


Batı dünyası tarafından şekillendirilen dünya, insanlığı 
geçmişte olduğundan daha iyi bir noktaya ulaştırmada 
başarılı olamamıştır. Tam aksine, Batılı devlet ve ya-
pıların kontrolündeki mevcut küresel sistemin dünyayı 
felakete sürüklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlusu, hiç 
şüphesiz mevcut sistem ve bu sistemin temsilcisi olan 
kişi ve kurumlardır. Yaşanan sorunlara çözüm üretme 
potansiyeline sahip unsurlarsa, bu özellikleri sebebiyle 
çeşitli manipülasyonlara maruz kalmakta ve böylece 
toplumlar aldatılmaya hazır hale getirilmektedir.



The world shaped by the West has not succeeded in 
bringing the humanity to a better place than it was 
in the past. On the contrary, it is not wrong to say 
that the current global system under the hegemony of 
Western states and structures has brought the world 
to the verge of calamity.

The chief responsible for our world’s current situation 
is undoubtedly the existing system and the people and 
institutions that represent it. The alternatives which 
have the ability to solve the problems have been subje-
cted to various manipulations, and thus, societies are 
becoming vulnerable to deception.
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Avrupa’da İsrail’i eleştirir, 
Fransa’da Ermenilere 

soykırım yapılmadığını söylerseniz 
hapis cezası verirler

İslam’ın kutsal değerlerine 
hakaret edenleri 

“ifade özgürlüğü” 
diyerek savunurlar

If you criticize Israel in 
Europe, and deny so-called 

Armenian Genocide in France, 
they sentence you to imprisonment

They defend those 
who insult sacred values of Islam 

under the cover of 
“freedom of expression”
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Çevre örgütleri 
Fransa’daki 59, 

dünyadaki 441 nükleer santrali 
görmezden gelirler

Türkiye’de yapımı süren 
tek nükleer santralin 

peşine düşerler

Environmental organizations 
ignore 59 nuclear power 

plants in France and 
total 441 in the world
They go after the one 
nuclear plant under 

construction in Turkey
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İspanya’da her yıl 
yüzbinlerce boğayı 

eğlence için öldürürler
Kurban ibadetine 

vahşet derler

They kill hundreds of 
thousands of bulls just for 

fun in Spain every year
They regard the sacrificial 

ritual as a brutality
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Filistin’de 
onbinlerce çocuğun katili olan

 Şimon Peres’e 
Nobel verirler
Sonra da adına 

“Barış Ödülü” derler
 

They award Shimon Peres 
who caused the massacre of 
tens of thousands of children 
in Palestine the Nobel prize

Then they call it 
“Peace Prize”
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Ülkeleri çıkarları için 
kaos ve içsavaşlarla
 bölüp parçalarlar

Adına 
“Arap Baharı”, 

“Turuncu Devrim”, 
“Yasemin Devrimi” derler. 

They divide and conquer the 
countries through chaos and civil 

wars for their own interests
They call it 

“Arab Spring”, 
“Orange Revolution”, 
“Jasmine Revolution”
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Açık denizlerde 
şişme botları batırır, 
mülteci kamplarında 

çadırları yakarlar
Mülteci çocukları 
çiçekle karşılayan 

polis tiyatrosu canlandırıp 
dünyaya servis ederler

They sink the 
inflatable boats in 

open seas, set fire to 
tents in refugee camps

They play exhibit in which the 
police welcomes the refugee 

children with flowers and serve 
it to the world
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Türkiye’de olunca 
“patlama” der, 

teröristleri takdir ederler
Avrupa’da olunca 

“terör saldırısı” der, 
tüm dünyayı 

ayağa kaldırırlar

They call it “explosion” 
when happens in Turkey, they 

appreciate the terrorists
When happens in 

Europe, they call it a 
“terrorist attack” and set the 

world on fire
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Eşcinsellik, 
nikahsız birliktelik ve kürtajı 

normalleştirirler
Adına

“Onur yürüyüşü”, 
“cinsel özgürlük”, 

“kadın hakları” derler

They normalize 
homosexuality, 

concubinage and abortion
They call it “

pride parade”, 
“sexual freedom”, 
“women’s rights”



 12

Terör örgütlerine 
stant açtırır, 

polis nezaretinde 
miting yaptırırlar
Türkiye’nin sivil ve 

resmi organizasyonlarını 
yasaklarlar

They allow the terrorist 
organizations to open offices and 
to hold public demonstrations 

accompanied by police
They prohibit the 

civil and official organizations 
of Turkey



 13

Bir olayda 
fail Müslümansa 

“İslamcı terör” damgası vurup
 tüm Müslümanları suçlarlar

Bir Hristiyan 
terör eylemi gerçekleştirirse 
“aklî dengesi bozuk” derler

If the criminal in 
one case is a Muslim, they 
brand it as “Islamic terror” 

and blame all Muslims
BIf a Christian perform 

a terrorist act, they say he is 
“mentally unstable” 



 14

Avrupa’da her yıl 
yüzlerce camiyi 

kundaklarlar
“İnanç hürriyeti”, 

“özgürlük” ve 
“demokrasi”den dem vururlar

They set fire to 
hundreds of mosques 
in Europe every year

They talk about 
“freedom of faith”, 

“liberty” and “democracy”
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Avrupa’daki 
İslam karşıtı terörü ve 

Hristiyan şiddetini 
görmezden gelirler

Taşeron örgütler üzerinden 
İslam’la terörü 

özdeşleştirmeye çalışırlar

They ignore anti-Islamic 
terrorism and Christian 

violence in Europe
They strive to identify 

terrorism with 
Islam through 

outsourced organizations
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Halkın seçtiği 
cumhurbaşkanına 

diktatör derler
Darbeyle işbaşına gelen 

cuntacıyı 
kırmızı halıyla karşılarlar

They call 
the president elected 

by the people a dictator
They welcome the pro-junta 

leader coming to power with a 
coup d’état with red carpet
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Eğlence, giyim ve 
kozmetik endüstrileri için 

her yıl 50 milyon 
hayvanı katlederler

“Hayvan hakları” söylemini 
dillerine pelesenk ederler

They kill more than 50 million 
animals for the industries of 
entertainment, clothing and 

cosmetics every year
They harp on 

“animal rights” rhetoric
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Kendi ülkelerinde 
her yıl işlenen binlerce 

İslam karşıtı suçu 
görmezden gelirler

Güdümlü STK’larına hazırlattıkları 
“insan hakları” raporlarını 

siyasi baskı aracı olarak kullanırlar

They ignore thousands of 
anti-Islamic crimes committed 

each year in their own countries
They use “human rights” reports 

which they have the contolled 
NGOs prepare as a means of 

political repression



GELECEĞİMİZİ
KORUMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
WORKING TO PROTECT OUR FUTURE




