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FİKRİ TAKİP

Ergenekon ve Balyoz operasyonları olurken CNN Türk'te program yapıyordu Ayşenur Arslan...
Ekranda adete kavga ediyordu. Hükümetle, savcılarla ve polislerle. Tabi bir de kendisi gibi
düşünmeyen gazetecilerle...

TRT kökenli olan Ayşenur Arslan, özel televizyonculukla birlikte ATV Haber'e geçmiş daha
sonra Star TV, Kanal D ve CNN Türk gibi Türkiye'nin en önemli kanallarının Haber
Merkezlerinde kritik görevler üstlenmişti.

28 Şubat döneminde ise Ali Kırca ile Birlikte ATV Haber'i yönetiyordu. O dönemde neler
olduğunu belmeyen yok... Özellikle ATV haber merkezinde...

2008 yılında Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide "Annem Babam Mit munsubuydu" diyen
Ayşenur Arslan, uzun yıllar medyada kritik görevlerde nasıl kaldığının ipuçlarını veriyordu
aslında...

O röpartajda Ayşenur Arslan şöyle bir cümle sarfetmişti: "Bütün tek tanrılı dinler, neredeyse
kadından korkuyor. Mesele bu. Kadını, eksikli ve hatta özürlü kabul ediyor, öyle bir yere
koyuyor."
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Kendisini Sosyalist olarak tanımlayan Ayşenur Arslan, ulusalcı sıfatından rahatsız olmadığını
gösteriyordu.

Arslan her röportajında bir bomba patlatıyordu. Ancak Akşam Gazetesi 'nde daha dün
yayınlanan röportajı en bombasıydı...

"PKK İLE YOLLARIMIZ BURADA AYRILIYOR"

“Öcalan’ın Türk-Kürt kardeşliği vurgusundan İslam bayrağı altında toplanma noktasına
gelmiş olması ve bu mesaja Kürt cephesinde gösterilen yumuşak tavır, beni çok
endişelendirdi."

Ayşenur Arslan aynı paragrafta bir sürü laf salatası yaptıktan sonra asıl söylemek istediğini
söylüyor...

Öcalan’ın o mesajıyla AKP’nin yelkenlerine rüzgâr sağlandığı kanaatindeyim. Etnik
milliyetçilik de bana yanlış geliyordu ama PKK’nın yola çıkışında, daha solda olan,
kadın-erkek eşitliğinden hayata bakışa kadar benim de ilkelerimle örtüşecek bir ilkeler
bütünü vardı. Oradan geriye bu noktaya mı geldiler? O zaman kusura bakmasınlar onlarla
da yürüyemeyeceğim!”

Yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin içinde olan kendisini ulusalcı ve Sosyalist olarak tanımlayan
birinin son noktada PKK ile aynı değerleri paylaştığını söylüyor.

İşte burası sözün bittiği yer...

ftakip@gmail.com
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