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Gender Roles of Women in Turkish Proverbs and Idioms
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Özet
Az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarõ olarak Türk atasözleri ve
deyimleri toplumsal cinsiyet bakõ açõsõ ile ele alõndõ!õnda kadõnõn e ve annelik rollerinin öne
çõkarõldõ!õ görülmektedir. Kadõna yönelik kalõp yargõlar içeren Türk atasözlerinde, kadõn
daha çok aile içinde yani “özel” alanda, “e ” ve “anne” kimli!i ile yer almaktadõr. Kadõnõn
e i ile ili kisi “e itlikten” çok “otorite” ili kisidir. Erkek evin reisidir. Kadõnõn “elinin
hamuru ile erkek i ine karõ masõ” pek ho görülmemekte, evde kadõnõn otorite kurmasõ hiç
tasvip edilmemektedir. Kadõnõn erkekten daha varlõklõ olmasõ istenmez, “Kadõn malõ, kapõ
tokma!õ” olarak kabul edilir. Ailenin kadõn üyeleri arasõndaki özellikle gelin- kaynana
arasõndaki ileti im ve etkile im iyi de!ildir. Evlilik kararõnda dikkatli davranõlarak, gelin
adayõnõn iyi bir aileden alõnmasõnõn önemi vurgulanmaktadõr. Erke!in kadõnõ sevme hakkõ
oldu!u gibi dövme hakkõ da bulundu!u, kadõna yönelik iddetin tasvip edildi!i, Türk
Atasözleri ve deyimlerinde, kadõn birey olarak de!il, ailenin bir üyesi olarak yer alõr.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri ve deyimler, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolü, kadõn,
Abstract
When we look at Turkish proverbs and idioms, which are cultural elements that
express a lot of meaning with a few words, from the point of view of gender, it is seen that the
roles of women as wives and mothers are prominent. In the Turkish proverbs that contain
stereotypical judgments with regard to women, women are mostly included with their
identities as “wife” and “mother” in the family, i.e. the “private” sphere. The relationship of
women with their spouses is one of “authority” rather than “equality.” Men are the leaders
of the house. “Women interfering in men’s affairs with the dough on their hands” is not seen
as good, women having authority at home is not approved. Women having more wealth than
men is not seen as desirable, “a woman’s wealth is a door handle” it is thought. The
communication and interaction between daughters-in-law and mothers-in-law are not good.
The importance of being careful in the marriage decision and choosing a bride from a good
family are emphasized. In the proverbs in which a man has the right to beat a woman as well
as to love her, in which violence against women is approved, women are included not as
individuals but as family members.
Key Words: Proverbs and idioms, gender, gender role, woman.
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I. G R !
Bir fikri, ö!üdü daha çok mecaz yolu ile kõsa ve kesin olarak anlatan,
eskiden beri söylenegelmi" özlü sözlere atasözü denir. Azeri Türklerinin
atasözü olan “Atalarsözünün her biri bir destandõr” benzetmesi atasözlerinin
kõsa ama anlam olarak geni"li!ini vurgular (Çobano!lu 2003:7).
Gerçektende atasözleri hem destan hacminde bilgi ve tecrübe aktarõrken hem
de ciltler dolusu kitaplarla zor anlatõlabilecek bir davranõ"õn yapõlmasõ veya
yapõlmamasõnõn gerekçesini iki kelimeyle özetleyebilmektedir. Atasözlerini
daha detaylõ analiz etti!imizde; atalarõmõzõn uzun gözlem ve tecrübelerine
dayandõ!õnõ, geni" halk kitlelerinin yüzyõllardan beri geçirdi!i ya"amdan ve
bu ya"amda olu"an dü"üncelerden do!du!unu görürüz. Bu nedenle,
Atasözleri; sözlü gelenek içinde nesilden nesile geçerek ya"ayan, anonim
nitelikli yalõn, manalõ, anlatõmlarõ çok basit ve kolay olan kültür unsurlarõdõr.
Sözlü halk kültürü ürünleri arasõnda yer alan atasözleri ve deyimleri
sosyalle"me sürecinde yeni nesillere aktarõlmakta bireylerin, duygu,
dü"ünce, de!er yargõlarõ ve tutumlarõndan davranõ"larõna kadar bir dizi
de!i"ikli!e neden olmaktadõr. Bu aktarõlma ile halk arasõndaki varlõ!õ ve
etkileri devam etmektedir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan atasözleri
ve deyimler; kadõna yönelik kalõp yargõ ve tutumlarõ bünyesinde
barõndõrmaktadõr.
Çocuk do!du!u andan itibaren, önceden belirlenmi" kurallar ve
de!erlerle çevrelenip yönlendirilmektedir. Kõz ve erkek çocuk farklõ
cinsiyetçi kodlarla sosyalle"mekte, aile, okul, sosyal çevre ve kitle ileti"im
araçlarõ gibi çocu!un sosyalle"mesinde yer alan tüm kurum ve ki"iler çocu!u
“biyolojik” cinsiyetine uygun kalõp yargõlara göre yeti"tirmektedir. Hem
kõzlara hem de erkeklere bu roller ya"am boyu hatõrlatõlarak, bu rollerin
yeniden üretilmesi sa!lanmaktadõr. Kõzlardan “iyi ev kadõnõ”, “iyi anne”, ve
“iyi e" rolü” bekleyen toplum, erkekten i", ba"arõ ve ailenin geçimini
sa!lamaya yönelik roller beklemektedir. Türk toplumunda sõklõkla kullanõlan
“Hanõm hanõmcõk” deyimi kadõna yönelik toplumsal beklentileri
özetlemektedir.
Türk atasözleri ve deyimleri incelendi!inde kadõnõn “özel” alanda
yer aldõ!õ ve geleneksel rollerinin öne çõkarõldõ!õ görülmektedir. Kadõn
“anne” kimli!i ile aile kurumunun temel ta"õ olarak saygõ görmekte, çocuk
do!urmasõ, özelliklede erkek çocuk do!urmasõ ile statüsü artmaktadõr. Kadõn
erken, kendinden ya"ça ve sosyal konum olarak daha üstün biriyle
evlenmeli, anne, e" ve ev kadõnõ rollerini toplumsal beklentilere uygun
yerine getirmelidir. Kadõnõn ev i"lerinde; hamarat, becerikli, temiz ve
tutumlu olmasõ beklenmektedir. Kadõna olumsuz de!er atfeden kadõnõ
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güvenilmez, u!ursuz ve e!lence dü"künü gösteren atasözleri ve deyimler
gibi, ailenin kadõn üyelerinin birbirleriyle ili"kileri de sorunludur
Bu kapsamda çalõ"mamõzõn amacõ; Türk atasözleri ve deyimlerindeki
toplumsal cinsiyet rollerini kadõn bakõ" açõsõ ile irdelenerek, kadõna yönelik
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde atasözlerinin rolü üzerine
sosyolojik bir tartõ"ma yapmaktõr. Bu amaçla, Türk Dil Kurumunca
hazõrlanan ve sanal ortamda kullanõma açõlan 2.396 atasözü, 11.209
deyimden olu"an Atasözleri ve Deyimler Sözlü!ü temel kaynak olarak
kullanõlmõ"tõr. Ayrõca, smail Parlatõr tarafõndan yazõlan “Atasözleri” ve
“Deyimler” adlõ iki ciltlik çalõ"madan da yararlanõlmõ"tõr.

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sosyologlar cinsiyeti biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olmak
üzere ikiye ayõrõrlar. Biyolojik "Cinsiyet" tipik olarak bir kimsenin genetik
ve anatomik niteliklerinden bahsetmek için kullanõlõr. Yani, biyolojik
cinsiyet; erkek [ing. male] ve di"i [ing. female] bedenindeki biyolojik
farklõlõklara i"aret eder. Toplumsal cinsiyet ise erkekler ve kadõnlar
arasõndaki ruhsal, toplumsal ve kültürel farklõlõklarõ gösterir.
Toplumsal cinsiyet; farklõ kültürlerde farklõ biçimlerde tanõmlanan,
sosyal olarak kurulmu" erkeklik ve kadõnlõk kategorilerini ve her iki gruba
atfedilen sosyal olarak empoze edilmi" yükümlülük ve davranõ"larõ belirtir
(Bilton 2008:129). Toplumsal cinsiyet kavramõnõn tanõmõnda biyolojik
farklõlõklar de!il, kadõn ve erkek olarak toplumun bizi nasõl gördü!ü, nasõl
algõladõ!õ, nasõl dü"ündü!ü ve nasõl davranmamõzõ bekledi!i ile ilgili
de!erler, beklentiler, yargõlar ve roller bulunmaktadõr.
Sosyalle"me; bireyin gerek toplumun norm ve de!erlerini
içselle"tirerek, gerekse rollerini yerine getirmeyi ö!renerek toplumun üyeleri
haline gelmeyi ö!renmeleri sürecidir. Toplumsalla"ma süreci cinsiyete göre
farklõlõk gösterir. Cinsiyet yapõcõ bir "ekilde analiz edildi!inde, cinsiyete
yüklenen anlamlarõn insanlõk tarihi ve kültürü tarafõndan "ekillendirildi!i
gerçe!ini ortaya çõkarõr. Tüm kültürler çocuklara öncelikle kadõn ile erkek
arasõndaki farkõ ö!retmektedirler. Oyuncaklar, isimler, giyilen kõyafetlerin
rengi, meslekler, hobiler vb. cinsiyete göre farklõlõk gösterir. Cinsiyete özgü
sosyalle"me sürecinde kõz çocuklarõna ö!retilenler daha çok sosyal ve
konu"ma becerileri ile fiziksel çekicilik, eve ba!lõlõk ve annelik olurken,
erkek çocuklara ö!retilenler teknik beceri, otoriterlik ve fiziksel güç ve evin
di!er üyelerinden “sorumlu” olma anlayõ"õdõr.
Sosyalle"me öncelikle aile içinde olmakta, çocuk cinsiyetine yönelik
ilk bilgileri anne ve babasõndan almaktadõr. Aile kurumunun temel
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fonksiyonlarõndan birisi çocu!un sosyalle"mesidir. Kõz çocuk annesini,
erkek çocuk ise, babasõnõ rol model alarak sosyalle"mektedir. Çocu!un
ikincil sosyalle"me yeri e!itim kurumlarõdõr. Çocu!un sosyalle"mesinde
içinde ya"adõ!õ sosyal çevre ve kitle ileti"im araçlarõ da etkili rol
oynamaktadõr. Aile kurumundan ba"layarak çocu!un sosyalle"mesinden
sorumlu tüm kurum ve ki"iler toplumun genel kabullerini tekrar tekrar
vurgulayarak kadõnlar ve erkekleri belli kalõplara yerle"tirmektedirler.
Toplum, kadõndan “iyi anne”, iyi e"” ve “iyi ev kadõnõ” yaratmayõ
hedeflemektedir. Bu kimlikleri içinde mutlu olaca!õ, bunlarõ beklentilere
uygun yerine getirmedi!i zaman onay görmeyece!i ve ya dõ"lanaca!õ baskõsõ
yaratõlarak, bu rolleri içselle"tirmesi sa!lanõr.
Aile, okul, sosyal çevre ve medya aracõlõ!õyla ataerkil ideolojinin
kadõna atfetti!i toplumsal roller, yeniden in"a edilmektedir. Örne!in
temizlik, ki"isel bakõm, margarin, hazõr gõda reklâmlarõnda kadõn bu
ürünlerin tüketicisi hem de arzu nesnesi konumundadõr. Çalõ"an kadõn
imajõnõn sunuldu!u reklâmlarda bir süper kadõn stereotipi içermektedir.
Bireyler “nasõl kadõn ve erkek olunaca!õnõ” yani biyolojik
cinsiyetlerine uygun görülen normlarõ ve beklentileri ö!renerek, erkek ve
di"i kimliklerini (erillik ve di"ili!i) kültürel kalõplara göre sosyal olarak in"a
ederler.
Di"illikler; belli bir kültürde kadõnlarla ili"kilendirilen ya da
kadõnlara atfedilen sosyal olarak kurulmu" çe"itli varsayõm, beklenti ve
davranõ" setlerine denilmektedir. Di"illikler; yumu"aklõk, konu"kanlõk,
anlayõ"lõlõk, naziklik, di!erlerinin duygularõnõn farkõnda olmak, dinine
ba!lõlõk, dõ" görünü"üyle ilgili olma, alõ"kanlõklarõnda düzenlilik, güvende
olma ihyacõ çok güçlü, duygularõnõ kolay ifade edebilen, sanat ve
edebiyattan ho"lanan ve sosyal bilimlere yönelim olarak kabul edilir.
Erillikler ise; saldõrganlõk, ba!õmsõzlõk, duygularõn gizlenmesi, nesnel
davranma, kolay etkilenmezlik, ba"atlõk, fen bilimlerine yönelim,
bilimseldir, kolay heyecanlanmama, rekabetçi, mantõklõ, kamusal alana
yönelik, çalõ"ma hayatõnda ba"arõlõ, yetenekli, kuvvetli, kolay incinmez,
maceracõ, kararlarõnõ kolayca verebilen, a!lamaz, liderlik özellikleri vardõr
ve kendine güvenir.
Toplumlarõn onayladõ!õ kadõn ve erkek rolleri; mitler, efsaneler,
masallar, sözlü halk kültürü ürünleri, filmler, reklâmlar, e!itim materyalleri,
son
yõllarda
artõ"
gösteren
dizilerde
yerini
almõ"tõr.
(http://cim.anadolu.edu.tr/pdf/2004/1130848482.pdf).
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III.

TÜRK

ATASÖZLER

VE

DEY MLER NDE

TOPLUMSAL C NS YET
Geleneksel toplum yapõsõnda bir uyum mekanizmasõ olan evlili!in
toplumsal bir i"levi nedeniyle her toplumun; e" seçimi, yeni evlilerin nerede
ve kimlerle ya"ayaca!õ, aile büyüklerine ve çevreye kar"õ görevler, çocuk
bakõmõ, e"lerin miras hakkõ, bo"anma, yeniden evlenme ve dulluk gibi
evlili!e ili"kin temel konularda bazõ katõ kurallar, düzenlemeler ve törenler
bulunmaktadõr (Akt. User 1997:557). Bunlar kaçõnõlmaz bir "ekilde,
atasözlerinde de yansõmasõnõ bulmu"tur.
Türkiye’de aile kurumunun batõ toplumlarõndaki aile kurumu ile
kar"õla"tõrõldõ!õnda çok güçlü oldu!u görülür. Evlilik kadõn-erkek ili"kilerine
yön veren geleneksel de!erlerin biçimlendirdi!i bir kurumdur. Evlilik oranõ
yüksektir. Geleneksel evlenme biçimi olan “görücü usulü” evlilikler önemini
korumaktadõr. Özellikle kentsel bölgelerde ya"anan “bo"anma” oranlarõndaki
artõ"a ra!men, toplumun büyük ço!unlu!u tarafõndan “bo"anma” ve “dul”
kavramlarõna olumsuz anlamlar yüklenmektedir.
Atasözleri ve deyimler incelendi!inde evlili!in kurulu" a"amasõ;
evlenilecek kadõnda aranan özellikler, evlilik ya"õ, evlili!in kadõn açõsõndan
önemi, ailenin e" seçimindeki etkisi v.b. konular ayrõntõlõ olarak ele
alõnmõ"tõr. E"ler arasõndaki ili"kinin niteli!i, çocukta cinsiyet tercihi ve
çocuklarõn anne ve babasõ ile kurdu!u özde"imin nasõl cinsiyet temelinde
ayrõldõ!õ, ailenin kadõn üyeleri arasõnda ya"anan sorunlar, anne ve e" olarak
kadõndan beklenilenler Türk atasözleri ve deyimlerinde sõkla dile getirilen
konulardõr. Ayrõca, kadõn cinsine olumsuz anlamlar yükleyen, kadõnõ u!ursuz
kabul eden ve "eytana benzeten, kadõna yönelik "iddeti bir terbiye aracõ
olarak me"rula"tõran atasözleri ve deyimler de bulunmaktadõr.
Türk atasözleri ve deyimlerinde kadõnõn; e", anne, elti, görümce,
gelin ve kaynana rolleri öne çõkmaktadõr. Kadõnõn farklõ rollerine gönderme
yapan Türk atasözleri ve deyimleri sõnõflandõrõldõ!õnda kadõn olgusu altõ
temel ba"lõk altõnda ele alõnabilmektedir.
1. Evlili!in kurulu" süreci ile ilgili atasözleri ve deyimler,
2.Kadõnõ geleneksel rolleri ile tanõmlayan atasözleri ve deyimler
(“Anne”,“E"” ve “Ev kadõnõ”),
3. Karõ -koca ili"kilerini ele alan atasözleri ve deyimler,
4.Çocukta cinsiyet tercihi ile cinsiyete özgü sosyalle"meyi ele alan
atasözleri ve deyimler
5.Ailenin kadõn üyeleri arasõndaki ili"kileri ele alan atasözleri ve
deyimler

Bahar 2010 / Sayõ 6

171

Aysel GÜN ND ERSÖZ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kadõna yönelik olumsuz de!er yargõlarõ içeren atasözleri ve
deyimler.
2.1. Evlili"in Kurulu# Süreci le lgili Atasözleri ve Deyimler,
Geleneksel Türk toplumunda, evlilik kadõn için bir sosyal güvence
olarak algõlanmakta, kadõnlarõn belli bir ya"a gelince mutlak evlenmesi
istenilmektedir. “Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk” atasözünde
ifade edildi!i gibi, koca evi, baba evine tercih edilmektedir. Kadõnõ, erke!in
yanõnda güçsüz, eksik ve yetersiz olarak görme alõ"kanlõ!õ, kadõnõn tek
ba"õna türlü tehlikelerle yüz yüze gelebilece!i, kendi kendisini idare
edemeyece!i, toplumsal bir statü elde edebilmek için bir erke!e muhtaç
oldu!u yaygõn olarak kabul görmektedir.
Geleneksel Türk kültüründe; kadõn “alõnan” “erkek “alan” dõr. Kõz
isteme ritüellerinde erkek tarafõ kõzõ babasõndan ister.“Kõz almak”, “kõz
istemek” ve ”kõz o!lan kõz” deyimleri evlili!in kurulu" a"amasõ için halk
tarafõndan sõklõkla kullanõlõr.
Atasözlerine göre evlilik ya"õ da erkendir. Özellikle kõzlarõn erken
evlenmesi tavsiye edilmektedir.
“On be"inde kõz, ya erde ya yerde”.
“Sabah karnõnõ doyuran, küçükken evlenen aldanmamõ"”.
“Erken evlenen döl alõr, erken kalkan yol alõr”.
Türk toplumunda e" seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin
fikri alõnõr. E"ler arasõnda denkli!e özen gösterilir. Özellikle, içinde yeti"ti!i
aile, kültürün verdikleri ki"ili!inde yansõdõ!õ için kõzõn köklü bir aileden
gelmesine, belli özelliklere ve de!erlere sahip olmasõna dikkat edilir. Aileye
çok büyük önem atfeden Türk toplumu, kurulan ailenin sa!lam temellere
sahip olmasõnõ dolayõsõyla e" seçimini önemser (Güngör Ergan 2002: 82).
“Bez alõrsan Musul’dan, kõz alõrsan asilden” atasözünde oldu!u gibi bu
gerçek Türk atasözlerinde de yansõmasõnõ bulmu"tur.
“Gül dalõndan odun, beslemeden kadõn olmaz”.
“Pekmezi küpten, kadõnõ kökten al”.
Hem kõzõn geçmi"ini hem de ailesinin iyi bilinmesi nedeniyle
“Kom"u kõzõ almak, kalaylõ kaptan/tastan su içmek gibidir”. Gençlerin e"
seçiminde aile baskõn rol oynar. Hem erke!in hem de kõzõn e" seçiminde
do!ru kararõ veremeyece!i dü"ünülmekte, özellikle kõzlarõn sa!lõklõ e"
seçimi yapamayaca!õnõ vurgulamak için, “Kõzõ serbest bõrakõrsan, ya
davulcuya ya zurnacõya varõr” denilmektedir. “Bekâr gözüyle kõz alõnmaz”
ve “Ergen gözüyle kõz alma, gece gözüyle bez alma” atasözlerinin anlamõ
incelendi!inde; erkeklerin de e" seçimini sa!lõklõ yapamayaca!õnõn
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dü"ünüldü!ü görülür. Toplumdaki egemen evlenme biçimi olan “görücü
usulü” evliliklerin halen önemini korumasõnõn nedenlerinden birisi de budur.
Di!er taraftan kadõnõn erkekten zengin olmasõ kabul görmez, “Avrat
malõ, ba"a tokmaktõr” denilerek, kadõnõn erkekten daha varlõklõ olmasõnõn
sakõncalarõ anlatõlõr.
“Kendinden a"a!õ kõz al, kendinden yükse!e kõz verme”.
“Kendinden küçükten kõz al, kendinden büyü!e kõz ver”.
“Kadõnõn biri ala, ikisi bela” denilerek, çok e"lili!e onay
verilmezken, bo"anmõ" ya da dul kadõnõn tekrar evlenmesini de uygun
görmemektedir. “Eski pamuk bez olmaz, dul avrat kõz olmaz” atasözünde
oldu!u gibi “dul” kadõna olumsuz bir anlam yüklenmektedir.
2.2. Kadõnõ Geleneksel Rolleri ile Tanõmlayan Atasözleri ve
Deyimler (“Anne”, “E#” ve “Ev Kadõnõ” )
Geleneksel kültüre göre erkek çocuk gelece!in güvencesidir.
Kadõnõn statüsü erkek çocuk do!urmasõ ile yükselir. Kadõn “ana” kimli!i ile
itibar görür. “Ana gibi yâr olmaz, Ba!dat gibi diyar olmaz” ve “A!larsa
anam a!lar, gayrisi yalan a!lar” atasözlerinde oldu!u gibi kadõn “ana”
kimli!i ile adeta kutsalla"tõrõlmõ" bir varlõk olarak gösterilmektedir. Çocuk
bakõmõnda en fazla sorumluluk alan hala annelerdir. Annelik, ya"am boyu
kimli!i kadar tam zamanlõ bir meslek olarak görülmektedir.
Kadõna ailenin bir üyesi olarak büyük rol ve de!er atfedilmektedir.
Evi yuva yapan ve aileyi birbirine ba!layan kadõndõr (Güngör Ergan 2002:
82-83). “Oca!õn yakõ"õ!õ odun, evin yakõ"õ!õ kadõn”dõr. “Yuvayõ di"i ku"
yapar” atasözünde oldu!u gibi, kadõnõn sa!lam bir aile yapõsõ olu"turmada
çok önemli bir görevi üstlendi!i belirtilmektedir(Kurt 1997: 106).
“Avrat düzdü!ü evi tanrõ yõkmaz, avrat bozdu!u evi tanrõ yapmaz”.
Türk toplumunda ev i"i yükü kadõnõn sõrtõndadõr. Atasözlerine göre,
Türk toplumu kadõnlardan hamaratlõk, beceriklilik, iyi huylu olmak,
itaatkârlõk gibi di"il özellikler beklemektedir. Kadõn ev i"lerinde hünerli
olmalõ, en az malzeme ile mükellef sofralar kurmalõ, e"inin, çocuklarõnõn ve
evinin temizli!i ve bakõmõnõ yerine getirmelidir. Kadõnõn asli yerinin “özel”
alan i"inin yemek ve temizlik yapmak oldu!u tekrar tekrar hatõrlatõlmaktadõr.
“Erke!in iyisi e"i!inden, kadõnõn iyisi dö"e!inden belli olur”.
“Erkek i" ba"õnda kadõn a" ba"õnda belli olur”.
“Her kadõnõn pi"irdi!i yenmez, dikti!i giyilmez”.
“ yi adamõn karõsõ, kurna ba"õnda belli olur”.
“Kesmez bõçak ele, i" bilmeyen avrat dile”.
“A"õ pi"iren ya! olur, gelinin yüzü a! olur”.
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“Avrat var, arpa unundan a" yapar; avrat var, bu!day unundan ke"
yapar”.
2.3. Karõ -Koca li#kilerini Ele Alan Atasözleri ve Deyimler
Geleneksel aile düzeninde toplumsal cinsiyet kalõp yargõlarõna uygun
rollerden olu"an hiyerar"ik bir yapõ ortaya çõkmõ"tõr. Dolayõsõyla aile içinde
ekonomik gücü temsil eden erkek belirleyici, kadõnsa düzenleyici bir
roldedir ( mamo!lu 1993:58).
E"ler arasõ ili"kide “e"itlikten” çok “otorite ili"kisi” dikkat çeker.
Kadõnõn statüsü kocasõnõn statüsüne göre belirlenirken, evlilik ili"kisinin
devamõ kadõnõn susmasõna, sabretmesine ba!lanmaktadõr. Aile içerisinde
ili"kiler ataerkildir. li"kilerde son sözü erkekler (ve ya"lõlar) söyler, yani
egemen güç erkektir. nsanlar genellikle ev ve aile hayatõndan
memnundurlar. Bu uyum, yani evlili!in devamõ, “Gece ya!ar gündüz açar,
yõl düzlü!ü; erkek söyler kadõn susar, ev düzlü!ü” kadõnõn susmasõna, e"ine
itaat etmesine ba!lanõr. “Kadõnõn "amdanõ altõn olsa, mumunu dikecek
erkektir” ile erke!in otoritesi vurgulanõr.
Kadõnõn devam eden dü"ük pozisyonu ve erkekler ile kadõnlar
arasõndaki e"itsiz güç da!õlõmõ, kadõnlarõn ekonomik ve sosyal var olu"unu
erke!e ba!õmlõ kõlan sosyal yapõla"ma, erkeklerin kadõn üzerinde tam kontrol
kurmasõ sonucunu do!urmu", kadõn erke!in malõ gibi görülmü"tür. Kadõnõn
mutlak en az bir erke!in himayesine ihtiyacõ oldu!u, kadõnõ koruyup
kollayanõn erkek oldu!u kabul edilmi"tir.
“Arõ gibi eri olanõn, da! kadar yeri olur”.
“Avradõ eri saklar, peyniri deri”.
“Horoz kadar eri olanõn, harman kadar yeri olur”.
Kadõn elinin hamuru ile erkek i"ine karõ"mamalõdõr. Hele evde
kadõnõn otorite kurmasõ hiç tasvip edilmez (Güngör 1993:163). Buna yönelik
de!er yargõlar yapõlan ara"tõrmalarõn bulgularõna da yansõmõ"tõr. E"ler
arasõnda ya"anan bir anla"mazlõk durumunda son kararõ erkek verirken(
Ka!õtçõba"õ 1982:80), kadõnlarõn çok daha fazla oranda erkeklere ba!õmlõ
davrandõklarõ, kadõnlarõn görece en az ba!õmlõ davrandõklarõ alanlarõn
geleneksel yargõlarca “kadõn alanõ” diye tanõmlanan ev içine dönük etkinlik
alanlarõ oldu!u, kadõnõn ev dõ"õna çõkmasõ ile ili"kili alanlarda erkek
yetkesinin güçlü oldu!u bulunmu"tur ( Acar 1993:244).
2.4. Çocukta Cinsiyet Tercihini ve Sosyalle#meyi Ele Alan
Atasözleri, Deyimler
Geleneksel toplum yapõlarõnda erkek çocuk kõz çocu!a tercih
edilmektedir. Atasözleri ve deyimler, ço!u ülkelerde erkek çocuk tercihinin
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ne kadar yaygõn ve özlenen bir durum oldu!unu göstermektedir. Örne!in
Çin’de bir atasözü “18 tanrõça gibi bir kõz çocu!u, kambur bir o!lan
ço!ununun yerini tutmaz” demektedir. Uganda’da yeni do!an bir o!lan
çocu!u “evin dire!i” olarak tanõmlanõrken kõz çocu!undan “satõlõk” olarak
bahsedilir. Çünkü kõz çocu!unun kaderi “evlendirilmek” yani “satõlmak” ya
da bir sõ!õrla de!i"tirilmektir (Akõn ve Mõhçõokur 2003:131).
Türk toplumunda da aile kurumunun en önemli fonksiyonlarõndan
birisi neslin devamõnõn sa!lanmasõdõr. Erkek çocu!a ailenin dire!i,
ekonomik gücü, saygõnlõ!õ ve ailenin adõnõ sürdüren ki"i gözüyle bakõldõ!õ
için daha fazla de!er atfedilmi"tir.
Ka!õtçõba"õ (1982:82), tarafõndan gerçekle"tirilen “ Çocu!un De!eri
Ara"tõrmasõ” bulgularõna göre, erkeklerin çocuk isteme nedenlerinin ba"õnda
“aile adõnõn devam etmesi” gelmektedir. Kadõnlarõn çocuk isteme nedenleri
ise, “ya"lõlõkta kendisine destek olmasõ” beklentisi olup, bu da kadõnõn temel
ekonomik güvensizli!ini göstermektedir. Aynõ çalõ"manõn bulgularõna göre
kõzlar; daha anlayõ"lõ, uysal, anneye yakõnlõk gibi ki"ilik özellikleri ile ev
i"lerinde anneye yardõm etmeleri gibi i"levsel nedenlerle istenilmektedir.
Erkek çocuklarõn i"levsel de!erleri kõzlara oranla daha yüksek bulunmu"tur.
Aileye ilerideki ve "imdiki ekonomik yardõmlarõ, aile adõnõ devam
ettirtmeleri ve kõzlardan daha kolay yeti"tirilebildikleri için tercih
edilmektedirler.
Tamamen i"levsel nedenlerle tercih edilen erkek çocu!a sahip olmak
hem aileye hem de erkek çocuk do!uran kadõna bir statü sa!lamaktadõr. Be
nedenle, atasözlerinde, erkek çocuk do!uran kadõnlarõ kutsalla"tõran ifadeler
vardõr.
“Her buluttan ya!mur ya!maz, her karõndan o!lan do!maz”.
“O!lan do!uran övünsün, kõz do!uran dövünsün/yerinsin”.
“O!lan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun”.
Bu bakõ" açõsõ, yapõlan ara"tõrmalarõn sonuçlarõnca da
desteklenmektedir. Ba"aran (1984:155) tarafõndan yapõlan bir ara"tõrmada;
“Sadece bir çocu!unuz olsa hangi cinsiyetten olmasõnõ isterdiniz” sorusuna
çiftlerin %75,2’si “erkek” çocuk cevabõnõ vermi"tir.
Hem kadõna hem de aileye sa!ladõ!õ statü nedeniyle “Gelin e"ikte,
o!lan be"ikte” atasözünde oldu!u gibi daha evlili!in ilk günlerinden itibaren
erkek çocuk beklenmeye ba"lanõr. Kadõnlar üzerinde bir baskõ unsuru olan
erkek çocuk tercihi, bazen evliliklerin sonunu getirmekte, bazen kadõnlarõn
hayatlarõndan olmasõna neden olmaktadõr.
Do!urganlõ!õ sa!lamaya yönelik olarak dü!ün sonrasõ o!lan evine
getirilen gelinin kuca!õna çocuk, özellikle o!lu olmasõ dile!iyle erkek çocuk
verilmesi, gelinin yata!õnda erkek ço!unun yuvarlanmasõ, gerdek ertesinde
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düzenlenen duvak töreninde gelinin duva!õnõn bir kõz ve bir erkek çocu!a
açtõrõlmasõ; yine duvak töreninde gelinin ellerine arpa-bu!day verilerek
çocu!u olmasõ dile!i ile etrafa serptirilmesi kültürel olarak erkek çocuk
tercihini belirtmektedir.
“O!lan anasõ raf elmasõ, kõz anasõ ahõr danasõ”
“Kõz olan evde tütün tüter mi, yedi kõz bir o!lan eder mi?
”Kõz ele, o!lan eve”
“O!lan direktir, kõz emektir”
“Kõz elin, o!lan evin”
Aile kurumunun asli görevlerinden birisi de neslin devamõnõn
sa!lanmasõdõr. Geleneksel toplum yapõlarõnda erkek çocuk tercihinin
temelinde çocu!un ya"lõlõk dönemi için yatõrõm olarak algõlanmasõ, yani
ya"lõlõk döneminde anne-babasõnõn geçimini üstlenece!ine yönelik
beklentiler olu"turmaktadõr. “Ben bakarõm o!luma, o!lum bakar o!luna”,
“A!aç ye"ert, meyve getirsin; o!lan büyüt, ekmek getirsin”, “Bu!dayõm var
deme ambara girmeyince, o!lum var deme yoksullu!a dü"meyince”.
Atasözleri erkek çocu!un ekonomik güç olarak görüldü!ü gerçe!ini
peki"tirmektedir.
Hatta daha da ileri gidilerek torunlar arasõnda da ayrõmcõlõk yapõlõr.
“O!lanõnki o!ul balõ, kõzõnki bahçe gülü” olarak kabul edilir.
Sosyalle"me süreci de cinsiyet temelinde ayrõlmõ"tõr. Sosyalle"me
sürecinde kõz çocuk anne ile erkek çocuk baba ile özde"im kurar. “Anasõnõn
kõzõ” veya “babasõnõn o!lu” deyimleri ile “ o!lan atadan (babadan) ö!renir
sofra açmayõ, kõz anadan ö!renir biçki biçmeyi” atasözü annenin kõzõ,
babanõn o!lu için rol modeli oldu!unu gerçe!ini ortaya koymaktadõr.
Erkek çocuk, erkeklerin yapmasõ gereken "eyleri babasõndan, kõz
çocuk da kadõnlarõn yapmasõ gereken "eyleri annesinden ö!renir; anne ve
baba bunlarõ bilmiyorsa çocu!un sosyalle"mesinin tam olamayaca!õ kabul
edilir. A"a!õdaki atasözleri incelendi!inde; annenin kõz, babanõn erkek çocuk
için rol modeli oldu!u görülür.
“Ana ile kõz, helva ile koz”.
“Anasõna bak, kõzõnõ al, kenarõna (kõyõsõna, tara!õna) bak, bezini al”
”Bir anaya bir kõz, bir kafaya bir göz”.
“O!lan atadan (babadan) ö!renir sofra açmayõ, kõz anadan ö!renir
biçki biçmeyi”.
“Anadan gören inci dizer, babadan gören sofra düze”.
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2.5. Ailenin Kadõn Üyeleri Arasõndaki li#kileri Ele Alan
Atasözleri ve Deyimler
Geleneksel toplum yapõsõnda ya" ve cinsiyete dayalõ bir hiyerar"ik
yapõlanma vardõr. Evin büyü!ü babadõr. Ondan sonra en büyük o!uldan
ba"layarak ailenin erkek üyeleri hiyerar"ik yapõlanmada yerlerini alõrlar.
Kadõnlarõn ya"õ ne olursa olsun yerleri en küçük erkekten sonra gelir. Gelin
kaynana ili"kileri gergin, çatõ"malõ, ileti"im ve etkile"imden uzaktõr.
Kaynana gelin oldu!u dönemde kendi kaynanasõ ile ya"adõ!õ sorunlarõ,
çeki"meleri ve sõkõntõlarõn aynõsõnõ kendi gelini ile olan ili"kisinde de
görülür. Toplumun gelin- kaynana ili"kileri konusunda gözle görülmeyen
normlarõ vardõr ve nerdeyse tüm gelinler kaynanalar arasõnda benzer sorunlar
ya"anmaktadõr. Günümüzde gelin- kaynana ili"kilerindeki ileti"im ve
etkile"im geçmi"le kar"õla"tõrõldõ!õnda göreceli olarak daha iyi olmakla
beraber, e!itim düzeyi, ya"anõlan yer, kõr-kent farkõ, gelinin ve kaynananõn
çalõ"õp çalõ"mamasõ v.b. de!i"kenlere göre de!i"im gösterebilmektedir.
Türk atasözleri ve deyimlerindeki gelin- kaynana ili"kileri ve eltiler
arasõndaki ili"kiler yani kadõnlarõn kendileri arasõndaki ili"kiler sorunludur.
“Sarõmsa!õ gelin etmi"ler de kõrk gün kokusu çõkmamõ"”.
“Yerine dü"meyen gelin yerine yerine, boyuna dü"meyen esvap
sürüne sürüne eskir”.
“Kaynana pamuk ipli!i olup, raftan dü"se gelinin ba"õnõ yarar”.
“Kõzõm sana söylüyorum (dedim) gelinim sen anla (i"it)”.
“Gelin çiçek, her dedi!i gerçek; kaynana yõlan, her dedi!i yalan”.
“O!lan anasõ kapõ arkasõ, kõz anasõ minder kabasõ”
Kaynananõn geçmi"te ya"adõ!õ sosyalle"me deneyimleri gelini ile
ili"kilerine yansõtmaktadõr. Türk toplumunda gelin ile kaynana arasõnda
ya"anan sorunlar toplumun tüm üyelerince fark edilmektedir. Nitekim
“Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kõzõnda bulursun” atasözü;
kõzõna ileride gelin olarak gidece!i yerde kötü davranõlmasõnõ istenmiyorsa,
kendi gelinine kötü davranmamasõ gerekti!ini, kaynanalara bildirmektedir.
Eltilerin birbirleriyle ve görümcülerin gelinlerle ileti"imleri de iyi
de!ildir.
“Elti eltiden kaçar, görümcüler bayrak açar”.
“Elti eltiye e" olmaz, arpa unundan a" olmaz”.
“Kuma gemisi yürümü", elti gemisi yürümemi"”.
2.6. Kadõna Yönelik Olumsuz De"er Yargõlarõ çeren Atasözleri
ve Deyimler
Türk atasözlerinde ve deyimleri incelendi!inde; kadõnlarõ u!ursuz,
"eytan, güvenilmez, e!lenceye ve para harcamaya dü"kün ki"iler olarak
gösteren atasözlerine de rastlanõlmõ"tõr. Kadõnlara kar"õ her zaman dikkatli
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olunmasõ telkin edilmektedir. Kadõn sõk sõk "eytana benzetilmekte (Er
1989:5) erkekleri ba"tan çõkarmakta, bu da onlarõn güvenilmez ve u!ursuz
ki"iler oldu!unu göstermektedir.
“Di"i köpekkuyru!unu sallamayõnca, erkek köpek ardõna dü"mez”.
“Avradõn kazdõ!õ kuyudan su çõkmaz”.
“Babaya dayanma, karõya güvenme”.
“Kadõnda vefa, borçluda sefa aranmaz”.
“Kadõnlar hamamõna döndü” benzetmesi, karõsõnõn sözünü dinleyen
erke!e “karõ a!õzlõ” yakõ"tõrmasõ kadõna olumsuz de!er atfedildi!ini
göstermektedir. “Kõrkta bir karõ sözü dinlemek iyi olur” sözüyle kadõnlarõn
sözünün pek sõk dinlenmemesi gerekti!i hatõrlatõlõr.
Kadõnlarõn e!lenceye dü"künlü!ü ise, “Gökyüzünde dü!ün var
deseler, kadõnlar merdiven dayama!a kalkar” atasözüyle anlatõlmaktadõr.
“Adamõn derdi öküz, kadõnõn derdi sakõz”.
Namusu kadõn ve erkek için farklõ tanõmlayan de!er yargõlarõ sonucu
erke!in gönül ili"kileri “elinin kõnasõ” olarak görülürken, kadõnõnki “yüz
karasõ” olarak de!erlendirilmekte ve sert yaptõrõmlarla kar"õla"maktadõr.
#iddeti bir terbiye aracõ olarak gören toplum yapõsõ; kadõn ve kõz
çocuklarõna yönelik "iddeti ola!an kar"õlamaktadõr.
“Pi"mi" a"tan, dövülmü" karõdan zarar gelmez”.
“Üç ö!ün kötek, bir ö!ün yemek”.
“Dövülmeyen kadõn, tõmarsõz ata benzer”.
“Kõzõnõ dövmeyen dizini döver”.
“ yi ipek kendini kõrdõrmaz, iyi kadõn kendini dövdürmez”
atasözünde oldu!u gibi "iddet davranõ"õnõ kadõnõn hak etti!i ima
edilmektedir. “Erkektir. Hem sever, hem döver” atasözünde ile erke!in
kadõnõ dövme hakkõ da bulundu!u kabul edilmektedir. Toplumun üyelerince
içselle"tirilen bu algõlar, kadõna yönelik "iddetin önlenmesinin kar"õsõnda bir
engel olmaya devam etmektedir. “Dumansõz baca olmaz, kahõrsõz koca
olmaz” atasözünün kast etti!i, tüm evliliklerin dikensiz gül bahçesi olmadõ!õ
gerçe!idir.

IV. DE$ERLEND RME VE SONUÇ
Cinsel rol kalõplarõ, içinde ya"anõlan kültür tarafõndan
belirlenmektedir. Kültür tarafõndan kadõna uygun görülen rol; pasif olmaya,
itaatkâr olmaya özendirilmekte, ailesinin sözünden çõkmayan “hanõm
hanõmcõk” kõzlar olmak üzere kurgulanmaktadõrlar. Erkek üstünlü!ünü
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hissederek büyüyen kõz çocuk bekârken baba, evlendikten sonra kocasõnõn
himayesine geçmektedir. Türk toplum yapõsõ kadõndan; fedakârlõk, kocasõnõn
sözünden çõkmayan ve ona kar"õ gelmeyen, evin, kocasõnõn ve çocuklarõnõn
her türlü i"ini gören “fedakar e"” rolü beklemektedir. Beceriksiz ve hamarat
olmayan kadõn atasözlerine göre dile dü"mektedir.
Türk atasözleri ve deyimlerinde evlili!e büyük önem
atfedilmektedir. Hem erke!in hem de kadõnõn, özellikle kõzlarõn erken ya"ta
evlili!i tercih edilmektedir. Kõz alõrken, soylu yerden alõnmasõ salõk
verilirken, kadõnõn erkekten zengin olmasõnõn sakõncalarõ yine atasözlerinde
vurgulanmaktadõr. Kõz alõp verirken bazõ de!er hükümleri ortaya koyan
atasözlerimiz mevcuttur. Yine dul, bo"anmõ" kadõnlarla evlenilmeye pekiyi
bakõlmamaktadõr. Türk atasözlerinde “Kadõnõn biri ala, ikisi bela”
atasözünde oldu!u gibi çok e"le evlilik onay görmemektedir.
Türk atasözleri ve deyimlerinde kadõna; ana, e", kaynana, gelin,
görümce, elti, gibi farklõ kimlikler içinde bakõldõ!õnda; kadõnõn; “ana”,“e"”
ve “ev kadõnõ” rollerinin öne çõkarõldõ!õ görülmektedir. Özellikle, erkek
çocuk do!uran kadõnõn statüsü yükselmektedir. Kadõnõ “özel” alan içinde
tanõmlayan atasözleri kadõndan; sabõrlõ, cefakâr, pasif, güzel, becerikli,
hamarat, idareli (tutumlu), iyi niyetli, hanõm hanõmcõk yani toplumsal
beklentilere uygun davranõ"lar içinde olmasõnõ istenilmektedir. Kadõn,
gerekti!inde susmalõ, aile içinde ya"ananlarõ kimseye anlatmamalõ ve erke!i
ile birlikte tüm zorluklara gö!üs gerebilmelidir.
Yine, Türk atasözleri ve deyimleri kadõna ili"kin olumsuz de!er
yargõ ve tutumlar içermektedir. Kadõn "eytana benzetilerek, u!ursuz ve
güvenilmez oldu!u vurgulanmaktadõr. Kadõna yönelik "iddeti ola!an kabul
eden atasözleri, "iddet davranõ"õndan kadõnõ sorumlu tutmaktadõr.
Hõzlõ yapõsal de!i"melere paralel kadõnõn statüsünde meydana gelen
de!i"meler, artan oranlarda kadõnõn i"gücüne katõlõmõ, karar
mekanizmalarõnda yer almalarõ, bireyselle"me vb. kaçõnõlmaz de!i"meler
ya"anõrken, kadõna yönelik zihniyet yapõmõzõn dura!an kalmasõnõ beklemek
insanõn do!asõna aykõrõdõr. Her ne kadar günümüzün de!i"en toplumsal ve
ekonomik yapõsõ, insanla, kadõnla ilgili de!erleri etkilemekteyse de
toplumsal bilinçaltõmõzda sözlü kültürün, halk anlatõlarõnõn, atasözlerinin,
deyimlerin ataerkil nitelik ta"õyan özelliklerinin izleri halen sürmektedir.
Kocasõndan gördü!ü "iddete artõk dayanamadõ!õ için bo"anmak isteyen
kadõna duru"manõn hâkimi "Kadõnõn karnõndan sõpayõ, sõrtõndan sopayõ eksik
etmeyeceksin'' "eklindeki söyleyi"i hatõrlatarak, "iddet davranõ"õna onay
vermi", bu da kadõna yönelik "iddetin me"rula"tõrõlmasõna neden olmu"tur.
Atalarõmõzõn tecrübelerine ve gözlemlerine dayanan atasözleri halen
günlük hayatõmõzda yol gösterici olmaya devam etmektedir. Ancak, tüm
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ya"amõmõzõ atasözleri ve deyimlerine göre yönlendirmek, kadõnõn statüsü ile
aile kurumunda meydana gelen de!i"meleri ve içinde bulundu!umuz
dönemin ko"ullarõnõ göz ardõ etmemiz anlamõna gelmektedir. Türk atasözleri
ve deyimlerinin kadõna yönelik olumsuz de!er yargõ içeren ve kadõnõ ikinci
sõnõf gösterenlerin öne çõkarõlmasõ bu rollerin yeniden üretilmesine neden
olmaktadõr. Kadõna yönelik geleneksel rollerin yeniden üretim süreci kadõnõn
bireyselle"mesinin önünde bir engel olmaya devam etmektedir. Oysa kadõnõn
toplumsal ya"amda birey olarak hak etti!i yeri almasõ, sa!lõklõ toplumlarõn
olmazsa olmazlarõndandõr.
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