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Giriş
Bu makalede incelemeye konu olan Cemal Kaşıkçı
Cinayetinin Karanlık Sırları Diplomatik Vahşet1
kitabı Suudi muhalif yazar Cemal Kaşıkçı’nın
uluslararası gündemi uzun süre meşgul eden
sansasyonel
cinayetinin
anlatıldığı
araştırma-inceleme türünde bir eserdir. Bilindiği
üzere, Cemal Kaşıkçı 2018 yılının Ekim ayında
belge talebi üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul
Başkonsolosluk binasından bir daha çıkamamış,
önce kaybolduğu/kaçırıldığı düşünülmüş daha
sonra yapılan adli inceleme sonrası öldürüldüğüne
kanaat getirilmişti. Bu olay bir ülkenin kendi
vatandaşını başka bir ülke sınırları içinde bulunan
konsolosluk binasında öldürmesi ve bu olayı
gizlemeye çalışması sebebiyle uluslararası gündemi
uzun süre meşgul etmiştir. Ayrıca olayın diğer bir
önemi de cinayetin işlendiği Türkiye’nin bu olayla
uluslararası
güvenilirliğinin
sarsılmaya
çalışılmasıdır. Bu olaya dair yazılmış önemli
kitaplardan biri olması hasebiyle incelemeye değer
görülen bu kitap aynı zamanda adli sürece dair
önemli bilgilerin kamuoyuyla ilk kez paylaşıldığı
bir çalışma konumundadır. Bu anlamda, bu kitapla
ilgili inceleme yapmak bundan sonraki süreçte
Cemal Kaşıkçı cinayetini çalışacak olan
araştırmacılara yol gösterecektir. Bu kitap
incelenirken kitabın yanı sıra yazar ve araştırmacı
kadrosunda bulunan isimlerle ilgili web sayfaları da
incelenmiştir. Ayrıca haber değeri yüksek olan bir
konu olması hasebiyle çeşitli mecralardaki
haberlerden de faydalanılmıştır.

Ünlü yazım kısmında, Abdurrahman Şimşek ve
Nazif Karaman ise araştırma kısmında katkı
sağlamıştır.
Aktif olarak gazetecilik yapan bu isimler, Cemal
Kaşıkçı cinayeti ile alakalı yaptıkları özel
haberlerle ve kimse tarafından paylaşılmamış özel
bilgilerle kamuoyunda ses getirmişlerdir.
Aşağıda da kitabın yazarları hakkında kısa bilgiler
bulabilirsiniz.
Ferhat Ünlü: Ferhat Ünlü, (d. 5 Ekim 1975,
Adana), Türk gazeteci ve yazar. 1995-2004 yılları
arasında Yeni Şafak Gazetesi'nde, 2005-2007 yılları
arasında ise Haftalık Dergisi'nde çalıştı. Yayın
hayatı sona eren Virgül (dergi) ve Dergibi adlı
edebiyat dergilerinde yazıları yayınlandı. 2007'de
Sabah Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya
başladı. 2009 yılında kurulan Sabah Gazetesi Özel
İstihbarat Bölümü'nün editörü oldu. 2012'de TV
Net Televizyonu'nda İstihbarat adlı programın
yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Halen TV
Net Televizyonu'nda Haber Analiz adlı programın
moderatörlüğünü yapmakta ve ilgilendiği güvenlik,
istihbarat ve terör konularında a Haber
Televizyonu'nda daimi yorumcu olarak programlara
katılmaktadır.7
Nazif Karaman: Gazeteci. 15 Ekim 1977 tarihinde
İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincan
Refahiyelidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da
tamamladı. Pertevniyal Lisesinden ardından
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe henüz
üniversite öğrencisiyken 1997 yılında Akit
Gazetesinde başladı. Bu gazetede özellikle 28 Şubat
döneminde çok önemli haberlere imza attı. 2010'da
Sabah'a geçti. Aynı gazetede İstihbarat Şefliği ve
Haber Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Özel
İstihbarat Bölümünde Abdurrahman Şimşek ve
Ferhat Ünlü ile birlikte çalışmaya başladı. Adli ve
polisiye konular ağırlıklı olmak üzere İstihbarat
sahasında uzmanlaştı. Nazif Karaman, 17/25 darbe
girişimi sonrasında FETÖ ile mücadele kapsamında
birçok manşet habere imza attı. 15 Temmuz gecesi
saat 23.15'te A Haber Televizyonu'na canlı yayına
bağlanarak darbecilere karşı adli soruşturma
başlatıldığını Türkiye'ye duyuran gazeteci oldu.

Cemal Kaşıkçı Cinayeti üzerine yazılmış olan
incelediğimiz kitap dışında Cemal Kaşıkçı
Hayatı-Mücadelesi-Sırlarıt isimli anı ve biyografik
unsurlardan oluşan, nişanlısı Hatice Cengiz’in
anlatımıyla yazılmış bir kitap mevcuttur. Ayrıca
Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve 3 farklı
dilde yayınlanan Cemal Kaşıkçı Cinayeti3 isimli bir
e-kitap bulunmaktadır.
Yurtdışı kaynaklar tarandığında ise The Killing in
the Consulate: Investigating the Life and Death of
Jamal Khashoggi4 kitabı ve Murder in Istanbul:
Jamal Khashoggi and Saudi Arabia5 e-kitabı bu
konuya dair yayınlanmış eserlerdir. Buna ek olarak
Briarcliff Entertaiment isimli yapım şirketi
tarafından Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The
Dissident6 isimli belgesel 2020 yılı içerisinde
yayınlanmıştır.

1- Turkuvaz Kitap, 2018
2- Kopernik Kitap, Mehmet Akif Ersoy, Sinan Onuş, 1.Basım, 2019
3- Anadolu Ajansı Yayınları, 2019
4- Simon&Schuster, Jonathan Rugman, 1.Basım, 2019
5- Owen Wilson, 2019
6-Erişim Tarihi: 25.02.2021
https://www.imdb.com/title/tt11382384/
7- Erişim Tarihi: 25.02.2021
https://www.haberler.com/ferhat-unlu/biyografisi/

Yazar Kadrosu:
Diplomatik Vahşet kitabı uzun yıllar gazetecilik
yapmış; Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek ve
Nazif Karaman’ın ortak çalışmasıdır. Kitabın
kapağında okuyuculara aktarıldığı kadarıyla Ferhat
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Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi
Atatürk Havalimanından kaçışını belgeleyen
görüntüleri Abdurrahman Şimşek ile bulup
kamuoyuyla paylaştı.

medyada olay önemini devam ettiriyor. Diplomatik
Vahşet kitabı da önem derecesi yüksek bu olayı
adeta bir vaka analizi yapıyormuşçasına işleyen bir
araştırma/inceleme çalışmasının ürünüdür. Kitabın
yazarının önsöz kısmında belirttiği cevap aranan
sorulardan yola çıkıldığında da, kitabın bütünü
incelendiğinde de olaya dair derinlemesine
inceleme yapıldığını ve karanlıkta kalan bir takım
unsurların aydınlatılması yönünde bir gayretin
olduğunu söylemek mümkün.

2016 yılında Özel İstihbarat Bölümü şefi olarak
atandı. Halen bu görevine devam ediyor.8
Abdurrahman Şimşek: ATV Haber’de 1993 yılında
çalışmaya başlamıştır. Sabah Gazetesi özel haberler
bölümünde editör ve muhabir olarak görev almıştır.
Yapı:
Kitabın yapısı ve kurgulanışıyla ilgili olarak en
başta belirtilmesi gereken konu kitabın temel
gazetecilik kurallarından biri olarak kabul görmüş
5N1K kuralına göre kurgulanmış ve buna göre
başlıklandırılmış olması. Bu kurguda kitabın
yazarlarının birer gazeteci olmasının etkisi belirgin.
Kitap 5N1K kuralının soruları olan “Ne?, Nerede?,
Ne
Zaman?,
Niçin?,
Kim?”
sorularıyla
isimlendirilmiş 6 ana bölümden oluşuyor. Her
bölümde yine bu kural çerçevesinde Cemal Kaşıkçı
cinayetine dair başlıkta soruya cevap vermeye
çalışılmış. Bu anlamda özgün bir kurgu ve
isimlendirme olduğunu söyleyebiliriz.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve sonrasında gelişen
olayları hatırlayacak olursak sürecin en önemli
kısımlarından biri olarak ortaya çıkan bilgi
kirliliğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye’nin en
üst makamlarca olayın insani yönü ve hassasiyetini
göz önünde bulundurarak olayın aydınlatılması
yönündeki çabaları uluslararası unsurlar tarafından
takdirle karşılanmış olsa da buna karşın Suudi
Arabistan tarafının süreci propaganda/algı yönetimi
savaşına çevirmeye çalıştığını gelişmeleri takip
edenler hatırlayacaktır. Bu noktada incelenen
kitabın en önemli yanlarından biri sürecin başından
itibaren gelişen süreci bir medya taraması da
yapmak suretiyle doğrulama (fact checking)
vazifesi üstlenmiş olmasıdır. Bu medya taraması
vasıtasıyla olayı takip eden süreçte Türkiye, Suudi
Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi
olayın ana aktörleri konumundaki ülkeler ve
dünyanın önde gelen güçleri konumunda bulunan
bazı ülkelerin olaya yaklaşımları da okura
sunulmuş. İncelenen kitapta doğrulama/yanlışlama
süreci işletilirken ve bunun dışında da sunduğu
bilgilerin
birçoğunda
Türkiye’nin
yetkili
makamlarından bilgi ve belge yardımı alındığı
anlaşılıyor. Olaya dair derinlemesine inceleme
gerçekleştiren Türk emniyet ve istihbarat
unsurlarının sürece dair verdiği bu bilgilerin kitabın
oluşmasında önemli bir yer tuttuğunu söylemek
mümkün.

Kitabın 6 ana bölümü dışında Önsöz, İçindekiler,
Sonsöz, Notlar ve Dizin kısımları olduğunu da
belirtmek gerekir. Kitabın iç sayfalarından farklı
olarak 16 sayfalık son kısmı kuşe kağıda basılmış
ve bu kısımda Cemal Kaşıkçı’ya dair bazı
fotoğraflarla birlikte Cemal Kaşıkçı cinayetinden
sorumlu tutulan 15+3 kişiden oluşan infaz timinin
fotoğrafları basılmış. Bu fotoğraflar cinayetin
aydınlanmasında önemli birer delil niteliğinde
fotoğraflar olması bakımından ve bir kısmı ilk kez
bu kitapta yayınlanmış olması itibariyle önemli bir
yere sahip.
Konu ve İçerik:
Cemal Kaşıkçı 2018 yılının Ekim ayında belge
talebi üzerine yönlendirildiği İstanbul’da bulunan
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait binaya giriş
yapmış ancak çıkış yapamamıştı. İlk olarak Cemal
Kaşıkçı’nın
kaybolduğu/kaçırıldığı
gündeme
gelmiş sonrasında Türk polis ve istihbarat
yetkililerinin çalışmaları sonucunda Cemal
Kaşıkçı’nın öldürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Bir
süre yalanlanmaya çalışılsa da belli bir süre sonra
Suudi Arabistan tarafı da Cemal Kaşıkçı’nın
öldüğünü kabul etmişti.9

Kitabın uluslararası ilişkiler ekseninde ele aldığı bir
diğer unsur ise diplomasi. Özellikle olayın
kamuoyuna duyurulması, uluslararası muhataplara
anlık bilgiler verilmesi gibi durumlar üzerinden
kamu diplomasisi ve istihbarat diplomasisi özelinde
Türkiye’nin süreci nasıl yürüttüğüne dair bilgiler
verilmiş. Diğer yandan Türkiye’nin Suudi
Arabistan tarafıyla da diplomasi kanallarını
kullanarak ve süreç içerisinde ulusal ve uluslararası
medyayı da destekleyici bir unsur olarak kullanarak
süreci nasıl yürüttüğü okura aktarılmış.

İncelenen kitapta Cemal Kaşıkçı cinayeti çok yönlü
olarak ele alınmıştır. Olayın gerçekleştiği yıl ve
takip eden yıllarda olayın uluslararası gündemde
etkileri hep devat etti, günümüzde 2021 yılında dahi
hem uluslararası ilişkiler de hem de uluslararası

8- Erişim Tarihi: 25.02.2021
https://www.sabah.com.tr/nazif-karaman-kimdir
9- Erişim Tarihi: 25.02.2021
https://www.dha.com.tr/dunya/suudi-arabistan-cemal-kaskcinin-ol
dugunu-kabul-etti/haber-1605216
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önemli unsur Türkiye’nin kamuoyuyla paylaştığı
ses kayıtlarıydı. Bu ses kayıtları bir istihbarat
başarısı olarak tarihe geçecek türden bir delil
niteliğindeydi. Türkiye bu ses kayıtlarını başta
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok
ülkenin başkan ve yetkililerine dinletip cinayetin
örtbas edilmemesini sağladı. Bu kitapta da ses
kayıtlarına birçok farklı yerde yer verilmiş. Ses
kayıtları analiz edildiğinde Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesi, cesedin taşınması, ortadan kaldırılma
süreci gibi birçok süreç aydınlatılıyor. Kitabın
yazarları bu ses kayıtları üzerinde fazlasıyla
durmuş, ses kayıtları üzerine yorumlar yaparak
cinayet anı ve sonrasını okura aktarmaya
çalışmıştır. Buna ek olarak ses kayıtlarıyla ilgili
olarak uzmanlarda alınan görüşlere de kitapta yer
verilmiştir.

yönleriyle okura sunma çabasında olan kitapta katil
ve maktul ilişkisi üzerinden bir çerçeve çizilmeye
ve cinayetin muhtemel sebepleri üzerine bir takım
tezler geliştirilmeye çalışılmış. Bu bağlamda
maktul konumunda bulunan Cemal Kaşıkçı
figürünün karşısına katil konumunda -cinayetin
azmettiricisi olarak- Suudi arabistan Veliaht Prensi
Muhammed bin Selman konulmuş. Bu çerçevede
bu ikili arasındaki ilişki incelenerek bazı tezler
ortaya atılmış. Buna göre, Cemal Kaşıkçı’nın
devletine bağlı bir insan olmasının yanı sıra
yenilikçi yanından bahsedilmiş ve özellikle son
dönemde yazarı olduğu Washington Post
gazetesinde yazdığı yazılarda Muhammed bin
Selman’a karşı muhalif bir tavırda olduğuna dikkat
çekilmiş. Bunun yanı sıra bu muhalif tavrın bir
sonucu olarak Cemal Kaşıkçı’nın “gönüllü sürgün”
olarak adlandırılabilecek bir şekilde vatanında
uzakta yaşadığı ve siyasi sebeplerle ülkesine
dönemediği vurgulanmış. Bu konuda kitap
belirtilen konuların bazıları kamuoyunda sıkça
gündeme gelmiş bazıları ise pek fazla bilinmeyen
türden bilgiler. Özellikle Cemal Kaşıkçı’nın
Kanada’da yaşayan muhalif/aktivist arkadaşı Ömer
Abdulaziz ile üzerinde çalıştıkları “Arı Ordusu”10
projesi kitapta detaylı bir şekilde anlatılmış. Buna
göre Suudi Arabistan konusunda muhalif kanada
karşı karalama kampanyaları düzenleyen ve
Muhammed bin Selman’ın kontrolünde olduğu
düşünülen sosyal medyadaki “troll ordusuna” karşı
bir alternatif üretme çabası söz konusu. Sosyal
medyada buna karşıt bir vazife üstlenmesi
düşünülen “Arı Ordusu” Cemal Kaşıkçı ve Ömer
Abdulaziz’in üzerine çalıştıkları bir proje olarak
anlatılmış. Cemal Kaşıkçı cinayetinden kısa süre
önce, gizli yürütülen bu çalışmanın istihbarat
operasyonuyla deşifre edildiği yine kitapta
bahsedilen unsurlardan.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ve faillerinin ortaya
çıkarılmasındaki en önemli etkenlerden biri de yine
Türkiye’nin yaptığı detaylı soruşturma sonrası
ortaya çıkarılan ve kamuoyuyla paylaşılan “Suudi
infaz timine” ait görüntülerdi. Bu görüntüler çeşitli
zaman ve mekanlarda olmakla birlikte timin
İstanbul’a gelişi, konsolosluk binasına girişi,
cinayet sonrası konsolosluk binasından ayrılışı ve
Suudi Arabistan’a dönüşü gibi detayları
içermektedir. Bir kısmı daha önce basında da yer
alan delil niteliğindeki bu fotoğraflar kitap için de
önemli bir yere sahip. Kitabın son kısmında kuşe
kağıda basılarak Cemal Kaşıkçı’nın hayatından
kesitleri içeren bazı kişisel fotoğraflarla birlikte
Cemal Kaşıkçı’nın infazına delil niteliğindeki bu
fotoğraflara da yer verilmiş. Bu fotoğrafların
bazıları kitapta ilk kez yayınlanmış olmak üzere
yetkili makamlarca yazarlarla paylaşılmış.
Sonuç ve Genel Değerlendirme:
Kitabın sonsöz kısmında yazar tarafından
aktarıldığına göre bu kitap Cemal Kaşıkçı cinayeti
sonrası üç aylık araştırma ve sonrasında yirmi
günlük bir derleme sonucu teşekkül etmiş.
Uluslararası önemi ve haber değeri bu kadar yüksek
bir konuda bu kadar kısa sürede bu hacimde bir eser
ortaya koyabilmek için ciddi bir emek verilmesi
gerektiği herkesin kabul edeceği bir husustur.
Bununla birlikte kısa sürede bu hacimde bir eser
ortaya koymanın bazı eksikliklere sebep olacağı da
aşikar. Bu sebeple olacak ki bazı kısımlar kitabın
birçok yerinde birden fazla kez tekrar edilmiş.
Bazen bu tekrarlara pekiştirmek adına başvurulsa
da birçok yerde bu tekrarlar akıcılığı engelleyen
birer unsur haline gelmiş.

Ayrıca kitabın altı ana bölümünden biri olam
“Kim?” başlıklı bölümde de bu iki isme ait bilgiler
verilmiş. Muhammed bin Selman’ın siyasi kişiliği,
hayatı, düşünce tarzı gibi konular üzerinde
durulurken
Cemal
Kaşıkçı’nın
gazetecilik
kimliğinden dolayı çok fazla bilinmeyen siyasi
kimliğine de bu bölümde yazarlar tarafından yer
verilmiş. Bu bilgilerin tamamı konuyu çok yönlü
olarak okura aktarabilmek, okurda Cemal
Kaşıkçı’nın ölümüne sebep olan sürece dair bir fikir
oluşturabilmek amacıyla kitaba konu edinmiş.
Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdikten
sonra ortadan kaybolması ve devamında gelişen
süreçte kamuoyunun aydınlatılması, olayın açığa
çıkarılması ve hatta Suudi Arabistan makamları
tarafından Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk
binasında öldüğünün kabul edilmesi sürecinde en

10- Erişim Tarihi 25.02.2021
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/infazin-neden
i-ari-ordusu-mu-2808430
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Kitabın hazırlanış sürecinde yerli ve yabancı
medyada taranan haberlerin çokluğunu sıradan bir
okur dahi kolayca anlayabilir. Bu yönüyle ciddi bir
emek verildiğini ve bu emek sonucunda bu olayı
daha sonra araştırmak isteyecek araştırmacılara da
ciddi bir literatür taraması sunulduğunu
söyleyebiliriz.
Daha önceki kısımlarda da bahsettiğim
dezenformasyon ve bilgi kirliliği Cemal Kaşıkçı
vakasına dair en önemli unsurlardan biriydi.
Kitabın bir diğer katkısı da konuya dair yanlış
bilgileri çürütmesidir. Bununla birlikte cevap
bulamayan bazı sorulara cevap bulmak için
argümanlar üretilmiş, havada kalan bazı durumların
açıklığa kavuşması için de kitap boyunca çaba
harcanmış.
Tüm
bunları
göz
önünde
bulundurduğumuzda kitabın Cemal Kaşıkçı
cinayetine dair başat kaynaklardan biri konumunda
olduğunu söyleyebiliriz. Cemal Kaşıkçı cinayetini
çalışmak isteyen araştırmacılara ileriye dönük
hacimli bir kılavuz olarak araştırmacılara yol
gösterecektir.
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