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Toplantının Amacı:

27 Mayıs 1960 yılında yaşanan darbe cumhuriyetin temel dayanağı olan millet iradesini hiçe
saymış ve halkın oylarıyla seçilmiş başbakan ve üç arkadaşı neticede şehit edilmiştir. Bu
vehim olay yeri geldiğinde ülkemizde demokrasinin hiçe sayılabileceği gibi bir kötü algıyı
oluşturmuştur. Bu algıyı sahiplenenler 15 Temmuz 2016 tarihinde yine millet iradesi ile
görev başına gelmiş hükümete ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza kast etmeye
teşebbüs etmişler, fakat bu sefer millet kendi iradesine ve oyları ile seçtiği yöneticilerine
sahip çıkarak tarihe geçecek bir kahramanlık hikâyesi yazmıştır.
15 Temmuz 2016’da ülkemizin karşı karşıya geldiği talihsiz darbe girişimi neticesinde bir
daha aynı acıyı yaşamamak için ciddi tedbirlerin alınması gerektiği açık bir gerçektir. Bu
meyanda alınacak tedbirlerden birisi de “darbe algısının” ve “darbecilik kültürünün” bilimsel
manada irdelemek ve toplumsal fayda sağlayacak saptama ve tespitlerde bulunmaktır. Bu
noktadan hareket ile adını, darbeye kurban verilmiş başbakandan alan bir üniversite olmanın
getirdiği hassasiyetle demokrasinin; insan hak ve özgürlükleri, bireyin saygınlığı ve
toplumsal barış açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu akademik ortamda hatırlamak
ve hatırlatmak ve darbelerin ve darbecilerin analizini yapmak adına demokrasi kavramının
doğduğu ve geliştiği topraklardan sayılan Aydın’da kuruluşunun 25. Yılı etkinlikleri
çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bir sempozyum düzenlenmiştir.

Katılımcının Bildiri

“Kırgızistan Medyası Üzerinden 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Dış Basında

Başlığı:

Haberleştirilmesi”

Katılımcının Bildiri

Devlet kurma yeteneğini Büyük Selçuklu Devleti ile ortaya koyan, ardından Anadolu

Özeti:

Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile devam ettiren bir
milletin anavatanı Orta Asya’dan göç ederek yerleşik hale geldiği Anadolu topraklarında
beylik, devlet, imparatorluk, cumhuriyet şeklinde yapılandırdığı bağımsız yönetim anlayışı
için verdiği büyük mücadeleleri dünya tarihi yazmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk
milletinin karşı karşıya kaldığı darbe kalkışması, halkın tarihten getirdiği devlet yeteneğinin
bir dışavurumu olarak kısa sürede durdurulmuştur. Ve dünya kamuoyu da birlik ve beraberlik
ülküsü çerçevesinde inşaa edilen devlet yapısını korumanın bilincini tarihten getiren bir
milletin reaksiyonu ile karşılaşmıştır.
Bu çalışmada da söz konusu darbe kalkışması ya da girişiminin Kırgızistan medyasındaki
yansımaları çerçevesinde ele alınması hedeflenmiştir. Medyası dolayımında Kırgızistan’ın bu
kalkışmaya yönelik yaklaşımını tespit etmek bir yandan Orta Asya geçmişinin yarattığı
tarihsel birlik açısından anlamlı bulunurken, öte yandan da 15 Temmuz kalkışmasını
gerçekleştiren ‘Fettuhlahçı Terör Örgütü’nün SSCB’den bağımsızlığını ilan ettiği 1990’lı
yıllardan itibaren Kırgızistan’da da eğitim, ticaret vb. alanlarda oldukça yoğun faaliyet içinde
bulunmuş olmasından ötürü önemli görülmektedir. Bu varsayımlar çerçevesinde Kırgızistan
medyasında 15 Temmuz darbe kalkışmasının yansımalarına yönelik basın analizi, devlete ait
“Kabar Haber Ajansı” ve özel kesime ait “24.kg Haber Ajansı” üzerinden incelemeye tabi
tutulacak, haberleştirme biçimleri üzerinden de bir haber söylemi tipolojisi denemesine
ulaşılmaya çalışılacaktır.

Katılımcının Kişisel ve
Kurumsal Temaslar:

Görüş ve Önerileri:

Türkiyenin farklı üniversitelerinden katılan akdemisyenler ile bir araya gelerek tanışma
ortamı oluşmuştur. aynı zamanda organizasyonu düzenleyen üniversite yöneticileri ile
tanışma fırsatı olmuştur.

Söz konusu bu anlamlı sempozyuma üniversitemiz adına katılmamın önemli olduğunu
düşünüyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaların gerek sempozyuma destek olunması
açısından gerek ise ülkemiz açısından önemli olduğunu kaanatimdeyim.
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