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Ahmet Hakan:Türkiye için küçük CHP için büyük
adım
“Türkçe ezan” tartışmasının başlamasına yol açan Öztürk Yılmaz’ın açtığı yaraya
CHP’den ardı ardına tam üç adet neşter geldi:
Yayın Tarihi : 10 Kasım 2018 Cumartesi (oluşturma : 2/21/2019)

“Türkçe ezan” tartışmasının başlamasına yol açan Öztürk Yılmaz’ın açtığı yaraya CHP’den ardı ardına
tam üç adet neşter geldi:
BİRİNCİ NEŞTER: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye “Ezan
Arapçadır” diye gayet net bir açıklama yaptı.
İKİNCİ NEŞTER: Öztürk Yılmaz’la ilgili olarak disiplin süreci başlatıldı.
ÜÇÜNCÜ NEŞTER: Parti adına yapılan bir açıklamayla “CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı,
olmayacak” denildi.
Bu üç neşterle CHP...
Lüzumsuz bir tartışmanın içinden çekilmiş oldu.
Bu konudaki görüşünü netleştirmiş oldu.
Durması gereken doğru noktada durmuş oldu.
Keşke olay bu denli dallanıp budaklanmadan anında bir tepkiyle bütün tartışmaların önü çok hızlı bir
şekilde alınsaydı falan denebilir ama...
Söz konusu CHP olunca...
İnsan “Bu kadarı bile çok iyi, bu kadarı bile çok güzel, bu kadarı bile harika, bu kadarı bile
olağanüstü” falan diye içinden geçirmeden edemiyor.

10 KASIM GÜNÜ MIRILDANDIKLARIM
Seni hakkıyla anmanın ve yâd etmenin kamu alanında bir imtiyaz sağlamadığı günleri yaşıyor
olmamız aslında çok güzel ATAM!

Ben seni hayli geç keşfettim ama sen de bu dünyayı erken, hem de çok erken terk ettin ATAM!
Bugünkü Ortadoğu’nun halini görsen... “Boşuna mı yönümüzü başka tarafa çevirdik. Bir bildiğimiz
vardı herhalde” derdin ATAM!
Fikirlerinin, ideallerinin peşinden koşmak yerine gardırobunun peşinden koşanlar var ya... Sana en
büyük kötülüğü onlar yapıyorlar ATAM!
Senin üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışanları görünce benim midem bulanıyor ATAM!
Ben artık her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe... Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip “şak” diye
ayağa kalkıyorum ATAM!

TUĞBA EKİNCİ’YE DAİR DÖRT ŞEY
KARİYERİNİ tamamen dikkat çekme üzerine inşa eden Tuğba Ekinci diye bir figür var.
İşte o figür, bir süredir...
“Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır, bayanların erkeklerin üstüne çok gitmemesi lazım, erkektir
sonuçta” falan türü ipe sapa gelmez laflar ediyor.
Bu konuda söyleyeceklerim şunlardır:
BİR: Görüşleri ne kadar pespaye olursa olsun... “Dikkat çekmek” açısından çok başarılı Tuğba
Ekinci adlı şahıs... Baksanıza! Benim bile dikkatimi çekti!
İKİ: “Kadın” yerine “bayan” demek, Tuğba Ekinci’ye o kadar yakışıyor ki... Kendisine hiç
kimse “Bayan değil kadın, bayan değil kadın” diye bir hatırlatmada bulunmamalı.
ÜÇ: “Kadın kadının kurdudur” lafı, tam da böyle bir noktada devreye girebilir mi acaba? Bilemedim.
DÖRT: Tuğba Ekinci dibi bulma konusunda o kadar mahir ki... Neredeyse Ahmet Kural, avukatı
aracılığıyla “Biz bu görüşlere katılmıyoruz” diye yazılı açıklama yapacak.
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