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ABDULHALİK ÇİMEN
“Evet tarafız.
Milletimizin tarafındayız”
RÖPORTAJ

Evet tarafız. Milletimizin tarafındayız

TRTakademi: 15 Temmuz gecesini bir vatandaş ve bir gazeteci olarak nasıl yaşadınız?
Abdulhalik ÇİMEN: Bir gün önce Fransa’da bir terör saldırısı vardı. Biz televizyon
olarak o gece yayınımızı – televizyonculuk diliyle konuşacak olursak – yıktık. Haber aldığımız andan sabaha kadar o yayını yaptık ve uyumadık. Olağanüstü bir
geceydi Fransa’daki o terör olayından dolayı. Yurt dışındaki ekiplerimiz bulundukları yerlerde hemen hazır olurken yurt içindeki arkadaşlarımız, yorumcularımız
hepsi kanala geldi. O gün perşembe gecesiydi. Cuma günü de çok uykusuzdum,
annem de hastanedeydi. İş çıkışı annemi ziyarete gittim. 21.45 civarlarında Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Serhat Albayrak Bey aradı, “An itibarıyla neredesin?”
diye sordu. “Evimin civarlarındayım,” dedim. “Çok acil kanala gitmen lazım. Olağanüstü bir durum var, askerde hareketlilik varmış,” dedi. “Darbe mi oluyor?”
dedim. Serhat Bey, “FETÖ’cü grup kalkışma yapmış,” cevabını verdi. İhanet şebekelerinden her şeyi bekliyordum da, bunu beklemiyordum doğrusu. Bu zor durumu aileme söylemedim. Nasıl olsa haberleri olacak. Hep öyle olur, biz son dakika
haberini veririz, ailemizin de yakınlarımızın da öyle haberi olur. Biz olağanüstü
durumlarda, mesela Türkiye’nin etrafı terörle sarılı olduğu için bir patlama, bir
baskın, bunların hepsine yayıncı olarak hazırlıklıyız. Haliç Köprüsü’nü geçtim, Okmeydanı’nın oradan, ara sokaklardan saat 22:30’da kanalımıza ulaştım. Hemen
arkadaşlarıma “son dakika”yı verelim dedim. “Bir kalkışma var” başlığını attık.
Bizim Salih Nayman yayındaydı, 20 dakika kadar köprülerin kapatıldığını, bir kalkışmanın olduğunu, milletin uyanık olması ve sokağa çıkması gerektiğini anlattı.
Saat 22:40 civarlarında biz son dakika gelişmesini izleyicilerimize vermiştik. “Kalkışma var” dili böylelikle oluşmaya başladı. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım
bize bağlandı. Saat 23:00’tü...
TRTakademi: Başbakan’dan önce bir darbe kalkışması var mı dediniz?
Abdulhalik ÇİMEN: ‘Bir kalkışma var’ diye son dakikamızı vermiştik, Salih Nayman böyle anons etmişti. Hemen Ankara’daki arkadaşlarımız da organize oldular.
İstanbul’daki arkadaşlarımızdan gelenler oldu yayınımıza. Buradaki arkadaşları
hemen harekete geçirdim. Başbakanımız 23:00 civarlarında bize bağlandığında
Salih Nayman yayını bir sonraki yayıncı arkadaşımız Banu El’e devretmişti. Sayın
Başbakan “Bir kalkışma var. Hükümet işbaşındadır. Gereken her şeyi yapacağız.
Ucunda ölüm dahi olsa, gereken her şeyi yapacağız ve asla ama asla bu çapulculara, hukuka uymayan milletin askerini, silahını, tankını, kendi emelleri uğrunda
kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz,” dedi. O sırada yorumcularımız, yayıncı arkadaşlarımız, editörlerimiz, muhabirlerimiz, kanala gelmeye
başlamışlardı. Türkiye’de geniş bir muhabir ağımızın olmasının da avantajıyla tüm
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ekibimiz olay yerlerine intikal etmeye başladılar. Evlerinden çıkan arkadaşlarımızla da bulundukları noktalardan telefonla hem sesli hem de görüntülü bilgileri almaya başladık. Cumhurbaşkanımızın Marmaris’te olduğunu biliyorduk. Yayınımıza bağlanabileceğini Serhat Bey bana bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız
Berat Albayrak Bey’i hemen aradık. Yayına hazır olmamızı istedi. Zamanla yarışılıyordu. O sırada Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey’le CNN
TÜRK görüşüyormuş, yayıncılık şansı mı diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı o gece
önce CNN TÜRK yayınına bağlandı. Bu sırada Sayın Cumhurbaşkanı kaldığı otelin
önünde habercilere de bir açıklama yapmıştı. Ancak açıklama ajanslardan bizlere
ulaşmadı. Ancak bizim kaynaklarımız o konuşmayı cep telefonuyla kaydetmişti,
bize gönderdiler. Biz de mesajı alır almaz Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamayı
telefonla yayına verdik. Tam bu sırada Sayın Cumhurbaşkanı’na canlı yayında işte
o meşhur FaceTime aracılığıyla bağlanma imkânı da doğdu. Tabii biz bu sırada,
millete, Anadolu’nun, Ankara’nın, İstanbul’un çeşitli yerlerindeki tüm olağanüstü
durumu anlatıyorduk, sokağa çıkmalarını söylüyor ve sokağa çıkanları da ekranımıza yansıtıyorduk. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın o gece o bağlantıda
kurduğu cümleler bütün seyri değiştirdi. Cumhurbaşkanı yayında, “Tüm milletimi, meydanlara havaalanlarına davet ediyorum,” dedikten hemen sonra. “Siz dik
durun yeter, biz ölümüne, ölümüne...” dedi ve her şey değişti... İnsanlar o andan
sonra sokaklara akın akın çıkmaya başladı. Bu çok önemli bir kırılmaydı. Biz de o
sesle, o açıklamayla birlikte, hem ekranlarımızdan, hem de sosyal medya hesaplarımızdan olan bitenin bir darbe olduğunu ve püskürtülmesi gerektiğini, dilimizin döndüğünce anlatmaya başladık.
TRTakademi: O gece bekleyenler de oldu. Acaba darbe girişimi başarılı olur mu
olmaz mı? diye. Siz A HABER olarak, olayı ilk duyduğunuzda bunu ne olarak tanımladınız? Bir darbe kalkışması mı, bir işgal girişimi mi, bir silahlı terör operasyonu mu?
Abdulhalik ÇİMEN: Biz yayıncılık yaparken, bir gazeteci kimliğimiz var elbette,
ama öncelikle insanız ve yine öncelikle bu yüce milletin birer ferdiyiz. Biz bütün
yayınlarımıza tüm haberlerimize böyle yaklaşıyoruz. Yani eğer buna taraf olmak
deniyorsa evet tarafız, biz milletin tarafındayız. İhanet şebekesinin farkındaydık,
avantajımız da zaten bu oldu. Bu hainliği yapanları 17/25 Aralık sürecinde tanımıştık. Hatta öncesi de Gezi süreci ve 7 Şubat tarihli MİT Krizi de hâlâ hafızamızdaydı. Türkiye’ye, millete, vatana, demokrasiye operasyon yapılmıştı, yine aynısı
yapılıyordu. Bu yüzden hiç tereddüt etmedik. Bunların belgesellerini, analizlerini
hazırlamış, programlarımızda üzerinde saatlerce konuşmuştuk. Ama ne var ki biz
bunları yaparken kimse bize inanmıyordu. İnanmak bir yana dursun, aksine bizi
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itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı. Biz darbeler tarihini araştırırken, bir ayrıntıyı yakalamıştık. “Lider önde yürürse milletin o liderin arkasından yürüdüğünü” görmüştük, hep bunu anlattık. Yani özetle, “millet o gece eğer liderimiz bizi terk etmezse biz varız” diyecekti... Tam da bunu söyledi. Nitekim Cumhurbaşkanımız da
bunu dile getirdi. Dedi ki: “Lider taşın arkasına saklanmazsa millet dağın arkasına
saklanmaz.” Yani o gece lider önde yürüdü millet de arkasından. Ama bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Keşke düne kadar bize türlü isimler takarak
eleştiren gazeteci dostlarımız o geceden önce de bizi anlamaya, ne anlatmak istediğimizi kavramaya çalışsalardı. Kim bilir belki o zaman 15 Temmuz olmayabilirdi.
TRTakademi: Tartışılan bir konu var. O gece insanların meydanları doldurmasında
medyanın çok ciddi bir rolü oldu. Cumhurbaşkanımızın da çok büyük bir rolü oldu.
Medya olmasa Cumhurbaşkanı’nın açıklaması yeterli olmazdı gibi yorumlar yapıldı. Buna itiraz edip hayır bu, Cumhurbaşkanı’nın karizmasıyla, halkın ona duyduğu güvenle alakalıdır. Cumhurbaşkanımızın çağrısı daha önceliklidir diyenler
de oldu. Milletimizin sokağa dökülmesi konusunda böyle gereksiz bir tartışmada
doğdu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Çok doğru, bence de gereksiz bir tartışma. Cumhurbaşkanımız zaten medyanın hakkını teslim etti. “Bu süreçte medyamızın birlik ve beraberlik içinde olması, ülkemizin, vatandaşımızın, milletimizin vermiş olduğu ikinci
kurtuluş savaşında önemli rol oynamıştır,” dedi. Biraz önce de söylediğim gibi
milletin o direnişi ve dirilişini sağlayan liderdir. Lider bunları zaten yıllardır anlatıyordu. Anlattıklarını da biz medya grubu olarak, ekranlarımıza, yorulmadan,
bıkmadan ve en önemlisi de bunun bir memleket meselesi olduğunu bildiğimiz
için isteyerek yansıtıyorduk. A Haber ve ATV için şunu söyleyebiliriz... Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin, millet ve memleket için söylediklerini biz en
yalın şekilde veriyoruz. Ama, az önce de söyledim, bazı gazeteciler, bunu işlerine
gelmediği için olsa gerek itibarsızlaştırıyorlar. Bizce; bu, onların zihin gerisindeki
darbeci zihniyet ve vesayete duyulan gönül bağıyla ilgili. Cumhurbaşkanımız, ülke
için değerli bir şey söylüyor, dert ediyor, biz bunu iyi anladık. Zaten onun için
de o darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanımızın sesini nasıl ekrana taşıyabilirizin peşindeydik. Eğer medya olmasaydı, ne olurdu bilmiyoruz, elbette medyanın
bu süreci atlatmada çok önemli bir payı var. Ama Cumhurbaşkanımız olmasaydı,
bu süreç atlatılamazdı, burası kesin. Cumhurbaşkanımızın duruşu bu darbenin
bertaraf edilmesinde çok önemlidir. Elbette Cumhurbaşkanımızın o dik duruşunu
millete ulaştıran medya kuruluşları da çok değerlidir. Ama sadece o geceye has
değerlendirilmemeli bu mesele. Bu darbe süreci en az 20 yıllık bir süreç. 28 Şubat
var, 27 Nisan var, Cumhuriyet mitingleri var, AK Parti hakkındaki kapatma davaCilt 2 / Sayı 3 / Ocak 2017
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sı var, Ergenekon-Balyoz süreçleri var, faili meçhul cinayetler var, MİT krizi var...
Cumhurbaşkanımız zaten hep tehdit edildi, hep alaşağı edilmek istendi, ama o
yılmadı, direndi. Onu destekleyen kitleler de buna alışıktı. Ama az önce de söyledim ya, medyamız keşke hain kalkışmaya daha erken uyansaydı, bombayı ve
silahı gördükten sonra değil. Bunu medyanın büyük bölümü için bir eksilik olarak
görüyorum.
TRTakademi: Yani buna gerek kalmamalıydı mı diyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Evet, gerek kalmamalıydı. Bizim seçilmişleri desteklememiz
lazım. Biz vesayetçileri destekleyemeyiz. Sandığı ve sandıktan çıkanları savunmalıyız. Dolayısıyla A Haber’in pozisyonu, hep seçilmişlerden yana olmuştur. Biz her
dönem vesayeti reddettik. Yargı vesayetini, asker vesayetini, polis vesayetini, işte
şimdi de FETÖ’nün vesayetini reddediyoruz. Bu milletin bu topraklardaki en güzel
kazanımlarından bir tanesidir sandık. Sandıktan çıkana saygı duyulmalı. Ama bazı
medya grupları, bazı gazeteciler, hatta ironiktir bazı siyasetçiler, halkın iradesine
saygı duymuyor, yıkmaya çalışıyorlar. Niye yıkacaksın? Yıkmak kolay, yapmak zor,
biz yapan taraftayız. Bunun için de milletin sesi olduk. Darbe sürecinin atlatılmasında Turkuvaz Medya Grubu olarak A Haber, ATV ve A Spor yayınımızı ortak
yaptık. Yapılan araştırmalarda da darbeyi nereden haber aldınız sorusuna verilen
cevaplarda televizyon %67 çıkıyor. Bu %67’nin, %53’ü darbe girişimiyle ilgili gelişmeleri ve sonrasını A Haber-ATV ortak yayınından takip etmiş. Biz darbe sürecini
en iyi veren televizyonuz. Bu yapılan bağımsız araştırma şirketlerinin verileri. İşte
Konda ve Adil Gür’ün araştırmaları bunun kaynağıdır.
TRTakademi: Bu noktada 15 Temmuz gecesi Türk medyasının sergilediği ortak
demokratik bir tavrını, oluşan millî birlik ve beraberlik ruhunu bir fırsat olarak mı
görmeliyiz?
Abdulhalik ÇİMEN: Kesinlikle. Birlikte hareket edersek darbeyi bile bertaraf edebiliyoruz, bu çok güzel bir soru. Bu birlikteliğimizi bütün meselelerde yapsak bizi
hiç kimse yenemez. Yeter ki biz millet ve memleket noktasında birleşelim. 15
Temmuz darbe girişiminde birleştik, sonuç ortada. Dünya bir araya gelse bir şey
yapamazlar. Yeter ki biz birlik olalım.
TRTakademi: Görüştüğümüz bütün yayıncı kuruluşlara sorduk. Bir yayın kuruluşu
olarak olağanüstü dönemlerde nasıl yayıncılık yapılır? Bunun üzerine personelinize verdiğiniz bir eğitim var mı, veriyor musunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Biz Türkiye’de son 10 yıldır olağanüstü yayıncılık yapıyoruz
zaten. Her gün bir olay oluyor. Çünkü, etrafımız terör örgütleriyle sarmalanmış
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durumda. Dünyanın batısındakiler, bizim coğrafyamızda emperyalist hedeflerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkemizin üzerinde oyunlar var. Biz işte bunun
farkındayız. Bunu dert ediyoruz. Dolayısıyla her bir arkadaşımız artık bir olay olduğunda benim kanala gitmem lazım, televizyona gitmem lazım diyor. Sorgusuz
sualsiz, olay yerine gidiyor. Ben hiç kimseye bir şey söylemem, son dakikayı gören
gelir. Diyelim ki arkadaş görür, ya bu patlama çok büyük sonuçları olabilir, ben gideyim diye düşünür. Yorumcularımız da öyledir, ‘Bana ihtiyaç var mı?’ diye sorar.
A Haber’in böyle bir durumu var. 81 il, 350 ilçemizde ve dünyanın da 170’ten fazla
ülkesinde var olan bir yayın ağımız var. Böyle de bir avantajımız var.
TRTakademi: Kurumsal olarak bu tip olağanüstü hâller için var olan yayın ilkeleriniz var mı?
Abdulhalik ÇİMEN: Ülkemiz hukuk sisteminin, yayıncılık ilkelerinin bize emrettiği bütün kurallara uyuyoruz. RTÜK’e bağlı yayıncılık yapıyoruz. Bize lütfen olay
yerinden şu şu görüntüleri vermeyin önerileri oluyor. Zaten biz de saldırı anında
bir yayıncılık şehvetiyle hareket etmiyoruz. O olayı yapan teröristlerin reklamını
yapmıyoruz. Böyle ilkelerimiz var. Turkuvaz Medya Grubu önce milletini düşünen
bir kurumdur. Biz A Haber olarak taraf olduğumuz kitlelere, onların temsilcilerine, onların liderlerine bir başka kişiyi kanalımıza getirip küfrettirmeyiz. Buna çok
seslilik diyorlar. Ben çok seslilik olarak kabul etmiyorum. İki kişiyi kavga ettirelim,
oradan sonuç alalım. Oradan bir sonuç çıkmıyor. Biz, bizim musluklarımızdan temiz su akmasını isteriz.
TRTakademi: Olağanüstü bir dönem yaşadık 15 Temmuz gecesi. Bu dönemde
Fransa’da Nice’de bir saldırı vardı. Bizim bütün televizyonlarımız o olayı veriyordu.
Olayın insani boyutunu göstererek veriyordu. Ama şunu gördük ki darbe girişiminde uluslararası medya Türkiye’ye karşı demokratik yaklaşmadı. Daha önceki olağanüstü dönemlerde de belli ilkeler üzerinden hareket etmedi. O dönemin
özellikle darbe girişiminin döneminde uluslararası medyayı ve bizim medyamızı
karşılaştırabilir misiniz? Nasıl bir yayıncılık yapılıyor?
Abdulhalik ÇİMEN: Uluslararası medya hangi ülkeye aitse o ülkenin ya da o ulusun ruhunu yansıtıyor. Biz biliyoruz ki onlar zaten bizi sevmiyorlar. Biz biliyoruz ki
bizim bir hikâyemiz var. Yaklaşık 57 yıldır bizi Avrupa Birliği’ne almıyorlar. Şimdi
bizi Avrupa Birliği’ne almayanlar, büyük hadiselerde nasıl objektif davranabilirler!
Taşeronlarla hareket ediyorlar. Ama Türkiye böyle bir şey yapmıyor. Türkiye diğer
ülkelerin teröristlerini barındırmıyor. Ama bizi hedef alan teröristler o ülkelerde
barındırılıyor, oralarda el üstünde tutuluyor. Onların televizyonları onlara mikrofonu uzatıyor. Bizim ülkemizin yetkililerine mikrofonu uzatmıyor. Dolayısıyla ulusCilt 2 / Sayı 3 / Ocak 2017
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lararası medyanın, kendi içimizdeki medyanın bir kısmının bile objektif olmadığını
düşünüyorum.
TRTakademi: Gezi Parkı sürecinde BBC’nin, CNN’in yaptığı yayınlar tartışıldı. Neden tartışıldı? Polisle çatışan vatandaşlarla ilgili haberi yaparken “Polis şiddet
kullanıyor ve biber gazı sıkıyor,” şeklinde haber yapan bu kanallar, mesela aynı
olaylar Hamburg’da Almanya’da olduğunda “Göstericiler polisle çatıştı,” şeklinde bir haber geçiyorlardı. Bunun arkasındaki saikleri siz ne olarak görüyorsunuz?
Uluslararası medya da bir sınavdan geçiyor.
Abdulhalik ÇİMEN: Herkes sınavdan geçiyor. Bizim de millet olarak artık bunu
görmemiz lazım. Bu bir ittifak, tarihte bu ittifaka Haçlı ittifakı deniliyordu bugün
ismi değişti. Bunlar bazen birlik oluyorlar, bazen topluluk oluyorlar, adını koyalım. Bunlar bu coğrafyanın düşmanı. Bunu bütün milletlerin bilmesi lazım, bunu
iyi görmemiz lazım. Keşke böyle olmasa! Hesapları Türkiye’yi bölüp parçalamak,
bunları da yayınlar üzerinden yapıyorlar şu anda.
TRTakademi: Olağanüstü dönemlerle ilgili son dönemde konuşulan bir konu var.
Bu konu dijital medya, siz de farkındasınızdır. Terör, kriz, savaş gibi olağanüstü
durumlarda dijital medya kaynaklı bir bilgi kirliliği oluşuyor. Hatta zaman zaman
algı operasyonu dediğimiz şey ve manipülasyona açık bir konu. Fakat siz de dijital
yayıncılık yapıyorsunuz, siz bu bilgi kirliliğine karşı nasıl mücadele ediyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Hukuk çerçevesinde mücadele edilmeli. Hukukumuzun burada eksikleri olduğunu düşünüyorum. Emniyet teşkilatlarımızın bu noktada hareket etmesi lazım. Bir kişi sanal âlemde kimliğini gizleyerek ya da açıkça tehdit
ediyor, hakaret ediyor, iftira ediyor, itibarsızlaştırıyor ve o kişilere bir şey olmuyor.
Hukuka gidiyorsunuz, fazla bir şey çıkmıyor. Her gün iftiralara uğruyoruz, bunun
mesela çözülmesi lazım, bir terör kapsamına alınması lazım. Sosyal medyada ağır
yasalar çıkarılırsa, sanal medyadaki algı operasyonları, ajanlık, itibarsızlaştırma
ve bunu yapanlar yakalanırlar ve orası da gerçekten sağlıklı bir zemine kavuşmuş
olur. Nasıl gazetelerin, televizyonların, radyoların bir hukuka, devletin yasalarına
tâbi olma gibi bir şeyi varsa sosyal medya kullanıcılarının da böyle bir yasaya tâbi
olmaları lazım.
TRTakademi: Bu konuda resmî kurumların düzenlediği bir mevzuat var ama  toplumda oluşmuş ortak birliktelik yok gibi. İnsanlar bu tür şeylere çabuk kanıyorlar,
denetlemeye pek gerek duymuyorlar gibi bir durum…
Abdulhalik ÇİMEN: Onun için dedim. Türkiye’de denetim gücü yargıdadır. Devletimizin bu gücünü sosyal medyada da kurallar çerçevesine oturtması lazım.
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TRTakademi: Dijital medya yayıncılıkta giderek ağırlığını hissettiriyor ama galiba
haber merkezlerinin önemi hiçbir zaman kaybolmayacak. Çünkü denetlemeyi asıl
haber merkezi yapıyor değil mi? Size gelen bilgiyi mesela siz nasıl doğruluyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Dijital medya, gazetelerin ve televizyonların internetteki yansıması. A Haber’in internet sitesi ya da Twitter hesabı televizyonla aynı kurallara
tâbi. Yani biz TV ekranında hangi temel prensiplere uyuyorsak, Twitter’da da aynı
prensiplere uyuyoruz. Sayfamızdan kişisel bilgileri, kişisel hesapları vermiyoruz.
Biz orada kurumun yapmış olduğu haberleri duyururuz. Orada problem yok. Benim dikkat çektiğim, dijital medyanın haber tarafının da bir gazetecilik refleksinin
olduğu. Sosyal medyadaki durumu netleştirmek lazım diye düşünüyorum. Biraz
takipçisi olan kendini medya patronu zannediyor. Sorun da zaten burada. Biraz
takipçisi olan kendini devletin yerine koyuyor. Anlatmak istediğim bu benim.
TRTakademi: WhatsApp yoluyla izleyicilerinizden size görüntülerin geldiğini söylediniz. O görüntülerin doğru olup olmadığını nasıl teyit ediyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Haber merkezimizin editörleri haberi bir değil, iki değil, üç
yerden doğruluyorlar. Haber Ankara’dan gelmişse, Ankara’daki arkadaşlara soruyoruz. Diyarbakır’dan gelmişse Diyarbakır’daki arkadaşlara soruyoruz. Diyarbakır’da arkadaşımız o anda orada yoksa oradaki haber ağlarımıza soruyoruz. Teyit
etmeden kesinlikle haberi vermiyoruz. Bu bizim ilkesel duruşumuzdur.
TRTakademi: Patlama ya da savaş bölgesinden haber veren muhabirler, sonuçta
canını riske atarak giden insanlar! Bu konuda aldıkları bir eğitim var mı? Mesela
emniyetin ya da jandarmanın savaş bölgesinde askerin verdiği talimatlara göre
mi hareket ediyorlar?
Abdulhalik ÇİMEN: Savaş muhabirliği yapan insanlar, ölüm korkusunu yenmiş insanlardır. Dolayısıyla o alanda haberciliği, o olayı insanlara ulaştırmak adına ne
kadar sınırı zorlayacaksak o kadar zorlarız. Muhabirlerimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımız orada kendilerini düşünmezler, “Bu haberi hızlı ve doğru şekilde nasıl
ulaştırırım?” bunu düşünürler.
TRTakademi: Savaş muhabirliği yaparken embeded gazetecilik sorununu nasıl
aşıyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Bizim dünyanın ve Türkiye’nin hemen her yerinde muhabirlerimiz var. Onlar, öyle eklenmiş muhabirler değil. Bizzat haberin gerçeğini yaşayan, haberin gerçeğini veren insanlar. Manipülasyon yapmayan, spekülasyon
yapmayan, birinin adamı olmayan, bir zümrenin sözcülüğünü yapmayan kişilerle
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çalışıyoruz. Onu biz belirliyoruz. Yol arkadaşınızı seçme hakkı size ait. Biz de yol
arkadaşlarımızı millî ve yerli olanlar arasından seçiyoruz. Aslında sorumluluğumuz çok büyük. Eğer sizin muhabiriniz insanlık adına ya da mazlumların dünyası
ve halkları adına doğru bir haber vermiyorsa tarih sizi yargılar. Biz tarihe adil bir
şekilde not düşmek ilkesiyle hareket ediyoruz.
TRTakademi: Siz Belçika’da ve Fransa’da haber yaparken böyle bir sorun olduğunda bunu nasıl aşıyorsunuz?
Abdulhalik ÇİMEN: Belçika’da, Fransa’da ya da Almanya, Hollanda, Rusya, Çin,
Filistin, ABD, Kıbrıs vs. hangi ülkede olursa olsun A Haber mikrofonunu elinde tutan her arkadaşımız hem Turkuvaz Grubu’nun hem de millî değerlerimize uygun
kişidir. Az önce de söyledim. Yol arkadaşınızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Biz
kendi bakış açımıza uygun yol arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Türkiye’de nasıl yayıncılık yapıyorsak, dünyanın dört yanında da aynı haberciliği yapıyoruz. Türkiye’de
milletten, dünyanın dört yanında ise mazlum halklardan yana duruyoruz.
TRTakademi: Haber kanallarında hız ve güven konusunda farklı bakış açıları mevcut. Bazı kanallar hızı önemserken diğerleri güveni esas alıyor. Mesela TRT gibi
kamu yayıncılığı yapan bazı kurumlar da güvenilir olmayı daha çok önemsiyor.
Sizin yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz?
Abdulhalik ÇİMEN: Doğru bilgiyi en ince ayrıntısına kadar araştırıyoruz ve en hızlı
şekilde veriyoruz. Eğer olay yerindeyseniz, bilgiye ulaşmışsınızdır. Ama olay yerinde olamazsanız başkasına muhtaç kalırsınız. Son dakika bilgileri haber kanalları
için önemlidir. Siz Meclis’teki bir olayı takip ediyorsanız en önce siz verirsiniz. Habercinin bir çevresi vardır. Biz haberi muhabirler yapar ilkesinden hareket ediyoruz. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, Türkiye’nin hemen hemen her ilinde ve
büyük ilçelerinde olan bir kişi bilgiye ulaşmıştır. Bizim sloganımız da tam olarak
böyle. Doğru bilgiyi en hızlı ulaştırmaya biz A Haber diyoruz. A Haber eşittir haberin kanalı.
TRTakademi: Editoryal bağımsızlık kavramı etrafında etik açıdan yapılan tartışmalar var. Yayın kuruluşu haberini neye göre şekillendirmeli? Editöryal bağımsızlık açısından sıkıntılar yaşadığınız durum oluyor mu?
Abdulhalik ÇİMEN: Biz kendine güvenen bir medya grubuyuz. Taraf olduğumuzu söylüyoruz. Dünyanın hiçbir televizyonu, hiçbir gazetesi tarafsız değildir. Bize
tarafsızlık baskısını yapanlar taraflı. Dünyanın en taraflı kuruluşları New York Times’tır, Washington Post’tur, BBC’dir, Reuters’dır. Bunların hiçbiri, Türkiye hakkında tarafsız haber vermiyorlar. Habere, kendi ülkelerinin perspektifinden baCilt 2 / Sayı 3 / Ocak 2017
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kıyorlar. Biz de tarafız. Millî iradeden yanayız. Millî iradenin yanındayız, sandığın
yanındayız, demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz. Biz kompleksli yayın yapmıyoruz. Kompleksli olanlar korkabilir. Biz gelir ve gideri dengede olan,
zarar etmeyen bir kurum olduktan sonra hiç kimseye bağlı olmayız. Allah’tan başka hiç kimseden de korkumuz yok.
TRTakademi: Peki hükümet değiştiğinde millî iradeye saygınız?
Abdulhalik ÇİMEN: Devam edecektir. Sonuna kadar tabii ki, o zaman da yine millete kim operasyon yaparsa tabii ki yine millî iradenin yanında duracağız.
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