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1.Giri§
Türk kadininin konumunu Türkiye’nin sosyokültürel ve ekonomik yapisi ile 
aldigi egitim belirlemektedir. Kadinin konumuyla kullandigi dil arasinda siki bir 
bag vardir. Nedeni dilin kendisinin de sosyal bir olgu olmasidir. Bu olgu kadin 
ve erkek tarafindan farkli bifimde kullanilmaktadir. Amerika ve Avrupa’da 
kadin ve erkeklerin dil kullanim farklarini ortaya koyan fali§malar mevcuttur. 
Ancak bu fali^manin amaci kadin ve erkeklerin dil kullanim bifimlerindeki 
ayriliklari ortaya koymak degildir. Sadece bu tür ara§tirmalarin oldugunu ilet- 
mektir. £ali§mamin amaci Türk kadininin dil kullaniminda nelerin etkili ol- 
dugunu ve bu etkiler dogrultusunda dili nasil kullandigini ve dilde nasil ifade 
edildigini ortaya koymaktir. £ali§ma “Schweigen. Zum kommunikativen Han
deln türkischer Frauen in Familie und Gruppe” (Susmak. Türk Kadinlarinin 
Aile ve Topluluktaki Ileti§imsel Davrani§lari) (1999) ve “Frauenspezifische 
Elemente im Bereich der appellativen Sprachfunktion” (£agrisal Dil I§levleri 
Alaninda Kadinlara Özgü Ögeler) (2000) adli fali§malarima dayanmaktadir. Bu 
fali§malardaki kuramlar Toplum Dilbilim ve I§levsel Edim Bilimden ka- 
zanilmi§ olup bu kuramlar dogrultusunda yorumlar yapilacaktir. Ayrica Türk 
toplumunda ya§ayan bir birey olarak güncel ve kurumsal bilgilerime dayanarak 
afiklamalar yapilacaktir.

2. Dil Kullanimindaki Etkenler
Kadinin dil kullanimindaki etkenleri ortaya koymak ve bunlar üzerinde durmak, 
kadinin kullandigi dilin boyutlarini belirtmek demektir. Dil kullanimindaki et- 
kenleri §öyle siralayabiliriz:

1) Toplumun yapisi,
2) Aile yapisi,
3) Dilin yapisi.

2.1 Toplumun Yapisi
Toplumun yapisi ve toplumda ya§ayan bireylerin toplum tarafindan nasil algi- 
landigi ve hangi kategoriye kondugu, bireylerin dil ifi ve dil di§i davrani§larina 
yansimaktir. Ba§ka bir anlatimla, toplum bireyin dil kullanimini yalniz etkile-
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memekte, ayni zamanda onu yönlendirmekte ve hatta onun kullandigi dile sinir 
koymaktadir. Bu baglamda bireyin kullandigi dil, onun toplum tarafindan belir- 
lenen konumu ile orantili olmaktadir.
Biz ataerkil toplum sistemi ifinde ya§amaktayiz. Sistemin birey olarak kadina 
ve erkege baki§ afisi farklidir ve bu farkliliklar dil kullaniminda da kendini 
göstermektedir. Sistemin getirdigi yargilar, yakla§imlar ve kurallar belirlemek- 
tedir dil kullanimini. Ba§ka bir deyi§le sistem kadin ve erkeklere farkli roller 
fizerken ortaya bir e§itsizlik fikmakta ve sözü edilen e§itsizlik kadinin dil kul
laniminda büyük ölfüde kendini göstermektedir.
Sistem geregi kadinin konumunu da erkekler belirlemektedir. Bu konum ona 
hälä geleneksel roller iferisinde kalmasini emretmektedir. Kadin geleneksel 
yapiyi bozan roller di§ina fiktiginda, kendisine hemen yaptirimlar uygulanmak- 
tadir. Bu yaptirimlar kadinin hareketlerini kisitlamakta ve onun dar bir ferfeve 
iferisinde kalmasina yol afmaktadir. Kendisine hemen erkek egemen bir toplum 
düzeni iferisinde ya§adigi ve bu düzenin kurallarina uymasi gerektigi hatirlatil- 
maktadir. Toplumun bu erkek egemen yapisi, tüm kurumlari etkilemektedir. Bir 
kurum olan ailede de ataerkil toplum düzeninin devam edecegi §üphe göstermez 
bir gerfektir.

2. 2 Aile Yapisi
Aile adi verilen kurum Türk toplumunda önem verilen kurumlardan biri olup bu 
kurumda, toplumun belirledigi Türk normlarinin i§levselligi söz konusudur. 
Günümüzde artik, büyük aile yapisi yerini fekirdek aile yapisina birakmi§tir. 
Büyük ailelerin sayisi eskiye oranla daha azdir ve daha fok kirsal kesimde yer 
almaktadir. Aile iferisinde, büyük aile yapisindan gelen bir ali§kanlikla, er
kekler hälä “son sözü söyleyen “ ve önemli kararlari alan” ki§i olma özelligini 
kaybetmeme fabasi ifindeler. Yani geleneksel yapidan gelen ali§kanliklarini 
devam ettirmelerinin amaci, kendilerine toplum tarafindan verilen haklardan 
vazgefmek istememeleridir. Günümüzde hälä ev i§i ve focuk egitiminden 
kadinlar sorumlu tutulmaktadir. Bu egitim bifimi kadinin ögrenim düzeyine 
göre ve ailenin yapisina bagli olarak degi§iklikler göstermektedir. Geleneksel 
olarak egitilen bir kadin, ögrenim düzeyi yüksek degilse, kendi focugunu da 
kendisi gibi egitmeye fali§maktadir. Ögrenim düzeyi yüksek olan bir kadin ise 
focuklarini daha farkli egitmekte, onlara daha özgür davranip, rahat hareket 
etmelerini, aile iferisinde daha fazla söz sabihi olmalarini saglamaya fali§mak- 
tadir. Böylece kadin önemli kararlarin ailedeki tüm bireylerin katilimi ile ol- 
masina ön ayak olmaktadir. Bu durum ayrica “analarin babalarin sözünden 
fikilmaz” ya da “kizlar fok konu§maz” gibi yargilari da fürütmektedir. Ancak 
bu o kadar kolay olmayan bir ugra§idir. Nedeni de kadinin focuklarini serbest

100



Türk Kadinin Konumunun Dile Yansimasina Genel Bir Baki§

olarak egitmesi, geleneksel Türk aile yapisina, toplumda mevcut olan sistemin 
beklentilerine ters dü§mesidir.
Bir kurum olarak aile ve onun kullandigi dilin dil sistemine getirdigi katkilardan 
da söz etmek gerekmektedir. Kadinin aile iferisinde saglamaya fali§tigi e§itlikle 
aile iferisinde yer alan hiyerar§i de bir ölfüde kirilmaya ba§lami§ oluyor. Böy- 
lece ailede yer alan günlük konu§malarda birey yalniz söz sahibi olmamakta 
ayni zamanda daha özgür bir ortamda güncel olaylari ya da kendi ya§adiklanni 
aktarabilmektedir. Dolayisiyla her birey kendi güncel bilgisi ya da hem kendi 
ailesindeki, hem de herhangi bir kurumda fali§iyorsa kurumdaki bilgi ve deney- 
imleri dogrultusunda konu§mayi sürdürebilecektir.
Güncel bilgisini, güncel olaylari aktarmak ifin kullanan aile bireyleri sadece 
sohbet etmek ifin bu bilgisini kullanilirken ailede hangi konularda konu§ulmasi 
gerektigini ve hangi konularda konu§ulmasindan ailenin ho§lanmadigini ancak 
o ailede ya§ayan bireylerin bildigi kurum bilgisi §ekillendirmektedir. Bu bag- 
lamda her aile kendi istedigi konularda konu§up istemedigi konulara deginme- 
digine göre, her ailede, ailenin belirledigi konu sinirlamalarindan söz edilebilir. 
Ya da konu§ulan konular ailelere göre farkliliklar göstermektedir. Daha afik bir 
ifadeyle diyebiliriz ki, aileler kendi yapilarina ve aile bireylerinin isteklerine 
göre farkli konularda dili kullanmakta ve bu baglamda da her ailenin farkli dil 
kullanma dagarcigi ya da söz varligi olacagindan söz edebiliriz.
Ailede kullanilan dilde yer alan ve kadinin konumunu belirleyen ifadeleri sira- 
lamak istersek, kadin bir aile ifinde: kiz, kadin, dul, gelin, anne, kaynana gibi 
sifatlara bürünmektedir. Bu ifadelerden kiz-kadin-dul gibi ifadelerin Trömel- 
Plötz’ün (1982: 94) belirttigi gibi, kadinin evli olup olmadigini belirtmek ifin 
birer i§aret olarak dü§ünmemek gerektigi ve bu sifatlarin ayni zamanda kadinin 
aile adi verilen kurumdaki konumunu ortaya koymak ifin de kullanildigi 
kanisindayim.
Bu ifadelerin günlük konu§ma diline nasil yansidigini ortaya koymak ifin, yu- 
karida verilen siralamaya göre dile getirilmesi gerekmektedir. Söze “kiz” olarak 
kullanilan ifadeden ba§layalim. Konumu bir erkek focugundan farkli da olsa, 
ona daha fok fevresinde prestij kazandiracak bir ifade olarak kullanilmaktadir. 
Gerekfesi de “bir kiz olarak“ toplumun ona yaki§tirdigi rolü üstlendigini 
göstermek ve bunun onun tarafindan benimsendigini ortaya koymak olabilir. Bu 
baglamda “bir kiz”, “kiz oglan kiz”, “fali§kan kiz”, “namuslu kizdir”. Kendisi
ne verilen rolü üstlenmediginde ise “terbiyesiz kizdir”, “namussuz kizdir” ya 
da“edepsiz kizdir”.
Sira “kadina” geldiginde ona aile iferisinde toplumsal beklentilere dayanan 
konumuna göre §u sifatlar yaki§tirilabilir: “iyi kadin”, “namuslu kadin”, “aile 
kadini” ya da “kötü kadin”, “sokak kadinindir”. “Kadin” yerine kullanilan, 
“kari” ise günlük dilde hem olumlu, hem olumsuz olarak ifade edilir. Bu farkli
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kullanim duruma göre ya da konu§macinin niyetine göre olacaktir ve dinleyici 
kendi güncel ve yöresel bilgisine göre bu ifadeleri olumlu ya da olumsuz olarak 
algilayacaktir. Olumlu olmasi hälinde güncel olarak, “bizim kan”, “akilli kari”, 
“yaman kari”dir. Olumsuz olmasi hälinde ise “cadi kari”, “pis kari” ya da “de- 
dikoducu kari”dir.
“Evli kadin” hemen her zaman toplumda olumlu bir resim fizerken, ayni §eyi 
dul olan bir kadin ifin söylemeyiz. Toplum önyargili yakla§imi ile “Dul kadin”a
o kadar fok sinirlamalar getirmektedir ki onun “dullara yas yaki§madigini” or
taya koymasi, sadece bir cesaret meselesi degil, bir kar§i koyu§tur. Toplumsal 
önyargiyi kadinin hak edip etmedigi, ba§ka bir fali§ma konusu olarak ele alina- 
bilir. Burada konumuz dile onun nasil yansidigi olduguna göre bu yansima üze- 
rinde biraz durmak gerekmektedir. Dul bir kadin evli olmadigi ifin hep onun 
evli bir kadindan daha özgür davranacagi varsayimindan yola fikilmakta: 
Toplumun beklentileri di§inda hareket etmese de onu davrani§larinda sinirlamak 
ve bu korku iferisinde toplumun bekledigi kadin kimligine bürünebilmesini 
saglamak ifin sözüne güvenilmemesi gerektigi vurgulanmaktadir. Hareketler- 
deki sinirlama dile yansiyacagindan bir dul kadin konu§urken fok dikkatli ola- 
cak ve sözünün bir dul kari sözü olmadigini ortaya koymaya fali§irken de 
kar§isinda dinleyici konumunda olan ki§ilerin ona güvenip onu dinlemeleri ifin 
herhangi bir kadindan fok daha fazla faba harcayacaktir.
Kadin ifin kullanilan dul kadin ve kari ifadelerin sonra “gelin” olarak kadinin 
konumunu ele alirsak, bu konumun büyük aile yapisi ile fekirdek aile yapisi 
arasinda fok farklilik gösterecegi ortadadir. Büyük ailede kadinin konumu en 
altta iken fekirdek ailede durum degi§iktir. O burada evinin hanimidir. Bu iki 
farkli konum, dile de yansiyacaktir. Gelin olarak, büyük ailelerdeki hiyerar§ik 
yapi nedeniyle ona pek fazla söz dü§ürmezken fekirdek aile iferisindeki kadinin 
söz hakki digeri ile kiyaslanamayacak kadar foktur. Söz kullanma hakki ne 
olursa olsun, bir kadin, gelin olarak “iyi gelin” olabilir, “kötü gelin” olabilir, 
“güzel, firkin gelin” olabilir.
“Anne” olan kadin genelde fok iyi bir konumdadir. Onun konumunu ya§adigi 
ailedeki bireylerin kurum bilgisi belirlemektedir. Daha afik ifadeyle denilebilir 
ki aile bir kurum olduguna göre, her kurumda yer alan bireylerde oldugu gibi 
aile adli kurumda da konumlari digerlerine kiyasla daha iyi olan ve bu konumu 
kullanildigi dile yansitan bireyler vardir. Anne de i§te o bireylerden biridir. Türk 
aile yapisi iferisinde kadinin bu üst düzey konumunu daha fok focuklari sagla- 
maktadir. Ayrica ailedeki i§birliginin belki de uzla§tirici ve focuklarinin yanin- 
da olan ki§i olmasinin da bunda etkisi olmaktadir. Bu konumu evin erkegi de 
yadsimamaktadir. Böylece kurum ifindeki i§levleri onun bu konumunu 
desteklemektedir. Bu konumu kurum bilgisinin yani sira din bilgisi de 
desteklemektedir. Din bilgisine dayanarak, kadin ana olarak ba§taci yapilmakta
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ve cennet onun ayaklari altinda gösterilmekte ve onun aile iferisinde ya§adiklari 
kültüre dayali bilgileri de kurum ve din bilgisini öylesine desteklemektedir ki 
Türk toplumu ona kar§i kullanilan en ufak bir kötü ifadeyi ya da davrani§i ho§ 
kar§ilamamaktadir. Sözünü ettigimiz kültür bilgisi yalniz aile fertlerini degil 
ayni zamanda Türk toplumunda ya§ayan her bireyi etkilemekte ve aile di§indan 
olan bireyin ba§ka bir bireyin annesine dil uzatmasini önlemektedir. Yanli§ 
anla§ilmamasi ifin vurgulanmasi gereken §ey, kültür bilgisinin yalniz anne ko- 
numunda olan kadina degil, ayni zamanda e§ ya da kiz karde§ konumunda olan 
aile ifindeki diger kadinlara da dil uzatilmasini önledigi ve eger aile di§indan 
bir ki§i böyle bir §ey yapmaya kalkarsa - bu ki§inin kadin ya da erkek olmasi hif 
önemli degil - fok kötü tepkiler alacagini ve aile ifinden olan ki§inin de ayni 
§ekilde aile di§indan olan ki§inin ailesine dil uzatacagi ve aile ifinden olan ki§i- 
nin aile di§indan olan ki§iye kar§i ailesini ya da ailenin bir bireyini koruma 
hakkinin dogacagini bilir. Durum böyle olunca aile ifindeki bir ki§i ya da ki§i- 
ler, aile di§indaki ki§iye ya da ki§ilere kar§i ailesini koruma altina almi§ oluyor 
ve bu gücü de toplumdan aliyor. Bu koruma mekanizmasi §üphesiz dile de 
yansimakta ve konumu aile iferisinde fok iyi olan anne ifin fedakär, iyi ya da 
fali§kan vasiflari kullanilmaktadir.
Eger bir kadin anne degil de “kaynana” konumunda ise onun konumu anneden 
farkli olacaktir. Bu konum büyük aile ifinde oldukfa iyi olsa da fekirdek aile 
ifindeki kadar iyi olmadigi bilinmektedir. Akla gelen soru neden anne ve ayni 
zamanda kaynana olan bir kadinin anne olarak daha olumlu bir resim verirken 
kaynana oldugu zaman ayni resmi vermedigidir. Bu sorunun cevabi tek bir tüm- 
ce ile ifade edilemez. £ünkü nedeni de tek degil bu olumsuz resmin. Akla gelen 
nedenleri §öyle siralayabiliriz:

a) Gelin konumunda olan bir kadin, kaynana konumunda olan bir ba§ka 
kadina annesi konumunda olan kadina gösterdigi davrani§i gösterme- 
mektedir.

b) Gelin konumunda olan bir kadin, annesi konumunda olan bir kadinla 
payla§masi gereken her §eyi payla§irken, kaynana konumunda olan bir 
kadinla ayni §eyleri payla§maktan kaf inmaktadir.

c) ”Kaynana öcü, oglu cici” gibi önyargili yakla§imlar gelin konumunda 
olan kadini olumsuz etkilemektedir.

d) Kaynana konumunda olan bir kadin, oglu konumunda olan bir erkege 
gösterdigi yakinligi gelin konumunda olan ve di§ardan aileye katilmi§ 
bir kadina göstermemektedir.

f) Gelin konumunda olan kadin, kurum bilgisi, güncel bilgisi ve bireysel 
deneyimlerine dayanan bilgisi dogrultusunda hareket ederek, annesi 
konumundaki kadin ile kaynanasi konumundaki kadina kar§i göstere-
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cegi davrani§ta farkliliklar göstermekte ve bunu sadece davrani§lari ile 
degil dilsel olarak da ifade etmektedir.

Yukarida sayilan nedenler fogaltilabilir. Burada sadece dile yansiyacagi söz 
konusu olabilecek §eyler siralanmi§tir. Kaynana olan bir kadinin aile iferisinde 
gördügü kabul anneden farkli oldugundan ve de gelin-kaynana ili§kisinden do- 
layi da fogu kez ona olumsuz ifadeler yaki§tirilmaktadir: “Cadi kaynana”, “kötü 
kaynana” ve “cici anne” gibi.
Kadinin ailedeki konumu ve bu konumun dile yansimasinin daha iyi anla§ilmasi 
ifin, aile iferisindeki konumun ailedeki dil kullanimini nasil etkiledigine de 
bakmak gerekmektedir. Her kurum gibi aile adi verilen kurumda da konu§maci 
konumundaki ki§i ailedeki konumuna göre dili kullanmaktadir. Daha iyi anlat- 
mak ifin denebilir ki aile iferisinde konumlari farkli olan anne ile kizin dil kul- 
lanma hak ve sinirlari da farkli olacaktir. Eger anne konu§maci ise onun ortaya 
atacagi konuyu, kar§isinda dinleyici durumunda olan diger aile bireyleri ilgi ve 
istekle dinlemekte, deneyimlerine dayanan bilgisinden yararlanmak amaci ile 
ona daha fazla konu§ma hakki taniyabilmektedirler. Konu§maci anne degil de 
kizi ise onun kar§isinda dinleyici konumunda olan aile bireyleri, anneye 
tanidiklari konu§ma özgürlük ve hakkini her zaman kizina tanimayabilir. Nede- 
ni de onun deneyimsiz olmasidir. Bu kanidan yola fikilarak konu§masi yönlen- 
dirilebilir ya da sözü kesilerek konu§ma hakki sinirlandirilabilir.
Eger konu§ma anne ile kizi arasinda ise durum fazla bir degi§iklik göstermeye- 
cektir. Kiz konumundaki konu§maci, kurum bilgisi dogrultusunda, annesine 
daha fok konu§ma hakki taniyacaklardir §üphesiz. Bu baglamda her kurumda 
oldugu gibi, aile adini verdigimiz kurumda da diger kurumlar ile kiyaslandigin- 
da daha fok söz sahibi olan, konu§malari yönlendiren ki§ilerin yani sira daha az 
konu§an kar§isindakini dinlemek durumunda kalan ve söz hakki daha sinirli 
olan ki§iler olacagi bir gerfektir.
§imdiye kadar kadinin aile iferisindeki konumu ve bu konumun dile yansimasi 
üzerinde durduk. Ancak dil baglaminda bir kurum olan ailede kullanilan söylem 
bifiminden bahsetmedik. Ehlich/Rehbein (1980: 340) vurguladiklari gibi ailede 
daha fok sohbete dayali söylem yer alir. Aile adini verdigimiz kurum, diger 
kurumlarla kiyaslanacak olursa bu kurum ailede ya§ayan bireylere diger kurum- 
lardaki bireylerden daha fazla dil kullanma özgürlügü tanimaktadir. Ayrica her 
ailede kullanilan aileye özgün dil kullanimlarina da rastlanmaktadir. Daha af ik 
bir ifade ile denilebilir ki dili kullanma aile yapisi ile dogru orantilidir. Bu, §u 
demektir: Eger aile, geleneksel Türk aile yapisina uygunsa, o ailede kullanilan 
dil daha az geleneksel yapiya sahip bir aileyle kiyaslandiginda daha sinirli ol- 
maktadir. Dil kullanimdaki bir ba§ka boyut da aile bireylerinin aile iferisendeki 
yapiyi iyi bilip ona göre dili kullanmalari ile, güncel bilgileri ile, aile bireyleri-
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nin aile di§inda fali§tiklari kurumlari ve kurumdaki konumlari ile ilgilidir. Bu- 
nunla birlikte ailede kullanilan dilin, genel dilin yapisi ile de ilgili oldugu unu- 
tulmamalidir.

2.3 Dilin Yapisi
Dilin yapisi, toplumun yapisi ile baglantilidir. Cinsiyet ayrimina dayanan bir 
toplum yapisina sahip oldugumuz ifin, kullandigimiz dilin de cinsiyet ayrimina 
dayanmasi dogaldir. Durum böyle olunca, dilimiz -dil kullanimimiz da cinsiyet 
ayrimcidir (Trömel-Plötz 1984: 53). Bu dil sistemi, erkeklere öncelik tanirken, 
kadini ikinci sinif olarak görmekte ve ona sadece bazi roller fizmektedir 
(Guentherod/ Hellinger/ Pusch/ Trömel-Plötz 1980: 15). Belirlenen roller 
kadinin dil kullanimini da etkilemekte ve bu baglamda kadinin kullandigi dil, 
erkeklerin kullandigi dilden farkli olmaktadir. Kadinin dil kullanimindaki bir 
ba§ka etken de ön yargilar ve basmakalip yargilardir. Sözünü ettigimiz ön yargi 
ve basmakalip yargilar, dilde fok kullanilan atasözleri ve deyimlerde yer almak- 
tadir.
Gerek ön yargilar gerekse basmakalip tanimlamalar ya da atasözleri öyle bir 
baglamda kullanilmaktadir ki konu§maci hem kendisinin hem de dinleyicinin 
bildigi bir olumsuzlugu dinleyiciye kabul ettirmeye fali§maktadir. Dinleyiciyi 
buna zorlamakta veya kar§isindaki dinleyiciyi - bir kadinsa - onu susturmayi ve/ 
ya da onu a§agilamayi ya da kendisinin hakli oldugunu kanitlamayi saglamak- 
tadir. Böyle bir durum, yalniz kar§isindaki dinleyicinin konu§ma hakkini gasp 
etmek anlamina gelmeyip ayni zamanda dinleyici üzerinde baski kurmak - ko- 
nu§mayi kendi istedigi yöne fekmek - ve konu§ma hakkinin dinleyiciye gef- 
meyip, konu§macida kalmasi anlamina da gelmektedir. Ayrica kar§ilikli olarak 
degi§en dinleyici konu§maci rollerinde söz hakkinin daha fok konu§macida 
kalmasidir. Böylece konu§maci dinleyiciyi pasifize etmekte, dinleyiciye kendi 
aktarmak istedigini gönlünce ve rahatfa aktarabilmekte ve konuyu kendi iste
digi yöne fekmektedir. Yapilan ara§tirmalara göre i§in ilginf yani kadinlarin 
fok fazla deyim kullanmasidir. Durum böyle olunca fok fazla deyim kullanan 
kadin, kendisi hakkinda Türk dilinde yer alan deyimleri de kullanmaktadir. 
Kadinlar yalniz deyimleri degil kendileri hakkinda söylenen atasözlerini de 
kullanmaktadirlar. Dilde mevcut deyim ve atasözlerini kullanan kadin, kendisi 
hakkinda söylenen yargiya katiliyor demektir. Böyle bir durumda konu§an 
kadin, kar§isindaki dinleciye - kadin ya da erkek olmasi fark etmez - yalniz bu 
yargiya katildigini göstermemekte, ayni zamanda, dinleyicinin toplumsal ya da 
yöresel bilgisini harekete gefirmekte ve dinleyicinin bu yargiya katilmasini 
saglamaktadir. Böylelikle yargilar, hifbir degi§ime ugramadan - fok eskilere 
dayansa da günümüz ko§ullarinda hepsi geferli olmasa da - ku§aktan ku§aga hif 
degi§ime ugramadan gefebilmekte ve sürekli olarak da kullanilmaktadir.
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Kadin yalniz deyim ve atasözlerini kullanmamakta ayni zamanda kendisi 
hakkinda üretilmi§ olan ön yargilari da kullanmakta ya da kullanilmasina izin 
vermektedir. Zaten bunlari kabul etmek istemese bile sonufta bu ön yargilar var 
ve kullaniliyor.
Kadin, dili toplumun beklentilerine göre kullanirsa kibar olacak birfok yerde 
susacak ve erkeklerle birlikte oldugu bir toplulukta onlar kadar konu§ma hakki 
olmayacaktir. Tersi durumda ise “geveze”, “dedikoducu” olacaktir. Bu baglam
da dil kullanimindaki özgürlügü yine kisitlanmi§ olacaktir. Bir konu§maci olan 
kadin, kadin grubunda daha özgür dil kullanacak; ancak bu özgürlük bilgi, ilgi 
alani ve hiyerar§i ile sinirli kalacaktir.

3. Sonuf
Bu makalede Türk kadinlarinin konumlarinin dile yansidigi ve bu yansimaya 
göre onlar hakkinda ifadeler kullanildigi ve bir kadinin konumunun onun kul- 
landigi dili etkiledigi üzerinde durulmu§tur.
Ayrica toplumun yapisinin dile yansidigi ve bu yansimanin kadinin dil kul- 
lanimini etkilemekle kalmayip sinirladigi da vurgulanmi§tir. Kurum olarak aile 
alinmi§ ve bu kurumda kullanilan dilin gerek toplum beklentileri, gerekse aile 
yapisi tarafindan belirlendigi ortaya konmaya fali§ilmi§tir. Bu fali§mada veril- 
mek istenen mesaj: Dil kullaniminda toplumun yapisinin, aile yapisinin ve dilin 
yapisinin belirleyici faktörler oldugu vurgulanmi§tir. £ali§manin - kadin ve 
kadinin konumunun kullandigi dile yansidigi baglaminda oldugu dü§ünülürse - 
bundan sonraki fali§malara esin kaynagi olacagi ümidi vardir.

Kaynak^a
Duman, Seyyare (1999): Schweigen. Zum kommunikativen Handeln türkische 
Frauen in Familie und Gruppe. Münster: Waxmann.
Duman, Seyyare (2000): Frauenspezifische Elemente im Bereich der appellati
ven Sprachfunktion. Eski§ehir: Birlik Ofset.
Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1980): “Sprache in Institutionen”. In: Alt
haus, Hans P. / Henne, Helmut/ Wiegand, Herbert E. (Hrsg.): Lexikon der ger
manistischen Linguistik. Tübingen: Niemeyer. 338-345
Guentherod, Ingrid / Hellinger, Marlis/ Pusch, Luise F./ Trömel -  Plötz, Senta 
(1980): “Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs”. In: Lingu
istische Berichte 69/80. 15-21
Trömel- Plötz, Senta (1984): Gewalt durch Sprache. Frankfurt: Suhrkamp.

Trömel-Plötz, Senta. (1982): Frauensprache: Sprache der Veränderung. Frank
furt: Fischer.

106


