim var : ( 

 

Bir de yarım kalmışlık hissi unutamama durumuna sebep. ... bir degil bir cok nedenivar canim. cok sacma bi 
cevap olucak ama bir cumleyle ozetleyemem. .... gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size 
yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır. 
 
Besmele Cehaleti - Risale-i Nur Forum 
www.risaleforum.com › Anasayfa › Genel Forum › Gündem 

http://www.habername.com/haber/haber-10601.htm
http://www.zaphaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-45438h.htm
http://www.r10.net/gundemdeki-konular-amp-haberler/122753-pot-mu-cehalet-mi.html
http://www.r10.net/sosyal/
http://www.r10.net/gundemdeki-konular-amp-haberler/
http://cemilertem.com/bolgesel-esitsizlik/
http://www.pitcafe.com/2010/03/ben-demistim/
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/f2b871c04c7ca90_ek.pdf
http://www.kadinlarkulubu.com/derdim-var/673707-u-nu-ta-yo-rum-4.html
http://www.kadinlarkulubu.com/hayatin-icinden-f192/
http://www.kadinlarkulubu.com/derdim-var-f154/
http://www.risaleforum.com/gundem/16536-besmele-cehaleti.html
http://www.risaleforum.com/forum.php
http://www.risaleforum.com/forum.php#genel-forum
http://www.risaleforum.com/gundem/
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3 Şub 2008 - 8 gönderi - 5 yazar 

Besmele´ cehaleti Besmele ile söze başlamak `geri kalmışlık nedeni´ymiş... Canlı yayında söylenen söze 
bakın. Habertürk'ün programcısı ... 
 
"Türke Kürte değil ezilenlere pozitif ayrımcılık" - Açık Gazete 
www.acikgazete.com/.../turke-kurte-degil-ezilenlere-pozitif-ayrimcilik.ht... 

 
 

11 Ağu 2011 - Nedeni anadillerinde eğitim alamamaları ve Doğu'daki eğitimin ... Bu Türkiye'nin gelişmesi 
için bölgesel geri kalmışlığın giderilmesi olur. 
 
Manzara ortada... - Erzurum Ajans 
www.erzurumajans.com/yazar/17006-manzara-ortada.html 

 
 

30 May 2012 - Sosyal bir gerçektir; geri kalmışlık ve yoksulluk terörü tetikleyen ...başka bir gerçek ise, 
yoksulluk ve geri kalmışlığın yalnız başına terör nedeni 
 
Töre cinayetlerinin nedenleri ve çözüm yolları nelerdir ... 
forum.antoloji.com/tartisma/tartisma.asp?forum=26027...3... 

 
 

8 May 2009 - 12 gönderi - 7 yazar 

Evet arkadaşlara katılıyorum cehalet bilgisizlik baş nedeni ya da işin görünen ...Vahşiliğin, cahilliğin ve geri 
kalmışlığın yarattığı tüyler ürpertici  ... 
 
köy enst.anlasilmasi - ana sayfa 
www.gaybi-mustafa-dumlu.com/koey-enst-anlasilmasi.html 

 

Neden müslüman ülkeler hep geri kalmış veya geri bıraktırılmış ? Kesinlikle İslamiyetin kendisi geri 
kalmışlığın bir nedeni değildir, olamaz da . Ne olabilir pekiyi  ... 
 
İman, terakkiye destek midir? | Kozmik.tv 
kozmik.tv/tr-tr/kose-yazilari/366/iman-terakkiye-destek-midir 

 
 

24 Ağu 2013 - Geri kalmışlığın faturasını önce yabancılar İslam'a yıktılar. ... Yani eğer “ileri” 
iseler nedeni dindi, Geri kaldıklarında ise, dinden uzaklaşmaları  ... 
 
Serbest Kürsü: islam dünyasinin geri kalis sebebleri 
www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=5572 

 
 

18 Oca 2008 - 100 gönderi - 1 yazar 

müslümanların tek geri kalış sebebleri bencillikten ibaret. eskiki müslümanlar ... Acaba “Geri 
kalmışlığın” nedeni olarak : Enfal 53. Bu da, bir  ... 
 
AKP'NİN PKK İLE DANSI | Antalya Korfez - Antalya Haber, Haber ... 
antalyakorfez.com/yazi-2634-AKP’NİN%20%20PKK%20%20İLE%20... 

 
 

13 Oca 2013 - İdeoloji olarak kullanıldığı sürece hem iç-dış çatışmaların körükleyicisi olacak hem de geri 
kalmışlığın nedeni olmaya devam edecektir.tümünün  ... 
[PDF] 

http://www.acikgazete.com/guncel/2011/08/11/turke-kurte-degil-ezilenlere-pozitif-ayrimcilik.htm?print
http://www.erzurumajans.com/yazar/17006-manzara-ortada.html
http://forum.antoloji.com/tartisma/tartisma.asp?forum=26027&page=3&mesaj=0&aragun=&ara=
http://www.gaybi-mustafa-dumlu.com/koey-enst-anlasilmasi.html
http://kozmik.tv/tr-tr/kose-yazilari/366/iman-terakkiye-destek-midir
http://www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=5572
http://antalyakorfez.com/yazi-2634-AKP%E2%80%99N%C4%B0N%20%20PKK%20%20%C4%B0LE%20%20DANSI.html
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN GERİ KALIŞ NEDENLERİNİN DAP ... 
asafvarol.com/.../Asaf%20Varol-DAP-Bildiri%20tam%20metni-2nd-Int-... 

 
 

23 Nis 2013 - Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesinin geri kalış nedenleri DAP ..... Bugeri 
kalmışlığın temel sebepleri arasında bölge ekonomisinin sektörel  ... 
 
Eğitim Bir Sen'in Gaziantep Şubesi'nce Hazırlanan Kitapçığa Tepki ... 
www.showhaber.com/egitim-bir-senin-gaziantep-subesince-hazirlanan-ki... 

 

18 Eki 2011 - KESK'e bağlı Eğitim-Sen Giresun Şubesi, Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi tarafından hazırlanan 
'Eğitimde Geri Kalmışlığın Nedenleri ve  ... 
 
Gönül Dünyasının Unutulmuş Duyguları ( 2 ) - Hikayeler.net 
www.hikayeler.net/yazilar/yazi-yazici.asp?id=52179 

 
 

Şu halde bilimsellikten uzak bu saldırıların tek bir nedeni olmalı. Türk Sanat ... Dünyanın hiçbir yerinde geri 
kalmışlığın nedeni musıki olmuyor. Sadece bu ülkede  ... 
 
Katil; Kerpiç, Fakirlik ve Cehaletmiş - El-Aziz Gazetesi 
www.el-aziz.com/Sururi_Secmen+Katil_Kerpic_Fakirlik_ve_Cehaletmis... 

 
 

10 Mar 2010 - Ama nedense hiç kimse bu geri kalmışlığın nedenleri üzerinde gerçekçi iki laf edemiyor. 
Dünya görüşleri ve siyasi kanaatleri ne olursa olsun  ... 
 
SİVEREK'İN KÜÇÜK GELİNLERİ - Siverek Gençlik Portalı 
www.siverekgenclik.com/mobil/koseyazisi.php?id=1404 

 
 

1 Ara 2011 - Siyasal ve Sosyal olarak geri kalmışlığın nedeni eğitimsizliktir. Ekonomik olarak yetersizlik ve 
birçok toplumsal geri kalmışlığın şiddet  ... 
 
GÜLŞEN'İ BAŞKAN OLARAK GÖRMÜYORUZ - Demir Medya 
demirmedya.net/haber-26299-GULSENI_BASKAN_OLARAK_GORM... 

 
 

16 Tem 2012 - Neden şimdiye kadar böyle bir suskunluk içerisindeydiniz, birine mi küstünüz? ... Bu geri 
kalmışlığın sebebini ben eğitime bağlarım. Ben orta  ... 
 
Başörtüsü-türban: batılılaşma-modernleşme, laiklik ve örtünme 
books.google.com.tr/books?isbn=9756051051 

Murat Aksoy - 2005 - Headgear / Turkey / History 

İlki, Osmanlının dayandığı anlam dünyası olan dini yaşanan tüm geri kalmışlığın nedeni olarak gören ve 
buna karşı, bireyi özgürleştirecek, toplumun dinsel  ... 
 
AKP'NİN PKK İLE DANSI 
www.haberdar.com.tr/akpnin-pkk-ile-dansi-makale,2880.html 

 

11 Oca 2013 - İdeoloji olarak kullanıldığı sürece hem iç-dış çatışmaların körükleyicisi olacak hem de geri 
kalmışlığın nedeni olmaya devam edecektir.tümünün  ... 
ANADOLU HABER GÜNLÜĞÜ: Çok geriler BİSMİLLAH'la başlıyorlar 
anadoluhaber.blogspot.com/2008/.../ok-geriler-bismillahla-balyorlar.htm... 

 

http://asafvarol.com/makaleler/Asaf%20Varol-DAP-Bildiri%20tam%20metni-2nd-Int-Regional-Development-Conference-2013-04-24.pdf
http://www.showhaber.com/egitim-bir-senin-gaziantep-subesince-hazirlanan-kitapciga-tepki-haberi-493085h.htm
http://www.hikayeler.net/yazilar/yazi-yazici.asp?id=52179
http://www.el-aziz.com/Sururi_Secmen+Katil_Kerpic_Fakirlik_ve_Cehaletmis_yazi773.html
http://www.siverekgenclik.com/mobil/koseyazisi.php?id=1404
http://demirmedya.net/haber-26299-GULSENI_BASKAN_OLARAK_GORMUYORUZ.html
http://books.google.com.tr/books?id=We_s3a8KFq4C&pg=PA126&lpg=PA126&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+nedenleri&source=bl&ots=5SaViUvMNU&sig=kf_Tz3BR3OPeDq0vZaqSgE-ja1U&hl=tr&sa=X&ei=hV2pUq2rL6n1yAOc74GwBA&ved=0CK0EEOgBMEA4rAI
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&sa=N&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Murat+Aksoy%22&ei=hV2pUq2rL6n1yAOc74GwBA&ved=0CK4EEPQIMEA4rAI
http://www.haberdar.com.tr/akpnin-pkk-ile-dansi-makale,2880.html
http://anadoluhaber.blogspot.com/2008/01/ok-geriler-bismillahla-balyorlar.html


155 
 

 

24 Oca 2008 - Olay bundan sonra...Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten 
çok gerideler, onu söyliyeyim yani, çok gerideler;  ... 
 
SİVEREKLİ KADINLAR NEDEN SUSKUN? - Siverek Haber 
www.siverekhaber.com/siverekli-kadinlar-neden-suskun--640m.htm 

 
 

Siyasal ve Sosyal olarak geri kalmışlığın nedeni eğitimsizliktir. Ekonomik olarak yetersizlik ve birçok 
toplumsal geri kalmışlığın nedenlerinden kaynaklanan  ... 
 
Siyasal Sistemler – Ahmet Taner KIŞLALI | Kişisel Depresyon Anları 
www.kisiseldepresyonanlari.com/.../siyasal-sistemler-ahmet-taner-kislali-... 

 
 

9 Nis 2009 - Hak ve özgürlükler, patlamaların nedeni değil, büyük patlamaları önleyecek.... Geri kalmışlığın 
nedenlerinin başında coğrafi etkenler gelir. 
 
Doğru teşhis koyabilmek için… - dogruhabergazetesi - Blogcu.com 
dogruhabergazetesi.blogcu.com/dogru-teshis-koyabilmek-icin/9863971 

 
 

Ortada ağır bir hastanın olduğu yani Kürdistan'ın geri kalmışlığı ve Kürt ... Ancak bölgedeki bu geri 
kalmışlığın temel dayanakları ve ana nedenleri nelerdir? 
 
Konya'da Her 10 Kişiden 7'sinin Şişman Olma Nedeni - Haber Konya 
www.haberkonya.com.tr/12166-konyada-her-10-kisiden-7sinin-sisman-... 

 
 

27 Tem 2011 - "Görüldüğü üzere obezite, geri kalmışlığın, eğitimsizliğin ve sağlıksız olmanın bir ölçüsüdür" 
ifadelerini kullanan Gürapaydın, zayıflama okulunu  ... 
 
Besmele geri kalmışlık simgesi mi - Habervizyon.net 
www.habervizyon.net/?f=ns&_nid=10467&_cid=12 

 
 

25 Oca 2008 - Programının sunucusu Sevilay Yükselir, Sudan'ın "çok geri kalmış bir ülke" olduğunu 
anlatıyor. Buraya ... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş;. 
 
Yazdır 
dusunce.rasthaber.com/yazdir.php?id=561 

 
 

Bütün toplumsal hareketlerin, manevi ve ahlaki geri kalmışlığın sebebi bütünüyle ...Dolayısıyla her 
toplumsal meselenin uzak ve yakın sebepleri vardır. 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu: - PolitiKARS.com 
www.politikars.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-... 

 
 

26 Tem 2013 - Bu geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. Ulusal ölçekli sorunların ötesinde en 
temel sorun yukarıda da belirttiğim gibi bölgemizde  ... 
 
19 - Yozgat Gazetesi - Anketler 
www.yozgatgazetesi.com/anketler.asp?islemID=1&anketID=3&s... 

 

http://www.siverekhaber.com/siverekli-kadinlar-neden-suskun--640m.htm
http://www.kisiseldepresyonanlari.com/2009/04/09/siyasal-sistemler-ahmet-taner-kislali-4/
http://dogruhabergazetesi.blogcu.com/dogru-teshis-koyabilmek-icin/9863971
http://www.haberkonya.com.tr/12166-konyada-her-10-kisiden-7sinin-sisman-olma-nedeni.html
http://www.habervizyon.net/?f=ns&_nid=10467&_cid=12
http://dusunce.rasthaber.com/yazdir.php?id=561
http://www.politikars.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-32476h.htm
http://www.yozgatgazetesi.com/anketler.asp?islemID=1&anketID=3&s=19
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4 Haz 2009 - YİMPAŞ kurulmuş malum nedenlerden dolayı başarı oluşmamış ve tam 
hedefe ... Neden YOZGAT kalkınmışlık sıralamasında son sıralarda'dır. 
[PPT] 
 
AB İlerleme Raporlarında Türkiye'deki Azınlıklara Yaklaşım - Yimg 
xa.yimg.com/kq/groups/23106968/359700362/name/azınlıklar.ppt 

 
 

Başat olamayan bir durumda olup, bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal ..... Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki geri kalmışlığın nedenleri objektif olarak  ... 
 
Yanlış giden ne oldu? - www.birses.com 
www.birses.com/gundem/..%5Cgundem/gundem.asp?action=basin... 

 
 

Araplar'a sorarsanız geri kalmışlığın temel nedeni Türkler. Türkler Araplar'dan kaptıkları miskinlikten 
şikayetçiler. İran ise, geri kalmalarının sebebi olarak  ... 
 
İSMAİL CEM VE TÜRKİYE ÜZERİNE HÜSEYİN DAYI - Osmancık ... 
www.osmancik.com.tr/public/koseyazisi.aspx?id=378 

 
 

Henüz otuz yaşında iken kaleme aldığı "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi" isimli ... "Bir toplumun kişiliği, 
kökleri, varoluş nedenleri, amaç ve iddiası ile yaşadığı  ... 
 
Göçün nedeni huzursuzluk - Anayurt 
www.anayurtgazetesi.com/default.asp?page=haber&id=261203 

 
 

17 Eyl 2009 - VAN-Türkiye'deki pek çok sorunun kökenindeki nedeni oluşturan göç ...açık biçimde 
Türkiye'deki eşitsizliğin ve geri kalmışlığın göstergesi  ... 
 
Haber 10 - Cahil olmak - Gündüz Vassaf - Haber10.com 
www.haber10.com/makale/28794/ 

 

22 Tem 2012 - 'Geri kalmışlığın', 'gericiliğin' cehaletten kaynaklandığına inanç, modern... Geri kaldığı 
söylenen ülkelerde, işsizlikle sefaletin nedenlerini  ... 
''İbrahimî dinler'' ne kadar İslami'dir? / İktibas Dergisi 
iktibasdergisi.com/news_detail.php?id=7511 

 
 

2 Oca 2012 - Geri kalmışlığın faturasını önce yabancılar İslam'a yıktılar. ... Yani eğer “ileri” 
iseler nedeni dindi, geri kaldıklarında ise, dinden uzaklaşmaları  ... 
 
Demirtaş: Türk'e, Kürt'e değil, ezilenlere pozitif ayrımcılık | Marksist.org 
www.marksist.org/.../4443-demirtas-turke-kurte-degil-ezilenlere-pozitif-... 

 
 

11 Ağu 2011 - Nedeni anadillerinde eğitim alamamaları ve Doğu'daki eğitimin ... Bu Türkiye'nin gelişmesi 
için bölgesel geri kalmışlığın giderilmesi olur. 
 
Bakan Yılmaz'a Çağrı: Cimriliği Bırakın :: Bingöl Haberleri :: Haberler ... 
tavz.net/index.php?git=haberler&op=printe&sid=3074 

 
 

http://xa.yimg.com/kq/groups/23106968/359700362/name/az%C4%B1nl%C4%B1klar.ppt
http://www.birses.com/gundem/..%5Cgundem/gundem.asp?action=basin&id=88
http://www.osmancik.com.tr/public/koseyazisi.aspx?id=378
http://www.anayurtgazetesi.com/default.asp?page=haber&id=261203
http://www.haber10.com/makale/28794/
http://iktibasdergisi.com/news_detail.php?id=7511
http://www.marksist.org/haberler/4443-demirtas-turke-kurte-degil-ezilenlere-pozitif-ayrimcilik
http://tavz.net/index.php?git=haberler&op=printe&sid=3074
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12 Kas 2012 - Bingöl'ün bu yetim kalmışlığın temel nedeni sanırım görevlerini hak ettiği... Bu geri 
kalmışlığın sebebi sizlersiniz ama aynı zamanda bunun  ... 
 
Gelik belediye başkanı istifa etti | Haberkita.com 
www.haberkita.com/gelik-belediye-baskani-istifa-etti_116379.html 

 
 

16 Eyl 2013 - Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların layık olmadıkları 
makamlara getirilmesidir. Bu düşüncelerim  ... 
 
demokrasi - 18.06.2009 - KOZAN BARIŞ HABER ONLİNE 
www.kozanbaris.com/gazete/kose.asp?yazar=53&id=1320 

 
 

TÜRK EĞİTİM SEN: '' TÜRKÜM'' DENİLMESİ KİMLERİ, NEDEN RAHATSIZ ... Geri kalmışlığın köküne 
indiğinizde etraflıca düşünmemenin sebep olduğunu  ... 
 
Siyasal Sistemler | izafet.net 
www.izafet.net › ... › Siyaset Arenası › Siyaset Gündemi ve Güncel Konular 

 
 

25 Şub 2013 - Bu başlık altında, demokratik sistemleri, baskıcı sistemleri ve geri kalmış ülkelerin 
kendilerine ... a) Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Özellikleri 
 
elfida'nın saklı bahçesi - Borsa Mania 
www.borsamania.net/forum/elfidanin_sakli_bahcesi-t7099.445.html;... 

 
 

UZUN AMA OKUMAYA CALISIN Medeniyet yarışında geri kalmışlığın nedeni ... bu günkü geri kalmışlıgının 
sebebi tarihi basamakları hızla atlıyamamış oluşudur. 
 
Telgraf.net - MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİDE KALDI? 
www.telgraf.net/muslumanlar-neden-geride-kaldi-yazisi-140.html 

 
 

10 Eki 2011 - Ömrü bir ülkeden başka bir ülkeye sürülmekle geçen Cemaleddin Afgani'ye göre, geri 
kalmışlığın nedeni, geleneğin dinin yerini alması. 
 
Müslümanların masumiyeti ve önyargılar - Zaman 
www.zaman.ro/ro/columnistDetail_getNewsById.action?newsId...49 

 
 

24 Eyl 2012 - Müslümanlığın bir ülkenin ve toplumun geri kalmasına yol açtığı ... Geri kalmışlığın nedenleri, 
çok çeşitlidir ve dinin bu konudaki etkisi çok azdır. 
 
Ordu Güzellikleri avantaja çevirmeli - Ordu Hayat Gazetesi 
www.orduhayatgazetesi.com/author_article_detail.php?article_id=1711 

 
 

23 Şub 2013 - ... olduğu şehircilik kanunlarındaki geri kalmışlığın etkisi çok büyüktür.... Karadeniz 
coğrafyasında arazi azlığı nedeni ile yapılaşma 20 ve daha  ... 
 
Siyasal Sistemler - Siyasethane • Siyaset Forumu 
www.siyasethane.com › ... › Türkiye Siyaseti › Siyaset Bilimleri 

 
 

http://www.haberkita.com/gelik-belediye-baskani-istifa-etti_116379.html
http://www.kozanbaris.com/gazete/kose.asp?yazar=53&id=1320
http://www.izafet.net/threads/siyasal-sistemler.703156/
http://www.izafet.net/forums/#siyaset-arenasi.605
http://www.izafet.net/forums/siyaset-gundemi-ve-guncel-konular.606/
http://www.borsamania.net/forum/elfidanin_sakli_bahcesi-t7099.445.html;wap2=
http://www.telgraf.net/muslumanlar-neden-geride-kaldi-yazisi-140.html
http://www.zaman.ro/ro/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=57640&columnistId=49
http://www.orduhayatgazetesi.com/author_article_detail.php?article_id=1711
http://www.siyasethane.com/showthread.php?t=6155
http://www.siyasethane.com/forumdisplay.php?f=2
http://www.siyasethane.com/forumdisplay.php?f=120
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1 Haz 2013 - 2 gönderi - 1 yazar 

... çerçevesidir. Bu başlık altında, demokratik sistemleri, baskıcı sistemleri ve geri kalmış ülkelerin. ... a) Geri 
Kalmışlığın Nedenleri ve Özellikleri 
 
CHP'li gençler YÖK'e yürüdü - Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ... 
www.veliagbaba.com/index.php?s=hdk&tip=1&hid=893 

 
 

Ülkemiz de 12 Eylül 1980'den beri bu geri kalmışlığın bir örneğini sergilemektedir; bu durumun en 
büyük nedeni faşist darbenin toplumsal alanı ve özgür  ... 
 
Zafer Şen 
www.zafersen.com/makale_cozulmenin_siyasi_ilber_ortayli.htm 

 
 

... eden Rusya dahi zafer sarhoşluğu ile geri kalmışlık sancısını bir arada yaşıyordu. ...Gelişmenin 
asıl nedeni olarak mesela; kıtalaraşırı keşiflerden söz etmek;  ... 
 
Yeni Tokat Gazetesi | Karaca'dan Kitapçığa Sert Tepki 
www.yenitokatgazetesi.com/popup/haber-yazdir.asp?haber=1652 

 
 

19 Eki 2011 - Ayrıca kitapçıkta; Eğitimdeki geri kalmışlığın hizmetli yetersizliğinden olması 
temel neden sayılarak Yetiştirme Yurtlarında büyüyen gençlerin  ... 
 
Yediyüz - Kitap Vikitap 
www.vikitap.com/kitap/Yediyuz-42113 

 
 

Derecelendirme: 9/10 - 1 inceleme 

İmparatorluğun son dönemlerindeyse, geri kalmışlığın başlıca nedeninin din ...olumsuzluğun, kötülüğün 
başlıca nedeni haline geldiğini anlamak mümkün  ... 
 
Son dakika... Yıldırım resmen istifa etti... Pusula Gazetesi 
m.pusulagazetesi.com.tr/hdetay.php?aid=35514 

 
 

16 Eyl 2013 - Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların layık olmadıkları 
makamlara getirilmesidir. Bu düşüncelerim  ... 
 
Köşe Yazısı Yazdır : Gemilerde Talim Var | Cherkessia 
cherkessia.net/article_print.php?article_id=337 

 
 

29 Eki 2010 - Orta doğuda sosyal ve ekonomik geri kalmışlığın birinci nedeni zorbaca kurulan siyasal 
sistemlerdir. Tahakkümün siyasal muhtevası, bölgeye  ... 
 
Fatih & Emine Mazı: Youtube Gene Yasak 
www.fatiheminemazi.com/2008/11/youtube-gene-yasak.html 

 
 

24 Kas 2008 - Ve geri kalmışlığa neden olan tüm aksaklıklar, yolsuzluklar, akıl dışılıklar, mantıksız diğer işler 
bu kutsal dogma çerçevesinde sorgulanamaz  ... 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu - Optimus Haber 
www.optimushaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizo... 

http://www.veliagbaba.com/index.php?s=hdk&tip=1&hid=893
http://www.zafersen.com/makale_cozulmenin_siyasi_ilber_ortayli.htm
http://www.yenitokatgazetesi.com/popup/haber-yazdir.asp?haber=1652
http://www.vikitap.com/kitap/Yediyuz-42113
http://m.pusulagazetesi.com.tr/hdetay.php?aid=35514
http://cherkessia.net/article_print.php?article_id=337
http://www.fatiheminemazi.com/2008/11/youtube-gene-yasak.html
http://www.optimushaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-334284h.htm
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27 Tem 2013 - Bu geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. Ulusal ölçekli sorunların ötesinde en 
temel sorun yukarıda da belirttiğim gibi bölgemizde  ... 
 
Kemalist Toplum Muhendisligi ve Demokrasi - SANALHAZiNEM ... 
www.shazinem.com › ... › Siyasi Partiler › CHP 

 
 

"Dahi Türk" ün bilinçlendirme projeleri, yüzlerce yıllık geri kalmışlığın verdiği ... azlığının en 
büyük nedeni ise Arap harflerinin öğrenilmesinin zorluğuydu. 

 

Tahribat.Com | Yilmaz Ozdil Den Ataturk Tarifi 
www.tahribat.com/Forum-Yilmaz-Ozdil-Den-Ataturk-Tarifi-138149/ 

 
 

11 gönderi - 11 yazar 

Atatürk'ün anlatmaya çalıştığı şey, geri bırakan İslami hurafeler değil, modern bir ... geri kalmışlığın, 
yoksulluğun, fuhuşun, yolsuzluğun tek nedeni vicdanların din  ... 
 
Çayyolu Haber- KADINLARIN DURUMUNU YOKSULLUK VE ... 
www.cayyolum.com/.../6326-KADINLARIN-DURUMUNU-YOKSULL... 

 
 

11 Mar 2013 - Yazar Erendiz Atasü ise geri kalmışlığın nedenlerini anlattığı konferansını gerçekleştirdi. 
Atasü'nün konferansının ardından ADD Batıkent  ... 
 
ERKİN ÖZALP: F tipi sol parti | haberveriyorum.net 
www.haberveriyorum.net/yorum/erkin-ozalp-f-tipi-sol-parti 

 
 

18 Haz 2009 - Neden acaba? ... Daha doğrusu, geri kalmışlığın “sömürülmemiş”liğe bağlanmasının “sol 
adına” dile getirilmesi yeni sayılabilir; yoksa, liberaller  ... 
 
Tarih Açısından | 12 Mart ; Nedenleri, Yapısı, Sonuçları - Scala Kitapçı 
scalakitapci.com/tarih-acisindan-12-mart-nedenleri-yapisi-sonuclari.html 

 
 

İsmail Cem Tarih Açısından | 12 Mart ; Nedenleri, Yapısı, Sonuçları kitabına En ... Yani,neden 12 Mart 
gerçekleştirildi? ... %20 Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi. 
 
Gelik belediye başkanı istifa etti #haber 
www.haberpolitik.net › Siyaset 

 
 

16 Eyl 2013 - Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların layık olmadıkları 
makamlara getirilmesidir. Bu düşüncelerim  ... 
 
İslam Ve Sanat - Sebokolik.com - Şebnem Ferah - Sebnem Ferah ... 
www.sebokolik.com › Sebokolik Forum › Yaşamın içinden.. › Tartışma 

 
 

3 May 2010 - ... olduğu ve islam dünyasının külliyen geri kalmışlığıdır. bunun böyle olmadığı 
yegane ... Yada gelişmemesindeki etken başka nedenler mi? 
 

http://www.shazinem.com/chp/58735-kemalist-toplum-muhendisligi-ve-demokrasi.html
http://www.shazinem.com/siyasi-partiler/
http://www.shazinem.com/chp/
http://www.tahribat.com/Forum-Yilmaz-Ozdil-Den-Ataturk-Tarifi-138149/
http://www.cayyolum.com/haber/6326-KADINLARIN-DURUMUNU-YOKSULLUK-VE-YOBAZLIK-ZORLASTIRIYOR.html
http://www.haberveriyorum.net/yorum/erkin-ozalp-f-tipi-sol-parti
http://scalakitapci.com/tarih-acisindan-12-mart-nedenleri-yapisi-sonuclari.html
http://www.haberpolitik.net/gelik-belediye-baskani-istifa-etti_haberi_99074.html
http://www.haberpolitik.net/siyaset_sayfasi165.html
http://www.sebokolik.com/forum/tartisma/islam-ve-sanat/
http://www.sebokolik.com/forum/index.php
http://www.sebokolik.com/forum/index.php#8
http://www.sebokolik.com/forum/tartisma/
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Etfiyat.com » Arama Sonuçları » projeler 
www.etfiyat.com/search/projeler/feed/rss2/ 

 
 

KIRMIZI ET NEDEN ULAŞILAMAZ OLDU? ... gelişmiş ülkelerdeki kırmızı et tüketimine dikkat çekerek, geri 
kalmışlığın bir sebe Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri  ... 
 
'Aldatma ölürme değil boşanma nedeni olabili , SonDakika Haber 
www.haberlerdunya.com/.../Aldatma-olurme-degil-bosanma-nedeni-olab... 

 
 

30 Kas 2013 - "Başım neden mi öne eğik" ... ve yararlandırmanın olduğu vurgusunu yapan Yüce, “Doğu ve 
Batı arasında ki farkı kapatmak ve geri kalmışlığın 
 
Habertürk spikerinin Besmele Cehaleti - KozanBilgi.Net 
www.kozanbilgi.net/forum-oku-3578-haberturk_spikerinin_besmele_ce... 

 
 

1 gönderi - 1 yazar 

Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten çok gerideler, onu söyliyeyim yani, 
çok gerideler; Bismillahirahmanirrahim diye  ... 
 
Değer: Bu Kirli Oyunu Millet Olarak Biz Bozarız haberi 
www.konyahaber.com/deger-bu-kirli-oyunu-millet-olarak-biz-bozariz-1... 

 

6 Eyl 2012 - -Geri kalmışlığın nedeni terör-. Doğu ve Güneydoğu'nun yatırımlarda geri kalmasının en 
önemli nedeninin terör sorunu olduğunu kaydeden  ... 
 
Spikerin Besmele Cehaleti.. - Uslanmam 
www.uslanmam.com › ENTERESAN › İlginç Bilgiler 

 
 

25 Oca 2008 - 7 gönderi - 4 yazar 

Olay bundan sonra... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten çok gerideler, 
onu söyliyeyim yani, çok gerideler;  ... 
 
Yazdır - YAPI MALZEME DERGİSİ 
www.yapimalzeme.com.tr/web/yazdir.asp?sayfa=haber&id=2309 

 
 

9 Mar 2011 - Nedeni ise, binalara su yalıtımı yapılmamış olması... Evinizin yapısının ....Peki, bu geri 
kalmışlığın en önemli sebepleri nelerdir? Su yalıtımına  ... 
 
İsmail Cem Kitapları 
www.maxkitap.com/yazar-ismail-cem.html 

 
 

Ltd.Şti. iştirakidir. Copyright © 2013. Tarih Açısından | 12 Mart. Türkiye, Avrupa, Avrasya. Türkiye´de Geri 
Kalmışlığın Tarihi. Bütün Eserleri - 2| İsmail Cem. 
 
Gelik Belediye Başkanı, Görevinden İstifa Etti Haberi 
www.haberfx.net/gelik-belediye-baskani-gorevinden-istifa-etti-haber-10... 

 
 

16 Eyl 2013 - Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların layık olmadıkları 
makamlara getirilmesidir. Bu düşüncelerim  ... 

http://www.etfiyat.com/search/projeler/feed/rss2/
http://www.haberlerdunya.com/SonDakika/haber/Aldatma-olurme-degil-bosanma-nedeni-olabilir-18422-STAR
http://www.kozanbilgi.net/forum-oku-3578-haberturk_spikerinin_besmele_cehaleti.html
http://www.konyahaber.com/deger-bu-kirli-oyunu-millet-olarak-biz-bozariz-108991h.htm
http://www.uslanmam.com/ilginc-bilgiler/259350-spikerin-besmele-cehaleti.html
http://www.uslanmam.com/enteresan/
http://www.uslanmam.com/ilginc-bilgiler/
http://www.yapimalzeme.com.tr/web/yazdir.asp?sayfa=haber&id=2309
http://www.maxkitap.com/yazar-ismail-cem.html
http://www.haberfx.net/gelik-belediye-baskani-gorevinden-istifa-etti-haber-1095300/
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Güncel -Habertürk'te Besmele gafı - antalya akseki degirmenlik köyü ... 
www.torospostasi.net/yazdir.asp?ID=42 

 
 

24 Oca 2008 - Programının sunucusu Sevilay Yükselir, Sudan'ın "çok geri kalmış bir ülke" olduğunu 
anlatıyor. Buraya ... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; 
 
Sayfayı Yazdır - Ya Rabbi bu insanlarla aynı toplumu paylaştıgım ... 
www.hucurat.net/forum/index.php?action=printpage;topic=3335.0 

 
 

25 Oca 2008 - 5 gönderi - 3 yazar 

Programının sunucusu Sevilay Yükselir, Sudan'ın "çok geri kalmış bir ülke" olduğunu anlatıyor. 
Buraya ... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; 
 
Geri | Idolbin Stories 
www.idolbin.com/shares?q=Geri&page=2&token=0 

 
 

Cadde'nin de bu şekilde işlememesinin hiçbir nedeni bulunmamaktadır. 1. .... 23-) Halk sağlığını ciddi 
derecede etkileyen ve geri kalmışlığın bir göstergesi olan  ... 
 
'Pot' mu 'cehalet' mi? - sure34 - Blogcu.com 
sure34.blogcu.com/pot-mu-cehalet-mi/2890793 

 
 

Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten çok gerideler, onu söyliyeyim yani, 
çok gerideler; Bismillahirahmanirrahim diye  ... 
 
H.Ali Cesur'un Kaleminden - Amasya Haber 
www.amasyahaber.com/sondakika.php?haber_id=2013 

 
 

Burada ilimizin geri kalışının nedenlerini sıralarken çözümlerini de sunmaya çalışacağız.Geri kalmışlığın 
nedenleri;. 1- Tarihi ve kültürel varlıkların iyi  ... 
 
Osmanın Vasiyeti - Haber Konya 
www.haberkonya.com/Mustafa_Azilioglu+Osmanin_Vasiyeti_yazi152.ht... 

 
 

16 May 2009 - Osmanlı'nın düştüğü durum ve yükseliş nedenleri, Siyasi tarih'in ilgi alanına girer. 
“Türkiye'de Geri Kalmışlığın nedenleri” üzerinde birçok şey  ... 
 
Rizgari - Kazanmak mı? Siyasi duruş mu? 
german.rizgari.com/modules.php?name=News&file=print&sid... 

 
 

Elbette ki bunun nedenleri var. Şimdilik yazılmasını uygun ... Çünkü geri kalmışlıkçağdaşlığı hazım etme 
yeteneğinden oldukça uzak. Siyaset, karargâh kültürü  ... 
 
Hocam.com | Üniversite Forumu > aa müslüman mışız? /6 
www.hocam.com › FORUMLAR › SİYASET & GÜNCEL 

 
 

17 Ara 2012 - 10 gönderi - 7 yazar 

http://www.torospostasi.net/yazdir.asp?ID=42
http://www.hucurat.net/forum/index.php?action=printpage;topic=3335.0
http://www.idolbin.com/shares?q=Geri&page=2&token=0
http://sure34.blogcu.com/pot-mu-cehalet-mi/2890793
http://www.amasyahaber.com/sondakika.php?haber_id=2013
http://www.haberkonya.com/Mustafa_Azilioglu+Osmanin_Vasiyeti_yazi152.html
http://german.rizgari.com/modules.php?name=News&file=print&sid=17840
http://www.hocam.com/forum/368261/6/aa_musluman_misiz/
http://www.hocam.com/forum_giris.php
http://www.hocam.com/forumlar/35/1/siyaset-guncel/
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başlığı açmamın nedeni.. toplumun inandığı ve koruduğu dini ... türkiyedeki geri kalmışlığın, zulmün, 
sömürünün alt edilemeyeceğini.. tartışarak,  ... 
 
Bahar, Tembellik Mevsimi Değil 
www.dogruhaber.com.tr/mobil/Haber.php?id=31034 

 
 

20 Nis 2012 - Ancak kendimizi bu tabii koşula uydurmamız için bir neden yok. Kendimizi ... Üstad 
Bediüzzaman`a göre geri kalmışlığın dört nedeni vardır: 1. 
 
Manisa Haber Portali - Halk İçin Halka Düşman Olmak 
www.e-manisa.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file...sid... 

 
 

7 Eki 2009 - Senin geri kalmışlığın, okumaman, çalışmaman, işsizliğin, aptallığın ...geriye seken lastik misali 
yoldaşa göre de orası fakirliğin nedeni,  ... 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu: haberi günün ... 
www.pirsushaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizogl... 

 
 

Bu geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. Ulusal ölçekli sorunların ötesinde en temel sorun 
yukarıda da belirttiğim gibi bölgemizde üniversiteler  ... 
 
Darbeyi savunmanın dayanılmaz 'hafif'liği! - Naif Karabatak 
www.marasgundem.com › ... › Sitene Ekle › Kahramanmaraş › RSS 

 

9 Tem 2013 - Çünkü darbe, geri kalmışlığın sembolüdür. Ülke geliştikçe, darbe kapıları... Nedeni Taksim 
Dayanışma Platformu'nun eylemi. Anlayın, Gezi'nin  ... 
 
Siyasal Sistemler Siyasal Uzlaşma ve Çatışma - Wardom.Org 
www.wardom.org › Bilgisayar › E-book 

 
 

24 Nis 2006 - 1 gönderi 

c) Faşist Rejimler 3.Geri Kalmış Ülke Sistemleri a) Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Özellikleri b) Azgelişmiş 
Demokrasiler c) Tek Partili Rejimler 
 
Eylül - Tarihin yapı ve içeriginin yeniden yaratılmasında kullanılacak ... 
yenitarih.blogspot.com/2013_09_01_archive.html 

 
 

30 Eyl 2013 - Nedeni açık: bu alanda geri kalma durumu bilinmezlik yaratır ve buda kafa... Nasıl ki Incili, 
kalkınmayı, demokrasiyi geri kalmışlığın sonucu  ... 
 
1 - Tarihin yapı ve içeriginin yeniden yaratılmasında kullanılacak ... 
yenitarih.blogspot.com/2013/09/1.html 

 
 

30 Eyl 2013 - Nedeni açık: bu alanda geri kalma durumu bilinmezlik yaratır ve buda kafa... Nasıl ki Incili, 
kalkınmayı, demokrasiyi geri kalmışlığın sonucu  ... 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - Nadir Kitap 
www.nadirkitap.com › Kategoriler › Tarih › Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

 
 

http://www.dogruhaber.com.tr/mobil/Haber.php?id=31034
http://www.e-manisa.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazdir&sid=366
http://www.pirsushaber.com/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-842864n.html
http://www.marasgundem.com/darbeyi-savunmanin-dayanilmaz-hafifligi-12624yy.htm
http://www.marasgundem.com/sitene-ekle.htm
http://www.marasgundem.com/kahraman-maras-46hy.htm
http://www.marasgundem.com/rss/
http://www.wardom.org/siyasal-sistemler-siyasal-uzla-ma-ve-cat-ma-58661/
http://www.wardom.org/bilgisayar/
http://www.wardom.org/e-book/
http://yenitarih.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
http://yenitarih.blogspot.com/2013/09/1.html
http://www.nadirkitap.com/kategoriler.php?altkategori=171&siralama=yazaradiaz&filtre=&bks=9099&page=364
http://www.nadirkitap.com/kategoriler.php
http://www.nadirkitap.com/tarih-kategori169.html
http://www.nadirkitap.com/turkiye-cumhuriyeti-tarihi-kategori171.html
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Tarih Açısından 12 Mart yapısı, nedenleri, sonuçları, Sepete Ekle ... TÜRKİYEDE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ, 
Sepete Ekle ... türkiye'de geri kalmışlığın tarihi 
 
`Besmele geri kalmışlık göstergesi`ymiş - Pano anasayfası 
www.akrep-burcu.com › Forum Hakkında › Duyuru ve Haberler 

 
 

25 Oca 2008 - Olay bundan sonra... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: "Ama gerçekten 
çok gerideler, onu söyliyeyim yani, çok gerideler;  ... 
 
Ya Kebikeç - Soup 
yakebikec.soup.io/since/79498751?mode=own 

 
 

Devletin mali darlığını yaratan bazı nedenleri daha önce görmüştük: ticaret yollarının ...Türkiye'nin geri 
kalmışlığı bir Afrika yahut Latin Amerika ülkesinin geri  ... 
 
Küreselleşme, Rekabet ve Kent | Gürcan Banger: 2Eylül Yazıları 
ikieylul.wordpress.com/2010/06/19/kuresellesme-rekabet-ve-kent/ 

 
 

19 Haz 2010 - İşte; bu nedenlerden dolayı firmalar daha yenilikçi, daha esnek, daha ...Dolayısıyla sınaî ve 
ticari geri kalmışlığın faturasını sadece o kentin iş  ... 
 
İslam Dünyasının Problemleri - İslam Birligi 
unityofislam.com/default.asp?kat_no=176 

 
 

Geri kalmışlığın İslâm âleminin birinci problemi olması düşündürücü değil midir? .....Batıl ile Hakk'ın 
ayrılmasına neden olan olayları veya her ikisinin açıkça belli  ... 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu: haberi 
www.118haber.com/.../uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizogl... 

 
 

27 Tem 2013 - Ancak en önemli nedenlerinden biri de bu coğrafyanın kurumları ve düşünce ... Bu geri 
kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. 
 
Zonguldak - izmir escort | escort izmir 
izmir.escortlari.com/etiket/zonguldak 

 
 

Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni küçük hesaplar ve liyakatsız insanların layık olmadıkları makamlara 
getirilmesidir. Bu düşüncelerim ışığında Gelik  ... 
 
Cliqz.com - related to: Eğitim Bir Sen'in Gaziantep Şubesi'nce ... 
www.cliqz.com/tr.haberler/c/127127.html 

 
 

GİRESUN (CİHAN)- KESK'e bağlı Eğitim-Sen Giresun Şubesi, Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi tarafından 
hazırlanan 'Eğitimde Geri Kalmışlığın Nedenleri ve ... 
 
Mithat Şen ve beden yazısı - Sayfa 144 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9758607251 

Zeynep Sayın - 2003 - Painters 

http://www.akrep-burcu.com/besmele-geri-kalmislik-gostergesi-ymis-t14808.html
http://www.akrep-burcu.com/forum-hakkinda/
http://www.akrep-burcu.com/duyuru-ve-haberler/
http://yakebikec.soup.io/since/79498751?mode=own
http://ikieylul.wordpress.com/2010/06/19/kuresellesme-rekabet-ve-kent/
http://unityofislam.com/default.asp?kat_no=176
http://www.118haber.com/haber/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-714307.htm
http://izmir.escortlari.com/etiket/zonguldak
http://www.cliqz.com/tr.haberler/c/127127.html
http://books.google.com.tr/books?id=-KpTGGhyX6UC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+nedenleri&source=bl&ots=u9Gaa8g0fD&sig=NN0KogiLrCrTgB_ze84ZHIdCKL8&hl=tr&sa=X&ei=oF2pUqmYFuWxyAOI4ICYDA&ved=0CN8CEOgBMCU4kAM
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&sa=N&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Zeynep+Say%C4%B1n%22&ei=oF2pUqmYFuWxyAOI4ICYDA&ved=0COACEPQIMCU4kAM
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... ve ötesinde bir yarığa yerleştirmesinin nedeni budur; bu bilgi, kendini böylesi ... bir geç-kalmışlığın izini 
taşımakta; bu nedenle onlar da doğa ile kültür ve ben ile ... Yazının başındaki tutsak imgeye ve temsil 
ilişkisine geri dönülür böylelikle:  ... 
 
Makale - MersinMotorDelisi 
mersinmotordelisi.turkforumpro.com/t133-makale 

 
 

13 Haz 2008 - Neden motosiklet sektörü ülkemizde bu kadar geri ? ... zengin çocuğu oyuncağı olarak 
bilinmesi geri kalmışlığın nedenleri arasında yer alabilir. 
 
Mansur Molla - Pipl Directory 
https://pipl.com/directory/name/Molla/Mansur/ 

 

[ Geri kalmışlığın siyasal nedenleri (2) - Ajans5 Haber ... - www.ajans5.com ]. Mansur Molla. Eman Uddin. 
60. Majail. 132/- 11. Lalmiah Sikder. Yonus. 61 . 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu: yazdır 
www.haberexen.com/print.php?type=1&id=365175 

 
 

... bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun yükseköğretimdeki eğitim ve kalite sorunu olduğunu 
belirterek, "Geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir  ... 
 
Bütün Eserleri-3: Tarih Açısından 12 Mart Nedenleri, Yapısı ... 
www.arabulgelsin.com/tag/9789944887120.html 

 
 

... işkence yapıldı, cezaevleri dolduruldu? Neden sosyalist parti kapatıldı, işçi sınıfı s. ...Yazarın diğer 
ürünleri. Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. 
 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu: - Beyaz Gazete 
www.beyazgazete.com › Yerel Haberler › Ankara 

 
 

26 Tem 2013 - Bu geri kalmışlığın her ülkeye özgü nedenleri olabilir. Ulusal ölçekli sorunların ötesinde en 
temel sorun yukarıda da belirttiğim gibi bölgemizde  ... 
 
6 - Talat Öncü Özel Kütüphanesi 
www.oncu.com/tallib/search.php?...A... 

 
 

Nedenleri Yapısı Sonuçları) (İki Cilt Bir Arada) İsmail Cem, 1980 (2. Baskı), 518 S. ...Türkiye'de Geri 
Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem, Mart 1989 (10. Baskı), 555 S. 
 
Allah Herşeyi Bilen Herşeyi Görendir....Allah Adaletlidir. - İslam ... 
forum.alternatifim.com/index.php?topic=2103.5;imode 

 
 

İşte tüm bu geri kalmışlığın nedeni, İslam'ın hiç bir zaman sorgulanmamış olması ve içindeki çelişkilerinj 
gün ışığına çıkartılmamış olmasıdır. ne yazık ki,  ... 
 
(gugukluhayat) FULDA BOŞLUĞU - Şebnem Özbek'te n 
www.mail-archive.com/gugukluhayat@googlegroups.../msg00037.html 

 
 

http://mersinmotordelisi.turkforumpro.com/t133-makale
https://pipl.com/directory/name/Molla/Mansur/
http://www.haberexen.com/print.php?type=1&id=365175
http://www.arabulgelsin.com/tag/9789944887120.html
http://www.beyazgazete.com/haber/2013/7/26/uluslararasi-universiteler-konseyi-baskani-azizoglu-1890803.html
http://www.beyazgazete.com/yerel/
http://www.beyazgazete.com/yerel/ankara/
http://www.oncu.com/tallib/search.php?tablename=TALLIB&infiletype=A&dbname=TALLIB&selfields=&compstr=kw%20like%20'%C7EM'&callflag=-1&incode=%C7EM&offset=50&totcount=287&firstpage=1&curpage=6
http://forum.alternatifim.com/index.php?topic=2103.5;imode
http://www.mail-archive.com/gugukluhayat@googlegroups.com/msg00037.html
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28 Ağu 2008 - İsmet Paşa geri kalmışlığın boyutlarını ve çözümlerini bir rapor halinde... İşte bu noktada 
akla; 1950'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar "neden  ... 
 
'Pot' mu 'cehalet' mi? - Realist.gen.tr 
reali.st/haber/27708/pot-mu-cehalet-mi.htm 

 
 

25 Oca 2008 - Olay bundan sonra... Geri kalmışlığın nedeni bakın neymiş; -Sevilay Yükselir: 'Ama gerçekten 
çok gerideler, onu söyliyeyim yani, çok gerideler;  ... 
 
ne zor şey şu geri kalmışlık - Yapı Denetim & Ekspertiz Dergisi 
www.ydedergi.com/makale/tayyar-cimen/ne-zor-sey-su-geri.../35.html 

 
 

29 Ağu 2013 - Neden diyemiyorlar? Yazımızın başında söyledik. “ ne zor şey,şu geri kalmışlık , diploma var, 
meslek titri var, kelli felli laflar var, kravat var, temiz  ... 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 448 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

GERİ KALMIŞLIĞIN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ 

Arama Sonuçları 

[PDF] 
geri kalmışlık olgusu ve ekonomistik kalkınma teorileri 
iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/.../geri%20kalmışlık%20olgusu%20ve%20ek... 

 
 
 

yazan: C YAVİLİOĞLU - İlgili makaleler 

kalmışlık tanımı özellikle ülkenin kendine has gelişimi dikkate alınarak değil de daha çok gelişmiş ülkeler 

baz alınarak yapıldığı için bir ülkenin geri kalmışlıktan. 

Geri kalmışlığını en belirgin özelliği... - Sosyal Bilgiler Alan Sınavı ... 
https://www.facebook.com/.../posts/590746184294699 

 
 

Geri kalmışlığını en belirgin özelliği ekonomik geri kalınmışlıktır. Ekonomik geri kalmışlığın en açık 

göstergesi kişi başına düşen yıllık gelirin... 

siyasal yaşamın etkenleri 
www.sosyalbilgileralandersleri.com/?pnum=117&pt=Siyasal... 

 
 

Fransız tarihci MİCHELET özellikle 1789 temmuz devriminden esinlenerek devrimlerle sıcak ... Geri 

kalmışlığını en belirgin özelliği ekonomik geri kalınmışlıktır. 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Özellikleri - 1001 Kitap 
www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner.../ss2_33a_nedenleri.html 

http://reali.st/haber/27708/pot-mu-cehalet-mi.htm
http://www.ydedergi.com/makale/tayyar-cimen/ne-zor-sey-su-geri-kalmislik/35.html
https://www.google.com.tr/search?q=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+nedenleri&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/geri%20kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k%20olgusu%20ve%20ekonomistik%20kalk%C4%B1nma%20teorileri%20(ele%C5%9Ftirel%20bir%20yakla%C5%9F%C4%B1m).pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:u1xtsgxRQfmaRM:scholar.google.com/
https://www.facebook.com/SosyalBilgilerOgretmenlikAlanSinavinaAdimAdim/posts/590746184294699
http://www.sosyalbilgileralandersleri.com/?pnum=117&pt=Siyasal+Ya%C5%9Fam%C4%B1n+Etkenleri
http://www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner_Kislali/siyasal_sistemler/ss2_33a_nedenleri.html
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Geri kalmışlığın ekonomik özellikleri kadar, demografik özellikleri de belirgin ve önemlidir. Gelişmiş 

ülkelerde nüfus artış hızı, bazı durumlarda sıfıra yaklaştığı ... 

Siyaset Bilimi - Sayfa 31 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9750602935 

Prof.Dr. Nüvit GEREK - 2010 - Policy 

Ama çeşitli yönleriyle bir bütün oluşturan geri kalmışlığın en belirgin özelliğiekonomik geri kalmışlıktır. 

Ekonomik geri kalmışlığın en açık göstergesi ise, üretim  ... 

[PDF] 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın... 
m.friendfeed-media.com/9728fbd29b37759c64dee89089255feaa7fb88e7 

 
III - Geri Kalmışlık Neden Alt Edilemiyor?..................... ..... folklor ve sanat özelliğinihemen her köyünde 

ayrı ayrı ve değişik şekilde yaratabilmiş Türkiye. Sanatının  ... 

türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706 

 
 

8 Oca 2010 - geri kalmışlığın bir kaç günün değil yüzlerce senenin bir birikimi olduğunu, ... günlük 

yaşamdan gerçeklerle anlatması en belirgin özelliği. 

türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706?a=nice 

 
 

geri kalmışlığın nedenlerini a partisinin x icraatında veya b parti başkanının y beyanında 

aramanın ... günlük yaşamdan gerçeklerle anlatması en belirgin özelliği. 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin ... 
www.temeleser.com/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilama... 

 
 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 

kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel yatırımlara ... 

[PDF] 
 
İslam ve Geri Kalmışlık Sorunu - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-Merkez ... 
ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(2)/M2.pdf 

 
 

yazan: A Kurt - İlgili makaleler 

http://books.google.com.tr/books?id=efLOdD9QA_kC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+en+belirgin+%C3%B6zelli%C4%9Fi&source=bl&ots=6k01tIRo6o&sig=JleOzz4Ka-kTaIvH-z6q7lI914c&hl=tr&sa=X&ei=x12pUt3JFMLayQPD8YE4&ved=0CE0Q6AEwBA
http://m.friendfeed-media.com/9728fbd29b37759c64dee89089255feaa7fb88e7
https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706
https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706?a=nice
http://www.temeleser.com/dunya-ekonomisi/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamay.html
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(2)/M2.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:kF3tzv6q8T9zBM:scholar.google.com/
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Batı karşısında İslam toplumlarının geri kalmışlığı tartışılırken dikkat edilmeyen ...Toplumsal evrimin en 

önemli özelliği belirli bir yöne doğru, tek- doğrusal, sürekli ......Moğollar Müslümanların 

hayatında belirgin bir travma yaratmıştı; arkalarında  ... 

[PDF] 
 
İ İKTİSAT ve MALİYE 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/439/4911.pdf 

 
 

özellikleri ile Mardinliıı geri kalmışlığı arasında bir diğerini belir~ ... damigalajvan vetnu-

sentrika özellikler bilinmeden içsel ve dışsal bağı-mlılıklar ve -dar  ... 

İslam Aleminde Geri Kalmışlık 
www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya2/0426.html 

 
 

2 Tem 2001 - İslam ülkelerine baktığımızda yönetimlerinin birbirinden farklı olduğunu amageri 

kalmışlığın bu ülkelerin ortak bir özelliği olduğunu görürüz. 

Guyanalar Coğrafi Özellikleri ve Tarihi - Yardımcı Kaynaklar 
www.yardimcikaynaklar.com/guyanalar-cografi-ozellikleri-ve-t... 

 
 

yazar: Mehmet Duman - 191 Google+ çevresinde 

19 Eki 2013 - ... ama özellikle de Fransız Guyanası'nın geri kalmışlığı göz önüne alındığında, polderler 

kurarak denizden ekilebilir alanlar kazanmayı başaran  ... 

kitapyurdu: kitap - Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem, , 
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=17921 

 
 
 

Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta yarına 

kadar uzanan bir yöntemle mümkün olabilir. "Türkiye'nin  ... 

Dinde Yenilenmeciler veya Dinde Reform Çabaları | ILIMLI İSLAM ... 
ilimliislamtehlikesi.wordpress.com/.../dinde-yenilenmeciler-veya-dinde-r... 

 
 

15 Ağu 2011 - Bu sonuçların en belirgin olanlarını şöyle sıralayabiliriz. ... kendini koruma 

içgüdüsünün belirgin sonucu durumunda bir tavır özelliği taşıyor. ... Bizim geri kalmışlığımızın en önemli 

sebebi de doğal olarak düşünce ve inanç  ... 

İslam dünyasının geri kalmışlığı dinsel bir özellik değildir 
www.batiantalya.com.tr/islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-dinsel-bir-ozell... 

 
 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/439/4911.pdf
http://www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya2/0426.html
http://www.yardimcikaynaklar.com/guyanalar-cografi-ozellikleri-ve-tarihi/
https://plus.google.com/112206005215720431341
https://plus.google.com/112206005215720431341
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=17921
http://ilimliislamtehlikesi.wordpress.com/2011/08/15/dinde-yenilenmeciler-veya-dinde-reform-cabalari/
http://www.batiantalya.com.tr/islam-dunyasinin-geri-kalmisligi-dinsel-bir-ozellik-degildir-makale,999.html
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12 Kas 2013 - İslamiyetin kurulmasından sonra Arap dünyasında, özellikle 900 ile 1200 yılları arasında sanat 

ve bilim alanında büyük bir gelişmenin olduğu ... 

İSLAMİYET VE GER KALMIŞLIK ÜZERİNE YAZI - Google Groups 
https://groups.google.com/d/topic/yukseklisans2011/4CKoLX5jTl8 

 
 

23 Nis 2011 - Geri kalmışlığın İslam aleminin hemen hemen tamamının başının belası... olduğunu ama geri 

kalmışlığın bu ülkelerin ortak bir özelliği  ... 

Toplumsal Dinamik - Geri Kalmış Ülkelerde Sosyal Değişme 
www.aydinyaka.com › Tüm Makaleler 

7 Oca 2012 - “Geri kalmışlık” olgusu özetle bundan ibarettir ve bu şekilde meydana ...da bu sefer 

sanayileşmiş olanlar bilgi toplumu özelliği kazanacaklardır. 

Türkiyenin Geri Kalmışlığı - ŞehirPlanlama.Org 
www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena...0 

 
Özellikle planlama konusuna değinecek olursak benim kişisel fikrim; planlamayı açmaktır. ... Geri 

kalmışlığımızın önemli nedenlerinden biride güçlü bir merkezi  ... 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem : Kitap | idefix.com 
www.idefix.com › Online Kitap › Kitap › Arşiv › Can Yayınları 

 
Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta yarına 

kadar uzanan bir yöntemle mümkün olabilir. "Türkiye'nin  ... 

seri katillerin ortak özellikleri - itü sözlük 
www.itusozluk.com/goster.php/seri+katillerin+ortak+özellikleri 

bir ülkenin geri kalmışlığını anlama yolları (7) .... bu hemen hepsinde görülen, en yakın ortak özellik. 

çocukluğu iyi geçmiş, iyi bir aile ortamı olan hiçbir seri katil  ... 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye ... 
www.ilknokta.com/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamay... 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye - %35 indirimli Geri kalmışlığın en belirgin 

özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin ... 

doğu ve güneydoğu'da sosyo-ekonomik durum ... - Kalkınma Merkezi 
www.kalkinmamerkezi.org/kalkinma_raporlari_goster.aspx?krg=4 

 
Bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmışlığı açısından ikinci önemli nokta ise, yine ...başlayarak Türkiye'nin 

uyguladığı neo-liberal ekonomik politikalar, özellikle  ... 

KADINLARI AŞAĞI GÖREN DARWİNİZM VE DOĞAL SELEKSİYON 
www.dogalseleksiyonvedarwinizm.com/kadinlar.html 

 
 

https://groups.google.com/d/topic/yukseklisans2011/4CKoLX5jTl8
http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-makaleler/31-geri-kalmis-ulkelerde-sosyal-degisme.html
http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-makaleler.html
http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=213&id=942&Itemid=0
http://www.idefix.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem/tanim.asp?sid=IJFQL51YYT0EJ1V2J13K
http://www.idefix.com/vitrin/
http://www.idefix.com/kitap/
http://www.idefix.com/kitap/arsiv/firma_urun.asp?fid=8392
http://www.idefix.com/kitap/arsiv-can-yayinlari/firma_urun.asp?fid=8392&dzid=22834
http://www.itusozluk.com/goster.php/seri+katillerin+ortak+%F6zellikleri
http://www.ilknokta.com/kitap/ibrahim-sevindirici/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye.htm
http://www.kalkinmamerkezi.org/kalkinma_raporlari_goster.aspx?krg=4
http://www.dogalseleksiyonvedarwinizm.com/kadinlar.html
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Daha sonra Darwin bu sıralamayı, çocukları ve doğuştan geri zekalı kişileri ve aynı ...gücü gibi özelliklerin, 

erkeklere oranla çok daha belirgin olduğu itiraf edilir; .... insaniözellikleri kendilerince geri kalmışlık olarak 

değerlendiriyor olabilirler. 

[PDF] 
479 çimde vurgulamıştır. Bu tezat bir bakıma geri kalmışlık ile ilerle ... 
www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/turkiyat/article/viewFile/.../pdf 

yazan: MA Beyhan - 2010 

479 çimde vurgulamıştır. Bu tezat bir bakıma geri kalmışlık ile ilerle ... kısmını, Kahire'de kütüp hane 

ve özellikle Mısır Arşivi ve Evkaf Bakanlığı Arşivlerinde yap. 

Vladimir Lenin - Vikipedi 
tr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin 

Nikolay'ın devrilmesinden sonra Lenin en kısa sürede Rusya'ya geri ... ve özellikleayaklanma konusunda 

ayak direyen Zinoviev ve Kamenev'e üstün gelmek için ... bilegeri kalmışlığı, cehaleti, yoksulluğu, hastalığı 

ve barbarlığı yok edeceğini  ... 

Iktisadi Kalkinma Ve Büyüme - Sayfa 13 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=9750602978 

Doç.Dr. Erol KUTLU 

İkili Yapı Özelliği Azgelişmiş ülkeler ikili özelliği olan ülkelerdir. ... öte yandan geri kalmışlığın tipik 

özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel teknoloji, durgun  ... 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi (Imge Kitabevi - www.imge.com.tr) 
www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=27660 

 
Özellikler: Boyut: 13 x 19,5 / ithal kitap kâğıdı / 509 sayfa ... Geri kalmışlığınincelenmesi, ancak olgunun 

dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta  ... 

Üniversitelerde Ders Konusu Olduk - Muş'un Sesi Gazetesi - Muş ... 
www.musunsesi.net/article_view.php?aid=355 

Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına sahip olan ilimizin geri kalmışlığı .... Türkiye'de ki ikili yapının 

en belirgin özelliğini taşıyan bölgelere örnek olarak Marmara  ... 

Caner Taslaman'dan Geri Kalmışlığa Mükemmel Örnek - YouTube 
► 1:28► 1:28 

www.youtube.com/watch?v=Y05DLc1xhG4 

19 Tem 2013 - Caner Taslaman Videoları tarafından yüklendi 

http://www.canertaslaman.com/ http://www.facebook.com/canertaslaman 

https://twitter.com/ctaslaman ... 

Atatürk'ün Yaptığı Yeniliklerin Özellikleri (Maddeler Halinde ) | 
www.bilgiyuvasi.net/ataturkun-yaptigi-yeniliklerin-ozellikleri-maddeler-... 

 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/turkiyat/article/viewFile/744/pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
http://books.google.com.tr/books?id=8AMC4o7X9oYC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+en+belirgin+%C3%B6zelli%C4%9Fi&source=bl&ots=Wl5pJhRlr9&sig=Fi0WouchSA-TkT4t2VMvj3i7WpM&hl=tr&sa=X&ei=x12pUt3JFMLayQPD8YE4&ved=0CP4BEOgBMBo
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Do%C3%A7.Dr.+Erol+KUTLU%22&sa=X&ei=x12pUt3JFMLayQPD8YE4&ved=0CP8BEPQIMBo
http://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=27660
http://www.musunsesi.net/article_view.php?aid=355
http://www.youtube.com/watch?v=Y05DLc1xhG4
http://www.youtube.com/watch?v=Y05DLc1xhG4
http://www.bilgiyuvasi.net/ataturkun-yaptigi-yeniliklerin-ozellikleri-maddeler-halinde
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Maddeler Halinde Atatürkün Yaptığı Yeniliklerin özelliklerini bizlerle ... Türk milletinin ileriye götürecek 

ve geri kalmışlıktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir. 

Türkiye' de geri kalmışlığın tarihi / Kitap / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/turkiye--de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo... 

 
23 Şub 2007 - Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, 

hatta yarına kadar uzanan bir yöntemle mümkün  ... 

Güney Kürdistan'da ekonomik yapı ve eşitsizlik - Özgür Gündem 
www.ozgur-gundem.com › Köşe Yazıları › Ahmed PELDA 

14 Eki 2013 - ... olarak Kerkük'ün geri kalmışlığını analiz etmiştim. Aslında Musul da 

benzer özellikleri taşıyor. Yani gerikalmışlık kısırdöngüsünde boğuluyor. 

[PPT] 
nicinahsap.ppt - Orman Genel Müdürlüğü 
web.ogm.gov.tr/Haber%20Resimleri/sunular/nicinahsap.ppt 

Ahşabı yapı malzemesi olarak kullanmak, geri kalmışlığın bir ölçütü olarak ... Deprem riski yüksek olan 

bölgelerde, ahşabın bu özelliği betonarme, alüminyum ve  ... 

[DOC] 
Sütçüler İlçesi Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin ... 
www.orkoop.org.tr/uploads/files/19.doc 

Geri kalmışlığın en belirgin özellikleri orman köylerinde görülmektedir. 1997 nüfus sayımına göre 

ülkemizde 35.270 adet köyde 14.1 milyon nüfus yaşamaktadır. 

Küreselleşme - İstanbul Teknik Üniversitesi 
web.itu.edu.tr/~yayla/globalism.htm 

Kültürü, küreselleşme ile benzer kılan en belirgin özellik her iki kavramın da tek ...Geleneklere 

bağlılığın geri kalmışlığın başlıca sebebi olduğu teorisini ortaya  ... 

Geri Kalmışlık Üzerine - 2 - Haberiniz 
www.haberiniz.com.tr/.../koseyazisi76545-Geri_Kalmislik_Uzerine_2_.h... 

20 Ağu 2013 - O. BERAT ÇELEBİ | Geri Kalmışlık Üzerine - 2 - ... Bilim dünyasıözellikle fenni ilimlerde artık 

kılı kırk yararak bilgi kırıntılarını bir araya getirerek  ... 

Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık - Dağarcık ... 
www.dagarcikturkiye.com/makale_detay.asp?id...ve...Geri-Kalmışlık 

 
 
 

Bu sorunların bir kesimi Osmanlı Devleti'nden kalan geri kalmışlıktan ... Osmanlı döneminde özellikle 17. 

yüzyıldan itibaren medreselerde doğa ve akli  ... 

Microsoft Outlook com E-Posta Servisi Özellikleri | Ehl-i Blog ... 
www.ehliblog.com/.../microsoft-outlook-com-e-posta-servisi.ht... 

yazar: Poyraz Sahin - 453 Google+ çevresinde 

http://blog.milliyet.com.tr/turkiye--de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo=27532
http://www.ozgur-gundem.com/index.php?haberID=86078&haberBaslik=G%C3%BCney%20K%C3%BCrdistan%E2%80%99da%20ekonomik%20yap%C4%B1%20ve%20e%C5%9Fitsizlik&action=haber_detay&module=nuce&authorName=Ahmed%20PELDA&authorID=71
http://www.ozgur-gundem.com/index.php?categoryName=K%C3%B6%C5%9Fe%20Yaz%C4%B1lar%C4%B1&categoryID=17&module=nuce&action=liste
http://www.ozgur-gundem.com/index.php?authorName=Ahmed%20PELDA&authorID=71&module=nuce&action=yazar_haberleri
http://web.ogm.gov.tr/Haber%20Resimleri/sunular/nicinahsap.ppt
http://www.orkoop.org.tr/uploads/files/19.doc
http://web.itu.edu.tr/~yayla/globalism.htm
http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi76545-Geri_Kalmislik_Uzerine_2_.html
http://www.dagarcikturkiye.com/makale_detay.asp?id=442&Bilim-ve-Teknolojide-Osmanl%C4%B1%C2%B4dan-Kalan-Geri-Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k
http://www.ehliblog.com/2012/08/microsoft-outlook-com-e-posta-servisi.html
https://plus.google.com/107447404373253176636
https://plus.google.com/107447404373253176636
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2 Ağu 2012 - ... ve geçişler arasındaki yumuşaklık en belirgin özellik ve benim de en ... fazla dikkatini 

çekmeye çalışmış ve mail hizmetindeki geri kalmışlığı  ... 

Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri - Bankacılık Bölümü ve Ekonomi Sitesi 
www.bankacilikbolumu.com › - İktisata Giriş 

Azgelişmiş ülkelerin yapısal özellikleri, Pazar yapısı ve ikili yapı özelliği ele ... öte yandan geri 

kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel  ... 

Tasavvufî Hayat ve Geri Kalmışlık | Semerkand Dergisi 
semerkanddergisi.com/tasavvufi-hayat-ve-geri-kalmislik/ 

Tasavvufî Hayat ve Geri Kalmışlık .... “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş 

altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve  ... 

Atatürk İnkilaplarının Özellikleri nedir, Atatürk ... - Nedir Kısa Bilgi 
www.nedirkisabilgi.com/6980-ataturk-inkilaplarinin-ozellikleri-nedir-kis... 

Atatürk İnkilaplarının Özellikleri : Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin özellikleri aşağıda maddeler halinde 

sıraladık. Türk milletinin ileriye götürecek ve geri kalmışlıktan  ... 

[DOC] 
 
İdeoloji ile Hukuk Arasında Devlet 
www.fatih.edu.tr/~omercaha/Makaleler/.../idearahukuk.doc 

Otoriter özellikler taşıyan bu düşünce geleneğinin felsefi birikimini ideolojik bir ...... da toplumu 

üretkenlikten düşürmekte ve geri kalmışlığını kurumlaştırmaktadır. 

Ahşapı tercih etmemiz için bir çok neden - KOTA WOOD 
kotawood.com/ahsapi-tercih-etmemiz-icin-bir-cok-neden-s3.html 

Ahşabı yapı malzemesi olarak kullanmak, geri kalmışlığın bir ölçütü olarak ... Deprem riski yüksek olan 

bölgelerde, ahşabın bu özelliği betonarme, alüminyum ve  ... 

Sızıntı Dergisi - Kime Göre Mükemmel Neye Göre Basit 
www.sizinti.com.tr/konular/.../kime-gore-mukemmel-neye-gore-basit.ht... 

Hayvanlar arasındaki gelişmişlik ve geri kalmışlıkla ilgili tartışmalar her ne kadar ...Ancak, bu 

temel özellikler dışında her kuş türü diğerinden farklı anatomik,  ... 

Geri Kalmışız ... | Yazdir | Hürseda Haber 
hurseda.net/printAuthor.php?id=674 

Tunuslu İbni Haldun bu özelliklere sahip olan bilgelerin arasındadır. ... Peki, ne oldu da günümüzde İslam 

anlayışı bir geri kalmışlığın suçluluğuyla dile  ... 

Atatürk İnkilaplarının Özellikleri Nedir 
ataturk-inkilaplarinin-ozellikleri.bunedir.org/ 

Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin özellikleri aşağıda maddeler halinde sıraladık. Türk milletinin ileriye 

götürecek ve geri kalmışlıktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir. 

BatÄ±laÅŸma ve TÃ¼rkiye'de Geri KalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Tarihi 
blog.tayfunsen.com/2009/05/batlasma-ve-turkiyede-geri-kalmslgn.html 

http://www.bankacilikbolumu.com/haber/88--iktisata-giris-azgelismis-ulkelerin-ozellikleri.html
http://www.bankacilikbolumu.com/haberler/15--iktisata-giris.html
http://semerkanddergisi.com/tasavvufi-hayat-ve-geri-kalmislik/
http://www.nedirkisabilgi.com/6980-ataturk-inkilaplarinin-ozellikleri-nedir-kisaca
http://www.fatih.edu.tr/~omercaha/Makaleler/Turkce%20Makaleler/Devlet%20uzerine%20makaleler/idearahukuk.doc
http://kotawood.com/ahsapi-tercih-etmemiz-icin-bir-cok-neden-s3.html
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/kime-gore-mukemmel-neye-gore-basit.html
http://hurseda.net/printAuthor.php?id=674
http://ataturk-inkilaplarinin-ozellikleri.bunedir.org/
http://blog.tayfunsen.com/2009/05/batlasma-ve-turkiyede-geri-kalmslgn.html
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14 May 2009 - ... Cem'in önemli bir kitabını okuyorum, "Türkiye'de Geri KalmışlığınTarihi". ... İsmail Cem 

burada özellikle liberal özellikler gösteren ekonomiyi  ... 

[PDF] 
 
İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım - E-Universite 
euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/413/files/Sbm_03_2013.pdf 

nicel faktörlerin ön planda tutulması, sosyolojik ve kültürel anlamda geri kalmıĢlığın ....özelliği durumuna 

gelmiĢ yoksulluğu ve ekonomik durgunluğu betimlemek için ......gelişme ve/veya geri kalmışlık sürecinin 

çoğunlukla bir diğerine  ... 

[PDF] 
 
DOÇ. DR. FİKRET BAŞKAYA VE AZGELİŞMİŞLİK Azgelişmişlik ... 
ilimler.org/ilimdunyasi/images/.../5_Fikret_Bakaya_ve_Azgelimilik.pdf 

 
toplumunun karakteristik özelliği durumuna gelmiş yoksulluğu ve ekonomik ...Neoklasik iktisatçılar, 

“azgelişmişlik” ya da “geri kalmışlık” kavramlarından,. 

hz. mehdi 
gadir.free.fr/gadir/ktb/Adalet_Gunesi/Adaletgunesi.htm 

Bazıları "Şia'nin geri kalmışlığının sebeplerinden biri gaybî bir kurtarıcıya iman ......Bazıları da, yahudilerin 

en belirgin özelliği olan hile ve dolandırıcılıkla  ... 

türkiye de geri kalmışlığın tarihi - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/türkiye-de-geri-kalmışlığın-tarihi/ 

türkiye de geri kalmışlığın tarihi ... Başka da bir özelliği yoktu. ... ismail cem in yaptığı tesbit ve verdiği 

istatistiklerle sadece geri kalmışlığı değil, nasıl ileri  ... 

[PDF] 
 
Orta Doğu'da Ekonomik Geri Kalmışlığın Kurumsal Kökenleri ... - tepav 
www.tepav.org.tr/.../1280236569-7.Orta_Dogunun_Ekonomik_Geri_Ka... 

 
 
 

1700'lere gelindiğinde ekonomik açıdan geri kalmış bir bölge olarak ... sosyal değişim,özellikle de 

kurumlarla tercihlerin evrimi üzerine yoğunlaşan Kuran,. 

Atatürk Araştırma Merkezi | Atatürk'ün Eğitim Hedeflerinin ... 
atam.gov.tr › Dergi › Sayı 51Eğitim çocuğa erdem, disiplin ve düzen gibi özellikler kazandırmalıdır. .... Türk 

toplumunun geri kalmışlığının nedenlerini ararken, Türk kadınına eğitim ve  ... 

[DOC] 
 
İktisadi Tarih Eksenli Büyüme Analizleri. 
www.yahyatezel.com/indir.php?no=45 

 

http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/413/files/Sbm_03_2013.pdf
http://ilimler.org/ilimdunyasi/images/stories/5_Fikret_Bakaya_ve_Azgelimilik.pdf
http://gadir.free.fr/gadir/ktb/Adalet_Gunesi/Adaletgunesi.htm
http://www.uludagsozluk.com/k/t%C3%BCrkiye-de-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-tarihi/
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1280236569-7.Orta_Dogunun_Ekonomik_Geri_Kalmisliginin_Kurumsal_Kokenleri.pdf
http://atam.gov.tr/ataturkun-egitim-hedeflerinin-neresindeyiz/
http://atam.gov.tr/?cat=9
http://atam.gov.tr/dergi/sayi-51/
http://www.yahyatezel.com/indir.php?no=45
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... tecrübesi, kbh'nın büyüme oranları ile nüfusun bü-yüme oranları arasında belirgin bir... “geri 

kalmışlığın (backwardness) avantajları" hipotezini doğru-lamaktadır. ... mo-dern iktisadî büyümenin önemli 

bir özelliği olduğunu söylemektedir. 

AK PARTİ 
www.akparti.org.tr/mobil/akparti/2023-siyasi-vizyonAK Parti'nin geliştirmeye çalıştığı siyasi kimliğin en 

önemli özelliği Türk siyasetini .....bir siyaset tasavvuru ortaya koymuş, en belirgin kırmızı çizgiler olarak da 

etnik, ... geri kalmışlık, ayrımcılıkla mücadele anlamında etkili tedbirler geliştirilmiştir. 

[DOC] 
 
TANZİMAT DÖNEMİ ROMAN ÖZELLİKLERİ 
mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/39/.../11104754_talkler.doc 

Tüm toplumsal sorunların, geri kalmışlığın, sosyal yaraların bu romanlarda görülmesi; yazarların kendilerini 

sorunların çözümünde sorumlu hissetmelerindendir. 

modernleşme süreci - Prof. Dr. Durmuş YILMAZ 
www.durmusyilmaz.com/icerikoku.asp?ids=202 

Fakat, özellikle Tanzimat dönemini, yöneticileri ve yapılan ıslahat ve yenilikleri eleştirenler Tanzimat .... Bu 

tür toplumun en belirgin özelliği geri kalmışlığıdır. 

DSP GENEL BAŞKANI MASUM TÜRKER, BİLKENT İLKÖĞRETİM ... 
www.dsp.org.tr/HaberDetay/dsp-genel-baskani-masum.../18627 24 Mar 2012 - ... olan kızlarımız eğer 

toplumda egemen olmaya başlarlarsa geri kalmışlık bizim için artık mazide kalır. Eğitimin en 

önemli özelliği budur.”. 

PISA Sonuçlarından Çıkan Çok Önemli Ayrıntılar - Eğitim Ajansı 
www.egitimajansi.com/.../pisa_sonuclarindan_cikan_cok_onemli_ayrinti... 

 
 

1 gün önce - Geriye doğru yapılan bütün sınavlarda Türkiye'nin sıralamadaki yeri hiç değişmemiş. ... bilim 

boyutu unutulursa ideolojik boyut da geri kalmışlıktan başka bir... Bu ülkelerin en 

önemli özelliği öğretmene ciddi önem vermesidir. 

Kadınları aşağı gören bir teori - Harun Yahya 
m.harunyahya.org/tr/Kitaplar/2761/.../Kadinlari-asagi-goren-bir-teori 

Daha sonra Darwin bu sıralamayı, çocukları ve doğuştan geri zekalı kişileri ve aynı ...gücü gibi özelliklerin, 

erkeklere oranla çok daha belirgin olduğu itiraf edilir; .... insaniözellikleri kendilerince geri kalmışlık olarak 

değerlendiriyor olabilirler. 

EVET, KARS'I SİL BAŞTAN ELE ALMAK LAZIM Metin MÜNİR 
www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid=62 

 
Bu kaçış geri kalmışlığı kendi kendini besleyen bir olgu haline getirdi. ... Türkiye'de yönetimin en belirgin 

özelliği rüşvet ve yolsuzluktur. Eğri bir okun hiçbir  ... 

[PDF] 
 
LÜÜD E M Deprem ve Geri Kalmışlık 
dergi.mo.org.tr/dergiler/4/488/7148.pdf 

http://www.akparti.org.tr/mobil/akparti/2023-siyasi-vizyon
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/973951/dosyalar/2012_12/11104754_talkler.doc
http://www.durmusyilmaz.com/icerikoku.asp?ids=202
http://www.dsp.org.tr/HaberDetay/dsp-genel-baskani-masum-turker-bilkent-ilkogretim-okulu%E2%80%99nun-bahar-sempozyumu%E2%80%99nda-onur-konugu-olarak-konustu/18627
http://www.egitimajansi.com/h/Turkiyeden_Haberler/pisa_sonuclarindan_cikan_cok_onemli_ayrintilar.aspx
http://m.harunyahya.org/tr/Kitaplar/2761/Sosyal-Silah-Darwinizm/chapter/3898/Kadinlari-asagi-goren-bir-teori
http://www.avim.org.tr/eskimakaletekli.php?makaleid=62
http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/488/7148.pdf


174 
 

 
 

Kısaca, tüm doğal afetler, özellikle ülkemizde sık sık görülen depremler geri kalmışlığın ve fakirliğin sonucu 

olmaktadır, demek durumu hiç de abartmak olmaz. 

siyaset bilimi hakkında bilinmesi gerekenler - Sosyal Bilgiler Dersi 
sosyalbilgilerkaynak.blogspot.com/.../siyaset-bilimi-hakkinda-bilinmesi.h... 

 
 
 

6 Mar 2013 - 22) Propaganda kamuoyunun oluşumu sırasında özellikle hangi kesimler.... Geri kalmışlığını 

en belirgin özelliği ekonomik geri kalınmışlıktır. 

[Yorum - Herkül Millas] Geri kalmışlık - ZAMAN 
www.zaman.com.tr › HABERLER › Yorum 

Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığı konusu o kadar çok konuşuldu ki yeni bir şey ...Özellikle Türkiye 

batısında yaşarken karşılaştığım ve çok yaygın olan "İslam  ... 

Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri - AÖF - NotOku 
notoku.com › Ekonomi / İktisat › Ders: İktisadi Kalkınma ve Büyüme 

31 May 2010 - Azgelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin, özellikle ... öte yandan geri 

kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel  ... 

[PPT] 
 
Eko Büy ve Kal Teo Ders-8 - Turaldavidov 
turaldavidov.blog.com/files/2011/11/Eko-Büy-ve-Kal-Teo-Ders-81.ppt 

 
 

Azgelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin, özellikle karşılaştırmaya vurulduğunda, ... öte 

yandan geri kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel ... Bu oranın yüksek olması 

azgelişmiş toplumların en belirgin özelliğidir. 

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı Geri Mi ... 
www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyal_hizmet_hayirseverlik.htm 

Ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında ... Geri kalmışlığın aşılmaz 

girdabında sürüklenip duran Ülkemizde dahi yakın  ... 

Millî Edebiyat Döneminde Roman özellikleri romancıları yazılan ... 
www.edebiyatogretmeni.info/milli-edebiyat-doneminde-roman.htm 

4 Eki 2013 - Millî edebiyat romanlarında şu temalar işlenmiştir: Siyasi kavgalar, Türkçülük, yanlış 

Batılılaşma, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık,  ... 

İşletme Kuruluş Yeri Seçimi, Taşıma Faktörü, Hammadde Faktörü ... 
www.ekodialog.com/isletme.../isletme_kurulus_yeri_secimi.htmlZira fabrika üretime geçmeden toplam 

maliyetleri ve özellikle yatırım maliyetlerini ....Gelişmiş bölgelerde kurulan endüstriye göre, bölgenin geri 

kalmışlığı  ... 

[DOC] 
 

http://sosyalbilgilerkaynak.blogspot.com/2013/03/siyaset-bilimi-hakkinda-bilinmesi.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-herkul-millas-geri-kalmislik_1343770.html
http://www.zaman.com.tr/mainAction.action
http://www.zaman.com.tr/menuDetail.action?sectionId=16
http://notoku.com/azgelismis-ulkelerin-ozellikleri/
http://notoku.com/konu/ekonomi-iktisat/
http://notoku.com/konu/ekonomi-iktisat/iktisadi-kalkinma-ve-buyume/
http://turaldavidov.blog.com/files/2011/11/Eko-B%C3%BCy-ve-Kal-Teo-Ders-81.ppt
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyal_hizmet_hayirseverlik.htm
http://www.edebiyatogretmeni.info/milli-edebiyat-doneminde-roman.htm
http://www.ekodialog.com/isletme_ekonomisi/isletme_kurulus_yeri_secimi.html
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Trakya (Balkanlar) Kültürü İle Anadolu Kültürü Özellikleri - Refik Engin 
www.refikengin.com/zip/018.doc 

Buna damgasını vuran ve ardından geri çekilirken bile büyük izler bırakan .... bu olgularınekonomik 

dururmlara ve yetersiz tahsile bağlıyanlar geri kalmışlığın bu  ... 

Piyasa Ekonomisinin Alternatifleri ve Piyasaya Müdahale ... - TİSK 
tiskweb.com/yayinlar.asp?sbj=ic&id=72 

Genelde sosyalizmin ve özellikle klasik sosyalizmin en belirgin özelliği en israfçı 

iktisadi ... Özellikle yoksulluğun ve geri kalmışlığın, gelir dağılımındaki eşitsizlik  ... 

Fethullah Gülen Web Sitesi - Gönüllüler Hareketinin üç önemli dini ... 
tr.fgulen.com › Köşe Yazıları › 2012 Köşe Yazıları20 Oca 2012 - Özellikle, hareketin vitrini konumundaki 

eğitim kurumlarının, Türkiye'dekigeri kalmışlık psikolojisinden kaynaklanan bazı tabuları, aldıkları  ... 

POLAT: 60 YILLIK GERİ KALMIŞLIĞI 10 YILDA BİTİRECEĞİZ 
www.malatyatime.com/haber-11379-puturge’nin_5060_yillik_geri_kal... 

20 Kas 2013 - POLAT: 60 YILLIK GERİ KALMIŞLIĞI 10 YILDA BİTİRECEĞİZ ...Pütürge'yi “Malatya'nın dağlık, 

dağınık, sıkıntılı, geri kalmış ve hizmete aç öksüz bir ilçesi” olarak niteleyen ..... İnsanlarla muhatap 

olduğunuzda özellikle ve &. 

Modernitenin Devamlılığını Sağlayan Mekanizma: Güç | Gri Düşünce 
gridusunce.com/modernitenin_devamliligi/ 

 
 

6 gün önce - ... bu dönemin belirgin özellikleri olarak ortaya çıktıklarını görmekteyiz.... bulma gayreti 

içindeki olan Müslümanların “geri kalmışlığı” ön kabul  ... 

Eğitim, kalkınma ile yakın nedensellik ilişkisi ... - USAK ANALİST 
www.usakanalist.com/detail.php?id=603 

Eğitim, kalkınma ile yakın nedensellik ilişkisi nedeniyle gelişmişlik/geri kalmışlığın ...1960'lı yıllarda bu 

ülkelerin en dikkat çekici ortak özelliği ilk ve ortaöğretimin  ... 

Önceki Sayfa - KONRAD ADENAUER VAKFI 
www.konrad.org.tr/index.php?id=134 

Özellikle Rusya'nın siyasi ve iktisadi istikrarının dünya için neden bu kadar önemli ....Diğer 

taraftan, özellikle bu geri kalmışlığın belli bir dereceye kadar 20. 

SÖMÜRGECİLİK | Marksist Leninist Araştırmalar Merkezi - Gelenek 
mlam.tkp.org.tr/kavramlar/somurgecilik-nedir 

Yeni sömürgeciliğin belirgin özellikleri üzerine devam etmeden önce atlanmaması ...Bu, Dünya'ya daha çok 

yoksul ülke ve bölgelerin geri kalmışlığının zengin  ... 

MHP: Urfa'nın Geri Kalmışlığının Vebali Kimin? haberi 
www.haberler.com › Yerel › Haber 

8 Kas 2013 - Ocakoğlu açıklamasında özellikle iktidar partisine de yüklenerek, "Son 30 yılda ... Hepsi "Bu 

şehir hak etiği yerde değil geri bırakılmış" diyor. 

Gayrısafî Yurtiçi Hasıla ve Sektörel Dağılım - Hindistan Büyükelçiliği ... 

http://www.refikengin.com/zip/018.doc
http://tiskweb.com/yayinlar.asp?sbj=ic&id=72
http://tr.fgulen.com/content/view/20176/12/
http://tr.fgulen.com/content/section/785/12/
http://tr.fgulen.com/content/category/785/285/12/
http://www.malatyatime.com/haber-11379-puturge%E2%80%99nin_5060_yillik_geri_kalmisligini_10_yilda_telafi_edecegiz.html
http://gridusunce.com/modernitenin_devamliligi/
http://www.usakanalist.com/detail.php?id=603
http://www.konrad.org.tr/index.php?id=134
http://mlam.tkp.org.tr/kavramlar/somurgecilik-nedir
http://www.haberler.com/mhp-urfa-nin-geri-kalmisliginin-vebali-kimin-5278843-haberi/
http://www.haberler.com/yerel_haberler.asp
http://www.haberler.com/
http://www.indembassy.org.tr/TR,257/gayrisafi-yurtici-hasila-ve-sektorel-dagilim.html
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www.indembassy.org.tr/.../gayrisafi-yurtici-hasila-ve-sektorel-dagilim.ht... 

Geri kalmışlık ve bölgesel denge sorunu her zaman devlet politikasının merkezi bir ...Dokuzuncu Plan, bu 

nedenle, altyapı sektörlerinde özellikle kamu sektörü,  ... 

türkiye'de namus cinayetlerinin dinamikleri 
www.afsinagcasar.com/koseyazisi/namus.htm 

Özellikle kırsal kökenli, aşiret-akraba ilişkileri güçlü, kente göç etmekle birlikte ... ve Güneydoğu 

Bölgesindeki toplumsal yapının özellikleri, geri kalmışlık ve çeşitli ....sorusuna kişilerin verdiği yanıtlarda 

umutsuzluk eğilimin daha belirgin olarak  ... 

Altı çizili satırlar: Sabri F.Ülgener / Geri kalmışlığın zihniyet tarihi ... 
omermurat.blogspot.com/2013/.../alt-cizili-satrlar-sabri-fulgener-geri.ht... 

1 Kas 2013 - Ahlak ve zihniyet çatışmasını belki daha ileri dereceleri ile başka taraflarda da görebiliriz. 

Hatırımıza tabiatıyla aynı asırların Garb dünyası ... 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Yeni Sayfa 
www.yenisayfa.com › Kitap 

 
 

Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak bu olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta 

yarınlara kadar uzanan bir yöntemle gerçekleşebilir. 

Laiklik Nedir Nedir açıklaması 385 anlamı Laiklik, devletin,... 
www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-385&Bilgi=laiklik-nedir 

Özellikle haçlı seferleri süresince Batı'nın tanıştığı Doğu, yeni zenginliklerin, ....Özellikle XVIII. yüzyıldan 

sonra, geri kalmışlığın İslam dünyasını tutsak ettiği  ... 

aşıların önemi - Talha Akil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İZMİR 
www.talhaakil.com.tr/?sayfa=icerikdetay&id=4 

Meningokok bakterisi özellikle menejit enfeksiyonunun en önemli etkenidir. ... vahim bir hata ya da geri 

kalmışlığın önemli bir göstergesi gibi karşılanmaktadır. 

Türkiye'nin Acil İhtiyacı: Uluslararası Haber Ajansı | İletişimciler ... 
iletisimcilerplatformu.org/demo/?p=743 

28 May 2013 - Fakat geri kalmışlıkta temel özellik bağımlılıktır. ... Anglo-Saxon Afrika ve İngiliz Uluslar 

Topluluğu'nda (Commonwealth) ülkelerinde belirgindir. 

Yazarlar Öcalan'ın mesajlarını yorumluyor-Sabah - 21 Mart 2013 
www.sabah.com.tr/Gundem/.../yazarlar-ocalanin-mesajlarini-yorumluyor 

21 Mar 2013 - Konuşmanın temel özelliği de budur demiyorum, temel özelliği silahların bırakılması, ... Bu 

kavramda geri kalmışlığın önüne geçmesi önemli. 

Mısır Darbesi'ne Giden Yol – 1 ; Müslüman Kardeşler Hareketinin ... 
www.gusips.net/.../3451-misir-darbesine-giden-yol-1-musluman-kardesl... 

16 Tem 2013 - Hatta bu yaşananları, özellikle Mısır içerisinde, 3 Temmuz Devrimi 

olarak ... sosyokültürel geri kalmışlığın yanında ülkenin içinde bulunduğu  ... 

http://www.afsinagcasar.com/koseyazisi/namus.htm
http://omermurat.blogspot.com/2013/11/alt-cizili-satrlar-sabri-fulgener-geri.html
http://www.yenisayfa.com/Kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Content.aspx?pid=9011fc614b18209167f6b64f9c23cdf6
http://www.yenisayfa.com/Product/Book/Index.aspx
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-385&Bilgi=laiklik-nedir
http://www.talhaakil.com.tr/?sayfa=icerikdetay&id=4
http://iletisimcilerplatformu.org/demo/?p=743
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/03/21/yazarlar-ocalanin-mesajlarini-yorumluyor
http://www.gusips.net/konuk-yazar/3451-misir-darbesine-giden-yol-1-musluman-kardesler-hareketinin-siyasi-tecrubesi.html
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi « Çocuk & Aile 
www.cocukaile.net/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/ 

22 May 2012 - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ,1970 lerde merhum İsmail Cem 'in kaleme aldığı .... islam 

devrimci ve hamleci bir özelliğe sahiptir ,statik değil ... Allah neden yarattı ? endülüs ekolunde belirgin bir 

akıl kullanışı varmış. 

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Tüm Cevapları - Forum TR 
www.frmtr.com › ... › Lise Bilgileri › Türk Dili ve EdebiyatıZiya paşanın yakınması Doğu medeniyetinin geri 

kalmışlığı ve cehaleti ile ilgilidir.Buna rağmen batı ...... Karekterin tipin en belirgin özelliği nedir ? müştik 

bey:  ... 

[PDF] 
 
003-6 Mehmet –zt rk - 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 
www.21yyte.org/assets/uploads/files/003-6%20Mehmet.pdf 

 
 

jisinin en belirgin özelliği, gelişiminin akıl almaz hızı ve bu hızın ulaştığı ivmedir. ...moleküler biyoloji ve gen 

teknolojilerindeki geri kalmışlığının başlıca. 

türk cumhuriyetleri'nde misyonerlik faaliyetleri planlı bir şekilde ... 
www.diplomatikgozlem.com/.../turk-cumhuriyetlerinde-misyonerlik-faal... 

... getirme fırsatı verilmeyen bölge halklarının bilinçsizliği ve özellikle ekonomik anlamdageri 

kalmışlığı fırsat bilinerek, oluşan boşluktan faydalanma niyetindeki  ... 

Özelleştirme'de g-string krizi - Hürriyet 
hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=-252531 

''G-string''in en önemli özelliği, pantolon veya eteğin altından belli olmamasıydı. KİMSEYE ... Ama bu 

sorun geri kalmışlığın bir simgesi gibi görünüyor. 

[PDF] 
 
Mehmet Akif Ersoy'a Göre Doğu'nun Geri Kalmışlığının, Batının ... 
sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_18/01_keskin.pdf 

yazan: M KESKİN 

Mehmed Âkif Ersoy, Doğu'nun geri kalmışlığının ve Batı'nın gelişmişliğinin ne- denleri üzerinde ..... lamaya 

ve özelliklerini saymaya başlar: “Beyoğlu'nun o  ... 

Sony Play Station 4 ve X Box savaşları başladı - İnternet Ajans 
www.internetajans.com/.../sony-play-station-4-ve--x-box-savaslari-basla... 

12 Kas 2013 - ... olmaması Amerika' da yaşayanlar için geri kalmışlığın bir göstergesi... Özellikle internet 

bağlantısına ihtiyaç duymaması gibi özellikleri ile  ... 

Gün başarısızlığı başaranların günü - Yeni Şafak 
yenisafak.com.tr/yazarlar/MehmetAkifAydın/gun-basarisizligi.../43694 Türkiye'nin geri 

kalmışlığının bundan daha iyi bir göstergesi olamaz. Bu tür ülkelerde kamu yöneticilerinin en 

büyük özellikleri bütün başarısızlıklarına rağmen  ... 

Bediüzzaman'ın Fikri Programı Üzerine Bir Analiz / Nesil Yayınları ... 

http://www.cocukaile.net/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/
http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/3078680-11-sinif-edebiyat-kitabi-tum-cevaplari.html
http://www.frmtr.com/lise-bilgileri/
http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/
http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/003-6%20Mehmet.pdf
http://www.diplomatikgozlem.com/TR/belge/1-7548/turk-cumhuriyetlerinde-misyonerlik-faaliyetleri-planli-.html
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=-252531
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_18/01_keskin.pdf
http://www.internetajans.com/haber/sony-play-station-4-ve--x-box-savaslari-basladi/
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/MehmetAkifAyd%C4%B1n/gun-basarisizligi-basaranlarin-gunu/43694
http://www.nesilyayinlari.com/urun_detay.php?uid=1310
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www.nesilyayinlari.com/urun_detay.php?uid=1310 

Bu özelliği aynı zamanda onu anlamayı zorlaştıran mühim noktalardan birisidir. ... ve onun nezdinde tüm 

İslam dünyasının geri kalmışlıktan nasıl kurtulacağına,  ... 

EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ - biologmehmet - Blogcu.com 
biologmehmet.blogcu.com/egitimin-ekonomik-temelleri/11419056 

... eğitimin tüketim ve yatırım özelliği, eğitim hizmetlerinin finansmanı, eğitim ve ekonomik ... Geri 

kalmışlığın en önemli nedeni üretimdeki düşüklük ve kalitesizliktir. Çünkü ... Geri kalmışlıktan kurtulma bir 

ulusal bilinçlenme ve değişme olayıdır. 

[PDF] 
 
KÜRT SORUNU - BAŞKENT-SAM Başkent Üniversitesi Stratejik ... 
sam.baskent.edu.tr/makaleler/kurt_sorununda_politik_psikoloji.pdf 

veya feodal geri kalmışlık kapsamında değerlendirilen “Kürt Sorunu”, bu yıllardan ... bu denklemin 

zorlandığı ve bu durumda özellikle Türk solu içinde yeni  ... 

Milli Edebiyat Dönemi- 11. Sınıf Türk Edebiyatı 
www.edebiyatögretmeni.net/.../milli_edebiyat_donemi_11_sinif_turk_ed... 

Konuların İstanbul dışına çıkması en belirgin özelliklerdendir. 2. .... Onun en büyüközelliği Türkçülük 

sisteminin bir düzene bağlamasıdır. .... Türkçülük, yanlış Batılılaşma, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık, 

eğitimsizlik, cehalet, yoksulluk… 

HİZMETTE ADALET, YAKLAŞIMDA EŞİTLİK - 05 Kasım 2013, 11:20 
bomba32.com › Isparta 

 

5 Kas 2013 - Coşkun, ilçedeki geri kalmışlığa sebeb hususların fizibilitesini teşkil ...özellikte 5.000 adet ağaç 
dikilerek yeşilliğin artırılması sağlanacaktır. 
 
Balkanlar: Metaforların Çarpıştığı Bir Savaş Alanı - Yapı Kredi Kültür ... 
www.ykykultur.com.tr/dergi/?makale=165&id=27 

 
 
 

yazan: Y Emiroğlu’ndan - İlgili makaleler 

Balkan uluslarının en belirgin özelliği olarak kabul gören karışık unsurlardan ....konuşurken elini kolunu 
sallıyor”) kabalık ve geri kalmışlık imgesidir bu kadın. 
 
Kosova'nın Bağımsızlık Süreci ve Temel Argümanı | Akademik ... 
akademikperspektif.com/.../kosovanin-bagimsizlik-sureci-ve-temel-argu... 

 
 
 

25 Nis 2013 - Nüfusun kalabalığı, tarımın geri kalmışlığı ve %50'lere varan işsizlik oranı bölgenin temel 
ekonomik özelliklerini oluşturmaktadır. Zengin maden  ... 
 
Milli Edebiyat Döneminde Romanın Özellikleri | Milli Edebiyat 
www.milliedebiyat.gen.tr/milli-edebiyat-doneminde-romanin-ozellikleri.... 

 
 
 

http://biologmehmet.blogcu.com/egitimin-ekonomik-temelleri/11419056
http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/kurt_sorununda_politik_psikoloji.pdf
http://www.edebiyatögretmeni.net/forum/bati_etkisinde_gelisen_turk_edebiyati/milli_edebiyat_donemi_11_sinif_turk_edebiyati-t17030.0.html;wap2=
http://bomba32.com/haber_detay.asp?haberID=16209
http://bomba32.com/haberler.asp?katID=10
http://www.ykykultur.com.tr/dergi/?makale=165&id=27
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:nEHi56bBDrHX1M:scholar.google.com/
http://akademikperspektif.com/2013/04/25/kosovanin-bagimsizlik-sureci-ve-temel-argumani/
http://www.milliedebiyat.gen.tr/milli-edebiyat-doneminde-romanin-ozellikleri.html
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4 Oca 2013 - ... yanlış Batılılaşma, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık, eğitimsizlik,... yönüyle Milli 
edebiyat Dönemi romanları realist özellik taşımaktadır. 
 
İslam dünyasında bilimsel “uyanış” - Biaile 
www.biaile.com › Yaşam › Gündem 

 
 

Pek çokları Müslüman ülkelerin geri kalmışlığını İslam'ın sözde bilime karşı olmasına... düşünce yerine 
ezbere dayalı eğitim, yüksek eğitimin en belirgin özelliği. 
 
TARAFLI VE ÇARPIK BİR SORU: İSLAM DÜNYASI NEDEN GERİ ... 
www.tekamul.net/islam/Neden_Geri_Kaldi.html 

 
 
 

İlk olarak geri kalmışlığın göstergeleri olarak kullanan değişkenler, ülke ... ise uluslararası sistemin yapısını 
ve özellikle Batı dünyasının diğer ülkeler ve toplumlar  ... 
 
HARİTA - a balkan tale 
www.balkantale.com/tr/map.php 

 
 
 

Osmanlı İmparatorluğu bu sebeple bir kültürel 'geri kalmışlık' ile özdeşleştirilmiş ve tüm halefleri 
tarafından bir 'istenmeyen miras' olarak dikkate alınmıştır. 
[PDF] 
 
Baskıya uygun biçim - Atatürk Üniversitesi E-Dergileri 
e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/VBD/article/download/9686/7791 

 
 

yazan: M ATASEVER - 2013 

uğraşmak yerine geri kalmışlığın neden olduğu ... ekonomik geri kalmışlığın en 
belirgin göstergesi ... düzeyi itibariyle kırsal üretim özellikle de hayvansal. 
 
MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ NE OLMALI - Göksun Haber ... 
www.objektif46.com/yazar.asp?yaziID=183 

 
 
 

3 Oca 2011 - Tüm Partiler ilçemizin geri kalmışlığını kıracak, halkın mutlu yaşamasına katkılar sunabilecek, 
ilçe ve ülke gündemlerini bilen okumuş, bilgi,  ... 
Geri Kalmış Toplumların Kalkınmasında İktisadi Problemler 
www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0075.htm 

 
 
 

Bu geceki konferansımızın mevzûu, kalkınmakta olan veya geri kalmış ülkelerin ... birçok müessese vücûda 
getirildikten sonra, geri kalmışlıktan söz etmek de alışılmış ...Aralarında bölge ve coğrafî özellikler, nüfus 
yoğunluğu, tabiî zenginlikler  ... 
 
F Klavye Size Ne Çağrıştırıyor? | Emre Supçin – Kişisel Blog 
www.emresupcin.com/f-klavyenin-size-ne-cagristiriyor/ 

 
 

http://www.biaile.com/detail.asp?id=2676
http://www.biaile.com/category.asp?id=9
http://www.biaile.com/category.asp?id=92
http://www.tekamul.net/islam/Neden_Geri_Kaldi.html
http://www.balkantale.com/tr/map.php
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/VBD/article/download/9686/7791
http://www.objektif46.com/yazar.asp?yaziID=183
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0075.htm
http://www.emresupcin.com/f-klavyenin-size-ne-cagristiriyor/
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... için F klavye: daktilo, devlet dairesi, problem, eski ve geri kalmışlık kavramları ile ...Türkçe kelimelerde 
sesli sessiz harflerin birbiri ardına gelmesi özelliğinden  ... 
 
ALFABE TARTIŞMALARI ve HARF İNKILÂBI 
fsmsem.fatihsultan.edu.tr/.../seismic-performance-of-a-moment-makale-2... 

 
 
 

Bu düşünce, özellikle 19. yüzyılda Doğu toplumlarında görülen ve Türk Harf .... O da İslâm 
dünyasındaki geri kalmışlığın tek sebebini okur yazar sayısının  ... 
 
Timur Kuran'la Sohbet - Açık Radyo 
www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=26899 

 
 
 

14 Tem 2010 - Özellikle son dönemde Ortadoğu'nun geri kalmışlığının nedenleri üzerinde çalışmalar 
yürütüyorsunuz, İslamın geri kalmışlık üzerindeki  ... 
 
HTML 
www.iikv.org/academy/index.php/conferences/article/view/1496/2887 

 
 

yazan: D Özgel - 2012 

Bu dönemin en bariz özelliği İslâm Dünyası'nı oluşturan Coğrafya'da Batılı devletlerin ...Ancak bu iddia 
İslam mütefekkirleri üzerinde geri kalmışlık kompleksi  ... 
 
Girişimci (müteşebbis) - Muhasebe Öğretmenleri 
muhasebeogretmenleri.com/muhasebe.../701-girişimci-müteşebbis.html 

 
 
 

İşin Tanımlanması: İşin özelliği, satılacak ürün veya sunulacak hizmeti açıklar. ....Gelişmiş bölgelerde 
kurulan endüstriye göre, bölgenin geri kalmışlığı nedeniyle  ... 
 
Sayfalar - terorizm - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 
www.kocaeli.pol.tr/gebze/Sayfalar/terorizm.aspx 

 
 

Bu dönemin özelliğinden istifadesiyle örgütler ve gruplar ideolojik bir büyü ile .... ve yörenin geri 
kalmışlığının istismarı üzerinde yoğunlaştırılan çalışmalar,  ... 
 
TERAPİ - PSİKOLOG - DİKKAT EKSİKLİĞİ VE ... - Halil Türkmen 
www.hturkmen.com/?action=detay&id=7&detay_id=513 

 
 

... içinde akranları arasındaki geri kalmışlık daralacak akranları seviyesine yaklaşacak... Ancak ayrıcı 
tanımlamada en belirgin özellikleri eşyaları dokunarak ve  ... 
 
Türkiye ve AB'nin Kardeş Belediyeleri | UNDP Türkiye 
www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=2972 

 
 
 

Projemiz kapsamında özellikle son beş on yıllık dönemde yerel yönetimdeki bu ....kalkınmaya yol açmasını 
ve geri kalmışlığı ortadan kaldırmasını hedefliyoruz. 

http://fsmsem.fatihsultan.edu.tr/fsmsem/seismic-performance-of-a-moment-makale-21.html
http://www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=26899
http://www.iikv.org/academy/index.php/conferences/article/view/1496/2887
http://muhasebeogretmenleri.com/muhasebe-i%C3%A7erikkkleri/701-giri%C5%9Fimci-m%C3%BCte%C5%9Febbis.html
http://www.kocaeli.pol.tr/gebze/Sayfalar/terorizm.aspx
http://www.hturkmen.com/?action=detay&id=7&detay_id=513
http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=2972
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Ermenistan'ın Ekonomisi / T.C. Dışişleri Bakanlığı 
www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Güney Kafkasya › Ermenistan 

 
 
 

Özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde görülen canlanma, başkent Erivan ve diğer bazı şehir ... Kırsal 
bölgelerin ekonomik geri kalmışlığı ise devam etmektedir. 
 
sürdürülebilir kalkınma: kimin ve ne için? 
www.irfanerdogan.com/modernlsm/28sustainable.htm 

 
 

Uluslararası iletişimde, önce geri kalmışlık vardı (1960'ların öncesi), sonra 
geri ...Özellikle sürdürülebilirlilikle ileri sürülen tartışmaların hepsinin altında bu kaygı  ... 
 
Öldürdü, karnını deşti, ciğerini çıkarıp yedi - Odatv.com 
www.odatv.com/n.php?n=oldurdu-karnini-desti-cigerini-cikarip-yedi... 

 
 
 

13 May 2013 - Bunu yapan kimse Reyhanlı'ya bomba koyan odur. 
 
Türkiye'nin yeni dış politikası ve güvenliği Modern dünyânın içinde ... 
www.bendeyazarim.com/Print/News/4112 

 
 

19 Eyl 2013 - Dünyâ târihinde, özellikle Sanayi Devrimi ile başlayan yeni güvenlik ...Zirâ Türkiye, yıllar 
süren geri kalmışlık ve akabinde ise gelişmekte ülke  ... 
 
Ulaş Salih Özdemir - Eğitime Dair 
egitimedair.net/index.php/yazarlar/1534-ulas-salih-ozdemir 

 
 
 

Özellikle Osmanlı'nın geri kalmışlığını sadece askeri tedbirlerle degil, ... öyle ki, müslümanlarla müslüman 
olmayanların belirgin özelliklerinden biri olarak  ... 
İsmail Cem SOSYAL DEMOKRASİ NEDİ - Sodev 
www.sodev.org.tr/Sosyal_Demokrasi/...cem/ismail_cem_kitaplar.htm 

 
 

Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta yarına 
kadar uzanan bir yöntemle mümkün olabilir. "Türkiye'nin  ... 
 
Abdülkadir ZORLU - E-Dergi 
www.sdergi.hacettepe.edu.tr/zorlu_makale.htm 

 
 
 

İleri teknolojiye sahip ülkelerde bir sonuç olan yaşam ideolojisi, geri teknolojiye sahip ...Toplumsal 
gerçekliğin inşa edilmesinde, özellikle günlük pratiklerin inşa ..... öte yandan da ekonomik önlemlerle 
maddi kültürdeki geri kalmışlığı ortadan  ... 
 
TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİ VE KIBRIS 
www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/ 

 

http://www.mfa.gov.tr/ermenistan-ekonomisi.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?03af1e06-bd93-40cb-ae4f-2c4ac27672e7
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?f6dc3bbf-8a73-4504-8a32-4f77c75f4809
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?154f9f6d-10d8-444a-b81c-3d28e6f3a92f
http://www.irfanerdogan.com/modernlsm/28sustainable.htm
http://www.odatv.com/n.php?n=oldurdu-karnini-desti-cigerini-cikarip-yedi-1305131200
http://www.bendeyazarim.com/Print/News/4112
http://egitimedair.net/index.php/yazarlar/1534-ulas-salih-ozdemir
http://www.sodev.org.tr/Sosyal_Demokrasi/sdtarihi/biyografi/ismail_cem/ismail_cem_kitaplar.htm
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/zorlu_makale.htm
http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/dsy/ab1/
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Türkiye'nin bu sert çıkışı üzerine, özellikle Almanya ve İtalya'nın çabalarıyla, .... Bu engellerin başlıcaları, 
ekonomik ve sosyal geri kalmışlık katagorisinde  ... 
 
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER KONSEYİ: BAŞKANIN MESAJI 
www.iuc-edu.com.tr/?page_id=38 

 
 

Daha erken dönemlerde ve özellikle yakın tarihe baktığımızda Osmanlı ... ve Orta Asya`da yüksek öğretim 
düzeyindeki geri kalmışlığın belirgin olarak varlığını  ... 
 
Materyalizm ve Darwinizm - Dinsizliğin Kabusu.com - Bu site Harun ... 
www.dinsizliginkabusu.com/pages/materyalizm01.php 

 
 

Materyalizmin en önemli özelliği ise bir Yaratıcı'nın varlığını ve her türlü dini .... ve döneminin bilimsel 
açıdan geri kalmışlığını ortaya koyan yalnızca Engels  ... 
[PDF] 
 
PDF İndir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Gazi Üniversitesi 
iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/download/381/371 

 
 
 

yazan: V BİLGİN - 2002 

kimliğini oluşturan değerlerde, batı dışı toplumların geri kalmışlığını ise bu toplumların... biçimi veya 
cumhuriyetin en önemli özelliği imparatorluğun asker sivil. 
 
iştirakî: Fidel-Guevara ve Küba Deneyi 
istiraki.blogspot.com/.../fidel-guevara-ve-kuba-deneyi-karssndaki.html 

 
 

Bugünkü emperyalizmin III. genel bunalım döneminin ayırt edici özelliği bütün ... geri kalmışlığı ve tarımın 
feodal karakteri” ortak özellikleri olduğunu belirterek,  ... 
 
Sancak, 'Sancak Günü'nü kutlanıyor | Balkanlar | Dünya Bülteni ... 
www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=280804 

 
 

20 Kas 2013 - Sancak'ın geri kalmışlıktan kurtarılmasını, ülkelerinin birliği ve bütünlüğü... projeleri 
uyguladıklarını, özellikle Sancak bölgesinde, bugüne kadar  ... 
 
Köy Enstitüleri I - KÖŞEKTAŞ KÖYÜ BİLGİSUNUM SAYFASI 
kosektas.net/?Bid=232052 

 
 

Çünkü Türk köylüsünün üretici ve yaratıcı bir özelliği vardır. O da, zeka ... Türk köylüsünün asırlarca ihmal 
edilişi, Türk toplumunun geri kalmışlığını tetiklemiştir. 
 
US DÜŞÜN VE ÖTESİ - EĞİTİM SORUNU 
www.usdusunveotesi.net/yazilar2.asp?yno=60&bant=2&katno=2 

 
 

http://www.iuc-edu.com.tr/?page_id=38
http://www.dinsizliginkabusu.com/pages/materyalizm01.php
http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/download/381/371
http://istiraki.blogspot.com/2011/03/fidel-guevara-ve-kuba-deneyi-karssndaki.html
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=280804
http://kosektas.net/?Bid=232052
http://www.usdusunveotesi.net/yazilar2.asp?yno=60&bant=2&katno=2
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Yaratıcılık adını verdiğimiz öğe de; öğrenme çıktısının, beyin içinde geri besleme ... Bir projenin halen 
uygulanır olması elbette onun özgün olma özelliğini kaldırır; ....yöneltilerek boşa harcanması, ülkenin geri 
kalmışlığının en somut kanıtıdır. 
 
Devlet Dışı Aktörler ve Ortadoğu'nun Sosyal, Ekonomik ve Siyasal ... 
www.atcoss.org/tr/newsdetail/devlet-disi-aktorler-ve...sosyal.../118 

 
 

Dr. Heba Nassar; “Değişik her alanda özellikle siyasi yaşamda vatandaş olarak bizleri... Bu geri 
kalmışlığın üzerinde durulması gerekmektedir. Bilimsel .... imkânını yine kendi iradesiyle yapabilmesi 
açısından belirgin bir işleve sahip olacaktır. 
 
MEDİNE VESİKASI BAĞLAMINDA İSLÂM VE BATI'DA ADALET ... 
www.dinvehayatdergisi.com/HD214_MEDINE-VESIKASI-BAGLAMIN... 

 
 

Onlara göre Doğu, ilkelliğin ve geri kalmışlığın yurdudur. Buna karşılık Doğu toplumları,özellikle İslâm 
toplumları, bu anlayışı kerih görmüşler ve Doğu'nun,  ... 
[PDF] 
 
Ülkemizde Teknoloji Yönetim Đlişkisinin Tarihçesi - Açık Ders ... 
www.acikders.org.tr/.../ENSON%20EGOV%20DERS2%20YONETIM%... 

 

Teknoloji transferinin bu ilk dalgasının ayırt edici özelliği, Osmanlıların hangi teknolojinin... Söz konusu 
teknolojik ve ekonomik geri kalmışlık sürecine/sarmalına. 
 
Bitlis-İstanbul-Londra: Bitişler ve Başlangıçlar… - Dr. Cemil Ertem 
cemilertem.com/bitlis-istanbul-londra-bitisler-ve-baslangiclar/ 

 
 
 

9 Haz 2013 - Çünkü Doğu'nun geri kalmışlığı, aynı zamanda, Türkiye'nin kendi ...AB'ye ulaştırma ve Batı'nın 
Asya'ya uzanan pazarı olma özelliği almıştır. 
[DOC] 
 
POSTMODERNİZM 
tll.ibu.edu.ba/assets/userfiles/tll/docs/POSTMODERNİZM.doc 

 
 
 

Ayrıca Postmodernizm akımının bünyesinde taşıdığı özellikler de bunu ... hurafelerden;geri 
kalmışlıktan kurtarmayı amaçlayan; toplum bilimlerinde ..... Ve hala radikal demokrasinin kapsamı 
hakkında belirgin bir görüş birliğine varılamamıştır. 
 
Adigeler - Tugcu Köyü 
www.tugcukoyu.net/Adigeler.html 

 
 

Özellikle, rutubetin azaldığı, güneşli kuru havanın görüldüğü güney bölümü, kışın ...Adıgelerin 
ekonomik geri kalmışlığı ve Rus kentli kesime göre yoksulluğu;  ... 
 
rnurdan iktisadi prensipler2 
www.davetci.com/d_ekonomi/ekonomi_snursi_iktgorus2.htm 

 
 
 

http://www.atcoss.org/tr/newsdetail/devlet-disi-aktorler-ve-ortadogunun-sosyal-ekonomik-ve-siyasal-donusumu/118
http://www.dinvehayatdergisi.com/HD214_MEDINE-VESIKASI-BAGLAMINDA-ISL%C3%82M-VE-BATI-DA-ADALET-KULTURUNUN--GELISIM-SURECI.html
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/3860/mod_resource/content/1/ENSON%20EGOV%20DERS2%20YONETIM%20TEKNOLOJI%20ILISKISI%20TARIHCE.pdf
http://cemilertem.com/bitlis-istanbul-londra-bitisler-ve-baslangiclar/
http://tll.ibu.edu.ba/assets/userfiles/tll/docs/POSTMODERN%C4%B0ZM.doc
http://www.tugcukoyu.net/Adigeler.html
http://www.davetci.com/d_ekonomi/ekonomi_snursi_iktgorus2.htm
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Geri kalmışlık problemi ancak iktisadi, sosyal ve düşünce yapısındaki derin .... İnsanın maddi ve manevi 
ihtiyaçları ve özellikleri hürriyetçi bir özellik taşır. 
 
Medeniyetlerin Karşılaştırılması İslam Medeniyetinin Geri Kalmışlığı 
tarihdeniz.blogspot.com/2012/03/medeniyetlerin-karslastrlmas-islam.html 

 
 
 

19 Mar 2012 - Söz konusu durumun, zihinlerde var olan bir tür medeniyet rekabetinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Meseleye özellikle dini medeniyetler, yani  ... 
 
Siyaset bilimi ünite-3 [Arşiv] - Seslial Elit Aof Acikogretim Forum 
www.seslial.com › ... › 4.SINIF SORULARI › Siyaset Bilimi 

 
 

2 Ara 2011 - S.9- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri? ... Kaderci eğilimler belirgindir. ...S.23- Geri 
kalmışlık sınırı içinde kaldıkları halde çoğulcu demokrasiyle  ... 
 
Din Şurası: 23-27 Kasım 1998 - Diyanet İşleri Başkanlığı 
www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/2DinSurasi.aspx 

 
 

Özellikle Avrupa'da Kilise ile yöneticilerin çekişme ve çatışmaları sonunda laik ...Dolayısıyla irşadın coğrafi 
bölge, ekonomik kalkınmışlık veya geri kalmışlık,  ... 
[PDF] 
 
2012 almanyası'nda aşırı sağ yönelimler - Friedrich-Ebert-Stiftung ... 
www.fes-tuerkei.org/media/pdf/.../Duenyadan%20Ocak%202013.pdf 

 
 
 

ler karşısında bir “koruyucu etmen” özelliği taşıdıV ... da, aşırı sağ düşünceye belirginbir şekilde daha 
az .... Almanların % 57,5'i İslamiyet'in geri kalmışlık olV. 
 
İmam Gazali'nin hayali Türkiye'de nasıl gerçek oldu? | gazeteci ... 
gazeteciyazaryusufyavuz.wordpress.com/.../imam-gazalinin-hayali-turki... 

 
 

13 Kas 2013 - Özellikle Ön Asya'da tohum ambarları bulunmuştur. .... gericiliğin, akıl dışılığın, geri 
kalmışlığın, çatışmanın, uzlaşma kültürü yoksunluğunun,  ... 
[PDF] 
 
Kanun Teklifinin Metni - TBMM 
www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0372.pdf 

 
 

ülkelerinden özellikle Almanya”da önemli bir sektör haline gelmiştir. ... geri kalmışlığıaçısından kısır 
döngüsünü kırmak için Ankara”nın turizmde atıl durumdaki. 
 
Ben bu yazıyı niye yazdım ki? - SIRRI ÇINAR***GÖNÜL DÜNYASI*** 
www.sirricinar.com/benbuyaziyiniyeyazdimki.htm 

 
 

Bu araçlarla oluşan etkileşimin en belirgin özelliği herkesin kendi bildiğini ... huzursuz, can atıcı ve geri 
kalmışlıktan kurtaramayan bir yer haline getirmiştir. 
[PDF] 

http://tarihdeniz.blogspot.com/2012/03/medeniyetlerin-karslastrlmas-islam.html
http://www.seslial.com/aof/archive/index.php?t-875.html
http://seslial.com/aof/archive/index.php?f-22.html
http://seslial.com/aof/archive/index.php?f-83.html
http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/2DinSurasi.aspx
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2013/Duenyadan%20Ocak%202013.pdf
http://gazeteciyazaryusufyavuz.wordpress.com/2013/11/13/imam-gazalinin-hayali-turkiyede-nasil-gercek-oldu/
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0372.pdf
http://www.sirricinar.com/benbuyaziyiniyeyazdimki.htm
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Türkiye'nin Balkanlardaki Yumuşak Gücü: Türk Kültürü - Karadeniz ... 
www.karam.org.tr/Makaleler/1813582398_012%20bayraktar.pdf 

 
 

yazan: Z Bayraktar - İlgili makaleler 

Özellikle günümüzde hala Türk tarih ve kültürünün canlı bir şekilde ya-‐ ..... dadırlar. Bunda özellikle geri 
kalmışlığın ve içine düştükleri ekonomik kri-‐ zin büyük  ... 
[PDF] 
 
Adaptation Process to These Policies - International Online Journal ... 
www.iojes.net/userfiles/article/iojes_144.pdf 

 
 
 

yazan: BA CANSEVER - 2010 - Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler 

eğitim sistemleri, bu hızlı değişim dalgasını yakalamakta geri kalmaktadır. Dolayısıyla,... Avrupa Birliği'nin 
(AB) programlarının iki temel özelliği bulunmaktadır. .... ve sağlık alanındaki geri kalmışlığın en önemli 
göstergesi olarak düşünülebilir. 
 
CHP'nin Yenisi ve Anamuhalefet Meselesi 
www.ozgurlukdunyasi.org/.../332-chpnin-yenisi-ve-anamuhalefet-mesel... 

 
 

Burjuva demokrasisinin en önemli özelliği yığınların demokrasi dışında ... Kürt sorunu ekonomik geri 
kalmışlığın sonucu olarak tarif edilmiş, bir halkın yok  ... 
[PDF] 
 
Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özellikleri 
www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=740... 

 
 
 

kaynaklar yanında, dış kaynaklara da gereksinim duymalarıdır. Özellikle, ......bulamadığı sorunlar olan geri 
kalmışlık ve fakirliğin önüne bir tedavi reçetesi. 
Gazetecilikten siyasete: İsmail Cem - Ntvmsnbc 
arsiv.ntvmsnbc.com/news/163533.asp 

 
 

9 Temmuz — “Geri kalmışlığın tarihi”ni yazan, 34 yaşında TRT genel müdürü olan ...yazdığı 
“Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi” adlı kitap özellikle sol çevrelerde  ... 
[PDF] 
 
Birleşmiş Milletler Gelişme Hakkı Bildirisi Işığında ... - Ankara Barosu 
www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1996-4/6.pdf 

 
 
 

geri kalmışlık (under - development) ile ilgili normatif bir rejim getirme ... özelliği, hem devlete karşı sahip 
olunan haklar niteliğinde olmaları hem de dev-. 
 
Atatürk'ün Yaptığı Yeniliklerin Özellikleri Nedir? Atatürk ... - RenkliWEB 
www.renkliweb.com › Kültür/Sanat › Atatürk 

 
 
 

http://www.karam.org.tr/Makaleler/1813582398_012%20bayraktar.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:jvP-Br44bxSg2M:scholar.google.com/
http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_144.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=18278035052952255026
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:MnpbGwqgqP3KPM:scholar.google.com/
http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/43-sayi-221/332-chpnin-yenisi-ve-anamuhalefet-meselesi
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=740&fn=
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/163533.asp
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1996-4/6.pdf
http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturk/ataturkun-yaptigi-yeniliklerin-ozellikleri-nedir.html
http://www.renkliweb.com/kategori/kultursanat
http://www.renkliweb.com/kategori/kultursanat/ataturk
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9 Eki 2012 - Türk milletinin ileriye götürecek ve geri kalmışlıktan kurtaracak ... düzeni sağlamak ve devlet 
karşısında herkesi eşit yapma özelliği taşır. 
 
MÜSLÜMAN ÜLKELERİ Mİ GERİ KALMIŞTIR? - ATEİSTFORUM ... 
www.ateistforum.org › Ateistforum › FORUMLAR › ATEİSTFORUM 

 
 

22 Haz 2010 - 20 gönderi - 9 yazar 

Eğer bu geri kalmadan İslam sorumlu ise, İslam'ın hangi özelliği veya .... Fakat toplum için değil de ahiret 
için çalışma fikri geri kalmışlığın  ... 
 

Sosyalist Devrim / Demokratik Devrim Tartışmasının Arka Planı 
www.kozonline.org/kitap_brosur/kitap3.htm 

 
 
 

Halkımızın bu geri kalmışlıktan hiç bir çıkarı olmamasına karşın, onun geri bilinci ...YÖN 
dergisine özellikle onu izleyen Devrim gazetesine göre kurtuluş ..... milli burjuvaziye tanıdığı prim dışında, 
iki çizgi arasında belirgin bir ayrım yoktur. 
 
Bir Başkentin Oluşumu: Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların ... 
www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/trindex.htm 

 
 
 

Bunda özellikle de yeni başkent Ankara bir model oluşturacaktı. ... mimarisiyle değil, geleneksel Türk tuğla 
çatı mimarisiyle de belirgin bir tezat içindeydi. ... Buna karşın, sanatların ihmal edilmesi, gelişmemesi geri 
kalmışlığın bir göstergesiydi. 
[PDF] 
 
Bölge Planları - yarbis 
www.yarbis.yildiz.edu.tr/.../tinal_e1ab5529c54655eed63f254e8f0794f0.... 

 
 

İklim topografya...vb. ölçülebilir fiziki/doğal özellikler. ○ GSMH, Kişi Başına Düşen Gelir, Enerji Tüketim,. 
Sermaye ... Geri kalmış bölgelerde sosyo-ekonomik ilişkiler ve kültürel ..... belirgin olarak ortaya 
çıkmaktadır. Geri kalmışlığın nedeni,. 
 
Afrika Birliği'nin 50. Yılı Ve(silesiyle) Afrika'da Bütünleşme » AGOS 
www.agos.com.tr/haber.php?seo=afrika-birliginin-50-yili...5908 

 
 

12 Eki 2013 - ... esas alınarak gerçekleştirilen bu bölünme, Afrika için geri döndürülemez... geri kalmışlık, 
halen eski sömürgecilerle süren ve özellikle Soğuk  ... 
 
Iğdır, igdir, Iğdırlı Turizm - Bir seyehat firması olmanın ötesinde ... 
yahsiotobus.com/igdir-makale.php?oku=4&PHPSESSID... 

 
 

Doğu; bir zamanlar geri kalmışlığın adı, memur için sürgün, doktor için ... Ben yinedeözellikle otobüs 
personelinin eğitimine özen gösterilmesini öneriyorum. 
 
İşte Almanya: Göç ve entegrasyon 
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/tr/...08/goec-ve-entegrasyon.html 

 
 

http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=38943
http://www.ateistforum.org/index.php?act=idx
http://www.ateistforum.org/index.php?showforum=7
http://www.ateistforum.org/index.php?showforum=14
http://www.kozonline.org/kitap_brosur/kitap3.htm
http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/trindex.htm
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/tinal_e1ab5529c54655eed63f254e8f0794f0.pdf
http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=afrika-birliginin-50-yili-vesilesiyle-afrikada-butunlesme&haberid=5908
http://yahsiotobus.com/igdir-makale.php?oku=4&PHPSESSID=033c49b752ea21a5fbad35aa8afb79a7
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/tr/toplum/main-content-08/goec-ve-entegrasyon.html
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Almanya'da öteden beri belli etnik azınlıklar var: Özellikle Almanya'nın kuzeyinde ve ...geri 
kalmışlığı gidermeyi, programının önemli bir maddesi olarak görüyor. 
 
Bilal MEDENİ | Sömürge Parantezine Alınmamış Bir ... - Hür Bakış 
hurbakis.net/content/somurge-parantezine-alinmamis-bir-somurge 

 
 

Klasik dönemin en belirgin özellikleri olan fiili işgal, tümden ret, sürgün, te'dip, ... ister cinsel bir sapkınlık, 
ekonomik geri kalmışlık, isterse de hâkim düzenin  ... 
 
Atatürk ve Aleviler -2- - Gerçek Gündem 
arsiv.gercekgundem.com/?c=71149 

 
 

22 Eki 2013 - Bu saplantı çoğunca hastalıklı bir geri kalmışlıkla ilgili diye düşünüyorum. Özellikle malum 
cemaatin insanın kanını donduran o bencil  ... 
[PDF] 
 
sürdürülebilir kalkınmanın paradigması - İktisadi ve İdari Bilimler ... 
www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosyalar/411347991864.pdf 

 
 
 

yazan: M ALAGÖZ - İlgili makaleler 

bazılarının -özellikle son 30 yıl içinde- geri kalmışlığın kısır döngüsünden 
kurtulmuş ...rağmen, özellikle başlangıç niteliğinde en önemli katkıyı David Ricardo. 
 
Kasım ayı ihracatı 13 milyar 797 milyon dolar oldu - Dünya Gazetesi 
www.dunya.com/mobi/news_detail.php?id=210294 

 
 

2 Ara 2013 - Dolayısıyla artık terörü değil, barışı, Geri kalmışlığı değil ekonomik 
kalkınmayı ... Özellikle öğrencilerimizin yoğun ilgisi bizi memnun etti. 
[PDF] 
 
MuhaMMed Âbİd el-cÂbİrî Örneğİ - Arastirmax 
www.arastirmax.com/en/.../arastrmx_182912_16_pp_133-146.pdf 

 
 

iddialarını temellendirmek için ileri sürdükleri somut örnekleri (geri kalmışlık) bizzat ....en belirgin 
özelliğini akılcılık olarak kabul eder (el-Câbirî, 2001a: 38). 
 
Havada karada sorun yaşıyoruz - Ucuz Uçak Bileti - Saemco.org 
ucuzucakbileti.saemco.org/.../508/.../Havada-karada-sorun-yasiyoruz 

 
 

... “Maalesef Denizlimiz bu konularda yıllardan beri geri kalmışlığını telafi etmeye çalışıyor. ... Bu 
durum özellikle hava yolu ulaşımında çok ihmal gördü” diyerek  ... 
 
Mısır'da 3 Temmuz Darbesi ve Sina'ya Etkileri | Atölye | SETA 
odak.setav.org/page/misirda-3-temmuz-darbesi-ve-sinaya.../6961 

 
 
 

http://hurbakis.net/content/somurge-parantezine-alinmamis-bir-somurge
http://arsiv.gercekgundem.com/?c=71149
http://www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosyalar/411347991864.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:FWIe4HFzKCdT1M:scholar.google.com/
http://www.dunya.com/mobi/news_detail.php?id=210294
http://www.arastirmax.com/en/system/files/dergiler/182912/makaleler/16/50/arastrmx_182912_16_pp_133-146.pdf
http://ucuzucakbileti.saemco.org/Kategoriler/508/Havayolu-Sirketleri/Bora-Jet/Bora-Jet-Haberler/Havada-karada-sorun-yasiyoruz
http://odak.setav.org/page/misirda-3-temmuz-darbesi-ve-sinaya-etkileri/6961
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31 Tem 2013 - ... ve meşrulaştırılacak tarafı olmasa da, özellikle bazı Körfez ülkeleri ve... yaklaşık 40 yıldır 
güvenlik ve kalkınma alanlarındaki geri kalmışlığı,  ... 
 
Serdar Ülker (LkerSerdar) on Twitter 
https://twitter.com/LkerSerdar 

 
 
 

Türkiye'nin en büyük sorunun ne irtica ne terör ne de geri kalmışlık olmadığı ve ....“@Adem_Gunes: Zayıf 
kişilik özelliği taşıyan kişilerin en belirgin özelliği büyük  ... 
 
Güç ve Istismar - Psiko Sosyal Hizmet 
psikososyalhizmet.com/Guncel.htm 

 
 

Özellikle gençlikte ve hele de birine aşık olmuşsanız bu kararlar çok da ... İstismar enbelirgin şekilde güç 
dengesinin bozuk olduğu ortamlarda yaşanmaktadır. ... farklı açılardan görüp değerlendirebilmekte, geri 
kalmışlığın kader olmadığını,  ... 
 
İş'te İnsan - İş'te Portre: Hande Yaşargil 
www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/.../i_te_portre_hande_yasargil.htm... 

 
 
 

28 Şub 2010 - Bu, kadınların geri kalmışlığını aşmak için yaptığımız bir sosyal ...Liderlikte geldiğimiz nokta 
itibariyle, kadınlar farklı özellikler gösteriyor. 
[PDF] 
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara ... - todaie 
yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDUwMDQ4MDQ4MDU2MDQ4 

 
 

deki düzenlemelerin en önemli özelliği, bu grupların uyruğu bulundukları devlete karşı..... grupların 
farklılığı ya 'ilkellik' veya 'geri kalmışlık'la açıklanarak ortadan kaldırılmaya.... Nitekim, dil, asimilasyon 
politikasının en belirgin olduğu  ... 
 
Ahmet N. Zorlu ile Mümin Sekman başarı üzerine konuştu. - MÜMİN ... 
www.muminsekman.com/ahmet-n-zorlu-ile-mumin-sekman-basari-uzeri... 

 
 

Bu geri kalmışlığın sonucu. Görgüsüzlük ... Bu iki özellikten sadece birinin yetmeyeceğini, ikisinin bir arada 
olması gerektiğini anlattı. "Çalışkan ve dürüst, dürüst ... 
 
Atatürkün Kadınlara Verdiği Değer - Hakkında Bilgi 
www.hakkinda-bilgi-nedir.com/ataturkun-kadinlara-verdigi-deger-nedir... 

 
 

... Osmanlı İmparatorluğu yönetimi içinde, geri kalmışlıktan kurtulamamış, adeta ... ve toplumlarında 
yoğun mücadelelerin verildiği ve özellikle Amerika Birleşik  ... 
 
DEMİRCİ MEZUNLARI _ 24 KASIM 
www.demircimezunlari.com/24kasim/m_aydinlik.htm 

 
 

İdeal-örnek bir öğretmenin üç önemli temel özelliği vardır:doğruluk, iyilik ve güzellik; ...de o kutlu 
gölgesiyle bilgisizliği, cehaleti, geri kalmışlığı gidermektedir. 
 

https://twitter.com/LkerSerdar
http://psikososyalhizmet.com/Guncel.htm
http://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/portre/i_te_portre_hande_yasargil.html
http://yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDUwMDQ4MDQ4MDU2MDQ4
http://www.muminsekman.com/ahmet-n-zorlu-ile-mumin-sekman-basari-uzerine-konustu.html
http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/ataturkun-kadinlara-verdigi-deger-nedir+ataturkun-kadinlara-verdigi-deger-hakkinda-bilgi
http://www.demircimezunlari.com/24kasim/m_aydinlik.htm
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İlk Aşk | Ivan Sergeyeviç Turgenyev | Biraz Oku Sonra Al 
www.birazoku.com/ilk-ask-ivan-sergeyevic-turgenyev 

 
 
 

19 Mar 2013 - Virgin Soil romanındaki kahramanı Rusya'yı bu geri kalmışlıktankurtarmak ... Taşranın bu 
“felç olmuş” cemaatinin belki de en belirgin özelliği,  ... 
 
Sıkıyönetimden yüksek öğretime - Aksiyon 
www.aksiyon.com.tr/.../haber-25448-26-sikiyonetimden-yuksek-ogretim... 

 
 

16 Kas 2009 - Yatırım eksikliği, geri kalmışlık, işsizlik ve göç kaderleriydi sanki. Bunlar.... Bu özellik o 
kadar belirgin ki 2004'te MHP'nin kazandığı belediyeyi,  ... 
 
Bilim ve teknolojide, Osmanlı'dan kalan geri kalmışlığın nedenleri ... 
www.dagmedya.net › Bilim 

 
 
 

27 Oca 2012 - Bilim ve teknolojide, Osmanlı'dan kalan geri kalmışlığın nedenleri üzerine ... Osmanlı 
döneminde özellikle 17. yüzyıldan itibaren medreselerde  ... 
 
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : TOKAT - KASIM AYI İHRACAT ... 
www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8849 

 
 

2 Ara 2013 - Çok vurgu yapılmayan, fakat Başka bir özelliği; bir çok kavmin gelip ....Dolayısıyla artık terörü 
değil, barışı, geri kalmışlığı değil, ekonomik  ... 
 
İNCE MEMED ROMANI ÖZET,KONUSU,KİŞİLER VE ÖZELLİKLERİ ... 
edebiyatfatihi.blogspot.com/.../ince-memed-romani-ozetkonusukisiler-ve... 

 
 

3 Ara 2013 - Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm 
yöreye tamamen hakim olması üzerine bu duruma  ... 
 
Geri Kalmışlık Kader Değil! 
www.hasulkuhaber.com/haberdetay/Geri-Kalmislik-Kader..._/4401 

 
 

24 Kas 2013 - Bu özelliğinden dolayıdır ki yüzyıllardır dış mihrakların ilgisini çekmekte... Çünkü bizim 
yegâne derdimiz; Orta'nın geri kalmışlığından kurtulup  ... 
[DOC] 
 
Türkiye'de Şehirleşme ve Gecekondulaşma. 
web.firat.edu.tr/.../11%20TÜRKIYEDE%20ŞEHİRLEŞME%20VE%20Z... 

 
 
 

yazan: Z ÇALIŞKAN - Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler 

... ya da gelişmekte olmanın bir göstergesi iken; gecekondulaşma, geri kalmışlığın bir... şe-hirleşmenin 
sanayileşmeyle daha belirgin hale gel-mesi ve hız kazanmış ... Yeni zanaat çeşitleri yanında özellikle Doğu 
Akdeniz bölgesinde ticaretteki  ... 
 
Yeni nesil Composition Media ses ve görüntü - Passat Türkiye Forum 

http://www.birazoku.com/ilk-ask-ivan-sergeyevic-turgenyev
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-25448-26-sikiyonetimden-yuksek-ogretime.html
http://www.dagmedya.net/2012/01/27/bilim-ve-teknolojide-osmanlidan-kalan-geri-kalmisligin-nedenleri-uzerine/
http://www.dagmedya.net/category/bilim-2/
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8849
http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2013/12/ince-memed-romani-ozetkonusukisiler-ve.html
http://www.hasulkuhaber.com/haberdetay/Geri-Kalmislik-Kader-Degil_/4401
http://web.firat.edu.tr/daum/docs/42/11%20T%C3%9CRKIYEDE%20%C5%9EEH%C4%B0RLE%C5%9EME%20VE%20Z.%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fkan%20-%C3%B6dendi-%207%20syf--55-61.doc
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=8605926762293808417
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:Ic2MTctkbncJkM:scholar.google.com/
http://www.passatturkiye.com/diger/6461-yeni-nesil-composition-media-ses-goruntu.html
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www.passatturkiye.com › ... › RNS 510 › Diğer 
 
 
 

28 Şub 2013 - ... Avrupadan hep geri kalmışlık geri kalmışlık bu iş beni çok üzüyor ve sıkıyor ... ekran ebatı 
haricinde özellik olarak aralarında ne gibi farklılıklar  ... 
 
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış - O Selcuk Emsen | 7 ... 
www.dr.com.tr › ... › Eğitim Başvuru › İş Ekonomi - Hukuk › Ekonomi 

 
 

... anlamda yüksek enflasyon ve negatif büyüme skorları en belirgin özellikler ... Bu ülkelerde iktisadi 
anlamda geri kalmışlığın temelinde, iktisadi liberalizasyon  ... 
 
devamını oku - RİSALE AKADEMİ 
risaleakademi.org/?page=3&YaziID=223 

 
 

21 Kas 2013 - Özellikle çocuk terbiyesinde annelerin önemi büyüktür. ...umursamazlıktan, 
dedikodudan, geri kalmışlıktan ve iş yoğunluğunda boğulmaktan  ... 
 
Rus Düşünce Tarihi Aydınlanma'dan Marksizme | soL Haber Portalı 
haber.sol.org.tr/.../rus-dusunce-tarihi-aydinlanmadan-marksizme-haberi-... 

 
 
 

17 Eyl 2009 - Hatta bu "yan yol" süreç içinde başat bir özellik kazandı. ... Rusya'nıngeri kalmışlığı tezi ilk 
dönemlerde kötü bir durum olarak anlatılırken  ... 
 
KURDINFO (Medyada Kürt sorunu ) 
www.kurdinfo.com/nuce_bixwine.asp?id=2711 

 
 

28 Nis 2010 - ... bekleyen gündemin en önemli konusu olma özelliği taşımaktadır. ...bölücülük, yabancı 
kışkırtması ve bölgesel geri kalmışlık" ekseninde  ... 
 
Güneydoğu'daki Etnik Problemler Ve Çözüm Arayışları - Köprü Dergisi 
www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster... 

 
 
 

Güneydoğu sorunu, kimilerine göre bir geri kalmışlık ve insan hakları sorunu iken kimilerine göre de 
Ortadoğu krizinin bir parçasıdır? Meselenin son günlerde  ... 
 
şehir köy tezadı nedir, şehir köy tezadı ne demek - Nedir Ne Demek 
www.nedirnedemek.com/şehir-köy-tezadı-nedir-şehir-köy-tezadı-ne-de... 

 
 

Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, ...Kırsal alanların her 
yönden geri kalmışlığı ile kentlerin ve özellikle büyük  ... 
 
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi - Ardahan Üniversitesi 
www.ardahan.edu.tr/karadenizdergi/web/?did=221 

 
 
 

http://www.passatturkiye.com/6-rns-510
http://www.passatturkiye.com/54-diger
http://www.dr.com.tr/kitap/orta-asya-ve-kafkasya-ekonomilerine-bir-bakis/o-selcuk-emsen/egitim-basvuru/%C4%B1s-ekonomi-hukuk/ekonomi/urunno=0000000371981
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Egitim-Basvuru/grupno=00056
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/grupno=00171
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Ekonomi/grupno=00446
http://risaleakademi.org/?page=3&YaziID=223
http://haber.sol.org.tr/elestiri-noktasi/rus-dusunce-tarihi-aydinlanmadan-marksizme-haberi-18238
http://www.kurdinfo.com/nuce_bixwine.asp?id=2711
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=836
http://www.nedirnedemek.com/%C5%9Fehir-k%C3%B6y-tezad%C4%B1-nedir-%C5%9Fehir-k%C3%B6y-tezad%C4%B1-ne-demek
http://www.ardahan.edu.tr/karadenizdergi/web/?did=221
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... himayesi büyük ölçüde geri kalmışlığın korunmasına katkıda bulunmuştur. ...kültürel ve 
ekonomik özelliklerini yansıtan birer kültür ögesi durumundadırlar. 
[PDF] 
 
uluslararası politika ve türk dış politikası açısından 
iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/59/pdf_14 

 
 

yazan: AN ÜSTE - 2013 

ve "sürdürülebilir kalkınma"nın en önde gelen faktörü olma özelliğini kazanmaktadır .....özellikle yıllardır 
ihmal edilişi ve geri kalmışlığının şikayet konusu edildiği. 
[PDF] 
 
ŞÜKÛFE NİHAL'İN ŞİİRLERİ TÜRKÂN 
www.thesis.bilkent.edu.tr/0002820.pdf 

 
 
 

temel sorunlarında biri Anadolu'nun geri kalmışlığıdır. Bu şiirlerde ..... Meşrutiyet 
döneminin belirgin bir özelliği de Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın. Hareketi'nde  ... 
 
İktidarlar Düşünen İnsan İster Mi ? : GençTime 
www.genctime.com/iktidarlar-dusunen-insan-ister-mi.html 

 
 

21 Eyl 2013 - İnsanı insan yapan en önemli özellik düşünebilme yetisidir dedik ancak ...Doğu 
toplumlarının geri kalmışlığını doğulu toplumlara benimsetti ve  ... 
 
Çallı, yerel seçimler haberi 
www.hakkarihabertv.com/calli,-yerel-secimler-13855h.htm 

 
 

8 Eki 2013 - Doğu Anadolu bölgemizdeki geri kalmışlığın en önemli etkeni yerel yönetimlerin zayıf 
olmasıdır. Yerel yönetimlerde hizmetler ikram edilmez,  ... 
[PPT] 
 
Osmanlılar'ın Batılılaşması tekdüze doğrusal bir süreç değildir ... 
www.egitim.aku.edu.tr/batililasma.ppt 

 
 
 

18. yy a kadar yapılan ilk dönem ıslahatlarının belirgin özelliği dış baskılardan ...bulunduğu geri 
kalmışlığa bir çare olmak üzere batı anlamında ileri bir düzen  ... 
[PDF] 
 
BADEN-WÜRTTEMBERG EYALETÝNDE TÜRK KÖKENLÝ GÇMEN ... 
istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/.../baden-wrttemberg-eyaletnde-trk... 

 
 

ve net bir geri kalmışlık dikkati çekmektedir. Göçmen işçi çocuklarının Alman eğitim sistemine uyum 
sağlamaları, 80`li yılların başına kadar özellikle Realschule  ... 
 
ÖZDEMİR İNCE/ Medrese yalanları üzerine (5) -(TAMAMI) - Aydınlık 
www.aydinlikgazete.com/.../21617-medrese-yalanlari-uzerine-5-.html 

 
 

http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/59/pdf_14
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002820.pdf
http://www.genctime.com/iktidarlar-dusunen-insan-ister-mi.html
http://www.hakkarihabertv.com/calli,-yerel-secimler-13855h.htm
http://www.egitim.aku.edu.tr/batililasma.ppt
http://istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/2012/08/baden-wrttemberg-eyaletnde-trk-kkenl-gmen-ocuklarinin-etm-ve-retm-durumu.pdf
http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/183-oezdemir-nce/21617-medrese-yalanlari-uzerine-5-.html
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15 May 2013 - ... Osmanlı toplumunun geri kalmışlığının en önemli katkı maddelerinden 
biridir. ... Özellikle I. Selim döneminde Osmanlı siyasetinde aktif bir rol ... 
 
Anadilinde Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi | Halkevleri 
www.halkevleri.org.tr/.../anadilinde-egitim-hakki-atolyesi-sonuc-bildirge... 

 
 

8 Mar 2013 - Türkiye'de %84,54 oranında Türkçe konuşulmakta, geri kalan %15,46 ...yazılı 
dilin özelliklerini öğrenmesi hem de aileden edindiği kültürden farklı ... tarzı, birkaç yıl geçtikten sonra 
Kürtçe konuşmayı “geri kalmışlık, ilkellik ve  ... 
[PDF] 
 
elektronik imza niçin yaygınlaşamıyor? - TÜBİTAK Uzay 
www.uzay.tubitak.gov.tr/.../Elektronik_imza_nicin_yayginlasamiyor-do... 

 
 
 

diye çırpınıyoruz. Belki biraz da geri kalmışlık psikolojisi içinde, daha az sorgulayıp daha çabuk kabul 
ediyoruz: E-ticareti bitiriyoruz, e-devlete başlıyoruz; oradan  ... 
 
Türk Toplumu ve Demokrasi Kültürü - politic - Blogcu.com 
politic.blogcu.com/turk-toplumu-ve-demokrasi-kulturu/9706736 

 
 
 

Türk toplumu sahip olduğu eski özelliklerini halen devam ettiriyor. ..... bulunduğu 'durum' itibariyle geri 
kalmış, ama fiiliyatta geri kalmışlığın kabuğunu kırmaya  ... 
devamı >> Adobe PDF - odtü gap araştırma uygulama merkezi 
www.gap.metu.edu.tr/html/.../gapbolgesidegisimbeklentiSKalaycioglu.pd... 

 
 
 

araştırma yapılmış ve bölgenin önemli birçok özelliği saptanmış bulunmaktadır. ...Böylece bölgede nüfus ve 
kent dokusunda belirgin değişimler yaşanması ..... düşük olması ile ekonomik geri kalmışlığın ilişkili 
olduğunu belirtmekte ve buna. 
[PDF] 
 
Makaleyi yazdır - tuhed - türk tarih eğitimi dergisi 
www.tuhed.org/index.php/journal/article/download/35/38 

 
 

yazan: SY Akagündüz - 2013 

yapmaya, geri kalmışlığın altında yatan nedenleri çözümlemeye yöneltmiştir (Lewis, ...göre, Batı'nın sağlam 
merkezi otoritesinin en dikkat çekici özelliği, ..... eserinin, hedefleri tam olarak belirlenmemiş bir sürecin, 
sınırları çizilmiş, belirgin ve. 
 
Devlet Borçlanmasının Gelecek Nesillere Yükü 
koprugenclik.org/yaziyiyazdir.asp?id=18 

 
 
 

... geri kalmışlık düzeyleri, borçlanmanın amaçları konusunda değişik durumlar arz ...Özellikle yaşanan 
krizler ve ekonomik istikrarsızlıkların etkilerini azaltmak  ... 
 
Ülke - Helal Bakış / 
www.helalbakis.com/ulke-4-4.html 

http://www.halkevleri.org.tr/bilim-arastirma/anadilinde-egitim-hakki-atolyesi-sonuc-bildirgesi
http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/yayinlar/Elektronik_imza_nicin_yayginlasamiyor-doc.pdf
http://politic.blogcu.com/turk-toplumu-ve-demokrasi-kulturu/9706736
http://www.gap.metu.edu.tr/html/yayinlar/gapbolgesidegisimbeklentiSKalaycioglu.pdf
http://www.tuhed.org/index.php/journal/article/download/35/38
http://koprugenclik.org/yaziyiyazdir.asp?id=18
http://www.helalbakis.com/ulke-4-4.html
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Bu geri kalmışlığı ile birlikte sosyal ve demokratik açıdan da geride olan ülkede iç savaşın ... mevzuatına 
uyum çalışmaları, özellikle enerji ve telekomünikasyon  ... 
 
kürt ulusu - DEVRİMCİ YOL arşivi 2003-2004 
www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap10_a46.htm 

 
 
 

Özellikle GAP sayesinde üretici güçlerde meydana gelecek olan değişme ve gelişmelerle bölgenin 
şimdiki geri kalmışlıktan kurtulacağını ve Kürt ulusal  ... 
Bediüzzaman'ın Görüşleri Işığında Kürt Sorununa Demokratik Çözüm 
 
www.sorularlasaidnursi.com/.../267-bediuzzamanin-gorusleri-sginda-kur... 

 
 
 

Sorunun bu özelliği, yapılacak reformların millî boyutlarının da bulunduğu gerçeğini ...Hatta İslâm dünyasını 
içine düştüğü geri kalmışlık durumundan kurtaracak .... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
daha belirgin olarak görülmektedir. 
[PDF] 
 
Untitled - Devlet Planlama Teşkilatı 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13735/tez-ntuysuz.pdf 

 
 

kalkınma düzeylerine sahip olduğu ve geri kalmış bölgelerin nasıl kalkınacağı konuları...... İtalya'nın geri 
kalmışlığının açıklanmasıyla ilgili çalışmada kullanılmıştır. .....Sermayenin tanımında vurgu yapılan en 
önemli özellik üretime katkı veren. 
[DOC] 
Zafer Durdu Muğla/2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI ... 
akademik.mu.edu.tr/.../TÜRKİYE%20EKONOMİSİ%20DERS%20NOT... 

 
 

Bir Osmanlı burjuvazisi vardı, ancak bu sınıfın üç belirgin özelliği;. Sanayide değil ticarette ... Osmanlı Geri 
Kalmışlığının Nedenleri. Osmanlı niçin Avrupa'nın  ... 
osmanlı islamcılarına göre geri kalmışlığın sebepleri 
www.ozsivas.8m.com/gerikalmislik.htm 

 
 

İslam Dünyası'ndaki geri kalmışlığın sebepleri öyle birkaç sahife ile izah ... Paşa (2) (Kara 1986, I, 121-
122)'ya göre İslam ahlakı eski özelliğini koruyamadı. ... Müslüman ulusların ilerleme ve gelişmelerine 
çok belirgin biçimde engel olmuştur. 
 
Deniz Durukan / Aysel Gürel ile röportaj - Bir Zamanlar 
www.birzamanlar.net/roportaj/ayselgurel.html 

 
 
 

Özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile, Firuze, Sitem gibi şarkı sözleri hala belleklerimizde. O 
yazdığı ... Müzik, Türkiye'de geri kalmışlığın sembolü oldu. 
Müteşebbis, girişimcilik ders notları, işletmelerde kuruluş yeri seçimi ... 
www.muhasebedersleri.com/ekonomi/girisimci-3.html 

 
 

http://www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap10_a46.htm
http://www.sorularlasaidnursi.com/said-nursi/eserleri/267-bediuzzamanin-gorusleri-sginda-kurt-sorununa-demokratik-cozum-.html
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13735/tez-ntuysuz.pdf
http://akademik.mu.edu.tr/Icerik/zaferdurdu/Dokuman/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20EKONOM%C4%B0S%C4%B0%20DERS%20NOTLARI-2013.docx
http://www.ozsivas.8m.com/gerikalmislik.htm
http://www.birzamanlar.net/roportaj/ayselgurel.html
http://www.muhasebedersleri.com/ekonomi/girisimci-3.html
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Özellikle ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma ücretlerinin yüksek olması durumunda,... Gelişmiş 
bölgelerde kurulan endüstriye göre, bölgenin geri kalmışlığı  ... 
[PDF] 
 
Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri Kitabı - Lozan ... 
www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma_kemalari_türkticaretibahriyesi.pdf 

 
 

tozlu raflarında yer alan belgeler aralandığında, Türkiye'nin geri kalmışlığını yenme savaşımında 
Türk ... denizciliğin durumu ve bu sektöre özgü koşullar, özellikle dikkate alınmıştır. .... ekonomik canlılığı 
daha belirgin, kültürel üstünlüğü. 
[PDF] 
 
Sayın Valim, Sayın Tugay Komutanım, Sayın Belediye Başkanım ... 
www.ktu.edu.tr/dosyalar/01_00_00_84cb1.pdf 

 
 

11 Eki 2013 - Bu görüşün baskın hale geldiği halklarda geri kalmışlık, toplumsal kargaşa, 
kamplaşma ... huzuruna hizmet eden bir özelliktedir. Öğrencilerini  ... 
Ders İçerikleri - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 
iktisat.cankaya.edu.tr/Dersicerikleri.html 

 
 
 

İktisadi kalkınma özellikleri ve gelişme teorileri; azgelişmişlik teorileri; geri kalmışlığınkökleri; dengesiz 
büyüme; yapısal değişiklikler. ECON 405 Türkiye'nin  ... 
 
Hümanist Geleneğin Eleştirisi - S. Şölçün - Halk Sahnesi 
www.halksahnesi.org/yazilar/sargut_humanizm/sargut_humanizm.htm 

 
 
 

Burjuvazinin ve halk kitlelerinin, özellikle 18. yüzyılda feodalizme karşı verdikleri ....Bunun nedenini 
araştırırken, Alman toplumunun "tarihi geri kalmışlığı"nın  ... 
 
Cennet ayaklarının altında olan kadınlara neden kıyılır? - cemal ... 
blog.radikal.com.tr/.../cennet-ayaklarinin-altinda-olan-kadinlara-neden-k... 

 
 

1 Ara 2013 - Ne zaman ki toprağı kirletip yorduğumuzda, doğal özelliğini kaybedip hiçbir işe yaramayan 
çoraktan başka bir şey .... Tüm geri kalmışlığın . 
 
Fransa : Genel Sunuş - La France à Chypre 
www.ambafrance-cy.org › Ana sayfa › Genel Sunuş 

 
 
 

13 Mar 2013 - Fransa, kültürel mal ve hizmetlerin özelliklerini dikkate almakta ve ....toplumlar arasında 
meydana gelen çatışmalar, geri kalmışlık, temel hak ve  ... 
 
Ephesus Princess (Kuşadası, Türkiye) - Tatil Köyü (Herşey Dahil ... 
www.tripadvisor.com.tr › ... › Ege Bölgesi › Kuşadası › Kuşadası Otelleri 

 
 
 

http://www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma_kemalari_t%C3%BCrkticaretibahriyesi.pdf
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/01_00_00_84cb1.pdf
http://iktisat.cankaya.edu.tr/Dersicerikleri.html
http://www.halksahnesi.org/yazilar/sargut_humanizm/sargut_humanizm.htm
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/cennet-ayaklarinin-altinda-olan-kadinlara-neden-kiyilir-41248
http://www.ambafrance-cy.org/Fransa-Genel-Sunus,610
http://www.ambafrance-cy.org/spip.php?rubrique116
http://www.ambafrance-cy.org/-Genel-Sunus-
http://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g297972-d1151947-Reviews-Ephesus_Princess-Kusadasi_Turkish_Aegean_Coast.html
http://www.tripadvisor.com.tr/Tourism-g657096-Turkish_Aegean_Coast-Vacations.html
http://www.tripadvisor.com.tr/Tourism-g297972-Kusadasi_Turkish_Aegean_Coast-Vacations.html
http://www.tripadvisor.com.tr/Hotels-g297972-Kusadasi_Turkish_Aegean_Coast-Hotels.html
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Kullanıcı oyu: 4 - 261 inceleme - Fiyat aralığı: 147 TL - 458 TL 

... yani okadar lüx bi otelde bu geri kalmıslıgın acıklaması nedir merakediyorum acıkcası . .... Özellikler: Plaj 
Fitness Merkezi Ücretsiz Otopark Çocuklara Yönelik  ... 
 
Ünlü Türk Matematikçiler | Diliminucunda.com 
www.diliminucunda.com/unlu-turk-matematikciler.html 

 
 
 

Osmanlı-Türk matematikçileri ülkenin fen bilimlerindeki geri kalmışlığı .... Nasuh,özellikle geometri ve 
matematik alanlarında önemli bir bilim adamıydı. Uzunluk  ... 
 
Sorokin Sosyolojisi Bağlamında Post Endüstriyel Toplum Sürecinde ... 
www.ozgunsosyaldusunce.com › Sosyoloji 

 
 
 

Sorokin metodolojisinin ilk özelliği, araştırma faaliyetlerinin yanlızca sebep sonuç ....Sorokin'e göre manalar 
sistemini manalar yığınından ayırmadaki en belirgin ..... ya da önünü kesmede önceki dönemde geri 
kalmışlığının nedenlerini ortaya  ... 
 
YAZILI ÖZBEK EDEBİYATI * | Aziz Merhan - Academia.edu 
www.academia.edu/5267627/YAZILI_OZBEK_EDEBIYATI_ 

 
 

Özgün çalışmalar dışında Fars edebiyatının önde gelen eserleri, özellikle .... cahilliğinin ve geri 
kalmışlığının en önemli nedenini eğitimdeki yetersizlikte gördüklerinden, ... Bu anlamda en belirgin girişim 
1919 yılında Taşkent'te Çiğatoy gurungi  ... 
 
geyikler-annem-ve-almanya - Tutunamayanlar 
www.tutunamayanlar.net/edebiyat/.../292-geyikler-annem-ve-almanya 

 
 

9 Tem 2013 - Olumsuz ve kötü özelliklere sahip bir profil çizmeseler de güçlü, hayatı ...bir varoluşun, 
kendini kentli kılma yarışındaki geri kalmışlığın sızısıyla,  ... 
[PDF] 
 
Download (779Kb) - Süleyman Demirel Üniversitesi 
eprints.sdu.edu.tr/562/1/TS00648.pdf 

 
 
 

yazan: M Özyücel - 2008 - Alıntılanma sayısı: 2 - İlgili makaleler 

Genel anlamda doğal, beşeri ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerözellikler .... ülke 
tümüyle geri kalmışlık özellikleri taşımaktaydı. 1950-1960  ... 
[PDF] 
 
176KB - ARI Hareketi 
www.ari.org.tr/.../Turk-Kamuoyunun-Avrupa-Degerlerine-Bakisi-Arastir... 
Ekonomik Geri Kalmışlık: Bu yaklaşımın savunucuları, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ...2) Siyasi Geri 
Kalmışlık: Bazı kişiler ise Türkiye'nin demokratik ve siyasi açıdan ....Bireylerin kendilerini değerlendirdikleri 
21 özellikten yola çıkılarak bir “  ... 
 
Kurtuluş Savaşı Edebiyatı - MÜDAFAA-İ HUKUK - Atatürkçü Aylık ... 
www.mudafaai-hukuk.com.tr/arsiv/nisan03_09.htm 

 

http://www.diliminucunda.com/unlu-turk-matematikciler.html
http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:sorokin-sosyolojisi-balamnda-post-enduestriyel-toplum-suerecinde-bat-toplumu-ve-tuerkiyenin-ktisat-ve-calma-hayatna-kueltuerel-yaklam&catid=38:sosyoloji&Itemid=14
http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=14
http://www.academia.edu/5267627/YAZILI_OZBEK_EDEBIYATI_
http://www.tutunamayanlar.net/edebiyat/manset/292-geyikler-annem-ve-almanya
http://eprints.sdu.edu.tr/562/1/TS00648.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=14497402173648901841
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:0ZZRZnceMcnHJM:scholar.google.com/
http://www.ari.org.tr/TR/wp-content/uploads/2013/11/Turk-Kamuoyunun-Avrupa-Degerlerine-Bakisi-Arastirmasi-Yorum-Metni.pdf
http://www.mudafaai-hukuk.com.tr/arsiv/nisan03_09.htm
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... emperyalizmin yerli işbirlikçilerinden, geri kalmışlıktan kurtulma savaşıdır. ...Kurtuluş 
Savaşı, özellikle 1922-1976 yılları arasında, yazılan romanlarda  ... 
 
Atatürk'ün Yaptığı Çalışmalar Ve Tarihleri - ilgili | FORUM 
ilgiliforum.com/ataturkun-yaptigi-calismalar-ve-tarihleri-t88743.0.html 

 
 

3 Ara 2013 - Atatürk'ün eğitime verdiği önem yanında asıl dikkati çeken özellik, eğitimin 
ekonomik ... Ulusun geri kalmışlığını yaratan nedenler arasında eğitim en ....Atatürk'ün 
en belirgin niteliklerinden biri, belki de birincisi gerçekçiliğidir. 
 
Türkiye'de iletişim eğitimi 
www.guyad.org.tr/yazar/yazaryazi.php?yazar=14&yazi=20 

 
 

... ve gelişen iletişim teknolojilerini öğretmekteki geri kalmışlığı, sektörün önemli ... Bu yeni teknolojinin 
en belirgin özelliği izleyiciye istediği zaman istediği  ... 
 
Kitap Analiz- Huntington: Değişen Toplumlarda Siyasi Düzen ... 
www.ekopolitik.org/public/printnews.aspx?id=3903 

 
 

Kitap özellikle modernizasyon teorilerini düşündüğümüzde, durduğu yer bakımından ...Geri kalmış 
ülkelerin geri kalmışlığının kaynağını, modernite ya da sözde  ... 
 
Kaya Ataberk - Emperyalizmi ve Şeriatı ezlen halklar mı yarattı? 
www.turksolu.org/229/ataberk229.htm 

 
 

Tüm bu gerçeklere karşın özellikle ortaya atılan ve toplumun ilerici kesimleri içinde ...Ancak gerçekte 
oluşan şey geri kalmışlığın da ötesinde ezilen ulusların tüm  ... 
 
[ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN ] TMMOB İnşaat ... 
www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6169&tipi=3&sube... 

 
 

29 Eki 2013 - ... ve kültürel özellikleri görünür kılan bir başlangıç, yoksulluktan refaha,geri 
kalmışlıktan medeniyete, karanlıktan aydınlığa aralanmış bir kapı,  ... 
[DOC] 
 
Dosyayı açın - AB Veteriner Hekim Platformu 
www.abveteriner.org/dosyalar/gelecek.doc 

 
 
 

yazan: M ALKAN - İlgili makaleler 

Günümüzde ulusların gelişmişlik ve geri kalmışlık ölçütlerinden birini de o ... eğitimine başlamasından bu 
yana 250 yıl geçmiş olmasına karşılık özellikle son 20  ... 
 
Anafilya, Hollanda Eğitim Sistemi\'nde Pedagojik-İdeolojik Çeşitlilik -3 
www.anafilya.org/go.php?go=7d250b0220175 

 
 

http://ilgiliforum.com/ataturkun-yaptigi-calismalar-ve-tarihleri-t88743.0.html
http://www.guyad.org.tr/yazar/yazaryazi.php?yazar=14&yazi=20
http://www.ekopolitik.org/public/printnews.aspx?id=3903
http://www.turksolu.org/229/ataberk229.htm
http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6169&tipi=3&sube=0
http://www.abveteriner.org/dosyalar/gelecek.doc
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:f6Kzvp5XGpRJ3M:scholar.google.com/
http://www.anafilya.org/go.php?go=7d250b0220175
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Çocukta bu temel özellikler geliştiği taktirde kapsamlı gelişim gerçekleşebilir. ... Bunun başlıca nedeni, 
Hollanda'da etnik eşitsizliğin en belirgin bir şekilde kendini ... Eğitimdegeri kalmışlık göstergelerine etnik 
kökenli çocukların konumu  ... 
 
Nijer - Enfal 
www.enfal.de/nijer.htm 

 
 
 

Ülkenin ekonomik yönden geri kalmışlığını Fransa siyasi baskıları için ... Özellikleülkenin kuzeyinde yoğun 
olarak bulunan Tuaregler ayrı bir yönetim kurmak  ... 
 
Memurlar doğu illerinden kaçmak istiyor - Medihaber 
www.medihaber.net/2013/06/.../memurlar-dogu-illerinden-kacmak-istiy... 

 
 

3 Haz 2013 - ... 44'ü bölgenin geri kalmışlığının kendilerinin bölgeden ayrılmasına yol açan ... Şu HTML 
etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href=""  ... 
 
Televizyon//21. yüzyılda akla dönüş: House | www.sabitfikir.com 
www.sabitfikir.com/elestiri/televizyon21-yuzyilda-akla-donus-house 

 
 
 

19 Eki 2012 - Bu da roman türünü popüler kılan en önemli özelliktir kanımca. ... İnsanlıkgeri 
kalmışlığın kökeninde dinleri ve metafizik inanışları görüyordu;  ... 
 
Adana'nın sorunu diyalog eksikliği | 5 Ocak Gazetesi Çukurovanın ... 
www.5ocaknews.com › haberler › ozel-haber 

 
 

11 Kas 2013 - Murat Yıldırım: Adana'nın ekonomik anlamda hep geri 
kalmışlığıkonuşuluyor. ... Açıkçası özellikle tarımda mesela biz Tümsiad olarak Mersin  ... 
 
İran'ın Yeni Entelektüelleri - Bilge Adamlar Dergisi 
bilgeadamlar.net/main.php?p=iktibas&id=11 

 
 

Artan bir şekilde, İran'ın geri kalmışlığının sebebi olarak emperyalizm görülünceye ...Bu düşünce akımının 
bir diğer özelliği, onun Batı'nın radikal eleştirisini yapması ve ....Bu entelektüellerin en belirgin öğretisi, 
“velayet-i fakih”i gerçek İslam'la  ... 
 
Hiçlikler Diyarı - Dr. Ahmet Girgin' in Gezi ve Yazıları 
girgin.org/gezi/hiclik.htm 

 
 
 

Geri kalmışlığın tüm belirtilerini bu ülkede görmek mümkün. ... Özellikle haram kavramı bu insanları ileri 
derecede rahatsız ediyor. Bunda şeriatla idare  ... 
 
Şinasi GÜNDÜZ: “Örtünme Allah'ın emridir, O'na saygıya ... - Anlayış 
www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5549 

 
 

Gerek kadınlar gerekse erkekler için örtünmenin özellikle metafizik olarak temel ....bakacak olursak, Batı 
karşısında hissedilen geri kalmışlığın, ezikliğin en fazla  ... 

http://www.enfal.de/nijer.htm
http://www.medihaber.net/2013/06/03/memurlar-dogu-illerinden-kacmak-istiyor/
http://www.sabitfikir.com/elestiri/televizyon21-yuzyilda-akla-donus-house
http://www.5ocaknews.com/haberler/ozel-haber/adana-nin-sorunu-diyalog-eksikligi.html
http://www.5ocaknews.com/haberler
http://www.5ocaknews.com/haberler/ozel-haber.html
http://bilgeadamlar.net/main.php?p=iktibas&id=11
http://girgin.org/gezi/hiclik.htm
http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5549
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[DOC] 
 
Gürültü Kirliliği 
www3.dogus.edu.tr/memek/2007.../TUR212/Gürültü%20Kirliliği.doc 

 
 
 

Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup ... Bir diğer ifade ile 
gürültü kirliliği geri kalmışlığın göstergesi sayılmaktadır. 
 
PKK ve İslam, HADEP, DEHAP, DTP, APO, K. İslam Toplumu, K ... 
www.islamustundur.com/sonhalka.html 

 
 
 

Geri kalmışlığı İslamiyet'le bütünleştiren fikrin Jöntürklere kadar dayandığını kaydeden..... İyi savaşçı olan 
kadınların bulunduğu bölüğün önemli özelliği olarak lezbiyen ilişkileri gösteriliyor. .... Yeni ideolojik, 
zihniyet arayışı belirgindir.”[2]. 
 
GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHÇESİ - bayrakci92 - Blogcu.com 
bayrakci92.blogcu.com/girisimciligin-tarihcesi/9770116 

 
 
 

Max Weber beyaz insanın bu farklı özelliğini ise Protestan Çalışma ahlakına .... Dünya çapında bir markanın 
yaratılamaması, hala geri kalmışlıktan  ... 
 
Sinop Pusulası - REAKTİF - PROAKTİF İNSAN - H.ÇİÇEKSEVER ... 
www.sinoppusulasi.com.tr/yazar.asp?yaziID=505 

 
 

1 Şub 2013 - İnsan proaktif özelliklere sahip olduğu zaman dost, reaktif özellikleresahipse ... “Asıl 
utanılacak geri kalmışlık, meddede yoksulluk değil, kafa  ... 
 
Sektörler - Fatih Denetim Mali Müşavirlik Hizmetleri 
www.fatihdenetim.com/TR/sektorler.aspx 

 
 
 

... gereği kadar katma değer yaratamayan toplumlar olarak geri kalmışlık çemberi içinde sıkışıp 
kalmışlardır. ... 2002'den beri büyüyen ekonominin en belirgin izleri yapı ve 
gayrimenkul ... Özellikle Çatalca bölgesindeki istihdam artacaktır. 
 
Türkiye'nin Çözülemeyen Problemleri - Milli Gazete 
www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Turkiyenin_Cozulemeyen.../17499 

 
 

25 Kas 2013 - İnsan hakları ve özgürlükler, hürriyetler sürecinde geri kalmışlık, 3. Düşük gelir seviyesi, 4. 
Adaletsiz gelir dağılımı ve 80/20 toplumu: Toplumun  ... 
[PDF] 
 
avrupa birliği bölgesel gelişme politikası - Fırat Kalkınma Ajansı 
www.fka.org.tr/SayfaDownload/bildiri_nihan_atay.pdf 

 
 
 

http://www3.dogus.edu.tr/memek/2007-2008%20Turkce%20Programlar/TUR212/G%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC%20Kirlili%C4%9Fi.doc
http://www.islamustundur.com/sonhalka.html
http://bayrakci92.blogcu.com/girisimciligin-tarihcesi/9770116
http://www.sinoppusulasi.com.tr/yazar.asp?yaziID=505
http://www.fatihdenetim.com/TR/sektorler.aspx
http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Turkiyenin_Cozulemeyen_Problemleri/17499
http://www.fka.org.tr/SayfaDownload/bildiri_nihan_atay.pdf
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Örneğin; özellikle Yunanistan, Güney İtalya, Portekiz ve İrlanda'da yer alan birçok ...bölgelerin geri 
kalmışlığının ve bölgeler arasındaki farklılıkların azaltılması  ... 
 
Parti Çaşılmaları - Hüseyin Bürge 
huseyinburge.com.tr/8ekim.html 

 
 

Şunu çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum: Özellikle 3 Kasım 2002 .....vazgeçmişken 
Türkiye'de bu geri kalmışlık manzarası maalesef hala devam  ... 
 
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ UYGULAMA SONUÇLARI 
www.saglikturizmi.gov.tr/145-saglikta-donusum-programinin-uygulama... 

 
 
 

Türkiye hizmet sunumu üzerine (özellikle yoksul kesim için) büyük ve hızlı etkisi ...Türkiye'de Sağlık 
Hizmetleri: Geri Kalmışlıktan Liderliğe. “Yaklaşık on yıl önce,  ... 
[PDF] 
 
Tam Metin (PDF) 
www.jasstudies.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1780 

 
 

Düşünürün diğer önemli özelliği ise harf inkılabı gibi önemli bir yenilikte başkan rolünü... Batı 
karşısındaki geri kalmışlığını gidermek istemeleridir. Böyle bir  ... 
 
CAN Yayınları - Cam Sınır - 
https://www.canyayinlari.com/tanim.asp?sid... 

 
 

... coşkulu, acılı, yergili bir dille tarihin derinliklerine de dalan yazar, Meksika'nın geri kalmışlığının, 
topraklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırmış olmasının  ... 
 
KöklüDeğişim Dergisi Ağustos 2013 - KöklüDeğişiim 
kokludegisim.net/index.php?kd=dergiic&sayi=107 

 
 

Mahmut Kar, Mısır'da yapılan darbenin Müslüman Mısır halkı ve özellikle de ... veözellikle Müslüman 
nüfuslu İslam beldeleri, savaş, zulüm ve geri kalmışlığın  ... 
[PDF] 
 
eğitimde değeruendirmenin gerekliliği - Kuram ve Uygulamada ... 
kuey.net/index.php/kuey/article/view/804/603 

 
 

yazan: E Bozkurt - 1995 - Alıntılanma sayısı: 5 - İlgili makaleler 

Değerlendirmenin nesnel olarak yapılabilmesi için ölçülecek özelliğin tanınması ve .....Geri kalmış ülkelerin 
liderleri, toplumlarını, geri kalmışlığın çemberinden  ... 
 
İmam Gazali'nin hayali Türkiye'de nasıl gerçek oldu? - Ulusal Kanal 
www.ulusalkanal.com.tr/.../imam-gazalinin-hayali-turkiyede-nasil-gercek... 

 
 

14 Kas 2013 - Özellikle Ön Asya'da tohum ambarları bulunmuştur. .... gericiliğin, akıl dışılığın, geri 
kalmışlığın, çatışmanın, uzlaşma kültürü yoksunluğunun,  ... 
[PDF] 

http://huseyinburge.com.tr/8ekim.html
http://www.saglikturizmi.gov.tr/145-saglikta-donusum-programinin-uygulama-sonuclari.html
http://www.jasstudies.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1780
https://www.canyayinlari.com/tanim.asp?sid=KZYMLD1JEC4RMSQ0T3MH
http://kokludegisim.net/index.php?kd=dergiic&sayi=107
http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/804/603
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=9860558205070880250
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:-i1QrHG914gNtM:scholar.google.com/
http://www.ulusalkanal.com.tr/yurt/imam-gazalinin-hayali-turkiyede-nasil-gercek-oldu-h17876.html


200 
 

 
Tam Metin - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 
pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=69 

 
 
 

yazan: ĞUZAINR KAHRAMANLAR - İlgili makaleler 

çalışan Türk aydınının, geri kalmışlığın yozlaştırdığı ölçülerle biçimlenmiş bir değerler... Turgut'un 
çocukluğunda etkili olan bir diğer önemli özellik de Türkiye'nin. 
 
İLİM-BİLİM VE İSLAM - fetullahinam - Blogcu.com 
fetullahinam.blogcu.com/ilim-bilim-ve-islam/13277673 

 
 
 

Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar ... Ama 
bu geri kalmışlık asla ve asla İslam'a mal edilemez. 
 
Darbeler ve Azgelişmişliğe Dair - Ankara Strateji Enstitüsü 
www.ankarastrateji.org › Köşe Yazarları › Prof. Dr. Şevket Tüylüoğlu 

 
 
 

“askeri darbe” ve “ekonomik geri kalmışlık”… Bu iki şey ... Mesela Latin Amerika'da askeri hükümetler 
ve özellikle muz cumhuriyetleri kavramları çok geçti… 
 
Devamı - 5 Ocak Rotary Kulübü 
www.besocakrotary.org/Haberler/mehmet-kurkcu/45/ 

 
 

... sonra da bağnazlığın ve geri kalmışlığın her türlü baskısından kurtarmıştır. ... bir gereksinimdir; öyle 
anlaşılıyor ki bu özelliği onu Batılı olmayan evrende hiçbir kişinin ...Atatürk'ün en belirgin niteliklerinden 
biri, belki de birincisi gerçekçiliğidir. 
 
Şahin terörün istismar aracını açıkladı - Rotahaber Mobil 
www.rotahaber.com/mobil/mobildetay.asp?Newsid=363513 

 
 

28 Nis 2013 - Şahin, geri kalmışlığın terörün en büyük istismar alanı olduğuna ...“Ülkemiz 
için özellikle Doğu ve güneydoğuda yaşayan insanlarımız için can  ... 
 
Nasýl Bir - İslam Birliği. org - Harun Yahya 
www.islambirligi.org/4.html 

 
 

Avrupa Birliği'nin özelliği, üye ülkelerin tümünün kendi ulusal egemenliklerini, kendi ...geri kalmışlık, 
fakirlik, sağlık ve eğitim, bu konuların başında gelmektedir. 
[PDF] 
 
Türk Dili Tarihinde Bir Dilbilimsel Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır 
turkoloji.cu.edu.tr/.../suer_eker_dilbilimsel_temas_bolgesi_diyarbakir.pd... 

 
 
 

genetik ve tipotojik özelliklere sahip dillerin karşılaşmasından ortaya çıkan etkileşimleri...... Ancak 
ekonomi, eğitim vd. alanlardaki geri kalmışlık özellikle kırsal  ... 

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=69
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:sTsPdx6fvLsdaM:scholar.google.com/
http://fetullahinam.blogcu.com/ilim-bilim-ve-islam/13277673
http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-sevket-tuyluoglu/darbeler-ve-azgelismislige-dair/
http://www.ankarastrateji.org/kose-yazarlari/
http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-sevket-tuyluoglu/
http://www.besocakrotary.org/Haberler/mehmet-kurkcu/45/
http://www.rotahaber.com/mobil/mobildetay.asp?Newsid=363513
http://www.islambirligi.org/4.html
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/suer_eker_dilbilimsel_temas_bolgesi_diyarbakir.pdf
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ikiayayincilik.com.tr - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - (İsmail CEM) 
www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pdet.asp?rsi=suivt 

 
 

Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak bu olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta 
yarınlara kadar uzanan bir yöntemle gerçekleşebilir. 
 
Tüberkülozlu Asker Hastaların Coğrafi Dağılımı 
toraks.dergisi.org/text.php3?id=470 

 
 
 

yazan: F Çiftçi - İlgili makaleler 

Ülkedeki gelir dağılımı TB'nin coğrafi özelliğini kısmen açıklayabilmektedir. ... Orta ve Doğu Karadeniz 
bölgelerinde belirgin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise .... hariç sosyoekonomik geri 
kalmışlık sıralamasıyla hemen hemen aynı olduğu  ... 
[PDF] 
 
görüntüle - Tesev 
www.tesev.org.tr/.../TÜRKİYEDE%20DİN%20TOPLUM%20VE%20Sİ... 

 
 

kans Araştırma çalışanları ve özellikle Çağlayan Işık ve Gürkan Kızılarslan'a, çalışmanın... ma, siyasal 
düzlemde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türk parti ... Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığı ve bu geri 
kalmışlığa çare olarak 19. yüz-. 
 
Güncel Tarih: Saklanan Tarihimiz yada Osmanlı Hakkında Bilmek ... 
www.gunceltarih.org/.../saklanan-tarihimiz-yada-osmanl-hakknda.html 

 
 
 

Türk Devrimcileri için Osmanlı yıkılmaya yüz tutmuş, geri kalmışlığın ... Ancak son elli yılımızda 
ve özellikle 12 Eylül darbesinin yerleştirdiği yaygın görüşe göre  ... 
 
Şehirlilik ve Sivas Şehri - Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma ... 
www.sivasder.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=57 

 
 
 

Dolaysız gözlem yoluyla tesbit ettiğim ve tartışmaya açık olan bu özellikler şöyle ...dışarıya kaçması 
iktisadi geri kalmışlığı, işsizliği ve göçü doğurmaktadır. 
[PDF] 
 
Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine / The Story of Stolen History 
english.isam.org.tr/documents/_...sy42/2013_42_YILDIRIM.pdf 

 
 

Özellikle farklı disiplinlerden edinilen kanıtların bütüncül bir şekilde ..... olarak ise Avrupa'nın ortaçağ 
boyunca yaşadığı geri kalmışlığının modernleşme sürecine  ... 
[PDF] 
 
Ötekileşme ve İşlevleri 
www.daplatform.com/images/otekilesme%20ve%20islevleri.pdf 

 
 
 

http://www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pdet.asp?rsi=suivt
http://toraks.dergisi.org/text.php3?id=470
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:1xUEHN05pxeoJM:scholar.google.com/
http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/T%C3%9CRK%C4%B0YEDE%20D%C4%B0N%20TOPLUM%20VE%20S%C4%B0YASET.pdf
http://www.gunceltarih.org/2012/03/saklanan-tarihimiz-yada-osmanl-hakknda.html
http://www.sivasder.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=57
http://english.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy42/2013_42_YILDIRIM.pdf
http://www.daplatform.com/images/otekilesme%20ve%20islevleri.pdf
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258) Özellikle yapısalcı yaklaşıma göre kişilerin düşünceleri dil sistemindeki .... mi 'biz'i oluşturduğu yoksa 
tersinin mi geçerli olduğu tam anlamıyla belirgin değildir. ....düşüklüğü, ırksal geri kalmışlığı gibi nedenlerle 
öteki'nin önyargılara uygun  ... 
 
İran'da İdeo-Politik Tartışmalar | IMPR 
www.impr.org.tr/iranda-ideo-politik-tartismalar/ 
8 Mar 2013 - Özellikle 19. yy. sonunda İran ve Rusya arasında yaşanan savaş bu çaresizliği ... [i] Geri 
kalmışlığın nedenleri üzerine düşünen İranlı aydınlar, otoriter devletin ... Bu tartışmaların 
en belirgin noktası rejimin adında demokrasi  ... 
 
Atatürk'ün Batı Hayranlığı ve Geri kalmışlıkla ilgili Sözleri 
www.ataturkinkilaplari.com/ao/64 
Atatürk'ün Batı Hayranlığı ve Geri kalmışlıkla ilgili Sözleri - En kapsamlı Atatürk sitesi, Atatürk Sitesi. 
 
Selanik hakkında bildiklerimiz - düşüncelerimiz - wowTURKEY 
wowturkey.com › Ana Sayfa › HABERLER ve SOHBET 

 
 

10 gönderi - 9 yazar 

500 yıllık Osmanlı döneminde ticarette,eğitimde, özellikle tarım ve deniz ekonomisinde 
kültür'de ... Selanik geri kalmışlığıyla beni de hayal kırıklığına uğrattı. 
 
Ordu-Siyaset İlişkisi - ferruh tanyel 
ferruhtanyel.4t.com/ordusiyaset.htm 

 
 

Geri kalmış ülke aydınının ülkesini bağımlılıktan ve geri kalmışlıktan kurtarmaya ...Aydın olmanın 
vazgeçilmez özelliği olan eleştirisel bakış açısıyla; kendi yaşam  ... 
 
TürkVet; Yorumlar,Kaliteye Dair 
www.turkvet.biz/yazi/g_kaliteye_dair.htm 
Kalite; Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir. ... erozyonun, sefaletin, 
başarısızlığın, geri kalmışlığın, vahşetin, çöküntünün ve kaosun  ... 
[PDF] 
 
Tam Metin - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15 
temaların köklerini Tanzimat ve özellikle de Meşrutiyetin düşünce atmosferinde ... Geri 
kalmışlığın sebebini Batıcılık İslâmda görürken, İslâmcılık İslâmı layıkıyla. 
 
Azerbaycan Öğrenci Harekatı ;Milli Menfaat ve Kimliğin Tanımlanması 
www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task...id... 

 
 

... artması ile geri kalmışlığın temeli sayılan totalitarizmin ortadan kaldırılması için ... ve öğrencilerin 
arasında özellikle Azerbaycanlı öğrencilerin arasında hakim  ... 
 
Çocuk ve Ramazan orucu - EuroNur - Avrupa Nur Cemaati 
www.saidnursi.de › Aile › Gülistan 
10 Tem 2013 - Evet, oruçta özellikle de Ramazan orucunda sabrın ve tahammülün altın anahtarı 
gizli… ..... Maddi terakkide geri kalmışlık konusunda kifayet miktarı yazı yazılıp .... Cemaatin en belirgin 
özelliği, “ben” değil, “biz” duygusudur. 
 
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve ... 
www.firattipdergisi.com/text.php3?id=600 

 
 

http://www.impr.org.tr/iranda-ideo-politik-tartismalar/
http://www.ataturkinkilaplari.com/ao/64
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26400&start=60
http://wowturkey.com/forum/index.php
http://wowturkey.com/forum/viewforum.php?f=6
http://ferruhtanyel.4t.com/ordusiyaset.htm
http://www.turkvet.biz/yazi/g_kaliteye_dair.htm
http://www.e-dusbed.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=15
http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=36
http://www.saidnursi.de/aile/gulistan/10168-cocuk-ve-ramazan-orucu.html
http://www.saidnursi.de/aile.html
http://www.saidnursi.de/aile/gulistan.html
http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=600
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yazan: SB KAVAK - İlgili makaleler 

Lise ve üzerinde eğitimi olan kadınlarda ise kondom %21.3, RİA %19.4, geri çekme ...yöntemleri ve bu 
hizmeti alan kadınların demografik özelliklerini inceledik. .... Bölgesel olarak geri kalmışlığın sonucu analiz 
edildiğinde göstermiştir ki,  ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Simurg Kitabevi Sahaf Müzayede ... 
www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.aspx 

 
 

Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak bu olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta 
yarınlara kadar uzanan bir yöntemle gerçekleşebilir. 
 
Konhaber - Necmi Uyanık - Tarih Gelecektir, Ama Nasıl! - 10 Aralık ... 
www.konhaber.com/.../yazi-9738-265-Necmi-Uyanik-Tarih-Gelecektir-... 

 
 
 

20 Haz 2013 - ... millî Türkiye Cumhuriyetine bırakırken, geri kalmışlıktan kurtulmayı,... bir arada tutan 
Osmanlı, özellikle Avrupa'dan gelen eşitlikçi-anayasal,  ... 
 
Zahir Kandaşoğlu: Vatso Benimle Diyalogu Kesti haberi | Son ... 
www.gazetevan.com/.../57753-Zahir-Kandasoglu_-Vatso-Benimle-Diyal... 

 
 
 

13 Şub 2013 - -Kandaşoğlu Özellikle Birkaç Meseleye Çok Hassasiyet ... önemliözelliği Doğu Anadolu 
bölgesinin geri kalmışlığı kabul edilerek önce sağlık  ... 
 
Jeopolitik Durumu - Başbuğ Alparslan Türkeş - YalnizKurt 
www.basbug.yalniz-kurt.com/modules.php?name=9%20Isik&file=5 

 
 

Bu özelliği dolayısıyladır ki Türkiye hakkında yazdığı bir yazıda, eski İngiliz ... Aksi halde bu dağınıklık, 
teşkilâtsızlık ve geri kalmışlık durumu, fakirlik, yoksulluk  ... 
 
ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE AYDIN VE ENTELLEKTÜEL 
www.degirmendergisi.com/koseyazisi.php?isl=oku&id=79 

 
 
 

Yanlış tercümeden dolayı aydın ve entelektüel kavramları özellikle Batı dışı ... ve toplunda diğer 
özelliklerinden daha belirgin olan herkes entelektüeldir. .... ve insan ve onun soyu ve çevresi için 
duraklamanın, geri kalmışlığın ve facianın gerçek  ... 
 
TÜRKİYE HOROSKOPU - AstroMistik 
www.astromistik.com/Tur_horoskop.htm 

 
 
 

... Sabah gazetesindeki köşesinde Türkiye'nin son yüzyıldaki geri kalmışlığını ...Güneş ve Mars arasında 
birbirini tamamlayıcı pek çok özellikler bulunmaktadır. 
[PDF] 
 
2012 
www.counsellors.gov.tr/.../Nijerya%202012%20Ulke%20Masalari%20R... 

https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:_yZagHjbxmEaHM:scholar.google.com/
http://www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/tarih/136757/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.aspx
http://www.konhaber.com/yeni/yazi-9738-265-Necmi-Uyanik-Tarih-Gelecektir-Ama-Nasil.html
http://www.gazetevan.com/Van/57753-Zahir-Kandasoglu_-Vatso-Benimle-Diyalogu-Kesti.html
http://www.basbug.yalniz-kurt.com/modules.php?name=9%20Isik&file=5
http://www.degirmendergisi.com/koseyazisi.php?isl=oku&id=79
http://www.astromistik.com/Tur_horoskop.htm
http://www.counsellors.gov.tr/upload/NJ/Nijerya%202012%20Ulke%20Masalari%20Raporu.pdf
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Söz konusu örgüt, özellikle Hıristiyan olan Jonathan'ın ikinci kez üst üste ..... Yönetim zayıflığı ve fon 
yetersizliği sektördeki geri kalmışlığın başlıca nedenleridir. 
 
AZGELİŞMİŞLİK TARTIŞMALARI - azmetiko - Blogcu.com 
azmetiko.blogcu.com/azgelismislik-tartismalari/4969832 

 
 
 

Bu ilişki biçimi daha sonra, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası teknoloji ... Bu yeni düzenin en belirgin 
özelliği, üretken sermayenin uluslararasılaşmasıdır. [7] ....Komisyonu (ECLA), Latin Amerika'nın geri 
kalmışlığının nedenlerini araştıran ve  ... 
 
Ahilikte Moral Değerler - Dr. Ali Mazak - www.ahilik.net - ahilik ile ... 
www.ahilik.net/index.php?view=article&id=63%3Aahilik...4... 

 
 
 

... insanda gerçekleşmesi istenen ruhsal özellik ve yeteneklerin ortak ifadesidir. ...ilerlemişlik,-geri 
kalmışlık gibi ekonomik gelişme ile belirgin hâle gelmektedir. 
 
İl Müftüleri Semineri Sonuç Bildirgesi açıklandı - Bingöl İl Müftülüğü 
www.bingolmuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr=357317&/İl... 

 
 

... ekonomik sıkıntıların, fakirliğin, cehaletin, geri kalmışlığın yaşandığı zorlu bir süreçten 
geçmektedir. Özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan elim hadiseler,  ... 
 
Eril tasavvur: Türk modernleşmesi | Kültür Mafyası 
www.kulturmafyasi.com/2013/01/30/eril-tasavvur-turk-modernlesmesi/ 

 
 
 

30 Oca 2013 - [7] Bu anlamda özellikle Türk modernleşmesi bu gelenek ile ...Cumhuriyet projesinin nirengi 
noktalarından biri de geri kalmışlığın, geç  ... 
[DOC] 
 
96.doc 
ab.org.tr/ab09/bildiri/96.doc 

 
 
 

yazan: G Çavdar - İlgili makaleler 

Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesime yönelik tarımsal yayım ve .....[12] Oskay, Ü., 
'Toplumsal gelişmede radyo ve televizyon, geri kalmışlık  ... 
[PDF] 
 
“bölgesel su birliği” gerekliliği - İnönü Üniversitesi 
iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/970/file/Makale%205.pdf 

 
 
 

yaratmakta, yoksulluğu ve geri kalmışlığı artırıcı bir rol oynamaktadır (Kayır, 2008, ...kültürel boyutları da 
bulunan bu sürecin günümüzdeki en belirgin özelliği,  ... 

http://azmetiko.blogcu.com/azgelismislik-tartismalari/4969832
http://www.ahilik.net/index.php?view=article&id=63%3Aahilik-makale-4&option=com_content&Itemid=41
http://www.bingolmuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr=357317&/%C4%B0l-M%C3%BCft%C3%BCleri-Semineri-Sonu%C3%A7-Bildirgesi-a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1
http://www.kulturmafyasi.com/2013/01/30/eril-tasavvur-turk-modernlesmesi/
http://ab.org.tr/ab09/bildiri/96.doc
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:EW8KdngvxGemUM:scholar.google.com/
http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/970/file/Makale%205.pdf
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Sağlık Hizmetlerinde Geri Kalmışlığın Nedenleri 
www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/16.html 

 
 
 

Sağlık Hizmetlerinde Geri Kalmışlığın Nedenleri*. 1.Sağlık Düzeyimiz: ... O halde çocuklar ve özellikle kırsal 
bölgede yaşayan çocuklar niye pnömoniden ölüyor? 
 
Siyaset bilimi-soruları - SlideShare 
www.slideshare.net/metreham/siyaset-bilimisorular 

 
 
 

24 Ara 2012 - Toplum biliminin konusunun sınırlarını belirgin hale getirmesi. ....Ekonomik KurumlarS.22- 
Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri? ... büyük adaletsizlikS.23-Geri kalmışlık sınırı içinde kaldıkları halde 
çoğulcu demokrasiyle bir  ... 
 
Geri kalmışlığın nedenleri | Nedir, Hakkında Bilgiler 
nedirhakkindabilgiler.kadinlaricin.net/.../geri-kalmisligin-nedenleri.htm 

 
 

4 Ağu 2013 - Geri kalmışlığın nedenleri De Soto, 1950'li yıllarda köyden kente başlayan yoğun ... Geri 
kalmışlığın ana sebebi kayıtdışı ekonomiymiş demek ki. ... Şu HTML etiketlerini 
ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""><abbr  ... 
 
TÜRKİYE'DE KAPİTALİZMİN GELİŞME ÖZELLİKLERİ (1923-1960 ... 
www.gazetevatanemek.com/.../3930-turkiyede-kapitalizmin-gelisme-ozel... 

 
 
 

14 Tem 2011 - Türkiye'nin ekonomik geri kalmışlığı, sanayiinin zayıflığı ve kapitalist dünyaya bağımlılığı, 
ticarî sermayenin, özellikle büyük liman kentlerindeki  ... 
 
Ekonomi, Gelişmişlik ve Yeni Mülkiyet Türleri | Duygu Güncesi 
www.duyguguncesi.net/?p=5941 

 
 

28 Eyl 2011 - Gelişmişlerin geri kalmışlardan elde ettikleri artı değer ise yeni atılımlar ...geri 
kalmışlığın bilim ve teknoloji alanında gerekli model ve söylemi ... “Bilgi Çağı” olarak isimlendirdiğimiz bu 
dönemin en belirgin özellikleri arasında  ... 
 
“Çağdaş Kavramlar- Modernizm” Semineri - Özgür-Der 
www.ozgurder.org/news_detail.php?id=2611 

 
 
 

6 Oca 2013 - Modern toplumu gelenekselden ayıran özellikler;hızlı değişme, ....bağnazlıktan, 
hurafelerden, geri kalmışlıktan kurtarmayı amaçlayan; toplum  ... 
 
Haritadan silinenler - Yeşilist 
www.yesilist.com/cms.php?u=tahribat-3&id=1140 

 
 

5 Ağu 2013 - Araştırma sonuçları Kocaeli ve özellikle de Dilovası bölgesi ve bölge ....geri 
kalmışlığının ortadan kaldırılmasının planlandığını ifade ettiler. 

http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/16.html
http://www.slideshare.net/metreham/siyaset-bilimisorular
http://nedirhakkindabilgiler.kadinlaricin.net/ekonomi/geri-kalmisligin-nedenleri.htm
http://www.gazetevatanemek.com/index.php/kitaplar-sozlukler/item/3930-turkiyede-kapitalizmin-gelisme-ozellikleri-1923-1960-y-n-rozaliyev.html
http://www.duyguguncesi.net/?p=5941
http://www.ozgurder.org/news_detail.php?id=2611
http://www.yesilist.com/cms.php?u=tahribat-3&id=1140


206 
 

[PDF] 
 
Neden Bilim? Türkiye'de ve Dünyada Bilimin ... - Elyadal 
www.elyadal.org/pivolka/11/PiVOLKA_11_01.pdf 

 
 

yazan: ANA SORUNLAR - İlgili makaleler 

Özellikle son yüzyılda batı toplumlarının ... Topluluğu'ndan belirgin farklılıkları vardır. Bilimsel 
araştırma .... sorun çözülmedikçe geri kalmışlık kaçınılmazdır. 12. 
[PDF] 
 
1 OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ'TA TİCARET (XIX. YÜZYILIN ... 
www.akademikbakis.org/29/10.pdf 

 
 

girdikten sonra da önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini korumuştur. Selçuklular ....Ulaşım 
konusunda geri kalmışlık özelliği taşımaktaydı. Bu dönemde işlek  ... 
 
Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar Ve Ortak ... 
www.nedir-nedir.com/ataturk-ilke-ve-inkilaplarinin-dayandigi-temel-esa... 

 
 

Bu doğrultudaki anlatımlara bakıldığında, Atatürkçülüğün özellikle başta siyasal, ...Dolayısı ile 
inkılapçılık, geri kalmışlıkla en başarılı mücadele yöntemidir. 
[PDF] 
 
Türkiye'de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması 
acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/10003422.pdf 

 
 
 

yazan: S Şahin - 2013 

kurum guruptan da örgütten de ayrı bir özelliğe sahiptir. Genelde grup, belli ... “Kurumsallaştırma, 
herhangi bir davranışın belirgin bir form içerisinde, yani .... Geri kalmışlığın tarihsel oluşum içinde 
açıklanmasında, insan topluluklarının geçirdiği  ... 
 
Eğitim Bir Sen - Genel Yetkili Sendika 
www.egitimbirsen.org.tr/yazdir/makale_yazdir.php?id=258 

 
 

... muhasebesini yapacak olursak, geri kalmışlık psikolojisinden ve zulmünden ... Bu dönemin diğer 
bir özelliği, sistemler devirmeye ve yeni sistemler kurmaya  ... 
 
Geri Kalmışlığın Teorisi - Muvazene.com 
www.muvazene.com/haber_oku.asp?haber=14 

 

15 Kas 2006 - Geri Kalmışlığın Teorisi. Kategori: Siyaset ... Dolayısıyla Müslümanlar geri kaldı... 
gibi. ... Özellikle uluslar arası ticaret yapanlar hiç değildir. 
 
1968 Devrimci Eğitim Şurası / Komisyon 2 ? Geri Kalmış Ülkelerin ... 
www.insanokur.org/?p=25825 

 
 

25 Oca 2011 - 1) Geri Kalmış Ülkelerde, Özellikle Türkiye'de Eğitim Sorunları ve Devrim 
İhtiyacı; .... Türkiyemiz de geri kalmışlığın koşullan içinde bir ülkedir. ...... e) Emekçi sınıflarla, egemen 
burjuva sınıfı arasında belirgin ve derin bir sınıf  ... 

http://www.elyadal.org/pivolka/11/PiVOLKA_11_01.pdf
https://scholar.google.com.tr/scholar?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:lwK09autiEMBGM:scholar.google.com/
http://www.akademikbakis.org/29/10.pdf
http://www.nedir-nedir.com/ataturk-ilke-ve-inkilaplarinin-dayandigi-temel-esaslar-ve-ortak-ozellikleri-nedir.html
http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/10003422.pdf
http://www.egitimbirsen.org.tr/yazdir/makale_yazdir.php?id=258
http://www.muvazene.com/haber_oku.asp?haber=14
http://www.insanokur.org/?p=25825
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[PDF] 
 
God is Back.pdf 
www.ozetkitap.com/images2/God%20is%20Back.pdf 

 
 
 

Gelişmiş toplumların en belirgin özelliği çoğulcu oluşlarıdır. ...... yetersizliği, teknoloji ve eğitimde de geri 
kalmışlığın da olumsuz etkisi bulunmaktadır. 
 
ayaan hırsı alı: bakıre kafesı - Ateist Haber 
ateisthaber.net/ayaan-hirsi-ali-bakire-kafesi/ 

 

Müslümanların geri kalmışlığı, uzmanlara göre, batı emperyalizmi, elverişsiz iklim ....Hapsedilmiş kadınlar 
tarafından yetistirilen çocuklar, özellikle de erkek  ... 
 
[kafka okur] 
www.kafkaokur.com/ 

 

... ve dikkat çekici özelliklerini çok farklı deneyimlerle anlatıp ve kullanıcılara video içerisinden .... bir 
rahatsızlığı olduğundan değil; tek yüzleştiği geç kalmışlığı, o içinden doğuramadığına 
isyanı… ... “bir geri gidiyorum, bir ileri… gidemiyorum. 
 
HİCRETİNİZİN GERİ DÖNÜŞÜ - KONUK YAZAR - Siverek'i Dünyaya ... 
www.siverekgenclik.com/yazar/hicretinizin-geri-donusu-694.html 

 
 

31 Tem 2009 - Geri kalmışlığın sosyo-politik çözümlemesinde, Bin Batis: “Fransız ...Bizde, oluşmuş aydın 
tipinin belirgin açmazları vardır. ... ama onlar da aydınlarımızın tipik özelliği olan “umutsuzluk” hastalığına 
yakalanmışlardır. Oysaki  ... 
 
33 yıllık esir: Zaferi görmeden ölmek istemiyorum - Sütun Haber 
www.sutunhaber.com/.../33-yillik-esir--zaferi-gormeden-olmek-istemiyo... 

 

5 gün önce - Özellikle Filistin Özerk Yönetimi bünyesinde olan bölgelerde insanların dünyevileştiğini 
görüyorum. Nerede ve hangi ... Siyasi Geri Kalmışlık. 
 
bir ulkenin geri kalmis oldugunu anlama yollari - Donanım Haber Forum 
forum.donanimhaber.com › ... › Kültür, Güncel ve Tarih › Kültür ve Güncel 

 

14 Tem 2006 - Bir ülkenin demesem de bir kültürün geri kalmışlığını bana göre ....Maddeler halinde 
verilmiş bu özellikler bir ülkenin geri kalmışlığını tam  ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Ya Kebikeç 
yakebikec.soup.io/post/79498751/T-rkiyede-Geri-Kalm-l-n-Tarihi 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. ❝ Celali isyanlarının temel özelliği, katılan zümrelerin çeşitliliği ve her 
zaman aynı sonuça, köylünün soyulmasına varmalarıdır  ... 
 
Dgm 'ler geri gelsin diyenler ... - 7. sayfa - Memurlar.Net - Forum 
forum.memurlar.net/konu/555390/7.sayfa 

 
 

8 Kas 2008 - 21 gönderi - 7 yazar 

http://www.ozetkitap.com/images2/God%20is%20Back.pdf
http://ateisthaber.net/ayaan-hirsi-ali-bakire-kafesi/
http://www.kafkaokur.com/
http://www.siverekgenclik.com/yazar/hicretinizin-geri-donusu-694.html
http://www.sutunhaber.com/roportaj/33-yillik-esir--zaferi-gormeden-olmek-istemiyorum/
http://forum.donanimhaber.com/m_8109129/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_2078/tt.htm
http://forum.donanimhaber.com/forumid_201/tt.htm
http://yakebikec.soup.io/post/79498751/T-rkiyede-Geri-Kalm-l-n-Tarihi
http://forum.memurlar.net/konu/555390/7.sayfa
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Dgm 'ler geri gelsin diyenler ... ... hiç değilse caydırıcı bi özelliği olur korkarlarda yapmazlar diye 
düşünüyorum dikirlerinizi yazın lütfenn . 
 
Terörizm, Yoksulluk ve İslam'ın Sorumluluğu - Hilafet Dergisi - Islam ... 
rasidihilafet.org/dergi/H180-189/H181/06.htm 

 
 

Yani, terörizm, İslam ve Müslüman ülkelerinin ekonomik geri kalmışlığı ile İslam arasındaki ... Anwar 
İbrahim devamında bu geri kalmışlığın sebebi olarak Müslüman ....Terörizmin günümüz Müslümanlara has 
bir özellik olduğunu söyleyenler  ... 
[PPT] 
 
Slayt Show - Kamu Hizmeti Komisyonu - Kamunet 
khk.kamunet.net/docs/konferansunum1.ppt 

 
 

Kayırmacılık, ayırımcılık ve torpil, çağdışı, az gelişmişliğin ve geri kalmışlığın ...bağımsız ve tarafsız 
olma özelliği olmayan kurullar tarafından yapılması, istihdam  ... 
 
Geri kalmışlık kaderimiz değildir / Siyasal Birikim - Siyasi Gazete 
www.siyasalbirikim.com.tr/haber.php?haber_id=7365 

 
 

8 Kas 2010 - SERKA Genel Sekreteri Tutar geri kalmışlığın bir kader olmadığını, bunun... Bölgemizin bir 
başka özelliği de şudur: Sınırları aşan kültürel  ... 
 
Kalkınmada Belediye Başkanlarının Rolü - Gölpazarı 
www.golpazari.org/?p=199 

 

13 saat önce - Halkın yoksulluğunu ve geri kalmışlığın ezikliğini hisseden yöneticilerdir. Günümüzde her ne 
kadar belediye başkanlığı seçimleri günlük  ... 
 
RAHİMLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ - Ezoterizm , Parapsikoloji , Şifa ... 
www.enerjininkalbi.com › ... › Psikoloji Genel › Bilinçaltı 

 
 

24 Eyl 2010 - 1 gönderi - 1 yazar 

RAHİMLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ RAHİM OLMANIN NEDENLERİ RAHİM OLMANIN SONUÇLARI ... Geri 
kalmışlığın ilkelliğin belirtisidir.KADINA  ... 
 
Rönesans?ta Neredeydin - Geri Kalmışlığın Kısa T GittiGidiyor'da ... 
urun.gittigidiyor.com › ... › Diğer Akademik, Referans 

 
 

YAPI MALZEMESİ BİLİMİ KISIM II ÖZELLİKLER -K9 · YAPI MALZEMESİ BİLİMİ ... Al Fiyatı: 25,00 TL. İSMAİL 
CEM TÜRKİYEDE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ B8. 
 
Bu uyarıları okumadan kesinlikle yola çıkmayın - Konya Yeni Haber 
www.konyayenihaber.com/bu-uyarilari-okumadan-kesinlikle-yola-cikm... 

 

12 Kas 2013 - Özellikle sürücülerin daha dikkatli olmasının istendiği açıklamada, şunlar 
kaydedildi: .... Atanur PalaGeri Kalmışlığın Derin Tarihinden. 
 
TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ - Denizli haberleri | |İZMİR ... 
www.pamukkalehaber.com/?islem=yazarhaber&id=214 

 

http://rasidihilafet.org/dergi/H180-189/H181/06.htm
http://khk.kamunet.net/docs/konferansunum1.ppt
http://www.siyasalbirikim.com.tr/haber.php?haber_id=7365
http://www.golpazari.org/?p=199
http://www.enerjininkalbi.com/forum/Konu-RAHIMLERIN-ORTAK-OZELLIGI--863
http://www.enerjininkalbi.com/forum/Forum-Psikoloji-Genel--65
http://www.enerjininkalbi.com/forum/Forum-Bilincalti--92
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-dergi/ronesans-ta-neredeydin-geri-kalmisligin-kisa-t-68168382
http://www.gittigidiyor.com/akademik-referans/diger-akademik-referans
http://www.konyayenihaber.com/bu-uyarilari-okumadan-kesinlikle-yola-cikmayin-16660h.htm
http://www.pamukkalehaber.com/?islem=yazarhaber&id=214


209 
 

 

10 Eki 2013 - Yine onun Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabını ise yeni bitirdim. ...Celali 
hareketinin özelliği kimin kimden yana olduğu pek anlaşılmayan  ... 
 
Online satın al: Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ... 
www.ucuzu.com › Kitap 

 
 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 
kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel yatırımlara  ... 
[DOC] 
 
Akdeniz Kültürü, Turizm ve Ticaret 
www.maliye.gov.tr/.../Sayın%20Bakanımızın%2010.%20Uluslararası%2... 

 
 

Eğer bu kabiliyetiniz yoksa isterseniz enerjiyi üreten ülke olun, geri kalmışlığın hayat tarzına 
kanaat ... Enerji aynı zamanda stratejik özelliği olan bir olgudur. ... ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik 
adımların önemi daha belirgin hale gelmiştir. 
 
avrupa birliği, geri kalmış bölgeleri geliştirebildi mi - Ebsco 
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true...site... 

 

ülkelerdeki geri kalmış bölgelerin gelişmesinde ne ölçüde rol oynadığı analiz edilmektedir. Bu 
amaçla ... entegrasyon hedefi, özellikle de Tek Pazar ve Parasal Birlik, üye ülkeler arasındaki ..... olması 
bu geri kalmışlığın başlıca sebepleriydi.22. 
 
Eğitimciyi Faziletli Kılan Özellikler - Es-der.org 
es-der.org/?Syf=26&Syz=201318 

 
 

Geri kalmışlığın en önemli sebeplerinden biri zamanı iyi tanzim edememektir. 9. Eğitimcinin sürekli 
okuması, beslenmesi, kendisini yenilemesi ve tefekkür  ... 
 
Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye - Lojistik 
www.kitaplojistik.com/index.pl?kitap=78495 

 
 

Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Türkiye, İbrahim Sevindirici , Ayyıldız Yayınları ...Özellikler: Türkçe 182 s. 
Açıklama: Geleneksel Tarım Ekonomisi yapısının,  ... 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ... - Kitap Vitrini 
www.kitapvitrini.com/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilam... 

 
 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye İbrahim Sevindirici Geri kalmışlığın en 
belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin ... 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve ... - Hızlı Al 
www.hizlial.com › ... › Ekonomi - Emek - İş Dünyası › Dünya Ekonomisi 

 
 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye - İbrahim Sevindirici Açıklaması. Geri 
kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin  ... 
 
KGB geri mi döndü? - Vuslat Sevdasi 
www.vuslatsevdasi.com › ... › Üye Haber ve Duyuruları 

http://www.ucuzu.com/kitap-c3283/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-isbn-9786054096992-m2186809/
http://www.ucuzu.com/kitap-c3283/
http://www.maliye.gov.tr/EADD%20alma%20Platformu/Konu%C5%9Fmalar%20ve%20Sunumlar/Ar%C5%9Fiv/Kemal%20Unak%C4%B1tan/13-14%20KASIM%20ENERJ%C4%B0%20ARENASI/Say%C4%B1n%20Bakan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%2010.%20Uluslararas%C4%B1%20Enerji%20Arenas%C4%B1nda%20Yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Konu%C5%9Fmaya%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bilgi%20Notu%2013.11.2008.doc
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13010603&AN=48721962&h=9fFV0BNvGRnF8Ro%2BAA9%2Fvlbo5vQDzBEnqfaPE5lwC0jTNB9zDdlS4SizQ12QW36RD9xXzAj8r8Pa7WzKCK1GKA%3D%3D&crl=f
http://es-der.org/?Syf=26&Syz=201318
http://www.kitaplojistik.com/index.pl?kitap=78495
http://www.kitapvitrini.com/italik-kitaplar/ibrahim-sevindirici/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-9786054096992.htm
http://www.hizlial.com/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-ibrahim-sevindirici/13.088.0016.2117
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/ekonomi-emek-is-dunyasi
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/ekonomi-emek-is-dunyasi/dunya-ekonomisi
http://www.vuslatsevdasi.com/forum/kgb_geri_mi_dondu-t10858.0.html
http://www.vuslatsevdasi.com/forum/uye_haber_ve_duyurulari-b7.0/
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1 Mar 2009 - 1 gönderi - 1 yazar 

KGB geri mi döndü? ... olarak bilinen el yapımı MSP tabancasının kullanılması, en önemli 
ortak özellik. .... üstada göre geri kalmışlığın 6 nedeni. 
 
LİBRE-EL-AL'LER BARIŞI VE ERDOĞAN'I ANLAMADI… | Ahmet ... 
ahmetnesin.wordpress.com/.../libre-el-aller-barisi-ve-erdogani-anlamadi/ 

 
 

11 Mar 2013 - ... de değişik oluyor, geri kalmış ülkenin liberali de geri kalmışlığın bütün... Libre-el-al” 
grubunun en büyük özelliği 12 Eylül sonrası mitinglerde  ... 
 
Türk Eğitim Tarihinde Geri Kalmışlık Sorunsalı ve Beden ... - EBULINE 
www.ebuline.com/turkce/arsiv/10_7.aspx 

 
 

Çalışmanın amacı ise genel olarak Türk eğitim düşüncesinde geri kalmışlık ... cılızlık, güçsüzlük ve zayıflık 
gibi fiziksel özellikler her alanda geri kalmışlığın ana  ... 
[PDF] 
 
KOMİSYON - 2 - Eğitim-Sen 
www.egitimsen.org.tr/ekler/f2b871c04c7ca90_ek.pdf 

 
 
 

şulların daha iyi anlaşılabilmesi, her şeyden önce geri kalmışlığın temel nite ....memektedir. Bu oran 
köylerde, özellikle köy kadınlannda daha da düşük- tür. 1965 Genel ...... e) Emekçi sınıflarla, egemen 
burjuva sınıfı arasında belirgin ve derin. 
 
Yeni Papa ve Din Meselesi Üzerine köşe yazısı - 14 Mart 2013 ... 
www.internethaber.com/yeni-papa-ve-din-meselesi-uzerine-14165y.htm 

 
 

14 Mar 2013 - Sanki bütün geri kalmışlığın yegâne sebebi İslam'mış gibi. ... Yönü · Bir Devlet Adamını 
Büyüten İki Özellik · Yeni Papa ve Din Meselesi Üzerine  ... 
 
D-8'LER VE DİNDAR COĞRAFYADA DİN PAZARLIĞI - UFUK Ötesi 
www.ufukotesi.com/yazdir.asp?yazi_no=20050765 

 
 

... medeniyetin temsilciliğini ellerinden bırakmazken, müslümanlar geri kalmışlığın, zilletin, ... Özellikle, 
emperyalizmin “Büyük Ortadoğu Projesi” peşinde koştuğu  ... 
 
Demek 10. Yıl Marşı da Yalanlarla Örülü... haberi 
www.haksozhaber.net/demek-10.-yil-marsi-da-yalanlarla-orulu...--1790... 

 
 

23 Kas 2010 - İsmail Cem'in Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitabında ilk ...Gerçeklerin ebediyen gizli 
kalmama gibi bir özelliği vardır. Şimdi. 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ... - Kitap Nehri 
www.kitapnehri.com/.../geri_kalmis_ulkelerde_kapitalin_etkin_kullanila... 

 
 

http://ahmetnesin.wordpress.com/2013/03/11/libre-el-aller-barisi-ve-erdogani-anlamadi/
http://www.ebuline.com/turkce/arsiv/10_7.aspx
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/f2b871c04c7ca90_ek.pdf
http://www.internethaber.com/yeni-papa-ve-din-meselesi-uzerine-14165y.htm
http://www.ufukotesi.com/yazdir.asp?yazi_no=20050765
http://www.haksozhaber.net/demek-10.-yil-marsi-da-yalanlarla-orulu...--17907h.htm
http://www.kitapnehri.com/k/818146/geri_kalmis_ulkelerde_kapitalin_etkin_kullanilamayisi_ve_turkiye_ibrahim_sevindirici.htm
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Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 
kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel yatırımlara  ... 
 
prınt - PRINT 
mervanserhildan.com/yazdir.aspx?idkategoriler=%2089 

 
 

29 Ara 2009 - ... kurduğu bu örgütün en belirgin özelliği, “parlamentarizm” fikrine en ...ve ekonomik geri 
kalmışlığın fazlaca vurgulanmış olması nedeniyle,  ... 
 
2 - Adalet.Org 
www.adalet.org/.../ozelgoster.php?... 

 
 

<<-----------Geri Dönün*Ana Sayfaya Dön*Kamuoyu ile paylaşılan tüm yazılar ... hedefteki kişinin zayıf 
noktası denilen, ama aslında toplumsal geri kalmışlığın dedikodu malzemelerini toplayıp, dedikodu 
severlere, malum ... Çetenin özelliği mi? 
 
DEPPO - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Politika, Yakın Tarih ... 
www.deppo.com › Kitap › Politika, Yakın Tarih 

 

Ancak geri kalmisligin incelenmesinde, toplumun tarihsel gelisme sürecinde ... ile bantlanmış ürünler) 
tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri  ... 
 
Serbest Kürsü: islam dünyasinin geri kalis sebebleri 
www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=5572 

 
 

18 Oca 2008 - 100 gönderi - 1 yazar 

Acaba “Geri kalmışlığın” nedeni olarak : ..... bakarken hz.ebu zer sadece sözlerde takili kalmisir ki su an 
insanlarimizda da ayni özellikler var. 
 
İhvan'ın Suriye Projesi Zuheyr Salim 27.06.2011, 14:38:18 - isra haber 
www.israhaber.com/.../ses/ihvanin-suriye-projesi-778-yazisi.html?... 

 
 

27 Haz 2011 - Milletimiz geri kalmışlığın ve acziyetin esiri oldu, zillet ve ... ve aileyi 
koruyan özellikler çerçevesinde benzerlik, tekamül ve farklılık dairesinde,  ... 
 
Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? 
www.frmsu.com/.../110388-ekonomik-gelismislik-duzeyi-uzerinde-etkili... 

 
 

30 Ara 2010 - Ekonomik ve Yapısal Özellikler A.1. ... rastlanabileceği gibi öte yandangeri kalmışlığın tipik 
özelliklerinden aile .... “Yeni Ekonomi” döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme 
kaynaklarında belirgin farklılık yaşanmamıştır. 
 
Yeniufuk Gazetesi - Yazar 
www.yeniufukgazetesi.com.tr/yazarlar.php?yazarid=29&yaziid=696 

 
 

28 May 2012 - Şimdi Yozgat'ın geri kalmışlığının devletin resmi rakamları ile de 
ortaya... Özellikle Ankara'da bu dönem önemli makamlarda temsil edilen  ... 
[PDF] 
 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN GERİ KALIŞ ... - AsafVarol.com 

http://mervanserhildan.com/yazdir.aspx?idkategoriler=%2089
http://www.adalet.org/forum/ozelgoster.php?baslangic=20&id=&oturumno=&renklendirme=&yazanno1=&fid=40863&alan=Mesleki%20Konular&tablo=wmeslekikonu&konu=TELEKULAK%20VE%20G%DDZL%DDG%D6Z%20F%DCTURSUZLU%D0U%92NA%20DUR%20D%DDYEL%DDM&a1=&a2=&a3=&a4=
https://www.deppo.com/?a=product.detail&productId=599197&tabIndex=1&analyitcs=1
https://www.deppo.com/kitap/
https://www.deppo.com/kitap/politika-yakin-tarih/
http://www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=5572
http://www.israhaber.com/turkiye/%5C%22%5C%5C%5C%22/%5C%22%5C%5C%5C%22/%5C/ses/ihvanin-suriye-projesi-778-yazisi.html?kat_id=8888&dil=tr
http://www.frmsu.com/soru-cevap/110388-ekonomik-gelismislik-duzeyi-uzerinde-etkili-olan-faktorler-nelerdir.html
http://www.yeniufukgazetesi.com.tr/yazarlar.php?yazarid=29&yaziid=696
http://asafvarol.com/makaleler/Asaf%20Varol-DAP-Bildiri%20tam%20metni-2nd-Int-Regional-Development-Conference-2013-04-24.pdf
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asafvarol.com/.../Asaf%20Varol-DAP-Bildiri%20tam%20metni-2nd-Int-... 
 
 

23 Nis 2013 - Bu projenin en önemli özelliği; o bölgede yer .... Bu geri kalmışlığıntemel sebepleri arasında 
bölge ekonomisinin sektörel yapısı ve bu sektörler. 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türk... 
www.ucuzkitapal.com › Yayınevleri › İ.. Yayınevleri › İtalik 

 
 

İtalik / Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye / İbrahim Sevindirici. Geri kalmışlığın 
en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin  ... 
 
geri kalmışlığın Sayfa 3 - - Blogcu.com 
www.blogcu.com/etiket/geri+kalmışlığın/3 

 
 

Blogcu.com'daki geri kalmışlığın ile ilgili yazılmış en yeni yazılar - Sayfa 4. ... bir gün bu ülkeden ayrılırsam, 
buranın aklımda kalan en belirgin özelliği karanlık  ... 
 
TÜRKİYE´DE GERI KALMIŞLIĞIN TARIHI - İSMAİL CEM (ISBN ... 
www.cimri.com/.../en-ucuz-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-... 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi Özellikleri. Karşılaştırma Listem. Facebook ile Giriş. Üye Olun; Üye girişi. 
Cimri.com'a Hoşgeldiniz... Tüm Kategoriler. 389087. 
Geri kitabı - kitapları - Geri ile ilgili kitaplar. - Edebiyat Defteri 
edebiyatdefteri.com/geri/kitabi/?k=kitabi&syf=5 

 
 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 
kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel yatırımlara  ... 
 
İslam, bilimi teşvik ediyor mu? - CesurKalem.net 
cesurkalem.net › CesurKalem.net Forum › İnanç Sistemleri 

 
 

11 Nis 2011 - 5 gönderi - 2 yazar 

Seküler bakış açısından yana olanlar bu geri kalmışlığı, altyapıdan ... son dönemlerde yetişen kuşaklar 
(özellikle 1980 sonrası kuşaklar), İslam  ... 
 
BAŞKALARININ FİKİRLERİNDEN YARARLANMAK - Ribat Dergisi 
www.ribatdergisi.com/yazidetay/2008/265/25/9/322/.../index.html 

 
 

Peygamber (s.a.v.)'in davetindeki başarı-sında gözlenen bir çok özellik ele ... fikri ku-raklığa yol 
açmakta, geri kalmışlığın hem temeli hem teminatı olmaktadır. 
 
İslâm'ın Kabul Etmediği Tefrika 
unityofislam.com/anasayfa.asp?kat_no=176&yazar... 

 
 

İslâm ülkelerine baktığımızda yönetimlerinin birbirinden farklı olduğunu ama geri kalmışlığın bu ülkelerin 
ortak bir özelliği olduğunu görürüz. Bu ülkelerin bazıları  ... 
 
BABANIZIN PARTİSİNE GELİN! - Haberliyorum.com 

http://www.ucuzkitapal.com/italik-geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-ibrahim-sevindirici.html
http://www.ucuzkitapal.com/yayinevleri-alfabetik.html
http://www.ucuzkitapal.com/yayinevleri-alfabetik/yayinevleri-i1.html
http://www.ucuzkitapal.com/yayinevleri-alfabetik/yayinevleri-i1/italik.html
http://www.blogcu.com/etiket/geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n/3
http://www.cimri.com/sosyoloji-diger/en-ucuz-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-isbn9789944882088-fiyatlari,389087,ozellikleri
http://edebiyatdefteri.com/geri/kitabi/?k=kitabi&syf=5
http://cesurkalem.net/index.php?topic=260.0
http://cesurkalem.net/index.php#c11
http://cesurkalem.net/index.php?board=21.0
http://www.ribatdergisi.com/yazidetay/2008/265/25/9/322/BASKALARININ-FIKIRLERINDEN-YARARLANMAK/index.html
http://unityofislam.com/anasayfa.asp?kat_no=176&yazar=&iletisim=&gonder=&mesaj=&icindekiler=
http://www.haberliyorum.com/yy226-baban%C4%B1z%C4%B1n_part%C4%B1s%C4%B1ne_gel%C4%B1n.html
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www.haberliyorum.com/yy226-babanızın_partısıne_gelın.html 
 
 

6 Şub 2011 - Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Yıllardır yalan... İsmail Cem'in, 
“Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi” adlı kitabında,  ... 
 
Modern Hukukun “Evrensel” Anlamı ve Devletle İlişkisi Üzerine ... 
www.kaosgl.com/sayfa.php?id=6780 

 
 

18 Nis 2011 - “İki yüzyıl sonra Aydınlanma geri dönmektedir. ... ve değerlerinden farklı bir toplum modeli 
veya değeri savunmak, sürekli geri kalmışlığın bir .... İstisna halini tanımlayan özellikler olarak yasasızlık, 
hukuk-dışılık bir yasaya ve  ... 
 
AKP'nin kent değerleriyle sınavı - İkinci Cumhuriyet 
www.ikincicumhuriyet.org/gundem/gundem143.html 

 
 

6 Eyl 2004 - geri dön. Bir eylül günü, dört yüz minik öğrenciyi, annelerini, ... Bireyi "doğuştan elde 
ettiği özellikler" ile tanımlamanın dar sınırlarını kırdı. ... geçememiş birgeri kalmışlığın dinsel yorumunu mu 
pusula edinmek gerek? 
 
Umutla bekliyoruz... Reşat AKÇAY Yazi - Gazete 365 
www.gazete365.com/resat-akcay-yazi/umutla-bekliyoruz...-30y.html 

 
 

8 Eyl 2007 - Geri kalmışlığın faturasını halk ödüyor · Üreten, ürettiğini paylaşan ... Bu seçimin 
başka özelliği de cumhurbaşkanının seçilememesinden dolayı  ... 
 
CHP Genel Merkezinde İsmail Cem'in Anma Paneli - Onur Öymen 
www.onuroymen.com/arsiv/666 

 
 

24 Oca 2008 - Sayın Cem'in kimliği, kişiliği, siyasi hayatı, gazeteciliği hakkında çok şey söylenebilir. Özellikle, 
“Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi” isimli kitabı,  ... 
 
“Kuran'daki Çelişkiler , İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar ... 
ateist.wordpress.com/.../kurandaki-celiskiler-islamin-daha-ilk-baslarinda-... 

 
 
 

3 Oca 2009 - İslam ülkelerinde fikirsel, sosyal ve siyasal alanlarda geri kalmışlığın ...Su 
molekülünün belirgin bir polaritesi ve hidrojen bağı oluşturmak ... Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu 
(OH-) veren bileşikler bazik özellik gösterir. 
 
Medya - Politik - Yeni Asya Gazetesi 
www.yeniasya.com.tr/2010/11/24/basin/default.htm 

 
 

24 Kas 2010 - Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Şimdi... Asıl kaynak İsmail Cem'in 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitabı ve  ... 
 
Duyuru veya İlan Detayı - Bingöl MEM AR-GE Birimi 
bingolmemarge.gov.tr/index.php/.../110-duyuru-veya-ilan-detay?deg=6... 

 
 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=6780
http://www.ikincicumhuriyet.org/gundem/gundem143.html
http://www.gazete365.com/resat-akcay-yazi/umutla-bekliyoruz...-30y.html
http://www.onuroymen.com/arsiv/666
http://ateist.wordpress.com/2009/01/03/kurandaki-celiskiler-islamin-daha-ilk-baslarinda-goze-batar-olmustur/
http://www.yeniasya.com.tr/2010/11/24/basin/default.htm
http://bingolmemarge.gov.tr/index.php/yoenetici-girisleri/110-duyuru-veya-ilan-detay?deg=63
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23 Oca 2013 - Geri kalmışlık kendisini hayatın her alanında göstermektedir. ... sanata, ulaşıma, yaşam 
standardının yüksekliğinde ve özellikle siyasette sirayet  ... 
 
Hz. Muhammed 
sonpeygamberhzmuhammed.imanisiteler.com/nurdur.htm 

 
 

Peygamberimiz (sav)'in sünnetindeki en belirgin özellik, kolay olmasıdır. ... İslam dünyasındaki geri 
kalmışlığın esas sebeplerinden biri Allah'ın kitabından ve  ... 
 
Robert Kurz ve Norbert Trenkle'ye ahıret soruları | Krisis 
www.krisis.org/2003/robert-kurz-ve-norbert-trenkleye-ahiret-sorulari 

 
 

31 Ara 2003 - ABD özeline geri dönecek olursak, “Dünya Polisi”nin 11 Eylülden .... Bu yüzden demokrasi 
aygıtı aynı zamanda bir sınırlandırma, baskı ve tehdit mercii olmaözelliği de taşıyor. ... fakirlerle zenginlerin 
farkıdır; gelişme ile “geri kalmışlığın” farkıdır. 3. .... Türkiye'de Sol, belirgin bir şekilde Batı solundan ve 
Batılı  ... 
 
VARLIK İÇİNDE YOKLUĞU KADER YAPAN SİYASETLERİN ACI ... 
www.yenimeram.com.tr/varlik-icinde-yoklugu-kader-yapan-siyasetlerin-... 

 
 

17 Şub 2013 - Teknolojik atılımlardan yoksun milletler de geri kalmışlığın ... çağımız imkanları ile 
değerlendirilse ülkemiz bir enerji Cenneti olma özelliği göz  ... 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve ... - Sahafium 
www.sahafium.com/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilama... 

 
 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital 
kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. 
 
Bediüzzaman düşüncesinde önemli noktalar 
www.ilimdunyasi.com/.../bediuzzaman-dusuncesinde-onemli-noktalar/?... 

 
 

... ve özellik” bakımından daha düşük seviyedeyse, mânevî vasıtalar ise “bâtıl”, ....ortadan kalkar, 
neticede geri kalmışlığın önüne geçilerek kalkınma sağlanır. 
 
eurovision da türkiye yi temsil edecekler için aranan ... - cogito sözlük 
www.cogito-sozluk.com/nedir.php?&q=eurovision+da+türkiye... 

 
 

... en temel özellikler: 1) türk örf ve adetleriyle, müslümanlıkla alakası olmayacak. ...olması globalleşen 
dünyada geri kalmışlığın sembolüdür. arapça söylenmesi  ... 
 
Babanızın partisine gelin - Haber Konya 
www.haberkonya.com/koseyazisi.php?id=1068 

 
 

6 Şub 2011 - Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Yıllardır yalan... İsmail Cem'in, 
“Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi” adlı kitabında,  ... 
 
Güncel Et Fiyatları | Etfiyat.Com - Sayfa 71 
www.etfiyat.com/page/71 

http://sonpeygamberhzmuhammed.imanisiteler.com/nurdur.htm
http://www.krisis.org/2003/robert-kurz-ve-norbert-trenkleye-ahiret-sorulari
http://www.yenimeram.com.tr/varlik-icinde-yoklugu-kader-yapan-siyasetlerin-aci-sonlari-3789yy.htm
http://www.sahafium.com/kitap/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-p199755.html
http://www.ilimdunyasi.com/nurdan-damlalar-427/bediuzzaman-dusuncesinde-onemli-noktalar/?wap2
http://www.cogito-sozluk.com/nedir.php?&q=eurovision+da+t%C3%BCrkiye+yi+temsil+edecekler+i%C3%A7in+aranan+temel+kriter
http://www.haberkonya.com/koseyazisi.php?id=1068
http://www.etfiyat.com/page/71
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9 Eki 2010 - ... Anıl, gelişmiş ülkelerdeki kırmızı et tüketimine dikkat çekerek, geri kalmışlığın bir 
sebe ... Belçika Mavisi Özellikler: Belçika mavisinin renkleri beyaz, siyah-beyaz, ... Bunun sebebi doğan 
buzağılarda açık rengi belirgin […]. 
 
Mimdap » Kolektif Mutfak-Lüxs Konutlar Demokratikleşiyor 
www.mimdap.org/?p=69808 

 
 

5 Eyl 2011 - ... ya da direnmek, bizim geri kalmışlığın bataklığında debelenmekten başka ... Sanayi sonrası 
bu sürecin özelliği, bilgi kaynaklı ekonomi oluşu;  ... 
 
Teknolojinin eğitimdeki yeri - Türkiye Eğitim 
www.turkiyeegitim.com/teknolojinin-egitimdeki-yeri-46780h.htm 

 
 

5 Eki 2013 - Özellikle eğitim, teknolojinin en çok kullanılması gereken alanlardan biri. ...hiçbir konudaki geri 
kalmışlığın sarsamayacağı şekilde sarsacaktır. 
 
HAKKARİ'DEKİ KATLİAM VE SERGİLENEN SATRANÇ OYUNU! 
www.diyarbakirsoz.com/makale-4325-HAKKARI'DEKI-KATLIAM-VE... 

 
 

17 Eyl 2010 - İşsizliğin, yoksulluğun, geri kalmışlığın "demir parmaklıkları" kırıp, ekonomik ... Hepsinin 
"ortak" özelliği; Türkiye'de birşeylerin "iyi gitmeye"  ... 
 
Türkiye'nin sekülarizmi veya Pakistan'ın radikalizmi / İktibas Dergisi 
www.iktibasdergisi.com/news_detail.php?id=4742 

 
 

26 Tem 2011 - 1 gönderi 

Bu akımın öne çıkan özelliği, bağımlılığın ve geri kalmışlığın bir kaynağı olarak kabul edilen Türk Osmanlı 
modelinden uzaklaşarak Mısır'ı  ... 
 
Modern Hukukun “Evrensel” Anlamı ve Devletle İlişkisi Üzerine 
www.akintiya-karsi.org › Ana Sayfa › Anasayfa 

 
 

“İki yüzyıl sonra Aydınlanma geri dönmektedir. ... toplum modeli veya değeri savunmak, sürekli geri 
kalmışlığın bir ifadesi veya .... İstisna halini tanımlayan özellikler olarak yasasızlık, hukuk-dışılık bir yasaya 
ve hukuka dönüşmüş durumdadır. 
 
e-tarih forum - İslam Dünyasında Bilimin Gerilemesinin Nedenleri 
www.e-tarih.org/forum/archive/index.php/thread-34-2.html 

 
 

7 Haz 2008 - Kaldı ki İslamı yanlış anlamak ve yorumlamak bile geri kalmışlığın 1 ...Diğer türlü bir ada 
devleti olsa bile bir özelliği olmuyordu , sanki kıta  ... 
 
Mehmet TalÜ Sohbet - Istikamet Forum 
www.istikamet.eu › ... › ×º°”˜`”°º× GENEL ×º°”˜`”°º× › Makaleler › Genel 

 
 

5 Haz 2007 - 3 gönderi - 2 yazar 

http://www.mimdap.org/?p=69808
http://www.turkiyeegitim.com/teknolojinin-egitimdeki-yeri-46780h.htm
http://www.diyarbakirsoz.com/makale-4325-HAKKARI'DEKI-KATLIAM-VE-SERGILENEN-SATRANC-OYUNU.html
http://www.iktibasdergisi.com/news_detail.php?id=4742
http://www.akintiya-karsi.org/koxuz/node/7551
http://www.akintiya-karsi.org/koxuz/
http://www.akintiya-karsi.org/koxuz/node
http://www.e-tarih.org/forum/archive/index.php/thread-34-2.html
http://www.istikamet.eu/showthread.php?5668-Mehmet-Tal%C3%9C-Sohbet
http://www.istikamet.eu/forumdisplay.php?4-%C3%97%C2%BA%C2%B0%E2%80%9D%CB%9C-%E2%80%9D%C2%B0%C2%BA%C3%97-GENEL-%C3%97%C2%BA%C2%B0%E2%80%9D%CB%9C-%E2%80%9D%C2%B0%C2%BA%C3%97
http://www.istikamet.eu/forumdisplay.php?33-Makaleler
http://www.istikamet.eu/forumdisplay.php?160-Genel
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Müslümanların üzerinde yenilmişlik ve geri kalmışlığın verdiği ... Buna mukabil iç gözlemden uzaklaşanlara 
fark edilen özellik ise, kendi  ... 
 
Demek 10. Yıl Marşı da yalanlarla örülü... / Nuh Gönültaş / İlkeli ... 
www.hicrethaber.com/artikel.php?artikel_id=1201 

 
 

3 Ara 2010 - Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Şimdi... Asıl kaynak İsmail Cem'in 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitabı ve  ... 
 
İktisadi Kalkınma ve Büyüme 2008 Final Soruları ve Cevapları ... 
www.tualimforum.com/.../31044-iktisadi-kalkinma-ve-buyume-2008-fin... 

 
 

26 May 2009 - Diğer taraftan geri kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi geri ...2- Aşağıdakilerden 
hangisi azgelişmişliğin demografik özelliği değildir? 
[PDF] 
 
Akademi ve Araştırma Ağları - (Dr. Erkan Tekman) - Bilim, Teknoloji ... 
www.inovasyon.org/pdf/2205-M-T-A-02.pdf 

 

Daha sonra Türkiye,de bilgisayar ağlarının ve özellikle İnternet,in geçmişi irdelenmiş ve geç ve geri 
kalmışlığın nedenleri araştırılmıştır. Bu nedenlerden ..... İnternet için olduğu kadar belirgin bir şekilde 
olmasa da) tanıklık edecektir. Avrupa:  ... 
 
Siyaset Köşesi - Prof. Dr. Süleyman Çelenk 
www.suleymancelenk.com/radikal01.html 

 
 

... bu geri kalmışlığın nedenini, ülkede batı tipi eğitim kurumlarının olmamasına ...Dünyanın ünlü 
teröristlerinin ortak özelliği, hepsine yakın çoğunluğunun, çok  ... 
 
Masa başı oyunları şampiyonluğu [Arşiv] - Zekirdek Forum 
www.zekirdek.com › Zekirdek Forum › Spor Dünyası › Futbol 

 
 

5 Mar 2010 - 100+ gönderi - 14 yazar 

Türk futbolunda geri kalmışlığın tarihi ve sebepleri yazılırsa bunun baş aktörü Aziz ...Özellikle de amaçları 
sadece 'para kazanmak' olanlara. 
 
Bu Ülke Ne Çekiyorsa Cahillikten, Cahillerden Mi Çekiyor? : Ali ... 
www.guncelmeydan.com › ... › GM Yazarları › Ali ERALP 

 
 

9 Eki 2010 - 1 gönderi 

Türkiye cumhuriyetini bu ülkelerden ayıran en büyük özellik ise, 1923 ... Geri kalmışlığın oluşumunda onlar 
elbette önemli bir etkendir ama tek  ... 
 
___A Y D I N L I K S A V A Ş Ç I L A R I__ :: Başlık ... 
asforum.forumup.com › ... › GAZETELER/YAZARLAR 

 
 

İsmail Cem'in Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitabında ilk cumhurbaşkanının 
servetinin ... Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. 
 
Ümmetin Geleceği KADINLAR - Zeynep Der. 

http://www.hicrethaber.com/artikel.php?artikel_id=1201
http://www.tualimforum.com/gecmis-yillarda-cikmis-acikogretim-sorulari/31044-iktisadi-kalkinma-ve-buyume-2008-final-sorulari-ve-cevaplari.html
http://www.inovasyon.org/pdf/2205-M-T-A-02.pdf
http://www.suleymancelenk.com/radikal01.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/t-280893.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/f-256.html
http://www.zekirdek.com/forum/arsiv/f-257.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/bu-ulke-ne-cekiyorsa-cahillikten-cahillerden-mi-cekiyor-t26548.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/gm-yazarlari-f387.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/ali-eralp-f415.html
http://asforum.forumup.com/about685-0.html
http://asforum.forumup.com/forum-17-asforum.html
http://www.zeynepder.org/forum/index.php?topic=16691.0;wap2
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www.zeynepder.org/forum/index.php?topic=16691.0;wap2 
 
 

Batı toplumu Müslüman kadınların genelini, özellikle tesettür hükmüne riayet edenleri ...Ancak bu şekilde 
bulunduğu geri kalmışlık halini değiştirip kalkınabilir. 
 
Copy of deniz turannn by damla mutlu on Prezi 
prezi.com/p8eavvt7dnhe/copy-of-deniz-turannn/ 

 
 

24 Kas 2013 - yatırım özelliği, eğitim hizmetlerinin finansmanı ... Geri kalmışlığın en önemli nedeni 
üretimdeki düşüklük ve kalitesizliktir. Çünkü zenginlik  ... 
 
ABTTF Batı Trakya ekonomisi ile ilgili raporunu yayınladı 
https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=1442...4... 

 
 

10 Nis 2008 - Batı Trakya bölgesinin ekonomik geri kalmışlığının giderilmesi için acil... ve özellikle eğitim 
şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor. 
 
MİLLÎ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF - YAŞAR VURAL - Bafra Haber 
www.bafra55.net/milli-sairimiz-mehmet-akif-33yy.htm 

 
 

11 Mar 2012 - ... ve fazilet[1] temellerine dayanarak yoksulluktan ve geri kalmışlıktan... Mehmet Akif'i 
büyük yapan sayısız özelliğinden başka bir özelliği daha  ... 
 
Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis Yayınları 
www.metiskitap.com/catalog/text/56544 

 
 

Bu niyetin zamansallığı geçmişi geri kalmışlık olarak saptayan, geleceğe ise ileri ....Özellikle Aristoteles'in 
eserlerinin bu düşünürlerin dili olan Arapça ile Batı'ya ... bir "ödev" haline getirişinde felsefeyi 
meşrulaştırma çabası hayli belirgindir. 
 
Felsefe Forumu • Başlık görüntüleniyor - "Bella Ciao": Gramsci'den ... 
www.felsefeforumu.com › Siyaset Felsefesi › Marksizm 

 
 

26 Ara 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

Özellikle hegemonya sorunu, sivil toplum-devlet ve aydınlar-toplum ... en keskin olduğu, ülkenin diğer 
bölgelerine göre geri kalmışlığın en  ... 
 
BABALAR GÜNÜ... - gallabiye - Blogcu.com 
gallabiye.blogcu.com/babalar-gunu/10694083 

 
 

Bir gün bu ülkeden ayrılırsam, buranın aklımda kalan en belirgin özelliği ka. ... ülke zaten yüzyıllardır geri 
kalmışlığın, fakirliğin, kirlenmişliğin pençesinde,  ... 
 
Sanatçı, muhaliftir ve kuşkuyla bakandır - BirGün Mobile 
94.75.229.225/mobile.php?news_code=1356859229&year... 

 
 

... anlatacağı dert mutlaka kitleleri ilgilendiren, geri kalmışlığın fotoğraflarını açığa çıkaracak, .... Benim 
sinematografimde ticari başarısı dışında hiçbir özelliği yok. 

http://prezi.com/p8eavvt7dnhe/copy-of-deniz-turannn/
https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=1442&grup=4&arsiv=1
http://www.bafra55.net/milli-sairimiz-mehmet-akif-33yy.htm
http://www.metiskitap.com/catalog/text/56544
http://www.felsefeforumu.com/viewtopic.php?f=31&t=3086
http://www.felsefeforumu.com/viewforum.php?f=28
http://www.felsefeforumu.com/viewforum.php?f=31
http://gallabiye.blogcu.com/babalar-gunu/10694083
http://94.75.229.225/mobile.php?news_code=1356859229&year=2012&month=12&day=30&action=gazete
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kuranikerim Enam suresi seyyid kutub fizilalil kuran tefsiri kuran-i kerim 
www.sevdalara.net/.../Enam-suresi-seyyid-kutub-fizilalil-kuran-tefsiri.ht... 

 
 

"Alı ne olaydı, dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini .... haksızlığın, zorbalığın, geri 
kalmışlığın ve cahilliğin hayatlarını karartmasına meydan .... Cahiliye döneminin müşrik Arapları 
ve özellikle Peygamberimizin çağrısına ..... ve olumlu karşılık görecek biçimde güçlü, belirgin, fıtratla barışık 
ve uyumludur. 
 
4. Demokratik Kurumların Yokluğu ve Otoriter Yönetim Eğilimi - AZ ... 
okul.selyam.net/docs/index-155782.html?page=12 

 
 

7 Haz 2013 - Devlet düzenin değişik olması, bize kalırsa, bu ortaklaşa özelliği ortadan... Bu geri 
kalmışlığın çeşitli alanlardaki görünüşlerini kısaca  ... 
[PDF] 
 
Türkiye'de Bölgesel Farklılıkların Nedenleri ve Bu Farklılıkların 
www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/mehmetkirmic.pdf 

 
 
 

ülkenin en önemli kutbu olan İstanbulıun, mevcut durumda da bu özelliğini ......sıralamalarında en geride 
olan doğu bölgelerimizde geri kalmışlığın temel. 
 
İsmail Cem 23 Yaşındayken... 26 Ocak 2007 16:42 - Aktif Haber 
www.aktifhaber.com › Güncel 

 
 

26 Oca 2007 - ... en büyük özelliği, daha Galatasaray Lisesi'ndeyken Nâzım Hikmet'i de ... arınmış önemli bir 
eser olan "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi"nde;  ... 
 
İslamcılık Akımı/Düşüncesi Nedir -Osmanlıda, Türkiye'de- Hakkında ... 
www.filozof.net/.../13818-islamcilik-dusuncesi-nedir-osmanlida-turkiyed... 

 
 

Ortaya çıkışından bugüne kadar belirgin bir kronolojik süreklilik arzeden İslamcılık ...verirken İslâm 
medeniyetinin özellikle bilim ve felsefe alanında bir zamanlar ... geri kalmışlığın bir sebebi olarak gördüğü 
skolastik zihniyeti eleştirmektedir. 
 
Yazdır - İslami Yorum 
islamiyorum.com/yazdir.php?mkid=303 

 
 

Farklılıklarına rağmen, geri kalmışlığın nedenini sahip olunan din ve dünya ...... Bu versiyonun en belirgin 
özelliği Marksizm'le uzlaşan bir yaklaşıma sahip  ... 
[PDF] 
 
iti enerji politikaları ve cumhuriy et dönemi - emo 
www.emo.org.tr/ekler/9fb05dd477d4ae6_ek.pdf?dergi=60 

 
 

duğu durum geri kalmışlığın doğal bir sonucudur. Geç ... menin nasıl biçimlendiğini anlamak 
için belirgin dönem ... Bu dönemin en büyük özelliği kapitalist. 
 

http://www.sevdalara.net/kuranikerim/6-Enam-suresi/Enam-suresi-seyyid-kutub-fizilalil-kuran-tefsiri.html?sayfa=4
http://okul.selyam.net/docs/index-155782.html?page=12
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/mehmetkirmic.pdf
http://www.aktifhaber.com/ismail-cem-23-yasindayken...-99222h.htm
http://www.aktifhaber.com/guncel-haberleri-69hk.htm
http://www.filozof.net/Turkce/tarih/ideolojiler-tarihi/13818-islamcilik-dusuncesi-nedir-osmanlida-turkiyede-hakkinda-bilgi.html?showall=1&limitstart=
http://islamiyorum.com/yazdir.php?mkid=303
http://www.emo.org.tr/ekler/9fb05dd477d4ae6_ek.pdf?dergi=60
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Islama Bulaşan Mikrop - Milliyetçi Forum - Ülkücü Forum - Ülkü ... 
www.milliyetciforum.com/showthread.php?t=15169 

 
 

11 Şub 2008 - 8 gönderi - 3 yazar 

... geri kalmışlığın,sömürünün,kan ve gözyaşının içinde kalmışlardır. 20. ....Maturidiliğin en belirgin 
özelliği akılcılık,tahkikçilik(araştırıcılık)  ... 
 
Page 46 - Dernekler_Dergisi_19 
www.derneklerdergisi.com/19/assets/basic-html/page46.html 

 
 

sayısı şu anda ancak yirmi-. ye ulaşabilmektedir. Bu ge-. cikmenin ve geri kalmışlığın. doğal bir sonucu 
olarak da. Türkiye'de faaliyet gösteren. özellikle yerli  ... 
 
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış - Dilek Özdemir, Ö ... 
www.okuyucu.com › Siyasal Kitabevi 

 
 

... anlamda yüksek enflasyon ve negatif büyüme skorları en belirgin özellikler ... Bu ülkelerde iktisadi 
anlamda geri kalmışlığın temelinde, iktisadi liberalizasyon  ... 
 
OLAY LONDRA'DA GEÇİYOR! - AkasyamHaber.com - Samsun Haber 
www.akasyam.com/haber/8147/olay-londrada-geciyor/yazdir.html 

 
 

Biz, bir annenin acısını kâğıda dökemezdik, olsa olsa geri kalmışlığın sorunlarını, ...Frankfurt'tan farklı 
olarak 'butik' bir kitap fuarı özelliği gösteren, Deniz Yüce  ... 
 
Sayfayı Yazdır - TÜRKLERİN ANLAŞILAMAYAN GENETİĞİ !/Özcan ... 
www.balkanlar.net/forum/index.php?action=printpage;topic=22680.0 

 
 

4 Kas 2010 - Batı dünyası bu geri kalmışlığın planlayıcısı ve körükleyicisidir. .... Belli ırklar daha zeki yada 
daha az zeki özellikler gösterebilir, aralarında ki  ... 
 
Geri Kalmis Ulkelerde Kapitalin Etkin Kullanilamayisi ve Turkiye ... 
www.kitapbooks.com/index.php?p=Products...Geri... 

 
 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 
kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel... 1 Kayıt 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve ... - Anasayfa 
www.nineva.com.tr/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilama... 

 
 

Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye İbrahim Sevindirici Geri kalmışlığın en 
belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin. 
 
İran'ın Ortadoğu Politikaları Değerlendirildi - Islah Haber 
www.islahhaber.com/news_detail.php?id=32209 

 
 

http://www.milliyetciforum.com/showthread.php?t=15169
http://www.derneklerdergisi.com/19/assets/basic-html/page46.html
http://www.okuyucu.com/kitap/dilek-ozdemir-o-selcuk-emsen-s-mustafa-ersungur/105668/orta-asya-ve-kafkasya-ekonomilerine-bir-bakis
http://www.okuyucu.com/yayinevi/siyasal-kitabevi-312
http://www.akasyam.com/haber/8147/olay-londrada-geciyor/yazdir.html
http://www.balkanlar.net/forum/index.php?action=printpage;topic=22680.0
http://www.kitapbooks.com/index.php?p=Products&q_field_active=0&q_field=&q=Geri+Kalmis+Ulkelerde+Kapitalin+Etkin+Kullanilamayisi+ve+Turkiye
http://www.nineva.com.tr/italik-kitaplar/ibrahim-sevindirici/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye-9786054096992.htm
http://www.islahhaber.com/news_detail.php?id=32209
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14 Şub 2013 - ... Fars ırkının saf ırk olduğunu ispatlama gayretleri ve geri 
kalmışlığınyegâne ... Özellikle 154. madde de şöyle denir: “İran İslam Cumhuriyeti bütün .....belirgin bir söz 
sahibidir ve emperyalizmin meydana getirdiği “yeni Irak”  ... 
 
Tarih Ders Kitapları Tartışması - II - Ana Sayfa'ya Git 
eski.bianet.org/2007/05/25/96602.htm 

 
 

26 May 2007 - Bugünkü geri kalmışlığın, uluslararası arenada istenilen yeri elde edememenin ... Bu 
nedenle ulusal tarihlerin bir temel özelliği de anakronizm  ... 
 
Köşe Yazısı Yazdır : 4 ŞEHİR 1 NEHİR-YOZGAT | Belde Gazetesi 
www.beldegazetesi.com/article_print.php?article_id=68 

 
 

15 Ara 2010 - ... çok Doğu ve Güneydoğu kentimizden de geri kalmışlığın ezikliği içinde .... Halbuki, 
bu özellik şehrimizin tanınması, kalkınması açısından çok  ... 
 
Sorunun Tek Çözümü, Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Belirleme ... 
www.kurtuluscephesi.com/kurcep1/kc116_4.html 

 
 

Tüm bu "çözüm"lerin ortak özelliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin "üniter yapısını" esas ...ancak bunun 
Türkiye'nin bütününde geri-kalmışlığın ortadan kaldırılmasıyla  ... 
 
Hocam.com | Üniversite Forumu > Faşist olmanın dayanılmaz hafifliği /5 
www.hocam.com › FORUMLAR › SİYASET & GÜNCEL 

 

5 Tem 2009 - 10 gönderi - 7 yazar 

sürdürmeye devam etmesi, bam teline dokunan "etnik özelliği" ispatlamaya ... ondan sonra da bu şekide 
buranın geri kalmışlığın tek sebebini  ... 
 
Serka Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor - Kars - Haberciniz.biz 
haberciniz.biz › Son Dakika › Yerel › Kars 

 
 

8 Kas 2010 - GERİ KALMIŞLIK KADERİMİZ DEĞİL. Serhat Kalkınma ... Dr. Hüseyin Tutar; “Geri kalmışlık bizim 
kaderimiz değildir. Çocuklarımıza ... BOR MADENİNİN ŞAŞIRTAN ÖZELLİĞİ · Lucescu'ya 'Asla' Dedirten O 
İsim TÜRKİYE'YE  ... 
 
April | 2011 | önder çetin | Page 34 - WordPress.com 
ondercetin.wordpress.com/2011/04/page/34/ 

 
 

Özellikle hegemonya sorunu, sivil toplum-devlet ve aydınlar-toplum ... ülkenin diğer bölgelerine göre geri 
kalmışlığın en yakıcı şekilde yaşandığı güney İtalya'da  ... 
 
İzzettin Yıldırım - RAHMETFORUM, islami forum, islami site, dini ... 
www.rahmetforum.com › RAHMET › EY ŞEHİD 

 
 

1 Haz 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

Böl*gedeki ekonomik ve kültürel geri kalmışlığın bir çok sorunun ... Özellikle ülke sorunlarını yakından 
takip eder, öğrenci konularda da bir yön  ... 
 
DİRİLİŞİN UFUKLARI | Şehrengiz Dergisi 

http://eski.bianet.org/2007/05/25/96602.htm
http://www.beldegazetesi.com/article_print.php?article_id=68
http://www.kurtuluscephesi.com/kurcep1/kc116_4.html
http://www.hocam.com/forum/38134/5/fasist_olmanin_dayanilmaz_hafifligi_/
http://www.hocam.com/forum_giris.php
http://www.hocam.com/forumlar/35/1/siyaset-guncel/
http://haberciniz.biz/serka-bilgilendirme-toplantilari-devam-ediyor-kars-922400h.htm
http://haberciniz.biz/son-dakika/
http://haberciniz.biz/yerel-haberleri-10hk.htm
http://haberciniz.biz/kars/
http://ondercetin.wordpress.com/2011/04/page/34/
http://www.rahmetforum.com/izzettin-yildirim-t7525.html
http://www.rahmetforum.com/rahmet-f289.html
http://www.rahmetforum.com/font-color-ff2400-strong-ey-sehid-strong-font-f204.html
http://sehrengizdergisi.wordpress.com/2011/09/03/dirilisin-ufuklari/
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sehrengizdergisi.wordpress.com/2011/09/03/dirilisin-ufuklari/ 
 
 

3 Eyl 2011 - Geri kalmışlığın faturasını yanlış bir tespitle İslâm'a çıkaran siyasetçiler ...çok olması, insanlığı 
ayakta tutmaya devam edecek özellikler değildir. 
 
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış - Fantastik Edebiyat 
www.fantastikedebiyat.com/orta_asya_ve_kafkasya_ekonomilerine_bir_... 

 
 

... anlamda yüksek enflasyon ve negatif büyüme skorları en belirgin özellikler ... Bu ülkelerde iktisadi 
anlamda geri kalmışlığın temelinde, iktisadi liberalizasyon  ... 
 
Cezayir Notları | Armağan KARS | BüyükTorbalı.Com 
buyuktorbali.com/cezayir-notlari 

 
 

16 May 2009 - ... nefret ve üzüntü ile, cehaleti ve geri kalmışlığın her türlüsünü bir kez daha 
lânetliyorum. ... İlk bakışta mimari özellikler gözümüze çarpıyor. ... yaşanan bu ülkede saat 20:00 den sonra 
yaşam belirgin bir şekilde yavaşlıyor. 
 
Ehl'i Sünnetin Önemi kitabını indir veya oku - Evrenin Yaratılışı 
evreninyaratilisi.com/tr/Kitaplar/638/ehli-sunnetin-onemi/.../5386 

 
 

Hadis seçiminde özellikle hükümlerle ilgili olanlara öncelik göstermiştir. Eserleri .....Bütün çalışmaları Hoca 
Efendinin Kuran öğrenimine verdiği önemin belirgin ... biri olan sanayide geri kalmışlığın çözülebilmesi için 
büyük çaba sarf etmiştir. 
 
SERVER TANİLLİ - yılmaz aynalının yeri 
yilmazaynali.geo.do/yazilardan/insanbekliyor.htm 

 
 

Ülkemiz, geri kalmışlığın sancılarını çekerken ''Doğu-Batı'' karşıtlığının çelişkilerini 
yaşadı. ... Bilimlerin özelliği, durmadan artan bilgi birikiminin, arkadan gelen  ... 
 
KALKINMA | KutuPedia 
www.kutupedia.com/kalkinma/ 

 
 

10 Haz 2011 - Yeni bağımsızlaşan ülkelerde “geri kalmışlığın” temelde ... varlığı, kalkınmanın 
finansmanı özellikle yurtiçi kaynaklara dayandırılmak isteniyorsa,  ... 
 
MUSTAFA KEMAL'İN POZANTI KONGRESİ VE ADANA'NIN ... 
guneysanat.com/May69/yusuf.htm 

 
 

Ama yine de, özellikle ulusal kurtuluş savaşımız üzerine uğraşıları olanlara önemli ...Yazara göre geri 
kalmışlığın nedeni, iki temel öge olan özne ve nesne'ler  ... 
 
Bilim » Bilgiustam 
www.bilgiustam.com/category/bilim/page/66/ 

 
 

24 May 2009 - Bu alandaki geri kalmışlığın bir an önce giderilebilmesi için, ülkede uzay alanında ... Yüzyılın 
en belirgin özelliği bir “bilgi çağı” olmasıdır. 

http://www.fantastikedebiyat.com/orta_asya_ve_kafkasya_ekonomilerine_bir_bakis-105668-kitap.html
http://buyuktorbali.com/cezayir-notlari
http://evreninyaratilisi.com/tr/Kitaplar/638/ehli-sunnetin-onemi/chapter/5386
http://yilmazaynali.geo.do/yazilardan/insanbekliyor.htm
http://www.kutupedia.com/kalkinma/
http://guneysanat.com/May69/yusuf.htm
http://www.bilgiustam.com/category/bilim/page/66/
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dünden bugüne ulusal ve sömürgeler sorunu ve kürt sorunu - DHB 
www.arsiv.halkinbirligi.net/modules.php?name=News&file=article... 

 
 

Stalin der ki: Ekim Devrimi'nin dünya ölçüsünde önemi. özellikle şunlardan ötürüdür ...Bilindiği üzere 
Kürdistanın geri kalmışlığının bir nedeni kaptalizmin eşitsiz  ... 
 
Tamamlanmamış Rusya Kitabını %10 İndirimle Satın al - Nobel Kitap 
https://www.nobelkitap.com/kitap_25718_tamamlanmamis-rusya.html 

 
 

Her ileri adımda Rusları geriye veya aşağıya çeken ağırlıklar nedir? ... Bu özelliklerarasında durmadan 
parçalanan ve yeniden bütünleşen muazzam ... her şeyde gecikme ve geri kalma ve bu geri 
kalmışlığın toplum bilinci üzerindeki etkileri;  ... 
 
Burdur Tarihinin önemli hususiyetleri - cnymusic - Blogcu.com 
maestrocan.blogcu.com/burdur-tarihinin-onemli.../10966108 

 
 

Kapalı bölge özelliği taşıyan Burdur ili topraklarında verimli geniş ovalar yoktur.Ekonomik ... Tarihi boyunca 
bir kenarda kalmışlığın acısını hep çekmiştir.Bunun ....Ancak halkın tepkisi üzerine büyük bir 
bölümü geri gönderildi.[9] [9] Sıkca  ... 
 
Evrim Mekanizmaları - 4: Cinsel (Seksüel) Seçilim (Rastgele ... 
evrimteorisi.biz/.../166-evrim-mekanizmalar-4-cinsel-seksueel-secilim-ra... 

 
 

19 May 2013 - Ve bazı özelliklere sahip olan bireyler, diğerlerine göre daha avantajlı ...baskılar, bu 
psikolojik ve biyolojik geri kalmışlığın bilinçaltına yerleşmiş  ... 
 
Ekonomik Gelişmiş Değerler Düzeyi Ne Demektir? - FrmSinsi.com ... 
frmsinsi.com › Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler › Genel Bilgiler 

 
 

9 Kas 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

A 8 İkili Yapı Özelliği : Azgelişmiş ülkeler ikili yapı özelliği olan ülkelerdir Bu ... öte yandan geri 
kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel ....ekonomisinin büyüme 
kaynaklarında belirgin farklılık yaşanmamıştır 
 
CHP NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR | Ali Demirayak / TUTANAK 
alidemirayak.blogspot.com/2011/01/chp-neden-iktidar-olamiyor.html 

 
 

5 Oca 2011 - Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Şimdi... Asıl kaynak İsmail Cem'in 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitabı ve  ... 
 
ÇOCUK EĞİTİMDE AİLENİN ROLÜ - babaokullum - Blogcu.com 
babaokullum.blogcu.com/cocuk-egitimde-ailenin-rolu/4792029 

 
 

Özellikle son bir iki asırdır milletçe diğer dünya devletleri arasında yaşadığımız mağduriyetler, 
mazlumiyetler ve geri kalmışlığın temelinde kaliteli (ideal) insan  ... 
 
KIRIKKALE KÜLTÜR YOL HARİTASI PROJESİ - Başbakanlık Basın ... 
www.byegm.gov.tr/dis-basinda-turkiye.aspx?d=17.01...42... 

http://www.arsiv.halkinbirligi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=322
https://www.nobelkitap.com/kitap_25718_tamamlanmamis-rusya.html
http://maestrocan.blogcu.com/burdur-tarihinin-onemli-hususiyetleri/10966108
http://evrimteorisi.biz/index.php/166-evrim-mekanizmalar-4-cinsel-seksueel-secilim-rastgele-olmayan-ciftlesme
http://frmsinsi.com/showthread.php?t=809166
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=589
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=645
http://alidemirayak.blogspot.com/2011/01/chp-neden-iktidar-olamiyor.html
http://babaokullum.blogcu.com/cocuk-egitimde-ailenin-rolu/4792029
http://www.byegm.gov.tr/dis-basinda-turkiye.aspx?d=17.01.2012&ygid=42&pg=2&ahid=43376&act=2
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17 Oca 2012 - ... bir geri kalmışlığın başkenti” olan Kırıkkale, kurulduğu 1925 yılından... Taşıdığı özellikler, 
Türkiye'yi eksiksiz bir şekilde bölge için model  ... 
 
geri kalmis ulkelerde kapitalin etkin kullanilamayisi ve turkiye ... 
www.kitapbizden.com/.../geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanila... 

 
 

Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. Diğer bir deyişle, 
kapitalin çok düşük bir ölçüde endüstriyel... 1 Kayıt ... 
 
Geri Kalmış Ülkelerde Kapitalin Etkin Kullanılamayışı ve Türkiye ... 
www.anadolutayfasi.net › Kültür Sanat › Kitap Tanıtımı 

 
 

17 May 2012 - Geri kalmışlığın en belirgin özelliği Kapital kıtlığı değil, kapitalin etkin kullanılamayışıdır. 
Diğer bir deyişle, kapitalin çok düşük bir ölçüde  ... 
 
Ehl'i Sünnetin Önemi kitabını indir veya oku - Evrim Aldatmacası 
evrimaldatmacasi.com/tr/Kitaplar/638/ehli-sunnetin-onemi/.../5386 

 
 

Hadis seçiminde özellikle hükümlerle ilgili olanlara öncelik göstermiştir. Eserleri .....Bütün çalışmaları Hoca 
Efendinin Kuran öğrenimine verdiği önemin belirgin ... biri olan sanayide geri kalmışlığın çözülebilmesi için 
büyük çaba sarf etmiştir. 
 
Ekonomik Gelişmiş Değerler Düzeyi Ne Demektir? 
www.kisacanedir.org/ekonomik-gelismis-degerler-duzeyi-ne-demektir/ 

 
 

20 Eyl 2013 - Azgelişmiş ülkelerde kişi başına düşen Milli gelirin özelliklekarşılaştırmaya ... büyük bir 
bölümünün hiç tasarrufta bulunmaması önemli bir özelliktir.... Ekonomik Gelişmiş Değerler Düzeyi Ne 
Demektir? öte yandan geri kalmışlığın ...Gelişmiş ve geri kalmış ülkeler hangileridir · Nüfusun 
Ekonomik Özellikleri  ... 
 
Gündeme Ve Tarihe Dair Yazılar, Analizler 
gundemvetarih.blogspot.com/ 

 
 

30 Kas 2013 - 2-Hukuk,tıp,kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi 
olmayanlarıözellikle müslümanları uzak tutunuz.Bilhassa yahudileri bu şubelerde ... 
 
uygarlık - İhl Sözlük - İnsana ve Bilgiye Hürmet Eden Sözlük 
www.ihlsozluk.com/sozluk/getir/uygarlık/*/ 

 
 

geri kalmışlığın ileri gitmişliği... 01-01-1970 02:00. Paylaş ... 5. uygarlığın en önemliözelliği insana verdiği 
yüksek değerdir. insana verilen değerin nedeni  ... 
 
Görüşler | ideDizayn 
demo.idedizayn.com/website-1/gorusler/ 

 
 

ÖZELLİKLER ... Gelişen internet teknolojileri ve bilişim çağının gereklilikleri artık teknolojik geri 
kalmışlığın çok hazin sonuçlanabileceği gerçeğini daha fazla gün  ... 

http://www.kitapbizden.com/tag/geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-ve-turkiye.html
http://www.anadolutayfasi.net/kitap-tanitimi/94587-geri-kalmis-ulkelerde-kapitalin-etkin-kullanilamayisi-turkiye-ibrahim-sevindirici.html
http://www.anadolutayfasi.net/kultur-sanat/
http://www.anadolutayfasi.net/kitap-tanitimi/
http://evrimaldatmacasi.com/tr/Kitaplar/638/ehli-sunnetin-onemi/chapter/5386
http://www.kisacanedir.org/ekonomik-gelismis-degerler-duzeyi-ne-demektir/
http://gundemvetarih.blogspot.com/
http://www.ihlsozluk.com/sozluk/getir/uygarl%C4%B1k/*/
http://demo.idedizayn.com/website-1/gorusler/
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Slayt Resim | ideDizayn 
demo.idedizayn.com/website-1/slayt-resim/ 

 
 

ÖZELLİKLER ... Gelişen internet teknolojileri ve bilişim çağının gereklilikleri artık teknolojik geri 
kalmışlığın çok hazin sonuçlanabileceği gerçeğini daha fazla gün  ... 
 
ARDAHAN'DAN YÜKSELEN BİR DEV: GÖKMEN ÇAPAN - Mobil ... 
www.dkmhaber.com/mobil/news.php?id=3799 

 
 

17 Eki 2013 - Çapan, Ardahan'da yüzyıllık geri kalmışlığın sonuna gelindiğini şehrin, ...bölgemizde gençlerin 
örnek aldığı lider özellikler sahip bir gencimiz. 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / İsmail Cem 
library.beykent.edu.tr/.../y1_detay.xsl?-... 

 
 

10+ öğe - [057325] Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / İsmail Cem. 
Sınıflama/Yer 
HN656.5.A8/C46. 
Yazarlar 
Cem, İsmail, 1940-2007. İsmail Cem. 

 

Yazar Hamza Çelenk-Kişinin Kendisi İle Problemi Ve Yabancılaşma 
www.gunebakisgazetesi.com/yazar-Kisinin-Kendisi-Ile-Problemi-Ve-Yab... 

 
 

Geri kalmışlığın sonunu getirecek reçete olarak bu anlayışı getirdiler. ... İnsan kendi fiziki özelliklerinden 
dolayı aynı fiziki özelliklere sahip olan zümreye karşı  ... 
 
bağcılar kasım 2011 www.bagcilar.bel.tr “gelecek nesil için ... 
www.bagcilar.bel.tr/Files/hbulteni/hb2011/.../search/searchtext.xml 

 
 

... bağcılar belediyesi'ni diğer belediyelerden ayıran çok önemli bir özelliği var. o ....tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu. kuş: öğretmen geri kalmışlığın düşmanıdır  ... 
 
10. Yıl Marşı da yalanlarla örülü-demiryolu karayolu büyüme hikaye ... 
kutluforum.bedavaforum.biz › EDEBİYAT-TARİH- SANAT › Tarihimiz 

 
 

Gerçeklerin ebediyen gizli kalmama gibi bir özelliği vardır. Şimdi... Asıl kaynak İsmail Cem'in Türkiye'de Geri 
Kalmışlığın Tarihi adlı kitabı ve Hürriyet  ... 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde ... 
tr.docdat.com/docs/index-23406.html 

 
 

18 Mar 2013 - ... alanda teknolojik olarak geri kalmışlığın” yol açtığını söylemektedir..... Fermanı'nın yeni 
idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği nedir  ... 
 
Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Öğrencilerle Yemekte yedi - Haberci04 ... 
www.haberci04.com › Ağrı 

 

http://demo.idedizayn.com/website-1/slayt-resim/
http://www.dkmhaber.com/mobil/news.php?id=3799
http://library.beykent.edu.tr/fmi/xsl/yordam/y1_detay.xsl?-db=YordamBT&%23050+082+S%C4%B1n%C4%B1flama=..L468&-token.aranankelime=..L468&-token.tk=&-token.gt=0&-token.d=1&-skip=22430&-find&-token.yzyzm=yzm
http://www.gunebakisgazetesi.com/yazar-Kisinin-Kendisi-Ile-Problemi-Ve-Yabancilasma-1435/
http://www.bagcilar.bel.tr/Files/hbulteni/hb2011/bbkasim2011/bbkasim2011/search/searchtext.xml
http://kutluforum.bedavaforum.biz/t8480-10-yl-mars-da-yalanlarla-orulu-demiryolu-karayolu-buyume-hikayecbaskan-maas-350-kat-fazlayd
http://kutluforum.bedavaforum.biz/c4-edebiyat-tarih-sanat
http://kutluforum.bedavaforum.biz/f27-tarihimiz
http://tr.docdat.com/docs/index-23406.html
http://www.haberci04.com/haber/326-milli-egitim-muduru-yilmaz-ogrencilerle-yemekte-ye.html
http://www.haberci04.com/haberler/2-agri.html
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23 Kas 2010 - Başaramayan toplumların kaderi ise geri kalmışlığın kalın çizgileri içinde... İnsanı diğer 
canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır  ... 
 
Mimari aydınlatma mimari bina için tasarlanmalı - BEST Online Dergi 
www.bestdergisi.com.tr/.../mimari-aydynlatma-mimari-bina-icin-tasarlan... 

 
 

Bu geri kalmışlığın birbirleriyle kesişen türlü sebepleri var. ... olması, şehrin aydınlatma master planıyla 
örtüşmesi, belirgin bir aydınlatma kimliğinin ... ilk aklıma gelenler;özellikle müze aydınlatmaları konusunda 
büyük otorite olan George  ... 
 
yorumla.net [Düşüncelerin dökülmesi]! 
www.yorumla.net › Sizin İçin › Muhabbet Cafe 

 
 

3 May 2010 - ... herkes yapmacık geliyor bana, forumdan soğumamın en belirgin özelliği de bu. ... yüklediği 
bir duyguyla mı ya da geç kalmışlığın artık yazıya dökülme.... tuzu kalmadı pek ama eskiler geri gelirmi bide 
orası var artık evlendi  ... 
 
Y | İstatistik Analizi ve Ekonometri Analizi | Myistatistik.com 
www.myistatistik.com › Bilgi › Ekonomi Sözlüğü 

 
 

Yabancı sermaye işletmelerinin önemli bir özelliği bunların yabancı ...... Görüldüğü gibi,geri 
kalmışlığın zorunlu kurtarıcısı olmak durumunda bu1unan  ... 
 
Türköz; Okul toplu yaşamayı Adlı Haberi Yazdırma Sayfası 
www.aciksozgazetesi.com/yazdir.asp?id=4355 

 
 

Bunu başaramayan toplumların kaderi ise geri kalmışlığın kalın çizgileri içinde kalmak... İnsanı diğer 
canlılardan ayıran en önemli özelliği aklı ve zekasıdır. 
 
İçindekiler | Ödevsel 
www.odevsel.com/bilim/1712/icindekiler.html 

 
 

12 Tem 2007 - Bir ülkenin arazisi, çeşitli özellikleri, özellikle de eğimine göre “Arazi Yetenek ... Doğaya ve 
yeşil örtülere sahip çıkmama, geri kalmışlığın bir  ... 
 
Tasavvuf ve Siyaset Hareketi Senusilik - diniurunler 
www.diniurunler.com › İslami Kitaplar 

 
 

Misyonerliğin, sömürgeciliğin, geri kalmışlığın ve buhranın arttığı bir dönemde kendine özgü çözüm yolları 
öneren bu hareketin bir diğer önemli özelliği de  ... 
 
Senusilik Tasavvuf ve Siyaset Hareketi - KitapOkuyoruz.com 
www.kitapokuyoruz.com/kitap/.../Senusilik-Tasavvuf-ve-Siyaset-Hareket... 

 
 

Misyonerliğin, sömürgeciliğin, geri kalmışlığın ve buhranın arttığı bir dönemde kendine özgü çözüm yolları 
öneren bu hareketin bir diğer önemli özelliği de  ... 
 
Kultur--Turkiye'de-Geri-Kalmisligin-Tarihi--Ekonomi-ve ... - Özel Ders 

http://www.bestdergisi.com.tr/arsiv/yazi/mimari-aydynlatma-mimari-bina-icin-tasarlanmaly
http://www.yorumla.net/konu/yorumla-net-dusuncelerin-dokulmesi.846455/
http://www.yorumla.net/categories/sizin-icin.30/
http://www.yorumla.net/kategori/muhabbet-cafe.33/
http://www.myistatistik.com/bilgi/ekonomi-sozlugu/y/
http://www.myistatistik.com/bilgi/
http://www.myistatistik.com/bilgi/ekonomi-sozlugu/
http://www.aciksozgazetesi.com/yazdir.asp?id=4355
http://www.odevsel.com/bilim/1712/icindekiler.html
http://www.diniurunler.com/tasavvuf-ve-siyaset-hareketi-senusilik/
http://www.diniurunler.com/kitap/
http://www.kitapokuyoruz.com/kitap/28777/Senusilik-Tasavvuf-ve-Siyaset-Hareketi/
http://www.bilenesor.net/Kitap_Detay.Asp?Kayit_No=44057&Aciklama=Kultur--Turkiye'de-Geri-Kalmisligin-Tarihi--Ekonomi-ve-Isletme-Turkiye-Ekonomisi--Turkiye-Is-Bankasi-Kultur-Yayinlari--Ismail-Cem--Kitabi-Kitap-Kitaplari-Online-Tanitim-Satis
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www.bilenesor.net/Kitap_Detay.Asp?...Geri-Kalmisligin... 
 
 

Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi. Ekonomi ve İşletme-Türkiye .... Yazarımızın biyografik özellikler taşıyan 
bir hikayesi. “ Karlar Yağsın Kaygılar Kalksın” Biz  ... 
 
KAMU YÖNET KAL TE VE VER ML NDE geli Kamu Hizmetlerine ... 
www.pdfio.com › Hematology 

 
 

gelişmeyi engellemesi açısından da geri kalmışlığın önemli bir nedenini ... tarafsız olma özelliği olmayan 
komisyonlar tarafından yapılması, istihdam. Lefkoşa  ... 
 
TÜRK MODERNLEŞMESİNDE ZİYA GÖKALP'İN YERİ ÖDEV TEZ 
kantin.kalitelihayat.com/2473-turk-modernlesmesinde-ziya-gokalp-in-ye... 

 
 

... batı uygarlığını ayıran özellikler kişinin din ve devlet baskısından kurtulması, ...temsilcisi ziya gökalp'e 
göre, geri kalmışlığın sebepleri ne islam kavimlerinin bu  ... 
 
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış 
lgn.pttkitap.com/.../Orta-Asya-ve-Kafkasya-Ekonomilerine-Bir-Bakis 

 
 

... anlamda yüksek enflasyon ve negatif büyüme skorları en belirgin özellikler ... Bu ülkelerde iktisadi 
anlamda geri kalmışlığın temelinde, iktisadi liberalizasyon  ... 
 
Nedir - Atatürk İnkilaplarının Özellikleri - ToplumDusmani.net 
www.toplumdusmani.net › Sözlük › A 

 
 
 

5 Kas 2012 - Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin özellikleri aşağıda maddeler halinde sıraladık. Türk milletinin 
ileriye götürecek ve geri kalmışlıktan kurtaracak  ... 
 
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (MEB Yayınları - 2013 ... 
www.blogkafem.net/2012/09/2012-2013-yl-11-snf-edebiyat-kitab.html 

 
 
 

29 Eyl 2012 - Ziya paşanın yakınması Doğu medeniyetinin geri kalmışlığı ve cehaleti ile ilgilidir.Buna 
rağmen ...... Karekterin tipin en belirgin özelliği nedir ? 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 453 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

 

“GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ” 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem : Kitap | idefix.com 
www.idefix.com › ... › İnceleme - Araştırma Dizisi 

 
 
 

http://www.pdfio.com/k-6659693.html
http://www.pdfio.com/c-110-1.html
http://kantin.kalitelihayat.com/2473-turk-modernlesmesinde-ziya-gokalp-in-yeri.htm
http://lgn.pttkitap.com/Kitap/Incele/Akademik-Kitaplar/Akademik-Kitaplar/Isletme-Ve-Ekonomi/2011/SIYASAL-KITABEVI-YAYINLARI/Dilek-Ozdemir/O-Selcuk-Emsen/S-Mustafa-Ersungur/Orta-Asya-ve-Kafkasya-Ekonomilerine-Bir-Bakis
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=7635
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/index.php
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/letter.php?init=A
http://www.blogkafem.net/2012/09/2012-2013-yl-11-snf-edebiyat-kitab.html
https://www.google.com.tr/search?q=geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+en+belirgin+%C3%B6zelli%C4%9Fi&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://www.idefix.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem/tanim.asp?sid=AYC2ERQ7R7O1M2J2V7W3
http://www.idefix.com/kitap/is-bankasi-kultur-yayinlari-inceleme-arastirma-dizisi/firma_urun.asp?fid=476&dzid=12051
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Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706 

 
 

8 Oca 2010 - ismail cem'in 1970'de yazdigi, cokca yanki uyandirmis kitap. amcam türkleri osmanliya kadar 
goturup ozellikle sosyal ve ekonomik hayatlarinin ... 
 
kitapyurdu: kitap - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem, , 
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=438731 

 
 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, , TÜRKIYE'DE GERI KALMıŞLıĞıN TARIHI, İSMAIL CEM, , 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - Ismail Cem | 9,80TL - D&R : Kitap 
www.dr.com.tr › ... › Politika/Araştırma › Türkiye Politika 

 
 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi - itü sözlük 
www.itusozluk.com/goster.php/türkiye+de+geri+kalmışlığın+tarihi 

 
 
 

ismail cem in yazdığı, türkiye nin geri kalmışlığın temelini, yüzeysel olarak dine kültüre bağlamada. 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/türkiye-de-geri-kalmışlığın-tarihi/ 

 

İsmail Cem in 1970 yılında henüz 30 yaşında iken yazdığı ve sosyoloji, tarih çevrelerini sarsan kitabı. bir 
başyapıt. 
 
İsmail Cem-Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Toplumsalbilinc.org 
www.toplumsalbilinc.org › ... › Eğitim ve Kültür › E-Kitap 

 
 
 

7 Şub 2013 - 2 gönderi - 1 yazar 

İsmail Cem-Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi DEVLET YÖNETİMİNDEKİ YOZLAŞMA Osmanlı düzenindeki 
değişim kaçınılmaz şekilde devlet ... 
[PDF] 
 
İsmail Cem _ Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
m.friendfeed-media.com/1cd7a1484b49345c8204a43a264f28525890c4ee 

 

İsmail Cem _ Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. UYARI: www.kitapsevenler.com. Kitap sevenlerin yeni 
buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin ... 
 
Türkiye' de geri kalmışlığın tarihi / Kitap / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/turkiye--de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo... 

https://eksisozluk.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi--1178706
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=438731
http://www.dr.com.tr/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/%C4%B1smail-cem/arastirma-tarih/politika-arastirma/turkiye-politika-/urunno=0000000279274
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/grupno=00205
http://www.dr.com.tr/kategori/Kitap/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turkiye-Politika/grupno=00577
http://www.itusozluk.com/goster.php/t%FCrkiye+de+geri+kalm%FD%FEl%FD%F0%FDn+tarihi
http://www.uludagsozluk.com/k/t%C3%BCrkiye-de-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-tarihi/
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=20154.0
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?board=21.0
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?board=194.0
http://m.friendfeed-media.com/1cd7a1484b49345c8204a43a264f28525890c4ee
http://blog.milliyet.com.tr/turkiye--de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo=27532
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23 Şub 2007 - Yakın zamanda aramızdan ayrılan "İSMAİL CEM" Türkiye' nin en önemli aydınlarından biriydi 
bence. Gazetecilikten, TRT'ye, oradan da ... 
 
İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ... - FriendFeed 
friendfeed.com/.../03ab29b4/ismail-cem-turkiye-de-geri-kalmslgn-tarihi 

 
 

30 Ağu 2011 - zaten kitabın ismi antipatik geliyor oldum olası, şu cümleden sonra da okuyamam herhalde: 
"Türkiye'nin geri kalmışlığı bir Afrika ya da Latin ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi / Kitap / Milliyet Blog 
blog.milliyet.com.tr/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo... 

 
 

24 Oca 2008 - Daha dün gibiydi, İsmail Cem'in bu dünyayı terk edişi, Elbet sevenleri ve bilgisinden, 
kültüründen nasibini alanlar da onu hatıralarında ve ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi « Çocuk & Aile 
www.cocukaile.net/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/ 

 
 

22 May 2012 - Neresinden başlasak ki? Kimi zaman algoritma bozuluyor,diyalektik yetersiz kalıyor, karman 
çorman rastgele bir oradan bir buradan mı ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Facebook 
https://www.facebook.com/...Geri-Kalmışlığın-Tarihi/109962769032790 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. Book. 94 people like this. Want to like this page? Sign up for Facebook to 
get started. Sign Up. It's free and anyone can join. 
 
Türkiyed̕e geri kalmışlığın tarihi - EconBiz 
www.econbiz.de/Record/türkiyed̕e-geri-kalmışlığın-tarihi.../10002304492 

 
 

Year of Publication: [1970]. Authors: Cem, İsmail. Publisher: İstanbul : Cem Yayınevi. Physical Description: 
428 S. 8" graph. Darst. Series: Kültür dizisi ; 11. 
 
Kitap - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Türkiye İş ... 
www.izedebiyat.com/kitap-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-t... 

 
 

Kitap - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Türkiye İş Bankası Yayınları - Türkiye, öteki geri kalmış 
ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, ... 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/.../Türkiye_de_geri_kalmışlığın_tarihi.html?id... 

 

Türkiye' de geri kalmışlığın tarihi / Kitap / Milliyet Blog işte onlardan biri de "Türkiye'de Geri Kalmışlığın 
Tarihi" idi. Bir tarihçi olarak en beğendiğim kitaplar ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Yeni Sayfa 
www.yenisayfa.com › Kitap 

http://friendfeed.com/ffebookpaylasimalan/03ab29b4/ismail-cem-turkiye-de-geri-kalmslgn-tarihi
http://blog.milliyet.com.tr/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Blog/?BlogNo=88001
http://www.cocukaile.net/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/
https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCrkiyede-Geri-Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Tarihi/109962769032790
http://www.econbiz.de/Record/t%C3%BCrkiyed%CC%95e-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-tarihi-cem-ismail/10002304492
http://www.izedebiyat.com/kitap-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-turkiye-is-bankasi-yayinlari.htm
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=JwYrAAAAIAAJ
http://www.yenisayfa.com/Kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/Content.aspx?pid=9011fc614b18209167f6b64f9c23cdf6
http://www.yenisayfa.com/Product/Book/Index.aspx
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İleri Osmanlı toplumdan yola çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı 
araştıran ... 18,75 TL - 25% - Kitap. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi: Ismail Cem: 9789944882088 ... 
www.amazon.com/Türkiyede-Geri-Kalm-x131-Tarihi/dp/9944882089 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi [Ismail Cem] on Amazon.com. *FREE* super saver shipping on qualifying 
offers. Turkiye, oteki geri kalmis ulkelerle ... 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi. - Bilkent University Library Catalog 
librarycatalog.bilkent.edu.tr/.../detailnonmodal;... 

 
 

BL Priv. Primary School, Book, HC492 .C46 1979, Library. Searching... On Order. Google Preview. Türkiye'de 
geri kalmışlığın tarihi. Cem, İsmail. tur. BOOK. 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap Vikitap 
www.vikitap.com/kitap/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi-37339 

 
 

Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabını okuyanlar, okumak isteyenler, şu an okuyanlar,takas verenler 
,açıklaması, karakterleri, listeleri, quizleri ve tartışmaları. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi (Imge Kitabevi - www.imge.com.tr) 
www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=27660 

 

Kitap, dergi, müzik (CD-Kaset), film (DVD-VCD), hobi(Kişisel Uğraş, Hediyelik) ürünleri satın alabileceğiniz 
kültür sitesi. 
 
Geri kalmışlığın tarihi ve Kılıçdaroğlu (3) - Prof. Dr. Şaban Şimşek 
www.habervaktim.com/.../geri-kalmisligin-tarihi-ve-kilicdaroglu-3.html 

 
 

26 Haz 2010 - Kılıçdaroğlu'nun Kurultay konuşmasında, insanımızın ve ülkemizin sorunlarının çözümüne 
dair (lafından başka hiçbir şeyi açıklanmayan “Aile ... 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi: deneme - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/.../Türkiye_de_geri_kalmışlığın_tarihi.html?id... 

 

books.google.comhttp://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%
C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id= ... 
 
Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 

books.google.com/books/about/Türkiye
ʼde_geri_kalmışlığın_tarih.html?... 

 

Reviewshttp://books.google.com/books
/about/T%C3%BCrkiye%CA%BCde_geri_
kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F
%C4%B1n_tarih.html?id= ... 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | n11.com 
www.n11.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-P12280427 

http://www.amazon.com/T%C3%BCrkiyede-Geri-Kalm-x131-Tarihi/dp/9944882089
http://librarycatalog.bilkent.edu.tr/client/en_GB/university/search/detailnonmodal;jsessionid=FC557390A94135D3CDFB02A9410F206F?qf=SUBJECT%09Subject%09Turkey+--+Social+conditions.%09Turkey+--+Social+conditions.&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F462%2FSD_ILS%3A462486~ILS~0~343&ic=true&ps=300
http://www.vikitap.com/kitap/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi-37339
http://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=27660
http://www.habervaktim.com/yazar/25321/geri-kalmisligin-tarihi-ve-kilicdaroglu-3.html
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=Gg1ySQAACAAJ
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye%CA%BCde_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarih.html?id=iSLUAAAAMAAJ
http://www.n11.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-P12280427
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Ta indirim, kampanya, taksit seçenekleriyle n11.com'da! Yüzlerce çeşit Kitap, 
Müzik, Film modeli Alışverişin Uğurlu Adresi ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - kitap sende 
www.kitapsende.com/kategoriler/.../222.../türkiyede-geri-kalmışlığın-tarih... 
İSMAİL CEM,TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ. 
 
türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ismail cem GittiGidiyor'da 36852497 
urun.gittigidiyor.com › ... › Politika Kitapları › Yönetim, Devlet Üzerine 

 
 

türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ismail cem GittiGidiyor'da. Ürün özellikleri ve uygun fiyatları ile türkiye'de 
geri kalmışlığın tarihi - ismail cem ve benzer ürünler ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem, Türkiye İş Bankası ... 
www.kitapvitrini.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-97899448820... 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıy. 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi - sözlük odtü 
www.sozlukodtu.org/p/4143/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi 

 
 

geçenlerde ilk baskılarından birinin elime geçmesiyle başlama fırsatı bulup bir solukta okuduğum 1970'te 
rahmetli (gbkz:... 
 
ikiayayincilik.com.tr - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - (İsmail CEM) 
www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pdet.asp?rsi=suivt 

 
 

İleri Osmanlı toplumdan yola çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu kitap, geri kalmışlığı alt 
edemeyen son iki yüzyıllık iktidarların, hangi ortak ... 
 
Sanat Kitabevi | Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
www.sanatkitabevi.com.tr/tr/?sku=12658 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. Yazar: İsmail Cem Yayıncı: Cem Yayınları Basım yeri: İstanbul. Basım 
Tarihi: 1970. Sayfa Sayısı: 428 s. Ebat: 13x19. Açıklama:. 
 
Formats and Editions of Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi [WorldCat ... 
www.worldcat.org/oclc/491417378/editions?editionsView=true...di 

 
 

10+ öğe - Title / Author, Type, Language, Date / Edition, Publication. 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi 
1 
2009. 
Türkiye İş Bankası Kültür ... 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi 
2 
2009. 
Türkiye İş Bankası Kültür ... 

http://www.kitapsende.com/kategoriler/yazarlar/222-i/ismail-cem/t%C3%BCrkiyede-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-tarihi
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-dergi/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-36852497
http://www.gittigidiyor.com/politika-kitaplari
http://www.gittigidiyor.com/politika-kitaplari/yonetim-devlet-uzerine
http://www.kitapvitrini.com/turkiye-is-bankasi-kultur-yayinlari/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-9789944882088.htm
http://www.sozlukodtu.org/p/4143/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pdet.asp?rsi=suivt
http://www.sanatkitabevi.com.tr/tr/?sku=12658
http://www.worldcat.org/oclc/491417378/editions?editionsView=true&referer=di
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Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem | Kitap 
www.maxkitap.com › ... › Sosyoloji - Diğer › İsmail Cem 

 
 

İsmail Cem adlı yazardan Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi adlı kitap Maxkitap'ta.Türkiye´de Geri 
Kalmışlığın Tarihi hakkında tüm bilgiler, kitap satış bilgil. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - 1000Kitap 
1000kitap.com/Kitap/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliği. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi : Bütün Eserleri 1 - İsmail ... 
www.pegem.net › Anasayfa › Kategoriler › Yeni › Yeni 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli - İsmail Cem - Can ... 
www.kitapvekitap.com/can...cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki 
baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri Osmanlı ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi / Bütün Eserleri 1 by İsmail Cem 
www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK975639TT456 

 
 

12 Eyl 2013 - Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet 
geleneğine sahiptir; stratejik öneminden folklor ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem | hızlıal.com 
www.hizlial.com › ... › Kitap › İnsan ve Toplum › Sosyoloji (Diğer) 

 
 

En uygun fiyatlı Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem peşin fiyatına 12 taksitle hızlıal.com'da. 
 
Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/about/Türkiyeʼde_geri_kalmışlığın_tarih.html?... 

 

books.google.comhttp://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye%CA%BCde_geri_kalm%C4%B1%C
5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarih.html?id ... 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/.../Türkiye_de_geri_kalmışlığın_tarihi.html?id... 

 

books.google.comhttp://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%
C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id= ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - 2 | MONTEYN 
monteyn.blogspot.com/2009/09/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi-2.html 

http://www.maxkitap.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.maxkitap.com/kategori-sosyoloji-diger.html
http://www.maxkitap.com/yazar-ismail-cem.html
http://1000kitap.com/Kitap/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi
http://www.pegem.net/kitabevi/kitap_detay.aspx?id=94102
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/baslik.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/3-106-Yeni-kategorisi.aspx
http://www.pegem.net/kitabevi/urunler.aspx?id=758
http://www.kitapvekitap.com/can-yayinlari/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm
http://www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK975639TT456
http://www.hizlial.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem/13.088.0006.8508
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/insan-ve-toplum
http://www.hizlial.com/kitap-film-muzik/kitap/insan-ve-toplum/sosyoloji-diger
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye%CA%BCde_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarih.html?id=KR30nAEACAAJ
http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=chNLnAEACAAJ
http://monteyn.blogspot.com/2009/09/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi-2.html
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21 Eyl 2009 - Efendiler!(Birinci Meclis döneminin açılış konuşması gibi, kimse üzülmesin bildiğiniz gibi 
Ladies and Gentlemen We are Floating in Space), ... 
 
Türkiyede geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.com/books/about/Türkiyede_geri_kalmışlığın_tarihi.html?... 

 

0 
Reviewshttp://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiyede_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4
%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=iqkrnQEACAAJ ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Uzun Hikâye 
www.uzunhikaye.org › Forum › Semaver Kıraathanesi › Çay Ocağı 

 
 

17 May 2009 - Şu sıralar yıllar önce okuduğum "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi (İsmail CEM)" kitabını 
okuyorum ve kısa kısa notlar alıyorum. Kitap bir ... 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem | kitapdenizi.com ... 
www.kitapdenizi.com › Anasayfa › Kategoriler › Tarih * › Türkiye Tarihi 

 
 

3 Haz 2013 - Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet 
geleneğine sahiptir; stratejik öneminden folklor ... 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem ... - Edebiyat Defteri 
www.edebiyatdefteri.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-kitabi/ 

 
 

Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi kitap ile ilgili tanıtım 
bilgileri. Can Yayınları Yayınları. 
 
Altı çizili satırlar: Sabri F.Ülgener / Geri kalmışlığın zihniyet tarihi ... 
omermurat.blogspot.com/2013/.../alt-cizili-satrlar-sabri-fulgener-geri.ht... 

 
 

1 Kas 2013 - Ahlak ve zihniyet çatışmasını belki daha ileri dereceleri ile başka taraflarda da görebiliriz. 
Hatırımıza tabiatıyla aynı asırların Garb dünyası ... 
 
Catalog Record: Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi | Hathi Trust ... 
catalog.hathitrust.org/Record/006073096 

 
 

Similar Items. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / By: Cem, İsmail. Published: (1975); Engeller ve çözümler : 
Türkiyeʼde sosyal demokrasi / By: Cem, İsmail. 
Catalog Record: Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi | Hathi Trust Digital ... 
catalog.hathitrust.org/Record/006729327 

 
 

Similar Items. Türkiyeʼde geri kalmışlığın tarihi. By: Cem, İsmail. Published: (1970); TRT'de 500 gün / By: 
Cem, İsmail. Published: (1976); 12 [i.e. On iki] Mart. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli - İsmail Cem - İş ... 
www.inkilap.com/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm 

 

http://books.google.com/books/about/T%C3%BCrkiyede_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=iqkrnQEACAAJ
http://www.uzunhikaye.org/icerik/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.uzunhikaye.org/forum
http://www.uzunhikaye.org/forum/semaver-kiraathanesi
http://www.uzunhikaye.org/forum/semaver-kiraathanesi/cay-ocagi
http://www.kitapdenizi.com/kitap/UrunDetay.aspx?id=22305
http://www.kitapdenizi.com/kitap/index.aspx
http://www.kitapdenizi.com/kitap/baslik.aspx
http://www.kitapdenizi.com/kitap/3-11-Tarih--kategorisi.aspx
http://www.kitapdenizi.com/kitap/urunler.aspx?id=89
http://www.edebiyatdefteri.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-kitabi/
http://omermurat.blogspot.com/2013/11/alt-cizili-satrlar-sabri-fulgener-geri.html
http://catalog.hathitrust.org/Record/006073096
http://catalog.hathitrust.org/Record/006729327
http://www.inkilap.com/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm


233 
 

 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem | Nadir Kitap 
www.nadirkitap.com › Toplum & Siyaset › Diğer 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabı, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabının yazarı İsmail Cem, kitap 
fiyatı, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabı ... 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi | PTTKitap.com 
https://www.pttkitap.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-is-kultur 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
FikriSelim: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
fikriselim.blogspot.com/2012/05/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi.html 

 
 

31 May 2012 - 1970 yılında yazılmış ve tahminen ismi duyulmuş ama kendisi pek okunmamış bir kitap 
"Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi". Kitap; Türkiye ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İş Bankası Kültür Yayınları 
www.siyasalkitap.com › Kategoriler › Diğer › Araştırma - İnceleme 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %30 indirimli - İsmail Cem - İş ... 
www.kitapadresi.com/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %30 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Erişim Bilgileri: Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / - Çıkış 
tara.sdu.edu.tr/vufind/Record/41652 

 
 

Benzer Materyaller. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / : Cem, İsmail, 1940-2007. Baskı/Yayın Bilgisi: (2009); 
Osmanlı kimliği / : Timur, Taner. Baskı/Yayın Bilgisi: ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Simurg Kitabevi Sahaf Müzayede ... 
www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.aspx 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ,Politika / Siyaset,Türkiye'nin en iyi kitabevi... Simurg Kitabevi Sahaf 
Müzayede, Türkoloji, Türkiyat, İndirimli, Yeni, İkinci el, ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | yorumlar fotoğraflar videolar ... 
www.okumasitesi.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi 

 

http://www.nadirkitap.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-kitap1604750.html
http://www.nadirkitap.com/toplum-ve-siyaset-kategori184.html
http://www.nadirkitap.com/diger-kategori185.html
https://www.pttkitap.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-is-kultur
http://fikriselim.blogspot.com/2012/05/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi.html
http://www.siyasalkitap.com/56058-turkiye-39-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem.html
http://www.siyasalkitap.com/kategoriler.asp
http://www.siyasalkitap.com/kategoriurunleri.asp?c=521
http://www.siyasalkitap.com/kategoriurunleri.asp?c=528
http://www.kitapadresi.com/ismail-cem/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm
http://tara.sdu.edu.tr/vufind/Record/41652
http://www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/politika-siyaset/99542/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.aspx
http://www.okumasitesi.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi
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1 Oca 2009 - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi hakkında yorumlar, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
fotoğrafları ve Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ... 
 
İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Forum Kapsam 
www.forumkapsam.com › ... › E-Kitap › Türkçe E-Kitap 

 
 

11 Nis 2008 - 1 gönderi - 1 yazar 

İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Türkçe E-Kitap. 
 
açık notlar, internet andıcı.: İsmail Cem / Türkiye'de Geri Kalmışlığın ... 
www.aciknotlar.com/2012/01/ismail-cem-turkiyede-geri-kalmslgn.html 

 
 

28 Oca 2012 - Eserde, Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminden başlayarak 1970'li yıllara kadar 
memleketimizin neden geri kaldığını inceliyor. İsmail Cem ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap Kalbi 
www.kitapkalbi.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-31638.html 

 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %22 indirimli - İsmail Cem ... 
www.kitapsihirbazi.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p447670.... 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %22 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kaynakça 
www.kaynakca.info/eser/252882/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi 

 
 

24 Kasım 20:10 Sinejan Hızlıok Mesopotamian Origins: The Basic Population of the Near East adlı eseri 
ekledi. 24 Kasım 20:10 Sinejan Hızlıok Old Akkadian, ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi » Hermes Kitap - Online Kitap Satışı 
www.hermeskitap.com/catalog/product_info.php?products_id=12292 

 
 

25 Haz 2006 - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Can Yayınları. İleri Osmanlı toplumdan yola 
çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu ... 
 
Türkiyede geri kalmışlığın tarihi - ismail cem - cem yay.3. bas. - ikinci ... 
www.sahibinden.com/ilan/alisveris-kitap...geri...tarihi...3.../detay/ 

 

27 Kas 2012 - Türkiyede geri kalmışlığın tarihi - ismail cem - cem yay.3. bas. - ikinci el Siyaset kitapları uygun 
fiyatlarla ilan ve alışverişte ilk adrtes ... 
 
Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %30 indirimli ... 
www.elitkitap.com/.../butun-eserleri-1-turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-... 

 
 

Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %30 indirimli Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla 
kağıda dökülen Türkiye de geri kalmışlığın tarihi son ... 

http://www.forumkapsam.com/showthread.php?t=8077
http://www.forumkapsam.com/forumdisplay.php?f=9
http://www.forumkapsam.com/forumdisplay.php?f=166
http://www.aciknotlar.com/2012/01/ismail-cem-turkiyede-geri-kalmslgn.html
http://www.kitapkalbi.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-31638.html
http://www.kitapsihirbazi.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p447670.html
http://www.kaynakca.info/eser/252882/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.hermeskitap.com/catalog/product_info.php?products_id=12292
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-kitap-dergi-film-bilgi-referans-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-cem-yay.3-bas-106567115/detay/
http://www.elitkitap.com/kitap/butun-eserleri-1-turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p387066.html
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli - İsmail Cem - Can ... 
www.kitapdolu.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p380629.html 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %20 indirimli 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki 
baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri Osmanlı ... 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi | OMÜ İlahiyat Fakültesi ... 
kutuphane.ilahiyat.omu.edu.tr/.../Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi.asp... 

 
 

26 Tem 2010 - Üye Girişi | Yeni Üye Kaydı Buradasınız » Anasayfa » İçerik Detay » Türkiye`de Geri 
Kalmışlığın Tarihi. Menü. Anasayfa · Detaylı Arama ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap - Kitap 
www.kitapalemi.com/41408-turkiyede_geri_kalmisligin_tarihi.kitap 

 
 

Yazar: İsmail Cem, Kategori: Kitap, Fiyat: 0,00 YTL, Uzunluk: 0 sayfa. 
 
türkiyede geri kalmışlığın tarihi - galatasaray sözlük 
www.rerererarara.net/sozluk.php?...türkiyede%20geri%20kalmışlığın%20t... 

 

kitapyurdu: kitap - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem ... 
www.kitapyurdu.eu/kitap/438731/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.htm 

 
 

İsmail Cem · TÜRKİYE İŞ BANKASI YAYINLARI Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiye 
de geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ve Tüm Türkiye Üzerine ... 
kitap.radikal.com.tr/Kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-273843 

 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabını mı aramıştınız? Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi ve diğer Türkiye 
Üzerine Araştırmalar kitapları Radikal Kitap'ta! 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | yesileldiven 
yesileldiven.wordpress.com/tag/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/ 

 
 

25 Oca 2012 - Posts about Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi written by yesileldiven. 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Türkiye İş Bankası ... 
www.okuoku.com › Kitap › Araştırma - İnceleme › Sosyoloji - Diğer 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - 110 Sözlük 
www.110sozluk.com/türkiye'de+geri+kalmışlığın+tarihi.html 

 

10 Eki 2010 - türkiye'de geri kalmışlığın tarihi-ismail cem tarafından 1970 yılında yazılmış ve hala 
güncelliğini korumakta olan kitaptır. 40 yılda ne değiÅ... 
 

http://www.kitapdolu.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p380629.html
http://kutuphane.ilahiyat.omu.edu.tr/Icerik/17535/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi.aspx
http://www.kitapalemi.com/41408-turkiyede_geri_kalmisligin_tarihi.kitap
http://www.rerererarara.net/sozluk.php?t=t%C3%BCrkiyede%20geri%20kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20tarihi
http://www.kitapyurdu.eu/kitap/438731/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.htm
http://kitap.radikal.com.tr/Kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-273843
http://yesileldiven.wordpress.com/tag/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/
http://www.okuoku.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-100977.html
http://www.okuoku.com/kitap/
http://www.okuoku.com/kitap/kategori/arastirma-inceleme-327.html
http://www.okuoku.com/kitap/kategori/sosyoloji-diger-16.html
http://www.110sozluk.com/t%C3%BCrkiye'de+geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+tarihi.html
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Ucuzluk Vadisi: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - (İsmail CEM) :Kitap 
www.ucuzlukvadisi.com › Tarih › Türk Tarihi › Genel Türk Tarihi 

 
 

İleri Osmanlı toplumdan yola çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu kitap, geri kalmışlığı alt 
edemeyen son iki yüzyıllık iktidarların, hangi ortak ... 
 
KiBO Katalog-Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
www.kibo.com.tr/kibokatalog/kibodetay.php?pid=410007 

 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabı hakkında yorumlar, alıntılar ... 
www.neokuyorsun.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem 

 
 

türkiye'de geri kalmışlığın tarihi kitabı (ismail cem) hakkında yorumlar, alıntılar. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - İş Bankası Kültü 
www.kitapagaci.com › Kategoriler › Diğer › Araştırma - İnceleme 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi,İsmail Cem - Kinaz Kitapevi 
kinazkitapevi.com/Türkiye'de-Geri-Kalmışlığın-Tarihi-İsmail-Cem 

 
 

Ürün Kodu: Türkiye'de-Geri-Kalmışlığın-Tarihi-İsmail-Cem Kitap Adı : Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
Yazarı : İsmail Cem Cilt Durumu : Karton Kapak 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Kitap ... 
www.kitappazarlama.com/prddet.php?pid=94390 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İlke Kitap 
www.ilkekitap.com › ... › İnceleme Araştırma Kitapları 

 
 

Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi Adlı Ürünün Bilgi Sayfası. 
 
ENCODEUM: Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Tarihi 
www.encodeum.com/2007/03/geri-kalmiliin-nedenleri-ve-tarihi.html 

 
 

5 Mar 2007 - Bu yazıyı insanlığa faydası dokunacak hizmetler yapmadığı -ki bu da şart değil, zararı 
dokunmasa yeter-, ilim öğrenmenin, meseleleri ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Ya Kebikeç 
yakebikec.soup.io/post/79492848/T-rkiyede-Geri-Kalm-l-n-Tarihi 

 

http://www.ucuzlukvadisi.com/uv/pa/pd.asp?r=suivt&spid=2
http://www.ucuzlukvadisi.com/uv/pa/cat.asp?ct=A16&bo=Tarih
http://www.ucuzlukvadisi.com/uv/pa/cat.asp?ct=A1601&bo=T%C3%BCrk_Tarihi
http://www.ucuzlukvadisi.com/uv/pa/cat.asp?ct=A160101&bo=Genel_T%C3%BCrk_Tarihi
http://www.kibo.com.tr/kibokatalog/kibodetay.php?pid=410007
http://www.neokuyorsun.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem
http://www.kitapagaci.com/kitap-56058-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.html
http://www.kitapagaci.com/kategoriler.html
http://www.kitapagaci.com/kategori-521-diger.html
http://www.kitapagaci.com/kategori-528-arastirma-inceleme.html
http://kinazkitapevi.com/T%C3%BCrkiye'de-Geri-Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Tarihi-%C4%B0smail-Cem
http://www.kitappazarlama.com/prddet.php?pid=94390
http://www.ilkekitap.com/?urun-15785-Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi.html
http://www.ilkekitap.com/?kategori-367-inceleme-Arastirma-Kitaplari.html=&slmt=1&mrk=
http://www.encodeum.com/2007/03/geri-kalmiliin-nedenleri-ve-tarihi.html
http://yakebikec.soup.io/post/79492848/T-rkiyede-Geri-Kalm-l-n-Tarihi
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Kebikeç Doğu mitolojisinde kitapları her türlü haşerattan koruyan cinin adıdır. 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi Kitabı - İsmail CEM Kitabı | Kitap ... 
www.kitapokuyoruz.com/kitap/.../Turkiye´de-Geri-Kalmisligin-Tarihi/ 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabı, İsmail CEM Kitabı : Kitabının; Tanıtım Bilgileri ve Kitap Yorumları. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Kitap - Denizler ... 
www.denizlerkitabevi.com/.../turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-ce... 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem 18.00 %28 indirimli 
www.kitapambari.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi 

 
 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini. 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap - Sosyoloji – arabulvar 
www.arabulvar.com › ... › Kitap › Araştırma/İnceleme › Sosyoloji 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi en uygun fiyatları ile arabulvarda. Daha fazla Türkiye´de Geri Kalmışlığın 
Tarihi çeşitleri için Sosyoloji inceleyin. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - İş Ban... 
www.alternatifkitap.com › Yayınevleri › I › İş Bankası Kültür Yayınları 

 
 

Bu ürünü; kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme seçenekleriyle satın alabilirsiniz. 
Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - İş Bankası ... 
www.ucuzkitapal.com › ... › İ.. Yayınevleri › İş Bankası Kültür Yayınları 

 
 

İş Bankası Kültür Yayınları / Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail Cem. Türkiye, öteki geri kalmış 
ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, ... 
 
İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitapmetre 
kitapmetre.com/ismail-cem/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/ 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Fiyatı: 9,8 TL, 8 mağazada satılıyor. 
 
türkiye'de geri kalmışlığın tarihi / ismail cem - Birkitapokudum 
www.birkitapokudum.com/index.asp?id=216&type=books...1... 

 
 

1 . ismail cem'in ileri osmanlı toplumundan hareketle nasıl ve neden geri kalındığını araştırarak geri 
kalmışlığı alt edemeyen son 230 yıllık iktidarların hangi ortak ... 
 
Türkiye\\\'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Bütün Eserleri-1 (Imge Kitabevi ... 

http://www.kitapokuyoruz.com/kitap/86677/Turkiye%C2%B4de-Geri-Kalmisligin-Tarihi/
http://www.denizlerkitabevi.com/vitrin/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-k749925.html
http://www.kitapambari.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.arabulvar.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/?pr=228588
http://www.arabulvar.com/kitap--film--muzik/kitap/?c=4967
http://www.arabulvar.com/kitap--film--muzik/arastirmainceleme/?c=5087
http://www.arabulvar.com/kitap--film--muzik/sosyoloji/?c=5493
http://www.alternatifkitap.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=94582
http://www.alternatifkitap.com/yayinevleri/
http://www.alternatifkitap.com/i/
http://www.alternatifkitap.com/is-bankasi-kultur-yayinlari/
http://www.ucuzkitapal.com/is-bankasi-kultur-yayinlari-butun-eserleri-1-turkiyeade-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-2011.html
http://www.ucuzkitapal.com/yayinevleri-alfabetik/yayinevleri-i1.html
http://www.ucuzkitapal.com/yayinevleri-alfabetik/yayinevleri-i1/is-bankasi-kultur-yayinlari.html
http://kitapmetre.com/ismail-cem/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/
http://www.birkitapokudum.com/index.asp?id=216&type=books&menu=1&user=jamsession
http://www.imgekitabevi.com/product_info.php?products_id=86053
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www.imgekitabevi.com/product_info.php?products_id=86053 
 

Kitap, dergi, müzik (CD-Kaset), film (DVD-VCD), hobi(Kişisel Uğraş, Hediyelik) ürünleri satın alabileceğiniz 
kültür sitesi. 
 
İsmail Cem - Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - Eski Kitaplarım ... 
www.eskikitaplarim.com › ... › Tarih Kitapları 

 
 

8 Nis 2013 - 10 gönderi - 7 yazar 

Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdiği en değerli siyasetçilerden biri ve en uzun süre görev yapmış dışişleri 
bakanlarından olan İsmail Cem, aynı ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi ( İsmail Cem ) - Kitapnehri.com 
www.kitapnehri.com/.../turkiye´de_geri_kalmisligin_tarihi_ismail_cem.h... 

 
 

TÜRKİYE´DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ İSMAİL CEM kitapları ile ilgili detaylar, yorumlar. İSMAİL CEM 
TÜRKİYE´DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ. 
 
Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Kitabı 11,20 TL ... 
www.acelegelsin.com › Ana Sayfa › Tarih › Araştırma-İnceleme 

 
 

Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiye de geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok 
okunan tarih eserlerinden biri olurken e. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - %31 İndirim - Kitap ... 
www.arkadas.com.tr/kitap/turkiyede-geri...tarihi/9789944882088 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail Cem kitabının EN UCUZ ... 
www.enucuzkitap.com/.../en.../_Türkiye´de_Geri_Kalmışlığın_Tarihi.aspx 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail Cem kitabının en ucuz nerede bulabileceginizi karşılaştırmalı 
olarak gösteren sayfadır. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi , bizde.com 
www.bizde.com/ilan/turkiye-039de-geri-kalmisligin-tarihi,2356377.html 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Kitap Dergi - Akademik / Referans - Sosyoloji. 
 
Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 
www.acikitabevi.com/butun-eserleri-1-turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi,... 

 
 

Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiye de geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok 
okunan tarih eserlerinden biri olurken en az bir ... 
 
Kültür TV | Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi | Kitap detayları 
www.kulturtv.com.tr/kitap/45969/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi 

http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=26645
http://www.eskikitaplarim.com/forumdisplay.php?f=528
http://www.kitapnehri.com/k/608862/turkiye%C2%B4de_geri_kalmisligin_tarihi_ismail_cem.htm
http://www.acelegelsin.com/urunler/butun_eserleri1_turkiyede_geri_kalmisligin_tarihi-36375.aspx
http://www.acelegelsin.com/kitap/
http://www.acelegelsin.com/kategoriler/tarih-28.aspx
http://www.acelegelsin.com/kategoriler/arastirmainceleme-395.aspx
http://www.arkadas.com.tr/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/9789944882088
http://www.enucuzkitap.com/98666/en_ucuz_kitap/_T%C3%BCrkiye%C2%B4de_Geri_Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_Tarihi.aspx
http://www.bizde.com/ilan/turkiye-039de-geri-kalmisligin-tarihi,2356377.html
http://www.acikitabevi.com/butun-eserleri-1-turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi,164446.asp
http://www.kulturtv.com.tr/kitap/45969/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi
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Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok 
okunan tarih eserlerinden biri olurken en az bir ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - KiTAP - Türkmen ... 
www.turkmenkitabevi.com.tr/trkiyede-geri-kalmln-tarihi-smail-cem-k33... 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi , kitap barkodu: 9789755107912 
www.kursunkalem.com › Sosyoloji Kitapları 

 
 

Eser Adı:TÜRKİYE´DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ,Yayın 
Evi:CAN,Barkod:9789755107912,Isbn:9789755107912,Sayfa Sayısı:509,Basım Tarihi:1998,Ebat:20 X ... 
 
Yapı Kredi Yayınları - Rönesans'ta Neredeydin - Geri Kalmışlığın ... 
alisveris.yapikredi.com.tr/tanim.asp?sid=H0USEB6UH8GB3MKCSB53 

 
 

Rönesans'ta Neredeydin - Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi, , Cumhuriyet Kitapları. 
 
"Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi" hangi kategoriye ait bir kitaptır ... 
bisorusor.com › Kültür & Sanat › Kitap 

 
 

23 Oca 2010 - "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi" hangi kategoriye ait bir kitaptır? sorusunun cevabı ve 
yorumları. Bisorusor üyeleri ücretsiz olarak ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Edebik.com 
www.edebik.com/kitap/?v=list&k=4840 

 
 

İleri Osmanlı toplumundan yola çıkarak, nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu kitap, geri kalmışlığı alt 
edemeyen son iki yüzyıllık iktidarların, hangi ortak ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi | Flickr - Photo Sharing! 
www.flickr.com/photos/kitapyurdu/3649111637/ 

 

21 Haz 2009 - 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini 
korumuştur. İleri Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi (1974 Baskı) – İsmail Cem ... 
www.mekansahaf.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-1974-baski-isma... 

 
 

Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar. Türkiye'nin geri kalmışlığını dinamik bir gelişme sürecinin içinde 
ele alıp nasıl ve neden oluştuğunu araştırmaya ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ... 
www.kitapvadisi.com/urundetay/.../turkiye´de-geri-kalmisligin-tarihi.htm... 

 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları %20 indirimli. 

http://www.turkmenkitabevi.com.tr/trkiyede-geri-kalmln-tarihi-smail-cem-k33260.html
http://www.kursunkalem.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi/
http://www.kursunkalem.com/sosyoloji-kitaplari3/
http://alisveris.yapikredi.com.tr/tanim.asp?sid=H0USEB6UH8GB3MKCSB53
http://bisorusor.com/soru/508926/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-hangi-kategoriye-ait-bir-kitaptir
http://bisorusor.com/kategori/kultur-sanat
http://bisorusor.com/kategori/kitap
http://www.edebik.com/kitap/?v=list&k=4840
http://www.flickr.com/photos/kitapyurdu/3649111637/
http://www.mekansahaf.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-1974-baski-ismail-cem/
http://www.kitapvadisi.com/urundetay/427617/turkiye%C2%B4de-geri-kalmisligin-tarihi.html
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Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi - Milenyum Kitap 
www.mkitap.com/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi_45969_kitap.html 

 
 

Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiyede geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok 
okunan tarih eserlerinden biri olurken en az bir veya ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Acil Kitap 
www.acilkitap.com › Kitabı › Kitap › En Çok Satan Kitaplar 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir 
kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; stratejik ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi : ukitap.com 
www.ukitap.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-rbqk2.html 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabını takas yaparak al. 
 
Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi -İNALKİTABEVİ / INALBOOKS 
www.inalkitabevi.com/books/detay.asp?ana_kat... 

 

Türkiye`de Geri Kalmışlığın Tarihi. Yazar: İsmail Cem Sayfa:428 p. Yayın Yeri: İstanbul. Fiyat: 36,24 TL (KDV 
Dahil) 20,00 USD (KDV Dahil) 15,40 EURO (KDV ... 
 
İnsan ve Toplum Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Hobimeydan 
www.hobimeydan.com/product.asp?id=5861 

 
 

Tarih. Tarihi Roman. 19. VE 20.Yüzyıl. Osmanlı. Genel. Başvuru Kitapları. Çocuk Kitapları & Dergileri. Bilim. 
İlk Okuma. Çocuk Klasikleri. Okul Dönemi. 
 
Bütün Eserleri - 1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Libra Books 
www.librabooks.com.tr/books/butun-eserleri-1...geri...tarihi/18581 

 
 

Reprint. We provide a fast and efficient service in supplying academic journals, series and monographs 
published in Turkey to numerous university libraries, ... 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi | sosyomat.com 
www.sosyomat.com/etiket/türkiye-de-geri-kalmışlığın-tarihi 

 

24 Oca 2007 - 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini 
korumuştur. İleri Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ... 
 
İsmail Cem – Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - www.MavizeL.com 
www.mavizel.com/.../22471-ismail-cem-8211-turkiye8217de-geri-kalmi... 

 
 

16 Oca 2010 - 1 gönderi 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor ... 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Yalnız okurlar için ... 

http://www.mkitap.com/Turkiye-de-Geri-Kalmisligin-Tarihi_45969_kitap.html
http://www.acilkitap.com/insan-ve-toplum/sosyoloji-diger/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi.htm
http://www.acilkitap.com/
http://www.acilkitap.com/
http://www.acilkitap.com/en-cok-satanlar-b78.html
http://www.ukitap.com/kitap/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-rbqk2.html
http://www.inalkitabevi.com/books/detay.asp?ana_kat=22&alt_kat=123&listeleme_sekli=0&dizilis_yonu=3&kitab_kat=40f50ae74bc076f2d694e41875e973b7&sayfa=1
http://www.hobimeydan.com/product.asp?id=5861
http://www.librabooks.com.tr/books/butun-eserleri-1-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi/18581
http://www.sosyomat.com/etiket/t%C3%BCrkiye-de-geri-kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-tarihi
http://www.mavizel.com/forum/kitap-severler-kitap-tanitimlari-kitap-ozetleri-e-book-ebook-e-kitap-ekitap/22471-ismail-cem-8211-turkiye8217de-geri-kalmisligin-tarihi.html
http://varaka.com/kitap/250187/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi
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varaka.com/kitap/250187/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi 
 
 

Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - - - varaka.com İnternetteki yeni kitap kulübünüz. 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - İsmail Cem - Google Books 
books.google.kz/books/about/Türkiye_de_geri_kalmışlığın_tarihi.html?... 

 
 

Kullanıcı oyu: 4 - 1 inceleme 

books.google.kzhttp://books.google.kz/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%
B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id= ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Can Yayınları ... 
www.kitapsesi.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p364419.html 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki 
baskı yapmış, güncelliğini. 
 
KitapStore: Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Can ... 
www.kitapstore.com/Magaza/.../Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/ 

 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - 724TIKLA.COM 
www.724tikla.com › ... › Kitap › Akademik › Tarih 

 
 

Bütün Eserleri-1: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - Tarih. 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - Bayposta 
www.bayposta.com › Forum › Her konudan 

 
 

5 Haz 2012 - Türkiye, Öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar kÖklü bir kültüre, tarihe, devlet 
geleneğine sahiptir; stratejik Öneminden folklor ... 
 
Kitap | Türkiyede Geri Kalmisligin Tarihi - Ismail Cem - Türkiye´de ... 
www.tikla24.de › ... › İsmail Cem › Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi 

 

Türkiyede Geri Kalmisligin Tarihi, Ismail Cem, Türkiye Is Bankasi Kültür Yayinlari, türkce, türkisch, kitap, 
müzik, film. 
 
Rönesans 'ta Neredeydin; Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi 13 TL ... 
www.sanalpazar.com › Kitap & Dergi › Tarih › Diğer 

 
 

18 Kas 2013 - Rönesans 'ta Neredeydin; Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi, 13.00 TL'ye Sanalpazar.com'da. İtalyada 
başlayan ve güzel sanatların her dalında ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %16 indirimli - İsmail Cem ... 
www.kitapmatik.com.tr/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p449166.... 

 
 

http://books.google.kz/books/about/T%C3%BCrkiye_de_geri_kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_tarihi.html?id=JwYrAAAAIAAJ
http://www.kitapsesi.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p364419.html
http://www.kitapstore.com/Magaza/Urun/11863/Kitap/Can-Yayinlari/Ismail-Cem/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/
http://www.724tikla.com/product/butun-eserleri-1-turkiye%E2%80%99de-geri-kalmisligin-tarihi-98231
http://www.724tikla.com/kitap-film-muzik/kitap
http://www.724tikla.com/kitap-film-muzik/kitap/akademik
http://www.724tikla.com/kitap-film-muzik/kitap/akademik/tarih
http://www.bayposta.com/her-konudan/309285-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.html
http://www.bayposta.com/forum.php
http://www.bayposta.com/her-konudan/
http://www.tikla24.de/kitap-tuerkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-2-beschreibung.html
http://www.tikla24.de/suchergebnis.html?autor=%26%23304%3Bsmail+Cem
http://www.tikla24.de/kitap-tuerkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-2.html
http://www.sanalpazar.com/Ronesansta-Neredeydin-Geri-Kalmisligin-Kisa-Tarihi__isp12547176
http://www.sanalpazar.com/Kitap-Dergi
http://www.sanalpazar.com/Kitap-Dergi/Tarih__p577
http://www.sanalpazar.com/Tarih/Diger__p3055
http://www.kitapmatik.com.tr/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-1-p449166.html
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %16 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi 
www.kitapsayfam.com/urun/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-32380.html 

 
 

Yazar: İsmail Cem Dil: Türkçe Sayfa sayısı: 512. Basım Yeri: İstanbul. Kapak: Karton Kağıt: 2. Hamur Ebat 
(mm): 125-195 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, ... 
 
İsmail Cem Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi | Ucuz Kitap Pazari 
www.ucuzkitappazari.com/urun_detay/1/3465/index.html 

 
 

Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi ,Türkiye. öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir 
kültüre. tarihe. devlet geleneğine sahiptir; stratejik öne. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Kitap Center, Dünyanın Kitabı 
www.kitapkedisi.com/tr/?s=5&KayitNo=20130517012257 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Herkesin kütüphanesinde olmasını istediği kitaplara erişmek çok kolay 
Kitap Center. 
 
Tiglon - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - 
www.tiglon.com.tr/kitap/tanim.asp?sid=AYC2ERQ7R7O1M2J2V7W3 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, , İş Bankası Kültür Yayınları. 
 
Kültürperest: Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Can ... 
kulturperest.com/Magaza/Urun/.../Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/ 

 
 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - %15 indirimli - İsmail Cem ... 
www.yenikitaplar.org/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p396855.html 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - %15 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Can Yayınları ... 
www.turkishbooks.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p22248.htm... 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi 1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, 
güncelliğini korumuştur. İleri Osmanlı toplumundan ... 
 
türkiye'de geri kalmışlığın tarihi | bugunbugece 
www.bugunbugece.com/git-gor/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi 

 
 

http://www.kitapsayfam.com/urun/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-32380.html
http://www.ucuzkitappazari.com/urun_detay/1/3465/index.html
http://www.kitapkedisi.com/tr/?s=5&KayitNo=20130517012257
http://www.tiglon.com.tr/kitap/tanim.asp?sid=AYC2ERQ7R7O1M2J2V7W3
http://kulturperest.com/Magaza/Urun/11863/Kitap/Can-Yayinlari/Ismail-Cem/Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi/
http://www.yenikitaplar.org/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p396855.html
http://www.turkishbooks.com/books/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p22248.html
http://www.bugunbugece.com/git-gor/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi
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türkiye'de geri kalmışlığın tarihi, Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir 
kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; stratejik ... 
kitaptedarik.com | Kitaplar | Siyaset-Politika | Türkiye'de Geri ... 
►► 
kitaptedarik.com/tr/urun.php?uid...Geri...Tarihi 

 

25 Mar 2012 

Kitaplarınızı en hızlı bir şekilde tedarik edip , istediğiniz adrese ulaştırıyoruz. | Kitaplar | Siyaset-Politika | 
Türkiye'de ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi : Edebiyat : Deneme : : siteniz.com 
www.kulturevi.com/urun/turkiye´de-geri-kalmisligin-tarihi_4775.aspx?... 

 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi Sayfa : 512 Basıldığı Yer : İstanbul Dil : Türkçe Kapak : Karton Kagit : 2. 
Hamur Ebat : 125-195 Yaykat : Deneme Dizisi 1970 ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | İsmail Cem | Ticarex 
www.ticarex.com › Kitaplar › Tarih Kitapları › Ülkeler Tarihi Kitapları 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | İsmail Cem - Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem - Kitapra.com 
www.kitapra.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-1.htm 

 
 

İsmail Cem tarafından kaleme alınan Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabının içeriğinin bulunduğu 
sayfadasınız. Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi... 
 
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi - ismail cem - Caneres.com 
www.caneres.com › ... › Kitap Basın & Dergi › Kişisel Sayfanız 

 
 

Forum , Radyo , Flastcast , İslam , Müzik , Gif Deposu , İslam Bilgileri , Genel Kültür ,Site Tasarım , Dantel , 
Yemek Tarifleri , Oyunlar , Burçlar Alemi , Png , Fcp ... 
 
Hipernex.com - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail CEM 
www.hipernex.com/pro.aspx?CID=3153&IID=35679 

 
 

Anasayfam Yap, Kişisel Menü. Siparişleriniz · Mesaj Paneliniz · Aklınızdaki Ürün Listeniz · Fiyat Alarm Listeniz 
· Stok Alarm Listeniz · Son İncelediğiniz Ürünler ... 
 
türkiye de geri kalmışlığın tarihi - boun sözlük 
www.bounsozluk.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi 

 

(bkz:#29990272), türkiye de geri kalmışlığın tarihi nedir?, türkiye de geri kalmışlığın tarihi haberleri. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %10 indirimli - İsmail Cem - İş ... 
www.kitapbooks.com/.../turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p752420.html 

 
 

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi - %10 indirimli Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar 
köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; ... 
 

http://kitaptedarik.com/tr/urun.php?uid=131019&urun=Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi
http://kitaptedarik.com/tr/urun.php?uid=131019&urun=Turkiyede-Geri-Kalmisligin-Tarihi
http://www.kulturevi.com/urun/turkiye%C2%B4de-geri-kalmisligin-tarihi_4775.aspx?CatId=158
http://www.ticarex.com/detay/urun/venv7te/is_bankasi_kultur_yayinlari_turkiye_de_geri_kalmisligin_tarihi.html
http://www.ticarex.com/cat/1336/kitaplar.html
http://www.ticarex.com/cat/1516/tarih_kitaplari.html
http://www.ticarex.com/cat/1528/ulkeler_tarihi_kitaplari.html
http://www.kitapra.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-1.htm
http://www.caneres.com/tuerkiyede-geri-kalmisligin-t2478.html
http://www.caneres.com/kitap-basin-dergi-f381.html
http://www.caneres.com/kisisel-sayfaniz-f70.html
http://www.hipernex.com/pro.aspx?CID=3153&IID=35679
http://www.bounsozluk.com/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi
http://www.kitapbooks.com/kitap/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-p752420.html
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Kitapika | Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi | İsmail Cem Kitapları 
www.kitapika.com/kitap/18554/turkiye´de-geri-kalmisligin-tarihi.html 

 
 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
KitapOkuyorum.com Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail Cem 
kitapokuyorum.com/.../TURKIYEDE-GERI-KALMISLIGIN-TARIHI.ht... 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi yorumları ve İsmail Cem diğer kitapları. 
 
Mephisto Kitabevi: Kitap - Rönesans'ta Neredeydin? Geri ... 
www.mephisto.com.tr › ... › Kitap › Edebiyat › Deneme › Kitap 

 
 

talya'da başlayan ve güzel sanatların her dalında filiz veren "yeniden doğuş", köklerini antik çağın 
uygarlıklarında aramıştır. O uygarlıkların ilk yeşerdiği topraklar ... 
 
Tüm Kitaplar: Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Türkiye ... 
www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=99636 

 
 

Türkiye de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kitap, Kitaplar. 25% 
İndirimli Kitap. Kitaplar, Türkiye de Geri Kalmışlığın Tarihi, ... 
 
benbil :: Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail Cem 
www.benbil.com/p/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi-ismail-cem_1 

 
 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem ... - Güvenilir Kitap 
www.guvenilirkitap.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-kit... 

 
 

1970 yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on iki baskı yapmış, güncelliğini korumuştur. İleri 
Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri ... 
 
Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi , İsmail Cem - Kitap As 
www.kitapas.com › ... › Deneme › Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi 

 
 

Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi , İsmail Cem uygun fiyat ve hızlı hizmet garantisi ile burada. 
 
Türkiyede geri kalmışlığın tarihi (Open Library) 
openlibrary.org/books/OL2519726M/ 

 
 

Bu sayfanın çevirisini yap 

12 Ara 2009 - Türkiyede geri kalmışlığın tarihi by İsmail Cem, 1979,Cem Yayınevi edition, in Turkish. 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | Kitap Kutusu 
https://kitapkutusu.com/kitap_detay.php?secenek=1009461469 

http://www.kitapika.com/kitap/18554/turkiye%C2%B4de-geri-kalmisligin-tarihi.html
http://kitapokuyorum.com/kitap/TURKIYEDE-GERI-KALMISLIGIN-TARIHI.html
http://www.mephisto.com.tr/detay.php?products_id=170023
http://www.mephisto.com.tr/index.php?cPath=109
http://www.mephisto.com.tr/index.php?cPath=109_189
http://www.mephisto.com.tr/index.php?cPath=109_189_221
http://www.mephisto.com.tr/detay.php?cPath=109_189_221&products_id=170023
http://www.tumkitaplar.com/index.pl?kitap=99636
http://www.benbil.com/p/turkiyede-geri-kalmslgn-tarihi-ismail-cem_1
http://www.guvenilirkitap.com/turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-ismail-cem-kitabi-guvenilir
http://www.kitapas.com/urun/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-2/
http://www.kitapas.com/kategori/edebiyat/deneme-inceleme/
http://www.kitapas.com/urun/turkiye-de-geri-kalmisligin-tarihi-2
http://openlibrary.org/books/OL2519726M/
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://openlibrary.org/books/OL2519726M/&prev=/search%3Fq%3Dallintitle:geri%2Bkalm%25C4%25B1%25C5%259Fl%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1n%2Btarihi%26start%3D100%26num%3D100%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1280%26bih%3D676
https://kitapkutusu.com/kitap_detay.php?secenek=1009461469
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Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi | TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI | ... 
İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihİ - Kadinim Ben ... 
www.kadinimben.net › ... › Genel › E Kitaplar › Araştırma Kitapları 

 
 

6 Haz 2010 - TÜrkiye, Öteki geri kalmıŞ Ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet 
geleneĞine sahiptir; stratejik öneminden folklor ... 
 
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Kitap - İskenderiye 
www.iskenderiye.com/kitap/177306-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.html 

 

20 Haz 2007 - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem Sosyal Bilimler: Toplumbilim (Sosyoloji) 1970 
yılında yayımlanan bu yapıt, o günden bu yana on ... 
 
Türkiye\'de Geri Kalmışlığın Tarihi - arama sonuçları 
www.dunyakitap.com/index.php?p...q...Geri+Kalmışlığın+Tarihi...1 

 
 

Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine 
sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ... 
 
Kitabiyat: İsmail Cem , Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi (Türkiye İş ... 
www.kitabiyat.net/cgi-bin/index.pl?view_id=99636 

 
 

Fiyatı: Tedarik: Satış Yok. Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yazar: İsmail Cem. Kategoriler: 
Barkod: 9789944882088. Özellikler: Türü: Araştırma- ... 
 
Kitabiyat: İsmail Cem , Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi (Cem ... 
www.kitabiyat.net/cgi-bin/index.pl?view_id=113281 

 
 

Türkiye\. Favorilerime Ekle! E-posta ile paylaş Facebook da paylaş Twitter da paylaş Google da paylaş Live 
da paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş ... 
 
Rönesansta Neredeydin - Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi - Albidi.com ... 
www.albidi.com/urun-detay/ronesansta...geri...kisa-tarihi/232053/ 

 
 

Rönesansta Neredeydin - Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi Albidi.com'da Ürün özellikleri ve uygun fiyatları ile 
Rönesansta Neredeydin - Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi ... 
 
Rönesasta Neredeydin (Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi) 
www.sentezkitap.com/index.php?...R%F6nesasta%20Neredeydin%20(Ge... 

 
 

ANA SAYFA · ÜYE OL · ÜYE GİRİŞİ · SEPETİM · İLETİŞİM. Tüm Kategoriler, Siyaset, Sözlük, Sağlık, Mizah, Film, 
Oyun, Tahta - Pano Ve Sunum Mlz. Kitap İçerik ... 
 
Rönesans'ta Neredeydin Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi - %30 indirimli ... 
www.kitappazaryeri.com/ronesans-ta-neredeydin-geri-kalmisligin-kisa-ta... 

 
 

Rönesans'ta Neredeydin Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi - %30 indirimli İtalyada başlayan ve güzel sanatların her 
dalında filiz veren yeniden doğuş, köklerini antik ... 

http://www.kadinimben.net/forum/showthread.php/ismail-cem-turkiyede-32560.html
http://www.kadinimben.net/forum/showthread.php/forumdisplay.php/genel-252.html
http://www.kadinimben.net/forum/showthread.php/forumdisplay.php/e-kitaplar-255.html
http://www.kadinimben.net/forum/showthread.php/forumdisplay.php/arastirma-kitaplari-257.html
http://www.iskenderiye.com/kitap/177306-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi.html
http://www.dunyakitap.com/index.php?p=Products&q=T%C3%BCrkiye'de+Geri+Kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+Tarihi&search=1
http://www.kitabiyat.net/cgi-bin/index.pl?view_id=99636
http://www.kitabiyat.net/cgi-bin/index.pl?view_id=113281
http://www.albidi.com/urun-detay/ronesansta-neredeydin--geri-kalmisligin-kisa-tarihi/232053/
http://www.sentezkitap.com/index.php?sayfa=detay&act=view&code=42499&cat=21&catname=R%F6nesasta%20Neredeydin%20(Geri%20Kalm%FD%FEl%FD%F0%FDn%20K%FDsa%20Tarihi)
http://www.kitappazaryeri.com/ronesans-ta-neredeydin-geri-kalmisligin-kisa-tarihi.htm
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Rönesasta Neredeydin (Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi), 
www.atlaspazarlama.com/Ronesasta-Neredeydin-Geri-Kalmisligin-Kisa-T... 

 
 

Rönesasta Neredeydin (Geri Kalmışlığın Kısa Tarihi),, 
 
Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi - İsmail CEM | Günlük Kitap 
www.gunlukkitap.com › Politika ve Siyaset 

 
 

Herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kağıda dökülen Türkiye de geri kalmışlığın tarihi son 35 yılın en çok 
okunan tarih eserlerinden biri olurken en az bir ... 
 
«ismail cem» 10 files found, İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın ... 
www.multifilesfind.com/results-i/ismail-cem 

 
 

10 files for query «ismail cem»: İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi.pdf (mediafire.com | 2.10 
Mb | 8 September 2012) , İsmail Cem - Turkiyede Geri ... 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 161 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

DURAKLAMA DÖNEMİ NEDENLERİ 

 

Duraklama Döneminin Nedenleri - Robert College '08 
rc08.wikidot.com/duraklama-doneminin-nedenleri 

 
 
 

Osmanlı Devleti'nin bir duraklama dönemine girmesini sadece zayıf karakterli padişahlara yormak yanlış 
olacağından iç ve dış nedenler altında incelenmelidir: ... 
 
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ VE NEDENLERİ ... 
benimtarihimleben.blogcu.com/...duraklama-donemi...nedenleri/364597... 

 
 
 

OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU DURAKLAMA 
DÖNEMİ. 
 
Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi - Vikipedi 
tr.wikipedia.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğu_duraklama_dönemi 

 
 
 

Osmanlı'da Duraklama Dönemi, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesiyle ... halkın devlete olan güveninin 
azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. 
Bu sayfayı 2 kez ziyaret ettiniz. Son ziyaret tarihi: 10.12.2013 
 
DURAKLAMA DÖNEMİ - giriş 
osmanlitarihi.5u.com/osmdrklm.htm 

http://www.atlaspazarlama.com/Ronesasta-Neredeydin-Geri-Kalmisligin-Kisa-Tarihi-_176969.html
http://www.gunlukkitap.com/politika-ve-siyaset/13281-13310-turkiyede-geri-kalmisligin-tarihi-9789944882088.html
http://www.gunlukkitap.com/12-politika-ve-siyaset
http://www.multifilesfind.com/results-i/ismail-cem
https://www.google.com.tr/search?q=allintitle:geri+kalm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+tarihi&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
http://rc08.wikidot.com/duraklama-doneminin-nedenleri
http://benimtarihimleben.blogcu.com/osmanli-devletinin-duraklama-donemi-ve-nedenleri/3645979
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu_duraklama_d%C3%B6nemi
http://osmanlitarihi.5u.com/osmdrklm.htm
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Duraklamanın Nedenleri bölümüne geç - DURAKLAMANIN NEDENLERİ. Osmanlı Devleti'nde gelişme 
duruyor. Duraklama adından da anlaşıldığı gibi artık  ... 
 
17 Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklamanın İç ve Dış Nedenleri | Sosyal ... 
www.sosyalbilgiler.gen.tr/17-yuzyil-osmanli-devleti-duraklamanin-ic-ve... 

 
 
 

3 Oca 2011 - 17. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (1579 -1699) Ø Sokullu Mehmet 
Paşa'nın ölümü (1579) ile Karlofça Antlaşması (1689) ... 
 
17 YY'da Osmanli Devleti Duraklama Donemi) Duraklamanin ... 
► 16:32► 16:32 
www.youtube.com/watch?v=xpHJWWs2oq0 

 

9 Eyl 2013 - KPSSVideoDersleri tarafından yüklendi 

17 YY'da Osmanli Devleti Duraklama Donemi) DuraklamaninNedenleri ... 19 YY'da Osmanli Devleti Dagilma 
Donemi) II Mahmut Donemi  ... 
 
Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi Nedenleri - haberustam.com 
haberustam.com/tag/osmanli-devletinde-duraklama-donemi-nedenleri/ 

 
 

6 Nis 2013 - Osmanlı Devletinde duraklama dönemi nedenleri nelerdir? Osmanlı Devletinde duraklama 
dönemi özellikleri nelerdir? Duraklama Dönemi. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Döneminin Nedenleri - Kpss Ders Notları 
www.kpssdersnotlari.org/osmanli-devleti-duraklama-doneminin-nedenle... 

 
 
 

Kpss ders notları sitemizin bu günkü yazısında Osmanlı Devleti Duraklama Döneminin Nedenleri ile devam 
ediyoruz. Osmanlı Devleti 'nde toplum bozulma. 
 
osmanlı devleti'nin duraklama dönemi duraklamanın sebepleri 
prensip.blogcu.com/...duraklama-donemi-duraklamanin-sebepleri/68097... 

 
 
 

OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ DURAKLAMANIN SEBEPLERİ. 
 
Ders: 1579-1699 Osmanlı Duraklama Dönemi | İzlesene.com Video 
► 39:05► 39:05 
www.izlesene.com/...duraklama-donemi/7024387 

 
 

7 Ağu 2013 

Osmanlı'da Duraklama Dönemi, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesiyle ... olan güveninin azalmasına ve iç 
isyanların çıkmasınaneden olmuştur. 
 
Osmanlı Duraklama Döneminin Nedenleri - Tarih Forum, Tarih, Forum ... 
www.tarih.gen.tr › ... › Osmanlı Tarihi › Osmanlı Duraklama Dönemi 
19 Kas 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

http://osmanlitarihi.5u.com/osmdrklm.htm#gt1
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/17-yuzyil-osmanli-devleti-duraklamanin-ic-ve-dis-nedenleri/
http://www.youtube.com/watch?v=xpHJWWs2oq0
http://www.youtube.com/watch?v=xpHJWWs2oq0
http://haberustam.com/tag/osmanli-devletinde-duraklama-donemi-nedenleri/
http://www.kpssdersnotlari.org/osmanli-devleti-duraklama-doneminin-nedenleri.html
http://prensip.blogcu.com/osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi-duraklamanin-sebepleri/6809791
http://www.izlesene.com/video/ders-1579-1699-osmanli-duraklama-donemi/7024387
http://www.izlesene.com/video/ders-1579-1699-osmanli-duraklama-donemi/7024387
http://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/2240-osmanli-duraklama-doneminin-nedenleri.html
http://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-tarihi/
http://www.tarih.gen.tr/forum/osmanli-duraklama-donemi/
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Ahmet(Duraklama Devri) döneminde yapılan değisiklikle Osmanlı Hanedanı içinde en yaslı ve akıllı olanın 
(EKBER ve ERSED) padisah ... 

 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi ve Nedenleri - Şafak Vaktim 
www.safakvaktim.com › Tarih 

 
 

28 Tem 2012 - Osmanlı Devleti İstanbul'un fethinden itibaren Yükselme Devri'ni yaşadı.Bu parlak devir 
1454'ten 1579'a kadar devam etti.1579 yılında ... 
 
Osmalı Devleti Duraklama Dönemi - tarihyardim - Blogcu.com 
tarihyardim.blogcu.com/osmali-devleti-duraklama-donemi/4310971 

 
 
 

Duraklama Dönemi'nde yeteneksiz kişiler sadrazamlık görevine getirildi. Bu durum halkın devlete olan 
güvenini azalttı, isyanların çıkmasına neden oldu. 
 
duraklama dönemlerinde şok diyetler yapmayın! - Seçil KENAR 
www.secilkenar.com.tr/.../duraklama--donemlerinde-sok-diyetler-yapma... 

 
 
 

>NEDEN YEMEK SONRASI UYKUM GELİYOR? ... ZAYIFLAMA HAKKINDA HER ŞEY >DURAKLAMA 
DÖNEMLERİNDE ŞOK DİYETLER YAPMAYIN! 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Döneminde Çıkan İsyanlar - KPSS Hazırlık 
kpsshazirlik.net/.../396-osmanli-devleti-duraklama-doneminde-cikan-isy... 

 
 

Osmanlı devleti duraklama döneminde çıkan isyanlar, isyanların nedenleri ve sonuçları. 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Test - derintarih - Blogcu.com 
derintarih.blogcu.com/osmanli-duraklama-donemi-test/3583735 

 
 
 

Osmanlı Tarihi Duraklama Gerileme Devri Testi 1. ... Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin 
dış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur  ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Sosyal Okulu 
www.sosyalokulu.com/altsayfa.asp?nedir=sayfa&id=103 

 
OSMANLI 
DEVLETİ'NİN DURAKLAMA 
NEDENLERİ. Osmanlı 
Devleti'nin DuraklamaDevri'ne 
gir¬mesinde etkili olan faktörler iç 
ve dış nedenlerden  ... 

duraklama devri - ekşi sözlük 
https://eksisozluk.com/?q=duraklama+dönemi 

 
 

genel olarak xvii. yüzyılı kapsayan duraklama devrinde osmanlı ... ve seyfiye - ilmiye işbirliği padişahların 
bile hayatlarının son bulmasına neden olmuştur. bu  ... 
 

http://www.safakvaktim.com/tarih/233-osmanli-doneminin-duraklama-donemi-ve-nedenleri
http://www.safakvaktim.com/tarih
http://tarihyardim.blogcu.com/osmali-devleti-duraklama-donemi/4310971
http://www.secilkenar.com.tr/makaleler/saglikli-zayiflama/duraklama--donemlerinde-sok-diyetler-yapmayin!-----.html
http://kpsshazirlik.net/kpss/genel-kultur/tarih/396-osmanli-devleti-duraklama-doneminde-cikan-isyanlar.html
http://derintarih.blogcu.com/osmanli-duraklama-donemi-test/3583735
http://www.sosyalokulu.com/altsayfa.asp?nedir=sayfa&id=103
https://eksisozluk.com/?q=duraklama+d%C3%B6nemi
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Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri - On5yirmi5 
www.on5yirmi5.com › Yaşam › Dünya Hali 

 
 

Dünya Hali, YAŞAM : Osmanlı İmparatorluğunun duraklama nedenleri nelerdir? ... I. 
Ahmet(Duraklama Devri) döneminde yapılan değişiklikle Osmanlı Hanedanı  ... 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi - Ekol Hoca,Fizik,Kimya ... 
ekolhocadersleri.blogspot.com/.../tarih-osmanli-devleti-duraklama-done... 

 
 
 

Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin bozulması  ... 
 
Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi | Bilgicik.Com - Türkçe ... 
www.bilgicik.com › ... › Tarih Ygs-Lys Hazırlık 

 
 

21 Haz 2013 - Duraklamanın Nedenleri,İç İsyanlar,İç İsyanların Nedenleri. 
 
OSMANLI DEVLETİNDE 17. YÜZYIL (DURAKLAMA DÖNEMİ ... 
sosyalbilgilerci.blogcu.com/osmanli...17...duraklama-donemi.../3580984 

 
 
 

YÜZYIL (DURAKLAMA DÖNEMİ) ISLAHATLARI Bu dönemde yapılan ıslahatların ...Islahatçılar 
sorunların nedenlerinden çok sonuçları üzerinde durmuşlardır. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Uflenti Forum Sitesi 
www.uflenti.com/...php/osmanli-devleti-duraklama-donemi-1119.html 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA NEDENLERİ. Osmanlı Devleti'nin DuraklamaDevri'ne gir¬mesinde 
etkili olan faktörler iç ve dış nedenlerden  ... 

 
Osmanlı duraklama dÖnemi (1579 – 1699) - Etüt Odası Öğrencilerin ... 
www.etutodasi.net/.../62728-osmanli-duraklama-donemi-1579-8211-16... 

 
 
 

Osmanlı duraklama dÖnemi (1579 – 1699) Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları. ...DURAKLAMA 
DÖNEMI PADISAHLARI : - III. ... DURAKLAMANIN SEBEPLERI 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi,Duraklamanın Sebebleri - harunhale ... 
harunhale.blogcu.com/...duraklama-donemi-duraklamanin.../3250269 

 
 
 

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :- III. ... OsmanlıDuraklama Dönemi,Duraklamanın 
Sebebleri ... DURAKLAMANIN SEBEPLERİ 
 
osmanlı devletinin duraklama döneminin dış nedenleri - Forum Lord 
www.formlord.org › Genel Kültür › Tarih Arşivi › Türk ve Osmanlı Tarihi 

 
 

21 May 2011 - osmanlı devletinin duraklama döneminin dış nedenleri nedir DIŞNEDENLER 1. 
İmparatorluğun Doğal Sınırlara Ulaşması: Doğal sınır, coğrafî ... 

http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/dunya-hali/109081/osmanli-devletinin-duraklama-nedenleri.html
http://www.on5yirmi5.com/yasam
http://www.on5yirmi5.com/yasam/dunya-hali
http://ekolhocadersleri.blogspot.com/2009/05/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.bilgicik.com/yazi/osmanli-devletinde-duraklama-donemi/
http://www.bilgicik.com/yazi/category/tarih-ygs-lys-hazirlik/
http://sosyalbilgilerci.blogcu.com/osmanli-devletinde-17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari/3580984
http://www.uflenti.com/showthread.php/osmanli-devleti-duraklama-donemi-1119.html
http://www.etutodasi.net/tarih-inkilap-tarihi-ders-notlari/62728-osmanli-duraklama-donemi-1579-8211-1699-a.html
http://harunhale.blogcu.com/osmanli-duraklama-donemi-duraklamanin-sebebleri/3250269
http://www.formlord.org/turk-ve-osmanli-tarihi/70390-osmanli-devletinin-duraklama-doneminin-dis-nedenleri.html
http://www.formlord.org/genel-kultur/
http://www.formlord.org/tarih-arsivi/
http://www.formlord.org/turk-ve-osmanli-tarihi/
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Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi 
osmanliyizbiz.awardspace.com/Donem_Duraklama.html 

 
 
 

Kısaca Osmanlı Devletinin duraklama dönemini şu şekilde açıklayabiliriz: ...Osmanlı'nın duraklama 
dönemine girmesinin altında çeşitli nedenler yatmaktadır. 
 
Duraklama Döneminde İç İsyanlar ve Sonuçları - Eğitime Dair 
egitimedair.net/tarih/2673-duraklama-doneminde-ic-isyanlar-ve-sonuclari 

 
 

Duraklama Döneminde İç İsyanlar ve Sonuçları: İstanbul İsyanları: İsyanlar, yeniçeriler ve sipahiler 
tarafından çıkarılmıştır. İstanbul İsyanlarının Nedenleri:. 
 
Osmanli Duraklama Donemi nedenleri - Ders İzle 
www.dersizlesene.com/etiket/Osmanli-Duraklama-Donemi-nedenleri.html 

 
 

Osmanli Duraklama Donemi nedenleri izle, Osmanli Duraklama Donemi nedenleriders videosu, 
Osmanli Duraklama Donemi nedenleri soruları. 
 
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ - baysungur 
baysungur.blogcu.com/osmanli-duraklama-donemi/5101293 

 
 
 

12 Mar 2009 - Duraklama Nedenleri: İç Nedenleri: * Merkezi yönetimin bozulması * Ordu ve donanmanın 
bozulması * Ek. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - mtlksnklc - Blogcu.com 
mtlksnklc.blogcu.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi/10510491 

 
 

OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ DURAKLAMANIN SEBEPLERİ A- İÇ. 
 
DURAKLAMA nedir?ÇÖZÜMÜ nedir? | benimdukandiyetim 
benimdukandiyetim.wordpress.com/.../duraklama-nedircozumu-nedir/ 

 
 
 

13 Ara 2012 - Duraklama nedir ne değildir,duraklamada ne yapmak gerekir? Aslında bu konu ... Hatta 
durağanlık döneminde bütün gün su yerine sadece yeşil çay içebilirsiniz diyor Dukan.Ama bunu 1-
2 ... Neden üzüldünüz ki?Kilo fazlanız  ... 
 
Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri ... 
cevaplar.mynet.com/soru...duraklama-donemine...ic-nedenleri.../126999 

 
 
 

Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri nelerdir? 
[PDF] 
 
47.osmanlı duraklama devri-3 - Memuriyet Haber 
www.memuriyethaber.com/.../47.OSMANLI-DURAKLAMA-DEVRİ-3.... 

http://osmanliyizbiz.awardspace.com/Donem_Duraklama.html
http://egitimedair.net/tarih/2673-duraklama-doneminde-ic-isyanlar-ve-sonuclari
http://www.dersizlesene.com/etiket/Osmanli-Duraklama-Donemi-nedenleri.html
http://baysungur.blogcu.com/osmanli-duraklama-donemi/5101293
http://mtlksnklc.blogcu.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi/10510491
http://benimdukandiyetim.wordpress.com/2012/12/13/duraklama-nedircozumu-nedir/
http://cevaplar.mynet.com/soru-cevap/osmanli-devletinin-duraklama-donemine-girmesinin-ic-nedenleri-nelerdir/126999
http://www.memuriyethaber.com/wp-content/uploads/47.OSMANLI-DURAKLAMA-DEVR%C4%B0-3.pdf
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gibi gelişmeler Duraklama Devri'nin başlamasına neden olmuştur. Buna göre;. I. ekonomik 
bozulmalar Duraklama Dönemi'ne giril mesinde etkili olmuştur,. II. 
 
Osmanlı Devleti Duraklamanın Nedenleri, Duraklama Dönemi ... 
www.benimyazim.com/osmanli-devleti-duraklamanin-nedenleri... 

 
 

yazar: Benim Yazim - 22 Google+ çevresinde 
11 Eyl 2013 - Osmanlı Devleti Duraklamanın Nedenleri, iç nedenler ve dışnedenler hakkında bilgi, konu 
özeti, kısaca araştırma, 
 
Duraklama Dönemi İsyanlar Ve Islahatlar 
www.tarihtendersler.com/nbk.asp?mk_id=216&id=25 

 
 
 

Duraklama Dönemi İsyanlar Ve Islahatlar. Son Güncelleme Tarihi: 23.02.2012 Okunma: 3348. DURAKLAMA 
DÖNEMİ İÇ İSYANLARI. Osmanlının Kuruluş ve ... 
 
Osmanlının Duraklama Dönemi - Yeni müfredata uygun türkçe ve ... 
edebiyatforum.com/tarih-konu.../osmanlinin-duraklama-donemi.html 

 
 

osmanlının duraklama dönemi, osmanlılarda duraklama, duraklamanın nedenleri, osmanlı iran savaşları, 
ferhat paşa antlaşması, nasuh paşa antlaşması, serav ... 
 
17.YÜZYIL İÇ İSYANLARI (DURAKLAMA DÖNEMİ)-1 - seydi80 
seydi80.blogcu.com/17-yuzyil-ic-isyanlari-duraklama-donemi.../738850 

 
 
 

30 Oca 2007 - OSMANLI DEVLETİ'NDE DURAKLAMA DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İÇ 
İSYANLAR;SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 17.Yüzyıld. 
 
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ Osmanlı... - KPSS Doktoru Levent ... 
https://www.facebook.com/LeventAcarbasFunClub/.../22854591065730... 

 
 

Osmanlı duraklama dönemi Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlayıp Karlofça Antlaşması'na kadar 
geçen dönemdir. Duraklamanın sebepleri 
 
Diyette Duraklama Nedir? | ZAYIFLATIR MI ACABA 
www.zayiflatirmi.com/diyette-duraklama-nedir.html 

 
 
 

Üstelik herkeste görülen bu duraklama dönemi irademiz dışında gerçekleşir. Peki diyet 
yaparken neden duraklama yaşarız? Kilo verme hızımız neden düşer? 
 
Osmanlının Duraklama Dönemine Girmesinin iç Nedenleri Nelerdir? 
www.frmsu.org/.../161631-osmanlinin-duraklama-donemine-girmesinin-... 

 
 

http://www.benimyazim.com/osmanli-devleti-duraklamanin-nedenleri-duraklama-donemi-hakkinda-bilgi.html
https://plus.google.com/109884218365650226985
https://plus.google.com/109884218365650226985
http://www.tarihtendersler.com/nbk.asp?mk_id=216&id=25
http://edebiyatforum.com/tarih-konu-anlatimi/osmanlinin-duraklama-donemi.html
http://seydi80.blogcu.com/17-yuzyil-ic-isyanlari-duraklama-donemi-1/738850
https://www.facebook.com/LeventAcarbasFunClub/posts/228545910657309
http://www.zayiflatirmi.com/diyette-duraklama-nedir.html
http://www.frmsu.org/osmanli-tarihi/161631-osmanlinin-duraklama-donemine-girmesinin-ic-nedenleri-nelerdir.html
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Duraklama dönemi a) Merkezi yönetimde görülen bozulmalar b) Ekonominin bozulması c) 
Askeri ... Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri. 
 
Osmanlı devletinin duraklama dönemi özet bilgi | Tarih 40454 
www.durumum.com › Forum › Bilgi Merkezi › Tarih 

 
 
 

Osmanlı devletinin duraklama dönemi özet bilgi bilgi, Osmanlı devletinin duraklama dönemi özet 
DURAKLAMANIN SEBEPLERİ A- İÇ NEDENLER 1 Devlet ... 
 
Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemindeki dış nedenler nelerdir ... 
www.msxlabs.org/.../225616-osmanli-devletinde-duraklama-doneminde... 

 
 
 

10 Oca 2009 - 10 gönderi 

osmanlı devletinde duraklama dönemindeki dış nedenlerle ilgili ayrıntılı bilgi. 
 
Bolum 10 Osmanli Devleti Duraklama Donemi - tarihcisuathoca ... 
tarihcisuathoca.blogcu.com/bolum-10...duraklama-donemi/3213418 

 
 

DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699) ... Gelir Kaynaklarının Azalması: Osmanlı maliyesi bu dönemde 
aşağıdaki nedenler yüzünden bozulmaya yüz tutmuştur:. 
[PPT] 
 
Slayt 1 - Enka Middle School Blog 
enkaschoolsmiddle.edublogs.org/files/.../osmanli-duraklama-donemi.ppt 

 
 
 

DURAKLAMA DÖNEMİ ... Osmanlı Devleti Duraklama döneminde Avusturya,Lehistan,Venedik ve özellikle 
Rusya ile ... DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ. 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Video | YGS - LYS | Konu Anlatımı, 9 ... 
www.derscalisiyorum.com/tarih.../osmanli-duraklama-donemi-video.htm... 

 
 
 

23 Haz 2011 - Gelen aramalar: etkin ders tarih konu anlatımlı osmanlı 17 yüzyıl 
duraklama,osmanlıda duraklama dönemi nedenleri,osmanlı tarihi sokullu  ... 
 
Osmanlı Devletin'de Duraklama Dönemi Nedenleri 
www.yasambu.com/forum/showthread.php?t=53833 

 
 

20 Kas 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

Osmanlının Duraklama Döneminin Nedenleri Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi Hakkında Bilgiler 
Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi ... 
 
17.yy Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | @infobik 
www.infobik.com/2011/03/17-yy-osmanli-devleti-duraklama-donemi/ 

 
 
 

http://www.durumum.com/tarih/osmanli-devletinin-duraklama-donemi-ozet-bilgi-t40454.html
http://www.durumum.com/frm-tr/
http://www.durumum.com/bilgi-mezkezi/
http://www.durumum.com/tarih/
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/225616-osmanli-devletinde-duraklama-donemindeki-dis-nedenler-nelerdir.html
http://tarihcisuathoca.blogcu.com/bolum-10-osmanli-devleti-duraklama-donemi/3213418
http://enkaschoolsmiddle.edublogs.org/files/2009/03/osmanli-duraklama-donemi.ppt
http://www.derscalisiyorum.com/tarih-konu-anlatimli-videolar/osmanli-duraklama-donemi-video.html
http://www.yasambu.com/forum/showthread.php?t=53833
http://www.infobik.com/2011/03/17-yy-osmanli-devleti-duraklama-donemi/
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10 Mar 2011 - Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde bir çok sebep vardır.Bunlar;. 
Duraklamanın nedenleri. 17.yy Duraklama Nedenleri. 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Nedenleri | Kutupane.Com | Kütüphane ... 
www.kutupane.com/?tag=osmanli-duraklama-donemi-nedenleri 

 
 

Kpss Tarih – Osmanlı Duraklama Dönemi Konusu, Kpss Tarih – Osmanlı Duraklama Dönemi, 
Osmanlı Duraklama Dönemi nedenleri, Osmanlı Duraklama ... 
 
Duraklama Dönemi Islahatçıları Osmanlı Devleti ... - Not Denizi 
www.notdenizi.com/duraklama-donemi-islahatcilari-21619/ 

 
 
 

4 Eki 2012 - 1 Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Islahatçıları – Duraklama ...Osmanlı Devlet Adamlarının 
Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri: 
 
Duraklama Dönemi Islahat Hareketleri - Sosyalbilge 
www.sosyalbilge.com/...duraklama.../181-duraklama-donemi-islahat-har... 

 
 
 

DURAKLAMA DEVRİ ISLAHAT HAREKETLERİ (17.yüzyıl): Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak 
İstemelerinin Nedenleri: Osmanlı Devletinin savaslarda  ... 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi ~ Ekol Hoca, Konu Anlatımı ... 
www.ekol-hoca.net/2012/.../tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.ht... 

 
 
 

Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin bozulması  ... 
 
Duraklama Dönemi Osmanlı Siyasi Tarihi ve Islahat Çalışmaları ... 
okul.selyam.net/docs/index-13431.html 

 
 
 

Duraklama Dönemi Osmanlı Siyasi Tarihi ve Islahat Çalışmaları Final Yayınları ÖSS Tarih ... DURAKLAMA 
DÖNEMİ (17. ... DURAKLAMANIN NEDENLERİ. 
 
Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri ... 
www.mobno.com/.../osmanl-devletinin-duraklama-donemine-girmesinin... 
Merkezi yönetimde görülen bozulmalar. & lt;p class="style101" 0cm 4px 1px; padding: 0px; text-align: 
justify; text-indent: 10px; line-height: 13px; font-size: 10pt ... 
 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ - globaltarih 
globaltarih.blogcu.com/osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi/4454374 

 
 

21 Kas 2008 - OSMANLI DEVLETİ NİN DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ NİN... sorunlarının iç ve 
dış nedenlerden kaynaklanmakta olduğu görülür. 
Osmanlı devleti duraklama dönemi - forsa61 - Blogcu.com 
forsa61.blogcu.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi/3149355 

 

http://www.kutupane.com/?tag=osmanli-duraklama-donemi-nedenleri
http://www.notdenizi.com/duraklama-donemi-islahatcilari-21619/
http://www.sosyalbilge.com/index.php/osmanl-tarihi/osmanl-duraklama-doenemi/181-duraklama-donemi-islahat-hareketleri
http://www.ekol-hoca.net/2012/03/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://okul.selyam.net/docs/index-13431.html
http://www.mobno.com/tarih/osmanl-devletinin-duraklama-donemine-girmesinin-ic-nedenleri-nelerdir
http://globaltarih.blogcu.com/osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi/4454374
http://forsa61.blogcu.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi/3149355
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12 Şub 2012 - Osmanlı Duraklama Dönemi 1579-1699 --Osmanlı devleti ... devletının bu İlerlemeye ayak 
uyduramaması Duraklama döneminin diş nedenleri  ... 
 
Osmanlı Duraklama Devri - KPSS Dershanesi 
www.kpssdershanesi.com/osmanli-duraklama-devri.html 

 
 
 

Osmanlı Duraklama Devri. DURAKLAMA DEVRİ (1579-1699) İç nedenleri. Ordu ve donanmanın bozulması 
Merkezî yönetimin bozulması Ekonominin bozulması  ... 
 
10. sınıf tarih osmanlı devleti'nin duraklama dönemi testleri | 
testleri.gen.tr/.../10-sinif-tarih-osmanli-devletinin-duraklama-donemi-test... 

 
 
 

5 Mar 2012 - Categories: Tarih Tags: 10. sınıf tarih osmanlı devleti'nin duraklama dönemi testi çöz, 10. sınıf 
tarih osmanlı devleti'nin duraklama dönemi ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Vedat Akbulak - Asya Ahileri 
asyaahileri.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi_h76.html 

 
 
 

4 Şub 2013 - Duraklama'nın iç ve dış nedenlerden kaynaklandığını görmekteyiz. ...Duraklama 
Dönemi Osmanlı Devlet Siyaseti: Duraklama Dönemi Osmanlı  ... 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi - Sinavvar.Ne 
www.sinavvar.net › tarih video ders 

 
 
 

Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin bozulması  ... 
 
Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Nedenleri - Nkfu 
www.nkfu.com › BİLGİ DÜNYASI 

 
 

29 Kas 2013 - Duraklama Dönemi'ndeki padişahlar şunlardır: ✓ III. ... Bütün bunedenler, halkın ve 
yöneticilerin padişaha olan güveninin sarsılmasına ve  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Soruları 
www.yazilisorulari.org/.../2279-osmanli-duraklama-donemi-sorulari.htm... 

 
 
 

8 Kas 2009 - 4 gönderi - 4 yazar 

4) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama döneminin özellikleri ... 10) Duraklama Devri' nde Yeniçeri 
isyanlarının belli başlı nedenleri vardır. 
 
osmanlı duraklama dönemi nedenleri | konuanlat.com 
www.konuanlat.com/etiket/osmanli-duraklama-donemi-nedenleri 

 

http://www.kpssdershanesi.com/osmanli-duraklama-devri.html
http://testleri.gen.tr/tag/10-sinif-tarih-osmanli-devletinin-duraklama-donemi-testleri
http://asyaahileri.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi_h76.html
http://www.sinavvar.net/2010/08/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.sinavvar.net/search/label/tarih%20video%20ders?max-results=20
http://www.nkfu.com/osmanli-imparatorlugu-duraklama-nedenleri/
http://www.nkfu.com/category/bilgi-dunyasi/
http://www.yazilisorulari.org/tarih-ve-inkilap-tarihi-soru-bankasi-ve-testler/2279-osmanli-duraklama-donemi-sorulari.html
http://www.konuanlat.com/etiket/osmanli-duraklama-donemi-nedenleri
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15 Oca 2013 - KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Videolu Konu Anlatım videolu anlatım, KPSS Tarih 
Osmanlı Duraklama Dönemi Videolu Konu Anlatım ... 
 
ASBAVA: Duraklama Dönemi 
asbava.blogspot.com/2012/06/duraklama-donemi.html 

 
 

9 Haz 2012 - Duraklama Dönemi. Osmanlılar 17 yy dan itibaren Duraklama Dönemine girmiştir. 
Duraklama Nedenleri. İç ve Dış olarak ikiye ayrılır. 
 
Tarih 10 Soru-Cevap 
www.tarihogretmeni.com/tarih2sorucevap.htm 

 
 
 

Fatih döneminde Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir? ..... Osmanlı 
Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri nelerdir? 
 
XVII YY. OSMANLI İMPARATORLUĞU DURAKLAMA DÖNEMİ ... 
www.wattpad.com/3516385-xvii-yy-osmanli-imparatorluğu-duraklama-... 

 
 

22 Şub 2012 - 4) Duraklama Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri;. a) Bu dönemde ıslahatlar kişilere bağlı 
kaldı. b) İsyanların gerçek nedenleri üzerinde  ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 1579-1699 - Aygunhoca.com 
aygunhoca.com › Kpss › Kpss Tarih 

 
 
 

23 May 2010 - Sadece duraklama döneminde yanı 100 gibi bir dönemde 61 vezir görev yaptı. ... Buda 
burada eşkıyaların türemesine neden oldu. Eyaletlerde  ... 
[PPT] 
 
OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ Osmanlı Tarihinde ... 
www.etkinlikpaylas.com/indir/attachment.php?attachmentid=132&d... 

 
 
 

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRMESİNİN NEDENLERİ ? 1. DURAKLAMANIN 
İÇ NEDENLERİ. 1- Merkezi Yönetimdeki Bozulmalar :. 
 
Duraklama Dönemi 
www.sosyalbilgileralandersleri.com/?pnum=80...Duraklama%20Dönemi 

 
 

Sebepleri: 1- Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların bu zenginliğe ulaşma ...Duraklama dönemi: 
Sokollu Mehmet Paşa'nın 1579'da ölümünden 1683 II. 
 
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Duraklama Devri ) - İlköğretim Dersleri 
www.ilkogretimdersleri.net/.../288-17-yuzyilda-osmanli-devleti--durakla... 

 
 
 

http://asbava.blogspot.com/2012/06/duraklama-donemi.html
http://www.tarihogretmeni.com/tarih2sorucevap.htm
http://www.wattpad.com/3516385-xvii-yy-osmanli-imparatorlu%C4%9Fu-duraklama-d%C3%B6nemi
http://aygunhoca.com/kpss/121-kpss-tarih/1469-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://aygunhoca.com/kpss.html
http://aygunhoca.com/kpss/121-kpss-tarih.html
http://www.etkinlikpaylas.com/indir/attachment.php?attachmentid=132&d=1325087115
http://www.sosyalbilgileralandersleri.com/?pnum=80&pt=Duraklama%20D%C3%B6nemi
http://www.ilkogretimdersleri.net/7-sinif-tum-dersler/288-17-yuzyilda-osmanli-devleti--duraklama-devri-.html
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osmanlıda duraklama dönemi ve bu dönemde yaşananlar. ... Kırım Hanlığı'nın gereken desteği vermemesi 
Osmanlı Devleti'nin yenilmesine neden olmuştur. 
 
Osmanlı Devletinde 17. YY. Siyasi Durum - Osmanlı ... - Uslanmam 
www.uslanmam.com › GENEL KÜLTÜR › Tarih Bölümü › Tarih 

 
 
 

25 Ara 2006 - 1 gönderi 

Siyasi Durum - Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi OSMANLI ... DURUM-DURAKLAMA 
DÖNEMİ DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ ... 
 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi konulu ders ve çalışma notu ... 
www.dersimiz.com/.../Osmanli-Devletinin-Duraklama-Donemi-oku-222... 

 
 
 

... ders ve çalışma notu. Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi ... Murat Dönemi Osmanlı İran İlişkileri: 
İran'ın iç karışıklıkları ... Savaşın Nedenleri: Avusturya'nın  ... 
 
duraklama dönemi siyasi olayları - Ödev Arşiv 
www.odevarsiv.com/ara/duraklama-dönemi-siyasi-olayları/PDF 

 
 

duraklama dönemi siyasi olayları ödevi için bütün duraklama dönemi siyasi olayları... İmparatorluğun 
duraklama nedenleri ... devleti nin siyasi olayları XVII. ve  ... 
 
osmanlılarda duraklama dönemi test - 1 
www.egitimim.com/Oss_Lgs/.../Osmanlilarda_Duraklama_Test_1.htm 

 
 
 

OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ TEST - 1. 1. ... Dönemi'nde Osmanlı Devlet adamlarının yaptığı 
ıslahatların başarısız olma nedenlerinden biri değildir? 
 
Osmanlı'da II.Beyazıt döneminde neler oldu? - merakName 
www.merakname.com/osmanlida-ii-beyazit-doneminde-neler-oldu/ 

 
 

Bu nedenle, bu devre yükselme döneminde yaşanan bir duraklama devri de denir. Bu şekilde 
isimlendirilmesinin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;. Beyazıt'ın  ... 
 
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ | KPSS Bloğu 
kpssblogu.wordpress.com/2010/01/22/osmanli-duraklama-donemi/ 

 
 

22 Oca 2010 - Duraklama Nedenleri: İç Nedenleri: Merkezi yönetimin bozulması Ordu ve donanmanın 
bozulması Ekonominin bozulması Eğitim sisteminin ... 
 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ... 
www.mutenindunyasi.com/osmanli-devletinin-duraklama-ve-gerileme-d... 

 
 
 

Yeniçeri Ocağında, duraklama dönemine kadar “Ocak devlet İçindir. ... hangisi, Osmanlı 
İmparator¬luğunun duraklamasına yol açan iç neden¬lerden biridir? 

http://www.uslanmam.com/tarih/27378-osmanli-devletinde-17-yy-siyasi-durum-osmanli-devletinde-duraklama-donemi.html
http://www.uslanmam.com/genel-kultur/
http://www.uslanmam.com/tarih-bolumu/
http://www.uslanmam.com/tarih/
http://www.dersimiz.com/ders_notlari/Osmanli-Devletinin-Duraklama-Donemi-oku-22212.html
http://www.odevarsiv.com/ara/duraklama-d%C3%B6nemi-siyasi-olaylar%C4%B1/PDF
http://www.egitimim.com/Oss_Lgs/OSS_Tarih/Osmanlilarda_Duraklama_Test_1.htm
http://www.merakname.com/osmanlida-ii-beyazit-doneminde-neler-oldu/
http://kpssblogu.wordpress.com/2010/01/22/osmanli-duraklama-donemi/
http://www.mutenindunyasi.com/osmanli-devletinin-duraklama-ve-gerileme-donemi-test.html
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II.BAYEZID DÖNEMİ - TARİHE BAKIŞ - SEDAT ŞAHİN 
www.tarihebakis.com/genelt.asp?id=162&ad=II... 

 
 
 

Osmanlılar'ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur. Bu dönem siyasi olarak yükselme devri 
içinde duraklama devri olarak kabul edilir. Cem Sultan  ... 
 
Anne Kaz | Dukan duraklama 
www.annekaz.com/etiket/dukan-duraklama 

 
 

Dukan Diyeti'inde en çok aldığım soru ve gördüğüm sorunlardan birisi duraklama dönemi. Dukan 
Diyeti'nde duraklama. Dukan kitabında duraklama ile ilgili 288  ... 
 
[Osmanlı Tarihi] Kuruluş - Yükseliş - Duraklama - Gerileme ... 
www.maxigame.org/.../osmanli-tarihi-kurulus-yukselis-duraklama-gerile... 

 
 
 

8 Eyl 2010 - Osmanlı Beyliği'nin Büyüme Nedenleri .... I. Ahmet(Duraklama Devri)döneminde yapılan 
değişiklikle Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı ve akıllı  ... 
 
Duraklama Döneminde Yapılan Savaşlar - Delinetciler.net 
www.delinetciler.net › ... › Türk Ve Dünya Tarihi › Türk Tarihi 

 
 
 

Duraklama Döneminde Yapılan Savaşlar Duraklama Dönemi İran, Avusturya, Lehistan ... Hz Muhammed 
Döneminde Yapılan Savaşlar Nedenleri ve Sonuçları. 
 
Duraklama Dönemi - AtaTürkçe Düşünen Forum 
atdf.positifforum.com/t49-duraklama-donemi 

 
 

Konu: Duraklama Dönemi Paz Ocak 11, 2009 9:16 pm ... makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas 
yoluyla dağıtılması gibi nedenler etkili olmuştur. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - TurkeyArena 
www.turkeyarena.net › Lise Dersleri › Tarih 

 
 

30 May 2009 - 2 gönderi - 1 yazar 

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Duraklamanın Nedenleri A. İç Nedenler : 1. Merkezi Yapıdaki 
Bozulmalar : Padişahlık Makamının ... 
 
Duraklama Dönemi Islahatları - CeReZFoRuM 
https://www.cerezforum.com/.../115209-duraklama-donemi-islahatlari.ht... 

 
 

8 Ara 2012 - 6 gönderi - 3 yazar 

Nedenleri: - Devlet otoritesinin bozulması. - Yeniçeri ocağının düzen ve disiplinin bozulması. - Maliyenin 
bozulması ve düşük ayarda akçe ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi tarih videolu dersler izle 2012 - Ders izle 

http://www.tarihebakis.com/genelt.asp?id=162&ad=II.BAYEZID%20D%D6NEM%DD
http://www.annekaz.com/etiket/dukan-duraklama
http://www.maxigame.org/forum/f407/osmanli-tarihi-kurulus-yukselis-duraklama-gerileme-dagilma-genis-ozet-96929/
http://www.delinetciler.net/turk-tarihi/154648-duraklama-doneminde-yapilan-savaslar.html
http://www.delinetciler.net/turk-ve-dunya-tarihi/
http://www.delinetciler.net/turk-tarihi/
http://atdf.positifforum.com/t49-duraklama-donemi
http://www.turkeyarena.net/tarih/28765-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.turkeyarena.net/lise-dersleri/
http://www.turkeyarena.net/tarih/
https://www.cerezforum.com/osmanli-tarihi/115209-duraklama-donemi-islahatlari.html
http://konuanlatim.net/osmanli-duraklama-donemi-tarih-videolu-dersler-izle-2012.html
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konuanlatim.net/osmanli-duraklama-donemi-tarih-videolu-dersler-izle-2... 
 
 

Etiketler: osmanlı duraklama dönemi nedenleri, osmanlı duraklama dönemi olayları, osmanlı duraklama 
dönemi padişahları, osmanlı duraklama dönemi slayt,  ... 
 
YÜKSELİŞ, DURAKLAMA VE DÜŞÜŞ DÖNEMİ - AV 
www.avrupagazete.com/.../14224-yukselis-duraklama-ve-dusus-donemi.... 

 
 
 

24 Haz 2013 - YÜKSELİŞ, DURAKLAMA VE DÜŞÜŞ DÖNEMİ. ... konu ile ilgili geniş bir yazı yazmış ve AKP'deki 
bu düşüşün nedenlerini sizlerle paylaşmıştık. 
[DOC] 
 
osmanlılarda duraklama dönemi 1579 - Bilecik İl Halk Kütüphanesi 
www.bilecikkutup.gov.tr/ktlg/1072012141175.doc 

 
 
 

OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ ( 1579 – 1699 ) Osmanlı ... DURAKLAMANINNEDENLERİ ... Bu 
dönemde başta bulunan padişahlar şunlardır: III. 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi | Pratik Ders Notlari 
pratikdersler.blogspot.com/2013/03/osmanl-duraklama-donemi.html 

 
 

25 Mar 2013 - Osmanlı Devletinin duraklama dönemine göz atacak olursak bu dönemde 
fetihler ... Osmanlı Devletindeki Duraklamanın sebepleri ikiye ayrılır. 
 
Duraklama ve reformlar (1683–1827 | Tarih kitabının kayıp sayfası 
muratpoyrazzz.wordpress.com/.../duraklama-ve-reformlar-1683-1827/ 

 
 

Duraklama ve reformlar (1683–1827. Duraklama Dönemi padişahları. Duraklamanedenleri. duraklama 
dönemi haritası. Ana madde: Deneyimsiz kişilerin tahta  ... 
 
Osmanlı Devletinde 17. YY. Siyasi Durum - Osmanlı Devletinde ... 
www.turkmmo.com › ... › Tarih ve İnkılap Tarihi 

 
 

17 Oca 2011 - 1 gönderi 

OSMANLI DEVLETİNDE 17.Y.Y. SİYASİ DURUM-DURAKLAMA DÖNEMİDURAKLAMANIN 
İÇ NEDENLERİ PADİŞAHLARIN VE DEVLET ... 
 
Osmanli Tarihi ile ilgili Konu Anlatimlari | Sınıf Evrakları 
sinifevraklari.net/2013/07/20/osmanli-tarihi-ile-ilgili-konu-anlatimlari/ 

 
 

20 Tem 2013 - Koyunhisar Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri .... Osmanlı Devleti Duraklama 
Dönemi İle İlgili Konu Anlatımlar (1579 – 1699) 
 
OSMANLI TARİHİ TEST SORULARI (ÇIKMIŞ SORULAR) IV 
www.sorucenneti.net/.../osmanli-tarihi-test-sorulari-cikmis-sorular-iv.htm... 

 
 

http://www.avrupagazete.com/necdet-sivasli/14224-yukselis-duraklama-ve-dusus-donemi.html
http://www.bilecikkutup.gov.tr/ktlg/1072012141175.doc
http://pratikdersler.blogspot.com/2013/03/osmanl-duraklama-donemi.html
http://muratpoyrazzz.wordpress.com/osmanli-imparatorlugu/duraklama-ve-reformlar-1683-1827/
http://www.turkmmo.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/757709-osmanli-devletinde-17-yy-siyasi-durum.html
http://www.turkmmo.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/
http://sinifevraklari.net/2013/07/20/osmanli-tarihi-ile-ilgili-konu-anlatimlari/
http://www.sorucenneti.net/tarih/osmanli-tarihi-test-sorulari-cikmis-sorular-iv.html
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15 Tem 2012 - 65 Yeniçeri ocağında duraklama dönemine kadar “ocak devlet içindir”... İmparatorluğu'nun 
duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir? 
 
Duraklama gerileme ve soru cevaplar - SlideShare 
www.slideshare.net/pesimistec/duraklama-gerileme-ve-soru-cevaplar 

 
 
 

2 May 2012 - YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ (DURAKLAMA DÖNEMİ) (1579-1699) Osmanlı Devletinin 
Duraklama Nedenleriİç Nedenler Dış  ... 
 
Osmanlı Devleti duraklama dönemi 1579 – 1699 | Sosyalcim.org 
www.sosyalcim.org/osmanli-devleti-duraklama-donemi-1579-1699/ 

 
 

27 Oca 2013 - Duraklama Dönemi Padişahları III. ... Osmanlı Devleti'nin duraklamanedenleri: ... bozulması 
devlete karşı isyanların çıkmasına neden oldu. 
 
Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi İsyanları Nelerdir Özellikleri 
teknonline.com › Genel › Tarih 

 
 

16 Eyl 2012 - Bu yazıda da Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi İsyanları Nelerdir Özellikleri ile 
ilgili ... Celali İsyanları (Anadolu- Taşra) Nedenleri:. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Ders Notları, KPSS Hazırlık ... 
www.kpss10.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi-t262.0.html 

 
 

28 Şub 2010 - OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ... Duraklama dönemiisyanları. ... Koçi Bey 
Risaliyesi (duraklama nedenleri – çözüm yolları). 
 
OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ ( 1579 - 1699 ) - Muhteva.com 
www.muhteva.com › ... › Tarih Konu Anlatımları 

 
 
 

23 May 2007 - 4 gönderi - 3 yazar 

OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ ( 1579 - 1699 ) Osmanlı Tarihinde ... Ağır vergiler köylünün 
toprağını terketmesine neden oldu. 
 
Tarih notlarım 4. Hafta by Funda_DELT :) 
www.iolpmezunu.com › ... › Kpss Genel Kültür Tarih 

 
 

27 Ara 2012 - Murat hem yukselme hem de duraklama dönemi padişahlarıdır. Duraklamanın nedenleri : A- 
iç nedenler -Merkezi idarenin bozulması  ... 
 
Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri - Main-Board 
www.mainboard24.com › Genel Kültür › Tarih › Osmanlı Tarihi 

 
 
 

25 Tem 2011 - Duraklama Devri Islahatları - Duraklama Devri Islahatları 
Nedir ...İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından, isyanlar bir  ... 

http://www.slideshare.net/pesimistec/duraklama-gerileme-ve-soru-cevaplar
http://www.sosyalcim.org/osmanli-devleti-duraklama-donemi-1579-1699/
http://teknonline.com/osmanli-devletinde-duraklama-donemi-isyanlari-nelerdir-ozellikleri.html
http://teknonline.com/category/genel
http://teknonline.com/category/genel/tarih
http://www.kpss10.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi-t262.0.html
http://www.muhteva.com/osmanlilarda-duraklama-donemi-1579-1699-a-t11003.html
http://www.muhteva.com/tarih-konu-anlatimlari-f430.html
http://www.iolpmezunu.com/f310/tarih-notlarim-4-hafta-funda_delt-39430/
http://www.iolpmezunu.com/f310/
http://www.mainboard24.com/osmanli-tarihi/561172-duraklama-devri-islahatlarinin-genel-ozellikleri.html
http://www.mainboard24.com/genel-kultur/
http://www.mainboard24.com/tarih/
http://www.mainboard24.com/osmanli-tarihi/
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Osmanlı Tarihi Soru ve Cevaplar-4 : Hakkında Bilgi 
www.hakkinda-bilgi-nedir.com/osmanli-tarihi-soru-ve-cevaplar-4-nedir+... 

 
 
 

103- Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile başlayan dönem hangisidir? 104- Osmanlı 
Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri  ... 
duraklama dönemi nedenleri ile ilgili aramalar 
duraklama dönemi dış nedenleri 
duraklama döneminin dış nedenleri 
osmanlı duraklama dönemi nedenleri 
duraklama dönemi sonuçları 
duraklama dönemi ıslahatları 
duraklama dönemi padişahları 
duraklama döneminin iç nedenleri 
duraklama dönemi sebepleri 

17.Yüzyılda Osmanlı Ekonomisinin Zayıflama Nedenleri | Ödev ... 
www.odevcevaplari.com/.../17-yuzyilda-osmanli-ekonomisinin-zayiflam... 

 
 
 

7 Mar 2013 - Yüzyılda Osmanlı Ekonomisinin Zayıflama Nedenleri. Osmanlı'daDuraklama Dönemi, Sokullu 
Mehmet Paşa'nın ölmesiyle başlamıştır. 
 
Osmanlı Devleti duraklama dönemi - TurkBoard 
www.turkboard.com › Kültür & Medya › Tarih › Osmanlı Tarihi 

 
 

9 Tem 2007 - 1 gönderi - 1 yazar 

Devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların 
çıkmasına neden olmuştur. Deneyimsiz  ... 
 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Nedenleri Konu Anlatımı | Ders İzle 
www.dersizle.net/osmanli-devletinin-duraklama-nedenleri-konu-anlatimi... 

 
 

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Nedenleri sebepleri Konu Anlatımı Osmanlı Devleti'nin... I. 
Ahmet(Duraklama Devri) döneminde yapılan değişiklikle Osmanlı  ... 
 
OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ SLAYTI SUNUMU İNDİR 
www.sunusitesi.com/dosgos-9975-OSMANLI_DEVLETI_DURAKLAM... 

 
 
 

OSMANLI DEVLETI DURAKLAMA DONEMI SLAYT OSMANLI DEVLETI DURAKLAMA DONEMI SLAYTI 
SUNUMU INDIR. 
 
Osmanlı Devlati nin Duraklama, Gerileme ve Çöküş Devri 
www.anadolutayfasi.net › Yaşama Dair › Tarih 

 
 
 

Osmanlı Devlati'nin Duraklama, Gerileme ve Çöküş Devri İÇ ÇALKANTILAR VE İSYANLAR 
İsyanların Nedenleri ve Özellikleri 17.yüzyıla girildiğinde Osmanlı. 
 

http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/osmanli-tarihi-soru-ve-cevaplar-4-nedir+osmanli-tarihi-soru-ve-cevaplar-4-hakkinda-bilgi
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+d%C4%B1%C5%9F+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIcHENUCKAA
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6neminin+d%C4%B1%C5%9F+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIgHENUCKAE
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=osmanl%C4%B1+duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIkHENUCKAI
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+sonu%C3%A7lar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIoHENUCKAM
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+%C4%B1slahatlar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIsHENUCKAQ
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+padi%C5%9Fahlar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIwHENUCKAU
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6neminin+i%C3%A7+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CI0HENUCKAY
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+sebepleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CI4HENUCKAc
http://www.odevcevaplari.com/tarih/17-yuzyilda-osmanli-ekonomisinin-zayiflama-nedenleri/
http://www.turkboard.com/osmanli-devleti-duraklama-donemi-vt128162.html
http://www.turkboard.com/kultur-amp-medya-vf76.html
http://www.turkboard.com/tarih-vf604.html
http://www.turkboard.com/osmanli-tarihi-vf605.html
http://www.dersizle.net/osmanli-devletinin-duraklama-nedenleri-konu-anlatimi.html
http://www.sunusitesi.com/dosgos-9975-OSMANLI_DEVLETI_DURAKLAMA_DONEMI_SLAYTI_SUNUMU_INDIR.html
http://www.anadolutayfasi.net/tarih/27007-osmanli-devlati-nin-duraklama-gerileme-cokus-devri.html
http://www.anadolutayfasi.net/yasama-dair/
http://www.anadolutayfasi.net/tarih/
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osmanlı devleti duraklama dönemi ÖZET- KPSS Cafe Forum 
www.kpsscafe.com › ... › KPSS B Grubu Hazırlık (Önlisans-Lise) 

 
 
 

1 May 2010 - 2 gönderi - 2 yazar 

sadrazam sokullu mehmet paşanın ölümünden karlofça antlaşmasına kadar geçen süreyi kapsar. 
osmanlının yıkılmasındaki iç nedenler; ... 
 
Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi Eğitim Blogları | Yazarkafe 
yazarkafe.hurriyet.com.tr/.../osmanli-devletinin-duraklama-donemi.htm 

 
 

Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi DIŞ NEDENLER Devletin doğal sınırlarına ulaşması (Doğuda İran, 
Kuzeyde Rusya, Batıda Avusturya) Avrupada merkezi  ... 
 
17. yy. Osmanlı'da duraklama dönemi - F Tipi Blog 
www.f-blog.info/17-yy-osmanlida-duraklama-donemi/ 

 
 
 

31 May 2011 - Osmanlı'da duraklama dönemi. ... #17yyOsm duraklamanın dışnedenleri doğal sınırlar, 
coğrafi keşifler, rönesans, merkantalizm ve sanayi  ... 
 
osmanlı devleti duraklama dönemi ve nedenleri - Ödev Sitesi 
www.odevburada.com/.../osmanli-devleti-duraklama-donemi-ve-nedenle... 

 

osmanlı devleti duraklama dönemi ve ödev indir, tez, ödev . odev-indir (24908) 
 
Osmanlı Devleti Gerileme Döneminin Başlıca Nedenleri | Bilgi Birikimi 
bilgibirikimi.net › Tarih 

 
 
 

yazar: İbrahim Erdoğan - 23 Google+ çevresinde 
25 Tem 2012 - Osmanlı Tarihi incelenirken, devletin 622 yıllık tarihi beş ana başlıkta incelenir. Bunlar; 
kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme. 
[DOC] 
 
10. Sınıf Tarih Ders Notları - Milli Eğitim Bakanlığı 
mebk12.meb.gov.tr/meb_iys.../25124921_02tarhııdersnotlarıdk.doc 

 
 

... DÖNEMİ(1453-1579). 3- DURAKLAMA DÖNEMİ:(1579-1683) ..... Bu ekonomikneden Coğrafi Keşiflerin 
de nedeni olacaktır. 2. Bizans'ın Türklere karşı  ... 
 
17 . Yüzyıl Duraklama Dönemi Islahatları Nelerdir Hakkında Bilgi | 
www.serdarhan.com/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari-nelerdir-26... 

 
 

24 Eyl 2013 - Yüzyıl Duraklama Dönemi Islahatları ve Özellikleri Nelerdir ... Islahatçılar 
problemlerin nedenlerinden çok neticeleri üstünde durmuşlardır . 
 
Duraklamanın (buhran) Nedenleri - Ders notları 
www.dersnotlari.gen.tr/duraklamanin-buhran-nedenleri/ 

 

http://www.kpsscafe.com/forum/kpss-b-grubu-hazirlik-onlisans-lise/2237-osmanli-devleti-duraklama-donemi-ozet.html
http://www.kpsscafe.com/forum/kpss-b-grubu-hazirlik-onlisans-lise
http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/icerik/369594/egitim/osmanli-devletinin-duraklama-donemi.htm
http://www.f-blog.info/17-yy-osmanlida-duraklama-donemi/
http://www.odevburada.com/odev-indir/osmanli-devleti-duraklama-donemi-ve-nedenleri_id24908_%C3%B6devi_tezi.html
http://bilgibirikimi.net/2012/07/25/osmanli-devleti-gerileme-doneminin-baslica-nedenleri/
http://bilgibirikimi.net/category/tarih/
https://plus.google.com/115247454624415101654
https://plus.google.com/115247454624415101654
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/964609/dosyalar/2013_03/25124921_02tarh%C4%B1%C4%B1dersnotlar%C4%B1dk.doc
http://www.serdarhan.com/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari-nelerdir-2600.Aspx
http://www.dersnotlari.gen.tr/duraklamanin-buhran-nedenleri/
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Osmanlı Duraklama Dönemi Karikatürü ... Bu da şehzadelerin tecrübesiz 
kalmasınaneden oldu.) ... Gibi nedenlerden dolayı bütçe açık vermeye başladı. 
 
Osmanlı Devleti 1299- 1918 (Kuruluş - Yükselme - Duraklama ... 
www.guncelforum.net › ... › Lise Bilgileri › Tarih ve İnkılap Tarihi 

 
 
 

14 Mar 2008 - 8 gönderi - 4 yazar 

3-DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1683) .... Bayezıt'ın esir düşmesine neden oldu. ....İSTANBUL'UN FETHİNİ 
KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER: 
 
Osmanlı Tarihi: COĞRAFİ KEŞİFLER, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 
osmanli-arsivi.blogspot.com/.../corafi-keifler-sebepleri-ve-sonulari.html 

 
 
 

13 Mar 2008 - COĞRAFİ KEŞİFLER, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI .... Duraklama döneminde iş başına getirilen 
sadrazam, vezirler ve diğer yöneticilerin de  ... 
 
TARİH II DERSİ ÇALIŞMA SORULARIKURULUŞ DÖNEMİ - Kpss 
www.yildiz.biz/kpss/332-tarih-ii-dersi-calisma-sorularikurulus-doenemi 

 
 

FETRET DEVRİNİN YAŞANMASININ SEBEPLERİ NEDİR? .... BAYEZİD DÖNEMİNİNDURAKLAMA DÖNEMİ GİBİ 
GEÇMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNİ  ... 
 
Osmanlı Devleti'nde Duraklamanın İç Nedenleri - Tarih Sitesi 
tarih.sitesi.web.tr/osmanli-devletinde-duraklamanin-ic-nedenleri.html 

 
 

5 gün önce - Duraklama Dönemi'nde (17. Yüzyıl) Osmanlı Devleti genişleme siyasetini sürdürmüştür. 
Devleti yönetenler Avrupa'nın gerisinde kalındığının  ... 
 
YGS SÖZEL NOTLARI: OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ ... 
sosyalci-tarihnotlari.blogspot.com/.../osmanlilarda-duraklama-donemi-15... 

 
 

23 Oca 2012 - OSMANLILARDA DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699). -Sokollu'yla başlar ve Karlofça'yla 
biter. ... NEDENLER -İç nedenler -OD kişi devletidir  ... 
 
Kuruluş Dönemi - Evren CÖMERT 
www.evrencomert.com/sayfa/assets/Dosyalar/Depo/CHM/.../tarih3.htm 

 
 
 

Duraklama Dönemi .... Osmanlı Devleti'nin Büyüme Nedenleri. İslam dini ve İslam .....Duraklama 
Dönemi'nde yeteneksiz kişiler sadrazamlık görevine getirildi. 
 
osmanlı devleti duraklama dönemi | nehaber? 
seloris.wordpress.com/2012/02/27/41/ 

 
 

27 Şub 2012 - =====DURAKLAMA(1579-1699)===== –sokullu ölümünden karlofcaya kadar sürdü —
İÇ NEDENLER— *merkezi yönetimin bozulması 

http://www.guncelforum.net/tarih-ve-inkilap-tarihi/22342-osmanli-devleti-1299-1918-kurulus-yukselme-duraklama-gerileme-dagilma.html
http://www.guncelforum.net/lise-bilgileri/
http://www.guncelforum.net/tarih-ve-inkilap-tarihi/
http://osmanli-arsivi.blogspot.com/2008/03/corafi-keifler-sebepleri-ve-sonulari.html
http://www.yildiz.biz/kpss/332-tarih-ii-dersi-calisma-sorularikurulus-doenemi
http://tarih.sitesi.web.tr/osmanli-devletinde-duraklamanin-ic-nedenleri.html
http://sosyalci-tarihnotlari.blogspot.com/2012/01/osmanlilarda-duraklama-donemi-1579-1699.html
http://www.evrencomert.com/sayfa/assets/Dosyalar/Depo/CHM/Tarih_Bilgisi/kaynak/tarih3.htm
http://seloris.wordpress.com/2012/02/27/41/
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[PDF] 
 

osmanlı devleti'nin duraklama ve gerilemesini - KPSS EĞİTİM ... 
kpssegitimmerkezi.com/.../5._blm_osmanli_devletnde_syanlar_ve_islaha... 

 
 
 

yüzyıldan itibaren hemen hemen her alanda bir gerileme sürecine girmiştir. ✓ Osmanlı. 
Devleti'nin. Duraklama. Dönemine girmesinin iç ve dış nedenleri vardır. 
 
osmanlı devletinin duraklama dönemi ve nedenleri - Blogcu.com 
www.blogcu.com/.../osmanlı+devletinin+duraklama+dönemi+ve+nedenl... 

 
 

Blogcu.com'daki osmanlı devletinin duraklama dönemi ve nedenleri ile ilgili yazılmış en yeni yazılar. 
 
Duraklama Dönemi (1566-1699),Duraklama Dönemi Gelişmeleri ... 
www.frmsu.com/.../96198-duraklama-donemi-1566-1699-duraklama-do... 

 
 

20 Mar 2010 - Sponsorlu Bağlantılar Duraklama Dönemi (1566-1699) Duraklama Dönemi ... Duraklamanın 
diğer sebepleri şu şekilde sıralanmıştır: 1. 
 
Kanuni Sultan Süleyman Oğlunu Neden Öldürttü Kanuni Oğul Katili ... 
internethaberoku.blogspot.com/.../kanuni-sultan-suleyman-oglunu-nede... 

 
 
 

Kanuni Sultan Süleyman öz oğlu Mustafa'yı neden öldürttü? ..... Mehmetten sonra uzun bir duraklama 
dönemi ve ardından çöküntü devri başlamıştır.. Biilinde  ... 
 
Osmanlıyı yıkan 3 kadın:Hürrem,Safiye ve Kösem - Total War Türkiye 
www.totalwar-turkiye.com › ... › Tarih Arşivi › Arşiv 3 

 
 
 

7 May 2012 - 10 gönderi - 6 yazar 

Paşanın ölümüyle devlet duraklama dönemine girdi. Sadrazam Sokullu Mehmet ....Neden bu kadar nefret 
ettiniz ki o adamdan bnak*. Kayıtlı. 
 
MEDRESELERİN BOZULMA NEDENLERİ VE BOZULMA ... 
www.akintarih.com/.../osmanlilarda_medrese_egitiminin_bozulmasi.html 

 
 
 

Medreselerin bozulma nedenleri ile bozulma biçimlerinin bazan iç içe girdikleri ...Duraklama ve 
gerileme dönemlerinde Rumeli'de yenilgiler yüzünden Türk  ... 
 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ ÖSS Soruları ... 
www.rehberim.net › ... › Ödev Kaynakları › Tarih - Coğrayfa 

 
 
 

9 Nis 2008 - 5 gönderi - 3 yazar 

Yeniçeri Ocağında, duraklama dönemine kadar "Ocak devlet İçindir. ... İmparator¬luğunun duraklamasına 
yol açan iç neden¬lerden biridir? 

http://kpssegitimmerkezi.com/sites/default/files/5._blm_osmanli_devletnde_syanlar_ve_islahatlar-levent_sezgin.pdf
http://www.blogcu.com/etiket/osmanl%C4%B1+devletinin+duraklama+d%C3%B6nemi+ve+nedenleri
http://www.frmsu.com/tarih/96198-duraklama-donemi-1566-1699-duraklama-donemi-gelismeleri-duraklama-donemi-hakkinda.html
http://internethaberoku.blogspot.com/2011/01/kanuni-sultan-suleyman-oglunu-neden.html
http://www.totalwar-turkiye.com/twforum/index.php?topic=84183.0
http://www.totalwar-turkiye.com/twforum/index.php?board=348.0
http://www.totalwar-turkiye.com/twforum/index.php?board=333.0
http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/medreselerde_egitim/osmanlilarda_medrese_egitiminin_bozulmasi.html
http://www.rehberim.net/forum/tarih-cograyfa-418/102032-osmanli-devleti8217nin-duraklama-ve-gerileme-donemi-oss-sorulari.html
http://www.rehberim.net/forum/odev-kaynaklari-491/
http://www.rehberim.net/forum/tarih-cograyfa-418/
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Kanuni Sultan Süleyman Döneminde "İbrahim Paşa" | Tarih Sayfası 
www.tarihsayfasi.com/.../kanuni-sultan-suleyman-doneminde-ibrahim-pa... 

 
 
 

Ama daha ötesini neden anmıyoruz diye hiç kendinize sordunuz mu? ... devlet dairesinde rüşveti 
yaygınlaştırarak Osmanlı'nın duraklama dönemine girmesinde  ... 
[PDF] 
 
İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe: Yükseliş ve Duraklama 
turkoloji.cu.edu.tr/.../hasan_aydin_islam_dunyasi_bilim_felsefe_yuselis_... 

 
 
 

Nitekim, Kur'an'ın Medine dönemine ait ayetleri, şeriatın ortaya konulması ve ... lk halifeler, 
ekonomik nedenler yüzünden birlikten kopma girişimlerini  ... 
 
XVII. YÜZYIL(Duraklama Devri)ISLAHATLARI 
dersambari.goo-dart.com/t607-xvii-yuzyilduraklama-devriislahatlari 

 
 

YÜZYIL(Duraklama Devri)ISLAHATLARI Islahat yapanlar şunlardır: Kuyucu ... İsyanlarınnedenleri ortadan 
kaldırılmadığı için isyanlar yeniden ortaya çıkmıştır. II. 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi tarih videolu dersler izle 2012 
dershocasi.net/osmanli-duraklama-donemi-tarih-videolu-dersler-izle-2012 

 
 

Etiketler: osmanlı duraklama dönemi nedenleri, osmanlı duraklama dönemi olayları, osmanlı duraklama 
dönemi padişahları, osmanlı duraklama dönemi slayt,  ... 
[PPT] 
 
Duraklama Devri 
www.odtugvo.k12.tr/diger/webue/.../Osmanli_%20Duraklama_Devri.pps 

 
 

DURAKLAMA DEVRİ (1579-1699). DURAKLAMA DÖNEMİ. EDİRNE SELİMİYE CAMİİ. 
III.MURAT ... DURAKLAMANIN NEDENLERİ. İÇ NEDENLER. MERKEZİ  ... 
 
İsyanlar.... - efsane4d - Blogcu.com 
efsane4d.blogcu.com/isyanlar/5472759 

 
 
 

Beyazıd döneminde Şah İsmail (Safevi Şahı) tarafından gönderilen ve ... Duraklama döneminde Anadolu'da 
sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı çıkan  ... 
[PDF] 
 
2 Osmanlı Duraklama ve Gerileme... - Kpss 
www.kpssrehber.com/.../2%20Osmanlı%20Duraklama%20ve%20Gerile... 

 
 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan 
dış nedenler arasında sayılabilir? A) Devşirme sisteminin bozulması. 
 

http://www.tarihsayfasi.com/osmanli/kanuni-sultan-suleyman-doneminde-ibrahim-pasa.html
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_islam_dunyasi_bilim_felsefe_yuselis_duraklama.pdf
http://dersambari.goo-dart.com/t607-xvii-yuzyilduraklama-devriislahatlari
http://dershocasi.net/osmanli-duraklama-donemi-tarih-videolu-dersler-izle-2012
http://www.odtugvo.k12.tr/diger/webue/dersler/tarih/12SINIF/SUNUMLAR/Osmanli_%20Duraklama_Devri.pps
http://efsane4d.blogcu.com/isyanlar/5472759
http://www.kpssrehber.com/Kutuphane/Dosyalar/2%20Osmanl%C4%B1%20Duraklama%20ve%20Gerileme%20D%C3%B6nemi.pdf
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Rejimde duraklama dönemi - Ntvmsnbc 
arsiv.ntvmsnbc.com/news/262311.asp 

 
 
 

22 Mar 2004 - Rejimde duraklama dönemi. Zayıflamaya karar verip bir diyet uygulamaya başladığınızda, ilk 
haftalar özellikle moral vericidir. İşin başında ... 
 
17. Yüzyıl (Duraklama Dönemi) Islahatları - Hayal Katibi Program ... 
www.hayalkatibi.com/.../17._Yuzyil_(Duraklama_Donemi)_Islahatlari.ht... 

 
 

Islahatçılar sorunların nedenlerinden çok sonuçları üzerinde durmuşlardır. ...duraklama 
dönemi savaşları duraklama döneminin iç nedenleri yenilikler ıslahatlar ... 
 
KPSS Tarih Konu Anlatım - EmreOzkul.com | Şifrelerle Tarih Konu ... 
www.emreozkul.com/Android-App/.../4.Bolum-Osmanlida_islahat.html 

 
 
 

Yüzyıl Islahatları(Duraklama Dönemi) Batı örnek alınmadı. Osmanlının duraklama dönemine gireceği en 
başından belli idi. Duraklamanın iç nedenleri: Merkezi  ... 
 
Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti 
www.tarihbilimi.org/osmanli_tarihi.html 

 
 
 

Osmanlı Devleti'nin Hızla Büyüyerek Cihan Hâkimi Olmasının Nedenleri: —Beyliğin ...OSMANLI 
DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699). Sadrazam  ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Sunu 
sinifogretmenim.com/.../4007-osmanli-devleti-duraklama-donemi-sunu.... 

 
 

9 Şub 2011 - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Sunu (Duraklamanın İç ve DışSebepleri, Duraklama 
Dönemi Padişahları). Evde, Okulda Yasaksız Oyna  ... 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi ~ Kitap Cevapları - Ders ... 
tumcevaplari.blogspot.com/.../tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.h... 

 
 

6 Mar 2012 - Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin  ... 
[PDF] 
 
tıklayınız 
www.istek.k12.tr/dosyalar/dokumanlar/4140/10.sinifunitekitapcigi.pdf 

 
 

Ör: Osmanlı Duraklama döneminde çok sık avarız alınması ekonominin kötü ....Duraklama döneminin 
nedenleri ile tabloda verilen gelişmeler arasında bağlantı  ... 
 
Osmanlı Diyetinde Duraklama Devri Kanuni'den Sonra Başladı 
www.islamanahtari.com/.../osmanli-diyetinde-duraklama-devri-kanunide... 

 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/262311.asp
http://www.hayalkatibi.com/odev_indir/152/17._Yuzyil_(Duraklama_Donemi)_Islahatlari.html
http://www.emreozkul.com/Android-App/TarihKonuAnlatim/Sayfalar/4.Bolum-Osmanlida_islahat.html
http://www.tarihbilimi.org/osmanli_tarihi.html
http://sinifogretmenim.com/sosyal-bilgiler-sunulari/4007-osmanli-devleti-duraklama-donemi-sunu.html
http://tumcevaplari.blogspot.com/2012/03/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.istek.k12.tr/dosyalar/dokumanlar/4140/10.sinifunitekitapcigi.pdf
http://www.islamanahtari.com/2013/04/osmanli-diyetinde-duraklama-devri-kanuniden-sonra-basladi/
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Kurallar bugün hala geçerli. Padişahların ölüm nedenlerini merak ediyorsanız, Altıntaş “Kanuni'den 
sonrakiler çok yiyip az hareket etmekten vefat etmiş” diyor. 
Duraklama Dönemi(kısa Ve Öz) - SosyalBilgiler.biz 
www.sosyalbilgiler.biz › Sosyal Bilgiler › Etkinlikler › 7. Sınıf Etkinlikleri 

 
 
 

1 Oca 2008 - İÇ NEDENLER: a)Merkezi Otoritenin Bozulması ...Bu dömende saltanatın babadan oğula 
geçme usulü yerine hanedanın en büyük ve an akıllı  ... 
 
DERS 1579 1699 OSMANLI DURAKLAMA DONEMI 2 Karlofça ... 
awareamerican.com/youtube_browser.php?do=show&vidid... 

 
 

HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen ders,tarih,osmanlı,duraklama,iç ve 
dış nedenler,celali ayaklanmaları,fetih politikası  ... 
 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Nedenleri - Scribd 
www.scribd.com/doc/.../Osmanlı-Devleti-nin-Duraklama-Nedenleri 

 
 

12 Kas 2013 - Sınıflar / No:10 "Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-1" Osmanlı Tarihi-3 /. OSMANLI 
DEVLETİ'NİN DURAKLAMASI'NIN İÇ NEDENLERİ  ... 
 
17.Yüzyıl (Duraklama Dönemi) Islahatları - WikiTurk 
www.wikiturk.net › Yaşam › Tarih 

 
 
 

Bu dönemde yapılan ıslahatların amacı yükseliş dönemindeki parlak günlere geri dönmektir . Islahatçılar 
sorunların nedenlerinden çok sonuçları üzerinde  ... 
 
Duraklama Dönemi Ders Notu | tarihiblog.com 
www.tarihiblog.com/?p=958 

 
 

27 Şub 2011 - İlk ders notumuz İç ve Dış Nedenler olarak kaydedilmişti. Bu son kısma ise ... En iyisi mi biz 
buna Duraklama Dönemi Ders Notları v2 diyelim. 
 
OSMANLININ DURAKLAMA DÖNEMİ 1579-1699 - 4shared.com 
dc125.4shared.com/doc/ed_tlr4q/preview.html 

 
 

Sadece duraklama döneminde yanı 100 gibi bir dönemde 61 vezir görev yaptı. Bu dönemde iki ... Buda 
burada eşkıyaların türemesine neden oldu. Eyaletlerde  ... 
 
LİSE 2-DERS NOTLARI- II. SELİM-III.AHMET - Ayşe Tulun 
www.aysetulun.com/t/01/sub.jsp?p=13347 

 
 
 

4 Nis 2010 - SELİM DÖNEMİ (SARI SELİM) ... DURAKLAMANIN SEBEPLERİ ...Duraklama dönemi: Sokollu 
Mehmet Paşa'nın 1579'da ölümünden 1683 II. 
[PDF] 
 

http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/b14/duraklama-donemi(kisa-ve-oz)/
http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/index.php
http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/index.php#6
http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/b14/
http://awareamerican.com/youtube_browser.php?do=show&vidid=UYbG70Z9rRU
http://www.scribd.com/doc/183652524/Osmanl%C4%B1-Devleti-nin-Duraklama-Nedenleri
http://www.wikiturk.net/Madde/41808/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari
http://www.wikiturk.net/120/yasam
http://www.wikiturk.net/131/tarih
http://www.tarihiblog.com/?p=958
http://dc125.4shared.com/doc/ed_tlr4q/preview.html
http://www.aysetulun.com/t/01/sub.jsp?p=13347
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AÖF ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ders notu için ... 
www.kolayaof.com/ornek_ozet/TAR201U.pdf 

 
 

Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman'a kadar ... fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, 
ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin  ... 
 
Yağmur Dergisi - Şehzadelerin Sancağa Çıkarılmaları ve Eğitimleri 
www.yagmurdergisi.com.tr › Arşiv 

 
 
 

Bu dönemde, çoğu Anadolu'da olmakla beraber Rumeli yakasında da ... bir müddet sonra - buna paralel 
olarak- devlette de duraklama dönemi başlamıştır. 
 
Duraklama Devri Islahatları - Yenilik Hareketleri - 17. Yüzyıl ... 
www.estanbul.com › ... › Kültür & Sanat › Ansiklopedi › Osmanlı Tarihi 

 
 

6 gönderi 

-Devleti güçlendirmek ve sorunlara köklü çözümler bulmak için dönemin bilgin kişilerinden 
duraklamanın nedenleri ve yapılacak ıslahatlar konusunda raporlar  ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Masalca 
www.masalca.net › Kültür ve Sanat Bölümü › Türk ve Dünya Tarihi 

 
 

1 May 2008 - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (1566-
1699) ... Duraklamanın diğer sebepleri şu şekilde sıralanmıştır: 
 
Kilo verme hızı neden zamanla azalıyor - Genel Sağlık - Sağlık ... 
www.turkcebilgi.org › Sağlık › Genel Sağlık 

 
 
 

Kilo verme hızı neden zamanla azalıyor makalesi, haberleri Kilo verme hızı neden ...yani milyonlarca yıl 
önce atalarınızın yaşadığı açlık dönemlerinde genetik şifrede ...Buna rağmen kilo 
vermenizde duraklama sürerse sakın "şok diyetler" filan  ... 
 
KPSS ÇALIŞALIM: OSMANLI DEVLETİ' NDE ISLAHAT HAREKETLERİ 
kpsscalisalim.blogspot.com/.../osmanli-devleti-nde-islahat-hareketleri.ht... 

 
 

21 Eki 2013 - Duraklama döneminde çocuk yaşta şehzadelerin padişah olması. ....Duraklamanın en 
önemli nedenlerinden biri de 17. yüzyılda doruk  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi test » Eğitim dünyasındasın.. 
egitimcinet.com/osmanli-duraklama-donemi-test/ 

 
 

16 May 2013 - osmanlı duraklam dönemi, duraklama dönemi test, tanzimat dönemi test ... alanların 
hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur? 
[PDF] 
 
Osmanlı Devleti'nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Genel Bakış* 
sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/16_1.pdf 

http://www.kolayaof.com/ornek_ozet/TAR201U.pdf
http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/sehzadelerin-sancaga-cikarilmalari-ve-egitimleri
http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/index
http://www.estanbul.com/duraklama-devri-islahatlari-yenilik-hareketleri-17-yuzyil-islahatlari-2-a-394210.html
http://www.estanbul.com/f181/kultur-and-sanat.html
http://www.estanbul.com/f650/ansiklopedi.html
http://www.estanbul.com/f392/osmanli-tarihi.html
http://www.masalca.net/turk-ve-dunya-tarihi/18453-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.masalca.net/kultur-ve-sanat-bolumu/
http://www.masalca.net/turk-ve-dunya-tarihi/
http://www.turkcebilgi.org/saglik/genel-saglik/kilo-verme-hizi-neden-zamanla-azaliyor-43766.html
http://www.turkcebilgi.org/saglik.html
http://www.turkcebilgi.org/saglik/genel-saglik/
http://kpsscalisalim.blogspot.com/2013/10/osmanli-devleti-nde-islahat-hareketleri.html
http://egitimcinet.com/osmanli-duraklama-donemi-test/
http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/16_1.pdf
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içinde olduğu bir dönemde Osmanlı fütuhatının hızla ilerlemesinde ve sınırlarının .....girmiştir. Osmanlı 
Ortaçağını (Duraklama Dönemi) hazırlayan sebepleri. 
[PDF] 
 
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Üstünlüğünü Kaybetmesi PDF belgesi 
www.acikders.org.tr/mod/resource/view.php?id=2691&redirect=1 

 
 
 

Viyana Kuşatması'nın nedenleri ve sonuçları ele alınacaktır. ... ve Osmanlı duraklama dönemi yaşarken, 
giderek güçlenen Rusya güneye yayılacak, bu da. 
 
Önceki Kayıt - Sınıf Evrakları 
www.sinifevraklari.com/.../istanbulda-meydana-gelen-isyanlar_2437.htm... 

 
 

24 Tem 2013 - istanbulda Meydana Gelen isyanlar Nedenleri Sonuclari Onemi Ozellikleri (3). 
İSTANBUL'DA ... YÜZYIL DURAKLAMA DEVRİ İSYANLARI) (OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ İLE 
İLGİLİ KONU ANLATIM). Nedenleri:. 
[PDF] 
 
(tarih yazd\375k.indb) - Pegem A Yayıncılık 
www.pegem.net/.../30112013184639Pages%20from%2010.KPSS%20de... 

 
 

Türkler n İslam yet Kabul Etme Nedenler ......................... 50. Türkler n ..... Osmanlı Beyl ğ 'n n 
Büyüme Nedenler . .... Duraklama Dönem n n Öneml S yas Olayları . 
 
Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri - edebiyatogretmenii ... 
edebiyatogretmenii.blogcu.com/osmanli-devleti-nde.../4254645 

 
 
 

Osmanlı İmparatorluğu da yükseliş döneminin sonrasında duraklama döneminegirmiştir. Bu dönemde batı 
karşısında .... İlanının Nedenleri: —Avrupalıların  ... 
 
Hamilelikte Saç Dökülmesi | Hamilelikte Saç Dökülmesi Nedenleri ... 
www.guzellik-sirlari.net/2013/12/hamilelikte-sac-dokulmesi.html 

 
 

4 Ara 2013 - Hatta ve hatta bu dönemde saçlar canlılığını kaybeder, cansızlaşır, ... saç miktarı dökülür veya 
dinlenme dediğimiz duraklama dönemine girer. 
 
2. ikinci Selim Dönemi hakkında bilgi | SSK SORGULAMA sgk ... 
www.etoplum.com/2-ikinci-selim-donemi-hakkinda-bilgi.html 

 
 

Rusların saldırıları, Kırım hanının isteksiz kalması gibi nedenlerle proje gerçekleştirilemedi.OSMANLI 
DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ. DURAKLAMANIN ... 
 
Teknofem KPSS-B Genel Kultur Genel Yetenek WEB-DL - letseed.net 
letseed.net/Teknofem_KPSS_B_Genel_Kultur_Genel_Yetenek_WEB_D... 

 

http://www.acikders.org.tr/mod/resource/view.php?id=2691&redirect=1
http://www.sinifevraklari.com/2013/07/istanbulda-meydana-gelen-isyanlar_2437.html
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/30112013184639Pages%20from%2010.KPSS%20de%20Tarih%20yazd%C4%B1k%20BASKI.pdf
http://edebiyatogretmenii.blogcu.com/osmanli-devleti-nde-yenilesme-hareketleri/4254645
http://www.guzellik-sirlari.net/2013/12/hamilelikte-sac-dokulmesi.html
http://www.etoplum.com/2-ikinci-selim-donemi-hakkinda-bilgi.html
http://letseed.net/Teknofem_KPSS_B_Genel_Kultur_Genel_Yetenek_WEB_DL-s-3364.ts
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Goclerin Neden ve Sonuclari - Turkiye'de Gocler Turkiye'de Nufus ... YY'da Osmanli Devleti (Duraklama 
Donemi) - Duraklamanin Nedenleri 17. YY'da Osmanli  ... 
 
dukandiyetitariflerim: NEDEN DURAKLIYORUZ?YUMRUK HAREKATI 
www.dukandiyetitariflerim.com/.../duraganligin-nedenleri-ve-cozumleri.... 

 
 
 

11 Nis 2011 - Bu dönem kilo alma riskinin en yüksek olduğu dönem. .... işe yarıcak mı daha seyirin 
başındayım çok çabuk oldu duraklama moralim bozuldu. 
 
Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi | HarbiForum 
www.harbiforum.org › Bizi Biz Yapan Değerler › Ansiklopedi › Tarih 

 
 

26 Oca 2008 - Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi GERİLEME DÖNEMİ PADİŞAHLARI 1. II. ... GERİLEME 
DÖNEMİ PADİŞAHLARI ... Savaşin Nedenleri: 
 
Ahmet YAPICI: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DURAKLAMA 
muhayyile.blogspot.com/2010/10/geri-kalmisligin-nedeni.html 

 
 
 

29 Eki 2010 - Yine aynı dönemde (1216) İslam dünyasının doğu bölgelerindeki ... adı verilen uygulama 
belirli ailelerin imtiyazlı olmasına neden oldu. 
 
Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri-Tanzimat ve Islahat Fermanı 
bilgirehberim.net/osmanlida-yenilesme-hareketleri-tanzimat-ve-islahat-fe... 

 
 
 

20 Şub 2013 - ... ilan edilme sebepleri, ıslahat fermanı içeriği, tanzimat fermanı ilan ...da yükseliş 
döneminin sonrasında duraklama dönemine girmiştir. 
 
Osmanlı Devletinde Ekonomik Sorunlar, Kapitülasyonlar, Osmanlı ... 
www.ekodialog.com/.../osmanli_devletinde_ekonomik_sosyal_sorunlar.... 

 
 
 

Başka bir deyişle, Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı bu bunalımlar, dönemin düşünürlerini... Bu dağılmanın 
aşağıda özet olarak belirtilen birçok nedenleri vardır. 
 
YILDIRIM YAYINLARI 11.SINIF EDEBİYAT KİTABI 11-18.SAYFA ... 
edebiyatfatihi.blogspot.com/.../yildirim-yayinlari-11sinif-edebiyat.html 

 
 

17 Eyl 2013 - ... da yükseliş döneminin sonrasında duraklama dönemine girmiştir Bu.... 5) Yenileşme 
Döneminde aydınların Batı'ya yönelmesinin sebepleri:. 
 
Etkili Ders Çalışma Sistemi - Öğrenmeyi Öğrenmek - Kuantum ... 
www.hafizateknikleri.net › Home › Öğrenmeyi Öğrenmek 

 
 
 

http://www.dukandiyetitariflerim.com/2011/04/duraganligin-nedenleri-ve-cozumleri.html
http://www.harbiforum.org/threads/osmanli-devletinde-duraklama-donemi.29961/
http://www.harbiforum.org/kategori/bizi-biz-yapan-degerler.180/
http://www.harbiforum.org/forum/ansiklopedi.515/
http://www.harbiforum.org/forum/tarih.316/
http://muhayyile.blogspot.com/2010/10/geri-kalmisligin-nedeni.html
http://bilgirehberim.net/osmanlida-yenilesme-hareketleri-tanzimat-ve-islahat-fermani/
http://www.ekodialog.com/osmanli_ekonomisi/osmanli_devletinde_ekonomik_sosyal_sorunlar.html
http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2013/09/yildirim-yayinlari-11sinif-edebiyat.html
http://www.hafizateknikleri.net/ogrenmeyi-ogrenmek/etkili-ders-calisma-sistemi
http://www.hafizateknikleri.net/ana-kisim
http://www.hafizateknikleri.net/ogrenmeyi-ogrenmek
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Ama duraklamanın siyasal ve ekonomik nedenleri, duraklama döneminde ülkenin siyasal ve ekonomik 
durumu ve bunun daha sonraki dönemlere etkilerinin  ... 
 
Duraklama Dönemi Ders Notu | www.webdetarih.com 
www.webdetarih.com/?p=958 

 
 

27 Şub 2011 - İlk ders notumuz İç ve Dış Nedenler olarak kaydedilmişti. Bu son kısma ise ... En iyisi mi biz 
buna Duraklama Dönemi Ders Notları v2 diyelim. 
 
osmanlı devleti ile ilgili test soruları - bulentkorucu - Blogcu.com 
bulentkorucu.blogcu.com/osmanli-devleti-ile-ilgili-test.../2239121 

 
 
 

54)Duraklama Döneminde Osmanlı ekonomisinin giderek bozulmuştur. ... Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi 
Osmanlı Devleti'nde duraklamaya neden olan iç  ... 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi 
www.atbtarih.net/konular/17-osmanli-devletinin-duraklama-donemi.html 

 
 

İkinci Mehmet zamanında ise yasallaşmıştır. Hükümdarların sıkça değiştiği ve hazinede para bulunmadığı 
zamanlar önemli sorunlara neden olan bir Osmanlı  ... 
 
3 - Ders Sunuları - Sunumlar - Power Point - Flash Sunular 
www.ogretmen.info/sunumlar.asp?islem=gruplar&grup=f&shfa=3 

 
 
 

AÇIKLAMALAR : Duraklama döneminin başlangıcı, Osmanlı- Rus Savaşı, Yunan ...Bey, Orhan Bey dönemleri, 
Beyliğin kısa zamanda büyümesinin nedenleri,. 
 
Lise Tarih 10. sınıf ders notları 
www.derslopedi.com/tarih-9-10.../lise-tarih-10-sinif-ders-notlari.html 

 
 
 

12 Nis 2011 - Not-2: İlk para Osman Bey döneminde basılmıştır. ..... OSMANLIDURAKLAMA DÖNEMİ (1579 
– 1699) ... DURAKLAMANIN SEBEPLERİ 
 
Osmanlı Kuruluş Yükselme,Duraklama,Gerileme Dağılma Dönemi Özeti ... 
www.isimsizsevda.com/.../osmanli-kurulus-yukselmeduraklamagerileme-... 

 
 
 

11 Tem 2011 - 3 gönderi - 1 yazar 

Osmanlı Beyliği&#039;nin Büyüme Nedenleri ..... I. Ahmet(Duraklama Devri)döneminde yapılan 
değişiklikle Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı  ... 
 
Saçlarım neden uzamıyor? - Milliyet.com.tr 
kisiselbakim.milliyet.com.tr/saclarim-neden-uzamiyor-/.../default.htm 

 
 
 

14 Kas 2011 - Büyüme evresinden sonra saçların duraklama dönemi gelir. Bu evrede saç kökleri 
dinlenmeye çekilir. Bunun sebebi tam olarak anlaşılmasa da  ... 

http://www.webdetarih.com/?p=958
http://bulentkorucu.blogcu.com/osmanli-devleti-ile-ilgili-test-sorulari/2239121
http://www.atbtarih.net/konular/17-osmanli-devletinin-duraklama-donemi.html
http://www.ogretmen.info/sunumlar.asp?islem=gruplar&grup=f&shfa=3
http://www.derslopedi.com/tarih-9-10-11-12sinif-diger-materyaller/lise-tarih-10-sinif-ders-notlari.html
http://www.isimsizsevda.com/forum/tarihimiz/osmanli-kurulus-yukselmeduraklamagerileme-dagilma-donemi-ozeti-24307.html
http://kisiselbakim.milliyet.com.tr/saclarim-neden-uzamiyor-/sacbakimi/haberdetay/14.11.2011/1462704/default.htm
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RÖNESANS'TA DOĞAN GÜNEŞ MARSİLİO FİCİNO 
dergi.aktiffelsefe.org/index.php?option=com_content... 
... karanlığı Avrupa'da halkaların yayılmasında bir duraklama dönemi yaşatır. ....bağlıdır ve Rönesans'ın 
ortaya çıkışının en güçlü nedenlerinden biri olmuşlardır. 
 
Kuruluş Dönemi 1-Kayı Boyu | nihan saygı - Academia.edu 
www.academia.edu/4805065/Kurulus_Donemi_1-Kayi_Boyu 
2-Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyüme sebepleri nelerdir? *1- Coğrafi ......Duraklama Dönemi 1-
Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç sebepleri nelerdir? 
 
Efendi Blog: Osmanlı Devleti'nin Kuruluş, Yükseliş, Duraklama ve ... 
efendiblogg.blogspot.com/2013/.../osmanl-devletinin-kurulus-yukselis.ht... 
1 Nis 2013 - Nedenleri ... Fetret dönemindeki siyasi ve sosyal sorunları gerekçe gösteren Şeyh Bedrettin 
isyan ..... DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI : 
 
Tarih - Sağlık Turizmi 
www.saglikturizmi.gov.tr/161-tarih.html 
mi (1299-1453), Yükselme Dönemi (1453-1579), Duraklama Dönemi (1579-1699),. Gerileme 
Dönemi ... ne neden olmuş, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük. 
 
Duraklamanın Nedenleri - ForumTayfa 
www.forumtayfa.net › ... › Genel Tarih ve İnkılap Tarihi 20 Eki 2008 - 1 gönderi 
Yüzyıl sonuna kadar devam eden bu döneme Osmanlı tarihinde Duraklama Devri 
denir.Duraklama Devri;Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden  ... 
 
konu anlatım video linkleri neden silindi - Memurlar.Net - Forum 
forum.memurlar.net/konu/1394451/ 
16 Eki 2011 - 21 gönderi - 6 yazar 

konu anlatım video linkleri neden silindi. ... Osmanlı Duraklama Dönemi. Hotfile.com: One click file 
hosting: 09Osmanlininduraklamadonemi.rar. 
[PDF] 
 
9 
www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1269/unite09.pdf 
simlerin siyasal mücadelelerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu gelişmeler gü ....yarısı ekonomik ve 
toplumsal anlamda tam bir duraklama dönemi olmuştur. 
 
şehzade mustafa - uludağ sözlük 
www.uludagsozluk.com/k/şehzade-mustafa/ 
duraklama dönemi sarı selimin tahta çıkmasıyla kaçınılmaz olmuştur. ... olması yükselme döneminin 
sonunu getirmiştir. en azından o nedenlerden biridir. 
 
AzSpace - Search results: osmanlı-devleti-duraklama-dönemi- 
mp3.azspace.net/mp3-osmanlı-devleti-duraklama-dönemi-.html 

 
 

Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi - Kpss Tarih Dersleri 11, 36:58 ... 17 YY'da Osmanli 
Devleti Duraklama Donemi) Duraklamanin Nedenleri, 16:32. 
 
Duraklama dönemi | İnternet'te alıntılar | cyclopaedia.net 
tr.cyclopaedia.net/wiki/Duraklama_dönemi 

 
 

Osmanlı'da Duraklama Dönemi, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesiyle başlamıştır. ...OSMANLI 
DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ VE NEDENLERİ . 
 

http://dergi.aktiffelsefe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100:roenesansta-dogan-gunes-marsilio-ficino&catid=21:71&Itemid=29
http://www.academia.edu/4805065/Kurulus_Donemi_1-Kayi_Boyu
http://efendiblogg.blogspot.com/2013/04/osmanl-devletinin-kurulus-yukselis.html
http://www.saglikturizmi.gov.tr/161-tarih.html
http://www.forumtayfa.net/genel-tarih-ve-inkilap-tarihi/102621-duraklamanin-nedenleri.html
http://www.forumtayfa.net/genel-tarih-ve-inkilap-tarihi/
http://forum.memurlar.net/konu/1394451/
http://www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1269/unite09.pdf
http://www.uludagsozluk.com/k/%C5%9Fehzade-mustafa/
http://mp3.azspace.net/mp3-osmanl%C4%B1-devleti-duraklama-d%C3%B6nemi-.html
http://tr.cyclopaedia.net/wiki/Duraklama_d%C3%B6nemi
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Osmanlı devletinin duraklama dönemi özet - Son Yazılar 
www.sonblogum.org/osmanli-devletinin-duraklama-donemi-ozet.html 

 
 

6 Eki 2012 - Osmanlı devletinin duraklama dönemi özet. DURAKLAMANINSEBEPLERİ. A- İÇ NEDENLER 1 
Devlet idaresinin bozulması 2 Askeri teşkilatın  ... 
 
Duraklama Donemi Dis Nedenler 
www.notkurdu.com/duraklama-donemi-dis-nedenler-123102/ 

 
 

27 Eki 2013 - Bu yazı bir ziyaretçimizin Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemindeki 
Dış Nedenler Nelerdir? sorusuna cevap olarak yazılmıştır. Duraklama ... 
 
Forum Bölümü - Tarih Tarih 
www.tarihtarih.com/forum/index.php?Id=16974&alt_id=46430 

 
 

21 May 2013 - Duraklama Dönemi'nin Nedenleri. Tarih : 09-05-2013 Saat : 18:43. İçNedenler: 1. Devlet 
idaresinin bozulması 2. Askeri teskilatın bozulması 3. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Test Soruları I - KPSS Dersanesi 
www.kpssdersanesi.com/.../osmanli-devleti-duraklama-donemi-test-sorul... 

 
 

Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi'nin özelliklerinden değildir ? ... hangisi, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? 
 
Osmanlı devleti duraklama dönemi - Free Mp3 Download 
freemp3x.org/osmanlı-devleti-duraklama-dönemi-mp3-download.html 

 
 

Listen to Osmanlı devleti duraklama dönemi songs online and download for free from... 17 YY'da Osmanli 
Devleti Duraklama Donemi Duraklamanin Nedenleri  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi, ( 2014 Yılı Osmanlı Tarihi Ders Notları ... 
alternatifpsikoloji.com/osmanli-duraklama-donemi-2014-yili-osmanli-tar... 

 
 

7 Ağu 2013 - Osmanlı Devletinin duraklama dönemine göz atacak olursak bu dönemde fetihler ... Osmanlı 
Devletindeki Duraklamanın sebepleri ikiye ayrılır. 
[PDF] 
 
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde, - Dersindir 
www.dersindir.net/indir/test-0010.pdf 

 
 

Duraklama Dönemi'nde Osmanlı maliyesinin bozulma- ... osMANLI DEVLETİDURAKLAMA DÖNEMİ i r.. 
Osmanlı ... sonuçlarından hangilerine neden olmuştur? 
 
Duraklama Dönemi Test Soruları-2 - kariyerdersleri.com 
www.kariyerdersleri.com/.../3-selim-2-mahmut-tanzima-donemi-ile-ilgili... 

 
 

MAHMUT, TANZİMAT DÖNEMİ, DURAKLAMA DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST ... etmesi aşağıdaki alanların 
hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur  ... 

http://www.sonblogum.org/osmanli-devletinin-duraklama-donemi-ozet.html
http://www.notkurdu.com/duraklama-donemi-dis-nedenler-123102/
http://www.tarihtarih.com/forum/index.php?Id=16974&alt_id=46430
http://www.kpssdersanesi.com/konu/osmanli-devleti-duraklama-donemi-test-sorulari-i.html
http://freemp3x.org/osmanl%C4%B1-devleti-duraklama-d%C3%B6nemi-mp3-download.html
http://alternatifpsikoloji.com/osmanli-duraklama-donemi-2014-yili-osmanli-tarihi-ders-notlari/
http://www.dersindir.net/indir/test-0010.pdf
http://www.kariyerdersleri.com/kpss-tarih/3-selim-2-mahmut-tanzima-donemi-ile-ilgili-test-sorulari-1.aspx
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Radikal-çevrimiçi / Türkiye / AB'de duraklama mı, gerileme mi? 
www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=248041 

 
 

21 Şub 2008 - Ama, tabii, Türkiye'nin o manzara karşısında da moralini bozmaması içinnedenler vardı: ... Bu 
'duraklama dönemi'nin arkasından ne gelecek? 
 
OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ - Kpss 
www.10linekpss.com › ... › KPSS B Grubu Ders Notları › Kpss Tarih 

 
 

8 May 2010 - OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ. ... Duraklama dönemiisyanları. ... Koçi Bey 
Risaliyesi (duraklama nedenleri – çözüm yolları). 
Not Haber: Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi hakkında bilgi 
nothaber.blogspot.com/2012/.../osmanl-devletinin-duraklama-donemi.ht... 

 
 

20 Mar 2012 - Osmanlı'da duraklama dönemi Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesiyle ...olan güveninin 
azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. 
 
Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemindeki Dış Nedenler Nelerdir? 
www.siradisi.org › ... › Tarih |Tarih Bilgisi › Osmanlı Tarihi 

 
 

2 Mar 2012 - Devlet yönetiminde otoritenin sarsılması halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç 
isyanların çıkmasına neden olmuştur. Deneyimsiz ... 

 

Osmanlı Tarihi Duraklama Dönemi, , İstoç, Çay Makinası, Tost ... 
www.istocsepeti.com/Osmanli-Tarihi-Duraklama-Donemi,DP-67.html 

 
 

Y.Y) GERİLEME DÖNEMİ (18.Y.Y) DAĞILMA DÖNEMİ (19.Y.Y). 17.Y.Y OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA 
DÖNEMİ. A) – Duraklama Sebepleri: 1- İç Sebepler  ... 
 
"Duraklama Dönemi Geçti" - Haber - TRT Avaz 
www.trt.net.tr/trtavaz/HaberDetay.aspx?id=fed7b17b-1347-4015... 

 
 

1 Kas 2009 - Maçta çeşitli nedenlerden dolayı oynayamayan futbolcuların yerine oynayan ... Lige iyi 
başladıklarını ve daha sonra duraklama dönemi gibi bir  ... 
 
OKUL YOLUNDA - Forum: 17. YÜZYIL (DURAKLAMA DÖNEMİ) ISLAHATLARI 
www.okulyolunda.com/forum/viewthread.php?thread_id=1314 

 
 

29 Oca 2013 - YÜZYIL (DURAKLAMA DÖNEMİ) ISLAHAT. ... Islahatçılar sorunlarınnedenlerinden çok 
sonuçları üzerinde durmuşlardır. Islahatlar, sonuçları  ... 
[PDF] 
 
türk kamu yönetiminde yolsuzluklar, nedenleri, zararları ... - Sayıştay 
www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana3.asp?id=409 

 
 
 

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=248041
http://www.10linekpss.com/forum/index.php?topic=127.0
http://www.10linekpss.com/forum/index.php?board=13.0
http://www.10linekpss.com/forum/index.php?board=16.0
http://nothaber.blogspot.com/2012/03/osmanl-devletinin-duraklama-donemi.html
http://www.siradisi.org/osmanli-tarihi/5460-osmanli-devletinde-duraklama-donemindeki-dis-nedenler-nelerdir.html
http://www.siradisi.org/tarih-tarih-bilgisi/
http://www.siradisi.org/osmanli-tarihi/
http://www.istocsepeti.com/Osmanli-Tarihi-Duraklama-Donemi,DP-67.html
http://www.trt.net.tr/trtavaz/HaberDetay.aspx?id=fed7b17b-1347-4015-b83d-715abf82b7aa
http://www.okulyolunda.com/forum/viewthread.php?thread_id=1314
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana3.asp?id=409
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3 Eki 2002 - yolsuzluklara nasıl ve neden yol açtığı incelenmeye çalışıldı. .....duraklama ve çöküş dönemi ve 
Tanzimat dönemi olarak ayırmaktadırlar. Biz. 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Sunu - E-İlkogretim.Net 
www.e-ilkogretim.net/.../4007-osmanli-devleti-duraklama-donemi-sunu.... 

 
 

10 Şub 2011 - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Sunu (Duraklamanın İç ve DışSebepleri, Duraklama 
Dönemi Padişahları). Evde, Okulda En Güvenli  ... 
 
Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Nedenleri - Kendimbuldum 
www.kendimbuldum.com › ... › Osmanlı İmparatorluğu 

 
 

yazar: Mehmet Yılmaz 
28 Nis 2013 - Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Nedenleri kısaca. Osmanlıda duraklamanın iç ve 
dış nedenleri madde madde ekonomi ordu ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi hakkında ansiklopedik bilgi 
www.turkcebilgi.com › Ansiklopedi 

 
 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Duraklama Nedenleri birkaç gruba ayrılabilir:== Merkezi Yönetimin Bozulması 
==Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; * 17. 
 
NASIL BİR RTİB? Kaplangı: "Son bir yıl, duraklama dönemi oldu!" 
www.rusya.ru/.../14681-NASIL+BİR+RTİB?+...duraklama+dönemi... 

 
 

Kaplangı: "Son bir yıl, duraklama dönemi oldu!" ... Son 1 yıllık dönem, herkesin kabul ettiği bir duraklama 
dönemi oldu. ... Bunların nedenleri sizce nedir? 3. 
 
Osmanlı devleti-duraklama dönemi - Van.GEN.TR Forum | Yerel Van Forumu 
forum.van.gen.tr › Serbest alan › Eğitim & Öğretim 

 
 

28 Haz 2008 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Duraklama Nedenleri birkaç gruba ayrılabilir: Konu başlıkları 1 
Merkezi Yönetimin Bozulması 2 Ekonominin  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi - Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli ... 
www.forumrenkli.com › Kültür & Sanat › Kültür - Tarih › Osmanlı Tarihi 

 
 

7 Ağu 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

Celalî isyanlarinin en önemli sebepleri, yukarida da belirttigimiz gibi, devletin uzayan savaslara bagli olarak 
azalan gelirlerini karsilayabilmek  ... 
 
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | Osmanlı Devleti 
tayfunbayar.blogspot.com/.../osmanl-devleti-duraklama-donemi... 

 
 

yazar: tayfun bayar - 311 Google+ çevresinde 
6 Nis 2012 - Biz bu döneme Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi diyoruz.Duraklama dönemi Sokullu 
Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlamıştır. Neden ... 
 
Osmanlı devletinin duraklama nedenleri » hayat 

http://www.e-ilkogretim.net/sosyal-bilgiler-sunulari/4007-osmanli-devleti-duraklama-donemi-sunu.html
http://www.kendimbuldum.com/threads/osmanli-devletinde-duraklama-donemi-ve-nedenleri.566/
http://www.kendimbuldum.com/forums/osmanli-imparatorlugu.91/
https://plus.google.com/103020215313555888979
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/osmanl%C4%B1_devleti_duraklama_d%C3%B6nemi
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi
http://www.rusya.ru/Comment/14681-NASIL+B%C4%B0R+RT%C4%B0B?+Kaplang%C4%B1_+_Son+bir+y%C4%B1l_+duraklama+d%C3%B6nemi+oldu!_
http://forum.van.gen.tr/showthread.php?p=199248
http://forum.van.gen.tr/font-style-font-size-11pt-serbest-alan-font-f53.html
http://forum.van.gen.tr/egitim-ogretim-f104.html
http://www.forumrenkli.com/osmanli-tarihi/1059-osmanli-duraklama-donemi.html
http://www.forumrenkli.com/kultur-ve-sanat/
http://www.forumrenkli.com/kultur-tarih/
http://www.forumrenkli.com/osmanli-tarihi/
http://tayfunbayar.blogspot.com/2012/04/osmanl-devleti-duraklama-donemi.html
https://plus.google.com/115617633186500484504
https://plus.google.com/115617633186500484504
http://www.bilgiyaz.com/osmanli-devletinin-duraklama-nedenleri.html
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www.bilgiyaz.com/osmanli-devletinin-duraklama-nedenleri.html 
 
 

6 Oca 2011 - osmanlı devletinde duraklama, osmanlı devletinin duraklaması, 
osmanlı ...Etiketler: duraklama dönemi • duraklamanın sebepleri • Osmanlı  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Notları | Tum Bilgilerim 
tumbilgilerim.com/osmanli-duraklama-donemi-notlari/ 

 
 

1 Ara 2013 - Bu yazımızda sizlerle osmanlı duraklama dönemi nedenleri , osmanlı duraklama dönemi ne 
zaman başladı , osmanlı duraklama dönemi  ... 
 
Duraklama Dönemi Islahatları - Forumacil 
www.acilforum.com/ataturk.../287670-duraklama-donemi-islahatlari.htm... 

 

25 Tem 2011 - Duraklama Dönemi Islahatları Duraklama Devri Islahatları Osmanlı 
Devleti ... İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından,  ... 
 
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ - Ödevarsivi ... 
www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&dosya_no=133084 

 
 

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ. DURAKLAMANIN SEBEPLERİ. A- İÇNEDENLER 1)-Devlet 
idaresinin bozulması 2)-Askeri teşkilatın bozulması 
 
Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Özet Konu Anlatımı ... 
www.sanalkaynak.org/.../10807-osmanli-devleti-duraklama-ve-gerileme-... 

 
 
 

13 Ara 2012 - Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Özet Konu Anlatımı, Osmanlı 
Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Özet Konu Anlatımı. 
 
17. yüzyıl (duraklama dönemi) ıslahatları - Sohbet 
www.dunyamsin.net/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari.html 

 
 

Bu dönemde yapılan ıslahatların amacı yükseliş dönemindeki parlak günlere geri dönmektir . Islahatçılar 
sorunların nedenlerinden çok sonuçları üzerinde  ... 
 
SELİM ÖLDÜ VE... 
www.banagelenmail.com/?pnum=1155&pt=II... 

 

Selim“in ölümüyle ilgili olarak iki neden öne sürülür. ... Kanunî Sultan Süleymandöneminde henüz 15 
yaşının içinde bulunduğu bir sırada Manisa valiliğine  ... 
 
Sıkça Sorulan Sorular - Yardım - Misli.com 
www.misli.com/misli-yardim 

 
 

... diğer nedenlerle oluşan duraklamalar dahil olmak üzere) göre düzenlenmiştir. ...Bankalar 
bazı dönemlerde müşterilerine bu tarz kampanyalarla bağış yapma  ... 
 
Duraklama Dönemi İslahat Hareketleri,17 Yüzyıl Islahat Hareketleri ... 
frmsinsi.com › ... › Eğitim & Öğretim › Tarih / Coğrafya 

http://tumbilgilerim.com/osmanli-duraklama-donemi-notlari/
http://www.acilforum.com/ataturk-forumu/287670-duraklama-donemi-islahatlari.html
http://www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&dosya_no=133084
http://www.sanalkaynak.org/arsiv/10807-osmanli-devleti-duraklama-ve-gerileme-donemi-ozet-konu-anlatimi.html
http://www.dunyamsin.net/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari.html
http://www.banagelenmail.com/?pnum=1155&pt=II.%20SEL%C4%B0M%20%C3%96LD%C3%9C%20VE...
http://www.misli.com/misli-yardim
http://frmsinsi.com/showthread.php?t=802732
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=651
http://frmsinsi.com/forumdisplay.php?f=656
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9 Eki 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

DURAKLAMA DEVRİ ISLAHAT HAREKETLERİ(17 yüzyıl) Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak 
İstemelerinin Nedenleri: Osmanlı  ... 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Video Konu Anlatımı Kısa Ders Notları ... 
www.enbasit.com › Eğitim ve Dersler 

 
 

31 Ara 2012 - Etiketler: LYS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Video, OsmanlıDuraklama Dönemi Konu 
Anlatımı Video, Osmanlı Duraklama Nedenleri ... 
 
Osmanlı Devletinin Duraklama Devri - 7 | KPSS Platformu 
kpssvip.blogspot.com/2013/.../osmanl-devletinin-duraklama-devri-7.htm... 

 
 

27 Tem 2013 - DURAKLAMA DEVRİ (17.YÜZYIL) ISLAHAT HAREKETLERİ. Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat 
Yapmak İstemelerinin Nedenleri: Osmanlı  ... 
 
ZTV KPSS Tarih Görsel Eğitim Seti - 1923Turk 
www.1923turk.com › Genel Kültür › Eğitim ve Sınavlar 

 
 

30 Eyl 2013 - 4 gönderi - 3 yazar 

Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi İsyan ve Islahatlar 13.Osmanlı Devleti ... Dünya Savaşı' 
nın Nedenleri 30. 1. Dünya Savaşı 31. 1. Dünya  ... 
 
Sesli Tarih Dersleri - Turan Forum 
www.turania.net/9983-post1.html 

 
 

10 Şub 2010 - 035 OSMANLI DEVLETİNİN KISA ZAMANDA BÜYÜMESEBEPLERİ.MP3 036 
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ İSLAHATLARI.MP3 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi - coğrafya ders anlatımı 
cografya-ders-anlatim.blogspot.com/.../tarih-osmanli-devleti-duraklama-... 

 
 

18 Nis 2010 - Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin  ... 
[DOC] 
 
Osmanlı Devleti DURAKLAMA DÖNEMİ - 2 - Saint Joseph Fransız ... 
www.izmirsj.k12.tr/.../133-12-osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi2 

 
 

Osmanlı Devleti DURAKLAMA DÖNEMİ - 2 ... gelişmelerinden hangilerinin ekonomik alanda 
durgunluğa neden olması beklenebilir? A) Yalnız l B) Yalnız II C)  ... 
 
Osmanlı(Cihan)İmparatorluğu(kuruluş-yükseliş-duraklama-gerileme ve ... 
www.meleklermekani.com › ... › Tarih › Osmanlı Tarihi 

 
 
 

http://www.enbasit.com/osmanli-duraklama-donemi-video-konu-anlatimi-kisa-ders-notlari-ozet-ders-izle-videolu-anlatim.html
http://www.enbasit.com/kategori/egitim-ve-dersler
http://kpssvip.blogspot.com/2013/07/osmanl-devletinin-duraklama-devri-7.html
http://www.1923turk.com/showthread.php?p=441031
http://www.1923turk.com/forumdisplay.php?f=43
http://www.1923turk.com/forumdisplay.php?f=128
http://www.turania.net/9983-post1.html
http://cografya-ders-anlatim.blogspot.com/2010/04/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://www.izmirsj.k12.tr/index.php/tr/saint-joseph/dosyalar/finish/30-10-sinif/133-12-osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi2
http://www.meleklermekani.com/threads/osmanli-cihan-imparatorlugu-kurulus-yukselis-duraklama-gerileme-ve-cokus-devri.119845/
http://www.meleklermekani.com/forums/tarih.53/
http://www.meleklermekani.com/forums/osmanli-tarihi.246/
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12 Kas 2008 - osmanlı devletinin kuruluş yükseliş duraklama gerileme ve yıkılışdönemi ... Halkın 
infialine neden olan Kırım'ı geri almak Osmanlının en büyük  ... 
 
duraklama nedir, duraklama ne demek 
nedirnedemek.gen.tr/duraklama-nedir-duraklama-ne-demek.html 

 
 

OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ DURAKLAMANIN SEBEPLERİ A- İÇNEDENLER B- 
DIŞ NEDENLER 1)-Devlet idaresinin bozulması  ... 
 
Kayseri'nin 1923-50 Dönemi Doktora Tezi Oldu - Son Dakika 
www.sondakika.com/.../haber-kayseri-nin-1923-50-donemi-doktora-tezi... 

 
 

24 Şub 2013 - O döneme ait bazı olayları da aktaran Akpınar, ilk sanayileşme hamleleri... Öğretim görevlisi 
Deniz Akpınar, Kayseri'deki fabrikaların bazı nedenlerden ... ve 10 yıllık bir süreninde duraklama 
dönemi olarak geçtiğini kaydetti. 
 
YGS-LYS Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri ve Cepheler Video Ders 
www.dersvizyon.net/.../502-ygs-lys-birinci-dünya-savaşı,-nedenleri-ve-ce... 

 
 

YGS-LYS Tarih, Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri ve Cepheler Video Ders. ... OsmanlıDuraklama 
Dönemi Video Dersler. YGS-LYS Osmanlı Gerileme Dönemi. 
Osmanlıda duraklama devri nedenleri | notindir.net 
www.notindir.net/osmanlida-duraklama-devri-nedenleri/ 

 
 

Avrupa'nın Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından itibaren kaydetmiş olduğu gelişmeyi incelemeden ve göz 
önünde bulundurmadan Osmanlı. 
 

Mustafa?nın Hayatı, Özellikleri (Duraklama Dönemi ... 
www.derssoruevi.com/.../1-Mustafanin-Hayati-Ozellikleri-Duraklama-Do... 

 
 

Çirmen Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1.Murat Dönemi(1362 ? 1389) 
konu anlatımının TÜMÜ AYRINTILI ÖZET YENİ İNDİR(SBS-LYS-YGS  ... 
 

Duraklama Dönemi Islahat Hareketleri 17. Yüzyıl Olsmanlı - FORUM ... 
www.turkayildiz.com › ... › Ödev Kategorileri › Tarih Ödevleri 

 
 
 

24 Ara 2009 - 1 gönderi 

DURAKLAMA DEVRİ ISLAHAT HAREKETLERİ(17.yüzyıl) Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak 
İstemelerinin Nedenleri: Osmanlı ... 
 
Kendi Canını koruyamayan imparatorluğu nasıl korusun | Hürrem ... 
www.hurrem.net › Yazılar › imdat sezer yazıları 

 
 

Dönemin şartlarına ve konjoktörünü çok iyi bilmek gerekiyor. 2. ... heralde onun oğlu döneminden sonra 
osmanlının duraklama dönemine girdiğini biliyosunuzdur. ... Yavuz Sultan Selim babasını neden tahttan 
indirdi bunu hiç düşündünmü? 
 
Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Nedenleri 

http://nedirnedemek.gen.tr/duraklama-nedir-duraklama-ne-demek.html
http://www.sondakika.com/haber/haber-kayseri-nin-1923-50-donemi-doktora-tezi-oldu-4363345/
http://www.dersvizyon.net/ygs-lys-1-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1/1-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1-video-dersler/502-ygs-lys-birinci-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1,-nedenleri-ve-cepheler-video-ders.html
http://www.notindir.net/osmanlida-duraklama-devri-nedenleri/
http://www.derssoruevi.com/ders/1-Mustafanin-Hayati-Ozellikleri-Duraklama-Donemi-Padisahlarinin-Hayatlari-Yasadiklari-konu-anlatiminin-TUMU-AYRINTILI-OZET-YENI-INDIRSBS-LYS-YGS-ICIN-OSMANLI-TARIHI403
http://www.turkayildiz.com/tarih-odevleri/11048-duraklama-doenemi-islahat-hareketleri-17-yuezyyl-olsmanly.html
http://www.turkayildiz.com/odev-kategorileri/
http://www.turkayildiz.com/tarih-odevleri/
http://www.hurrem.net/tarihi-gercekler/kendi-canini-koruyamiyan-imparatorlugu-nasil-korusun.html
http://www.hurrem.net/blog
http://www.hurrem.net/imdat-sezer/index.asp
http://www.toplumdusmani.net/v2/osmanli-imparatorlugu/2869-osmanli-imparatorlugunun-duraklama-nedenleri.html
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www.toplumdusmani.net/.../2869-osmanli-imparatorlugunun-duraklama... 
 
 

24 Haz 2009 - OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA NEDENLERİ ... I. 
Ahmet(Duraklama Devri) döneminde yapılan değişiklikle Osmanlı Hanedanı içinde en ... 
 
5 - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - Güncel KPSS Bilgileri 
www.guncelkpssbilgi.com/5-osmanli-devleti-duraklama-donemi/ 

 
 

2 Kas 2013 - OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (17. YY.) ... Duraklamanın içnedenleri; merkezi 
yönetimin bozulması, İmparatorluğun karakteri(çok  ... 
 
osmanı dönemi... : Hobiler - Tipeez.com 
www.tipeez.com/ch/forums/Posts.aspx?TopicID=40060&pNum=0 

 
 

22 Nis 2011 - 5 gönderi - 4 yazar 

3-Duraklama Dönemi:1579-1699 Karlofça Antlaşması 4-Gerileme ... OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP 
GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ 
 
İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı 
books.google.com.tr/books?isbn=6055865076 

Prof. Dr. Oktay Uygun 

İçte ve dışta atılımların sona erdiği bir duraklama dönemi söz konusudur107: “Bu ...Askeri gücün 
zayıflamasına da yol açan ekonomik neden daha önemlidir. 
 
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566-1579) Özellikleri 
www.idofrm.org › Eğitim / Öğretim Bölümü › Dersler › Tarih 

 
 

16 Ara 2012 - 1 gönderi - 1 yazar 

Cenevizlerin elinde bulunan ada Sokullu döneminde, Kaptan-ı ... İnebahtı Deniz 
Savaşınaneden olmuştur. ... Not: Sokullu'nun ölümü ile Osmanlı Devletin de Yükselme Dönemi sona ermiş 
ve Duraklama Dönemi başlamıştır. 
 
160 yıllık borç vesayeti bitti - Yenisafak.com.tr - 12.12.2013 
yenisafak.com.tr/.../160-yillik-borc-vesayeti-bitti-12.12.2013-542423 

 

14 Tem 2013 - İşte o dönemde Osmanlı Düyun-u Umumiye'si ilk borcunu 1854 ... Bu da sadece Gezi'ye 
endeksli olmayan, Gezi'deki gösterilerin dışında farklı nedenlerle de ...Ekonomik ilişkiler kısa dönem 
duraklamaya girer gibi olmuş ama  ... 
 
Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri nelerdir - Forumsohbet.com ... 
www.forumsohbet.com › ... › Genel Kültür › Tarih 

 
 

19 Haz 2012 - 1 gönderi 

Osmanlıda duraklama sebepleri, Osmanlı İmparatorluğunun duraklama ... I. 
Ahmet(Duraklama Devri) döneminde yapılan değişiklikle Osmanlı  ... 
 
Tarih Soru Bankası: - Sayfa 167 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=6051256563 

Bülent Özer - 2014 

Yüzyıl Osmanlı Devletinde duraklama devrinde padişahların devlet ... Bu dönemdesavaş 
yapılmamasının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi  ... 

http://www.guncelkpssbilgi.com/5-osmanli-devleti-duraklama-donemi/
http://www.tipeez.com/ch/forums/Posts.aspx?TopicID=40060&pNum=0
http://books.google.com.tr/books?id=19S25_Mo2PEC&pg=PA148&lpg=PA148&dq=duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&source=bl&ots=4u8HmArNeF&sig=7DWY9z3maNQk_RrxRINPOTkvQOw&hl=tr&sa=X&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CPMCEOgBMCU4yAE
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&sa=N&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22Prof.+Dr.+Oktay+Uygun%22&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CPQCEPQIMCU4yAE
http://www.idofrm.org/tarih/101829-sokullu-mehmet-pasa-donemi-1566-1579-ozellikleri.html
http://www.idofrm.org/egitim-ogretim-bolumu/
http://www.idofrm.org/dersler/
http://www.idofrm.org/tarih/
http://yenisafak.com.tr/roportaj-haber/160-yillik-borc-vesayeti-bitti-12.12.2013-542423
http://www.forumsohbet.com/showthread.php?87709-Osmanl%FD-Devletinin-Duraklama-Nedenleri-nelerdir
http://www.forumsohbet.com/forumdisplay.php?91-Genel-K%C3%BClt%C3%BCr
http://www.forumsohbet.com/forumdisplay.php?92-Tarih
http://books.google.com.tr/books?id=pGsGEf2uijUC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&source=bl&ots=ObRWyoDwFR&sig=SCIhtPgNrYqGZqCwx0Id2Dak-OM&hl=tr&sa=X&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CJQDEOgBMCk4yAE
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&sa=N&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22B%C3%BClent+%C3%96zer%22&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CJUDEPQIMCk4yAE
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Cinsel Problemlerin Nedenleri? - Abdullah ÖZER - TavsiyeEdiyorum 
www.tavsiyeediyorum.com › Abdullah ÖZER 

 

11 Haz 2011 - Kendisi o dönemde Almanya Türkiye arasında mekik 
dokuyordu. ...çocukluk dönemi bozuklukları ve baskıları, nevrozlar, gelişimsel duraklama  ... 
 
Kekemeliğin Nedenleri - hayatimdegisti.com kişisel gelişim ... 
www.hayatimdegisti.com › ... › Kekemelik 

 
 

2 gönderi - 1 yazar 

Kekemeliğin nedenleri ile ilgili ileri sürülen görüşler. ... dönemde ana baba, öğretmen ve diğer yetişkinler 
tutulma ve duraklamaya karşı aşırı duyarlık gösterir,  ... 
 
kpss osmanlı duraklama dönemi test - ilkokulum.com 
www.ilkokulum.com/tags/kpss-osmanlı-duraklama-dönemi-test/ 

 
 

Search for Kpss Osmanlı Duraklama Dönemi or Test on ilkokulum.com | Eğitim Haberleri, ... OSMANLI 
DEVLETİNİN DURAKLAMA NEDENLERİ (İlkokulum). 
 
Osmanlı Duraklama Dönemindeki İç İsyanlar - Forumhane.net 
www.forumhane.net › ... › Genel Türk Tarihi › Osmanlı Dönemi Türk Tarihi 

 
 

26 May 2012 - 1 gönderi 

İÇ ÇALKANTILAR VE İSYANLAR İsyanların Nedenleri ve Özellikleri 17.yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti en 
geniş sınırlara ulaşmıştı. 
 
10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi-I Testleri | 
testcozsene.gen.tr/10-sinif-tarih-osmanli-devletinin-duraklama-donemi-i-... 

 
 

10. sınıf öğrencileri ile Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi ile ilgili testleri çözerek konuyu daha iyi 
kavrayabilirler. 
 
17.-18.yüzyılda Osmanlı - Husso 
www.husso.net/0001/imparator/1718yyo.htm 

 
 
 

17. YÜZYILDA DURAKLAMANIN NEDENLERİ 17.YÜZYIL (DURAKLAMA DÖNEMİ) SİYASİ OLAYLARI 17.YÜZYIL 
(DURAKLAMA DÖNEMİ) İÇ İSYANLARI 17. 
 
dev Sitesi - dev Konusu - dev Sayfasy - ödev sitesi 
www.sanalodev.com/konular.asp?sayfa=1164 

 
 

Bu sayfanın çevirisini yap 

alупт┐т╜упт┐т╜kanlупт┐т╜k ile ilgili atasупт┐т╜zleri ve deyimler alупт┐т╜упт┐т╜kanlупт┐т╜k ile ilgili 
atasупт┐т╜zleri ve deyimler Kategorisi, ... 
10.Sınıf Tarih Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Cevaplı ... 
www.ilkokul.gen.tr/.../10-Sinif-Tarih-Osmanli-Imparatorlugu-Duraklam... 

 
 

http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_7085.htm
http://www.tavsiyeediyorum.com/sosyalhizmetuzmani_16098_abdullah_ozer.htm
http://www.hayatimdegisti.com/forum/kekemelik/4841-kekemeligin-nedenleri.html
http://www.hayatimdegisti.com/forum/kekemelik/
http://www.ilkokulum.com/tags/kpss-osmanl%C4%B1-duraklama-d%C3%B6nemi-test/
http://www.forumhane.net/osmanli-donemi-turk-tarihi/13376-osmanli-duraklama-donemindeki-ic-isyanlar.html
http://www.forumhane.net/genel-turk-tarihi/
http://www.forumhane.net/osmanli-donemi-turk-tarihi/
http://testcozsene.gen.tr/10-sinif-tarih-osmanli-devletinin-duraklama-donemi-i-testleri.html
http://www.husso.net/0001/imparator/1718yyo.htm
http://www.sanalodev.com/konular.asp?sayfa=1164
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=bg&u=http://www.sanalodev.com/konular.asp%3Fsayfa%3D1164&prev=/search%3Fq%3Dduraklama%2Bd%25C3%25B6nemi%2Bnedenleri%26start%3D200%26num%3D100%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1280%26bih%3D676
http://www.ilkokul.gen.tr/anasayfa/yazigoster/10-Sinif-Tarih-Osmanli-Imparatorlugu-Duraklama-Donemi-Cevapli-Cikmis-Sorular259
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10.Sınıf Tarih Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Cevaplı Çıkmış Sorular. ...Osmanlı 
İmparatorluğu'nun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir? 
 
Osmanlı Duraklama Dönemi Slayt - PageRank 
google-pagerank.net/k/osmanlı-duraklama-dönemi-slayt 

 
 

keywords: Slayt 1 - Özel Ege LisesiDevlet Adamları'ndan Osmanlı Devleti'ninDuraklama . Dönemi 'ne 
girmesinin nedenlerinin ortaya konulması ve bu olumsuz  ... 
 
Ödev Arşivi 
kutuphanem.bilgievi.gen.tr/kategori.aspx?kat=99&SS=297 

 
 

osmanlı devleti'nin duraklama dönemi duraklamanın sebepleri ... Dosya Tipi : Microsoft WORD | Sayfa : 9 
| İndirilme : 0 | Tablo : Yok | Resim : Yok | Kaynakça  ... 
 
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - GenelFrm.com 
www.genelfrm.com/konu-osmanli-devleti-kurulus-donemi.html 

 
 

22 May 2013 - 1579 – 1699 à Duraklama Dönemi (Sokullu'nun ölümü -Karlofça Antlaşması) 4. 1699 - 1792 
à ... Osmanlı Beyliğinin Gelişmesinin Nedenleri 
 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DURAKLAMA DÖNEMİ ÖDEV TEZ - Kantin 
kantin.kalitelihayat.com/20901-osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi.h... 

 
 

osmanlı devleti'nin duraklama dönemi duraklamanın sebepleri a- iç nedenler b- dışnedenler 1)-devlet 
idaresinin bozulması 1)-devletin doğal sınırlarına  ... 
 
Tarih osmanli devleti duraklama dönemi | Eğitim Merkezi 
egitim.g94.net/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html 

 
 

6 Mar 2012 - Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O 
dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin  ... 
 
Yyda Video At Page 1 - Hulkshare Free Mp3 Songs Download 
hulksharesongs.com/download/1/yyda-video.html 

 
 

19 Yy'da Osmanli Devleti Dagilma Donemi) Tanzimat Donemi Islahatlari 2. Watch ... 17 Yy'da Osmanli 
Devleti Duraklama Donemi) Duraklamanin Nedenleri. 
 
8 - Tam Ders - Görüntülü Ders Anlatımları 
www.tamders.com/kategori/kpss-dersleri/page/8/ 

 
 

Osmanlı Gerileme Dönemi: Gerileme dönemi Karlofça Anlaşması'yla başlayıp ...Osmanlı Gerileme Dönemi 
konusu, Osmanlı Gerileme Dönemi nedenleri | 1 Yorum » ...Osmanlı Duraklama Dönemi: Duraklama 
dönemi Sokullu Mehmet Paş'nın  ... 
 
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi 1 - videolike.de 
www.videolike.de/video/?v=4UlsMK0GaDc 

 

http://google-pagerank.net/k/osmanl%C4%B1-duraklama-d%C3%B6nemi-slayt
http://kutuphanem.bilgievi.gen.tr/kategori.aspx?kat=99&SS=297
http://www.genelfrm.com/konu-osmanli-devleti-kurulus-donemi.html
http://kantin.kalitelihayat.com/20901-osmanli-devleti-nin-duraklama-donemi.htm
http://egitim.g94.net/tarih-osmanli-devleti-duraklama-donemi.html
http://hulksharesongs.com/download/1/yyda-video.html
http://www.tamders.com/kategori/kpss-dersleri/page/8/
http://www.videolike.de/video/?v=4UlsMK0GaDc
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LYS Osmanlı Duraklama Dönemi Siyasi Olaylar ... DİNAMİK HAFIZA TEKNİKLERİYLE KPSS ANAYASA 
(VEKİLLİĞİN DÜŞME NEDENLERİ) 03124251585 - ... 
 
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ-YÜKSELME-DURUKLAMA DÖNEMİ - Türkiye'nin ... 
forum.bedenegitimi.gen.tr › ... › KPSS › Genel Kültür ve Genel Yetenek 

 
 

5 Nis 2007 - OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (17. yy.) ... Duraklamanınnedenlerini açıklayan Koçi 
Bey Risalesi hazırlattı. Maliyeli düzeltti. 
 
4 yaşındaki çocukta konuşmada duraklama - 7 Gün Sağlık 
www.7gunsaglik.com/soru?...4%20YAŞINDAKİ%20ÇOCUKT... 

 

yazar: Gökhan ÇELİK 
15+ öğe - 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA KONUŞMADA DURAKLAMA hakkında ... 
3 Yaşındaki Çocuğun Yüksek Ateş İle Birlikte Neden Gözleri Şişer 
3 yaşındaki ... 
Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi hakkında bilgi. 
Osmanlı ... 

 

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi 
www.forumbereket.com/.../37253-osmanli-devleti-kurulus-donemi.html 

 
 

8 Mar 2010 - Osmanlı Devleti kuruluş dönemi Kısaca Bilgi Osmanlı Devleti kuruluş dönemi 
Osmanlı ... Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini sağlayan nedenler ....Osmanlı devleti duraklama 
dönemi hakkında bilgi verir misiniz? 
 
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - Egitimciyim.Net 
www.egitimciyim.net/forum/index.php?topic=7400.0;wap2 

 
 

Beyazıd dönemi Osmanlı Devletinin yükselme döneminde duraklama dönemi sayılır. Osmanlı ... Hint Deniz 
Seferlerinde Başarısız Olunmasının Nedenleri: 
 
Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemindeki dış nedenler nelerdir ... 
www.hakkinda-kisa-bilgi.net/osmanli-devletinde-duraklama-doneminde... 

 
 

25 Mar 2013 - Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemindeki dış nedenler nelerdir? Merkezi Yönetimin 
Bozulması Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; ... 
 
DURAKLAMA DÖNEMİ 1579 – 1699: - EğitimVadisi.Net | Eğitim Forumu 
www.egitimvadisi.net › ... › DURAKLAMA DÖNEMİ 1579 – 1699: 

 
 

3 Nis 2008 - DIŞ NEDENLER : a) Avrupa ülkelerinin teknik yöneden gelişmesi, b) Komşu ülkelerin askerlik 
alanında ileri gitmeleri. Duraklama Dönemi  ... 
 
Abbasi Devleti'nin Yıkılma Nedenleri - Formistan Forumları 
www.formistan.com › Kültür,Sanat ve İnsan › Tarih 

 
 

5 Eki 2011 - 1 gönderi - 1 yazar 

http://forum.bedenegitimi.gen.tr/sitemap/osmanli-devleti-kurulus-yukselme-duruklama-donemi-t219.html
http://forum.bedenegitimi.gen.tr/sitemap/kpss-f44.html
http://forum.bedenegitimi.gen.tr/sitemap/genel-kultur-ve-genel-yetenek-f46.html
http://www.7gunsaglik.com/soru?oku=4%20YA%C5%9EINDAK%C4%B0%20%C3%87OCUKTA%20KONU%C5%9EMADA%20DURAKLAMA
https://plus.google.com/109538488749421359480
http://www.forumbereket.com/osmanli-tarihi/37253-osmanli-devleti-kurulus-donemi.html
http://www.egitimciyim.net/forum/index.php?topic=7400.0;wap2
http://www.hakkinda-kisa-bilgi.net/osmanli-devletinde-duraklama-donemindeki-dis-nedenler-nelerdir/
http://www.egitimvadisi.net/forum/osmanli_tarihi_ders_notlari/duraklama_donemi_1579_1699-t142.0.html
http://www.egitimvadisi.net/forum/duraklama_donemi_1579_1699-t142.0.html
http://www.formistan.com/tarih/171034-abbasi-devletinin-yikilma-nedenleri.html
http://www.formistan.com/kultur-sanat-ve-insan/
http://www.formistan.com/tarih/
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Sponsor Reklamlar Abbasi Devleti'nin Yıkılma Nedenleri -Abbasi Devleti, ... Osmanlı devleti'nin duraklama 
dönemi, 'BERRAK, Tarih, 0  ... 
 
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi 1 - KemiFun 
www.kemifun.com/videos/nc/4UlsMK0GaDc.html 

 
 

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, İsyan ve İslahatlar. Duration ... Osmanlı Duraklama Dönemi. 
Duration ... OSMANLININ ÇÖKÜŞ SEBEPLERİ.wmv. Duration  ... 
 
Osmanlı Devleti' Nin Duraklama Dönemi ( 1579 – 1699 ... 
www.genelbilge.com/osmanli-devleti’-nin-duraklama-donemi-1579-–-1... 

 
 
 

Bu durum devletin duraklamasına neden olmuştur. DURAKLAMA NEDENLERİ İçNedenler: 1. Monarşi ile 
yönetilen Osmanlı İmparatorluğu' nun çok uluslu bir  ... 
 
Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemindeki dış nedenler ... - O Din 
www.odin.net/osmanli-devleti-nde-duraklama-donemindeki-dis-nedenler... 

 
 

3 Eyl 2011 - osmanlı devletinde duraklama dönemindeki dış nedenlerle ilgili ayrıntılı... gibi etkenler 
Osmanlı askeri sisteminin bozulmasına neden olmuştur. 
 
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ ... 
www.testsoru.com/.../7-SINIF-SOSYAL-BILGILER-SOKULLU-MEHM... 

 

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ DERS NOTU. ...Osmanlı Tarihi'nin Yükselme 
Dönemi sona ermiş "Duraklama Dönemi" başlamıştır. ...SINIF SOSYAL BİLGİLER I. BALKAN 
SAVAŞI NEDENLERİ VE SONUCU  ... 
 
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ... 
www.bilgimce.com/.../osmanli_devleti_tarihi_ile_ilgili_konu_anlatimlar.... 

 
 

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi İle İlgili Konu Anlatımlar (1299 – 1453). Osman 
Bey..... Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (1). 
[WML] 
 
Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi - Öğretmen Forum.Net 
www.ogretmenforum.net/osmanli_devleti_yukselis_donemi-t6596.0.htm... 

 
 

Beyazıd dönemi Osmanlı Devletinin yükselme döneminde duraklama dönemi sayılır. Osmanlı ... Hint Deniz 
Seferlerinde Başarısız Olunmasının Nedenleri: 
 
Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri - ForumMasal 
www.forummasal.de/.../41955-duraklama-devri-islahatlarinin-genel-ozel... 

 
 

24 Eyl 2013 - 4 gönderi - 1 yazar 

İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından, .... -Fazıl Ahmet Paşa dönemi Osmanlı 
Devleti'nin Duraklama Devri'nin en  ... 
 
Osmanli Devleti Dağılma ve Çöküş Dönemi -Sunum | RSS POST ADD 

http://www.kemifun.com/videos/nc/4UlsMK0GaDc.html
http://www.genelbilge.com/osmanli-devleti%E2%80%99-nin-duraklama-donemi-1579-%E2%80%93-1699.html/
http://www.odin.net/osmanli-devleti-nde-duraklama-donemindeki-dis-nedenler-nelerdir.html
http://www.testsoru.com/anasayfa/yazigoster/7-SINIF-SOSYAL-BILGILER-SOKULLU-MEHMET-PASA-DONEMI-DERS-NOTU464
http://www.bilgimce.com/lise-konu-anlat%FDm%FD/tarih/osmanli_devleti_tarihi_ile_ilgili_konu_anlatimlar.asp
http://www.ogretmenforum.net/osmanli_devleti_yukselis_donemi-t6596.0.html;wap=
http://www.forummasal.de/forum/osmanli-tarihi/41955-duraklama-devri-islahatlarinin-genel-ozellikleri.html
http://www.rsspostadd.com/osmanli-devleti-dagilma-ve-cokus-donemi-sunum.html
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www.rsspostadd.com/osmanli-devleti-dagilma-ve-cokus-donemi-sunum.... 
 
 

29 Ara 2011 - Osmanli Devleti Yükselme Dönemi – Sunum · Osmanli DevletiDuraklama Dönemi – Sunum · 
Power ... Rehberlik – Başarısızlığın Nedenleri? 
 
Osmanlı Devleti- (Yükselme dönemi) - Çocuk Şarkıları Forumu 
www.cocuksarkilari.biz/showthread.php?t=13108 

 
 

16 Ara 2008 - 1 gönderi - 1 yazar 

Mehmet'in ölümü (1481) bu seferin yarım kalmasına neden oldu. II. ... I. Selimdöneminde 
duraklayan Batı'ya karşı gazâ siyâsetini yeniden  ... 
Burası OSMANLI toprağı dingil - osmanlı duraklama dönemi ... 
► 2:41► 2:41 
dailynewvideos.com/Burasi-OSMANLI-topragi-din... 

 

5 Oca 2013 

osmanlı duraklama dönemi Burası OSMANLI toprağı dingil videosu izle. 
 
Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi 1-2 - Google Kitaplar Sonucu 
books.google.com.tr/books?isbn=975492743X 

İhsan Güneş - 2006 - Kemalism 

Neden? Çünkü bir toplum sürekli olarak böyle bir gerilim içinde tutulamaz. Bu nedenle temeli ... Kimi 
kesimlerde ise şaşkınlık, duraklama belirir. Bazı kesimler ... Şimdi tepkici kesimler için bir rahatlama ve 
toparlanma dönemi açılmıştır. Böylece  ... 
 
Bebek giyim sektörü oyuncularının kafası karışık 
www.35haber.net/.../bebek-giyim-sektoru-oyuncularinin-kafasi-karisik-h... 

 

10 saat önce - Sağlığınız İçin Fınfık Tüketmek için Nedenler Sağlığınız İçin Fınfık.. .....2014'te 
de duraklama devam edecek. Ancak gelecek sene bu gerilemenin telafi edileceği, 3 puan önüne geçileceği 
bir dönem olacak. Biz, burada ileriye  ... 
 
17. Yüzyıl (Duraklama Dönemi) Islahatları : Kısa Özet Bilgiler 
www.ozetbilgiler.com/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari 

 
 
 

Yüzyıl (Duraklama Dönemi) yapılan Islahatlar ... Islahatçılar sorunların nedenlerindençok sonuçları 
üzerinde durmuşlardır. ... Duraklama dönemi ıslahatçıları :. 
 
Pelin Yüzal Enöz Hoca- Osmanlı Duraklama Dönemi | Kamu Dünyası 
►► 
video.kamudunyasi.com/Pelin-Yuzal-Enoz-Hoca--O... 

 
 

2 May 2011 

osmanlı duraklama dönemi. ... Pelin Yüzal Enöz Hoca- OsmanlıDuraklama Dönemi. Cts, 18 Mrt 2011 ... 
 
Kilo vermede duraklama döneminde neler yapıyorsunuz? 
www.kadinlarkulubu.com › ... › Diyet Yöntemleri ve Deneyimlerimiz 

 
 
 

25 May 2011 - 10 gönderi - 5 yazar 

http://www.cocuksarkilari.biz/showthread.php?t=13108
http://dailynewvideos.com/Burasi-OSMANLI-topragi-dingil-osmanli-duraklama-donemi_1474573a.php
http://dailynewvideos.com/Burasi-OSMANLI-topragi-dingil-osmanli-duraklama-donemi_1474573a.php
http://books.google.com.tr/books?id=EdiFsMEMP7MC&pg=PT456&lpg=PT456&dq=duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&source=bl&ots=Y3SYEDn6pS&sig=dD7uGFVnLbzvSMImgkpR6sQw4Hs&hl=tr&sa=X&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CKMFEOgBMEs4yAE
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&sa=N&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&tbm=bks&q=inauthor:%22%C4%B0hsan+G%C3%BCne%C5%9F%22&ei=p2CpUoSXLtSWyQPG_YDoAw&ved=0CKQFEPQIMEs4yAE
http://www.35haber.net/ekonomi/bebek-giyim-sektoru-oyuncularinin-kafasi-karisik-h4584.html
http://www.ozetbilgiler.com/17-yuzyil-duraklama-donemi-islahatlari
http://video.kamudunyasi.com/Pelin-Yuzal-Enoz-Hoca--Osmanli-Duraklama-Donemi-788i.cgi
http://video.kamudunyasi.com/Pelin-Yuzal-Enoz-Hoca--Osmanli-Duraklama-Donemi-788i.cgi
http://www.kadinlarkulubu.com/diyet-yontemleri-deneyimlerimiz/445511-kilo-vermede-duraklama-doneminde-neler-yapiyorsunuz.html
http://www.kadinlarkulubu.com/diyet-yontemleri-deneyimlerimiz-f567/
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Arkadaşlar dengeli beslenerek yaklaşık 13 kilo verdim ve şu an 57 kiloyum ideal kilom 52 ancak benim 
sorunum beslenme düzenim ... 
 
Kategori Osmanlı Devleti duraklama - arti motif batik 
canadahomesecurity.com/.../kategori-osmanlı-devleti-duraklama-9c.html 

 
 

Osmanlı Devletinin Duraklama Devri Kategori : Osmanlı Tarihi Osmanlı Devletinin 
Kuruluş Dönemi DURAKLAMANIN NEDENLERİ: İç Nedenler: 1. 
 
Duraklama Döneminde Osmanlı Ordusu - arti motif batik 
canadahomesecurity.com/.../duraklama-döneminde-osmanlı-ordusu-48.h... 

 
 

Duraklama Döneminde artık ihtiyaç kalmayan yaya ve - Osmanlı Ordusu - Vikipedi. ...Osmanlı 
Devletinin Duraklama Dönemi ve Sebepleri - ilgili | FORUM  ... 

Size en alakalı sonuçların gösterilmesi için yukarıda görüntülenen 282 sonuca benzer bazı girişler çıkarıldı. 
İsterseniz, aramayı çıkarılan sonuçlarla birlikte tekrarlayabilirsiniz. 

duraklama dönemi nedenleri ile ilgili yapılabilecek diğer aramalar: 
duraklama dönemi dış nedenleri 
duraklama döneminin dış nedenleri 
osmanlı duraklama dönemi nedenleri 
duraklama dönemi sonuçları 
duraklama dönemi ıslahatları 
duraklama dönemi padişahları 
duraklama döneminin iç nedenleri 
duraklama dönemi sebepleri 

 

 

http://canadahomesecurity.com/com/pot/kategori-osmanl%C4%B1-devleti-duraklama-9c.html
http://canadahomesecurity.com/com/pot/duraklama-d%C3%B6neminde-osmanl%C4%B1-ordusu-48.html
https://www.google.com.tr/search?q=duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&filter=0
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+d%C4%B1%C5%9F+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIcHENUCKAA
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6neminin+d%C4%B1%C5%9F+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIgHENUCKAE
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=osmanl%C4%B1+duraklama+d%C3%B6nemi+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIkHENUCKAI
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+sonu%C3%A7lar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIoHENUCKAM
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+%C4%B1slahatlar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIsHENUCKAQ
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+padi%C5%9Fahlar%C4%B1&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CIwHENUCKAU
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6neminin+i%C3%A7+nedenleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CI0HENUCKAY
https://www.google.com.tr/search?num=100&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=676&q=duraklama+d%C3%B6nemi+sebepleri&revid=1207016150&sa=X&ei=x1-pUu2zKcfnywOD_YGYDQ&ved=0CI4HENUCKAc

