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Bir seri baharın ardından Mısır ve Suriye’de yaşananlar nedeniyle, uluslararası ilişkiler 
ve dünyamızın akıbetine dair endişeliyiz. Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Rusya’dan 
Amerika’ya, global oyunda kartlar hazırlanırken, bu ülkelerin halkları ve biz, tedirgin 

vaziyette ne olacağını bekliyoruz.
Siyasette durum böyleyken, yakın zamanda yayımlanan bir kitap dikkatleri üzerine 

çekiyor. Günümüzde yaşanan kimi olayları kehanetvari bir şekilde aylar öncesinden haber 
veren kitap, siyasete edebiyat dünyasından bir ışık tutuyor. Kitabın yazarı Ali Çimen, 
haberci geçmişinin birikimiyle ve pek çok ülkede görev yapmış olmanın tecrübesiyle olsa 
gerek geleceğe dair de öngörüler sunuyor. 

“Tarihi Değiştirenler Serisi”nin yazarı Ali Çimen, “Kırık Heykel” adlı istihbarat 
romanında okuyucularına, aksiyonun yanı sıra Ortadoğu’nun kadim tarihiyle 
örülü bir gerilim sunuyor. Arap Baharı’yla çivisi çıkan Ortadoğu, derin uykusundan 
uyanan gizli ve ölümcül bir protokol, Türkiye, İran, İsrail ve ABD sarmalında 
patlak veren akıl almaz bir istihbarat savaşı, Başbakan Tayyip Erdoğan, Obama, 
Netenyahu ve Ahmedinecad’ın başrollerinde olduğu, haritaları yeniden çizebilecek 
kudrette bir kaos, romanın konusu. Romanda Türkiye de büyük bir çıkmaza doğru 
sürükleniyor ki bu ortamdan yara almadan çıkabilmesi adına son bir şansı var. Tüm 
bunlara, gözüpek bir MİT ajanının yaşadıkları sayesinde tanık oluyoruz.

“Türkiye’yi bu tuzaktan kim kurtaracak?” sorusunu Kırık Heykel’in yazarına 
sorduk.

sa
na
t

gü
nc
el

“Ortadoğu’yu uzun bir 
fetret dönemi bekliyor”
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“Mısır’da olan bitene şaşırıyor musun?” diye 
soranları “Olmasa şaşardım!” şeklinde kendinizden 
gayet emin cevaplıyorsunuz. Niçin şaşardınız?

Arap Baharı’na dek Ortadoğu’nun demokrasiyle mi 
yoksa dikta rejimleriyle mi yönetildiğinin bir önemi 
yoktu. Demokrasi, insan hakları gibi kavramlar sonuçta 
Batı ürünüdür ve Batılıların önceliği, bu nimetlerden 
Batılıların istifade etmesidir, dünyanın geri kalanı, 
acı ama pek de o kadar önemli değildir. 11 Eylül’den 
sonra Amerikan yönetimi, görece de olsa bölgeye 
kontrollü bir demokrasi getirmek için Büyük Ortadoğu 
Projesi denen siyaseti uygulamaya çalıştı. Ama 
tabiri caizse ‘Ortadoğu’yu döve döve adam etmeye’ 
dayanan bu siyaset, Bush ile birlikte tarihin sepetine 
atıldı. Kontrollü demokrasiden kastım, “Tamam 
diktatörlükle yönetilmesinler ama her kafalarına 
estiklerini yapabilecekleri kadar da demokrasiyle 
yönetilmesinler” şeklinde bir zihniyet… Arap Baharı 
ile Ortadoğu’daki donmuş yapı çözüldü ve bilinmedik 
bir mecraya akmaya başladı. Batının korkusu bu akışın, 
Ortadoğu’da Batı ve İsrail karşıtı bir iklim yaratmasıydı. 
Ki ben de “Kırık Heykel”de böylesi bir senaryoyu 
kaleme almıştım. İşte Mısır’da olan biten tam olarak 
bu idi. İsrail’le mesafeli, İslam dayanışmasını ön planda 
tutan, İran’la sıcak ilişkiler tesis etmeyi hedefleyen bir 
Müslüman Kardeşler iktidarı geldi. Bu Batı açısından 
kötü olabilirdi ve bir şekilde bu gidişat tersine 
çevrilmeliydi. Romanımda da benzer bir senaryoyu 
işlediğim için aynen öngördüğüm şekilde hadiselerin 
gelişmesi beni şaşırtmadı. Dediğim gibi, farklı bir 
durum olsa şaşardım. Zira şu an fosil yakıtları üzerinde 
yükselen bir dünya sisteminde yaşıyoruz. Bu sistemin 
kalbi de Ortadoğu. Buradaki düzen, sadece Ortadoğu 
halklarının iradesine bağlı bir şekilde, en azından 
görünür gelecekte, şekillenmeyecek. Ne yazık ki…

Son zamanlarda olanları, tıpkı İsrail’in özür 
dileyeceğini de yazdığınız gibi, aylar öncesinde 
“Kırık Heykel”de yazmıştınız. Nasıl öngördünüz, 
istihbarat mı aldınız?

20 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun neredeyse 10 
yılı dışarıda geçti. Sırasıyla Almanya, Hollanda, İngiltere 
ve şimdi de Fransa. Ben bir dış haberciyim. Tabiri 
caizse yirmi yıldır içinde olduğumuz bir dünya bu. 
Haliyle kendime göre kaynaklarım da var. Ayrıca Tarihi 
Değiştirenler serisinden dolayı bu coğrafyaya dönük 
oldukça yoğun okuma yapma imkânı buldum. Sonuçta 
parçaları birleştirdim ve roman ortaya çıkmış oldu.

Bu süreçte sizin için de sürprizler oldu mu? 
Arap Baharı’nın Libya’daki Kaddafi iktidarını 

devireceğini öngörmemiştim açıkçası. Orası biraz 

Ali Çimen İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı eğitiminin 
ardından gazetecilik serüvenine atıldı. Uzun 
yıllar dış haberler, haber merkezi ve magazin 
servislerinde çevirmen, muhabir, redaktör ve editör 
olarak görev yaptı. Zaman Gazetesi’nin Frankfurt, 
Amsterdam ve Londra merkezlerinde uzun süre 
çalıştı. Akabinde değişik medya organlarında 
görev aldı. Fransa’da, uluslararası haber kanalı 
EURONEWS’in Haber Merkezi’nde çalışan Ali 
Çimen uluslararası basın kartı sahibidir, İngilizce, 
Almanca, Flemenkçe ve Fransızca bilmektedir. 

oldubittiye geldi ve itiraf etmek gerekirse daha tam 
olarak ne olduğunu anlayamadık bile. Bir anda silahlı 
çatışmalar patlak verdi ve tatlı su diktatörü konumundaki 
Kaddafi devrildi… 

“Arap baharı değil, sonbaharıdır. Birkaç mevsim 
göreceğiz, kışın başlangıcı”  diyorsunuz. Bundan 
sonra neler olacak sizce? Romandaki öngörüleriniz 
yaşanmaya devam edecek mi?

Sonbaharı evet. Çünkü Ortadoğu daha, çok büyük 
gelişmelere gebe. Kolay değil, 500 yıllık Osmanlı, ardından 
40 yıllık İngiliz, Fransız sömürge imparatorlukları, 

Demokrasi olmamasına isyan 
etmek kendiliğinden demokrasiyi 
getirmiyor. Şu an kara deliği andırır 
bir durum söz konusu Ortadoğu’da. 
Çok karamsar olmak istemem ama 
sanırım uzun süren bir fetret dönemi 
de olabilir bu coğrafya için.
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ardından 50-60 yıllık tek parti rejimlerinin söz konusu 
olduğu bir coğrafya. Arap halkları ilk kez kendi 
inisiyatifleriyle bir yön çizmeye çalışıyorlar ve bu da 
haliyle kolay bir süreç olmayacak. Zira Mısır’da olduğu 
gibi, dışarıdan yönlendirmeler, engellemeler olacak. 
Demokrasi olmamasına isyan etmek kendiliğinden 
demokrasiyi getirmiyor. Şu an kara deliği andırır bir 
durum söz konusu Ortadoğu’da. Çok karamsar olmak 
istemem ama sanırım uzun süren bir fetret dönemi de 
olabilir bu coğrafya için.

Ya Türkiye! Türkiye, bu ortamda zarar görmemek 
için ne yapacak ya da yapmalı?

Bahsettiğim kara delik tarafından yutulmamak için 
oldukça dikkatli olmakta fayda var. Yaşadıklarımız, 
Türkiye’nin o çok istediği bölgesel güç ve sonrasında 
da küresel güç olmasının sandığımız kadar kolay 
olmadığını gösteriyor. Küresel güç konusunda o kadar 
emin değilim. İşin içine nükleer bomba, uçak gemisi 
vb. gibi parametreler giriyor, kolay iş değil, gerekli de 
değil. Ama küresel güç olmalıyız ve bunun için de bir iki 
yıl öncesine kadar bizi uçuran yumuşak güç faktörüne 
geri dönmeliyiz. Ticaret, turizm, dizilerimiz ve bunları 
taçlandıracağımız sivil bir anayasa ve demokratik 
reformlar, bizi uçurur. Başka da alternatifimiz yok 
açıkçası…

Son günlerde yaşananlara dair, sizin deyiminizle 
ülkeler arası rekabetin sahadaki yüzleri olan 
gizli servislerin durumu ne? Batı dahi hazırlıksız 
yakalandı diyorsunuz!

Her zaman aktifler. Ama bu James Bondvari işler 
çevirdikleri anlamına gelmiyor. İstihbarat dediğimiz 
zaten bilgi toplama ve analiz etme işidir. O adam 
öldürmeler, operasyonlar istihbaratçıların işi değil 
genelde askeri birliklerin işidir. İstihbaratçılar teorik 
olarak adam öldürmez (Mossad hariç). En basitinden 
Usame bin Ladin’i 10 yıl boyunca CIA arayıp, sonunda 
bulmuştur ama infazı askerler gerçekleştirmiştir. Tabi 
bu genel bir cevap oldu. Özeline girersem. Soğuk 
savaş sonrası bir rehavet yaşanmış, istihbarat kadroları 
ekonomik casusluğa havale edilmiş, servislerin bütçesi 
eskiye nazaran azalmıştı ancak 11 Eylül ile bu durum 
radikal bir şekilde değişti. O günden bu yana yerkürenin 
dört bir yanında ciddi operasyonlar sürüyor. Arap 
Baharı ile iyice alevlendi ve neredeyse bütün Ortadoğu 
Soğuk Savaş günlerinin Berlin’i gibi oldu. Ajan kaynıyor. 
İnsan varsa sürpriz de var ve olacak da. Nasıl ki CIA 
Sovyetler’in çökebileceğini, ya da Rusların Afganistan’ı 
işgal edeceğini hesap edemediyse, Mısır’da Mübarek 
rejiminin devrileceğini de öngörememişti Batılı servisler. 
Hatırlarsınız, Mısır’ın ilk karıştığı günlerde hiç kimseden, 

özellikle de Obama’dan ses çıkmamıştı. Hazırlıksız 
yakalandıkları için olan biteni tartıyorlardı… Özetle, o 
şaşmaz, her şeyi planlayan, tereyağından kıl çeker gibi 
operasyonlar yapan servisler, filmlerde oluyor. Gerçek 
hayat fazlası ile karışık ve herkes bir şekilde birbirine 
bağımlı…

Tarihi Değiştirenler serisi sebebiyle “Tarihin 
kaydını tutan adam” diyorlar size. Kayıt tutmaya 
devam mı, yoksa başka bir hedef mi tayin ettiniz?

Kayıda devam. Bunu hem çok zevk alarak yapıyorum 
hem de kendi çapımda Türkiye’de tarih disiplininin 
sevilmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dünya 
tarihine topyekun olarak bakabilmenin hem ülkemizi 
hem de dünya siyasetini anlama bakımından önemli 
olduğuna inanıyorum. Kitaplarımın hedefi de bu. 
Ayrıca gazeteciliğe devam ediyorum. Ve son olarak da 
romancılığa adım attım. Olağanüstü bir dünya keşfetmiş 
gibiyim ki siz de deneyimli ve sevilen bir roman yazarı 
olarak beni çok iyi anlıyorsunuz, eminim. Tüm gücümle 
ilerlemek istediğim kulvarsa bu. Heyecan verici, 
sürükleyici ve zihin açıcı hikayelerle kütüphanelerde 
kendime yer açmak istiyorum.

Mısır ve Suriye’de yaşanan olaylar aylar öncesinden 
benzer şekilde “Kırık Heykel” adlı romanda yer almıştı.
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“Tarihi Değiştirenler” serisinin yazarı 
Ali Çimen’e göre tarihi değiştirenler?

Tarihi değiştiren gün: İstanbul’un alındığı 
gün. Fetih çerçevesinden değil, sonuçları 
itibari ile bakıyorum. Keşifler Çağı’nı başlatmış, 
o da sırasıyla sanayi devrimi, kapitalizm ve 
sömürgeciliği tetiklemiştir…

Tarihi değiştiren lider: Adolf Hitler… İkinci 
Dünya Savaşı ile yaşadığımız çağı şekillendirdi.

Tarihi değiştiren kadın: Kraliçe 1. Elizabeth.. 
İngiltere’yi süper güç yapan temelleri attı.

Tarihi değiştiren konuşma: Çok var… Ama 
beni en çok etkileyen Kennedy’nin ‘Ay’a gideceğiz’ 
başlıklı tarihi konuşmasıdır… Bir çağ açmıştır.

Tarihi değiştiren olay: Bence Ay’a ayak 
basılması. Hem görselliği, hem akıl almazlığı hem 
de resmen uzay çağını başlatması ile…

Tarihi değiştiren savaş: Birinci Dünya Savaşı… 
Neredeyse tüm dünya haritasını değiştirdi.

Tarihi değiştiren imparatorluk: Britanya 
İmparatorluğu… Her açıdan. Özellikle de bizim 
imparatorluğun yıkılmasındaki rolü itibari ile.

Bill Clinton’dan Shakira’ya, siyasetten sanat 
dünyasına pek çok uluslararası meşhur isimle söyleşiler 
yaptınız. Çok isteyip de söyleşi yapamadığınız kişi 
kimdir? Tanımaktan onur duyduğunuz yahut hayal 
kırıklığına uğradığınız biri var mı?

Ay’a basan ikinci insan olan Buzz Aldrin ile tanışmaktan 
onur duymuşumdur. Çocukluk kahramanımdı ve bir gün 
röportaj imkânına da kavuştum. Hatta arkadaş olduk ve 
bir kitabıma önsöz yazdı. Ayrıca Brad Pitt ile tanışmak 
da çok keyifliydi. Mütevazı, bilgili (küresel ısınmayı 
konuşmuştuk), sempatik biriydi. En çok röportaj yapmak 
istediğim kişi ise, binlerce meslektaşım gibi, Kuzey Kore 
devlet başkanı Kim Jong Un, ki daha kimse başarmış değil 
bunu… Usame bin Ladin ya da Putin de hep aklımın bir 
köşesindeydi… Hayal kırıklığına uğradığım kimse olmadı 
açıkçası.

Her ne kadar gerçekler olsa da roman kurguya 
dayanır? Ne kadarı kurgu?

Açıkçası ilk çıktığında büyük bir kısmıydı. Ama sizin de 
işaret ettiğiniz gibi romanda öngördüğüm gelişmelerin 
gerçekleşmesiyle birlikte kurgu kısmı giderek azalıyor! 
Benim için de ilginç bir deneyim. Bekliyordum ama bu 
kadarını değil. Hatta bu gidişle, romanın ana fikrinin 
de –Suudi rejiminin yıkılması- gerçekleşebileceğini 
düşünüyorum. Tabi ki çok uzun vadede…


