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GÜVSAM BAŞKANIMIZ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
GÜVENLİK VE DIŞ 
POLİTİKALAR KURULUNDA 

E k i m  -  2 0 1 8  -  4 .  S ay ı

   “ZAMAN İÇİNDE 
   DAHA DETAYLI 
   ÇALIŞMALAR OLACAKTIR”
“Bizi bu göreve getirenlere teşekkür 
ediyorum. Bütün kurulların çalışma-
sıyla ilgili genel bir kararname yayın-
landı. Daha detaylı çalışmalar zaman 
içinde ve bizlerin de katkılarıyla ola-
caktır. Kurulların ana görevleri Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bakanlıklar ve diğer kamu kuruluş-
larıyla alakalı olarak koordinasyon 
kurmak olacaktır. Bu kuruluşların 
çalışmalarıyla alakalı raporların dü-
zenlenmesi, bakanlıkların alanlarıyla 
alakalı tavsiyeler verilmesi ve bunla-
rın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunul-
ması gibi görevlerimiz olacaktır diye 
düşünüyorum.”

   “DEVLETE KATKI SAĞLAYIP  
   STRATEJİ GELİŞTİRECEK                                          
   KİŞİLER SEÇİLMİŞ”
Kurullara seçilmiş isimlerin tamamı-
nın akademisyen ve doğru isimler ol-
duğunu söyleyen Dr. Safi, “Direk AK 
Parti ile ilgili kişiler değil. Devlete, 
devletin çalışmalarına katkı sağlaya-
bilecek stratejiler ve projeler gelişti-
rebilecek kişiler seçilmiş. Çok doğru 
isimler, kendilerini kanıtlamış isim-
ler. Milli Güvenlik Akademisi’nde 
eğitim almış biriyim güvenlik boyutu 
öteden beri ilgi alanım ama daha ge-
niş alanım dış politika onun içinde de 
Rusya, Avrasya, Türk dünyası benim 
daha çok bildiğim ve ilişkili olduğum 

bir alan. Açıkçası her iki alanda da 
çalışmak isteyeceğim” dedi.

   “DOĞRUDAN        
   CUMHURBAŞKANINA    
   BAĞLILAR”
Kurullar, alanlarında doğrudan 
Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve 
Cumhurbaşkanının talimatlarını ye-
rine getirecek. Görev alanına giren 
konularda bakanlıklar, kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu iktisadi teşeb-
büsleri ve kamu kurumu niteliğinde-
ki kuruluşlar ile yakın iş birliği için-
de bulunacak kurullar, kendi görev 
alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi 
ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarından talep ede-
bilecek, söz konusu talepler kurum ve 
kuruluşlarca öncelikle değerlendirile-
cek.

   “STRATEJİ VE POLİTİKA
   ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK”
Kurullar, Cumhurbaşkanınca alına-
cak kararlar ve oluşturulacak poli-
tikalarla ilgili öneriler geliştirecek, 
geliştirilen politika ve strateji öneri-
lerinden Cumhurbaşkanınca uygun 
görülenler hakkında gerekli çalışma-
ları yapacak, küresel rekabetin getir-
diği ani değişimlere karşı strateji ve 
politika önerileri geliştirecek.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu diğer 
üyeleri şöyle:
“Adnan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin 
Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. 
Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğ-
lu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, 
Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif 
Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. 
Dr. Seyit Sertçelik.”
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GÜVSAM TC. MOSKOVA BÜYÜK ELÇİLİĞİNDE
İSÜ GÜVSAM Başkanı Dr. İsma-

il Safi, Rusya’nın en köklü kuru-
luşlarından olan Doğu Bilimleri 

Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sayın Dimitri Peskov yapıyor.

200. yılını kutlamakta olan Rusya Doğu Bilimleri Enstitüsü ile İSÜ GÜVSAM (Güvenlik ve Savunma Stratejileri Araştırma 
Merkezi arasında işbirliği protokolünü Moskova’da Başkanlar Dr. İsmail Safi ve Prof. Dr. Vitaly Naumkin imzaladı. Türkiye 

ve Rusya’ya hayırlı uğurlu olsun...

Enstitüsü’nün 200. kuruluş yıldö-
nümü için gittiği “Moskova’da, 29 
Ekim‘de Moskova Büyükelçimiz 

Sayın Hüseyin Diriöz ve ekibiyle 
ile istişarelerde bulundu.



4.  Sayı

3

Moskova’dan iki önemli üni-
versitenin Rektör ve Rektör 

Yardımcısı işbirliği yapmak üze-
re, 24 Ekim 2018 tarihinde İstinye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Me-
lih Bulu’yu ziyaret ettiler.

Bir devlet üniversitesi olan ve 1779 
yılında kurulmuş olan “State Uni-
versity of Land Use Planning” 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vasily 
Nilipovskiy ve özel bir üniversi-
te olan ve 1996 yılında kurulmuş 
olan Russian New University Rek-
törü Vladimir A. Zernov, İstinye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Me-
lih Bulu, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Erdal Karaöz, Dekanlar ve 
GÜVSAM Yönetimiyle biraraya 
geldiler. 

GÜVSAM’ın organizasyonuyla 
gerçekleşen işbirliği buluşmasın-
da, öğrenci değişimi, ortak prog-
ramlar açılması, ortak çalıştaylar, 
konferanslar düzenlenmesi, bilime 
ve topluma çeşitli vesilelerle katkı-
da bulunulması konusunda görüş-
meler başlatıldı. İşbirliği Protokolü 
imzalamaya karar veren üç üniver-
site bu konuda hazırlıklarına baş-
ladılar…

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin de 
geliştirilmesi açısından özel bir 

TÜRKİYE VE RUSYA’DAN EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

öneme sahip olan bu buluşma, Baş-
kanlığını iki ülke Devlet Başkanla-
rının Sayın R. Tayyip Erdoğan ve                                                        

Sayın Vladimir Putin’in yürüttüğü 
Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Kon-
seyi tarafından da destekleniyor.

Russian New University Rector ve State University of Land Use Planning Vice-Rector’leriyle İstinye 
Üniversitesi’nde bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. Melih BULU ve Dekanlarımız yapılacak 

iş birlikleri konularında değerlendirmelerde bulundular.
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Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958’de 
Suudi Arabistan’ın Medine 

kentinde dünyaya geldi. 1985 yılın-
da ABD’deki Indiana State Univer-
sity’den mezun olan Kaşıkçı, sonra-
sında ülkesine dönerek gazetecilik 
yapmaya başladı. 1991-1999 yılları 
arasında Al Madina gazetesinin 
yazı işleri müdürlüğü ve genel ya-
yın yönetmenliği vekilliği yapan 
Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi 
ülkelerden haberler geçti, 1987-95 
yılları arasında eski El Kaide lide-
ri Usame bin Ladin ile Afganistan 
ve Sudan’da söyleşiler yaptı. Daha 
sonra İngilizce yayın yapan Arab 
News’in başında dört yıl çalışan 

CEMAL KAŞIKÇI 
KİMDİR VE 
KAÇIRILMA 
TARİHİNDEN BUGÜNE 
NELER YAŞANDI?

Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Wa-
tan’ın yazı işleri müdürlüğünde 
52 gün görev yapabildi, gazetede 
ülkedeki dini yapıyı eleştiren ya-
zıların çıkması üzerine görevden 
alındı. Bunun üzerine ülkeyi terk 
eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de 
Suudi Arabistan Büyükelçiliği ya-
pan Prens Türki al Faysal’ın danış-
manlığına getirildi. 2008 yılında 
tekrardan Al Watan’ın yazı işleri 
müdürlüğüne getirildi ve 2010 yı-
lında gazetede yayınlanan eleştirel 
yazılar nedeniyle bir kere daha gö-
revden alındı.

Suudi gazeteci, radikal İslam’ın 

önüne geçebilmek için ülkedeki 
din eğitiminin gözden geçirilmesi 
gerektiğini, din eğitiminin yalnızca 
dini okullarda verilmesini, çocuk-
lara bir dinin empoze edilmemesi 
gerektiğini savunuyordu. Suudi 
Arabistan’da Selefi mezhebinin te-
melini oluşturan din adamlarından 
İbn Teymiye’nin görüşlerine bu ka-
dar itibar edilmemesi gerektiğini 
söylüyordu. Yazı işleri müdürlüğü-
nü yaptığı dönemde Al Watan’da 
da ülkedeki radikal İslamcılığı eleş-
tiren yazılar ve karikatürler yayın-
lanması, ülkedeki ulemanın en çok 
tepkisini çeken konular arasınday-
dı. Kaşıkçı’nın görevine son veril-
meden önce kıdemli bir din adamı, 
gazetenin alınmasının günah ol-
duğunu söyleyen bir fetva yayınla-
mıştı. O dönemde New York Times 
gazetesinde yayınlanan bir maka-
lede, Suudi Arabistan’da radikal 
İslamcıların bombalı saldırılarının 
ardından Al Watan’ın radikal İs-
lam’ı sorgulamasından rahatsızlık 
duyan üst düzey yedi din adamının 
dönemin veliaht prensi Abdullah’a 
giderek şikayetlerini bizzat ilettik-
leri aktarılıyordu. Alman Der Spie
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meden önce kıdemli bir din adamı, 
gazetenin alınmasının günah ol-
duğunu söyleyen bir fetva yayınla-
mıştı. O dönemde New York Times 
gazetesinde yayınlanan bir maka-
lede, Suudi Arabistan’da radikal 
İslamcıların bombalı saldırılarının 
ardından Al Watan’ın radikal İs-
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duyan üst düzey yedi din adamının 
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dile getiren entelektüellerdendi. 
2011’de Arap ülkelerini sarsan is-
yanlar sırasında Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’a konuştukları Ka-
şıkçı’nın ‘’Mutlak monarşinin devri 
bitti. Tek çare demokrasi’’ sözlerini 
‘’Suudi Arabistan’da başka biri bu 
sözleri söylese sorgulanır ve hapse 
atılırdı’’ sözleriyle yorumlamıştı. 
Kaşıkçı Der Spiegel’e eskiden bin 
Ladin’in, Arap ülkelerindeki yolsuz 
rejimleri devirmenin yalnızca iki 

“Evimi, ailemi ve 
işimi arkamda 

bırakmam gerekti 
ama düşüncelerimi 

söylüyorum. 
Aksini yapmak 
cezaevlerinde 

çürüyen insanlara 
haksızlık olurdu. 
Pek çok kişinin 
konuşamadığı 
bir dönemde 

konuşabiliyorum”

yolu olduğuna yönelik görüşlerine 
katıldığını, bunlardan birinin siya-
si sistemin içine sızmak, diğerinin-
se şiddetli ayaklanmalarla rejimleri 
devirmek olduğunu, o dönemler 
demokrasiyi bir seçenek olarak 
görmediklerini söylemişti. 

‘’Bu yöntem işe yaramaz. Yarın 
halka 100 trilyon dolar dağıtılsa 
yine herkesi mutlu edemezsiniz. 
Petrol bittiğinde ne olacak?’’ ‘’Her-
kes çağdaşlığı istiyor ama kimse 
bunun yan etkileriyle yüzleşmeye 
yanaşmıyor. Bir gün diğer uluslar 
gibi bu ulus da reform yapacak. 
Bizim de özgürlük, şeffaflık, huku-
kun üstünlüğü, seçilmiş bir başba-
kan ve gerçek bir parlamentoya ih-
tiyacımız var.’’ ‘’Tunus ve Mısır’da 
demokrasi mücadelesi başarıya 
ulaşırsa ne olacak? Siyasi olarak 
izole kalmayı göze alamayız.’’ ‘’Ta-
rih akıyor ve kimse bunu durdu-
ramaz.’’ Suudi Arabistan’ın o dö-
nemde halkı memnun etmek için 
kesenin ağzını açarak 129 milyar 
dolarlık harcama yapmasını eleş-
tiren Kaşıkçı, Der Spiegel’e böyle 
açıklamalarda bulunmuştu.

Kaşıkçı Arap ülkelerinde yayın-
lanan Al Hayat gazetesinde köşe 
yazmaya devam etti. Gazetede beş 
yıl boyunca yayınlanan yazıları 
Aralık 2016’da o dönemde seçimi 
yeni kazanan ve daha göreve baş-
lamamış olan ABD Başkanı Do-
nald Trump’ı eleştiren açıklamaları 
nedeniyle yayınlanmadı. Kaşıkçı, 
Trump’ın Suriye Devlet Başkanı 
Beşar Esad’ı destekleyeceğine dair 
açıklamalarının bölgede İran’ı güç-
lendireceğini söylemiş ve Trump’ın 
hem İran karşıtı olup hem de Esad’ı 
desteklemesinin bir çelişki olduğu-
nu vurgulamıştı. Arap basınında 
yer alan haberlerde Kaşıkçı’nın 
Trump’ı eleştirmesi nedeniyle Su-
udi Arabistan’ın kendisine gazete, 
televizyon ve konferans yasağı ge-
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tirdiği yer aldı.
Kaşıkçı Eylül 2017’den itibaren 
ABD’de yaşamaya ve Washington 
Post gazetesinde köşe yazmaya 
başladı. Ülkesinden ayrılık kara-
rı hakkını şu satırlarla açıkladı: 
‘’Birkaç yıl önce bazı arkadaşlarım 
gözaltına alındığında çok acı çek-
tim. Hiçbir şey söylemedim. İşi-
mi veya özgürlüğümü kaybetmek 
istemiyordum. Ailemden endişe 
ediyordum. Şimdi farklı tercihler-
de bulundum.’’ ‘’Evimi, ailemi ve 
işimi arkamda bırakmam gerekti 
ama düşüncelerimi söylüyorum. 
Aksini yapmak cezaevlerinde çü-
rüyen insanlara haksızlık olurdu. 
Pek çok kişinin konuşamadığı bir 
dönemde konuşabiliyorum.’’ Yazı-
larında Suudi Arabistan’ın Katar’a 
yönelik politikalarını ve Yemen sa-
vaşını eleştirdi. Suudi Arabistan’da 
2017’de yolsuzluğa karşı yapıldığı 
açıklanan ve çok sayıda prensin 
gözaltına alındığı operasyonun, 
Veliaht Prens Muhammed bin Sel-
man’ın iktidarını pekiştirme ope-
rasyonu olduğunu savundu: ‘’Mu-
hammed bin Salman adaleti kendi 
istediği gibi uyguluyor. Hafif eleş-
tirilere bile tamamen toleranssız.’’ 
Kaşıkçı, yazılarında eleştirilerin 
yanı sıra övgülere de yer veriyor, 
Veliaht Prens Muhammed’in 2030 
vizyonunu desteklediğini söylü-
yordu. Türkiye vatandaşı nişanlısı 
Hatice Cengiz ile evlenmek için 
gerekli yasal işlemleri halletmek 
üzere 2 Ekim 2018’de İstanbul’da-
ki Suudi Arabistan Başkonsolos-

luğu’na giden Cemal Kaşıkçı’dan 
bir daha haber alınamadı. Cengiz, 
Kaşıkçı’ya içeri girdikten sonra ba-
şına bir şey gelmesi durumunda 
ne yapması gerektiğini sorduğu-
nu, AKP Genel Başkan Danışmanı 
Yasin Aktay ve Türk-Arap Basın 
Derneği’ne haber vermesi gerekti-
ği yanıtını aldığını söyledi. Olayın 
ardından Middle East Eye sitesine 
adını gizli tutmak şartıyla konuşan 
Kaşıkçı’nın bir arkadaşı, Kaşık-
çı’nın Suudi Arabistan’daki eşinin, 
muhalif gazeteciyi hükümetle ara-
sının açılması nedeniyle boşadığı-
nı söyledi. Bu kişiye göre Kaşıkçı, 
Türk yetkililerin Hatice Cengiz’le 
evlenmesine izin vermesi için bo-
şandığını gösteren bir belgeyi al-
mak için konsolosluğa gitmek zo-
runda kalmıştı. Kendisinden haber 
alınamamasının ardından yazıları-
nın yayınlandığı Washington Post 
gazetesi Kaşıkçı’nın köşesini boş 
bırakarak yayınladı. Yazılarının 
yayınlandığı köşe olan Global Opi-
nions’ın (Küresel Görüşler) editörü 
Eli Lopez, Middle East Eye siyesi-
ne gönderdiği e-postada ‘’Kaşıkçı 
bir gazeteci ve yorumcu olarak işi 
nedeniyle gözaltına alındıysa bu 
haksız ve şok edici olur. Jamal çok 
iyi bir yazar, olayların arka planını 
sezen bir siyasi gözlemcidir. Fikir-
lerin açıkça tartışılmasını derinden 
savunur. Onun görüşlerinin Küre-
sel Görüşler köşesinde yayınlan-
masından onur duyuyoruz’’ dedi.
Kaşıkçı’yı 25 yıldır tanıyan arkadaşı 
Halit Safuri ise Kaşıkçı’nın Mısır’da 

Müslüman Kardeşler iktidarına 
karşı yapılan askeri darbeyi destek-
lememesinin kraliyet ailesi ile te-
mel ayrılıklarından biri olduğunu 
söyledi. Kaşıkçı’nın eşinin kraliyet 
sarayında çalıştığını ve bu yüzden 
Cemal Kaşıkçı’yı boşadığını söyle-
yen Safuri, ‘’Suudi Arabistan’da iki 
oğlu var ve onlar için endişeleniyor. 
Bu yüzden iktidara yönelik eleşti-
rilerinde kelimelerini çok dikkatli 
seçiyor.’’ dedi. Kaşıkçı’nın Müslü-
man Kardeşleri (MK) desteklediği 
de öne sürülüyordu. Kendisi de bir 
yazısında bu konu hakkında ‘’Öz-
gürlük hakkında tweet atın MK 
üyesi oluyorsunuz. İnsan hakları 
hakkında tweet atın MK destekçi-
si ilan ediliyorsunuz. Gazze, Suriye 
üzerine bir söz söylediğinizde de 
aynısı’’ demiş ve eklemişti: ‘’Tüm 
iyi özellikleri onlara atfettiniz ve 
bu yüzden onları ilerlememizin en 
iyi ihtimali haline getirdiniz.’’ Ka-
şıkçı’nın kaybolmasının ardından, 
köşesinin yayınladığı Washington 
Post gazetesi, ‘’Suudi hükümetinin 
destekleyenler Kaşıkçı’nın yalnızca 
hükümeti eleştirmediğini, Müs-
lüman Kardeşler’i desteklediğini 
savunuyor’’ ifadelerini kullandı. 
Bu örgüt Suudi Arabistan’da terör 
örgütleri listesinde yer alıyor. Ga-
zeteye konuşan ‘’Tanıdığım Usame 
bin Ladin’’ kitabının yazarı ve New 
America düşünce kuruluşunda El 
Kaide uzmanı Peter Bergen, Kaşık-
çı’nın geçmişte Müslüman Kardeş-
ler gibi ılımlı İslamcılara yakınlık 
duyduğunu, ilerleyen yıllarda ise 
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daha liberal ve seküler bir görüşe 
sahip olduğunu söylüyor. 
Kaşıkçı’dan haber alınamamasının 
ardından Türk yetkililerin başlattı-
ğı soruşturma kapsamında Kaşık-
çı’nın konsolosluğun kapılarından 
çıkmadığı açıklandı. AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 
“Konsolosluğun iki kapısı var, han-
gi kapıdan çıktı? Tüm kameraları 
inceledik, kapıdan girdiği gözükü-
yor ama çıktığı görülmüyor’’ dedi 
ve ekledi: “Arabalarla bir çıkış ol-
muş olabilir, ölü müdür diri midir 
bilemiyoruz, öldürüldükten sonra 
cesedini daha kolay taşımak için 
bir şeyler yapmışlar mıdır bilmi-
yoruz.’’ “Normal yollarla çıkmadığı 
kesin, cevaplayamıyorlar, normal 
yollarla girmiş biri neden anormal 
çıksın? “Konsolosluğa giren bir in-
sana bunu yapanlar kendi ülkele-
rinde neler yapıyordur? Suudi ce-
zaevlerinde binlerce kişi tutuluyor, 
bu olay Suudi Arabistan’ın insan 
hakları ihlallerini gündeme getir-
mek için bir vesile oldu. Hayatta 
kalmış olma ihtimali binde bir bile 
olsa ona sarılmaya çalışıyorum.’’ 
Suudi Arabistan ise suçlamaları 
reddediyor. Valiaht Prens Muham-
med bin Salman başkonsolosluğu-
nu Türk yetkililere açabileceğini 
söyledi ve Kaşıkçı’nın konsolosluk-
tan çıkmış olduğunu belirtti. Şimdi 
gün gün olay soruşturmasını ince-
leyecek olursak:
2 Ekim Salı 2018:
Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice 
Cengiz ile evlenebilmek için, Suu-
di Arabistan’daki eşinden boşandı-
ğına dair gereken evrakları almak 
üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul 
Başkonsolosluğu’na girdi. Washin-
gton Post gazetesi, Kaşıkçı’nın Suu-
di Başkonsolosluğu’na saat 13:14’te 
girerken görüldüğü fotoğrafı pay-
laştı. Binaya girişine izin verilme-
yen Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice 
Cengiz dışarıda bekliyordu. Ancak 
saat 15:30’da tüm başkonsolosluk 
çalışanları evlerine döndü. Cengiz, 

Financial Times’a ‘’Bir şeyler ol-
duğunu anlamıştım.’’ dedi. Nişan-
lısı Kaşıkçı’nın ‘’Çıkmazsam Türk 
Arap Derneği yetkilileriyle, AKP 
Genel Başkan Yardımcısı Yasin 
Aktay’a bilgi ver’’ tembihi üzerine 
Cengiz, yetkilileri aradı. Twitter’da 
da Kaşıkçı’nın başkonsolosluktan 
çıkmadığına dair paylaşımlar ya-
pılmaya başlandı. Reuters haber 
ajansının son haberine göre, baş-
konsolosluk binasına giren Kaşık-
çı’nın kolunda Apple marka bir 
akıllı saat bulunuyordu. Ajansa ko-
nuşan iki Türk yetkili, siyah renk-
teki saatin, Kaşıkçı’nın dışarıda bı-
raktığı telefonuna bağlı olduğunu 
ve bu sırada iki cihaz arasındaki 
olası bilgi alışverişinin soruştur-
mayı aydınlatabileceğini belirtti. 
Ajansta yer alan aynı haberde, Su-
udi bir kaynaktan alınan ve İngiliz 
istihbaratı kaynaklı olduğu söyle-
nen bir iddia da yer aldı. Bu iddi-
aya göre, Cemal Kaşıkçı’ya 2 Ekim 
Salı günü konsolosluk yerleşkesine 
girişi sonrası ilaç verildi ancak bu 
sırada Suudi gazeteci fazla doz ne-
deniyle hayatını kaybetti.
3 Ekim Çarşamba 2018: Başkonso-
loslukta çarşamba günü toplanan 

bir grup, Cemal Kaşıkçı’nın alıko-
nulduğunu ve serbest bırakılması-
nı istediklerini söyledi. 
4 Ekim Perşembe 2018:
Suudi Arabistan hükümeti, Kaşık-
çı’nın kaybolduğuna dair haber-
leri takip ettiklerini ve bulunması 
için Türk yetkililerle çalıştıklarını 
duyurdu. Türk yetkililer de Kaşık-
çı’nın hala binada olduğunu ve in-
celemede bulunabilmek için resmi 
davet gerektiğini söylediler. Zira, 
1975 Viyana Sözleşmesi kapsamın-
da konsolosluk ve diplomatik mis-
yonların dokunulmazlığı bulunu-
yor. Suudi Arabistan Büyükelçisi 
Velid bin Abdülkerim El-Hireyci, 
Kaşıkçı’nın alıkonulduğuna dair 
iddialarla ilgili bilgi vermesi için 
Dışişleri Bakanlığı’’na çağrıldı. El 
Hireyci, ‘’Bilgi sahibi değiliz, araş-
tırıyoruz. Aldığımız bilgileri akta-
racağım.’’ dedi.
5 Ekim Cuma 2018:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Salman Riyad’da 
Bloomberg’e verdiği röportajda, 
Türk yetkililerin İstanbul’daki baş-
konsoloslukta arama yapabileceği-
ni söyledi. Kaşıkçı’nın Suudi Ara-
bistan’da herhangi bir suçlamayla 
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karşı karşıya olup olmadığına yanıt 
vermedi, ‘’Suudi Arabistan’da ol-
saydı bilirdim.’’ dedi.
6 Ekim Cumartesi 2018: 
Suudi Arabistan’ın İstanbul Baş-
konsolosu Muhammed el Otaibi 
Reuters haber ajansına, Kaşıkçı’nın 
konsoloslukta olmadığını kanıt-
lamak için, binayı görüntüleme-
lerine izin verdi. Cumartesi gece 
saatlerinde Reuters, iki Türk yet-
kiliye dayandırdığı haberinde Ka-
şıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul 
Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü 
iddiasını aktardı. Reuters’a konu-
şan bir yetkili, ‘’Biz cinayetin planlı 
olduğuna ve cesedin konsolosluk 
dışına çıkarıldığına inanıyoruz.’’ 
dedi. İstanbul Başsavcılığı da olay-
la ilgili soruşturma başlatıldığını 
duyurdu. 
7 Ekim Pazar 2018:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kaşıkçı’yla ilgili ilk açıkla-
masında ‘’Beklentim hala iyi ni-
yetli, inşallah arzu etmediğimiz bir 
durumla karşı karşıya kalmayız.’’ 
dedi.
8 Ekim Pazartesi 2018:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ma-
caristan ziyaretinde düzenlediği 
basın toplantısında da ‘’Bu olayın 
ülkemizde özellikle de İstanbul’da-
ki Suudi Arabistan Başkonsoloslu-
ğunda cereyan etmiş olması bizler 
için çok çok önemli. Türkiye Cum-
huriyeti olarak Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla da bu süreci takip etmek, 
kovalamak bizim hem siyasi hem 
insani görevimizdir (…) Başkon-
solosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ 
demekle kendini kurtaramaz. Eğer 
çıktıysa bunu ispat etmelisin.’’ diye 
konuştu. Aynı gün Suudi Büyükel-
çi ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na 
çağrıldı ve Türkiye, kayıp gazeteci 
için Suudi Arabistan Konsoloslu-
ğu’nda arama talebinde bulundu. 
Türkiye ayrıca ‘soruşturmada tam 
iş birliği içinde olunmalı’ çağrısı 
yaptı.

9 Ekim Salı 2018: 
Dışişleri Bakanı sözcüsü Hami 
Aksoy, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgi-
li gelişmelerin yargı, emniyet ve 
istihbarat birimleri tarafından ya-
kından takip edildiğini söyledi ve 
inceleme için izin verildiğini söy-
ledi. Aksoy, ‘’Suudi makamları iş 
birliğine açık olduklarını ve Baş-
konsolosluk binasında inceleme 
yapılabileceğini bildirmişlerdir.’’ 
dedi. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice 
Cengiz, Washington Post gazetesi-
ne yazdığı makalede ‘’Türk yetkili-
lerin durumu yakından takip eder-
ken yaptıkları çalışmalara tanıklık 
ettim. Türk hükümet yetkililerinin 
(bu konuyu çözme anlamında) ye-
teneklerinden eminim.’’
10 Ekim Çarşamba 2018: 
DHA haber ajansı, 6’sı daha sonra 
dâhil olan 15 kişilik bir Suudi eki-
bin 2 Ekim’de Suudi Arabistan’dan 
Türkiye’ye geldiklerini gösteren 
güvenlik kamerası görüntülerini 
paylaştı. Bu görüntülere göre:

03:28’de 9 kişi taşıdığı belirtilen ilk 
uçak Riyad’dan havalanıp İstanbul 

Atatürk Havalimanı’na indi.
03:37’de 9 kişi pasaport kontrolün-
den geçti.
05:05’te ekip Levent’teki Mövenpi-
ck otele girdi ve ayrı gruplar halin-
de 0940 ve 1050’de çıktı.
13:14’te Kaşıkçı konsolosluk bina-
sına girdi.
15:08’de Suudi Arabistan’dan gel-
diği belirtilen ekip iki konsolosluk 
aracı hızla binadan çıkarken görül-
dü.
15:11’de Mercedes ve Vito marka 
iki araç binaya önüne geldi ve ka-
palı garaja giriş yaptı.
19:57-20:11 saatleri arasında otel-
den ayrılan ekip konsolosluk ara-
cıyla Atatürk Havalimanı’na gitti.
21:00’da ekip iki özel jetle Türki-
ye’den ayrıldı. 
11 Ekim Perşembe 2018: 
Suudi gazeteci hakkında yürütülen 
soruşturmaya ABD de dahil oldu. 
ABD Başkanı Donald Trump, Fox 
News’a açıklamasında ‘’Amerikalı 
soruşturma ekiplerinin Türkiye’ye 
yardımcı olduklarını’’ söyledi. 
Trump, ‘’Müfettişlerimiz orada, 
Türkiye’de. Türkiye’yle birlikte ça-
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lışıyoruz. Doğrusu, Suudi Arabis-
tan’la da birlikte çalışıyoruz. Ne 
olduğunu ortaya çıkarmak istiyo-
ruz’’ dedi. İngiltere Dışişleri Ba-
kanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı’nın 
öldürüldüğü yönündeki şüphele-
rinin doğru çıkması halinde Suudi 
Arabistan’ın ‘’ağır sonuçlarla’’ karşı 
karşıya kalacağını söyledi.

12 Ekim Cuma 2018:
CNN televizyon kanalı, isim ver-
meden ‘yabancı bir istihbarat yet-
kilisine’ dayandırdığı haberinde, 
Türkiye’nin, Kaşıkçı’nın bir hafta-
dan daha uzun bir süre önce Su-
udi Arabistan’ın İstanbul Başkon-
solosluğunda öldürüldüğüne dair 
elinde ‘şok edici ses ve görüntüler 
bulunduğunu’ iddia etti. Haberde, 
‘’Kaynağımıza, Batılı bir istihba-
rat ajansı tarafından aktarılan ka-
nıtlar, konsolosluğun içinde darp 
ve mücadele olduğunu gösteriyor. 
Kaynak, Kaşıkçı’nın öldüğü ana 
dair kanıtlar da olduğunu söyledi. 
Kaynak, söz konusu yabancı istih-
barat ajansının, Türk yetkililerle 
görüşmelerinde elde ettiği delilleri 
‘şok edici ve iğrenç’ olarak tanım-
ladığını da aktardı.’’ dendi. Suudi 
Arabistan üzerindeki uluslararası 
baskı da artıyor. Birçok kuruluş, 
Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin soru 
işaretleri üzerine, yatırım konfe-
ransından çekildiklerini duyurdu.
13 Ekim Cumartesi 2018:
Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, 

News York Times’a yazdığı maka-
lede ‘’Cemal’i kaybettiysek sadece 
kınamak yetmez. Onu bizden alan 
insanlar, siyasi konumlarına ba-
kılmaksızın sorumlu tutulmalı ve 
hukuki çerçevede cezalandırılma-
lıdır.’’ çağrısında bulundu. Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da Suudi Arabistan’ın soruşturma-
ya ilişkin iş birliğinin yetersiz oldu-
ğunu söyledi.

14 Ekim Pazar 2018: 
BBC’nin diplomatik kaynaklardan 
elde ettiği bilgilere göre, Riyad’daki 
yatırım konferansını boykot etme-
ye hazırlananlar arasında İngiltere 
ve ABD de var.
15 Ekim Pazartesi 2018:
ABD Başkanı Donald Trump, Ka-
şıkçı olayıyla ilgili Kral Selman’la 
görüştüğünü Dışişleri Bakanı 
Pompeo’yı Suudi Arabistan’a gön-
dereceğini duyurdu. Kaşıkçı’ya iliş-
kin görüntü ve ses kaydı olduğu id-
dialarına ilişkin Türk medyasında 
‘Apple Watch’tan elde edildi’ iddiası 
ortaya atıldı.

16 Ekim Salı 2018: 
Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili so-
ruşturmayı yürüten Türk yetkili-
ler, 15 Ekim akşamından 16 Ekim 
sabahına kadar başkonsoloslukta 
aramalar yaptı. Ama sonunda ya-
bancı haber ajansına konuşan Türk 
yetkililer, binada ‘Kaşıkçı’nın öldü-
rüldüğünü kanıtlayan deliller ol-

duğunu’ söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ekiplerin ‘yeni boyanmış 
duvarla karşılaştıklarını’ söyledi. 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo aynı gün Suudi Arabistan’da 
Kral Selman ve Veliaht Prens Mu-
hammed bin Selman ile görüştü.
Görüşme sonrası ABD, Suudi 
Arabistan’a ‘kapsamlı ve şeffaf bir 
soruşturma’ çağrısında bulundu. 
Ayrıca ABD Başkanı Trump da 
paylaştığı Twitter mesajında Prens 
Selman’la konuştuğunu, Prens’in 
Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin bilgi 
sahibi olmadığını söylediğini yaz-
dı.

17 Ekim Çarşamba 2018: 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo, Suudi Arabistan’dan sonra 
Ankara’ya gitti. Pompeo, Cumhur-
başkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, MİT müsteşarı Hakan 
Fidan ve Cumhurbaşkanlığı söz-
cüsü İbrahim Kalın ile görüştü. 
Görüşme sonrası Çavuşoğlu açık-
lamasında, Pompeo’nun oradaki 
görüşmelerinde Cemal Kaşıkçı ko-
nusunun açıklığa kavuşturulması 
mesajı verdiğini belirtti. Çavuşoğ-
lu, Suudi başkonsolosun ülkesine 
dönmesine ilişkin ‘’Başkonsolos 
ülkesine gidebilir. Sınır dışı edilmiş 
değil, ne zaman gelip gelmeyeceği 
de benim işim değil. Zaten kendi-
sinin  Kaşıkçı’nın kaybolmasından 
sonraki tavırları tepki çekti, dolap-
ları açıp bakın burada yok demesi 
tepki çekti.’’ dedi. ABD Dışişleri’n-
den yapılan açıklamada da ‘’Kayıp 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı so-
ruşturmasında Türkiye’ye yardıma 
hazırız.’’ dendi. İstanbul’da ise önce 
Suudi Arabistan, ardından Türk 
emniyeti, Kaşıkçı’dan kalan olası 
izleri aramak için Suudi Arabis-
tan’ın başkonsolosluk rezidansına 
ekip gönderdi.

Burada tespit edilecek delillerin 
incelenmesi ve rapor hazırlanması 
bekleniyor.



4.  Sayı

10

AFGANİSTAN’DA NATO KONVOYUNA 
İNTİHAR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

TRUMP’TAN GÖÇMEN AKININA 
KARŞI MEKSİKA SINIRI TEHDİDİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 
kuzeyinde bulunan ABD’nin 

hava üssü Bagram yakınında 
NATO konvoyuna intihar saldı-
rısı düzenlendi. Saldırıda iki sivil 
hayatını kaybettiği yetkililerce bil-
dirildi. Afganistan’ın kuzeyinde 
bulunan ABD hava üssü yakının-
dan geçen NATO konvoyuna dü-
zenlenen intihar saldırısı ile ilgili 
Pervan Emniyet Müdürü Mahfuz 
Velizade, bir intihar eylemcisi-
nin, üzerine yerleştirdiği bombayı, 
Bagram Üssü yakınından geçen 
NATO konvoyuna yaklaşarak pat-
lattığını söyledi. Saldırı da iki sivi-
lin yaşamını yitirdiğini ifade eden 

Sosyal medya hesabından açık-
lama yapan Trump, Meksi-

ka’nın; Guatemala, Honduras ve 
El Salvador’dan Amerika Birleşik 
Devletleri’ne giden göçmen grup-
larını durdurmasını istedi. Aksi 
takdirde, Amerikan ordusunu ko-
nuşlandıracağını ve ülkesinin gü-
ney sınırını kapatacağını duyurdu. 
Trump, Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada Honduras yönetimini 
uyararak, “ABD, Honduras Devlet 
Başkanına, ABD’ye doğru giden 
büyük insan kafilesinin durduru-
lup Honduras’a geri döndürülme-
mesi halinde, hemen uygulamaya 

Velizade, üç NATO askeriyle iki 
sivilin yaralandığını belirtti. Ko-
nuyla ilgili Afganistan’daki NATO 
kuvvetlerinden henüz açıklama 

yapılmadı fakat saldırıyı üstlenen 
Taliban örgütü, saldırıda ABD 
askerlerinin kayıp verdiğini iddia 
etti.

konulacak şekilde Honduras’a para 
ve yardımın kesileceği konusun-
da güçlü bir şekilde bilgilendirme 
yaptı.’’ şeklinde bir tweet atmıştı. 
Guatemala Başkanı Jimmy Mo-
rales ise ABD Başkanı Donald 
Trump’ın yardımları kesme tehdi-
di üzerine, hükümetinin yardım 
koşullarını reddettiğini söyleye-
rek, ‘’Hiçbir yardım şartlandırıla-
maz’’ diye tepki göstermişti. ABD 
Başkan Yardımcısı Mike Pence de 
geçen hafta Honduras, El Salvador 
ve Guatemala devlet başkanlarına 
çağrıda bulunarak, vatandaşlarını 
ülkede kalmaları için ikna etme-
lerini istemiş, “Halkınıza söyleyin, 
ABD’ye yasadışı ulaşma çabası içi-
ne girerek ailelerini riske atıp teh-
likeli bir yolculuğa girmesinler” 
uyarısında bulunarak karşılığında 
da Washington’ın kendilerine eko-
nomik kalkınma ve yatırım için 
yardım yapabileceği vaadini dile 
getirmişti. Honduras’taki ABD Bü-
yükelçiliği de pazar akşamı yaptığı 

açıklamada, “Kendi yurttaşlarını 
sömürmek isteyenler tarafından 
ABD’ye girme konusunda yanlış 
vaatlerde bulunulan Honduras’tan 
kuzeye seyahat eden göçmen ka-
filesi konusunda ciddi olarak en-
dişeliyiz’’ ifadelerini kullanmıştı. 
Ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp 
yeni bir hayat kurmak amacıyla 
toplu olarak yola çıkan Honduraslı 
göçmenler ABD istikametine doğ-
ru yol aldı. Göçmen kafilesinden 
yaklaşık 3 bin kişinin, pazartesi 
günü, kendilerini sınırda engelle-
meye çalışan ve ABD’ye yasa dışı 
yollarla girmemeleri uyarılarında 
bulunan Guatemala çevik kuvvet 
polisi ile arbede yaşadıkları, ardın-
dan Guatemala sınır kapısını geç-
meyi başararak kuzey istikametine 
doğru yollarına devam ettiği kay-
dedildi. Gruptakilerin Meksika’ya 
ulaşarak sığınmacı statüsü almaya 
çalışacakları ya da Meksika’dan 
ABD’ye geçmeye uğraşacakları da 
belirtilenler arasındaydı.
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ABD’NİN MENBİÇ MÜDEHALESİ

FİLİSTİN’DEN ULUSLARARASI CEZA 
MAHKEMESİ’NE “İSRAİL’E SORUŞTURMA’’ ÇAĞRISI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
Yürütme Konseyi Genel Sek-

reteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı 
açıklamada, İsrail’in işlediği suçlar 
hakkında soruşturma açılması için 
UCM Savcısı Fatou Bensouda’ya 
resmi talep yazısı gönderdiğini 
belirtti. Başvuru dosyasında İsrail 
ordusunun saldırıları ve işgal altın-
daki Batı Şeria’da yer alan El-Ha-
lil kentinde devam eden yasa dışı 
Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri 
konusunda ayrıntılara yer verdiği-
ni aktaran Ureykat, İsrail’in El-Ha-
lil’de 31 yeni yerleşimin inşasına 
onay verdiğini hatırlattı. İsrail’in 
planladığı yeni yerleşim biriminin, 
1979’dan beri El-Halil’deki eski 

ABD, Türkiye’nin Menbiç’e 
operasyon yapacağız söylem-

lerinden sonra Menbiç’e yoğun 
bir askeri sevkiyat yapıyor. ABD, 
DSG’ye bağlı Menbiç Askeri Mec-
lisi’ne zırhlı araçlar ile ağır silahlar 
gönderdi. Türkiye’nin PKK’nın Su-
riye kolu olarak gördüğü YPG’nin 
de içerisinde yer aldığı Demok-
ratik Suriye Güçleri (DSG) yetki-
lilerinden edinilen bilgilere göre 
ABD, Türkiye’nin Menbiç’e operas-

şehrin ortasında bir bütün olarak 
inşa edilen ilk yapı olacağını be-
lirten Ureykat, savcı Bensouda’yı 
ceza soruşturması açılması ve suç-
luların adalete teslim edilmesi için 
gerekli adımları atmaya davet etti. 
Yerel basına göre, İsrail hüküme-

ti geçen pazar, El-Halil’de 31 yeni 
yerleşim yeri inşa edilmesine dair 
planı onaylamıştı. Filistin, 2014’te 
UCM’nin temelini oluşturan Roma 
Statüsü’nü imzalamış, 2015’te de 
mahkemeye resmen tam üye ol-
muştu.

yon yapacağız söyleminden sonra 
Menbiç’te askeri varlığını artırıyor 
ve bölgeye askeri sevkiyat gerçek-
leştiriyor. Menbiç’in Cerablus ta-
rafındaki sınırda askeri önlemler 
iki katına çıkartılırken, DSG’ye 
bağlı Menbiç Askeri Meclisi sa-
vaşçıları da sınırdaki önlemlerini 
iki katına çıkardı. Sınırda devriye 
görevleri yapan ABD, Menbiç As-
keri Meclisi’ne ise zırhlı araçlar ile 
ağır silahlar gönderdi. Gönderilen 
zırhlı araçlara ise Menbiç Askeri 
Meclisi’nin amblemi yapıştırıldı. 
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan 
Menbiç Askeri Meclisi’nden bir 
yetkili ABD’nin kendilerine zırh-
lı araçlar ile ağır silahlar gönder-
diğini belirterek, şöyle konuştu; 
“Türkiye’nin Menbiç ile ilgili söy-
lemlerinden sonra ABD bölgedeki 
askeri varlığını artırıyor. Bölgede 2 
olan askeri üssünü 4’e çıkardı. As-
kerlerini Menbiç’te artırdı. Bize de 
yaptığı yardımlarını artırdı. Dün 
bize zırhlı araçlar ile ağır silahlar 

gönderdi. Silahlar tırlarla gönderil-
di. Gönderilen ağır silahlarda ha-
van topları, Otomatik silahlar, ro-
ketler, ısı güdümlü füzeler, Doçka 
ve diğer ağır silahlar var. ABD bize 
ihtiyaçlar çerçevesinde silahlar ile 
zırhlı araçlar gönderiyor. Menbiç 
için Türkiye, IŞİD ve ÖSO tehdidi 
halen var. Biz olası tehditlere sal-
dırılara karşı önlemlerimiz almak 
zorundayız. Önlemler için de daha 
çok ağır silahlara ve zırhlı araçlara 
ihtiyacımız bulunmakta. Bu ihti-
yaçlarımızı ABD ve koalisyon güç-
lerine iletiyoruz.’’
Suriye’de elinde tek bir kasaba ka-
lan IŞİD ile mücadeleyi gerekçe 
gösteren ABD, Suriye’nin kuzeyin-
de DSG’nin elindeki bölgelerde 25 
askeri üssü var. Türkiye’nin tüm iti-
razlarına rağmen DSG’ye 5 binden 
fazla tırla ağır silah ile zırhlı araçlar 
gönderen ABD, Menbiç’e de askeri 
sevkiyat yapıyor. Ankara, ABD’nin 
DSG’ye silah verilmesine sert bir 
şekilde karşı çıkıyor.
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Bir önceki yazımda ABD’nin İsrail ile birlikte, gerek 
İran gerekse de İsrail-Filistin konularında kullan-

mak istediği MbS’ye yaptıkları yatırımlardan kısaca 
bahsetmiştim. Sadece bu iki önemli konu da değil. Ör-
neğin Suriye konusunda da S.Arabistan ABD için maddi 
açıdan önemli bir rol oynuyor. YPG’lilerin maaşlarının 
Riyad’dan geldiği sır değil. Bu yüzden de New York Times 
gazetesinin “Pompeo’nun Riyad ziyaretinde Suriye için 
kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık para transferi ya-
pıldı” iddiası kimse için sürpriz olmadı.
Hatırlayalım, Trump ilk yurtdışı gezisini S.Arabistan’a 
yapmıştı. Ayrıca özel temsilcisi Kushner de neredeyse 
her ay Riyad-Tel Aviv-Kahire üçgenine seyahatler yapı-
yordu.
Filistin konusunu İsrail lehine sonuçlandırmak, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti yapmak, söz dinlemezse Mahmud Ab-
bas’ın yerine Dahlan gibi alternatifleri getirmek, Ka-
tar’dan haraç almak, Mısır’da darbe yönetimini meşru-
laştırmak, Müslüman Kardeşler gibi hareketleri terör 
örgütü ilan etmek, DAEŞ gibi terör örgütleri ile İslam’ı 
eşitlemeye çalışmak, FETÖ gibi örgütlere BAE eliyle fi-
nansal destek sağlamak, Beyaz Saray üzerinde oldukça 
etkili olan FDD vb. düşünce kuruluşlarında Türkiye gibi 
“ayak bağı” ülkelere karşı algı operasyonları tasarlamak, 
bunlardan çok daha önemli olan İslam’ın ılımlaştırılma-
sı fikrini Suudi prens MbS eliyle ortaya atmak ve İslam’ı 
kendi yorumlarına ve çıkarlarına göre deforme etmeyi 
planlamak, İran’ı köşeye sıkıştırmak gibi birçok çalış-
manın merkezinde Suudi Arabistan veliaht prensi MbS 
var. Yapılan tüm yatırımlar ve planlar onun üzerinde şe-
killendi.
Özellikle İran’a ambargonun uygulanmaya konulacağı 
şu günlerde Suudi Arabistan yönetiminin vahşi bir cina-
yetle anılması ABD için gerçek bir sorun. İran’a ambar-
go sonrası petrol fiyatlarında oluşacak dalgalanmaları 
dengelemek için ABD’nin Suudilere ihtiyacı vardı. Ayrıca 

Veliaht prens Muhammed bin Selman (MbS), kendisini 
kurtarmaya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu bu 
cümleyle karşıladı.

Suudilerin İran’a ambargo sonrası elde edecekleri ka-
zanımlar da bu cinayetle oluşan algıyla tehlikeye girdi. 
Sadece Suudilerin değil, onlara ortak olan Trump yöne-
timinin kazancı da aynı şekilde risk altında. Zira İran’ın 
dengesizlikleri, bölge üstünde istikrarsızlık yarattığı, 
demokrasi ve özgürlükler önünde engel olduğu teziyle 
kamuoyu desteği alan Trump yönetimi, ambargo için 
ortaklık kurduğu S. Arabistan’ın kendi konsolosluğunda 
Washington Post yazarını vahşice katletmesini içeriye 
nasıl anlatacak bilemiyoruz.
Pompeo’nun apar topar Riyad’a gitmesinin tek nedeni 
bu cinayetten MbS’yi ayrıştırmak. Peki bunda başarılı 
olabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Algılar savaşı şimdi 
başlıyor.
Bir yanda Beyaz Saray’ın tüm imkanları, İsrail, Suudi 
Arabistan ve BAE lobi ve medya kuruluşları, İsrail ile il-
gili planlarına leke düşmesini istemeyen evanjeliklerin 
tüm bileşenleri, büyük finans kuruluşları olacak. Diğer 
yanda Trump yönetimini en başından beri istemeyen 
küresel medya ve sermaye grupları, Trump karşıtı dü-
şünce kuruluşları ve onların müttefikleri, AB ülkele-
rinde yerleşik olan bazı medya ve siyaset kuruluşları ile 
insan hakları kuruluşları yer alacak. Bu savaşta Türkiye 
çok dikkatli bir strateji izlemek durumunda. Zira bu sa-
vaşın sonucunda ABD’nin İran, Suriye, Filistin-İsrail ve 
diğer politikaları etkilenecek. En azından bir şekilde de-
ğişmek zorunda kalacak. Türkiye de kendisini yakından 
ilgilendiren tüm bu konu başlıklarında hem bölgenin 
hem de kendisinin çıkarına olabilecek en doğru taraf-
ta durmaya yada tarafsız kalmaya çalışmalı. Öncelikle 
cinayetin objektif ve sağlıklı bir şekilde aydınlatılması 
konusunda çok titiz bir çalışma yürütülmeli ki bu tam 
da bu şekilde ilerliyor. Sonrası işin siyasi boyutu ve Tür-
kiye kimseyle ilişkisini kesmeden soğukkanlı bir şekilde 
hamlelerini yapmak durumunda.
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