


İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla 
felakete sürüklenen ülkelerde sürdürülen “insani 
yardım” kampanyaları, bir “yara sarma” vazife-
si görse de, insanları ve coğrafyaları “yardıma 
muhtaç” hale getiren sebepleri ortadan kaldır-
maya yetmiyor. İşgal ve katliamlara maruz kalan 
coğrafyaları yeniden ayağa kaldırmak insani bir 
erdemdir; ancak bu coğrafyaları kaosa sürükleyen 
uluslararası yapılara karşı mücadele etmek önce-
likli görevimizdir.



Humanitarian aid is an immediate assistance to 
people in regions dragged into chaos due to occu-
pation, civil war, poverty and epidemics. Howev-
er, it is not sufficient alone to remove the causes 
which make them helpless. It is a great virtue to 
help them to build up; nevertheless our primary 
duty is to struggle against the international struc-
tures which drag these regions into chaos.



Coğrafyaları yardıma muhtaç 
hale getiren sebepleri 

ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
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YARA SARMAK,
NEREYE KADAR?

RELIEVING, UNTIL
WHEN?

We; 
try to eliminate the 

factors that render the 
regions needy.
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ÖNCE YETİM Mİ
KALMASI GEREKİYOR?

IS hE SuppOSEd TO bE 
ORphANEd fIRST?

We; 
work in order for them not 

to become orphaned.

Onların 
yetim kalmaması için 

çalışıyoruz.



Yarın ağıt yakmamak için, 
bugün kalkan olmaya 

çalışıyoruz.
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HENÜZ 
bOMbALANMAdI...
bÖYLESİ dAhA İYİ 

dEĞİL Mİ?

IT hAS NOT 
bOMbEd YET, 

ISN’T IT bETTER 
THIS WAY?

We; 
try to be a shield today 
in order not to lament 

tomorrow.
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AfRİKA ZENGİN;
YA AfRİKALI?

AfRICA IS RICh, buT
whAT AbOuT AfRICANS?

We; 
work in order for the wealth of 
the continent to remain in the 

continent.

Kıtanın zenginliklerinin 
kıtada kalması için 

çalışıyoruz.



İhlalleri ve 
işgalleri meşrulaştıran 
kültür-sanat organlarını 

deşifre etmeye çalışıyoruz.
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OSCAR
bu YIL hANGİ
İSLAMOfObİK
YApIMA GİTTİ?

TO whICh 
ISLAMOphObIC 

pROduCTION dOES ThE
OSCAR GO ThIS YEAR?

We; 
work against arts and cultural 

organizations which 
legitimize the violations and 

occupations.
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İSLAM 
KORKUSU MU, 

İSLAM 
düşMANLIĞI MI?

IS IT ThE fEAR Of 
ISLAM OR hOSTILITY 
TOwARdS ISLAM?

We; 
work to stop 
increasing 

discrimination in Europe.

Avrupa’da 
yükselen ayrımcılığı 

durdurmak için 
çalışıyoruz.
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CEZAYİR, VİETNAM,
dOĞu TüRKİSTAN, 

fİLİSTİN, ÇEÇENİSTAN,
AfGANİSTAN, 

IRAK, SuRİYE….???

ALGERIA, VIETNAM, 
EAST TURKISTAN, 

PALESTINE, CHECHENYA,
AfGhANISTAN, 

IRAq, SYRIA, …?

We; 
work for a world without 

occupations.

İşgallerin yaşanmadığı 
bir dünya için çalışıyoruz.
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KÜRESEL 
SALGIN MI, 
KÜRESEL 

MANİpüLASYON Mu?

IS IT GLObAL 
EpIdEMICS OR 

GLObAL 
MANIpuLATION?

We; 
work to unmask drug 
industry’s practices 
endangering human

health.

İnsanlığın 
sağlığıyla oynayan 

kâr odaklı 
ilaç endüstrisini 

deşifre etmek için 
çalışıyoruz.



Uluslararası yapıların ve 
işleyişlerinin 

adil olması için 
çalışıyoruz.
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bM 
bARIş ve HUZURUN 

TEMİNATI dEĞİL MİYdİ?

We;
 work in order for the 

international structures and 
their operations to be just.

ISN’T THE UN THE 
GuARANTOR Of 

PEACE AND TRAN-
QUILITY?



whO dOES wANT
MORE bLOOd?

We; 
work against weapon 

industry dragging countries 
into civil war.
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dAhA fAZLA KANI 
KİM İSTİYOR?

Ülkeleri 
kaos ve içsavaşa sürükleyen 

silah endüstrisine karşı 
çalışıyoruz.



Toplumları manipüle eden 
uluslararası medyanın 

çiftestandardını 
ortaya koymaya 

çalışıyoruz.
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dİKKAT!
KüRESEL MEdYA!

ATTENTION!
GLObAL MEdIA!

We; 
work to unmask 

the international media 
which manipulates 

the societies.



GELECEĞİMİZİ
KORuMAK İÇİN
ÇALIşIYORuZ
WORKING TO PROTECT OUR FUTURE




