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Özet
Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında imzaya açılan, “Kadına Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”, İstanbul'da imzaya açılması nedeniyle kamuoyunda “İstanbul
Sözleşmesi” olarak bilinmektedir. Türkiye, sözleşmeyi ilk imzalayan ülkedir.
Sözleşme 2014 yılında yürürlüğe girmiş, özellikle 2020 yılında da kamuoyunun
gündemine farklı ideolojik tartışmalarla gelmiş ve 2020 Temmuz- Ağustos aylarında çok fazla tartışılmıştır. Konunun bir tarafında, sözleşmenin aile kurumuna zarar verdiği ve eşcinselliği tanıyarak toplumun ahlaki yapısını bozduğu
görüşüne sahip ve Türkiye'nin sözleşmeden çıkmasını isteyen muhafazakâr
kesimler bulunmaktadır. Bir diğer tarafında ise, sözleşmenin kadına şiddet konusunda ağır yaptırımlar getiren en kapsamlı metin olarak mutlaka korunması
gerektiğini düşünen ve kadının insan haklarını temel alan feminist kesimler
bulunmaktadır. Bu kesimlerin farklı tezleri, mevcut dönemde basının da temel gündemlerinden biri haline gelmiştir. Çalışma, bu konudan hareketle
Teun A. Van Dijk’in eleştirel söylem analizi yönteminden yola çıkarak yazılı
basın verileri ile sözleşme özelindeki muhafazakâr ve ideolojik söylemsel bağlamları değerlendirmektedir. Çalışmanın örnekleminde, ana akım medya
odağı olarak Hürriyet; muhalif sol gazeteler olarak Cumhuriyet, Duvar, T24 ve
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muhafazakâr gazeteler olarak ise Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerindeki haber verileri kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Sözleşmesi, Feminizm, Muhafazakârlık, Eleştirel
Söylem Analizi.

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE ISTANBUL CONVENTION IN THE
CONTEXT OF CONSERVATIVE AND FEMINIST IDEOLOGIES

Abstract
The “Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence
Against Women and Domestic Violence”, which was opened for signature in
2011 by the Council of Europe, is publicly known as the “Istanbul Convention”, since it was opened for signature in Istanbul. Turkey is the country that
put the first signature to the contract. The Convention entered into force in
2014, especially in 2020, it came to the public's agenda with different ideological debates and was discussed a lot in July - August 2020. Conservative groups and has the opinion that the contract disrupt the moral structure of society by recognizing homosexuality and damage the institution of family, so
they wants to get out of the convention. On the otherhand, there are feminist
groups who think that the convention should be protected as the most comprehensive text that imposes heavy sanctions on violence against women and
that take women’s human rights as basis. The different theses of these segments have become one of the main agendas of the press in the current period. Based on this issue, the study evaluates the written media data of the
conservative and feminist ideological discursive contexts specific to the contract, based on the critical discourse analysis technique of Teun A. Van Dijk. As
the sample in the study, Hürriyet as the mainstream media focus; Cumhuriyet, Duvar, T24 are used as opposition left-wing newspapers, and Yeni Şafak
and Yeni Akit as conservative newspapers.
Keywords: Istanbul Convention, Feminism, Conservatism, Critical Discourse
Analysis.
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Giriş
Kadınlara yönelik ayrımcılık, kadına şiddet gibi birçok insan hakkı
ihlali ile evrensel boyutta mücadele edilmesinde ve kadın haklarının evrensel kodlarının oluşturulmasında önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler’in (BM), 1946 yılında “Kadının Statüsü Komisyonu”nu kurması ve
1975-1985 yılları arası dönemi, “Kadın On Yılı” ilan etmesi en önemli
adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. 1975 yılında Meksika’da düzenlenen ve devletler düzeyindeki ilk uluslararası toplantı olan “Birinci
Dünya Kadın Konferansı”, kadın sorunlarının çözümüne yönelik kolektif
bilincin oluşturulması açısından önemlidir. 1980 yılında ise aile içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ilke kararının kabul edildiği
“İkinci Dünya Kadın Konferansı” Kopenhag’da gerçekleştirilmiştir. 1985
yılında Nairobi’de düzenlenen “Üçüncü Dünya Kadın Konferansı”nda kadına yönelik şiddetin dünyanın tüm toplumlarında yaşanan evrensel bir sorun olduğu vurgulanmıştır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 10,11). 1995 yılında Pekin’de
düzenlenen “Dördüncü Kadın Konferansı”nda “Pekin Deklarasyonu ve
Eylem Platformu” kabul edilerek kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu vurgulanmıştır. 2000 yılındaki “Pekin+5 Konferansı”nda da,
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, bir insan hakları sorunu olduğu, şiddetin önlenmesinin ve ortadan kaldırılmasının devletlerin sorumluluğunda olduğu beyan edilmiştir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012).
1970’lerden başlayarak 1990’ların sonuna gelindiğinde kadın haklarının gelişimi bağlamında, küresel kadın hareketinin BM aracılığıyla dünyanın bütün devletlerine evrensel düzeyde bir kadın sorunun varlığını ve
bunun çözümü için gerekli politikaları uygulama gerekliliğini kabul ettirmesi önemli bir kazanım olmuştur (Sancar, 2011:73,74). BM’nin kadın sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetleri içerisinde en önemli adımlarından
biri ise, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW)’ın 1979 yılında BM Genel Kurul’u tarafından kabul edilmesidir. 1981’de yürürlüğe giren, cinsiyet eşitsizliklerinin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, kadının insan haklarının sağlanmasını hedefleyen
CEDAW, Türkiye tarafından 1985 yılında imzalanmış; 19 Ocak 1986 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. CEDAW’ın Türkiye'de yürürlüğe girmesinden sonra; 1998 yılında ise 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”
kabul edilmiştir (Moroğlu, 2016). CEDAW’ın hukuki mevzuata yansıtılması bağlamında değerlendirilen 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun, aile içi şiddeti suç olarak tanımlamış; aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunmasına ve şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasına ilişkin
koruyucu hükümler getirmiştir (Parlak Börü, 2017: 58,59).
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Uluslararası örgütler düzeyinde kadın sorunlarının çözümüne ilişkin
olarak Avrupa odağındaki faaliyetlere bakıldığında ise, Avrupa Konseyi’nde 1950 yılında imzalanıp 1953 yılında yürürlüğe giren “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin (AİHS) temel belge niteliğinde olduğu görülmektedir (Moroğlu, 2012: 363). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyet
ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet gibi kadının insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve ortadan kaldırılması, kadın haklarının iyileştirilmesi amacını
taşıyan Avrupa Konseyi “Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence” (Kadına Yönelik
Şiddetin ve Ev İçi Şiddetinin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair
Sözleşme) ise uluslararası bağlayıcılığı olması niteliği ile diğer uluslararası
karar ve sözleşmelerden farklılık taşımaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi 7 Nisan 2011 tarihinde sözleşmeyi kabul ederek, üye ülkelerin
imza ve onayına sunmuştur. 1 Ağustos 2014 tarihinde de sözleşme yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldığından kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinmektedir ve sözleşmeyi onaylayan ilk ülke Türkiye olmuştur (Moroğlu, 2016). Sözleşme
Türkiye’de “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" adıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak, Türkiye'de son yıllarda yoğunlaşan tartışmalarla birlikte, 31429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 Mart 2021 tarihli ve
3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden
ayrılmıştır (Anadolu Ajansı, 2021).
Kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk ve tek uluslararası sözleşme olması bakımından büyük bir öneme sahip olan sözleşmenin en belirgin özelliği, imzacı ülkelere şiddetin önlenmesi konusunda
pek çok yükümlülük getirmesidir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 13). İstanbul Sözleşmesi
kadınlara yönelik şiddetin, kadın erkek eşitsizliği gerçeğinden kaynaklandığı ön kabulü ile, şiddetle etkili mücadele için kadınların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet değişikliğinin
gerekliliğini öngörmektedir. Bu nedenle, sözleşmenin giriş bölümünde
şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğu özellikle vurgulanmıştır (Moroğlu, 2016). Sözleşmenin ruhuna bakıldığında “kadına karşı
şiddet”, “aile içi şiddet” ve “kadın- erkek arasında eşitlik” kavramlarına
vurgu yapıldığı, kadına yönelik şiddetin kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin bir tezahürü olduğu, bu yüzden kadın ve erkek arasında yasal ve fiili
eşitliğin sağlanmasının şiddeti önlemek açısından önemli bir faktör olduğu
vurgulanmaktadır (Council of Europe, 2011:3; Kırbaş Canikoğlu, 2015:
366; Şener, 2012).
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Bu bağlamda sözleşmede “toplumsal cinsiyet” kavramı, öne çıkan
kavramlardan biri olmuş ve “herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler
için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler” olarak tanımlanmıştır (Council of Europe, 2011: 5). “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” kavramı ise; “bir kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde
etkileyen şiddet” olarak ifade edilmektedir (Council of Europe, 2011: 5).
Sözleşmenin 4 (3) maddesinde de “sözleşmeye taraf devletlerin, sözleşme
hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür
görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk,
doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi,
herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını
temin edecekleri” vurgulanmıştır. Bu maddeyi tamamlayıcı olarak sözleşmeye taraf devletlerin genel yükümlülüklerini düzenleyen 12 (5) maddesinde, tarafların kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak
kullanılmamasını temin etme yükümlülükleri vurgulanmıştır (Council of
Europe, 2011: 5, 8).
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yasal bir çerçeve oluşturan İstanbul Sözleşmesi ile fiziksel, cinsel, psikolojik şiddetin yanı sıra
zorla evlendirme, ısrarlı takip gibi farklı şiddet türleri tanımlanmış ve bunlara ilişkin yaptırımlar da getirilmiştir (Asan, 2019: 9; Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2019: 18).
Ayrıca sözleşmede kadına yönelik şiddetle mücadele; önleme, koruma, cezalandırma ve politika geliştirme boyutlarıyla yer almıştır (Asan, 2019: 5).
Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ne dayanarak 8 Mart 2012 tarihinde
çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” en belirleyici hukuki düzenleme niteliğindedir. 6284
sayılı kanun ile 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır. İstanbul Sözleşmesi’ne dayanan 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları,
aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri korumayı
hedeflemektedir. İstanbul Sözleşmesi'nde, şiddetin önlenmesi açısından
evlilik temelli birlikteliklerin şart kılınmadığı, kadının “kadın olduğu için”
korunduğu kanunun kadına yönelik şiddet tanımında ve kanunun ilgili
maddelerinde belirtilmiştir. Kanunda “ev içi şiddet” ile “kadına yönelik
şiddet” ayrıca tanımlanmıştır. “Ev içi şiddet”, şiddet mağdurunun ve şiddet
uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel,
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psikolojik ve ekonomik şiddet olarak tanımlanmıştır (Özbilen ve Soygüt
Arslan, 2012: 369, 375).
6284 sayılı kanunun dayanağını oluşturan ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesi amacıyla evrensel boyutta yasal bir çerçeve sunan İstanbul Sözleşmesi, içerdiği kavramlar, tanımlar ve maddeleri ile tartışmalara konu olmaktadır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan cinsiyet ayrımcılığının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması; cinsel yönelim
ve toplumsal cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığın önlenmesi gibi hedefler içerisindeki kavramlar tartışmaların odağında yer almıştır.
Sözleşmenin önemli kavramlarından olan "toplumsal cinsiyet" kavramı, feminist kuramın da merkezi kavramlarından birisi olarak tartışmaların odağında yer almaktadır (Yüksel, 1992: 121; Butler, 2014: 50 ; Bayhan, 2013: 153 ). Raewyn Connell (1998: 190), toplumsal cinsiyeti şöyle
tanımlar: “İnsanların eril ve dişil olarak, üremeye dayalı bölünmesi kapsamında veya bu bölünmeyle bağlantılı olarak örgütlenmiş pratiktir.” Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın erkek eşitsizliğini dışa vuran ve “İstanbul
Sözleşmesi”nde vurgulandığı üzere mücadele edilmesi gereken bir durumdur.
Toplumsal cinsiyet kavramı, Türkiye kamuoyunda özellikle muhafazakâr kesimler tarafından tartışmalara konu edilmiş; hatta toplumu cinsiyetsizleştirme projesi olarak tanımlanmıştır. Muhafazakâr kesimler, sözleşmenin ailenin kökünü kazıyan, kadının beyanını esas almakla erkekleri
peşinen suçlu ilan eden ve onların gereksiz yere aile konutlarından uzaklaşmalarına sebebiyet veren bir anlayışa sahip olduğunu iddia etmektedirler. Buna göre, bu durum ailelerin parçalanmasına sebep olmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim ifadeleri ise toplumun cinsiyetsizleştirilmesi, eşcinselliğin kabulü olarak muhafazakâr kesimin argümanlarında yer
almıştır. Sözleşmedeki “sözde namus” ifadesi de, Türk toplumunun örf ve
adetlerini yok saymak olarak yorumlanmıştır. Bu anlayış ve yorumların
karşısında ise, feminist kesimler yoğun şekilde karşı görüşlerini ifade etmişler; toplumsal cinsiyet kavramını eşitsizlik ve ayrımcılık doğuran faktörler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında, cinsel
yönelim kavramını ise insan hakları bağlamında ele almışlardır.
Bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi üzerinden gerçekleşen tartışmalarda, muhafazakâr ve feminist görüşler karşılıklı olarak çatışmaktadır.
Tartışmaların yoğun olduğu bu süreç içerisinde, 19 Mart 2021 tarihli ve
3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden
ayrılmıştır. Bu kararın alınmasına kadar gelinen süreçte, kamuoyunda
farklı ideolojik kutupların yürüttüğü tartışmalar ve bu tartışmaların iktidar
tarafından değerlendirilmesi etkili olmuş görünmektedir. Tartışmaların en
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sistematik ve en görünür olduğu medya - basın verileri ayrı bir öneme sahiptir. Her gün yeniden ürettiği mesajlar ile toplumu biçimlendirici ve dönüştürücü etkiye sahip olan medya - basın, kamuoyu oluşturma gücü nedeniyle siyasi aktörler açısından da önemli bir yere sahiptir.
Sosyal bilimler literatüründe söylem çalışmaları, 1990’lı yıllar ve sonrasında eleştirel söylem analizi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu analiz türü,
“bilgi, ideoloji ve güç ilişkilerini ortaya çıkarma amacında” olup ideolojinin dili nasıl değişik düzeylerde kuşattığına odaklanmaktadır (Sözen,
1999; Fairclough, 2003; Fairclough ve Wodak, 1997). Aynı zamanda eleştirel söylem analizi, dil formları içerisinde örtük bir biçimde yer alan anlam
ve ideolojilerin bulunmasını sağlayarak, iktidar, söylem ve ideoloji arasındaki ilişkiyi medya içerikleri aracılığıyla incelemeye olanak tanımaktadır.
Buradan hareketle çalışmada, Teun A. Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
modelinden yola çıkılarak; “İstanbul Sözleşmesi” özelinde tartışılan muhafazakâr ve feminist tezler ideolojik bağlamları ile ele alınmaktadır. Çalışmada, farklı ideolojik görüşler doğrultusunda yayımlanan gazetelerin
haber metinleri, Dijk’in modeline göre analiz edilmektedir. İstanbul sözleşmesi ile ilgili tartışmaların basının ana gündemine yerleştiği 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan bir zaman diliminden yola çıkılarak Hürriyet, Cumhuriyet, T24, Duvar, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin dijital versiyonlarında (internet ortamında - çevrimiçi) çıkan haberler taranmıştır. Bu taramaya dayalı eleştirel söylem analizinin temel
amacı, tartışmalar süresince yazılı basın haberlerinde kullanılan dilin arkasındaki feminist ve muhafazakâr bağlamları ortaya koymaktadır.
1. Kuramsal Çerçeve: Sözleşme Özelinde Çarpışan Muhafazakâr ve
Feminist Tezler
Muhafazakâr ideoloji, kadını bir birey olarak değil; aile içerisindeki
rolleri ve sorumlulukları ile değerlendiren bir ideolojidir (Demirkanoğlu,
2017: 290). Birey ve toplum arasında uyumu tesis eden kurumlara önem
veren muhafazakârlık, bu kurumların en önemlisi olarak aileyi görmektedir (Yılmaz, 2003: 100; Duman, 2012: 45). Ancak, bu yaklaşım tüm toplum tipleri için değil geleneksel/muhafazakâr toplumlar için geçerlidir. Bu
açıdan, muhafazakâr toplumların harcını geleneksel ataerkil aile, din ve
ahlak müesseseleri oluşturmaktadır. Muhafazakâr toplumun temeli olan
muhafazakâr ideoloji, aile kurumu içerisindeki eşitsizlikleri tabi bulmakta,
kadının “doğası gereği” ikincil konumda olmasını olağan karşılamakta; bu
bağlamda gelenekselve otoriter aile modellerini desteklemektedir (Baker,
2006: 101). Buna göre, ailede baba otoritesi ile karşılaşan bireyler, toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmekte, talim ve terbiye süreçlerinden geçerek
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ehil hale gelmektedirler (Çaha, 2004: 22). Bu açıdan, muhafazakâr ideoloji
temel olarak eril, dini ve aynı zamanda da milli temalarla toplumsallık kazanmaktadır (Öğün, 2006: 543). Bu ideolojinin temelinde kadın özgürleşmesi, kadının insan hakları, kadın ve erkek eşitliğinden ziyade aile değerlerinin korunması endişesi vardır (Geçer ve Kıymaz, 2019: 90).
Geleneksel ailede, kadının temel sorumluluğu ev işlerini idame ettirmek ve çocukların bakımını üstlenmektir. Aile, kadının doğal ortamı olarak görülmekte; kadının evinde daha güvende olacağı varsayılmaktadır
(Çokoğullar Bozaslan, 2018: 43). Bu durum, kadınların üretim alanlarından dışlanmasına ve özel alana özgülenmelerine neden olmaktadır (Yaman
Öztürk, 2012: 275). Muhafazakâr kadın düşünürler Mary Ward, Lucy Soulsby, Elizabeth Wordworth ve Louise Creighteon kadınların geleneklere
bağlı olarak oluşmuş toplumsal cinsiyet rollerini doğal karşılamalarını salık verir. Buna göre, kadın kadınlığını bilerek davranmalı, doğasından kaynaklanan üstün ve zayıf yönlerinin farkında olarak toplumsal rollerini gerçekleştirmelidir (Demirkanoğlu, 2017: 300). İslamcı muhafazakâr bir çizgide yayın yapan “Kadın ve Aile” dergisi, muhafazakâr teorinin aileyi ele
alışını şu ifadelerle ortaya koyar:
… Sizler yuvanın direği, toplumumuzun temellerisiniz… Çocukları sağlıklı
olarak siz yetiştirir; aile görgü ve terbiyesini onlara siz verir; ninnilerle, öğütlerle, dualarla siz yönlendirirsiniz… Erkekler sizin sayenizde mutlu ve başarılı olur; eve dönünce günün yorgunluğunu, hayatın velvele ve dağdağasını
unutur, sizde teselli bulur, memnun ve müsterih uyur (Arat, 1990: 94).

Görüldüğü üzere, İslam’ın aile ve toplum düzenini referans alan Türk
muhafazakârlığı, teorik olarak muhafazakâr ideoloji ile uyumlu bir şekilde,
kadını ailenin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla, kadının
insan hakları aile kurumunun devamlılığı söz konusu olduğunda ikincil
kalmaktadır. Muhafazakâr düşünce kadına yönelik şiddeti eleştirirken de
aile kurumunu sorunsallaştırmamaktadır. Ailenin bir bütün olarak kutsanması ve aile içindeki ilişkilerin mahrem sayılarak irdelenememesi, uygulamada kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına neden olabilmektedir
(Yıldırım, 2007: 52). Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi özelinde tartışılan
“toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “aile içi şiddet meselesi” ailenin korunması
kaygısı ile kavran(ama)makta; önemli ölçüde sözleşme karşıtlığına yol açmaktadır. Kadın özgürleşmesinden yana atılan her adımın ailenin sonunu
getirip getirmeyeceği tartışılmaktadır.
Muhafazakârlığın sözleşmeye yaklaşımı, aileyi merkeze alan bir konumlanmadan yola çıksa da, öte yandan Türkiye’de 1980’lerden sonra gelişen İslami feminizm çizgisinde, muhafazakâr ideolojinin tekçi bakış açısını eleştiren, bu ideolojinin kadın ve aile sorunsalını sorgulayan bir akım
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da gelişmiştir. Literatürde “İslami/İslamcı feminizm”, “Müslüman feminizm” gibi adlandırmalarla anılan bu gruplar, İslam’ın feminizmin eşitlikçi
perspektifi ile uyum içerisinde bir anlayıştan yola çıktığı iddiasındadır. Bu
iddiayı kuvvetlendirmek için, Kuran’ın cinsiyet eşitliği anlayışına dayandığı vurgulanmakta; İslam’da kadının eğitimden sosyal yaşamına kadar
birçok hakkının tanındığı belirtilmektedir (Güç, 2008: 658; İngün, 2005:
84). Ancak, sözleşmeye etkin olarak destek veren ve bu yaklaşımdan neşet
eden kişi ve gruplar var olmakla birlikte, İslami muhafazakârlığın ana
omurgasını oluşturan eşitlikçi olmayan yaklaşımlar sözleşme tartışmalarında belirgin bir ağırlık kazanmış görünmektedir. Bu nedenle, çalışmada
eşitlikçi feminist tezler ve cinsiyetçi muhafazakâr tezlerin birbirinin zıddı
argümanlarla sözleşmeye yaklaştığı tespitinden yola çıkılarak, bu kutuplaşma çalışmanın başlığına yansıtılmıştır. İslam ve feminizmin birlikte ele
alınmasının mümkün olduğunu düşünen İslami/muhafazakâr feminist yaklaşımlar ise, bazı gazete kaynaklarında kendilerine yer bulabildikleri ölçüde çalışmada eşitlikçi perspektif içerisinde değerlendirilmiştir.
Tartışmanın diğer tarafında yer alan feminizm ideolojisi, kadın hakları
ve kadın özgürleşmesini temel alan bir siyasi ideolojidir. Feminizm, hem
patriarkal güç ilişkilerinin ve kadının sömürülme koşullarının analizine dayanan bir teori hem de kadın özgürleşmesini merkeze alan yeni bir düzen
için mücadele etmeye dönük bir siyasi-toplumsal harekettir (Gross, 1994:
367). Bu açıdan, kadın erkek eşitliğine dayanan yeni bir toplum inşasını
hedeflemek; bu toplum da muhafazakâr/geleneksel toplumun zıddı olarak
konumlanmaktadır (Hooks, 2004: 53). Bu açıdan, feminist kuram erkek
merkezci bir tarihten insan merkezci bir tarih inşasına uzanır, eşitlikçi bir
toplum ideali üzerinde yükselir (Erkızan, 2011: 10). Feminist kuram, kadın
bedeninin metalaşmasına ve şiddetin araçsallaştırılmasına aile kurumu içerisinde kadın-erkek ilişkilerini sorunsallaştırarak yaklaşır (Uygur ve Çağlar, 2013: 119). Buna göre, şiddetin kökeninde toplumsal cinsiyet rejimi ve
eril/ataerkil düzenin uygulamaları yatmaktadır (Uluocak, 2014: 3). Bu
bağlamda, eril şiddetin en yaygın görünen türünü ise aile içi şiddet oluşturmaktadır (Sancar, 2013: 182).
Feminizm, muhafazakâr ideolojinin kadının doğal ve en güvenilir ortamı olarak görülen evin kadının “ikinci cins” olarak görülmesine neden
olduğunu iddia eder. Feminist kuramcılardan Simone de Beauvoir (1993:
15), kadınların ev işlerine mahkûm edilişini ve kamusal alanın sadece erkeklere özgü bir ayrıcalık olarak görülmesini eleştirir. Feminizm bu açıdan
özel/mahrem alanın, eşitsiz ilişkiler üzerine kurulu ve politik sorgulamaya
kapalı bir alan olarak ele alındığını, kadınların eş ve annelik rolleri ile konumlandırıldığını ortaya koyar (Cevizci, 2017: 684; Friedan, 2002: 60).
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Buradan hareketle, ailenin mekânı olarak evin kadınlar aleyhine eşitsiz ilişkiler doğurduğu görülmektedir (Berktay, 2013: 6). Ev, kadınların ev işlerinin rutini tarafından kuşatıldığı bir alandır. Biyolojik yeniden üretim
(üreme), ev işleri, çocuk bakımı ile vazifelendirilen kadınların gündelik
yaşamı hane hayatı içerisine sıkışmıştır (Pink, 2004: 41; Birkalan Gedik,
2011: 108; Smith, 2002: 276; Holmes, 2009: 9). Bir eşitsizlik mekânı olarak ev, kadınları kısır bir döngü içerisinde tekrarlanan bir yaşama mahkûm
etmektedir. “Toplumsal cinsiyet eşitliği evde başlar ya da evde biter” ifadesi, aile içerisindeki eşitsizliğin toplumsal ilişkileri de şekillendirdiğini
çıkarsanmaktadır (Fine, 2011: 97).
Görüldüğü üzere feminizm, kadının aileden ya da özel alandan kaynaklanan sorunlarının son derece politik olduğunu ifade ederek meseleyi
siyasal alana taşımaktadır (Bora, 2008: 818). Dolayısıyla aile kurumu içerisinde yaşanan sorunların da siyasi meseleler olarak devlet ve siyaset gündemine taşınmasının önü açılmaktadır; ki sözleşme özelinde aileye saldırı
olarak görülen muhafazakâr yaklaşımların da tepkisi bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Ancak, muhafazakârların “feminaziler” söylemiyle tepkilerini yönelttikleri feministler, aileyi bir mahrem alan olarak kabul etmemektedir. Aksine, aile iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemeyecek bir
toplu mücadeleler alanıdır (Hartmann, 1981: 368; Öğütle, 2012: 64). Sonuç olarak muhafazakâr ve feminist ideolojilerden oluşan kuramsal çerçevenin ortaya koyduğu durum, çalışmanın analiz kısmındaki verilerle desteklenmektedir. Örneklem içerisinde yer alan Yeni Akit, Yeni Şafak dergileri sözleşme karşıtlığı üzerinden en belirgin muhafazakâr argümanları
ortaya koyarken; Duvar, T24 ve Cumhuriyet gazetelerinde ise sözleşmeye
destek vererek eşitlikçi feminist tezler kendine yer bulmuştur. Ara bir akım
olarak muhafazakâr; ancak eşitlikçi feminist tezler de Duvar ve T24 gazetelerinde belli bazı köşe yazarlarının görüşlerine yansımıştır.
2. Yöntem ve Veriler
Van Dijk'in eleştirel söylem analizi modeli, haber metinlerindeki dilsel kurgular ile toplumsal güç ilişkilerinin niteliğini, aktörlerini, ideolojilerini ve değerlerini ortaya çıkarmak açısından bir analiz aracı olarak
önemlidir. Bu doğrultuda İstanbul Sözleşmesi'nin analizi için çalışmada
Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda
çalışmanın analizi, Dijk’in modelinde kurguladığı başlıklardan yola çıkarak gerçekleştirilmektedir.
Van Dijk (2015), haber metni içindeki toplumsal, politik ve tarihsel
süreçlere odaklanarak ideolojilerin yayılmasında ve yeniden üretilmesinde
söylemin önemini vurgular. Van Dijk’in eleştirel söylem modeli, haberin
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yapısını ve haberin ideolojik sunumunu ortaya çıkarması bakımından öne
çıkmakta ve haberi kamu söyleminin bir formu olarak kabul edip, haber
söyleminin temel yapısını şekillendiren bağlamsal etkenlerin önemine değinmektedir (Özer, 2011: 82, 83). Van Dijk, haber metinlerinde söylem
içinde yeniden inşa edilen iktidar ilişkilerini ve bunlara bağlı ideolojik bağlamları dilsel kavram ve yapılara odaklanarak analiz etmektedir (Büyükkantarcıoğlu, 2012: 178).
İdeoloji ve söylem çözümlemelerinde kitle iletişim araçlarının yaydığı
mesajların yapılarının ve bilişsel ve sosyo-kültürel bağlam yapılarının analizi önemlidir (Van Dijk, 1991). Çünkü Van Dijk'e göre (2003:17-19), ideolojiler sadece dünyayı anlamak için değil, aynı zamanda grup üyelerinin
toplumsal pratiklerinin temeli olarak da anlamlıdır. İdeolojik fikirlerin
çoğu ise aile, arkadaş ve en önemlisi yazılı-görsel kitle iletişim araçları
aracılığıyla edinilmektedir. Çok alanlı yapısı itibariyle söylem ve ideoloji;
söylem-biliş ve toplum alanındaki çözümlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu
çerçevede dil kullanımı, metin, konuşma, sözlü etkileşim ve iletişim alt bileşenleri söylem analizinde önemlidir.
Söylemlerin sosyal yapı ile etkileşimini açıklamak, toplumdaki güç ve
hâkimiyet ilişkilerinin yasallaştırılması, onaylanması, meşrulaştırılması,
dönüştürülmesi, yeniden yapılandırılması sürecini ortaya koyabilmek ve
analiz edebilmek için eleştirel söylem çalışmaları yol göstericidir (Van
Dijk, 2004; Karaduman, 2017: 33). Van Dijk'e göre (2003:57-71), ideolojik söylemin genel stratejisi, “bizim hakkımızda olumlu şeyler söyle, onlar
hakkında olumsuz şeyler söyle” mantığına dayanan ve diğer söylem yapıları ile birlikte “ideolojik kare” olarak adlandırılan; “bizim hakkımızda
olumlu şeyleri vurgula; onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula; bizim
hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama; onlar hakkında olumlu şeyleri
vurgulama” şeklinde anlamsal ve sözcüksel vurgulamaya dayanmaktadır.
Bu çerçevede ideolojinin söylem düzeyinde çözümlenmesi; anlam, konular, tanım düzeyi-ayrıntı derecesi, imalar ve önvarsayımlar, yerel tutarlılık,
eş anlamlılık, karşıtlık, örnekler, yadsıma ifadeleri gibi birçok faktörü içermektedir.
Van Dijk (1991:110), haber metinlerinin eleştirel söylem analizinde
öncelikle makro kural ve ilkelere göre haber metinlerinin yapısal olarak
incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Makro boyutta tematik ve şematik
olmak üzere iki ana yapı altında gerçekleştirilen analizde, öncelikle tematik olarak başlık, haber girişleri, spotlar ve fotoğraf gibi unsurlar ele alınmalıdır. Şematik düzeyde ise durum ve yorum alt aşamalarında ana olayın
sunumu, hikâye örgüsü, sonuçlar, ardalan bilgisi ve bağlam bilgisi açıklandıktan sonra haber kaynakları ve olayın taraflarının yorumları analiz edilmelidir (Van Dijk, 2003; Özer, 2011: 83). Mikro düzeyde ise üst yapısal,
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retorik, pragmatik, konuşmaya dayalı, etkileşimsel diğer yapılar ve stratejiler dikkate alınarak çözümleme yapılır. Sentaktik çözümlemede, bölgesel
uyum, sözcük seçimleri ve retorik çözümlemeleri gibi özellikler ön plana
çıkmaktadır (Van Dijk, 1991:110; Özer, 2011: 83).
Bu yöntemsel çerçeveden hareketle inşa edilen çalışmaya, ülke çapında yayın hayatına devam eden ve internet gazeteciliği (elektronik ortamda yayın yapan gazetelerin dijital-çevrimiçi versiyonları) de bulunan,
Hürriyet, Cumhuriyet, T24, Duvar, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazeteleri
dâhil edilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan Hürriyet gazetesi ana akım
medyayı temsilen ve tirajı en yüksek gazetelerden biri olması nedeniyle
çalışmaya dahil edilmiştir. Cumhuriyet, T24, Duvar muhalif sol; Yeni Şafak ve Yeni Akit ise muhafazakâr nitelikli gazeteler olarak çalışmada yer
almışlardır. Bu açıdan örneklem oluşturulurken, muhafazakâr ve feminist
söylemlerin belirgin olduğu gazetelere ağırlık verilmiştir. İdeoloji ve söylem çözümlemesinin ve bilişsel, sosyo-kültürel bağlam yapılarının analizinin net bir şekilde ortaya konulabilmesi için çalışmaya dahil edilen gazetelerin seçiminde ve gruplandırılmasında niceliksel değil, niteliksel unsurlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle tartışmaların yoğun olduğu
dönemdeki süreci iyi okuyabilmek amacıyla, feminist ve muhafazakâr söylemlerin analiz edilebileceği gazete gruplarında sayıya dikkat edilmemiş;
ana akım grubunda olduğu kabul edilen 1 gazete, muhalif sol grupta 3 gazete, muhafazakâr grupta ise 2 gazete çalışmaya dahil edilmiştir.
Seçilen yayın organlarında “İstanbul Sözleşmesi” anahtar kelimesi
ile yapılan aramalar sonucunda, sözleşmeye ilişkin 1 Temmuz 2020 - 31
Ağustos 2020 tarihleri arası tüm haber ve gazete yazarlarının yazıları araştırma evrenine dâhil edilmiştir3. Çünkü İstanbul sözleşmesi her ne kadar
imzalandığı günden itibaren tartışmalara konu olsa da, farklı ideolojik kesimlerin konuyu farklı fikirsel bağlamlarla yoğun olarak tartıştıkları, konunun kamuoyu ve siyasi iktidar gündeminde yoğun olarak yer aldığı dönem
2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelmektedir. Bu nedenle
konuya ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı 2020 Temmuz ve Ağustos ayları,
sözleşmeye destek ve karşıtlık bağlamında, feminist ve muhafazakâr tezlerin çarpışmalarının en görünür olduğu zaman aralığı olarak araştırma hedefleri açısından önemli bir zaman dilimidir. Bu amaçla ideolojik tartışmaların niteliğini, içeriğini, yönünü ve sürecini ortaya koyabilmek açısından
basın verilerinin analizi söz konusu dönem ile sınırlandırılmıştır.
Van Dijk’ın eleştirel söylem analiz modeline göre makro ve mikro
olmak üzere iki ana boyutta ele alınan haber metinleri, makro yapı analiz
Gazete yazarlarının yazıları, özel haber ve röportajlar analizlerde ve tablolarda köşe
yazısı olarak tanımlanmıştır.
3
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edilirken tematik ve şematik çözümlemeye tabi tutulmuştur. Makro boyutta tematik yapı incelemesi haber başlıkları, haber girişleri ve haber içerikleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreninin genişliği ve haber metin sayısının fazlalığı nedeniyle, makro düzey incelemesinde haber
başlıkları tablolar halinde verilmiştir. Makro boyutta şematik yapı incelemesi ise ana olayın sunumu ve sonuçları ile ardalan ve bağlam bilgisi üzerinden yapılmıştır. Haber metninin mikro yapısının çözümlenmesinde ise;
sentaktik çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimleri ve haberin retorik
çözümlemelerinin yapılabilmesi için, cümlelerin yapıları, sözcük seçimleri, haber oluşturulmaya çalışılan nedensel, işlevsel ve referansal ilişkiler,
haberin inandırıcılığının sağlanması için kullanılan taraf ve tanık ifadeleri,
aktarılan görüşler vb. unsurlar da konu çerçevesinde genel olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın önemli bir kısıtı olarak, analize fotoğraf/görsel bilgisi dahil edilmemiştir. Çalışma, örnekleme dahil edilen gazete sayısının
fazla ve tarih aralığının ise geniş olması nedeniyle, çalışmanın hacmini ölçüsüz biçimde genişleteceğinden fotoğraflar eklenememiş; söylem analizinin dışında bırakılmıştır.
“İstanbul Sözleşmesi” anahtar kelimesi ile yapılan aramalar sonucunda, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin 1 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020
tarihleri arasında yapılan haberler ve köşe yazılarının sayısal verisi Tablo
1.’de verilmektedir.
Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Edilen Haber ve Köşe Yazısı Sayıları
Gazeteler
Hürriyet
Cumhuriyet
T24
Duvar
Yeni Şafak
Yeni Akit
Tüm Gazetelerdeki
Toplam İlgili Haber
Sayısı

Haber
Temmuz
Ağustos
5
12
6
12
5
6

10
25
39
28
1
21

46

124

Köşe Yazısı
Temmuz Ağustos
3
2
11
4
5
3
4
8
7
6
2
12
32

35

Toplam
20
52
53
52
19
41
237

Tablo1.’e göre 6 gazetenin 1 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri
arasında “İstanbul Sözleşmesi” anahtar kelimesi sonucu araştırmaya dâhil
edilen toplam haber ve yazı sayısı 237’dir. Bu haber ve yazıların 78’i Temmuz ayına, 159’u Ağustos ayına aittir. Temmuz ayında en fazla haberi
Cumhuriyet ve Duvar gazeteleri yapmışken; Ağustos ayında en fazla haber
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T24 ve Duvar gazeteleri tarafından yayımlanmıştır. Ağustos ayında tartışmaların yoğunlaştığı, o aya ilişkin haber sayılarının fazlalığından anlaşılmaktadır. Haber sayılarının niceliksel yoğunluğu muhalif gazeteler açısından önemli bir bulguya işaret ederken; Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde tartışmaların yoğunlaştığı Ağustos ayına ilişkin köşe yazılarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu açından, muhafazakâr argümanların haber
metinlerinden ziyade köşe yazılarında daha belirgin olduğu görülmektedir.

3. Analiz
3. 1. Hürriyet Gazetesi (Ana Akım)
Hürriyet gazetesinde 1 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yayımlanan toplam 15 haber ve 5 köşe yazısı, haber sayısının azlığı
nedeniyle tek bir dönem içerisinde incelenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Hürriyet Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Temmuz 2020 - 31 Ağustos 2020
Tarih /
Türü (Haber /Köşe
Haber Başlığı
Yorum
Yazısı)
1 16 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi’nin Kaderi Haber başlığı, somut
Haber
Belli Oluyor
bir olaya dayanmamakta; eski veriler kullanılarak sansasyonel
bir etki yaratılmaktadır.
23
Temmuz
2020
/
“İstanbul
Sözleşmesi’nin
YaHaberde, Meral Akşe2
Haber
nındayız”
ner’in sözleşmeye verdiği açık destek yorumlama yapılmadan aktarılmaktadır.
3 23 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi’nin Hukuki Yazının içeriğinde sözK.Y: Elvan Kılıç Önemi
leşmenin yasal kazanımlarına odaklanarak
eşitlikçi argümanlarortaya koyulmuştur.
24
Temmuz
2020
/
İstanbul
Sözleşmesi
Kadınlar
Yazar, yazısına seçtiği
4
K.Y: Sedat Ergin İçin Hayati Bir Kazanım
başlıkta
sözleşmeye
verdiği önemi açık şekilde ifade etmektedir.
5 25 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesinden Habe- Yazar, anket verilerine
K.Y: Deniz Sipahi rimiz Bile Yok
başvurarak toplumda
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6

28 Temmuz 2020 / İYİ Parti Genel Başkanı AkşeHaber
ner'den İstanbul Sözleşmesi
Çağrısı

7

29 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi’nin ArdınHaber
dan Boşanma Raporu

8

31 Temmuz 2020 / AK Parti’den Dilipak’ın SözleHaber
rine Tepki

9

02 Ağustos 2020 / KADEM’den Eleştirilere Tek
Haber
Tek Yanıt

10 03 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi Yüzde Yüz
Haber
Yerli

11 05 Ağustos 2020 / Kamu Baş denetçisi Malkoç: İsHaber
tanbul Sözleşmesi'yle İlgili
200'e Yakın Başvuru Aldık
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sözleşmeye dönük desteğin artacağı beklentisini işlemektedir.
Haberde, Meral Akşener’in sözleşmeye destek çağrısı yorumlama
yapılmadan aktarılmaktadır.
Haber başlığı,içeriğe
dair net bir bilgi vermemekle birlikte,yazı içeriğinde söz konusu raporda, sözleşme ile boşanma oranlarının artması arasında bir ilişkisellik olduğu yer almaktadır.
Haberde, Fatma Şahin’in ifadeleri doğrudan aktarılarak Dilipak’ın tutumuna yönelik eleştiriler yorumlama yapılmadan verilmektedir.
Başlık, haber içeriğini
doğrudan yansıtmakta;
KADEM’in
sözleşmeye verdiği destek ortaya konulmaktadır.
Başlık, haberin içeriğinde yer alan Canan
Kalsın’ın sözleşmeye
desteğini
doğrudan
yansıtan bir alıntılamaya dayanmaktadır.
Haberde kurgulama yapılmamış, somut veri
yansıtılmıştır.
Haber
başlığında başvuruların
niteliği ile ilgili bilgi
verilmezken, haber içeriğinde
başvuruların
sözleşmenin
iptaline
ilişkin olduğuna yer verilmiştir.
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12 06 Ağustos 2020 / Kadınlardan Eylem: “HayatlaHaber
rımız için İstanbul Sözleşmesi
uygulansın”
13 07 Ağustos 2020 / AK Parti'li Kadınlar AbdurrahHaber
man Dilipak Hakkında 81 ilde
Suç Duyurusunda Bulunacak

14 07 Ağustos 2020 / TBMM Başkanı’ndan İstanbul
Haber
Sözleşmesi Açıklaması: Çıkılacak Bir Durum Yok

15 07 Ağustos 2020 / Mesele İstanbul Sözleşmesi DeK.Y: Hande Fırat ğil.
Neyin Hesabı?
16 08 Ağustos 2020 / Muhafazakâr Kadınlardan İsHaber
tanbul Sözleşmesi Çıkışı: Sahip
Çıkılmalı

17 11 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi Yaşatır
K.Y: Yalçın Bayer
18 13 Ağustos 2020 / Dünya ve Türkiye’nin Gündemi
Haber
İstanbul Sözleşmesi
19 15 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi’ne AlternaHaber
tifli Çalışma
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Haber başlığı, içerikle
uyumludur. Haberde,
yer ve zaman bilgisine
yer verilmiştir.
Haberde, niceliğin gücüne başvurulmuş, bazı
tanık ifadeleri ile Dilipak’in ifadelerine yönelik somut karşıtlık vurgulanmıştır.
Haberde, habere konu
olan meclis başkanının
hem feminist kesimleri
karşısına almamaya çalışan hem demuhafazakâr kesimleri gücendirmemeye özen gösteren bir ara yaklaşım ile
verdiği röportajın verileri, kurgulama yapmadan aktarılmıştır.
Köşe yazısında, yazarın
eşitlikçi
argümanları
desteklediği görülmektedir.
Haberde, muhafazakâr
grupların sözleşme karşıtlığı vurgulanmış; ancak yine muhafazakâr
kadınların bir kesiminin
sözleşmeye
desteği,
destek veren kadınların
ifadeleri ile verilmiştir.
Bu haber, muhafazakâr
ama eşitlikçi yaklaşımlarının varlığını doğrudan kayıtlamaktadır.
Köşe yazısında, feminist eşitlikçi bir dile
başvurulmaktadır.
Haber başlığı içerikle
uyumlu olarak, sözleşme ile ilgili sayısal
veriler yansıtılmıştır.
Haber başlığı, sözleşmenin iktidar partisi

Muhafazakâr Ve Feminist İdeolojiler Bağlamında İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarına
Yönelik Bir Eleştirel Söylem Analizi

içerisinde tartışmalı bir
gündem haline geldiğini net bir şekilde göstermektedir.
20 20 Ağustos 2020 / AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi Haber başlığı, parti
Haber
Hazırlığı… İşte Atılacak Adım- içinde sözleşmeden çılar
kılması yönünde görüşlerin ağırlık kazandığı
kurgusu ile verilmiştir.
Kaynak:https://www.hurriyet.com.tr/

Hürriyet gazetesinde Temmuz ayında yapılan haberlerin makro çözümlemesi yapıldığında, haberlerin 3’ünde sözleşme üzerinde iktidar partisinde çıkan fikir ayrılıklarının aktarıldığı görülmektedir. Bu haberlerde,
sözleşmeden çıkılması ya da sözleşmede kalınması konusunda, parti kurmaylarının ikiye bölündüğü vurgulanmıştır. 29 Temmuz’da yapılan haberde ise sözleşmeden çıkılmasını talep eden kurmayların, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a bir boşanma raporu sunduğu aktarılmıştır. Bu dönemde yapılan haberlerin verilen başlıklarla uyumlu olduğu görülmekte;
haberlerin tematik yapısında anlaşılır başlık ve haber girişleri ile mevcut
durumun aktarıldığı saptanmaktadır. Bu açıdan, haberlerin dili ilk bakışta
örnekleme dahil olan diğer gazetelere göre ideolojik bir söyleme başvurmamaya dikkat eden nötr bir izlenim uyandırsa da; haberlerin yapısına bakıldığında bazı haberlerde feminist bazılarında muhafazakâr bağlamların
kurulduğu görülebilmektedir. Temmuz ayındaki haberlerin mikro düzeyde
incelenmesinde ise, retorik aktarımları güçlendirmek için, mikro çözümlemede geçerli bir diğer argüman olan tanık ifadeleri ve raporların da haberlerde kullanıldığı görülmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurmaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu resmi rapor önemli bir
mikro veridir. Bu raporun sunulması, muhafazakâr söylemin kuvvetlendirilmesi ve iknanın arttırılabilmesi için resmi bir belgeye başvurulduğunu
göstermektedir.
Ağustos ayında çıkan haberlerin tematik incelemesine göre, sözleşmenin Türkiye’nin gündemine oturduğunu, AKP içerisinde son derece bıçak sırtı bir dönemin geçtiğini gösteren haberler aktarılmaktadır. AKP
içinde bazı kesimlerin sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirmesine
rağmen, özellikle kadın vekillerin başı çektiği bir kesimin ise sözleşmenin
önemini ısrarla vurguladığı görülmektedir. Örneğin, AKP milletvekili Canan Kalsın’ın gazeteye verdiği röportajda kullandığı, “İstanbul Sözleşmesi
ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan

141

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 16, Sayı 35, Haziran 2021, 125-188.

önceki kanun, fail fiili işleyene kadar önleyici ve koruyucu bir tedbir içermiyordu. Yararlanmak için yaralanmanız, zarar görmeniz ya da ne yazık
ki ölmeniz gerekiyordu. Bu sözleşme yüzde 100 Türk bir sözleşmedir.
Amacı kuvvetliye karşı kuvvetsizi korumaktır” ifadeleri, sözleşmenin arkasında kuvvetli bir destek olduğunu göstermektedir. Yine bu dönem çıkan
haberlerde, iktidar çevresine yakınlığı ile bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) sözleşmeyi desteklediğini açıklayan haberlere yer verilmektedir. Aynı şekilde bir diğer haberin girişinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Tamamen kendi kültürümüze uyumlu bir sözleşme arayacaksak imzalayacak sözleşme bulamayabiliriz. Sözleşmeden çıkmayı zorunlu hale getiren bir durum olduğu kanaatinde değilim” ifadelerinin aktarılması da, iktidar çevresinde önemli bir kesimin sözleşmenin arkasında
durduğunu ortaya koymaktadır. Benzer bir örnek, iktidar partisinin dayandığı ideoloji olan muhafazakâr ideolojiye bağlı muhafazakâr kadınların
sözleşmeye destek açıklamalarında karşımıza çıkmaktadır. 8 Ağustos’ta
aktarılan haberde, Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu, Hazar Derneği
gibi muhafazakâr dernekler ile Nihal Bengisu Karaca ve Hidayet Şevkat
Tuksal gibi muhafazakâr kişilerin sözleşmeye desteği vurgulanmaktadır.
Haberin girişinde kullanılan, “Muhafazakâr bazı isimlerce eleştirilen İstanbul Sözleşmesi’ne yine muhafazakâr kadınlardan destek geldi” ifadesi,
muhafazakâr kesimde yaşanan bölünmeye işaret etmektedir.
Temmuz ve Ağustos ayında kaleme alınan köşe yazılarına bakıldığında ise, haber dilindeki görece nötr ifadelerin, sözleşmeye dönük eşitlikçi ifadelere dönüştüğü görülmektedir. Sözleşmenin kadınlar için hayati
bir kazanım olduğu, kadına şiddeti önleme hedefine sahip en gelişkin hukuki düzenleme olduğu öne çıkarılmakta; bu açıdan haber dilindeki nötr
aktarım dili köşe yazılarında yerini kadının insan hakları merkezli bir söyleme bırakmaktadır. Örneğin, Avukat Elvan Kılıç yazısını kaleme alma
amacını, “İstanbul Sözleşmesi, geniş kapsamda bir sözleşme olup kadınların yaşatılması için gündeme gelen bir düzenlemedir. Daha fazla kadının
ölmesini engelleyecek olan ‘koruyucu’ ve ‘önleyici’ İstanbul Sözleşmesi
bu yazıda incelenecek ve kadınları korumada neden önem taşıdığı belirtilecektir” ifadeleri ile açıklamıştır. Yalçın Bayer ise, kaleme aldığı yazıya
“İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, Ocak 2020’den bu yana 163 kadın,
Temmuz 2020’de 32 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi” ifadesi ile başlamıştır. Hande Fırat ise, yazısını sonlandırırken, “…çözüm, şiddet eylemlerinin engellenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını amaçlayan bir kazanımdan
vazgeçmek olmamalıdır” ifadeleri ile sözleşme ile ilgili muhafazakâr camiada yaşanan gerilimlere işaret etmektedir.
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3.2. Cumhuriyet, T24 ve Duvar Gazeteleri (Muhalif Sol)
Muhalif sol gazetelerde çıkan haber ve köşe yazısı sayısının fazlalığı
nedeniyle Temmuz ayına ait veriler, Tablo 3., Tablo 4. ve Tablo 5.’te gösterilmiş; Ağustos ayına ait veriler ise, Tablo 6., Tablo 7. ve Tablo 8.’de
aktarılmıştır.
Tablo 3. Cumhuriyet Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Temmuz- 30 Temmuz 2020
Tarih /
Türü (Haber /Köşe
Haber Başlığı
Yazısı)
1 02 Temmuz 2020 / AKP'li Numan KurtulHaber
muş'tan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan sözler!

2

02 Temmuz 2020 / CHP Kadın Kolları’ndan
Haber
Numan Kurtulmuş’a sert
tepki!

3

14 Temmuz 2020 / Meral Akşener: İstanbul
Haber
Sözleşmesi’ni ezdirmeyeceğiz

4

16 Temmuz 2020 / TBMM Kadın Erkek Fırsat
Haber
Eşitliği
Komisyonu’nun
Toplantısında İstanbul Sözleşmesi Tartışması

5

16 Temmuz 2020 / Neden İstanbul Sözleşmesi?
K.Y: Elçin Poyrazlar

6

17 Temmuz 2020 / Kadına şiddet için sözleşen
K.Y: Mine Söğüt bir iktidar
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Yorum
Siyasi parti vurgusu yapılarak ilgili kişinin sözleşmeye karşı oluşu vurgulanmış, ünlem işareti ile
vurgu güçlendirilmiştir.
CHP Kadın Kolları'nın
N.Kurtulmuş'a tepkisi ve
tepkinin şiddeti, konu bilgisi verilmeden aktarılmıştır.
Akşener'in sözleşme ile
ilgili tutumu ve sözleşmeye ilişkin tartışmalarda
tarafların konumu "ezdirmeyeceğiz" metanomisi
ile verilmiştir.
Kurumun adı vurgulanarak, tartışmanın içeriğinin
ayrıntısı verilmeden sözleşme ile ilgili tartışmaların olduğu vurgulanmıştır.
Sözleşmeye ilişkin gündemdeki tartışmalara ve
sözleşmenin kadının insan hakları bağlamındaki
önemine vurgu yapılmıştır.
Sözleşme ile ilgili tartışmalarda iktidar eleştirilmiştir.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

18 Temmuz 2020 / TÜSİAD'dan İstanbul Söz- Sözleşme ile ilgili tartışHaber
leşmesi Çıkışı
malarda TÜSİAD'ın tepkisi, "çıkış" ibaresi ile verilmiştir.
19 Temmuz 2020 / Sokaklar bizim, direniş bi- Enformasyon eksiltimi
K.Y:Zülal Kalkan- zim!
yapılan köşe yazısı başlıdelen
ğında eylem bilgisi verilerek, sözleşmenin iptaline
karşı olası tepki belirtilmiştir.
20 Temmuz 2020 / Kılıçdaroğlu'nun danışma- Sözleşme ile ilgili tartışHaber
nından İstanbul Sözleşmesi malarda Kılıçdaroğlu'nun
çıkışı
danışmanı olduğu vurgulanan ancak ismi verilmeyen kişinin görüşü, "çıkış" vurgusu ile verilmiştir.
21 Temmuz 2020 / CHP'li Yüceer: Yanlış olan CHP'nin sözleşmeye ilişHaber
İstanbul Sözleşmesi değil, kin tutumu, parti içinden
zihniyettir!
isimlerin beyanları ile verilmeye çalışılmaktadır.
21 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi ve iki- Sözleşme ve sözleşmenin
K.Y: Emre Kongar yüzlülerin din istismarı!
kaldırılmasını isteyen kesimlere ve argümanlarına
ilişkin tepki, köşe yazısı
başlığında verilmiştir.
22 Temmuz 2020 / Perinçek: İstanbul Sözleş- Perinçek'in sözleşmeye
Haber
mesi'ne kim karşı çıkıyorsa karşı oluşu haber başlıdoğru yapıyor
ğında verilmiştir.
23 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi'nin kal- Kişi, yer ve zaman bilgiHaber
dırılmasını talep eden ra- lerine yer verilmeyerek
porda skandal ifadeler!
enformasyon
eksiltimi
yapılmıştır. Ayrıca okuyucunun merakını uyandıracak sansasyonel bir
başlık kullanılmıştır.
23 Temmuz 2020 / ‘Sevilmek değil yaşamak Köşe başlığında yer alan
K.Y:Yazgülü Al- istiyoruz!’
"yaşamak istiyoruz" söydoğan
lemi ile kadına şiddet ve
kadın cinayetlerine gönderme yapılmıştır.
23 Temmuz 2020 / Vahşetin ‘milli ve yerlisi’ İktidarın "milli ve yerli"
K.Y: Zeynep Oral var! Kadın haklarının milli söylemine gönderme yave yerlisi olmaz!
pılarak kadına şiddet ve
kadın cinayetleri "vahşet"
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metaforu ile başlıkta verilmiştir.

16 23 Temmuz 2020 / Cüppeli veya İstanbul Söz- Sözleşmenin iptalinin tarK.Y: Özge Mumcu leşmesi
tışmaya açılmasında ismi
Aybars
geçen isimlerden biri yazı
başlığında yer almış, içeriğe dair bilgi verilmemiştir. İçerikte ise, cemaatlerin sözleşmenin iptaline
ilişkin söylemlerine yer
verilmiştir.
Feminist eleştiri bağla17 24 Temmuz 2020 / Uslu dur, itaat et...
K.Y: Özlem Yüzak
mında seçilen başlık ile
kişi, yer ve zaman bilgilerine yer verilmeden sözleşmenin iptaline tepki
başlıkta yer almıştır.
18 25 Temmuz 2020 / MetroPOLL: AKP seçme- Başlık haber içeriğini
Haber
ninin yüzde 49.7'si İstanbul doğrudan yansıtmaktadır.
Sözleşmesi'ne 'devam' dedi Sözleşmeye destek vurgulanmıştır.
19 26 Temmuz 2020 / Koç Holding, Sabancı Başlık haber içeriğini
Haber
Vakfı, Borusan: İstanbul doğrudan yansıtmaktadır.
Sözleşmesi korunmalı
Sözleşmeye destek vurgulanmıştır.
20 26 Temmuz 2020 / Topluma ve geleceğe büyük Kişi, yer ve zaman bilgiK.Y: Orhan Bur- meydan okuyorlar
lerine yer verilmeyerek
salı
enformasyon eksiltimive
kurgulama yapılmıştır.
21 27 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeye karşı çıkan
K.Y: Necla Arat
medya baykuşları
medya içindeki kişiler
baykuş metaforu ile verilmiştir.
28
Temmuz
2020
/
Kadın
cinayetleri,
pedofili
Başlık haber içeriğini
22
K.Y:
Erendiz ve İstanbul Sözleşmesi
doğrudan yansıtmaktadır.
Atasü
23 29 Temmuz 2020 / İstanbul Sözleşmesi: #Chal- Başlık haber içeriğini
Haber
lengeAccepted akımı sosyal doğrudan yansıtmaktadır.
medyada nasıl sözleşmeye
destek kampanyasına dönüştü?
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/
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Cumhuriyet gazetesinde Temmuz döneminde yer alan haberlerin genel özelliği, 2 Temmuz’da Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi ile
ilgili yaptığı açıklamalarla başlayan tartışmalarda, İstanbul Sözleşmesi'ne
karşı çıkanlar ile İstanbul Sözleşmesi’nin korunmasını isteyenlerin açıklamaları etrafında şekillenen haberler olmasıdır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin siyasi parti tutumlarının nasıl olduğunu da gösteren haber
başlıkları ile kişi ve kurumların İstanbul Sözleşmesiyle ilgili tutumları, haber başlıklarında vurgulanmıştır. Farklı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri haberleştirilmiştir. Kamuoyunun bu konudaki tutumunun ne olduğu ise; 25 Temmuz tarihli “Metropoll: AKP seçmeninin yüzde
49.7'si İstanbul Sözleşmesi'ne ‘devam’ dedi”; 29 Temmuz tarihli “İstanbul
Sözleşmesi: #ChallengeAccepted akımı sosyal medyada nasıl sözleşmeye
destek kampanyasına dönüştü?” haberleri ile verilmiştir. Haberler tematik
olarak incelendiğinde başlıklar, haber girişleri ve ana metinlerde kadın
haklarını ve sözleşmeyi destekleyen söylemsel bağlam dikkat çekmektedir.
Haber başlıkları genellikle İstanbul Sözleşmesi’nin kadın haklarına yaptığı
katkı ve kadına şiddeti önleyebilecek bir düzenleme olduğu vurgulanmaktadır. Cumhuriyet gazetesinde Temmuz döneminde yer alan haber ve yazıların sayısal yoğunluğu, Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla başlayan tartışmalarda, İstanbul Sözleşmesi'nin
iptalini isteyenlere karşı bir kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu canlı tutma
çabası içerisinde değerlendirilebilir.
Cumhuriyet gazetesinin temmuz ayı köşe yazılarında ise; yazı başlıklarında kullanılan “kadına şiddet, kadın cinayetleri, yaşamak istiyoruz, direniş bizim”, gibi daha belirgin feminist bir dilin kullanıldığı yazılar göze
çarpmaktadır. Örneğin, Mine Söğüt 17 Temmuz’da yayınlanan yazısında
“İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmeye kalkarak aileyi değil, kendi eril şiddetini korumayı hedefliyor” ifadesini kullanarak İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesini isteyenleri “eril şiddet” kavramı ile eleştirmiştir. 28 Temmuz
tarihli Erendiz Atasü’ye ait yazının içeriğinde, yazıda kalın puntolarla vurgusu artırılmış cümleler ile İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi konusunu, kadına yönelik şiddet önlenmesi yükümlülüğü üzerinden iktidarı
eleştirerek dile getirmiştir; “... Bu sözlerin sahibi beyefendiler elbette kadınların katledilmelerini, çocukların tecavüze uğramalarını istemiyor, desteklemiyorlar. Ama ülke yönetimine soyunan kişilerin sözlerinin ucunun
nerelere varabileceğini hesap etmeleri gereklidir, öyle değil mi?... Eril şiddet salgını! Devlet salgına karşı vatandaşını korumakla yükümlüdür, öyle
değil mi? Hal böyle iken, kadına karşı şiddeti frenleme görevini devletlere
veren “İstanbul Sözleşmesi”ni nasıl, gerçekten de nasıl, iptal etmeyi düşünebiliyorsunuz?”
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Tablo 4. T24 Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01 Temmuz- 30 Temmuz 2020
Tarih/Türü (Haber /Köşe
Haber Başlığı
Yazısı)
Her Gece Aynı
04 Temmuz 2020/ Yerlerinden Ya1 K.Y:Gökçer Tahinci- ralananlar, İstanoğlu
bul Sözleşmesi ve
Aile Yapısı

2

06 Temmuz 2020/ K.Y: Bu Geri Gidiş NeFikret Bila
den?

3

18 Temmuz 2020/ K.Y: Dört Cinayet, Bir
Gökçer Tahincioğlu
Sözleşme

4

Kadın Dernekleri
20 Temmuz 2020/ K.Y:
Yalnız BırakılmaFikret Bila
malı

5

Öldürülmek Bi22 Temmuz 2020/ K.Y:
zim Suçumuz DePınar Doğu
ğil

6

7

Saadet Partisi lideri Temel Kara25 Temmuz 2020/ Ha- mollaoğlu: İstanber
bul Sözleşmesi
Cinsiyeti Ortadan
Kaldırmak İstiyor
Koç, Sabancı, Borusan ve Eczacı26 Temmuz 2020/ Ha- başı'ndan İstanbul
ber
Sözleşmesi’ne
Destek; "Korumaya ve Bağlı
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Yorum
Tahincioğlu yazısında, doğrudan şiddete uğrayan kadınların
kısa öykülerine yer vermekte,
eşitlikçi bir dille sözleşmenin
önemini vurgulamaktadır.
Bila yazısında, sözleşmeden
çıkılması tartışmalarını “geri
gidiş” olarak yorumlamakta,
tartışılan maddelerin bu kadar
eleştirilmesinin doyucu hiçbir
gerekçesi olmadığını feminist
bir bağlamda ifade etmektedir.
Yazıda, sözleşmeden çıkılması
tartışmaları eleştirilmekte, kadına şiddet olayları örnekleri
ile bu eleştiri kuvvetlendirilmektedir.Örneklendirme yazı
başlığında da kullanılmıştır.
Yazıda, sözleşmeye destek olmak amacıyla toplumsal muhalefetin öznelerinin ve muhalefet partilerinin dayanışma
içerisinde olması gerektiğinin
altı çizilmekte, eşitlikçi bir dil
kullanılmaktadır.
Doğu, yazısında sözleşmenin
eleştirilmesine dönük itirazını
feminist bir bağlam üzerinden
ortaya koymaktadır.
Haberde, Karamollaoğlu’nun
muhafazakâr kesimdeki hâkim
bakış açısını ortaya koyan sözleşme karşıtı ifadeleri kurgulama yapılmadan aktarılmıştır.
Haberin başlığında sözü geçen
kurumların sözleşmeyi toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayarak desteklemeleri, doğrudan alıntılarla aktarılmaktadır.
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8

26 Temmuz 2020/ Haber

9

28 Temmuz 2020/ Haber

10

29 Temmuz 2020/ Haber

11

30 Temmuz 2020/ Haber

Kalmaya Davet
Ediyoruz"
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'ne Destek: Yapılması Gereken
'Rahatsızlık Yaratan'
Maddeleri
Çözüme Kavuşturmak
Sosyal Medyada
Erkek Şiddetine
Karşı Siyah-Beyaz Dalga: #İstanbulSözleşmesiYaşatır
Beşiktaş Belediyesi, İlçenin Dört
Bir Yanına İstanbul Sözleşmesi'ni
Yerleştirdi
Kadınlar, Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde Buluşacak: Bir Parti
MYK'sında Bizleri İlgilendiren
Bir Kararın Verilebiliyor Olmasına
İtirazımız
Var!

Haber içeriğinde, KADEM
sözcülerinin ifadeleri yorum
yapılmadan aktarılmıştır.

Haber içeriğinde, sosyal medyada sözleşmeye destek doğrultusunda başlatılan kampanya yorum yapılmadan duyurulmaktadır.
Haber içeriğinde, belediyenin
farkındalık çalışmaları yer bilgisi verilerek aktarılmaktadır.

Haber içeriği doğrudan haberin başlığına yansıtılmaktadır.
Haberde, kadınların sözleşmenin uygulanması için başlattıkları kampanya ayrıntılı biçimde duyurulmaktadır.

Kaynak: https://t24.com.tr/

T24 gazetesi, sözleşmeye geniş toplumsal kesimlerden, sivil toplum
örgütlerinden ve siyasi partilerden gelen destekleri sistematik olarak haberleştirmiştir. Haberlerin şematik ve mikro çözümlemesi yapıldığında öncelikle haber başlıkları, ana metinler sözleşmenin desteklenmesi ve bu desteğin kitlesel olarak arttırılması gerektiğini gösteren bir bağlam üzerinden
kurgulandığı görülmektedir. Haberlerde seçilen ifadeler, dilin bağlamı ve
retorik çözümlemesi metinlerin altındaki feminist söylemi ortaya koymaktadır. Örneğin, 29 Temmuz tarihli Beşiktaş Belediyesi’nin farkındalık çalışması üzerine yapılan haberde, tanıklık ve sayısal veri aktarımında bulunarak toplumda sözleşme ile ilgili bilginin yetersiz olduğu ve sözleşmenin
topluma anlatılarak desteklerin etkin duyurulması ile sözleşme üzerindeki
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toplumsal onayın arttırılabileceğine dair bir fikirsel arka plan bulunmaktadır. Haberde, toplumda sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını ortaya çıkaran İstanbul Ekonomi Araştırma’nın sahibi Can
Selçuki’nin ifadelerine yer verilmiştir: “Şirketin sahibi Can Selçuki, 12
ilde bin 537 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda vatandaşların İstanbul Sözleşmesi'ni Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırdığının ortaya
çıktığını aktarmıştı. Selçuki, ‘Sözleşmeden çıkılmasını destekleyen yüzde
9'a sebebini sorduğumuzda boğazların güvenliği cevabı verenlerden sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını anladık’ demişti.”
Temmuz ayında yapılan haberler az sayıda olup; öte yandan bu dönemde etkili köşe yazıları kaleme alındığı görülmektedir. Bu dönemde iki
yazı kaleme alan Gökçer Tahincioğlu, 04 Temmuz’daki yazısında “Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nun verilerini aktarmıştır. “…Sadece haziran ayında 27 kadın öldürüldü. Cinayetlerin yüzde 41'ini, evli oldukları erkekler işledi. Eskiden birlikte oldukları erkekler, babalar, akrabalar katletti kadınları. Çok azı, tanımadıkları biri tarafından öldürüldü”
ifadelerinde ve yazının devamında, sözleşmenin kadınları yaşatma gücü
olduğuna ilişkin bir bağlam oluşturmaktadır. 18 Temmuz’daki yazısında
ise, kadınların ailelerin sürmesine ilişkin kurban edilmemesi gerektiğini şu
sözleriyle ifade etmiştir: “Kaldırmak da kolay sözleşmeyi. Meclise gelir,
benzer konuşmalar yapılır kutsal aile üzerine, eller kalkar, Türkiye hukukundan kaldırılır sözleşme. Bir çentik daha atılır, Türkiye’nin ve kutsal ailelerin siciline. Hakikat ise bir yanda kalır…” Köşe yazılarındaki dilin
açıkça kadın haklarından yana kurulduğu ve sözleşmeye dönük etkin bir
destek içerdiği görülmektedir. Yazılarda bu açıdan muhafazakâr kesimlerin konuya yaklaşımları da eleştirilmektedir.
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Tablo 5. Duvar Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01 Temmuz- 30 Temmuz 2020
Tarih /
Türü (Haber /Köşe Ya- Haber Başlığı
zısı)
1 02 Temmuz 2020 / Numan Kurtulmuş: İstanbul
Haber
Sözleşmesi'nin İmzalanması
Yanlıştı

Yorum
Haber başlığında doğrudan
alıntı yapılarak, Kurtulmuş’un sözleşme tartışmalarının başlangıcını oluşturan çıkışı, kurgulama yapılmadan aktarılmıştır.

2

05 Temmuz 2020 / Bir garip imza hikâyesi: İs- Yazar, köşesinde İstanbul
K.Y: Ceren Akçabay tanbul Sözleşmesi
Sözleşmesi’nin 10 yıllık tarihini, neden 2020’de tartışma konusu haline geldiğini ele almakta ve toplumsal mücadelenin yükseltilerek sözleşmenin desteklenmesi gerektiğini eşitlikçi bir
dille ifade etmektedir.

3

09 Temmuz 2020/ AK Partili Kalsın'dan İstanHaber
bul Sözleşmesi Tepkisi: 9 yıl
Sonra Niye Günah Keçisi Haline Geldi?

4

5

Haber başlığında doğrudan
Kalsın’ın ifadeleri kullanılarak, AKP’li kadınların da
sözleşmenin yanında oldukları vurgulanmak istenmiştir.
14 Temmuz 2020/ İstanbul Sözleşmesi Tartış- Haber içeriğinde, Kalsın
Haber
ması: KEFEK Başkanı Deği- yerine Aksal’ın KEFEK
şiyor
başkanlığına
getirilmesi,
manidar bir değişim olarak
yorumlanarak aktarılmakta;
AKP içerisindeki tartışma
ve çelişkilerin büyüdüğü
gösterilmek istenmektedir.
15 Temmuz 2020/ Erdoğan'dan İstanbul Sözleş- Haber içeriğinde, AKP içeHaber
mesi İçin Talimat
risinde tartışmalı hale gelen
sözleşme üzerinde farklı seçeneklerin değerlendirilebileceği aktarılmaktadır.
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19 Temmuz 2020/ İstanbul Sözleşmesi'ne El Sü- Haberde, Ankara Kuğulu
Haber
rülmesine İzin Vermeyeceğiz Park’ta bir araya gelen kadınların sözleşmeye destek
eylemi aktarılmış, aktarım
kuvvetlendirilmek için eylemcilerden birinin sözleri
haber başlığına çıkarılmıştır.
Sözleşmesi'nden Yazı, Çelik’in K. Bakırcı
7 20 Temmuz 2020/ “İstanbul
K.Y: (Söyleşi)
Çekilmek, Devlet Eliyle Ay- ile gerçekleştirdiği röporÖzlem Akarsu Çelik rımcılık Oluşturur”
taja dayanmaktadır. Söyleşide, sözleşmenin hukuki
kazanımları vurgulamakta,
sözleşmeden çıkılması olasılığı ve yaratacağı mağduriyetler değerlendirilmektedir.
2020/ İstanbul Sözleşmesi’nde 3 Haberde, sözleşmenin akı8 21Temmuz
Haber
Seçenek: Ağırlık Niyet Mek- betine yönelik farklı setubu
naryo kurguları değerlendirilmektedir.
2020/ İstanbul Sözleşmesi Neden Yazar, İstanbul Sözleş9 21Temmuz
K.Y: Berrin Sönmez Tartışılıyor?
mesi’nin neden 10 sene
sonra tartışma konusu haline getirildiğini feminist
tezlerle irdelemektedir.
10 22 Temmuz 2020/ TÜSİAD: İstanbul Sözleş- Haberde, TÜSİAD ve birHaber
mesi Yaşatır
çok kitle örgütünün sözleşmeye verdiği güçlü destek
feminist bir bağlam üzerinden haberleştirilmektedir.
6

11 25 Temmuz 2020/ AK Parti'nin Yüzde 49.7'si İs- Haberde, Metropoll’ün uyHaber
tanbul Sözleşmesi'ni Savunu- guladığı anket sonuçları yoyor
rumlama yapılmadan aktarılmıştır.
12 25 Temmuz 2020/ Koç Holding: İstanbul Söz- Haber başlığında, doğrudan
Haber
leşmesi Korunsun
alıntılama yapılmak suretiyle Koç Holding'in sözleşmeye verdiği destek aktarılmaktadır.
13 26 Temmuz 2020/ TYS'den Çağrı: İstanbul Söz- Haberde, Türkiye Yazarlar
Haber
leşmesi’ni Uygulayın
Sendikası’nın sözleşmeye
desteği doğrudan alıntı ve
aktarımlarla verilmiştir.
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14 26 Temmuz 2020/ Kadınlar Mahallelerde, Semt Haber içeriğinde, sözleşHaber
Pazarlarında İstanbul Sözleş- meye destek amacıyla germesi’ni Anlatacak
çekleşen sokak eylemine
dönük yer ve zaman bilgisi
aktarılmış, süreç içerisinde
gerçekleşmesi beklenen eylemlerin de programı duyurulmuştur.
15 28 Temmuz 2020/ Akşener: İstanbul Sözleşme- Haberde, Akşener’in sözHaber
si'ni Uygulayın
leşmeye dönük desteği yorumlama yapılmadan aktarılmıştır.
16 31 Temmuz 2020/ İstanbul Sözleşmesi'ne Po- Yazar, yazısında Polonya
K.Y: Harun Güney lonya’dan bakmak
ve Türkiye örneklerini kıAkgül
yaslamakta; her iki ülkede
de sağcı hükümetlerin sözleşmeden çıkılması isteğine
karşı toplumsal muhalefet
odaklarının vermesi gereken mücadelenin unsurlarını değerlendirilmektedir.
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/

Duvar gazetesi, aynı çizgide yer alan Cumhuriyet ve T24 gazeteleri
gibi farklı kesimlerden gelen destekleri haberleştirirken; bazı haberlerinde
ise AKP içerisinde sözleşme meselesindeki çatladığın büyüdüğünü vurgulayan temalar işlemiştir. Örneğin, 14 Temmuz’da çıkan haberde, Meclis
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı’na sözleşmenin kesin
bir şekilde arkasında duran Canan Kalsın yerine Fatma Aksal’ın getirilmesi
AKP içindeki fikir ayrılıklarını göstermesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yansıtılmaktadır. Yine partideki tartışmaları gözle görünür kılan haberlerden bir diğeri, 25 Temmuz’da, “AK Parti'nin Yüzde 49.7'si İstanbul Sözleşmesi'ni Savunuyor” başlıklı haberdir. Haberin başlığında kullanılan sayısal veri, iktidar partisinin sözleşme konusunda neredeyse ikiye
bölündüğü vurgulamaktadır. AKP içerisindeki fikir ayrılığını gösteren çarpıcı bir diğer örnek, Metropoll araştırma şirketinin verilerinin kullanıldığı
haberdir. 25 Temmuz tarihli haberin girişinde, “Metropoll araştırma şirketi
İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Halkın
yüzde 64’ü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesine karşı çıkıyor.
Sözleşmeden çekilmeyi tartışan hükümete destek yüzde 17’de kalıyor. AK
Parti tabanının yüzde 49.7’si de sözleşmeye olumlu bakıyor” ifadeleri ile
aktarım desteklenmektedir.
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Diğer haberlerde, Koç Holding ve TÜSİAD, Türkiye Yazarlar Sendikası gibi örgütlenmelerin destek açıklamaları aktarılmaktadır. Öte yandan,
bu dönemde Temmuz ve Ağustos ayında kadın örgütlerinin gerçekleştirmeyi planladığı protesto eylemlerinin takvimleri duyurulmuştur. Sözleşmenin toplumsal muhalefetin özneleri tarafından da güçlü şekilde savunulduğu ortaya konulmaktadır. Bu açıdan, haberlerde feminist bir arka planın
olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların düzenlediği gösteriler hakkında haberlerde, yapılan açıklamalar ve etkinliklerden hareketle nötr bir
dille aktarıldığı görülse de, söylemsel arka planda toplumdaki bu duyarlılığın olumlandığı görülmektedir. Örneğin, 26 Temmuz’da yapılan haberin
girişinde kullanılan, “İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan saldırıları konuşmak için Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda buluşmak isteyen kadınlar polis tarafından engellendi. Sloganlar atarak Beşiktaş'a yürüyen kadınlar burada bir forum gerçekleştirdi. Görüş ve önerilerin paylaşıldığı forumun sonunda bir yol haritası oluşturan kadınlar, İstanbul’un çeşitli semtlerine giderek İstanbul Sözleşmesi’ni anlatmaya karar verdi” ifadelerinde, engellemelerle karşılaşan kadınların ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceklerini gösteren bir arka plan kurulmaktadır. Özellikle, Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformu, Kadın Meclisi gibi demokratik kadın kitle
örgütlerinin aktarımları yoğun bir şekilde işlenmektedir.
Duvar gazetesinde Temmuz ayında kaleme alınan köşe yazılarında,
sözleşmeye desteği dile getiren feminist temalar yoğun şekilde işlenmektedir. Örneğin, 21 Temmuz’da Berrin Sönmez yazısını “İstanbul Sözleşmesi dâhil bütün kazanımlarda kanı, emeği, alın teri, zihin gücü, mücadele
azmi olan kız kardeşlerimize de mevcut ve gelecek bütün kız çocuklarımıza da borçlu olduğumuz bilinciyle yaşamakta olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir” sözleriyle sonlandırmakta, sözleşme özelinde kadın hakları
söylemini kuvvetli bir şekilde vurgulamaktadır.
Özetle, Cumhuriyet, T24 ve Duvar gazetelerinin Temmuz ayına ilişkin haber ve yazı metinlerinde kullanılan raporlar, tanık aktarımları ve haberlere atılan dikkat çekici başlıklar sözleşmeye verilen desteğin oluşturduğu feminist bağlamı net şekilde desteklemektedir. Bu destek, köşe yazılarında çok açık ifadelerle ortaya konulmaktadır. Benzer bir eğilimi Ağustos ayına ait haber verilerinde de görmek mümkündür.
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Tablo 6. Cumhuriyet Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Ağustos- 31 Ağustos 2020
Tarih/
Türü (Haber /Köşe
Yazısı)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Haber Başlığı

Yorum

01 Ağustos 2020 / KADEM, İstanbul Sözleş- Sözleşmeye ilişkin olarak muHaber
mesi'nde net tavrını ortaya hafazakâr çevre tarafından gökoydu
rüşü önemli görülen KADEM'in tavrına yer veren haber başlığı, haber içeriğini
doğrudan yansıtmamaktadır.
01 Ağustos 2020 / TGS'den 'İstanbul Sözleş- Türkiye Gazeteciler SendikaHaber
mesi' açıklaması: Kadına sı'nın adı kısaltma ile başlıkta
yönelik şiddet haberleri bi- verilmiş ve sendikanın sözleştene kadar mücadelemiz meye ilişkin tutumu "şiddet
sürecektir
haberleri" üzerinden vurgulanmıştır.
02 Ağustos 2020 AKP içinde İstanbul Söz- Sözleşmeye ilişkin parti için/ Haber
leşmesi çatlağı büyüyor
deki tartışmalar "çatlak" benzetmesi ile verilmiştir.
02 Ağustos 2020 / KADEM'den LGBTİ+'ları KADEM'in LGBT+ ile ilgili
Haber
hedef alan açıklama
açıklamasının içeriğine yer verilmeden, başlıkta "hedef alan"
ibaresi ile söz konusu açıklamaya tepki dile getirilmiştir.
02 Ağustos 2020 / Cübbeli, İstanbul Sözleş- Kişi bilgisinin yer aldığı başHaber
mesi'ni hedef göstererek lıkta, haber içeriği "hedef gösçağrı yaptı
termek" ibaresi ile verilmiştir.
03 Ağustos 2020 / Abdurrahman Dilipak ile Kişi bilgileri verilmekte birHaber
İbrahim Karagül birbirine likte konu bilgisi verilmeden
girdi
enformasyon eksiltimi yapılmıştır.
04 Ağustos 2020 / Erdoğan'a sunulan İstanbul Rapor içeriği ve raporu hazırHaber
Sözleşmesi raporunu ha- layanlar ile ilgili bilgi verilmezırlayanlar geri adım attı den, bir haberin devamı niteliğinde başlık kullanılmıştır.
04 Ağustos 2020 / FatmanurAltun'dan homo- Başlık, bir kişinin söylemi
Haber
fobi itirafı: "LGBT'nin en üzerinden üretilmiştir.
büyük düşmanı Erdoğan'dır"
05 Ağustos 2020 / Kamu Baş denetçisi Mal- Kişi ve konu bilgisinin verilHaber
koç: İstanbul Sözleşme- diği başlıkta, başvuru nedenlesi'yle ilgili 200'e yakın baş- rine yer verilmemiştir.
vuru aldık
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10 05 Ağustos 2020 / TFF Birinci Lig ekibinden
Haber
İstanbul
Sözleşmesi'ne
destek
11 05 Ağustos 2020 / TTB'den 'İstanbul SözleşHaber
mesi' uyarısı: "Çocuklar
zorla evlendirilir"
12 05 Ağustos 2020 / Abdurrahman Dilipak hakHaber
kında suç duyurusu

13 05 Ağustos 2020 / Yandaşın dilinden İstanbul
Haber
Sözleşmesi kavgası: Kafa
yarılıyor, göz patlıyor
14 05 Ağustos 2020 / Erdoğan’ın eski sağ kolu:
Haber
İki kararla Davutoğlu ve
Babacan'a ağır darbe

15 05 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi baK.Y: Deniz Yıldı- hane
rım
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Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır.
Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır.
Kişi ve konu bilgisinin verildiği başlıkta, suç duyurusunun
kim/kimler tarafından hangi
gerekçe ile yapıldığı belirtilmemiştir.
Sözleşme ile ilgili büyüyen
tartışmalar başlıkta, kişi, yer,
zaman ve konu bilgisi verilmeden, enformasyon eksiltimi
yoluyla aktarılmıştır.
Haber içeriği başlıkta verilmemiştir. İçerikte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski
metin yazarı ve eski AKP Ankara
Milletvekili
Aydın
Ünal'ın, Erdoğan’ın Ayasofya
ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararının, bu kararları
eleştiren söz konusu iki lidere
ağır darbeler verdiğini savunan görüşleri yer almaktadır.
Başlık köşe yazısının içeriğine
dair bilgi vermemektedir.İçerikte ise yazar, Ayasofya kararından da cesaret alan tarikat,
cemaat yapılarının sözleşmenin iptali talebi etrafında iç
birliklerini sağladıklarını ve
bunun iktidara “toplumsal
alanı, toplumsal yaşama dair
kuralları benim istediğim şekilde belirle” demeye başladıklarının işareti olduğunu ve
bu durumun İstanbul Sözleşmesi bahanesi altında, toplumsal iktidarın kimde olacağı konusunda yeni bir güç savaşına
işaret ettiğini aktarmaktadır.
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Sözleşmesi:
16 06 Ağustos 2020 / İstanbul
Haber
ÇYDD'den milletvekillerine açık mektup
17 06 Ağustos 2020 / 153 kadın edebiyatçıdan
Haber
İstanbul Sözleşmesi bildirisi
18 07 Ağustos 2020 / Erdoğan'ın İstanbul SözHaber
leşmesi'ni
savunduğu
Twitter paylaşımı ortaya
çıktı!
19 07 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi ve siK.Y: Ali Sirmen yasal İslam
20 11 Ağustos 2020 / AKP Kadın Kolları BaşHaber
kanı: Bardağı taşıran son
damla oldu
21 14 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi: 345
Haber
erkek 'Erkeklik öldürüyor;
İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek kadınlara destek verdi
22 14 Ağustos 2020 / Numan Kurtulmuş Aile
Haber
Kongresi'nde: Milletlerin
geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüs
Abdurrah23 14 Ağustos 2020 / Erdoğan'dan
Haber
man Dilipak'a tepki
24 15 Ağustos 2020 / AKP'li Mehmet Özhaseki:
Haber
Kadına şiddeti İstanbul
Sözleşmesi değil benim
inancım engelliyor
25 18 Ağustos 2020 / AKP Sözcüsü Ömer ÇeHaber
lik'ten İstanbul Sözleşmesi
açıklaması

26 20 Ağustos 2020 / 'Kadın düşmanlığını iktiK.Y: Abidin Yağ- dar politikası haline getirimur
yorlar'
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Başlık haber içeriğini yansıtmakla birlikte, mektup içeriğine yer verilmemiştir.
Başlık haber içeriğini yansıtmakla birlikte,bildiri içeriğine
yer verilmemiştir.
Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır.
Başlık köşe yazısının konusu
ile ilgili bilgi vermekle birlikte, içeriğine dair bilgiyi
içermemektedir.
Kişi bilgisi verilen başlıkta,
haber içeriğine dair bilgi verilmemektedir.
Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır.

Kişi bilgisi verilen başlıkta,
haber içeriğine dair bilgi verilmemektedir.
Kişi bilgilerinin verildiği başlıkta, haber içeriğine dair bilgi
verilmemektedir.
Sözleşme tartışmalarında muhafazakâr görüşlerin argümanlarının yansıtıldığı başlık, haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır.
Kişi bilgisi verilen başlıkta,
haber içeriğine dair bilgi verilmemektedir. İçerikte, Çelik'in
"kadını da aileyi de korumaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklaması yer almaktadır.
Kişi, yer ve zaman bilgilerinin
yer almadığı başlık, iktidar politikalarına eleştiriyi yansıtmaktadır.
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27 20 Ağustos 2020 / Cemaatlere boyun eğili- Kişi, yer ve zaman bilgilerinin
K.Y: Orhan Bur- yor, AKP’li kadınlar hiçe yer almadığı başlık, sözleşme
salı
sayılıyor
ile ilgili tartışmalar vurgulanmıştır.
28 23 Ağustos 2020 / AKP’ye yakınlığıyla bili- Başlıkta yer alan rapora ilişkin
Haber
nen
Anadolu
Plat- içeriğe yer verilmeden "tartışformu’ndan tartışmalı ra- malı rapor" olduğu vurgulanpor
mıştır. İçerikte söz konusu raporda İstanbul Sözleşmesi’nde
feminist bir dil olduğu, kadının beyanının esas alınması
“ilkel ve kindar bir kabile töresinden esinlenmedir” denildiği, yer almaktadır.
29 29 Ağustos 2020 / Hedefte yine İstanbul Söz- Kişi, yer ve zaman bilgilerinin
Haber
leşmesi var!
yer almadığı başlıkta, sözleşmeye karşı söylemleri vurgulamak için "hedef" ibaresi kullanılmıştır.
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/

Cumhuriyet gazetesinde 2020 Ağustos döneminde araştırmaya dâhil
edilen haber metinlerinin mikro yapısının çözümlenmesinde sentaktik olarak haber metinlerinde kadına şiddetin önlenmesi, kadın hakları gibi ifadeler ile İstanbul Sözleşmesi’nin kazanımlarına, savunulmasına ve önemine
vurgu yapıldığı görülmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ne dair haberlerin sunumunda genel olarak ardalan ve bağlam bilgisine yer verildiği, haberdeki
olayın neden meydana geldiğine dair okuyucuya açıklama yapıldığı, ana
haber metininin altında sözleşmeye dair açıklayıcı bilgiler veren haber metinlerinin yer aldığı görülmüştür.
Yazarlara ait yazılarda da İstanbul Sözleşmesi’nin kadın haklarına
yaptığı katkı vurgulanmış, ayrıca kadına yönelik şiddetin bir politika sorunu olarak iktidarı ilgilendirdiği ancak iktidarın belli kesimlerinin aile
kavramı üzerinden dini söylemler ile İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığıvurgulanmıştır. Örneğin, 5 Ağustos tarihli yazısında Deniz Yıldırım,
“Radikal yapılar İstanbul Sözleşmesi’ne kadını koruduğu için karşı çıkmıyorlar sadece; tanımlanmış toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasını
önlemek, yani ‘kadının yeri evidir; okumasın, çalışmasın’ demek için de
karşı çıkıyorlar… Tartışmanın özü budur. 'Aile yok oluyor’muş, eşcinsellik teşvik ediliyor’muş; hepsi gerçeğin örtüsüdür” sözleri ile kadın, toplumsal cinsiyet ve aile kavramları üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyenleri eleştirmiştir.
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Tablo 7. T24 Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01 Ağustos- 31 Ağustos 2020
Tarih/ Türü (Haber
/Köşe Yazısı)

1

2

Haber Başlığı

AKP’li Kaya’dan İstanbul
Sözleşmesi Çıkışı: Aya02 Ağustos 2020/ sofya’nın
Zincirlerinin
Haber
Kırıldığı Bir Atmosferde
Gündeme Oturtulmasını
Manidar Buluyorum
AKP Milletvekili Canan
Kalsın: İstanbul Sözleş03 Ağustos 2020/ mesi'nden Çıkalım DiyenHaber
ler Kadınlar Ve Çocuklar
İçin Ne Yapmayı Düşünüyor?

3

03 Ağustos 2020/ Kadınlar 4-5 Ağustos’ta
Haber
Alanlara Çıkıyor

4

FatmanurAltun'dan İstan04
Ağustos
bul Sözleşmesi Eleştirile2020/Haber
rine Tepki

5

05
Ağustos İzmir'de Kadınların Eyle2020 /Haber
mine Polis Müdahalesi

6

TTB'den İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: Ev İçi
05 Ağustos 2020/ Şiddet Suç Olmaktan ÇıHaber
kar, Kadın Cinayetleri
Katlanarak Artmaya Devam Eder

7

8

Kadınlar, İstanbul Sözleş05 Ağustos 2020 /
mesi İçin Buluşuyor: HakHaber
larımızdan Vazgeçmiyoruz!
100'den Fazla Kadın Ya05 Ağustos 2020/ zardan Ortak Bildiri: ŞidHaber
dete Hayır, İstanbul Sözleşmesi'ne Evet!
158

Yorum
Haberde, AKP’li Kaya’nın
sözleşmeye desteği kendi ifadeleri ile aktarılmaktadır.

Haberde, AKP’li Kalsın’ın
Hürriyet’e verdiği röportaj aynen aktarılmıştır.
Haber başlığında ifade edildiği üzere, haberde zaman ve
mekân bilgisine yer verilerek
kadınların eylem programları
ayrıntılı şekilde duyurulmaktadır.
Haberde, AKP’li Altun’un
sözleşmeyi eleştiren kesimlere verdiği tepki kurgulama
yapılmadan kendi ifadeleri ile
aktarılmaktadır.
Haberde, yer ve zaman bilgisine verilerek somut olay aktarılmaktadır.
Haber başlığında, TTB’nin
basın açıklamasından ifadeler
kullanılarak anlatım güçlendirilmiş; haber içeriğinde ise
sözleşmeden çıkılması halinde karşılaşılacak tablo, basın açıklamasından ifadelerle
aktarılmıştır.
Haberde, kadınların eylem
programları duyurulmaktadır.
Haberde, sözleşmeye destek
amacıyla hazırlanan bildirinin
imzacı listesi verilmekte, bazı
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imzacıların ifadeleri alıntılama yoluyla aktarılmaktadır.
Davutoğlu'ndan İstanbul
Sözleşmesi
Yorumu:
LGBT Dâhil, Türkiye'yi
05 Ağustos 2020/
Temel Ahlaki Mesele9
Haber
lerde Yaptırım Altına Sokan Bir Madde Söz Konusu Değil
AKP, Parti İçinde Görüş
05 Ağustos 2020/
Ayrılığına Neden Olan İs10 Haber
tanbul Sözleşmesi'ni Masaya Yatırıyor
Tunç Soyer'den İstanbul
Sözleşmesi
Eyleminde
05 Ağustos 2020/
Gözaltına Alınan Kadın11
Haber
ların Serbest Bırakılması
Çağrısı
05 Ağustos 2020/
Erdoğan İlk Kez Yönete12 K.Y: Mehmet Yılmiyor
maz
AKP’li Mehmet Metiner:
Kimin Üstüne Yürüyorsu06 Ağustos 2020/
nuz, Kime Kılıç Gösteri13
Haber
yorsunuz; KADEM Düşmanımız Mı Bizim?
14

06 Ağustos 2020/
Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Dev 'İstanbul
Sözleşmesi' Pankartı

Af Örgütü'nden İstanbul
07 Ağustos 2020/
Sözleşmesi İçin İmza
15 Haber
Kampanyası: Vazgeçmiyoruz!
Odun pazarı Belediyesi
07 Ağustos 2020/
Evlenenlere İstanbul Söz16 Haber
leşmesi Kitapçığı Vermeye Başladı
07 Ağustos 2020/
Erdoğan Kadınları Kay17 K.Y: Mehmet Yılbetmekten Korkuyor
maz
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Haber başlığında, Davutoğlu’nun konuya ilişkin görüşleri doğrudan aktarılarak
anlatım güçlendirilmiştir.
Haber içeriğinde, sözleşmenin
akıbeti hakkında kurgulama
yapılmaktadır.
Haber başlığında, Soyer’in
ifadeleri kullanılmış; konuya
doğrudan dikkat çekilmiştir.
Yazının başlığından anlaşıldığı üzere, iktidar partisinin
sözleşme üzerindeki politikaları eleştirilmekte, AKP içerisindeki çatlağın giderek büyüdüğü vurgulanmaktadır.
Haberde, Metiner’in sözleşme
üzerinden
Erdoğan
ve
AKP’ye yüklenildiğini ifade
ettiği açıklamaları yorumlama
yapılmadan aktarılmaktadır.
Haber içeriğinde, kurgulama
yapılmadan somut olay, zaman ve mekân bilgisi ile aktarılmaktadır.
Haberde, Af Örgütü’nün kampanyası hakkına bilgilere ve
duyuru metnine yer verilmektedir.
Haberde, sözleşmeye destek
doğrultusunda
belediyenin
başlattığı uygulama aktarılmaktadır.
Yazıda, başlıkta ifade edildiği
üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleşme üzerinde tabanı ve toplumun diğer kesim-
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18

09 Ağustos 2020/
Haber

19

09 Ağustos 2020/
Haber

20

10 Ağustos 2020/
Haber

21

11 Ağustos 2020/
Haber

22

11 Ağustos 2020/
Haber

23

11 Ağustos 2020/
Haber

24

11 Ağustos 2020/
Haber

25

12 Ağustos 2020/
Haber

26

12 Ağustos 2020/
Haber

leri arasında kaldığı vurgulanarak, sözleşmenin geleceği
tartışılmaktadır.
Haber içeriğinde, sözleşme
Akademisyen ve Hukuküzerinde görüş bildiren akadeçular İstanbul Sözleşmesi
misyen ve hukukçuların ifadeTartışmalarına İlişkin Ne
leri yorumlama yapılmadan
Düşünüyor?
aktarılmaktadır.
STK ve Kadın Dernekleri
Gözünden İstanbul Söz- Haberde, farklı STK’lardan
leşmesi Tartışması; Ne- kişilerin sözleşme lehine açıkden Başladı, Önümüzdeki lamaları aynen aktarılmıştır.
Süreç Ne Getirecek?
26 Kurumdan İstanbul Haberde, başlıkta ifade edilen
Sözleşmesi Açıklaması: 26 kurum sayılarak destek
Çıkmanın Değil Uygula- açıklamaları yorumlama yamanın Yollarını Arayın! pılmadan aktarılmaktadır.
CHP Kadın Kolları Genel Haberde, CHP kadın örgütleBaşkanı Aylin Nazlı- rinin eylem planları kurguaka’dan İstanbul Sözleş- lama yapılmadan aktarılmakmesi Talimatı
tadır.
Eski AKP'li Vekil Uslu'dan İstanbul Sözleşmesi Yorumu: Cinsel Yö- Haberde, Uslu’nun tespitleri
nelim Ve Geleneksel De- başlığa çıkarılarak aktarım
ğerler Kalkanının Ardında güçlendirilmektedir.
Nafaka Hakkı Ve Erken
Yaşta Evlilikler De Var
Haberde, farklı siyasi partilerİstanbul Sözleşmesi Tarden kişilerin sözleşme üzerine
tışması Siyasi Partiler Tagörüşleri yorum bilgisi katılrafında Nasıl İlerliyor?
madan aktarılmaktadır.
'Cübbeli Ahmet': Ayasofya’nın
açılışından
Haberde, söz konusu kişinin
sonra gündem değiştiraçıklamaları kurgulama yapılmek için İstanbul Sözleşmadan aktarılmıştır.
mesi’ni köpürtenler iyi niyetli değil
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: İs- Haberde, Nazlıaka’nın açıklatanbul Sözleşmesi Kır- maları yorumlama olmaksızın
mızı Çizgimizdir; Gide- aktarılmaktadır.
cek Olan Sizsiniz!
Hukukçu Nesibe Kırış: İs- Haberde, Kırış’ın ifadeleri fetanbul
Sözleşmesi'ne minist bir dile işaret etmekte-
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27

13 Ağustos 2020/
Haber

28

13 Ağustos 2020/
Haber

29

13 Ağustos 2020/
Haber

30

14 Ağustos 2020/
Haber

31

15 Ağustos 2020/
Haber

32

18 Ağustos 2020/
Haber

33

19 Ağustos 2020/
Haber

34

20 Ağustos 2020/
Haber

İmza Atarken Daha İleri- dir. İçerikte, Kırış’ın “Müslüdeydik, Şimdi Muhafa- man kadın feminist olamaz
zakârlaştık
diye bir şey yok” ifadeleri alt
başlığa taşınmış; ifade vurgulanmıştır.
Son Bir Ayda En Az 32
Kadının Öldürüldüğünü Haber başlığında, KaftancıAçıklayan CHP'li Kaftan- oğlu’nun ifadeleri başlıkta
cıoğlu: İstanbul Sözleş- kullanılarak vurgulu bir aktamesi’ne Karşı Çıkmak Ci- rım sağlanmıştır.
nayetlere Ortak Olmaktır
52 Barodan Kamu Denet- Habere konu olan barolar ayçiliği’ne İstanbul Sözleş- rıntılı bir şekilde yazılarak akmesi Başvurusu
tarılmaktadır.
Erdoğan'dan
Dilipak'a:
Kadınlarımızın Onuruna,
İffetine En Küçük Saldı- Haberde, Erdoğan’ın ifadeleri
rıya Müsaade Etmeyiz; hiçbir kurgulama yapılmadan
Kirli Yakıştırmalar Yapan aktarılmıştır.
Köşe Yazarlarını Kınıyorum
CHP İstanbul İl Örgütü, Haberde, CHP’nin kampanİstanbul Sözleşmesi İçin yası duyurulmakta, hiçbir yoSahaya Çıkıyor
ruma başvurulmamaktadır.
AKP'den İstanbul SözleşHaberde, AKP’nin sözleşme
mesi İçin Çalışma: 'Cinsel
üzerine uygulayabileceği seYönelim' ve 'Toplumsal
naryolar kurgu ile aktarılmakCinsiyet Kimliği' İfadeletadır.
rine Şerh Gündemde
Haberde, yaklaşan MYK günAKP MYK'nın Ana Gündemine ilişkin maddeler sırademi İstanbul Sözleşmesi
lanmıştır.
Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, İstan- Haber başlığında, somut olay
bul Sözleşmesi'ni Hedef özetlenmekte, haber içeriAldı; CHP'li Nazlıaka ğinde ise olay yorumlama yaDâhil 3 İsim Hakkında pılmadan detaylı şekilde aktaSuç Duyurusunda Bu- rılmaktadır.
lundu
Kulis: AKP’nin Hukukçu
Milletvekilleri İstanbul Haberde, Türkiye gazetesinde
Sözleşmesi'nde İki Mad- kurgulama yapılarak verilen
denin Yeniden Yazılma- haber aynen aktarılmaktadır.
sına Karar Verdi
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20 Ağustos 2020/
35 K.Y: Mehmet Yılmaz

36

23 Ağustos 2020/
Haber

37

23 Ağustos 2020/
Haber

38

23 Ağustos 2020/
Haber

39

24 Ağustos 2020/
Haber

40

24 Ağustos 2020/
Haber

41

28 Ağustos 2020/
K.Y: Fikret Bila

42

31 Ağustos 2020/
Haber

Yılmaz, yazısında ailenin korunması kaygısıyla sözleşmeden vazgeçilmemesi gerektiKadını Korursan, Aileyi
ğini, kadının korunmasının
Korursun
öncelik olduğunu eşitlikçi bir
argümanla değerlendirmektedir.
Anadolu Platformun'dan
İstanbul Sözleşmesi Ra- Haber başlığında, sözleşmeye
poru: Eşcinsel Birliktelik- karşıt olan grupların hangi
ler ve Günah Olarak Ta- maddeler üzerinden karşıtlık
nımlanan Eylemler Meş- geliştirdikleri aktarılmaktadır.
rulaştırılıyor
Eşitlik İçin Kadın Platformu: İstanbul Sözleş- Haberde, EŞİK temsilcisinin
mesi’nin Tek Bir Madde- açıklamaları doğrudan alıntısinden Bile Vazgeçmiyo- lanarak verilmektedir.
ruz!
Haberde, sözleşmeye destek
CHP İstanbul İl Örgütü,
için CHP’nin hazırladığı kamİstanbul Sözleşmesi İçin
panya programı duyurulmakYarın Sahaya Çıkıyor
tadır.
Haberde, farklı belediyelerin
CHP'li
Belediyelerden
sözleşmeye destek için sözYeni Evlenenlere İstanbul
leşme metnini evli çiftlere daSözleşmesi Kitapçığı
ğıtması olayı aktarılmaktadır.
CHP İstanbul İl Örgütü,
İstanbul Sözleşmesi İçin Haberde, somut olay ve olaya
Sahaya Çıktı; Kaftancı- ilişkin açıklamalar kurgulama
oğlu, Eleştirilere Tek Tek yapılmadan aktarılmaktadır.
Yanıt Verdi
Bila, yazısında sözleşmenin
neden günah keçisi haline geKadın Öldürme Özgür- tirildiğini irdelerken, kadın cilüğü
nayetlerine yönelik istatistiki
verilere başvurarak anlatımı
kuvvetlendirmektedir.
CHP İstanbul İl Başkanı Haberin uzun başlığında ifade
Kaftancıoğlu,
İstanbul bulduğu üzere, haber içeriSözleşmesi İçin İlçe İlçe ğinde Kaftancıoğlu’nun yüGeziyor;
Vatandaşlara rüttüğü faaliyetlere ayrıntılı
Sözleşmeyi Anlatıyor
şekilde yer verilmiştir.

Kaynak: https://t24.com.tr/

T24 gazetesinde Ağustos döneminde çıkan haber başlıkları, girişleri
ve ana metinleri analiz edildiğinde, Cumhuriyet ve Duvar gazetesinde yer
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alan haberlere benzer bir şekilde sözleşmenin etkin bir biçimde tüm maddeleriyle uygulanması yönünde irade ortaya koyan kişi ve grupların faaliyetlerinin önemli bir grubu oluşturduğu görülmektedir. Ağustos ayında yapılan sokak gösterilerine katılım ve bazı gösterilere yönelik polis müdahalesinin aktarıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, sözleşmeye destek veren kitle örgütleri ve kişilerin basın açıklamaları tıpkı Temmuz ayındaki
gibi düzenli olarak aktarılmıştır. Bunlar arasında, Sosyal Demokrasi Vakfı,
Türk Tabipler Birliği Demokratik Alevi Dernekleri, Eşit Hakları İzleme
Derneği ve pek çok sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Buna ek olarak,
Uluslararası Af Örgütü’nün örgütlediği imza kampanyası haberleştirilmiştir. Sözleşmenin halka anlatılması noktasında önemli bir haber, Eskişehir
Odunpazarı Belediyesi ile başlayan ve İzmirli belediyelere de genişleyen
yeni evlilere sözleşme kitapçığının dağıtılması kampanyası ile ilgili haberlerdir. Görüldüğü gibi gerek örgütsel gerek bireysel düzeyde toplumsal
muhalefetin sözleşmenin uygulanması için verdiği destekler ağırlıklı olarak haberleştirilmektedir.
CHP’nin başlattığı kampanyanın aşamaları, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın
açıklama, eylem ve etkinlikleri sürekli olarak haberlere konu edilmiştir.
Buna ek olarak diğer muhalefet partileri Deva Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan’ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ve İyi
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in destek açıklamaları haber yapılmıştır. 5 Ağustos’ta yapılan haberin girişinde, sözleşmeye onay sürecinde dönemin Dışişleri Bakanı olarak imza atan Ahmet Davutoğlu’nun kendi sözleri şu şekilde aktarılmıştır: “Bu sözleşmede hiçbir yerde LGBT dâhil, Türkiye'yi temel ahlaki meselelerde müeyyide altına sokan bir madde söz konusu değil.” Eski bir AKP’li olarak Davutoğlu’nun bu sözleri, haberlerin
bağlamı içerisinde önemli bir aktarım olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde yapılan haberlerde bir diğer dikkat çeken tema, AKP’li kadınların
sözleşmeye verdiği güçlü desteklerin işlendiği haberlerde görülmektedir.
Canan Kalsın, Fatma Betül Sayan Kaya ve FatmanurAltun’un peşi sıra
yaptığı açıklamalara dair haberlerin girişinde ve başlıklarında, haberin etkisini arttırmak için bizzat kişilerden alıntılar yapılmıştır. Örneğin, 3 Ağustos’taki haberin başlığı, “AKP Milletvekili Canan Kalsın: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diyenler kadınlar ve çocuklar için ne yapmayı düşünüyor?” şeklinde verilmiştir.
Haberlerin arkasındaki bağlam ve ardalan bilgisine bakıldığında, sözleşmeye siyasi ve toplumsal muhalefet odaklarından gelen desteklere ilişkin haberlerde kullanılan dilin feminist bir bağlamdan beslendiği açık şekilde görülmektedir. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer ideolojik bağlam
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ise, kendilerini muhafazakâr olarak gören kişilerin de sözleşmeyi destekleyebileceği vurgusundan yola çıkan haberler etrafında oluşmaktadır. Bu
haberlerin biri, 12 Ağustos tarihli kadın hakları aktivisti Nesibe Kırış’ın
açıklamalarından oluşan haberdir. Bu haberde, Kırış’ın şu ifadeleri muhafazakâr camiadan da sözleşmeye dönük bir desteğin olabileceğini düşündürmektedir: “Müslüman kadın feminist olamaz diye bir şey yok. Kendi
dinlerinde doğru yönelimde bulunmayan insanların hakları savunmaması
gerektiğini ve o insanlara yapılan haksızlıklara karşı ses çıkarmaması gerektiğini, sadece kendi dinlerinde olan kurallara göre yaşayıp başka insanların hayatlarına da bu şekilde müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorlar… Bir gün benim doğru bulmadığım davranışlarda bulunduğu için birinin haksızlığa uğramasına ses çıkarmazsam yarın bir gün kendi haksızlıklarıma da ses çıkarmam adil olmaz. Benim inandığım dinde her şeyden
önce adaletli olmak var.” Bu bağlamda değerlendirilebilecek bir diğer haber, 11 Ağustos’ta muhafazakâr kadın derneklerinden Sosyal Araştırmalar
Platformu’nun üyelerinden eski AKP’li vekil Zeynep Karahan Uslu’nun
açıklamalarını aktaran haberdir. Bu haberlerde, sözleşme üzerinde muhafazakâr kesimin sık sık eleştirdiği maddelere dönük cevaplar tanık ifadeleri
ile aktarılmakta, bu şekilde sözleşmenin muhafazakâr insanları rahatsız
edecek bir yönü bulunmadığı iddiası kuvvetlendirilmektedir.
Bu dönemde yapılan haberlerde kullanılan feminist retoriği kuvvetlendirmek için sıklıkla eylemlere katılan kadınların, eylemlere destek olan
muhalif kimselerin kendi ifadeleri başlığa çıkarılmış, tanık ifadeleri yoluyla anlatım güçlendirilmeye çalışılmıştır. 9 Ağustos’ta Sivil Toplum Kuruluşlarından kadın derneklerinden akademisyen ve hukukçulardan temsilcilerle gerçekleştirilen röportajların yayımlandığı iki haberin mikro çözümlemesi, bu bağlamda oldukça güçlü tanık aktarımlarına dayanmaktadır. Örneğin, hukukçu İbrahim Kaboğlu’nun “İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayımlandığı 1949 yılının
gerisine gitmek demek” ifadeleri ve buna benzer pek çok aktarım kullanılmıştır.
Bu dönem yazılan köşe yazılarında, AKP içindeki çatlakların derinleştiği vurgusu göze çarpmaktadır. Örneğin Mehmet Yılmaz yazılarında,
“Erdoğan İlk Kez Yönetemiyor”, “Erdoğan Kadınları Kaybetmekten Korkuyor” gibi iddialı başlıklar kullanarak iktidar partisi ve onun toplumsal
tabanının sözleşme konusundaki bölünmelerini değerlendirmiştir. Yılmaz,
7 Ağustos’taki yazısında, “İş o raddeye vardı ki küçük kızı sözleşmeyi savunan derneği yönetirken, küçük oğlu sözleşmenin hemen ve tümden kalkmasını savunan çemberin içinde! Erdoğan, en iyi bildiği işi yapıp, kestirip
atamıyor…” ifadeleriyle, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde bulunduğu ikileme işaret etmiştir.
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Tablo 8. Duvar Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Ağustos- 31 Ağustos 2020
Tarih /
Türü (Haber /Köşe
Haber Başlığı
Yazısı)
1 01 Ağustos 2020 / KADEM'den İstanbul
Haber
Sözleşmesi
Açıklaması: İslami Öğretide
Yeri Var

2

02 Ağustos 2020 / KADEM, LGBTİ+'ları
Haber
Hedef Gösterdi: Neslin
devamı için tehdit

3

02 Ağustos 2020 / AK Partili Kaya'dan İsHaber
tanbul Sözleşmesi Yorumu: Gündeme Oturtulması Manidar

4

02 Ağustos 2020 / Prof. Dr. Aşkın Asan'ın
Haber
Önerisi: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden
Ne Anladığını Bildirsin

5

03 Ağustos 2020 / Kadınlar 4-5 AğusHaber
tos’ta Alanlara Çıkıyor

6

03 Ağustos 2020 / Marta Lempart: PoK.Y: (Röportaj)
lonya’daki
MuhafaAynur Tekin
zakârlar da İstanbul
Sözleşmesi’nin Kalmasını İstiyor
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Yorum
Haber içeriğinde, bazı muhafazakâr kesimlerin sözleşmenin bazı maddelerini İslam
karşıtlığı olarak gösteren yorumlarına cevaben, sözleşmenin İslam öğretisi ile uyumlu
olduğu tezini işleyen KADEM’in açıklamaları aktarılmaktadır. Haberin kurgusunda, İslamcı/muhafazakâr
ancak sözleşmeyi destekleyen
kesimlerin varlığı öne çıkarılmaktadır.
Haberde, KADEM’in farklı
cinsel yönelimlere sahip bireylere dönük yaklaşımı kurgulama yapılmadan aktarılmıştır.
Haberde, AKP’li kadınların
sözleşmeye verdiği destek
vurgulanarak, Kaya’nın bazı
kesimlerin bazı maksatlarla
sözleşmeyi yeniden bir gündem haline getirmesini eleştiren ifadeleri aktarılmaktadır.
Haberde, Asan’ın, sözleşmenin muhafazakâr kesimler tarafından eleştirilen maddelerini yorumlayarak sözleşmenin aileye ve ahlaki yapıya zarar vermediği tespitleri aktarılmaktadır.
Haberde somut eylem, yer ve
zaman bilgileri aktarılmaktadır.
Yazıda, Lempart ile yapılan
söyleşi, Türkiye ve Polonya’da hükümetlerin sözleşmeye yaklaşımı ile toplumsal
muhalefetin yürüttüğü mücadele açısından karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır.
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7

04 Ağustos 2020 / İstanbul Sözleşmesi'ne
Haber
Karşı Çıkan Platform
Pes Etti: Biz Çekiliyoruz

8

04 Ağustos 2020 / Yıkılan Aile Değil AiK.Y: Berrin Sön- ledeki Eril Hegemonya
mez

9

05 Ağustos 2020/ Reuters: AK Parti'de
Haber
Sözleşmeden Çekilmek
İsteyenler Çoğunlukta

Sözleşmesi
10 05 Ağustos 2020 / İstanbul
Haber
İçin Kadınlar Bir arada:
Sözleşme Yaşatır
11 05 Ağustos 2020 / Kadınlar Kadıköy’de:
Haber
Feshetmeyi Değil Etkin Uygulamayı Konuş

12 06 Ağustos 2020 / Prof. Dr. İbrahim MaHaber
raş'tan İstanbul Sözleşmesi
Karşıtlarına
Tepki: Adeta Şer İttifakı
13 06 Ağustos 2020 / Yazar ve Şair 155 KaHaber
dından Ortak Bildiri:
‘Şiddete Hayır, İstanbul
Sözleşmesi’ne
Evet’
14 07 Ağustos 2020 / Af Örgütü'nden İstanHaber
bul Sözleşmesi İçin
İmza Kampanyası
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Haberin başlığından anlaşıldığı üzere, sözleşme tartışmalarından çekilen bir platformun durumu, “pes etme” ifadesi ile verilerek; sözleşmeyi
destekleyen bağlam açıkça ortaya konulmaktadır.
Yazıda, sözleşmenin aile karşıtı olmadığı; ancak kadını ataerkil düzene karşı koruduğu
argümanı işlenmiş, eşitlikçi
perspektif ortaya konulmuştur.
Haber içeriğinde AKP içerisinde sözleşmeyi destekleyenler ve sözleşmeden çekilmek
isteyenlerin oranları sayısal
verilerle aktarılmaktadır.
Haberde, yer ve zaman bilgisine yer verilerek yapılan eylem işlenmiş, kadınların taleplerine ayrıntılı bir şekilde yer
verilmiştir.
Haberde, eyleme yönelik yer
ve zaman bilgisi verilerek kadınların taleplerinden biri başlığa çıkarılmış; bu yolla haberin etkisi arttırılmak istenmiştir.
Haberde, İlahiyatçı bir profesörün sözleşme karşıtlarına
yönelik ifadeleri doğrudan aktarılarak, muhafazakâr kesimler içerisinde de sözleşmeyi
destekleyen kesimler olduğu
ortaya konulmaktadır.
Haber içeriğinde, şair ve yazarların bildirisine imza koyanların tam listesi verilmekte; toplumsal kesimlerin
sözleşmeye güçlü desteği vurgulanmaktadır.
Haberde, Af Örgütü’nün imza
kampanyasının detayları aktarılmakta; uluslararası toplumun sözleşme üzerinde duyarlılığı değerlendirilmektedir.

Muhafazakâr Ve Feminist İdeolojiler Bağlamında İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarına
Yönelik Bir Eleştirel Söylem Analizi

Sözleşmesi Haber içeriğinde, İstanbul Bü15 08 Ağustos 2020 / İstanbul
Haber
İçin İstanbul Atağı
yükşehir Belediyesinin sözleşmeye destek için başlattığı
kampanya, Belediye Başkanı
İmamoğlu’nun ifadeleri ile
kuvvetlendirilerek aktarılmaktadır.
16 10 Ağustos 2020 / 26 STK’dan açıklama: Haberde, sözleşmeye destek
Haber
İstanbul Sözleşmesi’ni veren sivil toplum örgütlerinin
uygulayın
listesi ayrıntılı bir şekilde verilmekte; toplumsal kesimlerin
sözleşmeye desteği feminist
bir bağlamla aktarılmaktadır.
17 11 Ağustos 2020 / Kültürel Hegemonya, Yazıda, feminist bir dille sözK.Y: Berrin Sön- Eksen, Pazarlık Kıska- leşmenin siyasi kaygılar için
mez
cında Sözleşme
araçsallaştırılması
eleştirilmektedir.
Sözleşmesi Yazar, köşe yazısında sözleş18 11 Ağustos 2020 / İstanbul
K.Y: Tunca Özlen LGBT'leri de Korur
menin sadece kadınlara değil
şiddete uğrayan herkese karşı
önemli bir garanti olduğunun
altını çizmektedir.
19 12 Ağustos 2020 / Ankara’da Açıklama Haberin içeriğinde, kadınların
Haber
Yapmak İsteyen Ka- eylemine müdahale eden podınlar Gözaltına Alındı lisler için kullanılan “saldırdı”
ifadesi ile, bu müdahale eleştirilmektedir.
20 12 Ağustos 2020 / CHP’den 81 İlde Ortak Haberde, CHP’nin tüm kişi ve
Haber
Açıklama:
İstanbul kurumlarıyla sözleşmeye verSözleşmesi
Kırmızı diği destek aktarılmaktadır.
Çizgimizdir
21 12 Ağustos 2020 / Prof. Dr. Özer Sencar: Haber başlığında, Sencar’ın
Haber
Erdoğan Siyasi Hayatı- Erdoğan’a yönelik ifadeleri
nın En Büyük Hatala- kullanılmakta; AKP içerisinde
rından Birini Yaptı
ve toplumsal kesimlerde gelişen sözleşme tartışmalarında
Erdoğan’ın süreci iyi yönetemediği aktarımlarına başvurulmaktadır.
22 13 Ağustos 2020 / 52 Barodan Kamu De- Haberde, baroların Kamu DeHaber
netçiliği’ne
İstanbul netçiliği kurumuna, meclise
Sözleşmesi Başvurusu sözleşmeden çekilmeme yönünde tavsiye verilmesi isteğinde bulunduğu aktarılmak-

167

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 16, Sayı 35, Haziran 2021, 125-188.

23 13 Ağustos 2020 / 345 Erkekten Destek
Haber
Açıklaması: Erkeklik
Öldürüyor,
İstanbul
Sözleşmesi Yaşatır
24 13 Ağustos 2020 / Aylin Nazlıaka: “İstanK.Y: (Söyleşi)
bul Sözleşmesi KalaMüzeyyen Yüce cak, AKP Gidecek”

Aileyi
25 14 Ağustos 2020 / Kurtulmuş:
Haber
Bozmaya Yönelik İdeolojik ve Sapkın Davranışlar Var
26 14 Ağustos 2020 / CHP, İstanbul'da İstanHaber
bul Sözleşmesi Kampanyası Başlatıyor
Özhaseki:
27 15 Ağustos 2020 / Mehmet
Haber
Şiddeti İstanbul Sözleşmesi Değil İnancım
Engelliyor
28 16 Ağustos 2020/ Noktalı Virgül Sonrası
K.Y: Berrin Sön- Cümleyi Aile Tamammez
larken…
29 17 Ağustos 2020 / EŞİK: İstanbul SözleşHaber
mesi
Tartışmalarına
Son Verilmeli
30 18 Ağustos 2020 / Çelik'ten İstanbul SözHaber
leşmesi
Açıklaması:
Bütün Kadın Örgütlerinin Görüşlerine Açığız

168

tadır. Meslek örgütlerinin sözleşmeye desteği olumlanmaktadır.
Haberde, toplumun tanıdığı
farklı mesleklerden erkeklerin
sözleşmeye verdiği açık destek aktarılmış, ayrıntılı bir imzacı listesine de yer verilmiştir.
Yüce, Nazlıaka ile yaptığı söyleşide ifadeleri aktarırken feminist bir bağlama odaklanmakta; sözleşmenin savunulması yönünde bir tema işlemektedir.
Haberde, Kurtulmuş’un feminist kesimlere yönelik eleştirileri aktarılmış; muhafazakârlığın ataerkil aile vurgusu bağlamsal olarak ortaya konulmuştur.
Haber içeriğinde, CHP’nin
başlatacağı kapsamlı kampanyaya dönük bilgiler yorumlama yapılmadan aktarılmaktadır.
Haberde, muhafazakâr kesimde ağırlık kazanan sözleşmenin aile karşıtı olduğu anlayışı, Özhaseki örneği üzerinden aktarılmaktadır.
Sönmez, yazısında sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliği
yaklaşımına ve kadının insan
hakları temasına vurgu yapmaktadır.
Haberde, Eşitlik İçin Kadın
Platformu’nun sözleşmeye dönük olumlu değerlendirmeleri
ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır.
Haberde, AKP’li Çelik’in feminist ve muhafazakâr tartışmalar ışığında orta yolu bul-
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31 18 Ağustos 2020 / Artık Sadece GüldürüK.Y: Berrin Sön- yor 'Erkek Açıklaması'
mez

32 22 Ağustos 2020 / Akşener: İstanbul SözHaber
leşmesi'nde
Temel
Nokta Sadece Şiddet
Değil

33 23 Ağustos 2020 / Kadın örgütlerinden 5
Haber
Acil Talep
34 24 Ağustos 2020 / CHP İstanbul SözleşHaber
mesi İçin Sahaya Çıktı

Birlikte
35 24 Ağustos 2020 / Kadınlar
Haber
Güçlü Platformu: Asla
Boyun Eğmeyeceğiz
36 28 Ağustos 2020 / 'İstanbul Sözleşmesi
K.Y: Nilüfer Bu- Tartışmaları Şiddete
lut
Teşvik Ediyor'

maya dönük açıklamaları kurgulama yapılmadan aktarılmaktadır.
Yazıda, muhafazakâr kadınların da feminist kadınlarla ortaklaşa bir dayanışma içerisinde sözleşmeye sahip çıktığı
vurgulanmaktadır. Bu açıdan,
muhafazakârlık ve feminizm
arasındaki ara tona gönderme
yapılmaktadır.
Haberde, Akşener’in sözleşmenin sadece kadına yönelik
şiddeti önleme değil aynı zamanda kadını güçlendirme yönünde bir zemini olduğu yönündeki ifadeleri aktarılmaktadır.
Haberde, kadın örgütlerinin
hükümetten talepleri olumlayıcı bir dil kullanılarak ayrıntılı şekilde aktarılmıştır.
Haber içeriğinde, CHP’nin
sözleşmeyi topluma doğru şekilde anlatabilmek için sahada
gerçekleştirdiği eylemlere yönelik ayrıntılar verilmektedir.
Haberde, yer ve zaman bilgisine yer verilerek platformun
eylemi platform temsilcilerinin ifadelerine yer verilerek
aktarılmaktadır.
Bulut, sözleşme üzerine tez
yazan kişilerle söyleşi gerçekleştirmekte, sözleşmenin kadın hakları perspektifini ayrıntılarıyla değerlendirmektedir.

Kaynak:https://www.gazeteduvar.com.tr/

Duvar gazetesinde Ağustos ayında çıkan haberlerin başlıkları ve girişleri tematik olarak incelendiğinde, Ağustos ayında sayıca bu kadar fazla
haber yapılmasının nedenlerinden birinin sözleşme üzerinde önemli bir kamuoyu desteği ve toplumsal mutabakat olduğunu göstermek olduğunu düşündürmektedir. Haberlerin odaklandığı ikinci tema iktidar cephesinde
sözleşme konusunda büyük çatlaklar oluştuğunu ve hükümet eden partinin
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bu krizi tam anlamıyla aşamadığını ortaya çıkaran haberler üzerinden şekillenmektedir. Bu açıdan Duvar ve T24 gazetelerindeki haberlerin temaları ortaklaşmaktadır. Örneğin, bu haberlerde bir yandan kadın milletvekilleri, iktidara yakın olduğu bilinen KADEM Derneği gibi odakların sözleşmenin arkasında durması öne çıkarılırken; öte yandan iktidar partisi içinde
başta Numan Kurtulmuş olmak üzere sözleşmeden muhakkak çıkılması
gerektiğinin düşünen kişilerin görüşleri aktarılmaktadır. Bu görüş ayrılıkları aktarılırken, sadece resmi siyaseti biçimlendiren parti örgütünden kişiler arasındaki değil; muhafazakâr toplumsal tabanı inşa eden ve bu kesim
içinde kanaat önderi gibi görülen kişilerin görüşleri de öne çıkarılarak haberleştirilmektedir.
Gazetede bu dönemde, iktidarın resmi açıklamaları kapsamında değerlendirilebilecek tek bir haber girilmiştir. Bu haberde, 18 Ağustos’ta
parti sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları verilmiştir. Haberin ana metnindeki şu ifadeler, partinin hiçbir kesimi karşısına almak istemeyen bir manevrası olarak değerlendirilebilir: “Esas olan şudur; kadını korumak ve
güçlendirmekle ilgili yaklaşım ile aileyi korumak arasında biz bir çelişki
görmüyoruz. Bazı yaklaşımlarda kadını koruma vurgusu varken, aileye dönük yaklaşımların görmezden gelindiğini, zaman zaman da aileyi korumak
adına ortaya konulan bazı yaklaşımlarda kadını koruma ve güçlendirme
boyutunun eksik olduğunu görebiliyoruz.” Bu ifadeler, bir orta yol bulma
gayretini göstermektedir. Bu çaba, eski AKP Milletvekili ve aynı zamanda
GREVIO üyesi olan Prof. Dr. Aşkın Asan’ın açıklamasını aktaran haberde
de görülmektedir. 2 Ağustos tarihli haberin girişinde, “… Hırvatistan örneği veren Asan, ‘Türkiye’de sözleşmenin temel amacını nasıl anladığını
bir ek olarak Avrupa Konseyine yazılı bildirebilir’ dedi” aktarımı yapılmıştır. Asan’ın önerisi, sözleşmeden çekilmeyi engelleyecek ancak belli
kesimlerin rahatsızlığını da giderecek bir orta yol bulma amacını ortaya
koymaktadır.
Haberlerin şematik çözümlemesine bakıldığında, haberlerin retoriğinde ve sözcüklerin seçiminde feminist bir söyleme bağlı kalındığı görülmektedir. Haberlerde, desteklerin sürdürülmesinin iktidar partisine geri
adım attırabileceği noktasında ümitvar bir yaklaşım da göze çarpmaktadır.
Buna örnek olarak, 4 Ağustos’ta çıkan “İstanbul Sözleşmesi’ne Karşı Çıkan Platform Pes Etti: Biz Çekiliyoruz” başlıklı haber verilebilir. Haberde,
Türkiye Düşünce Platformu’nun sözleşme tartışmalarından çekildiğini
açıklaması üzerine bu çekilmenin nedeni olarak doğrudan toplumsal kesimlerden gelen tepkilerin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Yine kadınların sokak aktivizmini aktaran haberlerde de bu feminist arka plan görülmekte, eylemlere yönelik olumlu perspektif ortaya konulmakta, bazı ey-
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lemlere polisin müdahalesi de açıkça eleştirilmektedir. 12 Ağustos’ta Ankara’da eylem yapan kadınlara polislerin müdahalesini konu alan haberin
hemen girişinde “Polis, İstanbul Sözleşmesi için Ankara’da açıklama yapmak isteyen kadınlara saldırdı, çok sayıda kadın gözaltına alındı” ifadeleri
kullanılmıştır. Bu ifade, kadınların eylem yapmasını bir yurttaşlık hakkı,
polisin müdahalesini ise meşru olmayan bir davranış olarak kayıtlamaktadır.
Haberlerin mikro çözümlemesinde ise, önemli etki doğuracağı düşünülen kişilerin doğrudan ifadelerinin tırnak içinde başlığa çıkarıldığı, bu
yöntemin özellikle muhafazakâr kesimdeki ayrılıkları gözler önüne sermek
amacıyla yapılan haberlerde ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir.
Örneğin, 12 Ağustos tarihli haberde, önemli kamuoyu araştırmalarında bulunan Özer Sencar’ın ifadeleri başlıkta verilmiş, haberin girişinde ise Sencar’ın “Bence Erdoğan siyasi hayatında önemli büyük hatalardan birisini
yaparak kadınları bir araya getirdi. Kadınları muhalefet odağında birleştirdi” ifadeleri tekrarlanarak güçlü etki arttırılmaya çalışılmıştır. Benzer bir
tekniğin kullanıldığı bir diğer haber de, İlahiyat Profesörü İbrahim Maraş’ın ifadelerinin aktarıldığı haberdir. 6 Ağustos tarihli haberin girişinde,
Maraş’ın görüşleri verilmiştir: “Kendi bağnaz, sapkın bakışları, saçma yorumları, itirazları, istatistikleri kasıtlı yanlış yorumlamaları ve resmen hakikatin üstünü karalamalarıyla arz-ı endam ediyorlar. Adeta bir şer ittifakı
haline geldiler ve yeniçeriliğe soyunuyorlar.”
Duvar Gazetesi’nde Ağustos döneminde köşe yazılarının fazlalığı da
göze çarpmaktadır. Yazılarda, feministlerin olduğu kadar muhafazakârların da sözleşmeye sahip çıkması gerektiği fikri işlenmektedir. Örneğin
Sönmez’in 4 Ağustos’taki yazısındaki “Aile düşmanlığı değildir aslında
yapılan eşitlikçi aileye giden yoldur. Eşitlik, eşitsizliğin kurulduğu yerden,
cinsler arası hiyerarşik ilişkinin yarattığı varoluşsal sorun veya dini alandan söylersek yaratılış gerçeğine aykırılık sorunundan başlayarak, eşitsizliği tam da burada yıkarak kurulabilir” ifadeleri, muhafazakâr ideolojinin
aile ve kadın hakları bağlamı konusunda yeni bir yoruma işaret etmektedir.
Sonuç olarak, muhalif sol gazetelerin hepsinde gerek haber metinleri gerek
köşe yazılarında sözleşmeye güçlü destek vurgulanmakta, sözleşme kadına
şiddeti önlemeye dönük hukuksal bir güvence olarak değerlendirilmektedir.
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3.3. Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazeteleri (Muhafazakâr)
Çalışmanın bu başlığında, muhafazakâr gazetelerde çıkan haber ve
köşe yazıları Temmuz ve Ağustos aylarına ait veriler tek bir tablo içerisinde olmak üzere Tablo 9. ve Tablo 10.’da aktarılmıştır. Her iki gazetede
de göze çarpan unsur, çarpıcı ve reaksiyoner ifadelerden oluşan başlıkların
kullanılması ve köşe yazarlarının konuyu sıklıkla yazılarında işlemeleridir.
Bu nedenle, benzer bir çizgide yayın yapan iki gazete birlikte analiz edilmektedir.
Tablo 9. Yeni Şafak Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Temmuz- 31 Ağustos 2020
Tarih /
Türü (Haber /Köşe
Yazısı)

1

2

Haber Başlığı

Yorum

AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sinyali:
Kurtulmuş 'Nasıl usulünü
02 Temmuz 2020 /
Başlık haber içeriğini doğyerine getirerek imzalanHaber
rudan yansıtmaktadır.
mışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır'
dedi
Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır. TürTGTV'den İstanbul Sözleş- kiye Gönüllü Teşekküller
mesi'nden çıkılması çağ- Vakfı'nın kısaltılmış adı ile
06 Temmuz 2020 /
rısı: Sözleşmenin 6 yıllık verilen haber başlığında,
Haber
uygulaması
neticesinde söz konusu açıklamadaki
aile yapısı güçlenmedi
aile kavramına vurgu yapılmıştır.

3

ÖNDER ve TÜGVA: İstanbul Sözleşmesi cinsel
09 Temmuz 2020 /
yönelim dayatması yapıyor
Haber
ve eşcinselliği makulleştiren yaklaşımlar var

4

11 Temmuz 2020/
Kadın hakları vizyonu
K.Y: Ayşe Böhürler
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Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türkiye Gençlik
Vakfı'nın açıklamalarındaki cinsel yönelim ve eşcinsellik kavramları başlıkta kullanılmıştır.
Kişi, yer ve zaman bilgileri
başlıkta yer almamaktadır.İçerikte yazar, "sözleşmenin geri çekilmesi Türkiye’de hiçbir şeyi değiştirmeyecek, sadece konuşma
malzemesini azaltır..Asıl
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5

Cumhurbaşkanı Erdoğan
15 Temmuz 2020 / talimat verdi: İşte TürkiHaber
ye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı

6

İstanbul Sözleşmesi’nden
17 Temmuz 2020 /
kurtulduk derken, şimdi de
K.Y: Yusuf Kaplan
Gıda Kanunu Tasarısı!

7

İstanbul Sözleşmesi nedir?
21 Temmuz 2020 /
Neden imzalandı? Niçin
Haber
iptal edilmek isteniyor?

8

22 Temmuz 2020 /
İstanbul Sözleşmesi’ni saK.Y: Ergün Yıldıvunanların asılsız tezleri
rım

9

İstanbul Sözleşmesi’nde
27 Temmuz 2020 /
neyi tartıştığımızı biliyor
K.Y: Yasin Aktay
muyuz?

10

Türkiye, İstanbul Sözleş27 Temmuz 2020 /
mesi’nden derhal çıkmalıK.Y: Yusuf Kaplan
dır!

29 Temmuz 2020 /
İstanbul Sözleşmesi cinsi11 K.Y: Ergün Yıldıyetçi isyanın parçasıdır
rım

12

29 Temmuz 2020 / Yasalar, yorumları, uyguK.Y: Yasin Aktay lamaları ve etkileri
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olan İstanbul Sözleşmesi
değil hepimizin ihtiyacı
olan kanunlar", diyerek konuyu gazete çizgisinden
farklı olarak kadın hakları
bağlamında ele almıştır.
Başlık haber içeriğini doğrudan yansıtmaktadır. Sözleşmeden çekilme konusu
başlığa taşınmıştır.
Sözleşmesi'nin
iptaline
ilişkin bir kurgulamanın
yer aldığı başlık, başka bir
konu ile ilintili olarak, yazının içeriğini doğrudan
yansıtmamaktadır.
Başlık haber konusunu net
bir şekilde ifade ederken,
içeriğe dair bilgi içermemektedir.
Başlık haber konusunu net
bir şekilde ifade etmekte,
sözleşmeyi
savunanlara
karşı eleştiriler yazıda yer
almaktadır.
Sözleşmenin eleştirildiği
köşe yazısının başlığı, yazının konusunu net bir şekilde ifade ederken, içeriğe
dair bilgi içermemektedir.
Başlık yazının konusunu
ve içeriğini net bir şekilde
ifade etmektedir. Türkiye'nin sözleşmeden çıkılması gerektiği ünlem işareti ile de vurgulanmıştır.
Başlık yazının konusunu
ve içeriğini yansıtmaktadır.
Yazıda sözleşmeye, eşcinsellik üzerinden eleştiriler
yer almaktadır.
Başlık köşe yazısının içeriğine dair bilgi vermemektedir. Yazıda sözleşmenin
uygulamalarına eleştiriler
yer almaktadır.
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01 Ağustos 2020 /
Müslümanca duruş neyi
13 K.Y: Ayşe Böhürgerektirir?
ler

14

03 Ağustos 2020 / Erdoğan, İstanbul SözleşK.Y: Yusuf Kaplan mesi’ni çöpe atmalı!

04 Ağustos 2020 /
15 K.Y: İsmail Kılı- Denge, birazcık denge
çarslan

04 Ağustos 2020 Biz kadına karşı şiddeti ön16 / K.Y: Hasan Öz- lesin diye imza attık,
türk
LGBT lobisi kalkan yaptı

17

Numan Kurtulmuş: Aile,
14 Ağustos 2020 /
Türk toplumunun en sağHaber
lam yapısıdır

İnsan türünü yok olmaktan,
16 Ağustos 2020/ kadını
aşağılanmaktan
18
K.Y: Yusuf Kaplan “Müslüman aile” kurtarabilir ancak (1)
İnsan türünü yok olmaktan,
17 Ağustos 2020 / kadını
aşağılanmaktan
19
K.Y: Yusuf Kaplan “Müslüman aile” kurtarabilir ancak (2)
Kaynak:https://www.yenisafak.com/
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Başlığında enformasyon
eksiltimi yapılan yazı, muhafazakâr çevrenin toplumsal cinsiyet kavramına
yaklaşımına eleştirel bir
bakışı içermektedir.
Başlık yazının konusunu
ve içeriğini yansıtmaktadır.
"Çöpe atmalı" ibaresi ile
sözleşmenin iptaline ilişkin
siyasi iktidara yönelik talep
ve çağrı yazıda dile getirilmiştir.
Başlık köşe yazısının içeriğine dair bilgi vermemektedir. Yazının içeriği ise
sözleşme üzerindeki tartışmaların toplumsal mutabakat ekseninde ele alınması
gerektiğine dairdir.
İçerik olarak sözleşmenin
LGBT'liler tarafından istismar edildiğini ifade eden
yazının başlığı, konu ve
içeriği tam olarak yansıtmaktadır.
Kişi bilgisinin yer aldığı
başlıkta, haber içeriği tam
olarak
yansıtılmaktadır.
Haberde muhafazakâr değerlere ve aile kavramına
vurgu yapılmıştır.
Başlık yazının konusunu
ve içeriğini yansıtmaktadır.
Muhafazakâr değerlere ve
muhafazakâr aile kavramına vurgu yapılmıştır.
Yazı dizisinin başlığı, yazının konusunu ve içeriğini
yansıtmaktadır. Muhafazakâr değerlere ve muhafazakâr aile kavramına vurgu
yapılmıştır.
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Yeni Şafak gazetesinde İstanbul Sözleşmesi’ni savunan muhalefet
partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin yer aldığı bir haber
bulunmamaktadır. Aile savunusu bağlamında sözleşme karşıtlığı vurgulanmaktadır. Örneğin, 06 Temmuz 2020 tarihli haber ile İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın görüşlerine yer
verilmiştir. İlgili haberin alt başlığında “TGTV Yönetim ve İcra Kurulu
Başkanı Hamza Akbulut’un, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması çağrısı
yaparak, uluslararası anlaşmalar üzerinden, Batı toplum sosyolojisi içinde
üretilen metinlerin, Türkiye'deki yasal düzenlemelerle norm haline getirilmesinin toplumsal çatışmalara davetiye çıkardığını kaydetti…” ifadeleri
kullanılmıştır. 9 Temmuz 2020 tarihinde verilen haberde ise “… sözleşmeye bir tepki de ortak bir metin yayınlayan ÖNDER ve TÜGVA'dan
geldi...” alt başlığında, bu derneklerin sözleşmeyi ahlaki değerlerle özdeşleşmeyen ve eşcinselliği de makul gösteren bir yaklaşım taşımakla suçladığı ifade edilmektedir. 15 Temmuz 2020 tarihli haberde ise, AKP içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin görüşüldüğü, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin nasıl olacağına dair teknik detayları anlattığı, Cumhurbaşkanı’nın başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmeden çekilme yetkisinin bulunduğunu belirttiği aktarımlara yer
verilmiştir. 21 Temmuz 2020 tarihli haberin içeriğinde ise, “Sözleşmenin,
aile yapımıza ‘dinamit’ niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, ‘femi-faşist zihniyetle’ hazırlanan ve eşcinsel evliliklere yasallık getirmeyi hedefleyen sözleşmenin iptal edilmesi istiyor” ifadesiyle, sözleşme üzerinde
karşı olunan hususlar vurgulanmıştır.
Yeni Şafak gazetesi köşe yazılarında da İstanbul Sözleşmesi'ne karşı
oluş ve muhafazakâr tezler tüm yazılarda işlenmiştir. Örneğin Yusuf Kaplan’ın köşe yazısında, “Birincisi, İstanbul Sözleşmesi’nde kadın cinayetine, kadın şiddetine ilişkin çok şey var. Fakat bu yasa uygulamaya konulduğu zamandan bu yana kadına yönelik cinayet ve şiddet olaylarında
azalma değil, artma hatta katlanma olmuş!... İstanbul Sözleşmesi’nde şiddetle, nefretle karşı çıktığımız yer burası işte: Birileri kadına cinayeti önleme kılıfı altında, bütün dünyada eşcinsel ilişki biçimlerini meşrulaştırma,
dayatma ve yaygınlaştırma, dolayısıyla aile kurumunu çökertme amacı güdüyor!” ifadeleri ile sözleşme karşıtlığının dayandığı argümanları işlemiştir.
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Tablo 10. Yeni Akit Gazetesi Haber/ Köşe-Özel Yazı Haber Başlığı: 01
Temmuz- 31 Ağustos 2020
Tarih/
Türü (Haber /Köşe
Yazısı)

Haber Başlığı

1

02 Temmuz 2020/ İstanbul sözleşmesi
Haber
maddeleri neler?

2

23 Temmuz 2020 / Emekli müftünün gaK.Y: Ali Karaha- zetesi de ‘eşcinsel
sanoğlu
sözleşmesini yaşatın’
derse!

3

Babacan'dan
tepki
24 Temmuz 2020 /
çeken çıkış! İstanbul
Haber
Sözleşmesi'ni böyle
savundu

4

Derdi kadın değil!
26 Temmuz 2020 /
İşte Koç Holding'in
Haber
'İstanbul Sözleşmesi'
dayatmasının nedeni

5

Dilipak'tan Koç Hol26 Temmuz 2020 / ding'e sert tepki: HeHaber
saba
çekilecekler!
Saflar netleşsin

6

Sema Maraşlı: Av26 Temmuz 2020 /
rupa Konseyi bir taşla
Haber
10 kuş vurdu

7

27 Temmuz 2020 /
K.Y:
Abdurrah- AKP’nin papatyaları
man Dilipak
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Yorum
Haber başlığı soru cümlesi ile
bilgi aktarımı şeklinde verilmiştir. Yorum yapılmadan sözleşmenin 15 maddesi haber içeriğinde yer almıştır.
Dolaylı olarak kişi bilgisinin yer
aldığı haber başlığı içeriği yansıtmaktadır. Muhafazakâr çevreden sözleşmeyi savunanlara
eleştiri yapılmaktadır.
Haber başlığında enformasyon
eksiltiminin yapıldığı ve ünlem
işareti ile vurgunun artırıldığı
görülmektedir. Babacan'ın açıklamasına tepkinin kim ya da
kimlerden geldiğine dair bir
bilgi verilmemektedir.
Haber içeriğinin tam yansıtılmadığı haber başlığında vurgu ünlem işareti ile güçlendirilmiştir.
Haber içeriğinde ise Koç Holding'e sözleşme üzerinden eleştiri yer almıştır.
Haber içeriğinin tam yansıtılmadığı haber başlığında, gazete yazarlarından Dilipak'ın Koç Holding'e eleştirisi içerikte yer almıştır.
Başlığında kişi bilgisinin yer aldığı haber, Avrupa Konseyi'nin
İstanbul Sözleşmesi ile başta
Türk aile yapısına zarar vermek
olmak üzere birçok zararı olduğunu iddia eden bir içeriğe sahiptir.
İstanbul Sözleşmesini savunan
muhafazakâr kadınların, ANAP
dönemine yapılan gönderme ile
eleştiren yazının başlığında bu
gönderme yer almaktadır.
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8

'Kadına şiddet' ba28 Temmuz 2020 /
hane: İşte İstanbul
Haber
Sözleşmesi'nin skandal maddeleri!

9

İstanbul Sözleşme02 Ağustos 2020 /
si'nin amacını açıkHaber
ladı: Kökünden kazımak istiyorlar

Yusuf
Kaplan'dan
02 Ağustos 2020 / sert tepki: KADEM
bunlarla aynı karede
10 Haber
olmayı hazmedebiliyor mu?
Saflar netleşiyor: İs02 Ağustos 2020 / tanbul
Sözleşmesi
11
Haber
için bir açıklama
daha!

Kişi, yer ve zaman bilgilerine
yer verilmeyerek enformasyon
eksiltimi yapılmıştır. Ayrıca
özellikle "skandal" kelimesi ile
okuyucunun merakını uyandıracak sansasyonel bir başlık kullanılmıştır.
Kişi, yer ve konu bilgilerine yer
verilmeyerek enformasyon eksiltimi yapılmıştır. Kökünden
kazılmak istenen şey açıklanmamıştır. Haber içeriğinde ise, Gazeteci Yazar Sibel Eraslan’ın
sözleşmenin inançları kazımak
amacında olduğu açıklaması
başlığa taşınmıştır.
Yeni Şafak gazetesi Yusuf Kaplan'ın KADEM'e yönelik açıklamaları haber olarak verilmiştir.
Haber başlığında ise soru cümlesi ile enformasyon eksiltimi
yapılmıştır.
Enformasyon eksiltiminin yapıldığı haber başlığında, muhafazakâr kesimdeki İstanbul sözleşmesi tartışmaları vurgulanmaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca
Kişi bilgisinin verildiği haber
02 Ağustos 2020 / uyardı:
Bunun
başlığında, konu bilgisi yer al12
Haber
vebâlinin
altından
mamaktadır.
kalkamayız
KADEM'e yönelik eleştirilerin
02 Ağustos 2020 /
yer aldığı haberin başlığında ise
Kötü niyetli biz mikişi, yer ve zaman bilgilerine yer
13 K.Y: Ali Karahayiz, KADEM mi?
sanoğlu
verilmeyerek enformasyon eksiltimi yapılmıştır.
Haber başlığında kişi, yer ve
İstanbul Sözleşmekonu bilgilerine yer verilmeyesi'ne sahip çıkan eski
03 Ağustos 2020 /
rek enformasyon eksiltimi yapılAile Bakanı'na olay
mıştır. İçerikte ise eski Aile Ba14 Haber
gönderme: Erdoğan'ı
kanı Fatma Betül Sayan Kada mı manidar bulduya'nın sözleşmeyi savunması
nuz?
eleştirilmiştir.
03 Ağustos 2020 /
İstanbul
Sözleş- Yazının başlığında sadece konu
15 K.Y: İbrahim Kamesi’ne dair
bilgisi yer almakta, içeriğe dair
rataş
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03 Ağustos 2020 /
Haksızlıklar karşıAbdurrah16 K.Y:
sında susarsanız!..
man Dilipak

STK'lardan art arda
04 Ağustos 2020 / bildiri! İstanbul Söz17
Haber
leşmesi için bir açıklama daha!

18

19

20

21

bilgi verilmemektedir. Yazı içeriğinde ise sözleşmenin maddelerindeki kavramlar üzerinden
yapılan değerlendirme ile sözleşmenin "toplumsal cinsiyet(sizlik) dayattığı" iddiası yer
almaktadır.
Yazı başlığı içeriğe dair bilgi
içermemektedir. İçerikte ise
sözleşmede bulunan "cinsel tercih, cinsel yönelim, toplumsal
cinsiyet" kavramları üzerinden
eleştiri yapılmaktadır.
Haber başlığı içeriğe dair tam
bilgiyi içermemektedir. İçerik
ise; "İstanbul Sözleşmesi'ne
karşı daha önce açıklamalarda
bulunan Ensar Vakfı, Aziz
Hüda-i Vakfı, TÜGVA ve İsmailağa Cemaati'nden sonra İlim
Yayma Cemiyeti, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu belirten bir açıklamada bulundu."
şeklinde oluşturulmuştur.
Haber başlığında okuyucuda
merak uyandıracak soru cümlesi
kullanılarak, KADEM'in açıklamalarına yönelik eleştiri başlıkta
yer almıştır.

Kadem 'İstanbul Sözleşmesi Eşcinselleri
05 Ağustos 2020 /
Meşrulaştırmıyor' deHaber
mişti... Peki bunlar
ne?
Erdoğan
İstanbul
Sözleşmesi için hare05 Ağustos 2020 /
Başlık haberin konusunu ve içekete geçti! "Daha
Haber
riğini yansıtmaktadır.
fazla uzatmayın" talimatı
Yazı başlığı içeriğe dair bilgi
AK Parti bunu da çö- içermemektedir. Yazı içeriğinde
05 Ağustos 2020 /
zerse, karada artık ise, " AK Parti bunu da çözerse"
K.Y: Ali Karahaölüm (haşa) yok, de- ifadesi ile sözleşmeden çıkılsanoğlu
nizi de bilmem!
ması konusu içerikte yer almıştır.
Yazı başlığında sadece konu ile
bilgi verilmiştir. Yazının içeri06 Ağustos 2020 /
ğinde ise aile kavramı üzerinden
K.Y: Hüseyin Öz- İstanbul Sözleşmesi
yapılan eleştiri ile sözleşmenin
türk
kaldırılması gerektiği vurgulanmaktadır.
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06 Ağustos 2020 /
22 K.Y: Yaşar Değirmenci

23

07 Ağustos 2020 /
Haber

24

07 Ağustos 2020 /
Haber

25

08 Ağustos 2020 /
Haber

09 Ağustos 2020 /
26 K.Y: Halil Kışlacık

27

08 Ağustos 2020 /
K.Y: Sefa Saygılı

28

10 Ağustos 2020 /
Haber

29

10 Ağustos 2020 /
Haber

Yazı başlığı içeriğe dair bilgi
içermemektedir. Yazı içeriğinde
Fikrin namusundan ise, özellikle aile kavramı üzerahatsız olunmaz!
rinden yapılan eleştiri ile sözleşmenin kaldırılması gerektiği
vurgulanmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi
Haber başlığı içeriğe dair bilgi
için önemli açıklama:
içermemektedir. Bir açıklamaYasa koyucular bile
nın yer aldığı başlıkta açıklaanlamadı, çok aldamayı yapanın bilgisi yer almatıcı ve sinsi bir dile
maktadır.
sahip
Çarpıcı gerçeği açıkladı! "İstanbul SözBir açıklamanın yer aldığı haber
leşmesi'nden çekilbaşlığında, açıklamayı yapanın
mek yerine çekince
bilgisi yer almamaktadır.
koyalım" ifadesi tuzak mı?
Enformasyon eksiltimi yapılan
haber başlığında, hangi sözO sözleşmeye Vati- leşme olduğu belirtilmemiştir.
kan bile karşı
İçerikte ise sözleşmeyi onaylamayan ya da karşı çıkan ülkeler
vurgulanmıştır.
Haber başlığı içeriğe dair tam
bilgiyi içermemektedir. İçerikte
Dava
dilekçesinde ise "Dilipak'ın "AK Parti içingörürüz; Kim AK deki AKP’liler'e ifadesi sebePartili, kim AKP’li! biyle dava açıldığı ibaresi ile
sözleşme tartışmaları yer almıştır.
Başlık yazının konusunu ve içeriğini yansıtmaktadır. Yazının
içeriğinde ise sözleşmenin kalİstanbul Sözleşmesi,
dırılması gerektiği, "İstanbul
feminist ideolojinin
Sözleşmesi tek taraflı fesih edimanifestosudur!
lip uzantısı 6284 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmalıdır." sözleriyle aktarılmıştır.
İstanbul Sözleşmesi Başlık haberin konusunu ve içeülkeyi enkaza çevirdi riğini yansıtmaktadır.
AK Partili o isimler
İstanbul Sözleşme- Başlık haberin konusunu ve içesi'ne sahip çıktı! Ba- riğini yansıtmaktadır.
haneleri 'pes' dedirtti
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İstanbul Sözleşmesi'nin sinsi ifadesini
10 Ağustos 2020 /
deşifre etti! Bu kav30
Haber
ram 'kadına şiddet'ten
daha fazla geçiyor!
10 Ağustos 2020 /
Beyrut’ta
hesap
Abdurrah31 K.Y:
günü!
man Dilipak
AK Parti'li kadınlar11 Ağustos 2020 / dan
Abdurrahman
32
Haber
Dilipak'a suç duyurusu

33

34

35

36

37

Başlık haberin konusunu ve içeriğini yansıtmakla birlikte, kişi
bilgisine yer verilmemiştir. Prof.
Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamalarının yer aldığı haber içeriğinde "sözleşmede toplumsal
cinsiyet kelimesinin daha fazla
geçtiği" belirtilmiştir.
Haber başlığı içeriğe dair bilgi
içermemektedir.

Başlık haberin konusunu ve içeriğini yansıtmakla birlikte, suç
duyurusunun nedenine başlıkta
yer verilmemiştir.
Haber başlığında, sözleşmenin
adı "ifsad" olarak verilmiştir.
11 Ağustos 2020 / İfsad sözleşmesinin Haber içeriğinde ise sözleşmeHaber
faturası çocuklara
nin boşanma oranlarını artırdığı
ve bu durumdan en çok çocukların etkilendiği belirtilmiştir.
Haber başlığı içeriğe dair bilgi
içermemektedir. İçerikte ise;
11 Ağustos 2020 /
muhafazakâr kesimin İstanbul
Nerede Hata Yaptık
K.Y: Sabri BalaSözleşmesi nedeniyle ikiye böReis!
man
lündüğü ve gelecek nesil kaygısıyla sözleşmenin kaldırılması
gerektiği vurgulanmıştır.
Bu yıkıma ‘dur’ de12 Ağustos 2020 / yin! Hukukçular: İs- Kişi, yer ve zaman bilgilerinin
Haber
tanbul sözleşmesi ka- yer almadığı başlık, içeriği yandını yaşatmıyor, yıkı- sıtmaktadır.
yor
Sosyolog yazar, İsKişi, yer ve zaman bilgilerinin
12 Ağustos 2020 / tanbul
Sözleşmeyer almadığı başlık, içeriği yanHaber
si'nin yıkımını madde
sıtmaktadır.
madde açıkladı!
Kişi, yer ve zaman bilgilerinin
yer almadığı başlık, içeriği yanİstanbul Sözleşmesıtmaktadır. Başlıkta İstanbul
14 Ağustos 2020 / si'nin o maddesi
Sözleşmesi'nin o maddesi ise
Haber
LGBT'ye kalkan oluhaber içeriğinde "cinsel yöneyor
lim" ibaresi olduğu belirtilmiştir.

180

Muhafazakâr Ve Feminist İdeolojiler Bağlamında İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarına
Yönelik Bir Eleştirel Söylem Analizi

Haber başlığında kişi, yer ve za17 Ağustos 2020 / Önceliğimiz
insan
man bilgilerinin yer almamaktaHaber
fıtratını korumak
dır.
Yazı başlığında " sözleşmede
değişiklik geliyor!" ifadesi ile
17 Ağustos 2020 / LGBTİ’ler tepinse de sözleşmede değişiklik kararı
39 K.Y: Ali Karaha- sözleşmede değişik- alındığına dair bir anlam oluştusanoğlu
lik geliyor!
rulsa da, yazı içeriğinde değişikliğin hangi yol ve usuller ile gerçekleştirileceği anlatılmıştır.
Yazı başlığı, yazının içeriğini
yansıtmaktadır. "Sanıyorum, İs18 Ağustos 2020 / İstanbul sözleşmesi tanbul sözleşmesinin sorunlu
Abdurrah- kaldırılacak mı, çeki- maddeleri ya değiştirilecek ya
40 K.Y:
man Dilipak
lecek miyiz?
da bu sözleşmeden çekilecek"
öngörüsü yazı içeriğinde yer almıştır.
Haber başlığında, sözleşmenin
adı "ifsad" olarak verilmiştir.
25 Ağustos 2020 / İfsad sözleşmesi ta- Haber içeriğinde ise sözleşme41
Haber
mamen kaldırılsın
nin kaldırılması gerektiği, sözleşmenin eleştirilen maddeleri
üzerinden gerekçelendirilmiştir.
38

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/

Yeni Akit’te çıkan haberlerin başlıklarındaki ifadelerin daha sert olduğu görünmektedir. “Babacan'dan Tepki Çeken Çıkış! İstanbul Sözleşmesi’ni Böyle Savundu”, “Derdi Kadın Değil! İşte Koç Holding'in ‘İstanbul Sözleşmesi’ Dayatmasının Nedeni”, “Kadına Şiddet Bahane: İşte İstanbul Sözleşmesi'nin Skandal Maddeleri!”, “İstanbul Sözleşmesi İçin
Önemli Açıklama: Yasa Koyucular Bile Anlamadı, Çok Aldatıcı Ve Sinsi
Bir Dile Sahip”, “İstanbul Sözleşmesi Ülkeyi Enkaza Çevirdi”, “Bu Yıkıma ‘Dur’ Deyin! Hukukçular: İstanbul Sözleşmesi Kadını Yaşatmıyor,
Yıkıyor”, “İstanbul Sözleşmesi'nin O Maddesi LGBT'ye Kalkan Oluyor"
başlıklarında sözleşme karşıtlığı net bir şekilde ifade edilmiştir. 27 Temmuz tarihli Abdurrahman Dilipak’a ait “AKP’nin Papatyaları” başlıklı,
parti içinde sözleşmeyi destekleyen kadınlara ve KADEM'e ithafen yazılan
yazı siyasi bir tartışmayı da başlatmış, köşe yazıları üzerinden İstanbul
Sözleşmesi'ne dair ideolojik tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Haber başlıklarına da yansıyan bu siyasi tartışma, 02 Ağustos tarihli Ali Karahasanoğlu'nun “Kötü Niyetli Biz Miyiz, KADEM Mi?” başlıklı yazısı ve 09 Ağustos tarihli Halil Kışlacık'ın “Dava Dilekçesinde Görürüz; Kim AK Partili,
Kim AKP’li!” başlıklı yazılarında devam etmiştir. 11 Ağustos “İfsad Sözleşmesinin Faturası Çocuklara”, 14 Ağustos “İstanbul Sözleşmesi’nin O
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Maddesi LGBT’ye Kalkan Oluyor”, 14 Ağustos “Önceliğimiz İnsan Fıtratını Korumak", 25 Ağustos “İfsad Sözleşmesi Tamamen Kaldırılsın” başlıkları ile İstanbul Sözleşmesi’ne karşıtlık açıkça ortaya konulmaktadır.
Bu haberlerde, sözleşmenin kadına şiddeti önlemediği; ancak aileleri
yıktığı, toplumda cinsel sapkınlıkları yaygınlaştırdığı gibi tezler işlenmektedir. Ali Karahasanoğlu'nun 17 Ağustos tarihli “LGBTİ’ler Tepinse De
Sözleşmede Değişiklik Geliyor!” başlıklı yazısı ile 08 Ağustos Sefa Saygılı'nın “İstanbul Sözleşmesi, feminist ideolojinin manifestosudur!” yazıları da bu tezleri işlemektedir. Ayrıca Ali Karahasanoğlu'nun 17 Ağustos
tarihli “LGBTİ’ler Tepinse De Sözleşmede Değişiklik Geliyor!” başlıklı
yazısında “sözleşmede değişiklik geliyor!” ifadesi ile siyasi iktidar tarafından sözleşmede değişiklik kararı alındığına dair bir bilgi edinildiğine ilişkin bir izlenim oluşturulmuş, ancak yazı içeriğinde başlıktan farklı olarak
sözleşmedeki değişikliğin hangi yol ve usuller ile gerçekleştirilebileceği
anlatılmıştır. Aynı şekilde 18 Ağustos tarihli Abdurrahman Dilipak'ın “İstanbul sözleşmesi kaldırılacak mı, çekilecek miyiz?” yazısında kullanılan
başlık, bu konuda bir karar verildiği ancak hangi seçeneğin gerçekleşeceğine karar verilmediğine dair kesin bir anlam oluşturulmuştur.
Genel olarak Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerindeki haberlerin başlıkları ile haber içeriklerinin uyumlu olduğu metinlerde “İstanbul Sözleşmesi” konusunda muhafazakâr argümanlar kullanıldığı, tartışmaların
“Müslümanlık, aile, eşcinsellik (LGBT) tehlikesi” gibi kavramlar üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Haberler, genellikle İstanbul Sözleşmesi’nin aile kurumuna verdiği zarar ve Müslümanlık ile uyuşmayan maddeleri şeklinde verilmiş, sözleşmenin kaldırılmasına yönelik ifadeler kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen haber metinlerinin mikro yapısının
çözümlenmesinde göze çarpan en belirgin özelliğin, sentaktik olarak haber
metinlerinde özne olarak sunulan İstanbul Sözleşmesi'nin düzeni bozan,
karışıklık çıkaran anlamında “ifsad” kelimesi ile özdeşleştirilerek verilmesi olduğu görülmüştür.
Sonuç
“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” ile ilgili tartışmaların ideolojik boyutuna odaklanan çalışmada, sözleşmeye yönelik muhafazakâr ve feminist tezlerin, hangi bağlamlar üzerinden kurulduğu Van Dijk’in eleştirel söylem analizi modelinden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İdeolojinin değişik düzeylerde dili kuşatarak haber metinlerinde söylem içinde iktidar ilişkilerinin yeniden inşa edilmesi, haber metinlerinin kod, yapı, sistem ve oluşum
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ile birlikte, ideolojiyi maddi bir biçime dönüştürmesi, çalışmada haber metinlerinin analizini önemli kılmıştır. Bu bağlamda sözleşme üzerindeki tartışmaların temel argümanlarının yazılı basın metinleri üzerinden sorgulandığı çalışmada, kamuoyundaki tartışmalar bu metinler üzerinden ideolojik
boyutta ele alınarak somutlaştırılmaya çalışılmış, basında yer alan haberlerde ve köşe yazılarında kullanılan dilin arkasındaki feminist ve muhafazakâr bağlamlar analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda, ana akım medya odağı olarak Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberlerde mevcut durumu aktaran ve ideolojik bir söyleme başvurmamaya dikkat eden, makro ve mikro düzeyde
nötr bir dilin ve yapının kullanıldığı görülmektedir. Buna karşılık, aynı gazetenin köşe yazılarında kullanılan dil ise açık bir feminist bağlama işaret
etmektedir. Cumhuriyet, Duvar, T24 gibi muhalif sol gazetelerin haber metinleri ve köşe yazılarının analizinde ise; kadına karşı şiddetin önlenmesi,
kadın hakları gibi ifadeler ile İstanbul Sözleşmesi’nin kazanımlarına, savunulmasına ve önemine vurgu yapıldığı sonucuna varılmıştır. Muhalif sol
gazeteler kategorisinde gerçekleştirilen analiz bulgularında, gerek haber
metinleri gerek köşe yazılarında sözleşmenin arkasında durulduğu, makro
ve mikro düzeyde haber yapısındaki hâkim yapı kodlarının, sözleşmenin
kadın haklarını sağlamaya ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik hukuksal güvence sağlayan önemli bir belge olduğu yönünde oluşturulduğu
görülmektedir. Yeni Şafak ve Yeni Akit gazeteleri örneğindeki muhafazakâr nitelikli haber kaynakları analizi sonucunda, İstanbul Sözleşmesi konusunda muhafazakâr argümanlar kullanıldığı, tartışmaların “Müslümanlık, aile, eşcinsellik tehlikesi” gibi kavramlar üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Haberler, genellikle İstanbul Sözleşmesi’nin aile kurumuna
verdiği zarar ve İslam ahlakı ile uyuşmayan maddeleri şeklinde verilmiş,
sözleşmenin kaldırılmasına yönelik ifadeler kullanılmıştır. Özellikle kaleme alınan köşe yazılarında kadını ikinci plana alan eşitliksiz ve cinsiyetçi
bağlam daha net ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden 19 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile
ayrılmıştır. Bu açıdan, kamuoyunda sözleşmenin meşruiyetini aile kavramı
etrafında tartışmaya açan baskın muhafazakâr söylemlerin süreci yönlendirdiği ve kısmi bir üstünlük elde ettiği görülmekte; bu durum hegemonik
bir üstünlük olarak değerlendirilmektedir. Süreç içerisinde, sözleşmeden
sadece Cumhurbaşkanının tek taraflı iradesi ile çıkılması, kamuoyunda
usul ve içerik yönünde birçok yeni tartışma başlatmıştır. Hâlihazırda birçok baro ve sivil toplum örgütü tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshine
yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı Danıştay'a dava başvurusunda bulunulmuştur. Bu bağlamda, muhafazakâr ve feminist söylemlerin
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bir süre daha karşılaşacağı ve sözleşmenin akıbeti doğrultusunda yeni yöntemlerin tartışmaya açılacağı tahmin edilmektedir.
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