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We kunnen de houdingen die in de Westerse media op 
de voorgrond treden wat betreft de gepoogde staats-
greep van 15 juli in vier groepen onderverdelen: de 
aandacht afleiden, marginaliseren, de lezers doen ge-
loven in beweringen die niet meer actueel zijn en het 
bedrijven van openlijke manipulatie. 

1Wat waren de eerste reacties op de 
gepoogde staatsgreep van 15 juli in 

Westersen media.

De eerste reacties van de VS en de EU omtrent de ge-
poogde staatgreep die werd ondernomen door jun-
tas verbonden aan de Fethullahse terreurorganisatie 
(FETÖ)/Paralelle Staatstructuur (PDY) groepering 
binnen de Turkse krijgsmacht waren gebaseerd op 
een strategie van afwachten. De timing waarmee 
instellingen zoals de Verenigde Naties (VN) en de 
Europese Unie (EU), bevoegden van de VS en ver-
schillende Europese landen voor het eerst reageer-
den, ondersteunt dit standpunt. Deze steunbetui-
gingen van Westerse bevoegden aan de democratie, 
de rechtstaat en een verkozen regering kwamen er 
rond de tijd dat er sterke bewijzen begonnen te ver-
schijnen dat de staatsgreep de kop werd ingedrukt 
door het burgerlijk verzet. Het is daarom nodig te 
noteren dat de bevoegden van deze bovenvermelde 
instellingen en landen er op letten geen verklaringen 
te maken waarin ze hun kleuren lieten zien zolang 
het lot van de staatsgreep en dus ook die van de 
overheid  onduidelijk was.

Een gelijke houding kwam tevens naar voren 
in Westerse mediakanalen. De Westerse mediaor-
ganen deelden de last-minute ontwikkelingen mee 
aan hun volgelingen zonder een positie in te ne-
men tegen de staatsgreep terwijl ze er voorkeur aan 
gaven een  “koelbloedige” taal te hanteren. Het is 

echter niet mogelijk deze houding te verklaren met 
het “neutraliteitsprincipe” van de journalistiek aan-
gezien een journalistieke taal gebruiken die zich uit 
tegen een ondemocratische interventie een reactie is 
die inherent is aan de waarden waarop het journa-
lisme is gefundeerd.

In dit opzicht is het artikel van Michael Rubin 
dat door de New York Post werd gepubliceerd in 
de ochtend na de gepoogde staatsgreep opmerkelijk. 
Onder de titel “Why the coup in Turkey could mean 
hope” (Waarom de staatsgreep in Turkije hoop zou 
kunnen betekenen) wordt er nog veel verder gegaan 
dan de bovenvermelde foutieve “neutrale” houding 
tot een regelrechte anti-democratische. Na te heb-
ben benadrukt dat iedere staatsgreep “tragisch” is, 
worden de deugden van de staatgreep van 15 juli 
opgesomd; tijdens geen enkel van de vorige staats-
grepen wou het Turkse leger de macht lang voor zich 
houden, maar slechts de rol opnemen van bescher-
mer en bouwde het leger zo een evenwichtsmecha-
nisme om de democratie te grondvesten.

2Was er enige verandering merkbaar 
gedurende de opvolgende dagen qua 

inhoud, wat waren de houdingen die op de 
voorgrond stonden?

De voornaamste houdingen kunnen we in vier primai-
re groepen onderverdelen:
• de aandacht afleiden
• marginaliseren
• de lezers doen geloven in beweringen 

die niet meer actueel zijn
• het bedrijven van openlijke manipulatie.

Toen het duidelijk was dat de staatsgreep geen 
bodem kon vatten bij het volk en zelfs door het volk 
een halt werd toegeroepen, werkte de Westerse pers 
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hard om de revolutionairen erger nog de mensen die 
de straat opkwamen om de democratie te verdedi-
gen, te marginaliseren. Deze pogingen tot margina-
lisatie vertoonden zich in verschillende vormen en 
houdingen. De massa die zich tegen de staatsgreep 
verzette, werd afgeschilderd as “anti-laïcistisch”, 
“Erdoğan aanhangers” en “radicale Islamisten” om 
het anti-Erdoğan vertoog die nu al heerst in Europa 
nog meer te voeden. Zo benadrukten Tim Arango 
en Ceylan Yeğinsu in een artikel voor de New York 
Times dat het mislukken van de staatsgreep success 
zou kunnen betekenen voor de politieke Islam. In 
het nieuwsbericht werd het feit dat mensen van ver-
schillende achtergronden en standen op straat kwa-
men en dat de betogingen tegen de staatsgreep op 
vreedzame wijze werden gehouden compleet gene-
geerd en werden de mensen die bijeenkwamen alle-
maal gelabeld als “Islamist”.

Bovenop dit gedateerde vertoog van marginalisa-
tie werd door de pers het imago van het leger als “Eeu-
wige beschermer van het laïcisme” naar de voorgrond 
gehaald. Men vertoonde de gepoogde staatsgreep als 
“de opstand van een leger dat via de grondwet de op-
dracht had gekregen om te fungeren als bewaker van 
de moderne waarden tegen een Islamistische staat”. In 
bijna alle Duitse kranten gepubliceerd op 16 juli werd 
er verslag gegeven vanuit het standpunt van “Wächter 
des Laizismus” (de Bewaker van het Laïcisme), het le-
ger dat de macht probeerde te grijpen omwille van de 
anti-laïcistische weg die de overheid opging. Op die-
zelfde dag werd de generaal van het leger Ümit Dün-
dar door de Neue Zürcher Zeitung in een artikel met 
de titel “Die Wächter der Republik” (De bewaker van 
de Republiek) gedurende zijn persconferentie afge-
schilderd als een putschist, hoewel zijn anti-putschis-
tische houding onbetwistbaar is. Deze houding werd 
door een deel van de media aangenomen terwijl de 
overgrote meerderheid echter naliet over de staatsgreep 
verslag uit te brengen. Deze nalatigheid betreffende de 
verslaggeving over de staatsgreep van 15 juli maakte 
deel uit van de pogingen om de Westerse opinie tegen 
Erdoğan op te zetten.

Het is niet moeilijk te zien hoe deze poging tot 
marginalisatie van de betogers tegen de staatsgreep 
zich richten op één doel, namelijk het “afleiden van 
de aandacht”. Wanneer we naar het nieuws kijken 
in het Westen lijkt het alsof er nooit een staatsgreep 
is geweest en wordt er de sfeer gecreëerd dat er “een 
kleine groep verbonden aan Erdoğan” is begonnen 
met demonstreren tegen het laïcisme. Independent 
beweerde in een artikel met de titel “President Er-
doğan zou de staatsgreep tegen hem kunnen gebrui-
ken om Turkije op het pad van volledige Islamisatie 
te zetten” dat de mensen “Allahu Akbar” (God is de 
Grootste) roepend de straten rondzwerven. Verder 
bevat het artikel valse beweringen zoals dat de stra-
ten van Istanbul onveiliger zouden zijn geworden 
voor vrouwen met een minirok. Een gelijkaardi-
ge houding vinden we terug in een artikel van de 
Washington Post met de titel “Met Turkije in cha-
os, voelen seculaire burgers zich nog minder veilig”. 
In dit artikel wordt beweerd dat na de gepoogde 
staatsgreep de extremisten meester zouden zijn ge-
worden van de straten.

Het valt duidelijk te zien dat er een inspan-
ning wordt geleverd om enige symathie van de in-
ternationale gemeenschap die zou kunnen onstaan 
tegenover Erdoğan, die ze al zo lang proberen te 
demoniseren, de kop in te drukken. Zo werd bij-
voorbeeld de mogelijkheid dat Erdoğan, die bloot 
werd gesteld aan een staatsgreep, steun zou krijgen 
van de internationale gemeenschap als onaanvaard-
baar beschouwd. Op dezelfde manier probeerde 
men het imago van een volk dat opstond tegen een 
staatsgreep die de werking van de rechtsstaat, de 
basisrechten van de mens, de democratie en andere 
instellingen zou belemmeren te verdraaien naar dat 
van een “Islamiserend Turkije”.

Op 18 juni benadrukte Reinhard Müller in de 
krant Frankfurter Allgemeine Zeitung in een artikel 
genaamd  “Ist Putschen Erlaubt?” (Is een Staatsgreep 
Plegen Veroorloofd?) onder de ondertitel “Mensen-
rechten komen voor democratie” dat het mogelijk is 
om anti-democratische maatregelen te treffen tegen-
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over personen die de mensenrechten schenden, zo-
als Mursi en Erdoğan. Niet alleen is deze manier van 
denken een ernstige verdraaiing, maar is het verge-
lijken van de gebeurtenissen in Turkije met die van 
in Egypte een duidelijk voorbeeld van manipulatie. 
Een ander voorbeeld van openlijke manipulatie is 
de verslaggeving van het Russische persagentschap 
Sputnik toen ze op 18 juli een foto vertoonde van 
Turkse burgers die op het Taksimplein een demon-
stratie hielden tegen de staatsgreep met als onderti-
tel “Het Volk Viert de Staatsgreep”.

3Waren er verschillen in houding van de 
Westerse media naargelang het land?

Het is moeilijk te beweren dat het mogelijk is om 
verschillen te zien in de houding van de Westerse 
media naargelang het land. Vooral nadat de staats-
greep werd gestuikt, werd er in de Westerse pers 
zonder enige uitzondering steeds gefocust op het 
argument van “het volk dat de democratie in ge-
vaar brengt”. De enige aspecten waarin de landen 
verschillen, zijn de hoeveelheid verslaggeving en 
manipulatie. De verslaggever Ruşen Timur Aksakal 
van de Oostenrijkse ORF zender, die op 17 juli naar 
Istanbul kwam, stelde bij de reportages die werden 
gehouden gedurende het begrafenisgebed van de 
democratiemartelaar Erol Olçak vragen zoals “Op 
de straten worden demonstraties gehouden tegen 
het laïcisme en dit verontrust het laïcistische volk. 
Bent u het eens met deze zorgen? Kan Erdoğan de 
segregatie in de maatschappij wegwerken?”. Dit is 
het beste voorbeeld van hoe het algemene redactie-
beleid van de Europese pers de aandacht verschuift 
van de staatsgreep naar het figuur van “Erdoğan die 
de maatschappij verdeelt”. Echter uit deze focus zich 
op verschillende manieren naargelang de democra-
tische gewoonten van de landen en hun redactiebe-
leid. Terwijl de Duitse en Franse pers de poging tot 
staatsgreep probeerden de rationaliseren, gaf de Rus-
sische pers, zoals in het eerdervermelde voorbeeld, er 
de voorkeur aan de waarheid te verdraaien en zelfse 

valse berichten te verspreiden. De Amerikaanse pers, 
hoewel de nuances verschillen, neigde ernaar de ge-
beurtenissen die plaatsvonden na de mislukte staats-
greep in vraag te stellen in plaats van de staatsgreep 
zelf. Zo hebben verschillende nieuwsberichten het 
bijvoorbeeld over de arrestatie van de putschisten en 
het labelen van de vreedzame demonstraties die na 
de mislukte staatsgreep nog steeds plaatsvonden als 
“Islamistisch” maar reppen geen woord over de rijp-
heid van de Turkse democratie en maatschappij die 
een staatsgreep een halt toeriepen.

4Vertoonde de houding die in de media 
werd tentoongesteld verschillen 

naargelang hun politieke positie?

Het is zeer moeilijk om ook op deze vraag een 
positief antwoord te geven aangezien de Europese 
pers, van de linksgeoriërenteerde kranten tot de 
Christen-democratische persorganen en de staatste-
levisiezenders, de staatsgreep vanuit een anti-Turks 
perspectief behandelden. De Duitse staatszender 
Deutsche Welle gebruikte uitdrukkingen als “de 
oncontroleerbare woede van het volk” terwijl de in 
Budapest wonende freelance journalist Boris Kal-
noky in een nieuwsbericht met de titel “Erdoğan en 
de macht van het volk” voor de Christen-democra-
tische krant Die Presse sprak over “Soldaten wiens 
hals werd overgesneden en van de brug naar bene-
den werden gesmeten”. Terwijl het terreurhoofd 
Fethullah Gülen in de Europese en Amerikaanse 
pers gewoonlijk werd afgeschilderd als een poli-
tieke rivaal werd er beweerd dat Erdoğan van deze 
gepoogde staatsgreep gebruik wilde maken om de 
oppositie de kop in te drukken.

5Waar is deze houding in de media 
politiek gezien gelijk aan?

De poging tot staatsgreep was zonder twijfel de be-
langrijkste gebeurtenis die het vertoog van “de tegen 
democratie zijnde dictator Erdoğan” die men sinds 
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lange tijd probeert op te bouwen en waarvan een 
groot percentage van de Westerse publieke opinie is 
overtuigd in gevaar bracht. Dictators worden sinds 
mensenheugenis door het leger beschermd tegen het 
volk, echter in Turkije trok het volk de straat op om 
de president tegen de putschisten te beschermen, 
wat dit valse imago van Erdoğan met de grond gelijk 
maakte. De belangrijkste methode om de Westerse 
publieke opinie te verenigen rond het imago van 

“dictator” was het tonen van de democratische massa 
als “wilde Erdoğan sympathisanten” en hen te mar-
ginaliseren. Hierdoor werd in de eerste fase de onde-
mocratische staatsgreep gezien als een “staatsgreep”, 
maar evolueerde het algemene beeld van het volk 
naar dat van een gemarginaliseerde massa; zo werd er 
geprobeerd het beeld van een “Erdoğan die elke ver-
kiezing wint” te verdraaien naar dat van “een dicator 
die wordt gesteund door een marginale menigte”.


