
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Gazeteci Enver Aysever hakkında, 20 Mart 2020 tari-
hinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir 
kar ikatür sebebiyle baş lat ı lan soruşturma 
sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede Aysever'in 9 ay-
dan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması 
talep edildi. Gerekçe ise oldukça tanıdık: "Halkın bir 
kısmının inandığı dini değerleri alenen aşağılamak."

Mehmet Birol Çün tarafından çizilen bu karikatürün 
atıta bulunduğu meseleyi hatırlatma gereği duyuy-
oruz. Koronavirüs salgını dünya çapında bir tehlike 
hâline geldiğinde ve Kâbe bu sebepten ötürü kap-
atıldığında Umre'ye giden bazı gruplar hâlâ Suudi 
Arabistan'daydı. Bunların bir kısmı, virüs riskine rağ-
men, hiçbir kontrolden geçmeden ülkeye alınırken bir 
kısmı karantina altında olmayı kabul etmedi. Hatta 
aralarında karantinadan kaçmaya çalışırken polisin 
yüzüne tükürerek onların sağlığını riske atanlar bile 
oldu.

Hâl böyleyken, bu insanları eleştirmenin "Halkın bir 
kısmının inandığı dini değerleri aşağılamak" olarak 
tanımlanması çarpık, daha da önemlisi toplum 
sağlığını gözetmeyen son derece sorumsuz bir bakış 
açısıdır. Dini kıyafetler ve semboller kimseyi dokunul-
maz ve eleştiriden münezzeh kılmaz.

İktidara ve adli makamlara bu ülkede halkın sadece 
"bir kısmının" yaşamadığını, halkın "diğer kısmının" 
sağlığının, ifade hürriyetinin ve özgürlüğünün de en 
ufak bir eleştiride incinip kırılan "değerler" kadar 
önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz. Aşağılanan, 
halkın değerleri değil ifade özgürlüğüdür! Tarafsız 
olması gereken yargının, "düşünce bekçiliğine" 
soyunması ise kabul edilemez.

Ateizm Derneği olarak halkın sadece bir bölümünün 
değerlerini muteber gören, laikliğe ve yargı bağımsı-
zlığına gölge düşüren bu davayı kınıyoruz! Söz 
konusu karikatürü çizen Mehmet Birol Çün'ün ve bu 
karikatürü paylaştığı için yargılanan Enver Aysever'in 
yanındayız.

Aydın İmam Hatip Lisesinde, Ortaöğretim Yönet-
meliğine aykırı olarak sarık ve şalvarla derse katılan 3 
öğrenci, kendilerini uyaran öğretmenlerine saldırdı. 
Kadın öğretmenlerinden birinin üzerine yürüyen bir 
öğrenci, "Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Kadın 

başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, 

kadın-madın demem döverim" diyerek, nefret içerikli 
eylemini aldığı eğitim çerçevesinde (şeyhinin öğreti-
leriyle paralel) gerekçelendirdi. Öğretmenlerini koru-
mak için araya giren diğer öğrencilere ise, "Eğer Müs-

lümansanız karışmayın. Siz bunları bilmezsiniz, bun-

ların dedeleri bizim dedelerimizi astı!" diye bağıran 
saldırgan öğenci, "dindar ve kindar nesil" projesinin 
gençleri nasıl programladığını gözler önüne serdi.

Bu vahim olay, dindar nesil projesi uğruna merdiven 
altından alınıp ülkenin en muteber kurumları haline 
getirilmeye çalışılan İmam Hatip liselerinin adeta 
kadın düşmanı, çocuk düşmanı, özgür düşünce düş-
manı vb insanlar yetiştirdiğini gösteren örneklerden 
yalnızca biri. Söz konusu "eğitim" kurumları, halkı kin 
ve düşmanlığa sürükleyen zehirli fikirlerin üretim 
merkezi haline gelmiş durumda. Rasyonel düşünceyi 
ilkel çağlardan kalma nefret dolu fikirlerle absorbe 
eden, bireye daha çocuk yaşta düşünmemeyi ve 
sorgulamamayı salık veren, körpe beyinlere yalnızca 
ayrımcılık ve düşmanlık tohumları eken sürdürüle-
mez bir sistemi sürdürebilmek amacıyla kullanılan bu 
kurum ve kuruluşlara daha ne kadar göz yumulabilir ? 
Bağımlı kimliklerin üretilmesine, üretilen bu yeni kim-
liklerin biat kültürüyle bilinçsizleştirilmesine ve bil-
inçsizleştirilenleri kolayca yönetmek için yaşam-
larımızın birer distopyaya çevrilmesine daha ne kadar 
izin verilecektir?

*George Orwell, 1984

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, Instagram hesabı üzerinden "görevden affını 
isteyerek" istifa etti. Böylece Yeni Türkiye'nin 
Alzheimer'lı hafızasına bir terim daha eklenmiş oldu; 
tıpkı zam yerine "düzenleme" denmesi gibi. Al-
bayrak'ın ortaokul seviyesinde bir öğrencinin yap-
mayacağı imla hatalarıyla dolu istifa metni de, iflas 
eden devlet aklının ve kamudaki liyakatsizliğin mani-
festosuydu. Sosyal medyadan gerçekleşen bu istifayla 
gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesine yük-
selmiş olduk (!)

Bülent Arınç'ın, siyasi tutuklular Selahattin Demirtaş 
ve Osman Kavala hakkındaki yorumları da başka bir 
gündem maddesiydi. Demirtaş için, "Tutukluluk ceza-

ya dönüşmemeli" diyen Arınç, Kavala'nın da "Hala tu-

tuklu kalmasına hayret ettiğini" ve "tahliye edilmesi 

gerektiğini" belirtti. Elbette Erdoğan'ın bu sözlere cev-
abı gecikmedi: "Son günlerde bizimle asla ilgisi ol-

mayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gün-

demimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir 

fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz." Arınç, bu 
tepki üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği 
görevinden istifa etti. Namık Kemal Stadyumundaki 
AKP Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde konuşan Er-
doğan, sanki muhalefetteymiş, 18 yıldır tek başına ik-
tidar değilmiş gibi, "ekonomide ve hukukta yeni bir re-

form dönemi" başlattıklarını ve "geleceğimizi Avrupa 

ile birlikte kurmayı tasavvur" ettiklerini beyan etti. İkt-
idar cenahından yükselen tüm bu çatlak sesler, kıta-
lar gibi birbirinden ayrılan çıkar gruplarının kakofoni-
sine dönüştü.

Bu açıklamalar dışında mızrağın çuvala sığmadığı bir 
diğer olay da, iktidarın koronavirüsten vefat eden 
vatandaşların sayısı hakkında yaptığı çelişkili açıkla-
malardı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İm-
amoğlu, sadece İstanbul'da "bulaşıcı hastalıktan" ve-
fat edenlerin sayısının bir günde 186 kişi olduğunu 
belirtmişti; oysa Türkiye genelinde aynı gün için açık-
lanan resmi rakam 139'du.

Verilerde yapılan bu tahrifat dışında, pandemi kap-
samında alınan önlemler de insan aklıyla alay eder 
gibiydi: Sadece hata sonları 10:00-20:00 saatleri 
dışında uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Kafeler, barlar ve restoranlar kapatıldı, camiler 
ve AVM'ler açık kaldı; yasaklar tiyatroları kapsadı, 
ama kongreler bundan muaf sayıldı. Yasaklar turistler 
için de geçerli değildi. Okullarda uzaktan eğitime 
geçilirken, 4-6 yaş arası Kuran Kurslarında yüz yüze 
eğitime devam edilmesi kararı alındı. Yani yasakları 
anlaşılır bir şekilde özetleyecek olursak: 0 yaş üstü ve 
135 yaş altı yurttaşlarımızın, sokağa çıkma 
serbestliğinin olmadığı zamanlarda evde kalmama 
yasağına uymaları önemle rica olunur!
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2013 yılında Papalığa seçilen Katolik Hristiyanlığın 
lideri Papa Francis, Katolik Kilisesinin, cinsel yönelim-
ine bakmaksızın bütün insanlara kapılarını açması ve 
onları sevgiyle karşılaması gerektiğini muhtelif 
konuşmalarında vurgulamış; bunun üzerine LGBT+ 
dergisi The Advocate tarafından Yılın İnsanı seçilmişti.

Sonrasında çelişkili açıklamalar yapmış olmasına rağ-
men bu tutumunu sürdüren Papa Francis, geçtiğimiz 
günlerde Francesco adlı belgesel için verdiği demeçte 
"Eşcinsellerin de aile kurma hakkı var. Onlar Tanrı'nın 

çocukları. Medeni birlik yasası olmalı, böylece yasal 

olarak güvence altında olacaklar." diyerek adeta re-
formist bir duruş sergiledi.

LGBT+ bireylerin haklarını savunan ILGA Europe adlı 
organizasyon, Papa Francis'in bu açıklamaları 
hakkında şöyle bir Tweet attı: "Genellikle dini liderler 

tarafından körüklenen, eşcinsel insanlara karşı cadı avı 

ve kutuplaşmanın olduğu bir ortamda, Papa Francis'in 

eşcinseller hakkında yaptığı açıklama desteklenmeli 

ve dikkatle dinlenmeli. Bu açıklamanın kiliseler tarafın-

dan ne derece dikkate alınacağının ve LGBT+ bireyler 

üzerinde gerçek anlamda nasıl bir değişikliğe yol aça-

cağının takipçisi olacağız."

Katolik din adamlarının itirazı ise gecikmedi; Papanın 
bu sözlerini açıklığa kavuşturmasını isteyen ABD 
Rhode Island piskoposu T. Robin, bu açıklamanın Ka-
tolik öğretisiyle çeliştiğini ve Kilisenin "ahlaksız" ilişk-
ileri onaylayan fikirleri destekleyemeyeceğini söyledi. 
Nitekim Katolik öğretisi, eşcinsellerin yaşam hakkını 
onaylasa ve saygı görmeleri gerektiğini kabul etse de, 
bu insanların özünde "sapkın" olduğunu belirtir. 
Vatikan Doktrin Dairesinin 2003 yılına ait kaynakların-
da, "Vatikan'ın eşcinsellere olan saygısı, Vatikan'ın 

eşcinsel davranışları kabul ettiği ya da eşcinsel evlilik-

lerin yasal olarak tanınmasını desteklediği anlamına 

gelmez." ifadesi geçer.

Papa'nın son açıklaması, Katolik Kilisesinin ilk dini re-
formu değil. Evrimin İncil'le çelişmediği, Adem ve 
Havva'nın gerçek değil sembolik bir tarih anlatısı 
olduğu vb söylemler, Katoliklerce dini kurtarmak için 
uzun süredir "yama" olarak kullanılıyor. Ancak el-
bette dikişin tutmayacağı günler de gelecektir. "İn-

ançlar da tıpkı türler gibi evrimleşmek ve ortam 

koşulları değişince de yok olmak zorundadır." (Daniel 
Dennett, Darwin'in Tehlikeli Fikri, Alfa Yayınları, çev. 
Bahar Kılıç, Aybey Eper)

2019 yılının Kasım ayında verdiği bir sokak röportajın-
da mevcut iktidarı ve dini çok sert ve haklı bir 
biçimde eleştiren, "Kelime-i şehadet yalancı 

şahitliktir" diyen İsmail Demirbaş gözaltına alınmıştı. 
TCK 216/3 "dini değerleri alenen aşağılamak" ve TCK 
299 "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 
hakkında soruşturma başlatılan Demirbaş, Antalya 
Adliyesinde görülen duruşmalarda TCK 216/3 kap-
samında davayı kaybetmiş ve karara itiraz ederek 
davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.

Demirbaş, geçtiğimiz günlerde ikinci kez konuştuğu 
sokak röportajında yine iktidarı eleştirince tekrar 
gözaltına alındı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ertesi 
gün bu karara itiraz etmek üzere Adliyeye giden 
Demirbaş hakkında, bu sefer de ev hapsi cezasını ih-
lalden dolayı 30 gün tutuklama kararı verildi. Antalya 
E Tipi Cezaevine gönderilen Demirbaş için yön-
lendirdiğimiz gönüllü avukatımız, kendisinin Cumhur-
başkanına hakaretten tutuklandığını bildirdi. 
Hükümeti eleştiren ve sekülerizmi Sokrates'in ken-
disini savunduğu gibi savunan Demirbaş'ın, 2020 
yılının Kasım ayındaki konuşmasından bazı satır 
başları şöyleydi:

"Ben çok muhafazakâr ve Atatürk düşmanı olarak 

yetiştim, ben Ramazanlarda vekil imamlık yaptım. 

Şimdi ateistim."

"Ben Tayyip Erdoğan'ın vatan hainliğinden çok hızlı bir 

şekilde yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Kurtu-

luşumuz bunlardan kurtulduğumuz gün olacak."

"Bu ülkenin tek bir kurtuluşu vardır: Allah masalından, 

din yalanından kurtulmak. Dinler insanları yönetmek 

için siyasilerin elinde bulundurdukları en büyük 

malzemedir. Din olayı tutmadığı vakit ırkçılık ve mil-

liyetçilik üzerinden yapılır. Bunların beslendiği nokta 

kaostur, işgaldir ve kuşatmadır."

"21 yaşına gelmemiş hiçbir kişiye gelişmiş ülkelerde 

din dersi verilmez."

"Dini duygularında inandırılmış kişi kandırılmış kişidir. 

Bu kandırılan kişilerin %99'unu da istediğin şekilde 

yönetirsin."

Ateizm Derneği olarak, düşünce özgürlüğü kapsamın-
daki görüşlerinden dolayı yargılandığı davalarda İsm-
ail Demirbaş'ı desteklemek ve savunmak konusunda-
ki kararlılığımızı yinelemek isteriz.

Geçtiğimiz hatalarda YouTube üzerinden başlatılan 
bir dizi eylem hızla alevlenerek "dine hakaret" tartış-
masına dönüştü. Sürece kısaca göz atalım:

İslam savunucusu YouTuber M. Hijab, Ağustos ayında 
David Wood ve Rıdvan Aydemir gibi ünlü YouTuber-
lara ve eşlerine küfür/hakaret içeren bir dizi Tweet at-
mış; bunun üzerine Wood, canlı yayında Kuran'ın bir 
sayfasını yırtıp çiğneyerek, Hijab'tan yaptığı kişisel 
saldırılara son vermesini talep etmişti. Ardından Athe-
ist Republic'in kurucusu İran'lı İslam eleştirmeni A. 
Navabi, Wood'a destek olmak üzere canlı yayın 
sırasında Kuran ve İncil'den sayfalar yırttı; YouTube 
fenomeni Rıdvan Aydemir (Apostate Prophet) de, 
hakkında ölüm tehditleri savuran İslam savunucusu 
YouTuber A. Dawah'a yanıt olarak Kuran sayfalarını 
yırttı. Bu "Kuran yırtma akımına," İslam eleştirmeni ve 
GiG TV kurucusu İbrahim Atabey de katıldı. Vaiz 
"Cübbeli Ahmet" ve eski ABB Başkanı İ. Melih Gökçek, 
Twitter hesabından paylaştıkları nefret söylemleriyle 
Atabey'in bu eylemini duyurdu. Bunun üzerine laikliği 
açıkça ihlal eden bir açıklama yapan Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ''Dinimize hakaret eden şahıs...'' ibaresini 
kullanarak Atabey hakkında yasal işlem başlatıldığını 
bildirdi. Bu hedef göstermeler neticesinde sosyal me-
dyada Atabey'e ölüm tehditleri yağdı; hatta bazı İsl-
ami örgütlerin harekete geçtiğini teyit eden Rus 
polisi, Atabey'i koruma altına aldı.

Özgür düşünceli bireylerden oluşan Ateizm 
Derneği olarak, her ne kadar dini metinlerin kutsal 
olduğunu düşünmüyor olsak da, son dönemde 
gerçekleşen Kuran yırtma eylemlerini yersiz bul-
duğumuzu belirtmek isteriz. Aydınlanma mü-
cadelemizin bilincinde olarak, yalnızca dini kita-
pların değil hiçbir kitabın tahrip edilmesini 
desteklemiyoruz.

Bireylerin kişisel sosyal medya hesaplarından yap-
tığı paylaşımların derneğimizin görüşlerini yansıt-
madığını hatırlatır; bununla birlikte yaşadığımız 
topluma ve ülkemizin hukuk sistemine göre her ne 
kadar saygısızlık olarak kabul ediliyor olsa da, bu 
tip eylemlerin herhangi bir cezai yaptırımı ve 
toplumsal linçi hak etmediğini düşündüğümüzü 
kamuoyuna duyururuz.

DÜNYADAN HABERLERSokrates'in 
savunması Katoliklerden 

cinsel devrim
Kuran yırtma 
akımı



31 Aralık  2020 - Sayı: 027

Joe Biden'ın 2020 Başkanlık seçimini kazandığı duyu-
rulduktan sonra, Amerikalı Ateistler'in (American 
Atheists) başkanı Nick Fish aşağıdaki açıklamayı 
yayımladı.

"Seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan 
Yardımcısı Kamala Harris'i bu seçimde aldıkları zorlu 
galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.

Amerikan halkı oy verdi ve sesini duyurdu. Pandemi-
nin ortasında rekor sayıda Amerikalının oy kullan-
masına yardım eden ve ülke çapında düzenli, iyi 
yönetilen bir seçim yapılmasını sağlayan sayısız 
sandık çalışanının, yerel seçim yetkililerinin ve yorul-
mak bilmez gönüllülerin sıkı çalışmasını gönülden 
takdir ediyorum.

Umarım yeni gelen yönetim, belirli bir dini görüşü 
diğerlerinin üzerinde tutan dar görüşlü bir dini özgür-
lük vizyonu yerine, her dini görüşten Amerikalıyı tem-
sil etme yükümlülüğünü ciddiye alır.

Çalışmalarımız, Beyaz Saray'da kim olursa olsun de-
vam edecek. Dinin devletten mutlak olarak ayrıl-
masını talep etmek, dindar olanlar dahil tüm 
Amerikalıların haklarını korumaktadır. Yeni gelen 
Biden yönetiminin toplumumuzla verimli bir şekilde 
çalışacağ ını, ateistlerin ve dindar olmayan 
Amerikalıların da masada yer almasını temin edeceği-
ni ve Washington'da gerçekleşen siyasi tartışmalarda 
sesimizi duyuracağını içtenlikle temenni ediyorum.

20 Ocak'tan itibaren Joe Biden ve yönetimi, önceki 
yönetimin dinsel eşitliği baltalayan ve sayısız 
Amerikalının haklarını riske atan tehlikeli poli-
tikalarını tersine çevirmek için acil adımlar atmalıdır. 
Seçilmiş Başkan, üreme sağlığı hizmetlerine erişimi 
güvence altına alan ve Amerikalı LGBTQ'ları ayrım-
cılıktan koruyan, ayrıca dindar sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının ayrımcılık yapmasına izin veren 
boşlukları kapatan bir tasarı üzerinde çalıştı. Bu vaat-
leri yerine getirmek için Biden Yönetimi ve yeni Kon-
gre ile çalışmaya hazır ve hevesliyiz."

Ateizm Derneği olarak Amerika'daki yoldaşlarımızı 
kıskanmamak elde değil. Ne yazık ki hükümet yetk-
ililerine vatandaş olarak taleplerimizi iletmek şöyle 
dursun, varlığımızı bile gerekçelendirmek zorunda 
kaldığımız bir toplumda yaşıyoruz. İnançsız bireyler 
olarak maruz kaldığımız tehditler karşısında, hukuk 
ve ahlak sistemine güvenebileceğimiz demokratik ve 
seküler bir devlet yapısı için yürüttüğümüz mücade-
leyi sürdürmekten başka çaremiz yok.

13 Aralık Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da 
Ateizm Derneği Tanışma Toplantısında buluşuyoruz! 
COVID-19 pandemi sürecinde Zoom uygulaması üz-
erinden yaptığımız toplantılarla, sizlerle ekranlardan 
da olsa yüz yüze tanışmak, derneğimizle ilgili soru-
larınızı yanıtlamak ve önerilerinizi dinlemek istiyoruz. 
Gelin tanışalım, dertleşelim, özgürce fikir paylaşımı 
yapalım ve derneğimizin gündeminde yakın gelecekte 
neler var, sizce başka neler olmalı, hep birlikte değer-
lendirelim.

Toplantımıza herkes davetli olup, katılım ücretsizdir. 
Etkinliğe katılmak için tek yapmanız gereken, aşağı-
daki bağlantıya tıklayarak kayıt olmak. İnternet 
sorunu yaşayanlar, bu bağlantıya tıkladıktan sonra e-
postalarına gelecek bilgilerle telefon araması üz-
erinden de toplantıya katılım sağlayabilir.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEufuGgqzIiHtOcT8kf8mHOhWjdsUYMfh8B

"Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük 

beklenir" sözüne istinaden Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmamızın üz-
erinden henüz iki hata geçmeden, derneğimizin 
genel merkezi İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafın-
dan Perşembe günü (26.11.2020) tetiş edildi. Hala mı 
hayatın tesadüflerden ibaret olduğuna inan-
mazsınız?

Ankara'dan gelen iki müfettiş, dernek ofisimizde kon-
trol edilmemiş yer bırakmadı, tüm dokümanları ince-
leyip yüzlerce sayfa kopya alarak incelenmek üzere 
Ankara'ya götürdü. Tespit edilen eksiklikler İstanbul 
Valiliğinin Dernekler Masası Müdürlüğüne rapor edile-
cek. Henüz tamamlanmamış olan inceleme sürecinin 
10-15 gün sürmesi bekleniyor.

Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler 
yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım in-
sanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, köktend-
incilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme 
gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek 
olsa gerek!

Katıldığı bir televizyon programında, "Ben inançsız 

birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inan-

mıyorum. İnançsızlık, egoizm ve bencillik getirir. 

Babam daöyleydi" diyen şarkıcı/oyuncu Öykü Gür-
man, babasıyla arasındaki sorunları köktendinci bir 
bakış açısıyla yorumlayarak, öyle sanıyoruz ki işsiz 
kalmamayı garantilemek istedi.

Oysa 'merhametli ve vicdanlı' olmak, inançtan tama-
men bağımsız olan ve sorgulanmış etik değerlerin 
şekillendirdiği bir kavramdır. Merhamet veya vicdan 
gibi kavramların evrimsel kazanımlar olduğunu biliy-
oruz ; üstelik insanlık tarihine bakarak ve dindar 
ülkelerdeki insan hakkı ihlallerini ateist nüfusun 
yoğun olduğu ülkelerdekiyle karşılaştırarak, bu özel-
liklerin dinle ilişkilendirilemeyeceğini de açıkça göre-
biliriz. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın da "Dini değil 

insani değer" başlıklı yazısında konuya dikkat çekme-
siyle oluşan toplumsal tepkiye kulak vermek zorunda 
kalan Gürman, Twitter hesabından yaptığı açıklama-
da, duygusal bir anda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını 

ve yanlış anlaşıldığını savundu ; pandemi döneminde 
birlik ve beraberlik çağrısı yaparak konuyu değiştirm-
eye çalıştı.

Sorgulama yetisini kullandığı için toplumdan 
dışlanan, baskıya maruz kalan bireyler için 
geliştirdiğimiz "Toplumsal Destek" projesi kap-
samında, uzman psikologlarla sayın Öykü Gürman'a 
d a n ışm a n l ı k h i z m et i s u n m a k , ba ba s ı n d a n 
göremediği ilgi ve şefkati göstermek isteriz.
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