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2.3.2.3.5. CNN Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Halkla Buluşturuyor: 

Tarihte darbe girişimleri birçok kez başarıya ulaşmış olsa da, birçok kez de 

bastırılabilmiştir. Darbe girişimlerinin başarıya ulaşma/ulaşmama durumu da toplumun 

örgütlü şekilde direnebilmesi, siyasi iradenin duruşu, anaakım medya organlarının tutumu, 

sivil toplum örgütlerinin ani hareketleriyle ilgili olmakla birlikte, tüm bunların bir sistemin 

çarklıları olarak ortak bir davranış geliştirmesiyle alakalıdır. Türkiye bunun en başat örneğini 

15 Temmuz’da, tarihte eşine rastlanmamış şekilde ortaya koymuştur. O gece CNN Türk’ün 

Ankara Temsilcisi Hande Fırat, son yılların en başarılı gazetecilik örneklerinden birisini 

sergilemiş, canlı yayına “facetime” ile bağladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sanal mikrofon 

uzatarak Erdoğan’ın çağrısını Türkiye vatandaşlarıyla buluşturmuştur. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın CNN Türk’ten yaptığı bu çağrıyla toplumun her kesiminden yüz binlerce hatta 

milyonlarca vatandaş ortak bir bilinç kuşanması ile meydanlara akın etmiştir. 

Diğer yanda da NTV, sürecin en hararetli anlarında siyasetçileri canlı yayınına 

bağlayarak, onların konuşmasına yer vermiştir. Siyasetçiler, 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı 

ve milli irade vurgulu mesajlarını NTV canlı yayınlarından vatandaşlara ilettiler ve toplumsal 

bilincin oluşmasına katkı sundular. Yayına katılan analistlerin yerinde tespitleri de topluma 

direnç verimiştir. 
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2.3.2.3.6. FETÖ’cülerin Türksat Girişimi 

15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinde medya üzerinden algı yönetmeyi ve toplum 

üzerinde korku/panik havası oluşturmayı planlayan FETÖ, bunun başarılı olamadığını ve 

medya nezdinde destek göremediğini fark ettikten sonra, farklı bir tutum geliştirmiştir. İlk 

olarak TRT’de korsan bildiri okutan, fakat bunun yansımalarını hesaplayamayan ve darbeye 

geçit vermeyeceklerini açıktan dile getiren medya organları vesilesiyle başarısız olan FETÖ, 

daha sonra TÜRKSAT’a yönelmiş ve tüm yayın organlarını kesmek suretiyle medya ve halk 

arasında büyük bir duvar inşa etme çabası göstermiştir. Ancak FETÖ mensuplarının kirli 

hesapları tutmamış, sosyal medya ve diğer medya organlarında çığ gibi büyüyen darbe karşıtı 

söylemler, çağrılar neticesinde kanlı girişim engellenebilmiştir. 

Şekil 4: 15 Temmuz Gecesi Hedef Alınan Türksat 

 

2.3.2.3.7. Medyanın Darbeciler Tarafından Hedef Alınması 

TÜRKSAT saldırısında amacına ulaşamayan FETÖ mensuplarının ani bir refleksle 

tutumlarını değiştirdikleri, Whatsapp aracılığıyla kurdukları gruptaki yazışmalarında açıkça 

gözlemlenebilmiştir. Whatsapp uygulamasını bir hareket/komuta merkezi olarak kullanan 

darbecilerin buradaki konuşmalarında medya ve camiler aracılığıyla okunan sela yayınlarının 

kesilmesine yönelik bir hareket geliştirme amaçlarını açıkça belirttikleri de görülmüştür.  
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Selaların önemi o denli büyük olmuştur ki darbeci Binbaşı Muammer Aygar söz 

konusu Whatsapp grubunda, “Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek” demiştir. Bu 

yazışmalarda görüldüğü kadarıyla camilerin susturulması dışında kitle iletişimini mümkün 

kılan her türlü haberleşme araç ve sahası hedef alınmıştır. Halkı galeyana getirdiklerini 

düşündükleri tüm yayın organlarının susturulması gerektiğini düşünen Paralel Yapı 

darbecileri, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve AKOM’un (Afet Koordinasyon 

Merkezi) yanı sıra İstanbul Çamlıca Tepesi’ndeki televizyon yayın vericilerini ve müzahir 

yayın organlarını etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Yazışmalarda ayrıca, CNN Türk ve NTV 

yayınlarının da hedef alınması gerektiğine yönelik telkinler de dikkat çekmiştir. Nitekim CNN 

Türk’ün faaliyet gösterdiği Doğan Medya Merkezi basılmıştır. 

CNN Türk’ün yayını silah zoruyla kesilmeye çalışılmıştır. Kısa süre yayın yapılamaz 

hale getirilmiştir. Daha sonra olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan kurşun izleri, 

durumun vahametini ve darbecilerin ne derece ileri gidebileceklerine dair önemi buluşlardır. 

Bunun yanında FETÖ mensubu askerleri taşıyan helikopter A Haber ve Sabah 

gazetesininbulunduğu binaya iniş yapmaya çalışmıştır. 

Şekil 5: CNN Türk'ün Yayını Kesiliyor 

 

O gece diğer bir medya başarısını da CNN Türk’ün kameramanı Ahmet Akpolat 

göstermiştir. FETÖ’cü darbecilerin baskın anını görüntüleyen Akpolat, darbeciler tarafından 


