
 
 

 

 
 

The Journal of Academic Social Science Studies 

 
International Journal of Social Science 

Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3001 

Number: 37 , p. 315-330, Autumn I 2015 

Yayın Süreci 

Yayın Geliş Tarihi                                                                                         Yayınlanma Tarihi 

      13.07.2015                                   04.09.2015 

 

KISA FİLM ÖZETLEMEDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMI 
GENDER-RELATED USE OF LANGUAGE IN SUMMARIZING THE SHORT 

FILM 
Yrd. Doç. Dr. Turgay SEBZECİOĞLU 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Elif ÖZDEMİR 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu 
Özet 

Bu çalışmada, toplumdilbilimin kuram ve kavramlarından yola çıkılarak kadın 

ve erkeklerin yazılı dil kullanımları arasındaki farklılıklar ele alınmış ve bir bütünce 

(corpus) dahilinde incelenmiştir. Bu farklılıklar ele alınırken bakış açısını, dilsel 

değişkelerin birini ötekinden daha eksik olarak görmeyen, her topluluk dilinin 

(sociolect) kendine özgü ve bağımsız bir dizge olduğunu savlayan Ayrıklık Kuramı 

(Difference Theory) oluşturmuştur. Topluluk dilinde  cinsiyet ile ilgili dil biçemlerine 

(gender related conversational styles) cinsiyet dili (genderlect) denir. Bu çalışmanın 

cinsiyet diline ilişkin bütüncesi, kısa bir filmin ardından üniversite öğrencilerine 

yazdırılan özetleyici metinlerden oluşmuştur. Bütünce çözümlemesi sonucunda 

kadınların erkeklere oranla daha fazla tümce kurdukları görülmüştür. Buna karşın, 

erkekler, nitelikli tümce kurmada kadınlarınki kadar yetkin olmasa da karmaşık tümce 

(complex sentence) oluşturma noktasında kadınları sayısal olarak geçmişlerdir. Kadın ve 

erkek diline ilişkin yapılan önceki çalışmalarda, kadınların; iletişime, empatiye, toplum 

tarafından doğru anlaşılmaya daha fazla önem verdiği çeşitli verilerle ortaya konmuştur. 

Bu çalışmanın bütüncesinde kadınların, bu özelliklerine uygun olarak onaylatma 

ifadelerini, eksiltili tümceleri daha fazla kullandığı gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak 

kadın dilinde; günlük dil kullanımının ve niteleyicilerin daha fazla yer alması, dilbilgisel 

hataların daha az bulunması gibi beklendik bulgular da elde edilmiştir. Ancak, bu 

bulguların yanı sıra, erkek dilinde görülen soyut sözcük oranının yüksekliği, önceki 

çalışmalardan farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Özetle, bu çalışmada, kadın ve erkek 

diline ilişkin daha önceki çalışmalarla örtüşen veya çelişen bulgulara rastlanmış; 

ardından, bu bulgularla ilgili açıklayıcı çözümlemeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumdilbilim, Cinsiyet Değişkeni, Özetleme, Dil 

Kullanımı, Kısa Film 

 

Abstract 

In this study, considering the theories and concepts of sociolinguistics, female’s 

and male’s usage of written language differences were negotiated and examined in a 

corpus. When these differences are being considered, Difference Theory forms the point 
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of view that doesn’t see linguistic variations lacking from one another and defends that 

every sociolect has its specific and free system. In sociolect, gender related 

conversational styles are called as genderlect. This study’s corpus related with the 

genderlect consists of summative texts which are written by university students  after a 

short film. After the analysis of corpus it was seen that females made more sentences 

compared to males. On the other hand although males aren’t as proficient as the females 

while making sentences of good quality they surpassed females numerically in the point 

of making complex sentence. In the previous studies related with the females and males 

language it was put forward by different statistics that females paid more importance to 

communication, empathy and being understood correctly. In all this study it was 

observed that females used elliptic sentences and approval expressions in accordance 

with these qualities more than males do. In addition to these expected findings like the 

usage of everyday language and qualifiers taking more place in female language and 

their making less grammatical mistakes were also observed. But besides these findings, 

the high rate of abstract word usage in male language brought out a different result from 

previous ones. In short, in this study findings that match or contradict with previous 

studies to do with male and female language were seen and afterwards explonatory 

analyses were done related with these findings. 

Key Words: Sociolinguistics, Gender Variable, Summarizing, Language Use, 

Short Film 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlar sosyalleşmek için dile ihtiyaç duyarlar. Diğer yandan dil olmadan toplumun 

var olması da pek mümkün görünmemektedir; çünkü, dilin kültürü ve hayata dair önemli 

ipuçlarını muhafaza edip saklama hususunda inkar edilemez bir görevi vardır. Toplumdilbilim 

(Sociolinguistics) dili, toplum ve birey bağlamında değerlendirmekte, sosyal yapının kültürün, 

dilin karşılıklı bağıntılarını ve kesişme noktalarını araştırmaktadır (Vater 2002: 252). Bu ele alış, 

gerçekte Saussure’ün (1998) dil (langue) ve söz (parole) karşıtlığından çok da farklı değildir. 

Toplumdilbilimde, uzlaşıma dayalı toplumsal dil ve bu toplumsal dilin bir yansıması 

sayılabilecek ölçünlü dil (standard language) dışı özellikler barındırabilen, bireysel yaratıcılığı 

yansıtan söz, yani bir parmak izi gibi kişiye özgü olan bireysel dil (idiolect) toplumsal göstergeler 

açısından çözümlemeye tabi tutulmaktadır, denebilir (Önem 2011: 60). 

Amerikalı dilbilimciler toplumdilbilim teriminin tarihte ilk kez 1952 yılında Haver C. 

Currie’nin yazdığı bir makalede kullanıldığını savunurlar. “Sosyal dilbilim” teriminin yirmili 

yıllarda Almanya’da, “sosyal dilbilim” teriminin ise yine yirmili yıllarda Sovyetler Birliği’nde 

kullanıldığı dile getirilmiştir. Ancak yine de toplumdilbilimin başlangıcı 1953 yılı kabul 

edilmektedir (Öztürk Dağabakan 2012: 89). Bağımsız bir çalışma alanı olarak ortaya çıkması ise 

1965-1970 yıllarını bulur. Modern toplumdilbilimin, Basil Bernstein’ın 1958 yılında ortaya 

koyduğu Eksiklik Kuramı (Deficiency Theory) ile başladığı kabul edilir. Bernistein’in kuramı 

doğrudan toplumdilbilim ile ilgili bir amaç hedeflenmemiş olsa da çalışması onu önemli 

derecede etkilemiştir. Dil sosyolojisi üzerine yapılan öncü çalışmalardan kaynaklı akımı 

toplumdilbilim altında bağımsız bir bilim dalı haline dönüştüren William Labov’dur (Kıran 

2001: 261). 

Disiplinler arası bir dal olan toplumdilbilim, günümüzde sadece dil ve toplum 

arasındaki ilişki üzerinde durmamaktadır.  Toplumdaki bireylerin dil kullanımını etkileyen 

faktörler ve bu faktörlerin dili ne oranda etkilediğini de araştırmaktadır. Bu çalışmada da 

toplumdilbilim alanında ortaya çıkan kuramlara ve o kuramlarla ilişkili kavramlara dayanarak 

kadın ve erkeklerin dil kullanımındaki farklılıkların ve bunu ortaya çıkaran olası nedenlerin, en 

azından bir bölümünü ortaya çıkarabilmek için bu çalışmada karmaşık metin oluşturma 
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süreçlerini içeren özetleme yaptırma yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan çalışma sonunda ortaya 

çıkan veriler değerlendirilerek kadın ve erkeklerin farklı dil özellikleri ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Toplumdilbilimsel olarak cinsiyete özgü dil kullanımı dil türleri veya 

değişkelerinden (bunlar; ölçünlü türler, bölgesel türler, toplumsal türler ev işlevsel türlerdir) 

toplumsal türlere girmektedir (İmer 1990: 223). Dolayısıyla, cinsiyet değişkesi bir grup veya bir 

topluluk dilidir (sociolect). 

Bu çalışma, sırasıyla; Kuramsal Çerçeve ve Kavramlar, Araştırma Yöntemi ve Bütünce, 

Bulgular ve Tartışma, Sonuç olmak üzere dört temel bölümden oluşmaktadır. Kuramsal Çerçeve ve 

Kavramlar başlığı altında, cinseyete bağlı dil kullanımı üzerine açıklamalar sunan 

toplumdilbilim kuramları ve kavramları, kısaca tanıtılmıştır. Bir sonraki bölüm olan Araştırma 

Yöntemi ve Bütünce’de, kadın ve erkek diline ilişkin evrenin bir kesitini oluşturmaya yönelik veri 

oluşturma süreci ele alınmış, ardından gelen Bulgular ve Tartışma bölümünde ise derlenen 

bütüncenin (corpus) çözümlemesi yapılmış, çözümlemeden çıkarılan sonuçlar tartışma 

havasında değerlendirilmiştir. Sonuç bölümü, bu çalışmanın hedef ve sonuçlarını bir potada ele 

alan özetlemeleri içermektedir. 

 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE KAVRAMLAR 

İletişim için duygu, düşünce, bilgi ve tecrübelerin aktarılması sürecidir, denilebilir. 

İnsanlar doğası gereği bir arada yaşamak zorundadır ve bunun için de diğer insanlarla iletişim 

kurmaları gerekmektedir. İnsan türü için iletişim kurmanın en etkin yolu dil kullanımıdır. 

Dil, farklı işaret sistemlerinin oluşturduğu sistemli bir dizge ve insanlar arasında 

anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıtadır. Belirli işaret sistemlerinden oluşan dil olmadan iletişim 

kurulamaz. Çünkü dil olmadan dış dünya algılanıp belirli sembollere dönüştürülemez ve 

başkalarına aktarılamaz (Yalçın ve Şengül 2007: 751). Dilin düşüncenin de kaynağı olduğuna 

ilişkin varsayımın azımsanamayacak kadar savunucusu vardır. İnsanların başkalarına 

aktarabilecek çok çeşitli düşünce ve duyguları olsa da, bunlar çoğu zaman insanın kendi içinde 

saklı durmakta ve dil olmadan kendiliğinden ortaya çıkamamaktadır. Dolayısıyla dil 

aracılığıyla bilgi, duygu ve düşünceler sağlıklı bir şekilde kodlanarak alıcıya iletilebilmektedir. 

2.1. Kuramsal Çerçeve 

Bu bölümde, bu çalışmanın verilerini çözümlemede taban oluşturacak iki kuram genel 

hatlarıyla özetlenecektir. Bunlardan ilki Eksiklik Kuramı (Deficiency Theory), diğer ise bu 

kuramın eleştirisi üzerine yükselmiş Ayrıklık Kuramıdır (Difference Theory). 

2.1.1. Eksiklik Kuramı 

19. yüzyılda dil bilgini Humboldt’a göre “her dilin kendine özgü anlama ve anlatma 

yolu bulunur”. Humboldt’ un bu görüşü “dilbilimsel gerekircilik (determinizm), dilbilimsel görecelik 

ilkesi, Spair-Whorm varsayımı” adlarıyla anılan kuramların ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. 

Spair-Whorm Varsayımı “bir dilin onu konuşanın düşünce ve davranışını düzenleyen gücü 

konusundaki tez” olarak açıklanır ve dilbilimsel gerekircilik (determinizm) kuramına dayanır. 

Ayrıca “katmanlara özgü kodlar” adındaki B. Bernstein’a ait çalışmaların temeli de Humboldt’a 

dayanmaktadır (İmer 1990: 214).  

Tablo (1) Humboldt’un dilbilime olan etkisi 

Wilhelm von Humboldt 

 

dilbilimsel 

determinizm 

dilbilimsel görecelik Sapir-Whorf 

Varsayımı 

Eksiklik Kuramı 
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Bernstein Eksiklik Kuramına göre, farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip insanlar farklı 

dil kullanım özellikleri göstermektedir. Bu farklı dil özellikleri kod olarak adlandırılır. Bernstein 

ilk olarak kurallı ve halka ait olarak belirlediği kodları daha sonra dar kod (restricted code) ve 

geniş kod (elaborated code) olarak ayırmayı uygun görmüştür. Bu iki kod arasında “belirginlik, 

dilbilgisel kusursuzluk, mantıksal yapılandırma” (Linke ve diğ. 2001: 297) açısından farklılık 

bulunmaktadır (Öztürk Dağabakan 2012: 91).  

Dar kod, ekonomik ve kültürel açıdan zayıf olan, daha çok işçi sınıfının (work class) 

dilsel yetersizliğini temsil eder. Bu alt katman, dışarıya kapalı ama birbirine bağlı, keskin ve 

katı kanılara sahip, değişmez cinsiyet rolleri olan bir topluluk özelliği gösterirken; iletişimde 

basit, somut ve tahmin edilebilir sözcelerden oluşan bir dil kullanmakta; dile getirdiği görüşler 

ile de genellikle yinelenen genel geçer görüşleri yansıtmaktadır. Buna karşın dar kod üyeleri 

arasında paylaşılan bilginin artması halinde geniş koddan daha iyi çalışmaktadır. Ayrıca dar 

kod üyeleri az sözcükle daha fazla şey anlatırlar. Kısa buyrumlar, sorular, onaylatma soruları 

sıkça kullanılmaktadır. Daha çok aile üyeleri ve yakın gruplar arasında kullanılır. Buna bağlı 

olarak konu yalnızca konuşanlar tarafından anlaşılır ve bilişsel olarak bakıldığında daha çok 

duygu ve tutumlar egemendir. “Ben” adılı ve kişisiz adıllar geniş koda kıyasla daha az kullanır. 

Buna karşın, örtülü ifadeler daha sık kullanılır, bu yüzden adıl kullanımı geniş koda göre daha 

fazladır (Öztürk Dağabakan 2012: 91; Toklu 2003: 145).  

Geniş kodun temsilcisi orta tabaka (middle class), geniş bir dil kulanım alanına sahiptir ve 

dilin bütün kullanım imkânlarından yararlanır. Bu yüzden, önermesel ve mantıksal bağıntılar 

kuran bağlaçların, girişik tümcelerin varlığıyla bu dil, dar koda göre daha karmaşık, daha soyut 

ve hatta daha dilbilgisel (grammatical) bir tümce kullanımına sahiptir. Kalıp veya klişe sözler az 

kullanılır. Bu anlamda dar koda göre daha özgün ve kişisel düşünceler barındıran sözceler 

barındırmaktadır. “Ben” adılı ve kişisiz adıllar daha sık kullanılmaktadır. Geniş kod, daha çok 

tanışıklığı olmayan kişilerin bilgi aktarımı için kullandığı dildir. Çünkü, anlatılmak istenen 

örtülü değil, açık olarak verilir. Dar koddan farklı olarak dinleyiciye açıklamalarda bulunmak 

için söze sık sık ara verilir ve onaylatma ifadeleri daha az kullanılır. Karşısındakini dikkate 

alma daha fazladır. Bu kişilerin arasında bir bağ olmadığı için bir konuyu anlatırken daha fazla 

bilgi birikimine ve daha fazla sözcük kullanmaya ihtiyaçları vardır. Bu kodda konuşulan konu 

herkes tarafından anlaşılabilirdir (Toklu 2003: 145).  

Geniş kodun daha yüksek bilişsel yeteneklerle belirtildiği Bernstein’in ayrımının 

toplumsallaşma ile ilintili olduğu açıktır. Bernstein’in, duygusal önermeler kurmanın daha basit 

bir düşünme biçimi ile bağıntılı olduğu görüşü eleştirilmiştir (Toklu 2003: 146). Bu yönüyle ele 

alındığında, Bernstein’in yaklaşımının dilsel alışkanlıklar ile sosyal kökenler arasında sıkı bir 

ilişki olduğunu söyleyen Sapir ve Wolf varsayımına yakın olduğu söylenebilir (Öztürk 

Dağabakan 2012: 90). Bunun yanı sıra, Bernstein’in yukarıda sıralanan diğer görüşleri; 

dilbilimsel ölçütlerin kullanımında yetersizliklerin olması, sınırlı bir veri kullanılması, 

araştırmaların yapay ortamlarda yapılması, toplumsal sınıfların günümüzde daha farklı olması 

ve bir toplumsal tabakanın eksiklik (deficiency) sayılabilecek kavramlarla ifadesi gibi 

nedenlerden dolayı eleştirilmiştir. Bernstein’in çalışmaları her ne kadar eleştirilse de dar ve 

geniş kod kavramları kullanıma, yani edime dayanmaktadır (İmer 1990: 2016) ve bu açıdan da 

toplumdilbilimin oluşumuna katkıda bulunan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Eksiklik 

Kuramı en çok Federal Almanya’da yaygınlık kazanmıştır. 

2.1.2 Ayrıklık Kuramı 

Amerikalı dilbilimci Labov (1969), Bernstein’ın Eksiklik Kuramının eleştirisi üzerinden 

Ayrıklık Kuramını ortaya çıkarmıştır. Labov, Bernstein’ın “eksiklik” olarak nitelendirdiği dil 
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kullanımını “ayrıklık” olarak nitelendirir (Linke ve diğ. 2001: 299 aktaran: Öztürk Dağabakan 

2012: 94).   

Labov’a (1969) göre toplumun sosyo-ekonomik açıdan farklı gruplarının arasında dil 

kullanımı açısından bir “ayrıklık” söz konusudur. Bu kurama göre iki grubun arasında 

herhangi bir üstünlük ve eksiklik bulunmamaktadır. Aralarındaki fark, dili anlayış ve kullanım 

şekillerindedir. Yoksa ortada eksik bir dilsel yetenek söz konusu değildir. Ayrıklık Kuramı, 

eksiklik kuramına oranla daha tarafsızdır. Toplumsal önyargılar içermez. Eksiklik kuramı, kod 

belirlemede kullanılan soruların, sormacaların alt katman dikkate alınmadan hazırlandığını 

söylemektedir. Bir dil kullanım türü, kodların biçimsel özelliklerine göre değil, kullanıldığı 

bağlamdaki işlevine göre değerlendirilmelidir; yani, durum bağlantılıdır. Dolayısıyla, bireyler; 

yerleşim bölgesi, eğitim, meslek, yaş, cinsiyet vb. etkenlerle dili farklı şekilde kullanırlar. Bu 

durum doğal dillerin çeşitlilik göstermesine neden olur (Öztürk Dağabakan 2012: 94-96; Kıran 

2001: 261; Toklu 2003: 146-147). 

Eksiklik Kuramında kodlar biçimsel olarak ayrılık göstermektedir. Sözgelimi, geniş 

koddaki tümce karmaşıklığı geleneksel dilbilgisi kurallarına göre söylenmekte, sözdizimin 

bilişsel yönü ele alınmamaktadır. Dolayısıyla, dar koddaki tümce basitliği dar kod 

kullanıcılarının bilişsel yeteneklerine ilişkin herhangi bir bilgi içermemektedir. Labov, New 

York’ta zenci gençlerin dili olan Black English Vernacular adlı dilin kullanıcıları arasında iletişimi 

eksiksiz sağlayan kendine özgü bir dizgeye sahip olduğunu, kullanıcısına belli bir ayrıcalık 

sağladığını, Amerkan İngilizcesinin kırpılmış biçimi olmadığını belirtmektedir (Kıran 2001: 260-

261; Toklu 2003: 146-147). 

Öztürk Dağabakan (2012); Sapir ve Worf’un hipotezine göre Eksiklik Kuramının dil ile 

düşüncenin ayrılmazlığından yola çıktığını; ancak bunun Ayrıklık Kuramı için söz konusu 

olmadığını söylemektedir. Bu yüzden de dilin çeşitlerinde ortaya çıkan durumlar, Ayrıklık 

Kuramının ilgi alanını oluşturmaktadır. Öncelikle dilsel dizgelerin nasıl ve hangi işlevlere 

ayrıldığını inceleme konusu olarak ele alan kuram, bununla ilgili olarak da ölçünlü dil türlerini, 

bölgesel, toplumsal ve işlevsel dil türlerini incelemektedir. 

Otto Jespersen (1924) ve Robin Lakoff’un (1973)  kadın dili için yaptıkları “eksiklik” 

odaklı yorumlar Eksiklik Kuramı, kadının dilinin bir “eksiklik” değil bir “ayrılık” içerdiğini 

söyleyen Deborah Tannen ve Senta Trönel-Plötz’ün (1978) çalışmaları ise Ayrıklık Kuramı ile 

özdeşleştirilebilir. Dolayısıyla, toplumsal tabakalar üzerinden yapılan “eksiklik” ve “ayrıklık” 

kavramlarının doğruluğu veya yanlışlığı cinsiyet değişkeni üzerinden de sorgulanabilir. 

2.2. Kadın ve Erkek Dili 

Bir toplumda kullanılan dil, kullanıcısının toplumsal, siyasal ya da etnik grubuna, 

eğitim durumuna, içinde bulunduğu sosyal ortama, yaşına ve doğal cinsiyetine (sex) bağlı olarak 

farklılıklar göstermektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri cinsiyettir. Farklı sosyal 

ortamlarda yetişen kadın ve erkeklerin dili kullanım şekilleri de farklı olmaktadır. Bu fark, 

dilbilimsel terimlerle ifade edilecek olursa, kadın dili değişkesi (female register) ve erkek dili 

değişkesi (male register) olarak adlandırılabilir (Özçalışkan 1994). Bu farkılılık, doğal olarak, 

toplumun kendilerine biçtiği kalıplaşmış (stereotype) rol modelleri ile de ilişkilidir (König 1992: 

26; Önem 2011: 64; Öztürk Dağabakan 2012: 96). Kadın ve erkeklerin dil kullanıma ilişkin 

özellikler, araştırmacılar tarafından farklı açılardan belirlenmiştir. Bunlardan bazıları, aşağıda 

alt başlıklar halinde sıralanmıştır. 

2.2.1. Sözcük seçimi 

Jespersen (1922), çalışmasında kadın ve erkeklerin dil kullanım farklılıklarını 

belirlemiştir. Buna göre insan vücudunun bazı bölümleri ve bunların işlevleriyle ilgili 

sözcükleri erkekler dolaysız olarak aktarırken, kadınlar bu sözcükleri örtmece sözcüklerle ifade 
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etmektedir (Duhme 2008 aktaran: Öztürk Dağabakan 2012: 97). Jesperson (1922) yirmi beş 

üniversitede bir test uygulamıştır. Bu testte öğrencilerden olabildiğince hızlı bir şekilde yüz 

sözcük yazması istenmiştir. Test soncunda kız öğrencilerin daha çok elbise ve kumaşla alakalı; 

erkek öğrencilerin ise doğa ve hayvanla alakalı sözcükler yazdıkları gözlemlenmiştir. Jesperson 

bu test sonucu doğrultusunda kadınların sözcük hazinesini erkeklerinkinden daha az olduğu 

sonucuna varmıştır. Başka görüşler ise her iki cinsiyetinde kendi alanlarına göre yeterince 

sözcük hazinesine sahip olduğunu savunmaktadır. Lakoff (1973), Jespersen’in (1922) aksine 

kadınların kendilerinin ilgi alanına göre ve iletişimsel niyetlerine göre oldukça büyük bir 

sözcük hazinesine sahip olduklarını savunur.  

Kadın diline ait sözcüklerin daha yumuşak ve anlambilimsel olarak daha fazla örtmece 

içermesi, beden dili ile örtüşen görünümler içermektedir. Sözgelimi, erkeklerin daha çok yer 

kaplayarak oturuş biçimleri, eril dildeki rahatlıkla koşutluk içermektedir (Öztürk Dağabakan 

2012: 101). Örtmece ile gerçekleştirilen örtükleştirme işlevi, kaçınma sözcükleri (hedge words) ile 

gerçekleştirilir. Aslında kibarlığın bile örtükleştirmenin bir sonucu olduğu varsayılabilir 

(Bonvillain 2003: 178). 

Lakoff, 1973’te yayımlanan Language and Women’s Place adlı çalışmasında kadınların dil 

özellikleriyle ilgili bazı belirlemeler yapmıştır. Buna göre kadınların geniş bir sözcük hazinesi 

vardır. Sadece kadınların kullandığı renk, sıfat ve küfür içerikli sözcükleri vardır (1973: 45). 

Kadınlar ayrıntılı renk adlarını erkeklere oranla daha çok bilirler (Bonvillain 2003: 177). 

Ağaçsaban (1989), Eskişehir’de orta öğretim kurumlarında yaptığı bir araştırma da şu 

farklılıklara rastlamıştır. Birincisi, kız öğrenciler adları ve özellikle de soyut adları, sıfatları, kişi 

ve gösterme adıllarını sıkça kullanmışlardır. İkincisi ise erkek öğrencilerin eylemleri gösteren 

adları; kızların ise etken, edilgen ve yardımcı eylemleri yeğlediklerini gözlemlemiştir.  

Erkekler eylem gösteren adları, kızlar niteleyici görevindeki “harika”, “sevimli”, “aşırı 

derecede”, “çok” gibi boş (empty) sözcükleri, yani sıfat ve zarfları, kişi ve gösterme adıllarını 

daha sık kullandığı anlaşılmaktadır. Kadınların kişi zamirlerini özellikle de “ben” ve “biz” 

adıllarını erkeklere oranla daha fazla kullanmaktadırlar (Bonvillain 2003: 178; Klann-Delius 

2005: 49 aktaran: Öztürk Dağabakan 2012: 100). 

Wardhaugh, kimi dillerde kadın ve erkeklerin farklı sözcük ve ekleri kullandığını 

belirlemiştir. Örneğin Japoncada kadınların tümce sonuna ekledikleri ne ekiyle cinsiyetlerini 

belirttiklerini; erkeklerin kendilerinden söz ederken wasi ya da osi, kadınların ise watasi, atasi 

biçimlerini kullandığını belirtmiştir (Wardhaugh 1986: 306 aktaran: König 1992: 30). Ayrıca 

erkek ve kadınların yalnızca hemcinsleri arasında kullandığı bazı sözcük ve deyimleri her iki 

cins de anlayabilir fakat kullanmaz (König 1992: 27).    

Birçok dilde aşağılayıcı sözcükler genellikle kadınlara gönderimde bulunmaktadır. 

Kadınlara uygun görülen meslekler dışındaki meslek adlarının başına da cinsiyeti belirten bir 

ad getirilmektedir: kadın doktor, kadın polis vb. Ayrıca kadının toplum tarafından görülen 

değerine, evli olup olmamasına göre farklı adlandırmalar kullanılmaktadır. Özellikle 

Türkçedeki kalıplaşmış sözlerde sıkça, kadınların görevleri, yanlışları ve nasıl davranmaları 

gerektiğiyle ilgili öğütler göze çarpmaktadır (König 1992: 27). Türkçede; altın adı pul oldu kız adı 

dul oldu; Karı gibi gülmek, karı gibi dedikodu yapmak, elinin hamuruyla erkek işine karışmak; kaşık 

düşmanı, kaltak, kahpe, evde kalmış, eksik etek, saçı uzun aklı kısa gibi uzayacak listede kadına 

yönelik olumsuz tanımlama ve algıların örneklerini bulmak mümkündür. Bu noktada, 

hatırlatmak lazım, kadın dili ile kadınlar için kullanılan dili biribirine karıştırmamak gerekir. 

Kadın dilinde, kadınlar için kullanılan ve daha çok erkek bakış açısını yansıtan aşağılayıcı 

sözlerin yer alması, bir anlamda erkek egemen dünyanın kadınca bir kabulü olarak 

addedilebilir. Tannen, erkek egemenliğinin veya erkeğin kadını buyruğu altında tutmak 
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istemesinin kadın ve erkek ilişkilerinin dile yansıyan her boyutunu açıklamakta yeterli 

olamayacağını söylemektedir (1990 aktaran: König 1992). 

Küfür kullanımının sınırları konusunda erkekler daha serbestken kadınlar en fazla 

“öküz”, “geri zekâlı”, “salak”, “aptal” gibi daha yumuşatılmış küfürlerle kendilerini 

sınırlandırmaktadırlar (Öztürk Dağabakan 2012: 103). Özçalışkan’a göre, kadının daha hafif bir 

küfür kullanımını tercih etmesi, erkeğe kıyasla toplumda daha aşağıda olan konumuyla birebir 

ilişkilidir (1994: 286). 

Tannen’e (1990 aktaran: König 1992) göre kadınlar dolaylı anlatıma daha yatkındırlar. 

Türkiye’de kırsal yörelerde kadınların kocasından bahsederken adını kullanmadığı, bunun 

yerine “oğlunuz”, “kardeşiniz” gibi sözcükler kullandıkları görülmektedir (Caparol 1982: 662 

aktaran: König 1992: 28). Belki bazı araştırmalarda kadınların erkeklere oranla daha fazla 

sözcük kullanması, dolaylı anlatımın bir başka yansıması olabilir. 

2.2.2. Sesletim ve Ezgileme 

Farklı dillerde kadın ve erkeklerin sesletimlerinde de bir takım ayrılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Wardhaugh (1986), İskoçya’da kız öğrencilerin water “su” ve got “get almak 

eyleminin geçmiş biçimi” sözcüğündeki [t] sesini söylediklerini, erkeklerin ise söylemediklerini 

belirlemiştir (König 1992: 27). Kadınlarda erkeklere göre daha dinamik bir ezgileme (intonation) 

görülmektedir. Ezgilemedeki farklılık kadınların daha duygusal olması veya duygularını daha 

az saklaması ile ilgili olabilir (Bonvillain 2003: 173). Zaten duygusallık, kadının erkeğe oranla 

daha az dizginlediği bir güdü olduğu için, kadınların bu açıdan daha özgür olduğu 

söylenebilir. 

2.2.3. Sözdizimi 

Kadınlar erkeklere oranla sözdizimi açısından daha kusursuz tümceler kurmaktadır 

(Klann-Delius 2005: 46 aktaran: Öztürk Dağabakan 2012: 100). Jespersen’e (1922) göre ise 

kadınlar daha ilkel ve daha kısa tümceleri yeğlemektedir. Ayrıca kadınlar tümce kurarken 

sözcük seçiminde daha titiz davranırlar ve sert ifadelerden kaçınırlar (Klann-Delius 2005:4 

aktaran: Öztürk Dağabakan 2012: 97). 

Lakoff’un İngilizce üzerinde yaptığı araştırmaya göre kadınlar eklenti sorularını (tag 

questions) erkeklerden daha fazla kullanmaktadır. Lakoff bu durumun kadınların kendilerine 

olan güvensizliğinin sonucu olarak kendilerini onaylatma (“Sence doğru düşünüyor muyum?”) 

ihtiyacından doğduğunu iddia etmektedir (1973: 53-54). 

Her toplumsal katmanda kadınlara özgü dil biçiminin prestijli olan ölçünlü dile daha 

yakın olduğu kabul edilmektedir (König 1992: 28). Jesperson (1922) ise, kadınların dil 

yeteneklerinin kötü olduğunu bu yüzden de erkeklere göre özne ve yüklemden oluşan daha 

kısa ve ilkel tümceler kurduklarını savunmaktadır. Ona göre kadınlar konuşmada içerik 

azlığına ve düşünce hakimiyetinin yetersizliğine sahiptirler. Lakoff ise kadınların çok iyi 

derecede dilbilgisine ve kusursuz bir sözdizimi kullanımına sahip olduklarını savunur. Öztürk 

Dağabakan (2012), kadınların erkeklere göre kullandıkları tümcelerde özellikle de yazı dilinden 

çok sözel ifadeler kullandığından bahsetmektedir. 

2.2.4. Ana Dil Kullanımı ve Yabancı Bir Dil Öğrenme 

Yapılan çalışmalarda Japon kadınların yabancı sözcük kullanımına karşı bir tutum 

sergilediği ve Japonca sözcük kullanmaya özen gösterdikleri, erkeklerin ise bu konuda titiz 

davranmadıkları; İngilizlerin ana dil kullanım duyarlılığı açısından titiz olmadığı fakat 

kadınların erkeklere oranla ana dil kullanımı açısından daha duyarlı olduğu; Meksika’da 

yapılan araştırmalarda ise, kadınların Portekizce, Romence, İspanyolca ve Brezilya’nın yerli 

dillerinden Meksika İspanyolcasına geçmiş sözcükleri bile kullanmamaya özen gösterdikleri 

gözlenmiştir (Osam 2000: 170-171). König (1992), herhangi bir göç durumunda erkeklerin ikinci 
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dili hemen öğrendikleri kadınların ise anadillerine devam ettikleri görmüştür. Muhtemelen 

bunun sebebi erkeklerin toplumsal alan iş nedeni ile daha aktif oluşundan kaynaklıdır. Yine 

König, iki dilli ülkelerde erkeklerin dillerin ikisini de kadınların yalnızca bir tanesini kullandığı 

gözlemlemiştir. Bunun nedenlerinden biri, kadınların kendi aile çevresiyle sınırlanması, bu 

yüzden de ikinci dili kullanmaya gereksinim görmemesi olabilir. 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BÜTÜNCE 

Bu çalışmada, cinsiyet bağımsız bir değişken olarak alınmıştır. Cinsiyete bağlı 

farklılaşan yazılı dil kullanımı ise bağımlı değişkendir ve bu değişkenin ortaya çıkardığı 

bulgular biçimbilim, sözdizim ve sözcük kullanımı çerçevesinde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, 

bu çalışmada, deneklerin üniversiteli gençler olması, daha geniş bir perspektifte, yaşın da bir 

bağımlı bir değişken olarak ele alınması gerektiğini hatırlatır; ancak, bunu sınayabilecek bir 

başka yaş gurubu bu çalışmadaki uygulama içerisinde yer almadığı için bu konuda herhangi 

bir yorum yapabilmek mümkün değildir. Karşıt bir yaş gurubu oluşturulsaydı bile, yaş 

bağımsız bir değişken olarak ele alınmadığı için çalışmanın amacı dışına çıkılmış olacaktı. Yine, 

araştırma gurubu, çalışmanın hedefleri doğrultusunda siyasi, dini, ekonomik parametreler 

açısından değerlendirilmemiş, izolasyona tabi tutulmuşlardır. 

Bütünce, 20 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 40 özetleme metninden oluşmuştur. 

Grupların kadın ve erkek biçiminde ayrılmadığı sınıf ortamında ortalama 7 dakikalık Struck 

(“Çarpılma”) adında sessiz bir kısa film1 izletilmiş; ardından, öğrencileri etkileyecek herhangi 

bir öneri ve telkinde bulunmadan doğrudan izledikleri bu filmi yorumlayarak en az beş 

tümcelik özet oluşturmaları istenmiştir. Filmin özetlenmesinde herhangi bir süre sınırlaması 

konulmamış, video öğrencilerin yazdığı sırada da oynatılmaya devam edilmiştir. Özetlemede 

en az beş tümceden oluşan bir paragraf kurmaları istenmiştir. Özetleme yapan kadınlı erkekli 

gruplara film öncesi ve sonrası araştırmanın amacı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

Özenle seçilen film de bu doğrultuda, her ne kadar içerisinde “aşk” unsuru olsa da cinsiyet 

değişkenini dolaysız tetikleyecek bir senaryoya sahip değildir. Yani, film, özellikle cinsiyetçi ve 

buna koşut ortaya çıkacak yanlı bir dil kullanımını güdüleyecek içeriğe sahip değildir. Bütün 

bunlarla amaçlanan, cinsiyet kodlu içkin dilin daha özgürce ve basmakalıp ifadelerden uzak 

olarak ortaya çıkabilmesini sağlamaktı. 

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Cinsiyetin bağımlı değişken olarak öngörüldüğü bu çalışmada 20 kadın ve 20 erkek 

üniversite öğrencisinin izledikleri kısa filmden sonra oluşturdukları metinler, belirlenen 16 

kategori üzerinden değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelerden sonra bir takım verilere 

ulaşılmıştır. Sayısal olarak belirlenebilen 12 kategorinin verilerini ortaya koymak için kadın ve 

erkekler için ayrı sütunlar bulunan Tablo (2) oluşturulmuştur. Sayısal olarak değerlendirien 12 

                                                
1 Struck adlı kısa filmin özeti: Bir adam her gün yaptığı gibi elinde kahvesiyle işe doğru gitmektedir. Kahvesini yudumlamak için 

bir an duraklar ve o anda yolun karşısındaki bir kadın dikkatini çeker. Tam bu sırada göğsünde bir acı hisseder. Kalbine bir ok 

saplanmıştır, çok şaşkındır ve etrafındakiler de adamın göğsündeki oka hayretle bakmaktadır. Adam oku çıkarmak için uğraşır fakat 

başaramaz. Hemen bir doktora gider. Doktor da gördükleri karşısında hayrete düşer ve elinden bir şey gelmeyeceğini anlar. Büt ün 

bu yaşadıkları ve bulunduğu her ortamda dikkat çekmesi onu rahatsız etmeye başlar. Sonunda kendini eve kapatır ve hiçbir şeyle 

ilgilenmemeye başlar. Yakın arkadaşının onu bu durumda bırakmaya niyeti yoktur. Onun bir kız arkadaş edinmesi konusunda 

ısrarcı olur. Onun birçok kadınla tanışmasına yardımcı olur. Fakat bir türlü bu kadınlarla herhangi bir yakınlık kuramaz. Sonunda 

tanıştığı kadınların da bir çözüm olmadığına karar verip vazgeçer. Bir gün çamaşırlarını almak için gittiği çamaşırhanede o gün 

yolun karşısında gördüğü kadınla karşılaşır ve yaşadıkları gözünün önünden bir bir geçer. Kadına yaklaşıp ona dikkatlice bakar. 

Kadın bu sırada adamın göğsündeki oka hayretle bakarken oka dokunur ve ok adamın göğsünden çıkar, kadının elinde kalır. Kadın  

ve adam birbirlerine dikkatlice bakıp olanları anlamaya çalışırken kadının elindeki ok yere düşer. O anda sahneye Eros çıkar ve oku 

yerden alarak oradan ayrılır. Eros için bu görev de başarıyla sonuçlanmıştır. Şimdi sıra başka kalpleri birleştirmeye gelmişt ir. 
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kategori ile değerlendirilmesi mümkün olmayan 4 kategori (Konu sürekliliği, İçerik azlığı, Kod 

değiştirme ve Cinsiyet belirtme) toplamda 16 başlık altında açıklanmıştır. Sayısal 

değerlendirmelerin sonuçları yüzde olarak verilmiştir. Bunun nedeni kadın ve erkeklerin 

özetleme kompozisyonlarında aynı sayıda tümce kurmamalarıdır. Açıklayıcı bir örnek vermek 

gerekirse, sözgelimi, 10 tümcede yer alan 10 tane yabancı sözcük sayısı 50 tümcede yer alan 15 

yabancı sözcük sayısından daha yüksek bir yüzde oranına sahip olacaktır. Dolayısıyla, 50 

tümcede 15 tane yabancı sözcük kullanmış bir grubun yalnızca sözcük sayısına bakılarak 

yabancı sözcük kullanma oranının yüksek olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme 

olacaktır. 

Tablo (2) Erkek ve kadının dil kullanımı üzerine sayısal veriler 

 Erkek Kadın 

 Toplam Yüzde Toplam Yüzde 

(i) Tümce sayısı 150  336  

(ii) Tümce karmaşıklığı 33 22,00 41 12,20 

(iii) Devrik tümce sayısı 16 10,66 28 8,30 

(iv) Onaylama tümce sayısı 2 1,33 7 2,08 

(v) Eksiltili tümce sayısı 2 1,33 14 4,16 

(vi) Sözcük çeşitliliği 840 560,00 1086 323,21 

(vii) Yabancı sözcük sayısı 10 6,66 12 3,57 

(viii) Soyut sözcük sayısı 113 75,33 176 52,38 

(ix) Niteleyici sayısı 141 94,00 204 60,71 

(x) İlgeç sayısı 21 14,00 34 22,66 

(xi) Dilbilgisel hata sayısı 37 24,66 41 12,20 

(xii) Günlük dil kullanımı 1 0,66 10 5,33 

Aşağıda, sırasıyla yukarıdaki tabloda sayısal olarak değerlendirmeye alınmış 12 

kategori ile ilgili açıklamaların yer aldığı başlıklar yer alacaktır. Ardından, sayısal olarak 

belirtilemeyen 4 kategori (Konu sürekliliği, İçerik azlığı, Kod değiştirme ve Cinsiyet belirtme), (xiii)-

(xvi) arası numaralandırmayla madde başı olarak verilecektir. 

(i)Tümce sayısı: Beynin yapısıyla ilgili yapılan çalışmalarda kadınların ve erkeklerin 

beyinlerinde yer alan sinirlerin beyin içinde farklı şekillerde yer aldığı tespit edilmiştir. Kadın 

beynindeki sinirler sağ lob ve sol lob arasında yer alırken, erkek beynindeki sinirler sağ ve sol 

lobun kendi içinde, lobun arka ve ön kısımları arasında yayıldığı tespit edilmiştir. Kadın 

beynindeki loblar arasında ilişki daha fazlayken, erkek beynindeki lobların kendi içindeki ilişki 

daha fazladır. Bu sebeple kadınlar hafıza, önsezi, duygudaşlık, sosyal idrak ve duygusal zekâ 

gibi alanlarda daha başarılıyken, erkekler haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi alanlarda 

daha başarılıdır. Bu araştırmalar sonucunda kadın beynindeki iletişim ve duygusal hafıza 

merkezinin daha geniş olduğu ortaya çıkmıştır (Brizendine 2014). Bu durum, kadınların 

iletişime daha düşkün olmalarının biyolojik bir sebebe de bağlı olduğunu göstermektedir. 

Kadınlar dili iletişim kurmak için kullanırken, erkekler dili statü kazanmak ya da 

bulunduğu statüyü korumak amacıyla kullanırlar. Dolayısıyla, iletişim kurmaya daha düşkün 

olan, toplumsal konumları gereği yanlış anlaşılmak istemeyen kadınların daha fazla tümce 

kurmaları olağan bir sonuç olarak kabul edilebilir. Metinler incelendiğinde bu durumu 

destekleyen veriler elde edilmiştir. 
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Video izletilen öğrencilerden en az 5 tümceden oluşan bir paragraf oluşturmaları 

istenmişti. Oluşturulan metinler incelendiğinde 5 tümceden az olan ve 5 tümceden fazla olan 

tümcelere rastlanmıştır. Kadınlar arasında en kısa metin 4 tümceden oluşurken, en uzun metin 

16 tümceden oluşmaktadır. Erkeklerin arasında kurulan en kısa metin 2 tümceden oluşurken, 

en uzun metin 18 tümceden oluşmaktadır. 

Genel olarak bütün metinler dikkate alındığında kadınların erkeklere oranla 

söyleyeceklerini daha fazla tümce ile dile getirmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Tablo (2)’de de 

görüleceği gibi 20 kadının kurduğu tümce sayısı toplam 336 iken, 20 erkeğin kurduğu tümce 

sayısı toplam 150’dir.  

(ii) Tümce karmaşıklığı: Karmaşık tümce kullanımının cinsiyet değişkenindeki oransal 

görünümlerine ilişkin değerlendirmede eylemsi kullanımının azlığı ya da çokluğuna 

bakılmıştır. Bunun nedeni, Türkçenin kendi dizgesine özgü olarak karmaşık (complex) veya 

bileşik tümce oluşturmanın en önemli işleminin eylemsi kullanımı olmasıdır. Bu çalışmada, 

cinsiyete bağlı tümce kullanımının karmaşıklığına karar vermede en az iki eylemsi bulunması 

şartı konulmuştur. Böylelikle tümcenin karmaşıklığına ilişkin tespitte daha belirgin sonuçlar 

elde etmek amaçlanmıştır. 

En az iki eylemsi bulunduran tümceler incelendiğinde, kadınların kurduğu tümcelerin 

%12,20’si karmaşık tümceyken, erkelerin kurduğu tümcelerin % 22,00’si karmaşıktır. Erkekler 

her ne kadar daha fazla uzun tümce kurmuşlarsa da kadınlar uzun tümce kurmada erkeklere 

oranla daha başarılıdırlar. Bu başarı, üretilen tümcelerdeki mantıksal kurgunun sağlamlığı, 

giriftliği ölçüsünce ele alınmıştır. Kadınların kurduğu tümcelerin daha dilbilgisel olması uzun 

tümcede görülen başarının bir başka boyutu olarak sunulabilir. En azından aralarında bir 

koşutluk olduğu söylenmelidir. Beyin üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, kadın beynindeki 

sinirlerin, beynin iki lobu arasında uzandığı ve loblar arasındaki iletişimin fazla olduğunun 

bilinmektedir. Farklı işlevlere sahip olan bu loblar arasındaki ilişkinin fazla olması sözcüklerin 

daha iyi bir biçimde bir araya getirilmeleriyle ilişkili olabilir. Bu tür ilişkilere ilişkin daha kesin 

yargılara elbetteki beyinbilim, beyindilbilim gibi araştırmalar sonrası varılabilir. En azından bu 

tür sonuçlar, kadınların dil kullanımında düşünce hakimiyetini erkekler kadar kuramadıkları 

önyargısını yıkacak bulgular içermektedir. 

(1) a. kadın: 

  Eros ’un attığı okla birbirine bağlanan kişilerin kalbine artık başkasının girmesi mümkün 

değildir. 

 b. erkek: 

  Sokakta gördüğünüz bir kişiye aşık olabilirsiniz, hayal ettiğiniz şeylerin gerçek olmasını 

istersiniz ya sonunda olur ya da olmaz. 

(iii) Devrik tümce kullanımı: Kısa filmin özetlenmesi ile elde edilen metinleri incelemek 

için belirlenen ölçütlerden biri de devrik tümce kullanımıdır. Kadınların kurdukları 

tümcelerden %8,30’u, erkeklerin kurdukları tümcelerden ise %10,66’sının devrik olduğu 

görülmüştür. Birçok araştırmacı kadınların dil kullanımında tümcenin sözdizimsel kurulumuna 

dikkat ettiklerini, konuşma ve yazı dilinde sözdizimsel açıdan daha kusursuz tümceler 

kurduklarını belirlemiştir. Bu durum kadınların devrik tümce kullanımını neden daha az tercih 

ettiklerinin bir göstergesi olabilir. Ancak, tam da burada, belirtilmesi gereken noktalardan biri, 

dilin sezgisel doğallığında yüklem-son tümcelerin kullanımına ilişkin herhangi bir zorlamanın 

olmamasıdır. Kadınların yüklem-son tümce kullanmaya yönelmesi bu tür tümcelerin daha 

“kurallı”, “Türkçenin yapısına daha uygun” gibi zorlama düşüncelerin onları etkilemiş olması 

ile ilişkilendirilebilir. Bu durum yanlış bir güdülenme olsa bile kadınların dili doğru kullanma 

hassasiyetlerini göstermesi açısından değerlendirmeye alınabilir bir sonuç ortaya koymaktadır. 
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Bu çalışmada kullanılan yazdırmaya dayalı uygulamalar sözlü dilde de uygulanırsa daha 

sağlıklı karşılaştırmalar yapılabilir. 

 (iv) Onaylama ifadelerinin kullanımı: Dilbilim çalışmalarında birçok araştırmacı 

kadınların daha sık onaylama ağırlıklı soru ifadesi kullandığını belirlemişlerdir. Bu çalışmalara 

göre, kadınlar genel olarak net ifadelerden kaçınmakta ve söylemek istediklerini yumuşatarak 

ifade etmeyi tercih etmektedirler. Bu davranışlarının sebebi iletişim ve empati kurmayı 

önemsemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple soru ifadesi kullanarak iletişim kurmaya 

olan isteklerini ortaya koyarlar. Bir anlamda karşılarındakini iletişime davet ederler. Onaylama 

odaklı soru kullanımlarının bir nedeni de kadınların özgüven eksikliğine bağlanmıştır. Buna 

dayanarak, bu tür bir eksikliğin onların, düşüncelerini onaylatma ihtiyacı duymalarına neden 

olduğu söylenmiştir. 

Bu çalışmanın bütüncesi, kadınların soru yapılarını daha fazla kullandıklarını 

göstermiştir. Kadınların kullandığı soru ifadesi oranı %2,08 iken, erkeklerin kurduğu 

tümcelerdeki soru ifadesi oranı %1,33’tür. (2)’de kadın ve erkeklerin kullandığı onaylatma 

tümcelerine bütünceden alınan örnekler verilmiştir. 

(2) a. kadın: 

 a1. Sonuç olarak sabretmek nereye kadar yeter? 

 a2. Yoldan geçerken görüp de mi aşık oldun, git onu bul ve ona açıl ne kaybedersin ki, 

yaşamından kalan dakikaları tüketmen yetmiyor mu zaten! 

 b. erkek: 

 b1. Aşk acısını hep erkekler mi çekmek zorunda? Erkekler ortamı oluşturduktan sonra 

kadınlara sadece sevmek kalıyor. 

 b2. İşin güzel tarafı herkesin her şeyi farklı yorumlaması mıdır? Bilinmez. 

(v) Eksiltili tümce kullanımı: Çalışmada ele alınan kategorilerden biri de eksiltili tümce 

kullanımıdır. Metinler incelendiğinde kadınların eksiltili tümceleri erkeklere oranla daha fazla 

kullandıkları görülmüştür. Eksiltili tümce kullanım oranının, kadınlarda fazla olması kadınları 

dil kullanımındaki “kesin ifadelerde kaçınma” isteklerinden kaynaklandığı söylenebilir.  

Tümcenin eksik bırakılması, ifadenin kesin olma özelliğini yitirmesine sebep olur. Bu sayede, 

tümcenin geri kalan kısmının iletişim kurulan kişi tarafından tamamlanması gerekecektir. Bu 

aynı zamanda, kadınların empatiye, karşıdakinin düşüncesine açık olmaya verdikleri önemin 

bir yansıması olarak düşünülebilir. Yani, kesin ifadelerden kaçınmanın, karşıdakine düşünsel 

çerçeve ile sınırlanmadığı özgür bir alan yaratma amacı ile ilişkisi vardır. Bir diğer neden de 

kadınların karşı tarafın kendilerini doğru ve hızlı bir biçimde anlamasını bekleme isteği olabilir. 

Kadın anlaşılma noktasında, özellikle de yakın çevresi etrafında, yorulmak istemez, karşı taraf 

gerekirse bir bakışından, bir jestinden bile onun ne demek istediğini anlamalıdır, dolayısıyla 

ondan her zaman için dolu dolu tümceler kurması beklenmemelidir. (3)’te kadın ve erkeklerin 

kullandığı eksiltili tümcelere bütünceden alınan örnekler verilmiştir. 

(3) a. kadın: 

 a1. Sadece sabret. Ama yarın ama bugün… Çünkü aşk tesadüf değil bir lütuftur. 

 a2. Hayat, çıkmazlar, mutluluk, bekleyişler, aşk… 

 a3. İyi insanlarla karşılaşmak dileğiyle… 

 a4. Biri gelir biri gider. Ta ki onu bulana kadar… 

 b. erkek: 

 b1. Yani gönül bu, ota da konar ….da. 

 b2. Çivi çiviyi söker. Tek yara tek merhem… 

Sayısal verilere yüzde olarak bakıldığında kadınların kurduğu eksiltili tümce  %4,16 

iken, erkeklerin kurduğu tümcelerin %1,33’ü eksiltili tümcedir. 
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(vi) Sözcük çeşitliliği: Bu kategoride, kadınların ve erkeklerin oluşturdukları metinlerde 

farklı sözcüklere ne oranda yer verdikleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu çalışmaya ait 

bütünceye göre erkeklerin daha fazla sözcük bilgisine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Jesperson’un (1922) “erkeklerin kelime hazinesinin kadınlarınkinden daha zengin olduğu” 

görüşüyle doğru orantılı bir sonuç elde edilmiştir. Erkekler az sayıda tümce kullanmalarına 

karşın, bu tümceleri farklı sözcüklerle oluşturabilmişlerdir. Kadınlar ise kurdukları çok sayıda 

tümcede sözcük tekrarı yapmışlardır. Oransal olarak bakıldığında, kadınların farklı sözcük 

kullanım oranı %323,21 iken, erkeklerin farklı sözcük kullanım oranı %560,00’dır. Aslında 

toplamda kadınların kullandığı sözcük sayısı erkeklerden daha fazla olsa da tümce sayısına 

oranlandığında bu sonuç ortaya çıkmaktadır. 

(vii) Yabancı sözcük kullanımı: Kadınların yabancı sözcük kullanmaya karşı bir tutum 

sergiledikleri birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. Kadınların ana dillerini 

kullanmaya özen gösterdikleri ve mümkün olduğunca yabancı sözcük kullanımından kaçtıkları 

bu çalışmadaki verilerle de desteklenmektedir. Buna karşın erkekler bu konuda daha esnek 

davrandığı görülmüştür. Kadınlar erkeklere oranla çok daha fazla tümce kurmalarına rağmen 

oldukça az oranda yabancı sözcük kullanmışlardır. Kadınların yabancı sözcük kullanma oranı 

%3,57 iken, erkeklerin yabancı sözcük kullanma oranı %6,66’dır. Bu oranlara yalnızca İngilizce 

gibi Batı dilleri değil, günümüzde çok nadir kullanılan ve buna koşut herkesin anlamayacağı 

Arapça ve Farsça sözükler de dahil edilmiştir. 

(viii) Soyut sözcük kullanım oranı: Birçok araştırmacı kadınların erkeklere oranla daha 

fazla soyut sözcük kullandıklarını çalışmalarında ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada ise bu 

belirlemenin aksi bir durum söz konusudur. Verilere göre kadınlar erkeklere oranla daha az 

soyut sözcük kullanmışlardır. Kadının toplumsal ilişkilere önem vermesi, özellikle izletilen kısa 

filmin de bir yönüyle ilişkilere dayalı olması böyle bir sonucu doğurmuş olabilir. Buna karşın, 

aşk konusunu ele aldığı için izletilen videonun soyut sözcük kullanımına elverişli olması, 

sonucun yönünü belirleyen etkenlerden biri olmalıdır. Erkeklerin soyut sözcük kullanım oranı 

%75,33 iken, kadınların soyut sözcük kullanım oranı %52,38’dir. Tek tek soyut sözcüklere değil 

de, soyutlaştırma açısından sözcelere bakıldığında, kadınlarla erkeklerin arasındaki fark doğal 

olarak değişebilecektir. Aradaki fark ya çok fazla artacak ya da birbirine yakın değerlerde 

seyrettiği gözlemlenecektir. Ancak, bu çalışmada soyutlaştırma edimi başkaca çalışmalara 

bırakıldı. 

(ix) Niteleyici kullanımı: Bütünceden niteleyiciler tespit edilirken sıfat ve belirteçlere 

bakılmıştır. Kadın ve erkek dili üzerine yapılan araştırmalarda kadınların, erkeklere oranla 

daha fazla niteleyici kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ise, her ne kadar kadınların 

kullandığı niteleyici sayısı 204’e 141 ile erkeklerden sayıca daha fazla görünse de toplam tümce 

sayısı oranına göre hesaplandığında erkeklerin kadınlara oranla daha fazla niteleyici 

kullandıkları görülmüştür. Kadınların niteleyici kullanma oranı %60,71, erkeklerin niteleyici 

kullanım oranı %94,00 olarak belirlenmiştir. Kadınlar daha çok adlara gelen niteleyicileri 

kullanırken, erkekler daha çok eylemlere gelen niteleyicileri kullanmışlardır. (4)’te kadın ve 

erkeklerin kullandığı niteleyici sözcüklere bütünceden alınan örnekler verilmiştir. 

(4) a. kadın: 

 a1. İnsan [doğru]SIFAT kişiyi bulamadığı zaman [birçok]ZARF [kötü]SIFAT olaylarla karşılaşır. 

 a2. Orada tamZARF hissedersin kendini. 

 b. erkek: 

 b1. [Ismarlama]SIFAT sevgiler [varolanın]SIFAT yerini alamaz. 

 b2. Kısacası “aşk” [en ummadık anda]ZARF karşınıza çıkar ve [saniyeler içinde]ZARF onu 

kaybedebilirsiniz. 
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(x) İlgeç kullanımı: Kadın ve erkeklerin ilgeçleri ne sıklıkta kullandıkları bütünceden 

araştırılan diğer konulardan biridir. Metinler incelendiğinde kadınların erkeklere oranla 

ilgeçleri daha sık kullandıkları görülmüştür. Kadınların ilgeç kullanma oranı %22,66 iken, 

erkeklerin ilgeç kullanım oranı %14,00’tür. Kadınlarınn ilgeçleri erkeklerden daha fazla 

kullanmaları benzerlik (… bu filmdeki gibi …), durum (… kapalı bir kutu gibi yaşamak …), amaç 

(… tüm insanlar için …) ve derece (… sonsuza kadar …) gibi işlevleri erkeklerden daha güçlü bir 

biçimde aktardığını göstermektedir. Bu da kadınların olayları betimleme, aktarma 

yeteneklerinin daha güçlü olduğuna bir kanıttır. Ancak, diğer kategoriler de olduğu gibi, bu 

kategoride de daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için daha büyük bütüncelere ve daha başka 

araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

(xi) Dilbilgisel hatalar: Kadın ve erkeklerin oluşturdukları metinlerde yapılan dilbilgisel 

hatalar, “biçimsel ve sözdizimsel hatalar” olarak iki ana başlıkta incelenmiştir. Bu ana başlık 

etrafında ne tür hatalar yapıldığı da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Kadınlar; 2’si gereksiz ek kullanımı, 11’i ekin eksik olması, 3’ü yanlış ek kullanımı, 3’ü 

ekin yanlış yazılması, 4’ü sözcüğün yanlış yazılması, 8’i gereksiz sözcük kullanımı, 3’ü 

sözcüğün yanlış yerde kullanılması, 4’ü sözcük eksikliği, 3’ü yanlış sözcük tercihi sebebiyle 

toplam 41 dilbilgisel hata yapmıştır. Erkekler ise; 5’i gereksiz ek kullanımı, 10’u ekin eksik 

olması, 3’ü yanlış ek kullanımı, 4’ü ekin yanlış yazılması, 5’i sözcüğün yanlış yazılması, 3’ü 

eksik sözcük bulunması, 2’si gereksiz sözcük kullanımı, 5’i sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

sebebiyle toplam 37 dilbilgisel hata yapmıştır. (5)’te kadın ve erkeklerin yaptığı dilbilgisi 

hatalarına bütünceden alınan örnekler verilmiştir. 

(5) a. kadın: 

  *Sevginin oku hiç kimse kalbimizden çıkartırmaz 

 b. erkek: 

  *O kişinin dikkatini çeken unsur o kişi için sorun olmaktan çıkıp mutluluğa erişteki ilk 

adım olur. 

Sayısal verilere göre kadınların dilbilgisel hata yapma oranı % 12,20, erkeklerin ise 

dilbilgisel hata yapma oranı % 24,66’dır. Kadın ve erkeklerin dil kullanımı üzerine yapılan 

araştırmalarda kadınların daha kusursuz bir dilbilgisine ve sözdizimine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Bu çalışmadaki bulgular bu durumu destekler niteliktedir. Ayrıca bu sonucun, 

kadınların devrik tümce kullanmamaları ile koşut bir güdülenme içerdiği söylenebilir. 

(xii) Günlük dil kullanımı: Günlük dil (colloquial speech), yazı dilinden resmî olmaması, 

iletişim gereksinimlerini karşılayacak dilsel birimler içermesi gibi bazı farklarla ayrılabilen bir 

dildir (Özsoy ve diğ. 2011). Özellikle, yazı dilinde kullanımı pek görülmeyen günlük dile ait 

ifadeler (“sonuç olarak elde var sıfır” gibi), kadın ve erkeklerin oluşturdukları metinlerde ne 

oranda kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Sözgelimi, bir kadının kullandığı günlük dile ait 

şu ifadenin, düz bir yazı dilinden çok sözlü gündelik bir konuşmaya ait olduğu 

anlaşılabilmektedir: “Ha! Yoldan geçerken görüp de mi âşık oldun, git onu bul ve ona açıl ne 

kaybedersin ki, yaşamından kalan dakikaları tüketmen yetmiyor mu zaten.” 

Sözce, tümce ve öbeklerde kadınların günlük dil kullanım oranı % 5,33, erkeklerin 

günlük dil kullanım oranı % 0,66’dır. Sayısal verilere göre kadınlar erkeklere oranla günlük dil 

kullanımını, dolayısıyla günlük dildeki ifadeleri kullanmayı daha fazla tercih etmişlerdir. Bu 

durum kadınların resmi bir dil yerine daha samimi bir dil kullanmayı tercih ettiklerini 

göstermektedir. 

 (xiii) Konu Sürekliliği: Kadınlar ve erkeklerin oluşturdukları metinlerin, konusal 

bütünlük taşıyıp taşımadığı çalışmada ele alınan konulardan biridir. Aktarılmak istenen 

düşüncenin metnin tamamına mantıklı bir bütün oluşturacak şekilde yayılmış olması, metnin 
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yazarının düşünce hâkimiyetini ölçmede bize veri sağlamaktadır. Bu veriler 

değerlendirildiğinde kadınların erkeklere oranla düşünce hâkimiyetlerinin az olduğu 

belirlenmiştir. Kadınlar her ne kadar uzun tümce kurmada başarılı olsalar da, bu tümceleri bir 

bütün haline getirirken aynı başarıyı gösteremedikleri görülmüştür. Kadınların kurdukları 

tümce kendi içinde bir anlam ifade etse de metne bir bütün olarak bakıldığında tümcelerin 

birbirinden kopuk olduğu, konusal bir bütünlük taşımadığı görülmektedir. 

(xiv) İçerik azlığı: Kadınlar ve erkeklere izletilen kısa film farklı şekillerde 

yorumlanmaya açıktır. Oluşturulan metinler için de kadınların mı yoksa erkeklerin mi 

düşüncelerini daha kapsamlı bir şekilde dile getirdikleri ya da metinlerinde farklı yorumlara ne 

oranda yer verdikleri incelenmiştir. Buna göre erkeklerin metinlerinde genel olarak bir içerik 

azlığı söz konusudur. Aslında, bu sonuç, bir önceki konu sürekliliği ile ilişkildir. Erkekler, belli 

bir konu etrafında metinlerini oluştururlarken kadınlar farklı farklı konulara yer vermişler. Bu 

durum, kadınları konu sürekliliğini sağlama açısından yetersiz gösterirken içeriği 

çeşitleyebilme açısından başarılı göstermiştir. 

Erkekler zaten kısa olan metinlerinde daha çok videoyu özetlemekle yetinmişlerdir. 

Ayrıca genel yargılara yer vermişler ve net ifadeler kullanmışlardır. Kadınlar ise uzun 

metinlerinde bireysel yorumlar yapmışlar ve merkezde olan aşk olgusunun etrafında farklı 

konulara yer vermişlerdir. Örneğin, kadınlardan biri filmde adamın kalbine saplanan oku 

görenlerin ona karşı olan tutumlarından yola çıkarak, farklı insanların toplum tarafından 

dışlanmasından yakınmıştır. Bir diğeri ise hayatta yapılmak istenen şeylerin ertelenmemesi 

gerektiğinden söz etmiştir. Görülüyor ki kadınlar düşüncelerini ya da hislerini aktarmaya 

ihtiyaç duymakta, toplumsal ilişkilere ve dolayısıyla iletişime daha fazla önem vermektedir. Bir 

başka açıdan, filmin konusu “aşk” olarak ele alınırsa bu konuyu kadınların farklı konularla 

süsleyerek etraflıca işlediği sonucuna da varılabilir. 

(xv) Kod değiştirme: Kod değiştirmeye yalnızca günlük dilden yazılı dile geçişler 

açısından bakılmıştır. Çünkü, metinlerde ağız kullanımı gibi kod değiştirmeye örneklik teşkil 

edecek özellikler bulunmamaktadır. Yukarıda kadınların günlük dili erkeklere oranla daha 

fazla kullandıklarından söz edilmişti. Bu durum, doğal olarak kadınların erkeklere göre daha 

fazla kod değiştirdiği sonucunu beraberinde getirmektedir. Sözgelimi, (6)’da yer alan sözce, 

yazı dilinden samimiyet içerikli gündelik dile geçişin bir örneğini sunmaktadır. 

(6) Bence aşk insanın beğendiği bir dış görünüşe hayalindeki kimliği oturtmasıdır. (…) Ama 

videoyu beğendim, yani izlerken böyle bir şey olsa diye düşünmedim değil. 

 

(xvi) Cinsiyet belirtme: Üniversite öğrencilerine izletilecek video sonrasında 

oluşturdukları metinlerinde sadece cinsiyet belirtmeleri istenmişti. Kadın ve erkeklerin 

cinsiyetlerini farklı şekillerde belirttikleri görülmüştür. Erkekler cinsiyetlerini “E” ya da 

“Erkek” şeklinde belirtmişlerdir. Kadınlar ise “K”, “Kadın”, “Kız”, “Bayan” gibi farklı 

şekillerde belirtmeyi tercih etmişlerdir. Toplum içerisinde kadınların cinsiyetlerini belirten 

sözcükler kadınlarla ilgili farklı durumları ifade ederler. Örneğin; “kız” daha çok evlenmemiş 

olanlar için, “kadın” ise evlenmiş olanlar için kullanılır. Bu sözcükleri içerdiği karşıtlık 

nedeniyle uygun bulmayanlar ise daha çok “bayan” sözcüğünü ya da “kız” ile karşıtlık 

oluşturmadan “kadın” sözcüğünü tercih etmektedir. Kadınların cinsiyet belirtirken farklı 

kullanımları tercih etmelerinin sebebi toplum içindeki bu algıdan kaynaklanmaktadır. Ancak, 

tercih edilen sözcüklerin bir örnek olmaması, kadının toplumsal algıyla olan çatışmasıyla ilgili 

olabileceği gibi bilinçaltında süregelen çatışmanın yol açtığı zihinsel bir bulanıklık da olabilir. 

 

 



 

 

 

 Kısa Film Özetlemede Cinsiyete Bağlı Dil Kullanımı                                                                                           329 
 

 
 

 
 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak, aynı kısa filmi özetleyen kız ve erkek grupların ürettikleri metinlere 

cinsiyet değişkeni olarak bakıldığında oldukça önemli farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Kadınlar erkeklere oranla daha fazla tümce kurmuşlardır. Buna karşın, nitelikli tümce kurmada 

kadınlarınki kadar yetkin olmasa da, erkekler, karmaşık tümce (complex sentence) oluşturma 

noktasında kadınları sayısal olarak geçmişlerdir. İletişime, empatiye, toplumca doğru 

anlaşılmaya daha fazla önem verdiği varsayılan kadınlar, bu özelliklerine uygun olarak 

onaylatma ifadelerini, eksiltili tümceleri daha fazla kullanmışlardır. Her ne kadar metinlerinde 

konu sürekliliğini sağlayamamışlarsa da, bu, bir konuyu farklı konularla zenginleştirme 

çabalarından kaynaklanmıştır. Kadın dilinde, günük dil kullanımının ve niteleyicilerin daha 

fazla yer alması, dilbilgisel hataların daha az bulunması gibi beklendik sonuçlar yanında; erkek 

dilinde görülen soyut sözcük fazlalığı gibi önceki çalışmalardan farklı sonuçlar da ortaya 

çıkmıştır. Ortaya çıkan bütün bu sonuçlar, unutulmamalıdır ki, kadın ve erkek dilinin tüm 

evrenini kapsamamaktadır. Dolayısıyla, daha geniş bütünceler, bu çalışmadaki sonuçları 

doğrulayabileceği gibi yanlışlayan sonuçları da ortaya çıkarabilecektir. Bu çalışmada ortaya 

çıkan sonuçlar, evreni mutlak olarak temsil etme gücünden yoksun olsa da, ki bütüncesi ne 

kadar geniş olursa olsun nitel (qualitative) hiçbir çalışmanın böyle bir iddiası olamaz zaten,  

sonuçları ortaya çıkaran ölçütler, bu ölçütler etrafında yapılan tespitler ve tespitlerin ele 

alınışında paradigmayı belirleyen kuram ve kavramlar Türkçe için yapılacak bütünce temelli 

çalışmalara bir kaynak olabilecekse bu çalışma amacına ulaşmış demektir. 
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