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Hürriyet sürmanşetten şu ananso yapmış: Hafta sonu gazeteciliğnde yeni dönem.Sonra da
Hürriyet Pazar'da Ahmet Arsan isimli islami camiayı iyi bilen bir ismin Hürriyet Pazar'da
yazacağı duyurulmuş.

Ertuğrul Özkök de köşesinde Ahmet Arsan'ı "İslami kesimin en haylaz en hergele çocuğu" ol
arak tanıtmış. Peki gerçekte kim bu Ahmet Arsan?

Ahmet Arsan meselesine geçmeden önce Hürriyet'in anonsuyla ilgili küçük bir not ekleyeyim de
içimde kalmasın...

Ertuğrul Özkök köşesinden haftalardır gazetecilikte yeni bir nesilden bahsediyor. Bu gazetecilik
türüne de "Ayşe Arman gazeteciliği" diyor. Ahmet Arsan fenomeni de bu gazeteciliğin ek bir
unsuru anlaşılan... Anlaşıldığı kadarıyla kendi mahallelerinde tüketecek bir şey kalmayınca karşı
mahallenin dedikodusunu yapmaya soyunuyorlar...

Şimdi gelelim şu Ahmet Arsan meselesine...

Özkök bugünkü "İslami kesimin hergele çocuğu" başlığıyla yazdığı yazısında Ahmet Arsan'la
ilgili şunları kaleme almış.
...
Geçenlerde Ahmet Hakan'la akşam yemeği yerken aklıma geldi ve içimdeki şüpheyi sordum:
"Ahmet, şimdi yazdıklarına bakınca, aklıma şu soru geliyor. O yazıları Ahmet Arsan takma
adıyla sen mi yazıyordun" dedim.
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Hayır o yazmıyormuş. Ama Ahmet Arsan'ı tanıyordu.

İşte orada aklıma geldi. "Biz Hürriyet Pazar'da yeni bir dönemi açıyoruz. Ahmet Arsan'ı bulsak
ve o sayfanın daha modernini yapsak nasıl olur?"

Gerçekten de İslami kesimde neler oluyor, o kesimin moda olan, demode hale gelen şeyleri
nelerdir, kimler yükseliyor, kimler gözden düşüyor, neler okuyor, neler dinliyorlar öğrenmek
herhalde eğlenceli olurdu.

Ahmet Arsan'ı bulduk. Köşesinde oturuyordu. Takma isimle başka işler yapıyordu. Teklif ettik,
kabul etti.

***

Ben köşenin adını "Öteki Mahalle" koyalım dedim. Hürriyet Pazar'daki entelektüel ve liberal
arkadaşlar, "Olmaz ötekileştiririz" dediler. Ben de, "O zaman Bizim Mahalle diyelim" dedim. Onu
kabul ettiler. Hürriyet Pazar'da yarından itibaren İslami kesimin en haylaz, en hergele
çocuklarından birini okumaya başlayacaksınız. Gerçi ona artık çocuk demek doğru mu bilmem,
çünkü delikanlılıktan çıkalı herhalde üç beş yıl oldu. Eminim benim gibi siz de onu seveceksiniz.
( Hürriyet )

Aşağıdaki bilgiler de Gerçek Hayat Dergisi'nin Facebook'taki sayfasından...

Geçmişte, İsmet Özel, Gökhan Özcan, Murat Menteş, İbrahim Kiras, Murat Zelan, Cihan Aktaş,
Ahmet Hakan Coşkun (Ahmet Arsan müstearıyla),
Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Gümüş, Nuray Mert, Fatih Okumuş,
Halime Kökçe, İbrahim Paşalı, Selahattin Yusuf, Ahmet Çiğdem ve Ulvi Alacakaptan'ın düzenli
olarak yazdığı derginin şu andaki yazar kadrosu da bir hayli geniş. (
http://www.facebook.com
)
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Ertuğrul Özkök'ün Ahmet Hakan'ın 'tanımıyorum' dediği Ahmet Arsan'ın taaaa kendisi olduğunu
gerçekten bilmeden mi yukarıdaki yazıyı yazmıştı? Arkasından gelen bir yığın soru işte...

Şimdi ortaya çıkan durumu maddeler halinde sıralayalım.

1- Ya Ertuğrul Özkök Ahmet Arsan'ın Ahmet Hakan olduğunu bile bile yalan yazmış, ya da
Ahmet Hakan Ertuğrul Özkök'ün Ahmet Arsan'ın kendisi olmadığına iyi ikna etmiş.

2- Ertuğrul Özkök'ün haftalardır ballandıra ballandıra anlattığı "yeni nesil gazeteciler geliyor"
dediği kampanyasının aslında hiçbir şey olmadığı ortaya çıkmış durumda...

3- Ertuğrul Özkök'ün "Ayşe Arman gazeteciliği" dediği türün aslında cinsel hayatı merkeze alan
ve çoğu internet sitesinin kullandığı kurnazlıklardan başka bir şey değilmiş...

Daha baştan okuru yanıltmayla başlayan bir gazetecilik türünün nasıl bir şey ortaya çıkaracağını
tahmin etmek zor değil...

Yeni Ertuğrul Özkök gazeteciliğine isim arayışım ise sürüyor...

Katkılarınızı beklerim efendim...

------------------------------Dr. Fikri Takip
ftakip@gmail.com
Hayat Üniversitesi Öğretim Üyesi
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