
l Ali, öncelikle okuyucular›m›z için kendini biraz anlat›r m›s›n?
AL‹ Ç‹MEN. 1971 y›l›nda ‹stanbul’da do¤dum ve Sultanahmet’te büyüdüm.
‹stanbul Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› okudum. Ayn› zamanda Trab-
zon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde turizm okudum. Son 20 y›ld›r pro-
fesyonel gazetecilik yap›yorum. Bunun toplamda 10 y›l› d›flar›da geçti 3 y›l›
da Fransa’da uluslararas› haber kanal› EURONEWS’da çal›fl›yorum. Çok
uzun y›llar yaz›l› bas›nda da çal›flt›m Türkiye’de aralar›nda Zaman, Sabah
grubunun oldu¤u gazeteler de var. Son 13 y›ld›r da profesyonel yazarl›k
yap›yorum. Daha çok çal›flt›¤›m saha popüler tarih…

l Sana “Tarihin kayd›n› tutan adam” diyorlar. Tarih merak› nas›l bafllad›?
Tarih merak› çoçuklu¤umdan geliyor. Tek çocuktum ve genelde tek çocuklar›n
hayal gücünün yüksek oldu¤unu söylerler kendileriyle çok fazla vakit geçir-
dikleri için… Ben Sultanahmet’te ve kitaplarla dolu bir ortamda büyüdüm. Bunu
bir avantaj olarak görüyorum. Sonuçta Sultanahmet bölgesi Türkiye’nin belki de
d›sar› ac›lan ilk bölgesi. Ee bende orada turistleri göre göre büyüdüm.  O insan-
lar›n iç dünyalar›n› merak ettim. Daha sonra gençli¤im ve ergenli¤im Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lma dönemine gelir. 80’l› y›llar›n sonlar›na yani. O zamanlar Ber-
lin Duvar› y›k›lyor, Sovyetler da¤›l›yor. K›sacas› çok dinamik ve h›zl› bir tarihi
ak›fl› vard›. Televizyonlardan takip ediyorduk. ‹lk o zaman araflt›rmaya baslad›m
ve bunun akabinde çok istedi¤im mesle¤e ulast›m, gazeteci oldum. 

l Kitap yazma fikri nas›l do¤du?
Sonuçta zaten flu an üzerinde kalem oynatt›¤›m konular› bilmem gerekiyordu. 
Bir gazeteci olarak bu ikisi beraber parallel yürüdü. Ayn› zamanda yazd›¤›m
türden kitaplar› da okuma ihtiyac› hissediyordum. Ama Türkiye’de yoktu. Türki-
ye’de tek tarafl› bir tarihi anlat›m vard›. Topyekün bir genel kültüre hitap eden bir
tarih kitaplar› anlay›fl› yoktu. Okunmas› kolay, akademik dilden uzak, s›k›c› ol-
mayan ama bilinmesi gereken noktalar› da böyle gayet öz bir flekilde böyle s›k-
madan anlatan kitaplar okumak istiyordum. Bulamay›nca “O zaman ben yaza-
y›m” dedim. ‹lgim de var. O flekilde bafllad›. 

ARAfiTIRMALARI TEK BAfiIMA YAPIYORUM

l Tek bafl›na m› bunlar› yaz›yorsun, yoksa bir ekibin mi var?
Tek çal›fl›yorum. 

l Bütün bu araflt›rmalar›, alt yap›s›n› hepsini sen kendin mi be-
lirliyorsun?
Kendim belirliyorum ama 5 editör var arkamda. Önerilerde bu-
lunuyorlar, yönlendiriyorlar. Onlar editörlük k›sm›n› yap›yor ama
genelde mimar› benim. Araflt›rmalar› ben yap›yorum. fiu ana ka-
dar 11 bafll›k yay›nland›. 15’te bitirip baflka bir popüler tarih seri-
sine bafllayaca¤›z. 

l En çok hangisi ilgi gördü o tarih dizisinden?
Tarihi De¤ifltiren Olaylar neredeyse bilgisayar tabiriyle ziplenmifl
bir dünya tarihi gibidir. Daha do¤ru ifadeyle s›k›flt›r›lm›fl bir muci-
ze! Tarihi genel kültür kapsam›nda bir gazete okurunun, ortalama
bir vatandafl›n bilmesi gereken bütün noktalar› orada de¤erlendir-
meye çal›st›m. O kitab› okuyanlar›n dünyevi her fleyi daha iyi an-
layabileceklerini düflünüyorum.

‘TAR‹H, DERS K‹TAPLARINA SIKIfiIP
KALMIfi B‹R fiEY DE⁄‹LD‹R...’

AL‹ Ç‹MEN

Ali Çimen, uluslararas› iliflkiler, Avrupa Birli¤i ve bilimsel araflt›rmalar ile ilgili haber, yaz›
ve röportajlar› ile tan›nan ‹stanbul do¤umlu bir yazar. Bas›l› 15 eseri var. 1971 y›l›nda
‹stanbul'da do¤mufl. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi ‹ngiliz Dili
ve Edebiyat› Bölümü'nde okumufl. Bu arada da gazetecilik hayat› bafllam›fl. Uzun y›llar
Zaman Gazetesi’nde d›fl haberler servisi ve haber merkezinde s›ras›yla çevirmen,
muhabir, redaktör, editör ve uluslararas› muhabir olarak çal›flm›fl. 5 dil biliyor ve gazete-
cilik kariyerine halen Fransa'da EURONEWS’ta d›fl haberler servisinde devam ediyor.
Uluslararas› bas›n kart› sahibi. Benim de uzun zamand›r tan›d›¤›m meslekdafl›m›n
popüler tarih bafll›klar› hakk›nda yay›mlanm›fl kitaplar› var. Ali Çimen ile ‹zmir’de
buluflup tarih, gazetecilik ve kitaplar› üzerine sohbet ettik, son ç›kan roman› K›r›k Heykel
hakk›nda konufltuk. Ben kitab› bir ç›rp›da okudum. Türkiye’nin yak›n tarihini çok sade ve
herkesin anlayabilece¤i bir dille anlatm›fl Ali kitab›nda. Tarih sevin ya da sevmeyin,
inan›yorum ki hepiniz bu kitab› okumaktan büyük keyif alacaks›n›z...  

Röportaj : PAK‹ZE SÜKAN



“Gazetecilikle
ilgili bir 
kitap yazsam,
biraz
akademik
tarzda 
olurdu bu.
Gazetecili¤in
ilkeleri falan.
Ama bu tarz
kitaplar ne
yaz›k ki pek
satm›yor,
satsa da ilgi
alan› çok dar.” 

l Kimler okuyor kitaplar›n›?
7’den 77’ye herkes ama daha çok üni-
versite kesimi, gençler ve kad›nlar oku-
yor. Ortaokuldan bafllay›p 50-60 yafl›na
kadar okuyanlar var. Çünkü mümkün ol-
du¤u kadar herkesin anlayabilece¤i, e¤-
lendirici, popüler dilde yaz›yorum...

l Türkiye’de senin tarz›nda kitap yazar-
lar›ndan kendine en yak›n kimi buluyor-
sun?
Kimseyi... Mesela ben Japon ‹mparator-
lu¤u’nu da, Rus ‹mparatorlu¤unu da ya-
z›yorum. Oysa bu tarz kitaplar daha çok
d›flar›dan tercüme yoluyla Türkiye’ye ka-
zand›r›l›yor. Piyasadaki kitaplar böyle.
Ama bu olaylarda kalem oynatan tek ta-
rihçi benim… Çok bilinen tarihçiler daha
çok Osmanl› Dönemi’ne yo¤unlaflm›fl,
Türk yak›n tarihi , Adnan Menderesler
ya da buna benzer Türk Tarihi üzerine
odaklanm›s isimler. Bu kadar genifl bir
bak›fl aç›s›yla tarihe bakan ve gazeteci
kökenli olan ilk tarih yazar› benim bildi-
¤im kadar›yla…

GAZETEC‹L‹KLE ‹LG‹L‹ K‹TAP YAZMAM

l Sen gazetelerde, siyasi konularla ilgili
bölümlerde mi çal›fl›yorsun?
Evet, d›fl haberde çal›fl›yorum. 

l Gazetecilikle ilgili bir kitap yazmak is-
tiyor musun?
Gazetecilikle ilgili bir kitap yazsam, bi-
raz akademik tarzda olurdu bu. Gazete-
cilerin ilkeleri falan… Ama bu tarz kitap-
lar ne yaz›k ki pek satm›yor, satsa da ilgi

alan› çok dar. Gazetecilik ö¤rencileri
belki okur, gazeteciler zaten okumaz o
yüzden benim böyle bir düflüncem yok.

l Fark var m› Türkiye’deki gazetecilik ile
yurtd›fl›ndaki gazetecilik aras›nda?
Uygulamada var evet… Avrupa’da bi-
raz daha ba¤›ms›z, onlar ideale bizden
daha yak›nlar. Bizde ba¤›ms›z medya
grubu yok denilecek kadar az, okuyucu,
traj, reklam döngüsü falan var, istedi¤i-
niz konularda pek kalem oynatam›yorsu-
nuz. Fakat %100 bir lider gazetecilik
olay› dünyan›n hiçbir yerinde yok gördü-
¤üm kadar›yla… 

l Yurtd›fl›nda yaflayan bir gazeteci ola-
rak Türkiye’deki bas›n›n durumunu nas›l
görüyorsun? 
Valla pek iyi görmüyorum, çünkü bizde
flöyle bir hastal›k var, ahkam kesme has-
tal›¤›…  Türk medyas›na bak›yorum
özellikle daha saç›na ak düflmemifl bir
sürü köfle yazar› var… Yazd›¤› haberleri
toplasan›z 15’i geçmez, ama bir müddet
sonra masa bafl›na geçip, köfle yaz›p
vatan› kurtarma boyutlar› var... ‹flin uz-
man› haftada bir ya da iki yaz› yazar.
Orada daha çok profesyonelleflmifl mu-
habirlik ön planda, yazarl›k de¤il.  Bizde
Türk medyas› star, y›ld›z köfle yazarlar›
üzerinden giden bir sistem. Muhabir
kimdir, hangi sartlarda yaflar, nas›l cal›-
fl›r kimsenin umurunda de¤il.  Orada
daha çok haber odakl›d›r, bizde ise sa-
dece isim odakl›… Sansasyonel isimler
üzerinden gazetecilerin birbirleriyle at›fl-
malar› bile Türkiye’de gündem yarat›yor.

Burada gazetecilerin özel hayat›, birbir-
lerine kendi köflelerinden giydirmeleri,
gündemle alakas› olmayan, okuyucuya
bir fley kazand›rmayan suni fleyler… Ta-
bii ki çok iyi, çok iyi idealist gazeteleri-
miz var. Teoride bat›da da ya da ülke-
mizde de gazetecili¤in nas›l yap›lmas›
gerekti¤ini herkes biliyor. Ne derseniz
deyin, zaten biliyorsunuz, bas›n özgürlü-
¤ü s›ralamas›nda da her sene geriye dü-
flüyoruz.

TÜRK‹YE’DE ÇOK KOLAY POPÜLER
OLUNUYOR

l Çok kurumsal bir yerde çal›fl›yorsun.
Öyle bir yerde çal›flman›n kriterleri ne-
dir? Neye bak›yorlar?
Hiçbir fleye bakm›yorlar... Bu çok ilginç.
Büyük flirketlerde de öyle “Hamili kart
yak›n›md›r” tarz›nda fleyler olmuyor. Ya-
y›n kurulufllar›n›n kurumsal s›navlar› olu-
yor.  Bunlardan geçiyorsunuz; yaz›l›,
sözlü mülakat, yabanc› dil... Ancak bu
ad›mlar› geçen adaylarla gazetecilik
üzerine son bir mülakat yap›l›yor. Orada
son nihai karar veriliyor. Ve orda da ga-
zetecilik geçmisinize bak›l›yor. Hangi ha-
berleri yapm›fls›n›z, kimlerle görüflmüflsü-
nüz, haberleri yazarken hangi kriterleri
dikkate alm›fls›n›z gibi… Yani flöyle bir
fley söyleyeyim; flu an Türkiye’de star di-
ye geçinen birçok yazar, gazeteci ya da
köfle yazar› flu an Avrupa’ya gitse hiçbir
yerde ifl bulamaz. 

l Neden?
Çünkü formasyonlar› yok, ayr›ca ço¤u-
nun yabanc› dili yok, bir tak›m efl-dost-
akraba iliflkileri ile köfleler tutulmufl. Bu
kriterlerle olmaz. 

l Peki yurtd›fl›nda hiç mi böyle fley yok?
Ismarlama haber, müdahale, sansür yok
mu orada?
Var tabii… Ben bunlar› söylerken gaze-
tecilik bizde çok kötü, Avrupa’da çok iyi
filan demek istemiyorum. Böyle bir fley
yok ama onlar ideale çok yak›n… 

l Popüler olmak için orada ne olmas›

gerekiyor? Türkiye’de bir anda popüler
bir gazeteci olabiliyorsunuz çünkü...
Türkiye’de çok kolay popüler olunuyor
ama hemen iki günde unutulmak da çok
kolay. Orada popüler gazeteciler yok,
popüler gazeteler var. Tabii ki de popü-
ler gazeteciler var ama onlar köfle yaza-
r› kökenli de¤il. Avrupa’da bilinen bütün
ünlü gazetecilerin hepsi muhabir kökenli-
dir ve halen daha muhabirlerdir. En ba-
sitinden örnek veriyim. ‹flte Robert Fisk
vard›r, ‹ngiliz gazeteci, Ortado¤u uzma-
n›d›r. Neredeyse 40 y›ld›r Ortado¤u’da
bütün savafl olan yerlerdedir. Muhabir,
saçlar›na aklar düflmüfl ihtiyar bir adam
oldu¤u halde savafl yerlerinde koflturu-
yor. Ve bir köfle yaz›s› yazd›¤› zaman
Türkiye’deki bütün gazeteler al›nt› yap›-
yor. Çok iyi bir muhabirseniz parl›yorsu-
nuz orada. Sayg›n ve güvenilir oluyorsu-
nuz. Popüler olmak ayr›, sayg›n olmak
ayr› biliyorsunuz. 

l Gelelim kitaplar›na... Yazmak ile ilgili
bir hedefin var m›? 
Ben popüler tarih kitaplar› ile ilgili yaza-
rak bafllad›m. Uzay araflt›rmalar› ile ilgili
bir kitap yazd›m. Gizli servislerin tarihi
ile ilgili bir kitap yazd›m. Tarihi de¤iflti-
renler serisi bafllad›m. Tarih kitaplar› ile
devam etmek istiyorum. Bir çok kifliden
mail al›yorum. “Biz tarihin bu kadar ke-
yifli okunabilece¤ini düflünmüyorduk” di-
yorlar. Çünkü kitaplar›mda ço¤unlukla
sebep-sonuç iliflkisi üzerinde duruyorum.
Mesela, “2. Dünya Savafl› gündelik ha-
yat›m›z› nas›l etkiledi?” gibi…
‹lk olarak, tarihin önemini göstermeye
çal›fl›yorum. ‹kinci olarak okuyucular›n
hadiselere daha so¤uk kanl› bakabilme-
sini sa¤l›yorum. Dünya tarihi okuyan ki-
fliler tarihi daha iyi analiz edebiliyor. Hiç
de¤ilse komplo teorileri ile de¤erlendir-
miyorlar. 

l  Okulda ö¤retilen tarihle, senin yaz›p
anlatt›¤›n tarih aras›nda çok büyük fark-
lar var m›? 
fiöyle yan›t vereyim bu soruna...
Okuldaki müfredatta 2. Dünya Savafl›
tek sayfada anlat›l›r. Türkiye 2. Dünya



Savafl›’na kat›lmam›flt›r. Zaten “Bizi ilgi-
lendirmez” düflüncesi ile üzerinde durul-
mam›fl san›r›m. Oysa flu an yaflad›¤›-
m›z dünya, Türkiye, Türkiye’nin etraf›n-
daki çok önemli ülkeler 2. Dünya Sava-
fl›’n›n ürünüdür. Ve flu anda dünya bu
savafl›n galiplerinin dikte etti¤i düzen
üzerinde dönüyor. Türkiye’de öyle…
fiimdi 2. Dünya Savafl›’n› bilmedi¤iniz
zaman olaylar aras›nda sebep sonuç
iliflkisi kuram›yorsunuz. Biz bu savafla

kat›lmad›¤›m›z halde Hitler milyonlarca
Türk’ün hayat›n› de¤ifltirmifltir. Nas›l m›?
2. Dünya Savafl› sonras› Almanya yerle
bir oldu. Yeniden aya¤a kalkmak, kal-
k›nmak için Türk iflçilere ihtiyaç duydu-
lar. fiimdi gurbetçi dedi¤imiz vatandafl-
lar›m›z›n Almanya’da olmas›n›n tek se-
bebi Hitler’dir. Tarih ders kitaplar›na t›-
k›l›p kalm›fl bir fley de¤il gördü¤ünüz
gibi. Hayat›m›z›n her an›nda var. 

l  Bir de kad›nlarla ilgili bir kitap seri-
niz var.  Biraz da kad›nlar ve tarih ilifl-
kisinden söz edelim…
Kad›nlar›n tarihteki önemleri çok büyük
bildi¤iniz gibi. Sonuçta tüm bu kallavi
iflleri yapmak sadece erkeklere mahsus
fleyler de¤il. Zaten ben de bu bak›fl aç›-
s›n› de¤ifltirmek için yazd›m. Bizde klifle
bir söylem vard›r biliyorsunuz, “Her ba-
flar›l› erke¤in arkas›nda bir kad›n var-
d›r” diye… Tarihe bakt›¤›n›z zaman
çok önemli ve baflar›l› kad›nlar var, asla
yard›mc› oyuncu de¤iller. Mesela Krali-
çe 1. Elizabeth. Onun flartlar›nda çok
k›r›k dökük bir ülkeyi dünyan›n en
önemli ülkelerinden biri yapm›fl. Yani
kad›nlar›n yard›mc› oyuncu de¤il, as›l
aktör olduklar›n› anlatmak için yazd›m
bu kitab›. 

HÜRREM GERÇE⁄E YAKIN

l Türkiye’de var m› böyle tarihi de¤ifl-
tiren isimler?
Tarihi de¤ifltirip de¤ifltirmedikleri tart›fl›-
l›r ama Hürrem Sultan, Safiye Sultan
gibi isimler var mesela… fiimdi Muhte-
flem Yüzy›l adl› dizi ile de oldukça gün-
demde Hürrem Sultan ama ben 5 y›l
kadar önce yazm›flt›m. 

l Sizin araflt›rmalar›n›zdaki Hürrem
Sultan ile dizideki uyuyor mu? Gerçe¤i-
ne uymuyor diye tart›flmalar oldu uzun
zaman çünkü… 
Halen Hürrem Sultan’›n kökeni nereden
oldu¤u bile tart›fl›l›yor asl›na bakarsa-
n›z? Gerçe¤ine uymuyor demek çok
mant›kl› bir yaklafl›m de¤il bana göre.
Tarihi neye göre çarp›t›yorsunuz. Kay-
naklar var ama onlar›n da nas›l oldu¤u
bilinmiyor. Bat›l› harem alg›s› var; da-
ha rahat… Bir de muhafazakar bir ha-
rem tasviri var. Bilim irfan yuvas›… ‹kisi
de do¤ru de¤il. Bence ikisinin ortas›n-
da. Düflünsenize çok güçlü bir adam
var. Etraf›nda o kadar kad›n. Duygular
o zaman da vard›. Oras› da manast›r
de¤il sonuçta. Yani ben, üç afla¤› befl
yukar› do¤ru oldu¤unu düflünüyorum.  

l Çok fazla entrika var ama… 
Evet, hayat›n her yerinde her dönemde
entrika var zaten. Sarayda da olmas›
normal de¤il mi? Roma’da da vard›r.

Sonuçta bu bir dizi. Sürekli cephede
savafl görüntüsü olsa iki bölüm sonra
kimse izlemez. Tabii ki seyircinin dina-
mizmini tutturmak durumundalar. 

ROMAN TARZINI SEV‹YORUM

l Son kitab›n K›r›k Heykel’e gelelim.
Bu kadar kitaptan sonra roman yazma
fikri nas›l geliflti? 
Ben romanc› olmak istiyordum. Yani
popüler tarih kitaplar› bir kenara,
roman yazman›n gerçek anlamda
yazarl›k oldu¤unu düflünüyorum. Çok
daha genifl kitlelere hitap edebiliyor-
sunuz romanla. Sonuçta tarih seven var
sevmeyen var. Ne kadar mükemmel
tarih kitab› da yazsan›z sevmeyen
insan okumaz. Ama roman farkl›.
‹çimdekileri, hayallerimi, kendi
hikayelerimi anlatman›n tek yolu roman
yazmakt›, ben de yazd›m. Sonuçta
insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u olarak
s›radan hayatlar sürüyoruz. ‹fl ve ev
sarmal›nda geçen bir ömür... Romanla
okurlar›ma farkl› heyecanlar yaflatmak,
farkl› iklimlere ve dünyalara sürüklemek
istedim. 

l Bu kitab›n içinde her fley var, farkl›
olaylar, çok farkl› kifliler… 
Hakl›s›n. Romanda Arap Bahar› var.
‹çinde flu an yaflanan krizler, devlet
adamlar› var. Ama sonuçta ben aksi-
yon dolu bir roman yazmaya çal›flt›m.
Baflrolünde bir kad›n M‹T ajan› var me-
sela, Sibel karakteri. Bunlar› yazarken
de gazetecili¤in avantajlar›n› kullan-
d›m. Içinde yaflad›¤›m›z bölgenin temel
sorunlar› var, onlar› da sat›r aralar›na
serpifltirdim. Okuyucu bir yandan e¤le-
nirken bir yandan da “Vay be bu iflin
asl› da böyleymifl” dedirtmek istiyorum. 

l K›sa bir bilgi verir misin?
Bir karakterimiz var Sibel. M‹T ajan›.
Arap Bahar› ile bafllayan bir komplo
var. Bu komployu Sibel ve bir Ameri-
kan ajan› çözüyorlar. Bizim siyasetçile-
rimiz var kitapta. Obama var. Daha
fazla detay vermek istemiyorum. 

l Yeni kitab›n› sab›rs›zl›kla bekliyo-
rum. Yeni kitab›n ç›kt›¤›nda da ilk
röportaj› ben yapar›m umar›m...

“fiakira ile 2004’de Miami’de yapt›¤›m bir röportaj öncesinde...
S›rf onunla görüflmek için ‹stanbul’dan Miami’ye gitmifltim.
Neredeyse bir tam günü birlikte geçirmifltik. ‹flin ilginci, neredeyse
hiç müzik konuflmad›k! Daha çok siyaset, ölüm ve sonras› ve ede-
biyat üzerine yapt›¤›m›z sohbet, san›r›m her ikimiz için de
fazlas›yla s›rad›fl› olmufltu.”

“ABD’nin kudretli d›fliflleri bakanlar›ndan Madleine Allbright ile birlikte New
York’ta... Röportaj için nazlanmam›fl, foto¤raf çekimi s›ras›nda ‘nas›l bir
poz istersin?’ diye sormufltu. Bu nazik ve anaç kad›n›n, yüzlerce insan›n
hayat›n› ilgilendiren kararlar› so¤ukkanl›l›kla verdi¤ine inanmak çok zor.”

“Brad Pitt ile New York’ta bir görüflme öncesinde... Bizzat tan›flt›¤›m
en entelektüel star. Ayr›ca fazlas›yla tevazu sahibi biri. O gün
siyaset ve temiz enerji kaynaklar› üzerine konuflmufltuk. Bu konular-
da derinlemesine bilgi sahibi oldu¤unu görmek beni flafl›rtm›flt›.”

“Chris Tucker. Filmlerindeki gibi, sürekli bir espri yapay›m ortal›¤›
k›r›p geçireyim k›vam›nda bir adamd›. Ama ne yalan söyleyim,
yüzümdeki gülümsemeye bakmay›n siz, gerçek hayatta beyaz 
perdedeki kadar baflar›l› oldu¤u söylenemez.”

Gazeteci
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