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İsrailliler Bronz Çağı’nın sonlarında
(M.Ö. 1500-1200) Kenan diyarına geldiler. Filistin’i fethedişleri, M.Ö. 1400
civarına denk düşer (Masoretik kronoloji).1 Filistinliler Kenan’ın bir parçasıydı. YAHOVA İsrail’e diğer uluslarla
birlikte Kenan’ı (Kenanlıları) da yok etmesini söyledi. İsrail onları yok etmediği takdirde, yaşamasına izin verilen
herkes böğürlerine saplanmış bir diken
olacaktı.2
Filistinlilerin geçmişi Kenan’a,
Ham’ın oğluna dek izlenebilir. Kenan,
Ham’ın oğlu ve Sidon’un babasıdır (Ya-

ratılış 10:15-20), diğer bir deyişle, Fenikeliler ırkıdır (siyahiler). Heth halkı,
(yani, Hititler), Cebuslular, Amorlular,
Gırgaşlılar, Hivliler, Fellahinler, Arkalılar (Arka vatandaşları), Sinliler, Aravalılar, Tartoslular, Zemarlılar, Sumralılar, Hamatlılar, bütün Kenanlılar –
Sidon’dan Gerar’a doğru, Gaza, Sodom
ve Gomora’ya, ayrıca Admah, Zeboiim, Lasha ve Rephaim’e dek – bunların
hepsi devlerdi (Yasa Kitabı 2:11, 20).
Amorlular, Emimler (devler), Zamzumimler ya da Zuzimler, Amon (ya da
Ham), ve Anaklar (ya da Anajimler) de

devlerdi (Yasa Kitabı 3:11, Çölde Sayım
13:33).3 Kenan, bütün bu Afrika ailelerinin, ya da bütün Filistin’in babasıdır.4
Akit, ki buna Filistin akdi ya da bütün ulusların akdi diyebilirsiniz, yalnızca YAHOVA’nın Filistinlilere, Araplara, Irak’a, İran’a, Lübnan’a, Kore’ye ve
bütün uluslara verilen, İsrail topraklarının İsrail’e (Yahudilere) ait olduğuna
dair sözüdür!!5 Bu aynı zamanda Rus
akdi, Çin akdi, Kuzey Amerika akdi,
Güney Amerika akdi, Orta Amerika akdi ve bütün ulusların akdidir.
(devamı 2. sayfada)

1 Yeni Unger’s İncil Sözlüğü sf. 954 2 Mıs. Çık. 23:27-33, Çöl. Say. 33:53-55, Yeşu 23:12-13, Hak. 2:1-5 3 Yeni Unger’s İncil Sözlüğü, sf. 956 4 Yeni Unger’s İncil Sözlüğü, sf. 956
5 Yarat. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Mıs. Çık. 6:2-4, 8, 32:13, Lev. 20:23-24, Yasa. Tek. 1:8, Yeşu 13:1-6, 1 Tar. 16:12-19, 2 Tar. 20:7,
Neh. 9:7-8, Mezm. 105:5-11
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FİLİSTİN AKDİ
(1. sayfanın devamıdır)

Bu, YAHOVA’nın İsrail’le, Filistin’le,
ABD’yle, Rusya’yla, Birleşik Krallık’la,
Çin’le, Araplarla ve dünyanın geri kalanıyla olan akdidir!!
BU DÜNYA AKDİNİN ÖNEMİ
Bu akit büyük önem taşımaktadır.
(1) Bu akit İsrail’e, son derece açık ve
net bir dille, vaat edilen toprakların
tapusunun hala İsrail’e (Yahudilere)
ait olduğunu tekrar teyit eder. Onların
geçmişte YAHOVA’ya hizmet ederken
kaytarmış olmalarının önemi yoktur.
YAHOVA onların yüreğinde ne olduğunu biliyor ve gerçekleşeceğine söz
verdiği şey, budur.6 YAHOVA onların
inançsızlıklarının inanca dönüşeceğini biliyor:7 bu, şu anda gerçekleşiyor!
YAHOVA’nın vaadine göre, topraklar
hala İsrail’e ait. (2) Dahası, o zamanlar
İsrail’in tabi olduğu şartlı akdin girişi,
YAHOVA’nın niyetiyle ilişkili olan en
baştaki cömert vaadi bir kenara itemez ve itmemiştir. Bu gerçek, “YAHOVA’nın huzurunda, İSA’nın gözünde
onaylanmış olan akitteki vaat, dört yüz
otuz yıl sonra yürürlüğe konmuş olan
kanun ile hükümsüz kılınamaz ve bunun vaat üzerinde hiçbir etkisi yoktur”
(Galatyalılar 3:17) diye yazan Paul’ün
savının temelidir. (3) Bu akit orijinal
Semavi akdin doğrulanması ve genişletilmesidir.8 Bu Filistin ya da dünya
akdi, Semavi akdin toprak bölümünü
vurgulamaktadır. Ulusun ömrü boyunca sürdürdüğü inatçı inançsızlık ve
itaatsizliğin sonucunda gelen bu vurgulama, başta verilen sözün itaatsizliğe
rağmen yerine getirileceği görüşünü
desteklemektedir.
FİLİSTİN VE DÜNYA AKDİNİN
HÜKÜMLERİ
Yasa Kitabı 30:1-3 ve 5-9 bölümlerinde, bu sözde akde değinilmiştir:
“Bütün bu olaylar – önünüze serdiğim
kutsama ve lanetler – başınıza geldiğinde, Rabbiniz YAHOVA’nın sizi dağıttığı
uluslar arasında bunları anımsayacak-

sınız. Bugün size ilettiğim buyruklar
uyarınca, siz ve çocuklarınız Rabbiniz
YAHOVA’ya döner, bütün yüreğinizle,
bütün canınızla O’na itaat ederseniz,
Rabbiniz YAHOVA size acıyacak, sizi
sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı
ulusların arasından yeniden toplayacak [Bu, 1948’de vuku buldu ve bugün
hala devam ediyor.]... Sizi atalarınızın
mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Orayı miras alacaksınız... Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki,
O’nu bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. Rabbiniz
YAHOVA bütün bu lanetleri sizden
nefret edenlerin, size baskı yapan düşmanlarınızın üzerine yağdıracak... Siz
yine RABBİN sözüne kulak verecek,
bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyacaksınız. Rabbiniz YAHOVA sizi
başarılı kılacak... sizden de öyle hoşnut
kalacak ve sizi başarılı kılacak.”
Kutsal Yazılar’ın bu bölümünü analiz ettiğimizde burada YAHOVA’nın
amacının yedi temel bölümünün olduğunu görürüz. (1) Ulus sadakatsizlikten ötürü topraklardan atılacak (Yasa
Kitabı 28:63-68, 30:1-3). (2) İsrail gelecekte tövbe edecek (Yasa Kitabı 30:1-3).
(3) Onların MESİH’leri geri dönecek
(Yasa Kitabı 30:3-6). (4) İsrail yeniden
topraklara yerleştirilecek (Yasa Kitabı
30:5). Bu, 1948’de gerçekleşti. (5) İsrail ulus olarak dine döndürülecek (Yasa
Kitabı 30:4-8, Romalılar 11:26-27). (6)
İsrail’in düşmanları yargılanacak (Yasa
Kitabı 30:7). (7) Ulus bundan sonra
onun kutsamasına eksiksiz biçimde kavuşacak (Yasa Kitabı 30:9).
Bu bölümü incelerken, burada, bu
akdin amacını yalnızca Filistinliler için
değil, bütün dünya için belirleyen (ya
da belirlemesi gereken) çeşitli vaatler
görüyorum. İnsanların YAHOVA’nın
bu akdi ciddiye aldığına ve akdin
O’NUN için son derece önemli olduğuna inanması gerekiyor. YAHOVA
yalnızca İsrail’in bu toprakların sahibi
olmasını garanti altına almıyor, aynı
zamanda İsrail’in bütün düşmanlarını
yargılayıp ortadan kaldırma ve İsraillileri topraklara yerleştirmeden önce,

onlara yeni bir yürek verip İsrail’i dine
döndürme görevini üzerine alıyor.9
Aynı akit ilerideki bir paragrafta,
İsrail’in tarihinde, Peygamber Hezekiel’in kehanetinde doğrulanıyor. YAHOVA İsrail’in çocukluğu sırasında,
İsrail’e duyduğu sevgiyi teyit ediyor
(Hezekiel 16:1-7). O, İsrail’e seçilmiş
olduğunu ve YAHOVA’yla evlilik yoluyla bağı olduğunu hatırlatıyor (ayetler 8-14). Gelgelelim, İsrail fahişe rolünü oynadı (ayetler 15-34). Bu yüzden
sürgün cezası fahişeye verildi (ayetler
35-52). Bu, son karar ya da İsrail’in bir
kenara atılması değildir, çünkü geri
dönüş olacaktır (ayetler 53-63). Bu geri
dönüşün temeli YAHOVA’nın vaadidir:
“Gençlik günlerinde seninle yaptığım
akdi anımsayacağım. Seninle sonsuza
dek kalıcı bir akit yapacağım. Hem büyük, hem küçük kız kardeşlerini yanına aldığında yaptıklarını anımsayacak
ve utanacaksın. Seninle yaptığım akitte
olmadığı halde onları kızların olsunlar
diye sana vereceğim. Seninle yeniden
akit yapacağım ve sen benim YAHOVA olduğumu anlayacaksın” (Hezekiel
16:60-62).
Böylece YAHOVA İsrail’le arasındaki akdi, dünyaya ve Filistinlilere karşı
yeniden teyit eder. YAHOVA’nın bu vaatlerin yerine gelmesi – harfiyen yerine
gelmesi – için gerçekleşmesi gerekenleri içeren orijinal vaadine bakarsak; (1)
İsrail’in bir ulus olarak döndürülmesi
gerektiğini,10 (2) Onların dünyanın
dört bir yanından gelip İsrail’de yeniden toplanması gerektiğini,11 (3) İsrail’in sahibiyeti altına verilen topraklara
sağlam bir biçimde yerleşmesi gerektiğini görürüz. İsrail düşmanlarının yargılanışına tanıklık etmeli ve ona vaat
edilen maddi kutsanmaya kavuşmalı.12
Bu akdin, dünyanın sonuyla ilgili
kehanetleri inceleyen herkes üzerinde
kuvvetli bir etkisi olmalıdır. Bu akitteki
birçok koşul yerine geldi. İsrail’in hepsi, İsrail değil.13 İsrail halkı yeniden toplandı. Onların binlercesi MESİH’leri
olarak İSA’ya inanıyor. Henüz düşmanlarının yıkıma uğratıldığını görmediler, ama bu akit ebedi ve koşulsuz bir

6 Yarat. 17:5-8, 48:3-4, Lev. 26:40-45, Yasa. Tek. 4:29-31, 30:1-5, Mezm. 9:10, 105:6-11, 145:18, Yeş. 27:6, Hez. 47:13-20, Mika 7:18-20 7 Rom. 9:25-27, 11:19-24 8 Yarat. 12:1-3,
7, 15:7, 17:1-8 9 Yasa. Tek. 33:26-29, Yeş. 59:18-19, Yeremya 31:31-34, Hez. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, İbr. 8:10-12 10 Zek. 12:1-10, Rom. 11:26-27 11 Yeş. 11:12, Hez. 39:23-29,
Amos 9:14-15, Sef. 3:17, 19-20, Zek. 8:7-8 12 Yarat. 12:1-3, 26:1-5, Yasa. Tek.. 8:18, 28:1-14, Vaiz 5:19, Yeş. 49:26, 66:20-24, Yer. 30:16-24, Hez. 39:1-21, Yoel 2:18-21, 3:16-21 13
Yuh. 4:23-24, Rom. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Gal. 3:7-9, 28, Efes. 2:11-22, Esin. 7:9, 13-15
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akittir ve tamamen yerine getirilmesi
gerekir. İsrail kesinlikle bir ulus, ve temelleri kesinlikle sağlam. Bana kalırsa,
dine dönen, ardından zulme uğrayan
daha fazla insan olacak ve sonunda,
YAHOVA’nın seçilmiş insanlarının ve
YAHOVA’nın dünyada en sevdiği yer
olan İsrail’in düşmanları tamamen
mahvolacak (Yeşaya 11:11-12, 27:12-

13, 43:1-8, 49:8,16, 66:20-22, Yeremya
16:14-16, 23:3-8, 30:10-11, 31:1-19, 3137, Hezekiel 11:17-21, 20:33-38, 34:1116, 39:25-29, Hoşea 1:10-11, Yoel 3:1721, Amos 9:11-15, Mika 4:1-8, Sefanya
3:14-20, Zekeriya 8:1-8). Bu, bütün bu
azizlere verilen sözdür. Onların hayatta
olup bu sözlerin yerine geldiğini göremeyecek olmasının önemi yok; onlar

bütün bunları yeniden diriliş sabahında görecekler; hepsi gözlerinin önünde
yeniden yaşanacak. YAHOVA’nın söz
verdiği gibi: İnsan Şabat (dinlenme)
için değil, Şabat insan için yaratıldı
(insanların dinlenmeleri ve YAHOVA’nın her türlü vaadi yerine getirişini
izlemeleri için): bu yüzden, İNSAN’IN

(devamı 4. sayfada)

VAİZ ALAMO’YA MEKTUPLAR

Hindistan
İsa’nın değerli adıyla, selamlar. Bültenlerinizin içinde bulunduğu kutu elime geçti. Teşekkür ederim. Bültenlerinizi dağıttım; hepsi çok
güzel. Sizin için, vaizliğiniz ve aileniz için dua
ediyorum. Lütfen benim için dua edin ve bana
yeni bültenler gönderin. Teşekkür ederim.
İsa’nın adıyla, sevgi dolu kardeşiniz,
Vaiz Kommu Baburao
Khammam Bölgesi
Andhra Pradesh, Hindistan
Vaiz Kommu Baburao Andra Pradesh, Hindistan’da, Telugu
dilinde Vaiz Alamo’nun İncil literatürünü dağıtıyor

Kenya
Rab’bimizin ve Kurtarıcı’mızın adıyla,
selamlar,
Bu mektup, Radyo Doğu Afrika’daki
programınızı dinleyerek kutsandığımı
sizinle paylaşmak için şahane bir fırsat..
Bir Kenyalı olarak, programınız hayatımı derinden etkiledi ve vaizliğinizden birçok arkadaşıma söz ettim.
Lütfen bana işime yarayacak bütün
Hristiyan literatürlerini gönderin.
O’nun muhteşem adıyla,
Rebecca Muthoni
Kenya, Afrika

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Rabbimiz İsa adına, selamlar,
Birçok ruhu kurtarıyor, dünyaya
sevgi ve huzur getiriyorsunuz. Yahova’nın merhametiyle, umudumuz oldunuz.
Mesajlarınız Yahova’yla manevi

yürüyüşümü derinleştirerek beni
yüreklendiriyor.
Siz O’na giden yolda yürümeye devam ederken Cennet’teki Baba’mız
sizi bollukla kutsasın.
O’nun Kutsal adıyla,
Elvis Kinyua
Meru, Kenya, Afrika

Iowa

Waterloo, Iowa’da, tanıdığım bir adamın torunu olan bir Batı Lisesi birinci
sınıf öğrencisi dersteyken, öğretmen yaratılışla ilgili her zamanki yalanları
söylüyormuş ve birden bir şey olmuş. Alex Michael Landers ayağa kalkmış ve “Bu
doğru değil, gökyüzünü ve yeryüzünü Yahova yarattı,” demiş. Öğretmen buna,
“Burada bunu öğretmeye iznimiz yok,” cevabını vermiş. Alex ise, “Yalan dinlemek
için okula gelmeyi reddediyorum. Ben okula gerçeği öğrenmeye geldim,” demiş.
Bu bana göre, 15 yaşındaki genç bir adam için, devlet okulu sisteminde
duyduğum en etkileyici tanıklıktı. Herkesin bu genç adam gibi olması için dua
ediyorum. Kilisemizdeki herkes onunla derinden gurur duyuyor. Devlet okuluna
giden bütün Hristiyan gençler bu Hristiyan genç adamın yaptığını yaparsa, gençler arasında canlanma olacaktır.
Vaiz Tony Alamo
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FİLİSTİN AKDİ
(3. sayfanın devamıdır)

OĞLU Şabat’ın (dinlenmenin ve vaatlerin yerine getirilişinin) bile EFENDİSİDİR (Markos 2:27-28).
YAHOVA onun bütün düşmanlarını yok ettiğinde, İsrail huzura kavuşacak; ve bu çok yakında olacak!14
Yahudi MESİH’i İSA’yı RAB’biniz ve
YAHOVA’nız olarak kabul ettiğinizde,
siz de huzura kavuşacaksınız. Eriha’da
olduğu gibi, O’na ve O’nun insanlarına
karşı savaşırsanız, yıkıma uğrayacaksınız.15
Aşağıdaki duayı okuyarak O’NU kabul edin:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.16 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.17 O’nun çarmıhta öldüğüne ve
bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.18
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine19 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak
yanı başında oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.20
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.21 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.22 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;

günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.23 SENİN SÖZÜN
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.24 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.25 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.26
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi
söyledi.27 İncil’in Kral James Versiyonunu
[the English King James Version] özenle
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.28
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir].
Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil,
kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin?
İyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK DEVLET
YA DA DEVLET KURUMLARI ÖYLE

DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan
geldiğini söylemektedir.]”
Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama
siz BENİ soydunuz. Ama sonra, SENİ nasıl
soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ,
hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı]
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi[ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur]
ambara getirin, böylece BENİM evimde et
[manevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın],
ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın,
dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin olmayacağını görün. Ve yok ediciyi
sizin için cezalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız
da tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir
diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

14 Hez. 38:14-23, Böl. 39, Zek. 12:1-9, Esin. 20:7-10 15 Yeşu 6:2-17, 20-21, 24-25 16 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 17 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom.
1:3-4 18 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 19 Mezm. 16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11,
1 Kor. 15:3-7 20 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 21 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 22 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 23 Matta 26:28, E.
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Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet etmeyi
gerçekten isteyenler için ABD lokasyonlarımızda yaşam için gerekli her şeye sahip meskenler sağlamaktadır.
New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen (908) 937-5723’ü arayın. HER KİLİSE TOPLANTISINDAN SONRA YEMEK SERVİSİ YAPILMAKTADIR.
Vaiz Alamo’nun Eski Ahit’teki İSA’nın 333’ten fazla kehanette açığa çıktığını gösteren kitabı Mesih’i isteyin.
Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtarak ruh hasadında işçi olun.
Literatürümüzün ve işitsel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir.
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak (661) 252-5686’yı arayın.

BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.
Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz.
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
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