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Cinsiyet Değişkeni Açısından Türkçe Dil Kullanıcılarının Yansız 

Adlar Üzerindeki Erillik-Dişillik Algısı 

Turgay SEBZECİOĞLU 1, Sedat KARAKAYA 2 

Özet 

Bu çalışma, dilbilgisel ve sözlüksel (“doğal”) cinsiyet açısından yansız (“nötr”) olarak değerlendirilen 

adların çağrışımsal olarak erillik-dişillik içerebileceği ve söz konusu çağrışımların dil kullanıcısının 

cinsiyetine göre farklılıklar gösterebileceği savı üzerinden biçimlenmiştir. Bu sav doğrultusunda, 

Türkçede sözlüksel cinsiyet açısından yansız adların, cinsiyet değişkeni doğrultusunda erkek ve kadın 

olarak belirlenen katılımcıların zihninde, eril ya da dişil olarak yorumlanıp yorumlanmadığı 

araştırılmıştır. Çağrışımsal olarak yansızlık oranı yüksek 11 addan seçilen sözcüklerle gerçekleştirilen 

veri toplama süreciyle, dil kullanıcılarının erillik-dişillik çağrışımı belirlenmeye çalışılmıştır. Söz 

konusu veri toplama süreciyle yalnızca sayısal verilere değil, dil kullanıcılarının seçimlerine ait 

düşüncelerine, sözcükleri algılama biçimlerine de yer verilmiştir. Dil kullanıcılarının sözcük 

düzeyinde ortaya koyduğu serbest çağrışımlar, cinsiyet değişkeni bağlamında karşılaştırmalı olarak 

ele alınmış, üzerinde çözümlemeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sözlüksel cinsiyetle 

karşılaştırıldığında çağrışımsal erillik-dişilliğin yansız sözcükleri de kapsayan bir zihinsel süreç 

içerdiği anlaşılmıştır. Katılımcıların çağrışımsal olarak yorumladığı 11 yansız sözcükten 6’sı eril 5’i 

dişil çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç üzerine, aynı adlar, sözcükleri dilbilgisel olarak kodlayan bazı 

dillerle karşılaştırılmıştır. Yansız sözcükler üzerindeki eril veya dişil algılamanın nedenleri 

uygulamalarla sorgulandığında, katılımcıların biyolojik cinsiyete dayalı çağrışımlardan çok somut 

yaşantılarından, öznel duyumsama veya gözlemlerinden yola çıkarak işaretleme yaptıkları 

gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: cinsiyet değişkeni, serbest çağrışım, yansız adlar, erillik-dişillik, çağrışımsal 

erillik-dişillik 

The Perception of Masculinity-Femininity in Neuter Nouns by 

Turkish Speakers in Terms of the Gender Variable 

Abstract 

The present study was based on the idea that neuter nouns may associatively include masculinity-

femininity and that the said associations may vary according to the gender of language users. In 

accordance with this argument, it was examined whether the Turkish nouns that are neutral in terms 

of lexical gender are interpreted as masculine or feminine in the minds of the male and female 

participants in terms of the gender variable. It was attempted to determine the association of the 

speakers towards masculinity-femininity with the data collection process carried out using words 

selected from 11 names with high associative neutrality rates. The aforementioned data collection 
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process included not only numerical data but also the opinions of the speakers on their choices and 

how they perceived the words. The word-level free associations demonstrated by the speakers were 

analyzed and evaluated comparatively in the context of the gender variable. At the end of the study, it 

was concluded that associative masculinity-femininity included a mental process encapsulating 

neuter nouns when compared with lexical gender. 6 out of the 11 neuter words associatively 

interpreted by the participants were found to be masculine while 5 of them were feminine. Following 

this result, the same nouns were compared with certain languages that code words grammatically. 

When the reasons behind the masculine or feminine perception of neuter nouns were examined with 

applications, it was observed that the participants made choices based on their daily lives and 

subjective perceptions or observations instead of associations based on biological gender. 

Keywords: gender variable, free association, neuter nouns, masculinity-femininity, associative 

masculinity-femininity 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır: (i) Yansız (neuter) olsa da 

sözcüklerin insan zihninde cinsiyet içerip içermediğini gözlemlemek; (ii) cinsiyet 

değişkeninin sözcükler üzerindeki çağrışımlarda farklılıklar sergileyip sergilemediğini 

tespit etmek; (iii) ortaya çıkan farklılıkların hangi değiştirgenler etrafında 

çözümleneceğini bulmak. Bu amaçlar doğrultusunda, Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) 

çalışmasında yer alan zaman, giyim, müzik türleri gibi kategoriler içerisinden 

çağrışımsal olarak yansızlık oranı yüksek çıkan 11 sözcük seçilmiş, bu sözcükler 

üzerinden gerçekleştirilen veri toplama süreciyle, dil kullanıcılarının erillik-dişillik 

çağrışımı belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu veri toplama süreciyle yalnızca sayısal 

verilere değil, dil kullanıcılarının seçimlerine ait düşüncelerine, sözcükleri algılama 

biçimlerine de yer verilmiştir. Dil kullanıcılarının sözcük düzeyinde ortaya koyduğu 

serbest çağrışımlar cinsiyet değişkeni temelinde ayrıldıktan sonra ortaya çıkan 

farklılıklar alt değiştirgenler olarak belirlenerek nedenleri üzerinde çeşitli açıklamalar 

getirilmiş, çözümlemeler yapılmıştır. 

Araştırma süreci şu sorular üzerinden temellenmiştir: (i) Eril ve dişil olarak 

işaretlenen sözcüklerden hangileri çağrışım sayısı açısından daha fazladır? (ii) En fazla 

çağrışımda bulunan katılımcılar erkek midir yoksa kadın mı? (iii) Uygulamada 

katılımcılara sunulan sözcükler üzerine yapılan çağrışımlarda doğal cinsiyete 

gönderimde bulunan sözcükler hangileridir ve bunların cinsiyet gönderimlerinin daha 

belirgin ve açık olması nasıl açıklanabilir? (iv) Katılımcılar kendilerine sunulan 11 

sözcükten hangilerini eril ya da dişil olarak kodlamakta zorlanmışlardır? (v) Eril ve dişil 

kodlamada en fazla işaretlenen ve en az işaretlenen sözcükler hangisidir ve bu 

farklılıklar nasıl açıklanabilir? (vi) Katılımcıların sözcükleri eril ya da dişil olarak 

işaretlemelerinde karar süreçlerini belirleyen gerekçeler nelerdir? (vii) Sözcüklerin eril 

veya dişil olarak kodlanma sayısında cinsiyet değiştirgeni açısından anlamlı bir fark var 

mıdır? Bunun yanı sıra, kadın ve erkek katılımcıların ortak çağrışımlarından yola 

çıkılarak 11 sözcüğün temel çağrıştırıcıları veya kavramları üzerine bir betimleme 

yapılmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Cinsiyet Kategorisi ve Türkçe 

Türkçede dilbilgisel cinsiyet erillik-dişillik ayrımına duyarlı olmayıp çok yaygın ve 

belirgin olmasa da yalnızca [±insan] anlambilimsel değiştirgenleri açısından 

bulunmaktadır. Söz gelimi, *Kalem+ler yere düştü-ler tümcesinin öznesi [-insan] özellikli 

bir çoğul ad olduğundan yüklemin çoğulla kodlanmasında bir kısıtlama gözlenmektedir. 

Buna karşın, [+insan] özellikli çoğul adın bulunduğu tümcenin yükleminde çoğul 

belirtici bir kısıtlamaya yol açmadığı gibi seçimlik kullanımına da izin verilmektedir: 

Çocuk+lar koştu, Çocuk+lar koştu-lar. Türkçede sözlüksel (“doğal”) cinsiyet ise dilbilgisel 

cinsiyetten daha güçlüdür (Sebzecioğlu, 2016: 178-185). 

2.2. Çağrışım Kavramı Üzerine 

İnsan beyni bugüne kadar yapılan birçok bilimsel araştırmaya rağmen bütünüyle 

çözülememiştir. Yapılan son araştırmalarda beynin yapısını ve işlevlerini çözümlemek 

adına çeşitli arayışlara gidilmiş, bu doğrultuda yapılan çalışmalarda çağrışım 

(association) da önemli kavramlardan biri olmuştur. Çağrışım zihinde yakın, karşıt ve 

benzer anlam ilişkileri barındıran kavramların birbirini hatırlatması biçiminde 

tanımlanabilir (Çiftpınar, 2002). Pilot kavramının uçağı (ilişkisel), oyuncak kavramının 

çocuğu (ilişkisel); beyaz kavramının siyahı (karşıtlık), sıcak kavramının soğuğu (karşıtlık); 

anne kavramının çocuğu (yakınlık), masa kavramının sandalyeyi (yakınlık) çağrıştırması 

çağrışım örnekleri olarak verilebilir. Çağrışım, kişiden kişiye, yaştan yaşa ve toplumdan 

topluma değişkenlik gösterebilir. Para bir çocuk için çikolatayı, yetişkin bir birey için eve 

getireceği ekmeği, başka bir birey için alacağı otomobili, bir toplum için güç kaynağını, 

başka bir toplum için ise huzuru çağrıştırabilir. 

Kimi araştırmacılar kavram alanı ile çağrışımsal sözcükleri birbirinden ayırmıştır. 

Çiftçi’ye (2009) göre, makas ve dikiş sözcükleri aynı kavram alanında olduğu için bu yolla 

yapılan çağrışım çalışmasına “kavram alanı çalışması” demek daha doğru olacaktır. 

Aristoteles’e göre çağrışımın temel yasaları bitişiklik (“yakınlık”), karşıtlık ve 

benzerliktir. Çağrışımı, bir kavramın başka bir kavramı akla getirmesiyle açıklar. Yani 

bir kavramın görüntüsü, şekli, sertliği, yumuşaklığı, kokusu vs. gibi özellikleri başka bir 

kavramı çağrıştırır. 19.yüzyılda bazı felsefeci ve ruhbilimciler çağrışım kavramını 

yeniden ele alıp çağrışımın zihindeki bir malzemenin başka bir malzemeyi akla getirmesi 

olarak yorumlamışlardır. Serbest çağrışım, sözel çağrışım ve düşünce çağrışımı gibi ayrımlar 

belirlemişlerdir. Sigmund Freud, hastalarından birini tedavi ederken düşünce akışına 

müdahale etmemesini isteyerek serbest çağrışım (free association) yöntemini uygulamaya 

çalışmıştır ve bu kavram 1898 yılından itibaren psikanaliz kuramının temel kavramı olan 

bilinçaltı ile ilgili yapılan çalışmaları temellendirmiştir. Freud’un serbest çağrışım 

yöntemi, hastanın bilinçaltına inerek sorunlarını çözme amacını taşımaktadır. Sözel 

çağrışımda (verbal association) bireye birtakım sözcükler verilip bunların zihinde 

çağrıştırdığı tasvirler (“tasavvurlar”) istenmektedir. Hemen her kavramın zihinde farklı 

bir tasvir oluşturduğu araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalardan 

çıkarılacak genel sonuçlardan biri, her sözcüğün zihinde bir yansımasının bulunmasıdır. 
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Jung’un (1997) kişilik çözümlemesine göre üç temel sistem vardır. Bunlar; bilinç, 

kişisel bilinçaltı ve kolektif bilinçaltıdır. Bilinç ve kişisel bilinçaltı, temel esaslarıyla 

Freud’un çözümlemeleriyle benzerlik göstermektedir. Fakat bu kavramların üzerine 

detaylı bir şekilde eğilinmesi durumunda Jung’un Freud’dan ayrılan kendi kavram ve 

yaklaşımlarına ulaşılacaktır. Jung’a göre bilinç, kişiliğin yalnızca bir düzeyidir. Kişi 

doğunca ortaya çıkar ve büyük oranda deneyimlerle biçim kazanır. Bilincin biçim elde 

etmesi dört zihinsel kanal aracılığı ile gerçekleşir. Bu kanallar; düşünme, hissetme, 

duyum ve sezgidir. Kişinin bu kanallardan hangisinden ne ölçüde yararlanacağı farklılık 

gösterir. Ego bilincin “özerk yöneticisi”dir. Kişi yaşamı boyunca birçok olay ve 

deneyimle karşılaşmasına karşın bunlardan hangisinin veya ne kadarının bilince 

taşınacağını ego belirler. Bilince taşınmayan malzemeler kişisel bilinçaltına atılacak, 

orada biçimlendirilecektir. Bu malzemeler çoğunlukla kişinin hatırlamak istemediği veya 

çevresinden sakladığı hoşnutsuzluk duyduğu durumlardır.  Bu şekilde bilinçaltına 

itilmiş anı ya da durumlar da kompleksleri oluşturur. Kişiliğin üçüncü düzeyi olan 

kolektif bilinçaltı ise diğer ikisinden farklıdır. Jung’a göre kolektif bilinçaltı kişiliğin diğer 

iki düzeyindeki gibi malzemeler geçmiş yaşantılardan veya bilinçaltından çıkmaz. İnsan 

türünün oluşumundan bu yana evrimsel sürece bağlı olarak getirdiğimiz unsurlar 

kolektif bilinçaltının ürünüdür.  Jung bu düzeyi kendine özgü yorumlamış, analitik 

yöntemle temellendirmiştir. Kolektif bilinçaltı, kişinin yaşamı boyunca karşılaşmayacağı 

birtakım ilkel davranışların bazen bir figür bazen de alışkanlık veya yatkınlık 

diyebileceğimiz arketiplerin (archetype) bulunduğu kişilik düzeyidir. Arketip, genel 

itibariyle insan soyunda evrimsel gelişime paralel olarak gelen, bütün özelliklerimizde 

olduğu gibi insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ve işlevsel yerleşik donanımdır. 

Jung, önemli birtakım arketipleri doğum, ölüm, yeniden doğma, güç, büyü, kahraman, çocuk, 

Tanrı, şeytan, bilge yaşlı adam, ağaçlar, ay, rüzgar, ırmaklar, ateş, ziller ve silahlar biçiminde 

adlandırmıştır (Balanuye, 2017). 

2.3. Çağrışımsal Erillik-Dişillik 

Bu çalışmada çağrışımsal cinsiyet (associative gender) terimi yerine daha akılda 

kalıcı ve daha açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz çağrışımsal erillik-dişillik (associative 

masculine-female), kavramını kullandık. Arapça, Almanca, Fransızcada olduğu gibi 

güçlü ve dizgede yaygın bir dağılımı olmasa da dilbilgisel cinsiyetin (insan-insan 

olmayan bağlamında) ve ondan çok daha güçlü görünümler sergileyen doğal 

(“sözlüksel”) cinsiyetin Türkçede düzenekleri bulunmaktadır. Ancak, erillik-dişillik 

özelinde Türkçede dilbilgisel cinsiyet bulunmadığından sözcüklere yalnızca sözlüksel ya 

da çağrışımsal olarak bakılabilir. Bu çalışmada gerçek biyolojik dünyaya gönderimde 

bulunan sözlüksel cinsiyete de bakılmadığından yalnızca çağrışımsal erillik-dişilliğe 

bakılmıştır. 

Kerimoğlu ve Doğan’a (2015) göre, çağrışımsal cinsiyet’in, toplumsal ve kültürel 

yönü daha ağır basmaktadır. Sözlüksel cinsiyete benzemekte; ama doğrudan biyolojik 

bir cinsiyetle ilişkisi bulunmamaktadır. Boğanın neden eril olduğu gerçek dünyaya 

ilişkin unsurlarla doğrudan açıklanabilir; ama, Rusya sözcüğünün dişil olarak 

algılanması çağrışımsal değerlendirmelerle ilişkilidir (s. 146). Buna karşın, çağrışımsal 

erillik-dişilliğin  bilişsel oluşumunda gerçek dünyayla bir ilişkisinin bulunmadığı 
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söylenemez. Bu ilişki bireysel yaşantılardan toplumun özelliklerine kadar uzanan geniş 

bir yelpazede ele alınarak bulunabilir. Öte yandan, Türkçe gibi sözlüksel cinsiyet 

bulunan dillerde bütün sözcüklerin eril ve dişil olarak ayrılması olanaklı değildir. 

Çağrışımsal olarak bakıldığında ise, bütün sözcüklerin eril ve dişil olarak etiketlenmesi 

önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu çalışmada, sözlüksel olarak yansız olan 

sözcüklerin hepsi katılımcılar tarafından eril veya dişil olarak işaretlenebilmiştir. Tek 

farkın, bazı sözcüklerin çağrışımsal cinsiyetini belirlemede daha güç zihinsel süreçlerin 

gerekmesi olduğu söylenebilir. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın katılımcılarını 20 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 40 üniversite 

öğrencisi oluşturmuştur. Gönüllük esasına göre seçilen katılımcılar olabildiğince farklı 

bölümlerden seçilmiş ve çalışmanın ne amaçla yapıldığından söz edilmemiştir. 

Yansız adların çağrışımsal erillik-dişillik temelinde sorgulanması amaçlanan 5 

uygulama için üç ayrı veri toplama formu oluşturulurken sözcük seçimini belirleyen 

ölçütler ve kısıtlamalar aşağıda sıralanmıştır. 

1- Veri toplama formunda kullanılan sözcükler yansız adlardan seçilmiştir. Yansız 

sözcüler, Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) çalışmalarında dil kullanıcılarının yansız olarak 

kodladığı hastalık, müzik aletleri, gereçler, elementler ve cisim-şekiller gibi farklı 

kategorilerde yer alan adlardan seçilmiştir. Seçilen sözcüklerin anlamsal olarak 

bilinebilirlik düzeyinin yüksek olmasına dikkat edilmiştir. 

2- Sözcükler, çağrışımsal olarak benzerlik, karşıtlık ya da bitişiklik özellikleri 

barındırmayan sözcüklerden seçilmiştir. 

3- Sözcükler yansız olarak algılanma ve bilinebilirlik düzeyi yüksek olanlardan 

seçildi. Sözgelimi, Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015: 169) bulgularına göre elementler 

kategorisinde civa en yüksek yansız oranına sahip bir ad olmasına rağmen (%68), hem 

tanınabilirlik hem de yaşam içinde zihinsel bağıntılar kurabilme oranı daha yüksek olan 

oksijen sözcüğü (%62) seçilmiştir. Çinko sözcüğünün hem yansızlık oranı (%57) hem de 

tanınırlığı düşük olduğundan doğal olarak veri toplama formlarında değerlendirmeye 

alınmamıştır. Giyim kategorisinden yansızlık oranı en yüksek olan kazak sözcüğünün 

(%58) “kazak erkek” çağrışımı olabileceğinden bir ikinci en yüksek yansızlık oranına 

sahip çorap sözcüğü (%55) seçilmiştir. 

Yansız adlara ait sözcük seçiminde yukarıda sıralanan ölçü ve kısıtlamalar göz 

önünde bulundurulduğunda veri toplama formunda şu sözcüklerin sorgulanmasına 

karar verilmiştir: cisim-şekiller kategorisinde prizma (%49 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 

2015: 149), hastalıklar kategorisinden lösemi (%74 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 

149), mimari yapılar kategorisinden okul (%74 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 148), 

elementler kategorisinden oksijen (%62 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 169), araç 

gereç kategorisinden gözlük (%67 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 167), zaman 

kategorisinden dakika (%63 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 161), giyim 

kategorisinden çorap (%55 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 162), bitki kategorisinden 

sebze (%64 nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 163), spor dalları kategorisinden koşu (%57 

nötr ← Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 166), renkler kategorisinden beyaz (%59 nötr ← 
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Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 168); müzik türleri kategorisinden halk müziği (%51 ← 

Kerimoğlu ve Doğan, 2015: 169). 

Veri toplama formu üç bölüme ayrılmış olup içerisinde beş uygulama 

bulunmaktadır (bk. Ek 1 Veri Toplama Formu 1, Ek 2 Veri Toplama Formu 2 ve Ek 3 Veri 

Toplama Formu 3). Katılımcılara ilk aşamada birinci, ikinci ve üçüncü uygulamalar 

yaptırılmıştır. Bir ay sonra ise verileri karşılaştırabilmek adına aynı katılımcılara 

dördüncü ve beşinci uygulamalar yaptırılmıştır. Birinci uygulama seçilen 11 yansız 

sözcüğün dil kullanıcısında çağrıştırdığı sözcüklerle ilgilidir. Bu uygulamada 

katılımcılardan her sözcük için 4 tane çağrışımsal sözcük tespit etmeleri istenmiştir. 

İkinci uygulama, ilk uygulamada katılımcıların hangi sözcüklere çağrışım bulmaya 

çalışırken zorlandıklarıyla ilgili olmuştur. Veri Toplama Formu 2’de yer alan üçüncü 

uygulamada, katılımcıların verilen 11 yansız sözcüğü eril ya da dişil olarak 

işaretlemeleri istenmiştir. Bir ay sonra yapılan dördüncü uygulamada katılımcılara daha 

önce verilen 11 yansız sözcüğü yeniden eril ya da dişil olarak kodlamaları istenmiş; 

böylece, bir önceki uygulamada sezgisel olarak ortaya koydukları eril ve dişil 

kodlamalardan ne kadar uzaklaştıkları anlaşılmaya ve aynı zamanda söz konusu 

kodlamalarda ne kadar tutarlı oldukları ölçülmeye çalışılmıştır. Beşinci ve son 

uygulamada ise katılımcıların yansız sözcükler üzerindeki eril ya da dişil algılarına 

ilişkin yorum yapmaları istenmiştir. Böylece, sezgisel olarak ortaya koydukları eril ve 

dişil kodlamalara ilişkin nedenlerin zihinlerinden çıkarılarak daha görünür kılınması 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bulgular ve Değerlendirme bölümünde katılımcılardan 

doldurmaları istenen beş uygulamanın sayısal görünümleri üzerinden cinsiyete 

değişkeni temelinde yorumlamalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada katılımcılar tarafından eril ya da dişil olarak işaretlenen 11 yansız 

sözcüğün, cinsiyeti dilbilgisel olarak kodlayan Almanca, Fransızca, İspanyolca ve 

Rusçadaki görünümlerine bakılmış ve böylece çağrışımların o dillerin dilbilgisel 

kodlamalarıyla ne kadar örtüştüğü anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcılara uygulanan 11 

sözcüğün adı geçen dillerdeki cinsiyet kodlanımı üzerine bilgi, ağırlıklı olarak 

Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) çalışmalarından alınmıştır. 

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmanın sonunda, Kerimoğlu ve Doğan’da (2015) yansız olduğu belirlenen 

11 adın (prizma, lösemi, okul, oksijen, gözlük, dakika, çorap, sebze, koşu, beyaz ve halk müziği) 

dil kullanıcılarının zihninde eril ya da dişil olarak kodlanabildiği görülmüştür. Söz 

konusu kodlamalarda ortaya çıkan nicel ve nitel çıkarımlar bu bölümün alt başlıklarında 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

4.1. Bulgular Üzerine Genel Değerlendirme 

Aşağıdaki tabloda, ilk veri toplama sürecinin üçüncü uygulamasından (Veri 

Toplama Formu 2’de yer alan 3. Uygulama) yola çıkılarak sözcükler üzerinde sıklık 

açısından genel bir eril-dişillik oranı verilmiştir. 
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Tablo 1. Sözcükler Üzerinde Sıklık Açısından Eril-Dişil Oranı 

 Kadın Erkek Toplam Sıklık 

 Eril Dişil Eril Dişil Eril Dişil 

prizma 16 4 11 9 27 13 

lösemi 6 14 6 14 12 28 

okul 9 11 12 8 21 19 

oksijen 3 17 7 13 10 30 

gözlük 9 11 8 12 17 23 

dakika 13 7 12 8 25 15 

çorap 12 8 10 10 22 18 

sebze 5 15 9 11 14 26 

koşu 12 8 14 6 26 14 

beyaz 3 17 4 16 7 33 

halk müziği 11 9 15 5 26 14 

TOPLAM 99 121 108 112 

 Tablo 1’de kadın ve erkek katılımcıların altında yer alan eril ve dişil işaretlemelere 

ilişkin toplam değerler Sonuç bölümünde ayrıca ele alınacağından burada geçici olarak 

göz ardı edildi. Tablo 1’de toplam sıklık üzerinden ortaya çıkan sayısal değerlere 

bakıldığında, sözcükleri erillik ve dişillik açısından aşağıdaki gibi tasnif edebiliriz. 

Sıralama yüksek sayısal orandan düşük orana doğru yapılmıştır. 
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Tablo 2. 3. Uygulamaya Göre Çoktan Aza Eril ve Dişil Olarak Kodlanan Sözcüklerin Listesi 

Eril sözcükler Kadın + Erkek Dişil Sözcükler Kadın + Erkek 

1. prizma (27 kişi) 1. beyaz (33 kişi) 

2. koşu  (26 kişi) 2. oksijen (30 kişi) 

3. halk müziği (26 kişi) 3. lösemi (28 kişi) 

4. dakika (25 kişi) 4. sebze (26 kişi) 

5.  çorap (22 kişi) 5. gözlük (23 kişi) 

6. okul (21 kişi)   

Kadın ve erkek katılımcılar tarafından 11 sözcükten 6’sı eril 5’i dişil olarak 

algılanmıştır. Tablo 2’deki sözcüklerin neden ağırlıklı olarak eril veya dişil olarak 

algılandığına ilişkin dünya bilgisinden (world knowledge) yola çıkarak yorumlamalarda 

bulunabiliriz. Bu yorumlar 4.3. Çağrışımlar Üzerine Yapılan Açıklamalar adlı bölümde 

katılımcıların yaptığı açıklamalarla karşılaştırılacak ve ne kadar örtüştüğü denetlenmiş 

olacaktır. Aşağıda, ilk önce eriller, ardından dişillere ilişkin yorumlarda bulunulacaktır. 

Prizma sözcüğünün ağırlıklı olarak eril algılanmasının nedeni sert cisimleri, 

madenleri çağrıştırması olabilir. Nitekim, erkek çocuklarına ad verilirken de işlenmemiş 

sert madenlerin adları kullanılmaktadır: Çelik, Kaya vb. (cinsiyete göre ad vermeye ilişkin 

bk. Doğan 2011). Prizmayı kadınlar da erkekler de en fazla eril olarak kodlamıştır. 

Kadınların prizma üzerindeki eril algısı sayıca daha fazladır (16 kadın eril, 4 kadın dişil; 

11 erkek eril, 9 erkek dişil olarak kodlamıştır). “Prizmanın ne olduğunu biliyor 

musunuz?” gibi bir soru katılımcılara sorulmadığından prizmanın katılımcılar 

tarafından bilinirlik derecesi bu bağlamda ölçülmemiştir. Ancak, uygulamaya konulan 

bütün sözcükler hakkında katılımcıların yaptığı yorumlarda “Bu sözcüğün anlamını 

bilmiyorum” biçiminde bir geri dönüt alınmamıştır. Araştırma yönteminde değinildiği 

gibi sözcükler toplumca bilinme olasılığı yüksek olanlardan seçilmiştir. Sözgelimi, 

prizma sözcüğü veya diğer sözcüklerde bir katılımcı tarafından “Bu sözcüğü 

bilmiyorum.” biçiminde bir geri dönütte ya sözcüğün bilinebilirlik düzeyi 

ölçeklendirilmeye çalışılacak ya da bilinemeyen sözcük yerine bir başkası konulacaktı. 

Koşu, sözcüğünün kas gücünü gerektiren zorlu bir spor olması ile eril olarak 

çağrışması arasında koşut bir ilişki olduğu kolayca varsayılabilir. Nitekim katılımcılara 

“Koşu sizde hangi sözcükleri çağrıştırıyor?” diye sorulduğunda eril kodlayan 

katılımcılar atlet, maraton, at yarışı, atletizm, futbol, basketbol, yorgunluk gibi dolaylı da olsa 

daha çok erkek etkinliğini hatırlatan sözcükleri belirtmişlerdir. Koşu için eril diyen iki 

kadın katılımcı çağrıştırıcı kavram için doğrudan erkek sözcüğünü söylemiştir. Koşu 

sözcüğünü kadınlar da erkekler de en fazla eril olarak kodlamıştır. Erkeklerin koşu 

kavramı üzerindeki eril algısı 2 kişi farkla daha fazladır (12 kadın eril, 8 kadın dişil; 14 

erkek eril, 6 erkek dişil olarak kodlamıştır). 
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Halk müziği, halk ozanları ve aşıkları çağrıştırdığından ve geçmişten günümüze 

bu mesleği icra edenlerin genellikle erkek olmasından dolayı, söz konusu sözcüğün 

erkek olarak algılanması doğal görünmektedir. Nitekim Tablo 6’da halk müziği 

kavramına eril diyen katılımcıların çağrıştırıcı sözcüklerdeki yanıtlarına bakıldığında 5 

katılımcı Neşet Ertaş, 4 katılımcı Aşık Veysel, 1 katılımcı ise Musa Eroğlu yanıtını 

vermiştir. Eril diyen katılımcılardan 12’si bağlama kavramını çağrıştırıcı olarak 

vermişlerdir. Bağlama ustalarının genellikle erkek olması bu yanıtla ilişkili olsa gerek. 

Ozan, erkekler ve davul yanıtları da yine benzer odaklı çağrışımlar içerisinde 

değerlendirilebilir. Erkeklerin halk müziği kavramı üzerindeki eril algısı 4 kişi farkla daha 

fazladır (11 kadın eril, 9 kadın dişil; 15 erkek eril, 5 erkek dişil olarak kodlamıştır). 

Görüldüğü gibi, başta erkekler olmak üzere halk müziği sözcüğünün eril çağrışımı dişil 

çağrışımına göre daha güçlüdür. 

Dakika, sözcüğünün neden eril algılandığına ilişkin dünya bilgisinden yola 

çıkarak çıkarımda bulunmak oldukça güç görünmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, 

erkek katılımcılardan birine futbolu çağrıştırması, futbolun erkeği çağrıştırmasıyla ilişkili 

bir zihinsel yansıma olabilir. Dakika sözcüğünü kadınlar da erkekler de en fazla eril 

olarak kodlamıştır. Kadınların dakika üzerindeki eril algısı 1 kişi farkla daha fazladır (13 

kadın eril, 7 kadın dişil; 12 erkek eril, 8 erkek dişil olarak kodlamıştır). 

Çorap, denilince doğrudan akla gelen imge düz ve standart bir erkek çorabı 

olabilir. Kadın imgesi daha çok çorap türleri içerisinde (babet çorap, kurdele babet çorap, 

fileli çorap, külotlu çorap, desenli çorap) belirginleşiyor olmalıdır. Çorap sözcüğüne dişil 

diyen katılımcılarda bu sözcüğün fileli, dantelli sözcüklerini çağrıştırması dolaylı olsa da 

varsayımımıza kanıt olarak öne sürülebilir (bk. Tablo 6. Öte yandan, işten gelince kirli 

çoraplarını rastgele evin bir köşesine atan koca tiplemesi de hemen hemen herkesin 

zihninde karşılığı olan bir imgedir. Bu imgenin doğruluğuna ilişkin Tablo 6’dan bazı 

çağrışan sözcükler kanıt olarak gösterilebilir: koku, dağınıklık, kirlilik, pasaklı. Bu 

çağrışımsal sözcükler çorap için eril diyen katılımcılardan gelmesi kanıtı daha güçlü bir 

hale getirmektedir. 20 kadından 12’si çorap sözcüğünü dişil olarak işaretlerken 8 kadın 

eril olarak işaretlemiştir. 10 erkek çorap sözcüğüne eril derken 10 erkek dişil demiştir. 

Erkekler çorap kavramının erilliği dişilliği noktasında yansız kalmıştır. Görüldüğü üzere, 

kadınlar sayıca çorabı kadınlardan daha fazla eril olarak algılamıştır. 

Okul denilince müdür ve müdür yardımcısının akla gelmesi ve bu idari görevi 

yapanların genellikle erkek olması, söz konusu sözcüğün eril olarak kodlanmasında 

etkili olmuş olabilir. Nitekim, katılımcılar, işaretlemeleri konusunda açıklamada 

bulunurken kişisel yaşantılarında bu gözleme değinmişlerdir (bk. 4.3. Çağrışımlar 

Üzerine Yapılan Açıklamalar). Okulda düzenin sağlanması için tedbirler alan okul 

amirlerinin öğrenciler tarafından sert ve korkulan kişiler olarak algılanmasından disiplin 

anlamında baba figürünü de çağrıştırmasına kadar birçok etken okulu eril olarak 

algılanmasını sağlamış olabilir. 20 kadından 11’i okul sözcüğünü dişil olarak işaretlerken 

9 kadın eril olarak işaretlemiştir. 12 erkek okul sözcüğüne eril derken 8 erkek dişil 

demiştir. Görüldüğü üzere, erkekler sayıca okulu kadınlardan daha fazla eril olarak 

algılamıştır. Prizmaya eril diyen kadın katılımcılardan 3’ü prizmanın okul kavramını 
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çağrıştırdığını söylemiştir (bk. Tablo 6). Bu bağlamda, katılımcıların çoğunlukla eril 

olduğunu belirttiği prizma ve okul sözcükleri arasında bir bağıntı ortaya çıkmış oluyor. 

Tablodaki sözcüklerin neden ağırlıklı olarak eril veya dişil olarak algılandığına 

ilişkin dünya bilgisinden yola çıkarak bazı olası yorumlamalarda bulunabileceğimizi 

söylemiştik. Şimdi de dişillere ilişkin olası nedenleri belirtelim. Bu nedenlerin doğruluğu 

11 sözcüğün uyandırdığı çağrışımlar ve katılımcıların yaptığı açıklamalar üzerinden 

yeninden değerlendirilip sınanacaktır. 

Beyaz, erillik dişillik işaretlemesi açısından üzerinde en çok uzlaşılan sözcük 

olmuştur. 33 erkek ve kadın için beyaz dişil bir çağrışım yapmıştır. Beyazın günahsızlığı 

ve saflığı, saflığın meleği, meleğin ise çoğunlukla kadını hatırlatması dişil olarak 

kodlanmasında etkili olmuş olmalıdır. Nitekim beyaz sözcüğünün dişil olduğunu 

söyleyen katılımcılara beyaz size neleri çağrıştırıyor diye sorulduğunda 12 kişi gelinlik 

yanıtını vermiştir. Bu dişillik için oldukça güçlü bir çağrışımdır. Bunun yanı sıra 3 

katılımcı saf, 7 katılımcı ise saflık kavramlarını çağrıştırıcı sözcükler olarak 

belirtmişlerdir (bk. Tablo 6). Çağrıştırıcı sözcükler arasında yer alan melek, kadın, orkide, 

kuğu, oje, ay, krem kavramları dişil algısının kaynağını gösteren önemli ipuçları 

sunmaktadır. Ayın güzellik, kremin daha çok kadınların kullandığı bir ürün, saflıkın 

meleklik kavramıyla ilişkili olduğu düşünülmüş olmalıdır. 

Oksijen, yüksek derecede dişil olarak kodlanan kavramlardan ikincisidir. 

Katılımcılarda daha çok doğa ile ilgili kavramları çağrıştırmıştır. Doğa ile kadın arasında 

bir ilişki kurulmuş gibi görünmektedir. Buna karşın, dünya bilgisinden yola çıkarak 

oksijen sözcüğünün neden dişil olarak algılandığına ilişkin açık bir görüş ortaya koymak 

oldukça güç görünmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, kadın katılımcılardan birine 

çiçeği çağrıştırması, çiçeğin kadını çağrıştırmasıyla ilişkili bir zihinsel yansıma olabilir. 

Ancak, bu da oksijen sözcüğünün dişilliğiyle ilgili küçük bir kanıttır. Erkekler ve 

kadınlar oksijen sözcüğünün ağırlıklı olarak dişil olduğunu düşünmüşlerdir. Oksijen 

sözcüğünü, 17 kadın dişil, 3 kadın eril; 13 erkek dişil, 7 erkek ise eril olarak işaretlemiştir. 

Lösemi, hastalığı; hastalık zayıflığı ve güçsüzlüğü; zayıflık ve güçsüzlük ise 

toplumun zihninde kadını çağrıştırdığından löseminin kadını çağrıştırması şaşırtıcı bir 

sonuç olarak görünmemektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, 20 katılımcının bu sözcüğün 

kendisine çocuk kavramını çağrıştırdığını belirtmesi, yine “zayıflık” kavramı ile ilişkili 

olmalıdır. Bu çalışmada güç (force) ile cinsiyet ilişkisi başka sözcükler üzerindeki 

çağrışımlarda da ortaya çıkmıştır. Sözgelimi, oksijen sözcüğünün kendisinde gücü 

çağrıştırdığını söyleyen bir katılımcı bundan dolayı bu sözcüğü eril olarak kodladığını 

belirtmiştir. Lösemi sözcüğünü kadınlar da erkekler de eşit sayıda (14 kadın ve 14 erkek) 

dişil olarak algılamıştır. Bu da ilginç sonuçlardan biridir. Tablo 6’da, kadın 

katılımcılardan löseminin dişil olduğunu belirtenlerden biri, bu sözcüğün kendisine 

hemşireyi, bir diğeri ise anneyi çağrıştırdığını belirtmiştir. 

Sebze; salata ve yemek malzemesi olmasından dolayı kadını çağrıştırması 

toplumsal kültür kaynaklı olduğundan doğal görünmektedir. Pazar alışverişinin 

genellikle sebze ve meyveyi içermesi ve bu alışverişi yapanların da ağırlıklı olarak 

kadınlar olması sebze sözcüğünün dişil çağrışımı için anlaşılır bir neden olarak 
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durmaktadır. Tablo 6’da sebzeye dişil diyenlerin zihninde canlanan yemek, salata, pazarcı, 

pazar, anne kavramları varsayımımıza açık bir kanıt sunmaktadır. Hem erkekler hem de 

kadınlar sebze sözcüğünü dişil olarak kodlamıştır. Dişil olarak kodlamada kadınlar dört 

sayı farkla öndedir. Kadınlarda 15 kişi sebzenin dişil olduğunu söylerken erkeklerde 

bunu belirtenlerin sayısı 11’dir. 

Gözlük; dişil olarak en az işaretlenen sözcüktür. 20 kadından 11’i gözlük sözcüğü 

için dişil derken 20 erkekten 12’si aynı sözcük için dişil seçeneğini işaretlemiştir. Yansıza 

(“nötr”) yakın olan bu sözcüğün neden çok az bir sayıyla da olsa dişil olarak 

algılandığını belirleyebilmek tahmin edilebileceği üzere güçtür. Gözlüğün aksesuarı, 

aksesuarların da genel olarak kadınlarla ilgili malzemeleri hatırlatması böyle bir 

sonucun ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerden yalnızca birisi olabilir. Nitekim, Tablo 

6’da, gözlük sözcüğünün dişil olduğunu belirten erkek katılımcıların bu sözcüğün 

kendilerine göz kalemi, güzellik ve aksesuar sözcüklerini çağrıştırdığını söylemesi, 

varsayımımıza bir kanıt olarak sunulabilir. 

Yukarıdaki sözcükler bir aylık bir süre zarfından sonra aynı katılımcılara yeniden 

sorulmuştur. Bunun nedeni, anlık değişim ve algıların sözcüklerdeki eril ya da dişil 

çağrımları belirlemedeki rolünü anlayabilmektir. Tablo 3’te erkek kadın ayrımından 

daha çok sözcükler üzerinde sıklık açısından genel bir eril-dişil oranı verilmiştir (Veri 

Toplama Formu 3’te yer alan 4. Uygulama). 
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Tablo 3. Sözcükler Üzerinde Sıklık Açısından Genel Bir Eril-Dişil Oranı 

 Kadın Erkek Toplam Sıklık 

 Eril Dişil Eril Dişil Eril Dişil 

prizma 15 5 11 9 26 14 

lösemi 9 11 3 18 12 28 

okul 12 8 12 8 24 16 

oksijen 5 15 4 16 9 31 

gözlük 6 14 9 11 15 25 

dakika 11 9 11 9 22 18 

çorap 13 7 16 4 29 11 

sebze 5 15 3 14 8 32 

koşu 12 8 18 2 30 10 

beyaz 1 19 5 15 6 34 

halk müziği 14 6 19 3 31 9 

TOPLAM 103 117 111 109 

Tablo 3’te kadın ve erkek katılımcıların altında yer alan eril ve dişil işaretlemelere 

ilişkin toplam değerler Sonuç bölümünde Tablo 1 ile karşılaştırmalı olarak ele 

alınacağından burada geçici olarak göz ardı edildi. 3. Uygulama verilerinin yer aldığı 

Tablo 1 ile 4. Uygulama verilerinin yer aldığı Tablo 3, toplam sıklık değerleri açısından 

karşılaştırıldığında erkek ve kadın katılımcıların bir aylık zaman aralığında aynı 

sözcüklere ilişkin ortaya koydukları algı farklılıklarının, sözcük çağrışımlarının 

zihindeki belirginliği veya sabitliği açısından bir fikir verebileceği varsayıldı. Bu 

doğrultuda, Tablo 2’de yer verilen “3. Uygulamaya göre çoktan aza eril ve dişil olarak 

kodlanan sözcüklerin listesi” 4. Uygulamaya göre oluşturulan Tablo 4’teki değerlerle 

karşılaştırarak ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar gözle görülür bir değişim olup 

olmadığı noktasında ele alındı. Değerlendirmeden önce Tablo 4’teki verileri incelemekte 

fayda var. 
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Tablo 4. 4. Uygulamaya Göre Çoktan Aza Eril ve Dişil Olarak Kodlanan Sözcüklerin Listesi 

Eril sözcükler Kadın + Erkek Dişil Sözcükler Kadın + Erkek 

1. halk müziği (31 kişi) 1. beyaz (34 kişi) 

2. koşu (30 kişi) 2. sebze (32 kişi) 

3. çorap (29 kişi) 3. oksijen (31 kişi) 

4. prizma (26 kişi) 4. lösemi (28 kişi) 

5. okul (24 kişi) 5. gözlük (25 kişi) 

6. dakika (22 kişi)   

Tablo 4, Tablo 2 ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan en önemli sonuç eril ve dişil 

kodlanmak açısından hiçbir sözcüğün farklılaşmamasıdır. Yani, ilk uygulamada eril 

olarak çağrışan sözcüklerin hepsi yine eril, dişil olarak çağrışanların hepsi yine dişil 

olarak işaretlenmiştir. Bu katılımcıların tutarlılığını kanıtladığı gibi, sözcüklere 

çağrışımlar sonucu etiketlenen eril ve dişilliğin güçlü zihinsel dayanaklar içerdiğini 

göstermektedir. Tablo 5, Tablo 2 ve Tablo 4’te ortaya çıkan eril ve dişil işaretlenme 

sayılarının çoktan aza doğru sıralanma değişimlerini sunmaktadır. Karşılaştırmalı sonuç 

sıralanma açısından bazı farklılıkların olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. 3. Uygulama ve 4. Uygulamaya Göre Çoktan Aza Eril ve Dişil Olarak Kodlanan 

Sözcüklerin Listesi 

 3. Uygulama 4. Uygulama  3. Uygulama 4. Uygulama 

Eril sözcükler Eril sözcükler Dişil sözcükler Dişil Sözcükler 

1. prizma (27 kişi) halk müziği (31 kişi) 1. beyaz (33 kişi) beyaz (34 kişi) 

2. koşu (26 kişi) koşu (30 kişi) 2. oksijen (30 kişi) sebze (32 kişi) 

3. halk müziği (26 

kişi) 

çorap (29 kişi) 3. lösemi (28 kişi) oksijen (31 kişi) 

4. dakika (25 kişi) prizma (26 kişi) 4. sebze (26 kişi) lösemi (28 kişi) 

5. çorap (22 kişi) okul (24 kişi) 5. gözlük (23 kişi) gözlük (25 kişi) 

6. okul (21 kişi) dakika (22 kişi)    

Tablo 5’e göre, erillerde sıralaması değişmeyen tek sözcük koşudur. Dişillerde ise 

beyaz ve gözlük sözcükleridir. Beyaz sözcüğü her iki uygulamada da en fazla dişil 

kodlanan sözcükken gözlük en az dişil kodlanan sözcüktür. Katılımcılar açısından en 

büyük ortak payda beyaz sözcüğünün dişil çağrışımı olmuştur. Sözcüklerin 
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sıralamasında dikkat çekici bir farklılık bulunmamaktadır. Erillerde kişi sayısı açısından 

en fazla çorap sözcüğü değişkenlik göstermiştir. İlk uygulamada 22 kişi çorap için eril 

derken ikinci uygulamada 29 kişi eril ibaresini kullanmıştır. Dişil sözcüklerde kişi sayısı 

açısından en fazla sebze sözcüğü değişkenlik göstermiştir. İlk uygulamada sebze için 26 

kişi dişil derken ikinci uygulamada 32 kişi dişil ibaresini kullanmıştır. Sıralaması değişse 

de aynı sayıda kişinin dişil dediği tek bir sözcük bulunmaktadır; lösemi. Her iki 

uygulamada da katılımcılardan 28’i lösemi için dişil etiketini uygun görmüştür. Bu tür 

sözcüklerin sayısı fazla olsaydı katılımcıların tutarlılığı açısından önemli bir gösterge 

olarak ele alınabilirdi. 

Araştırmada sunulan 11 sözcüğün her biri için katılımcıların zihninde çağrışan 

kavramlar (veya sözcükler) Tablo 6’da verilmiştir (Veri Toplama Formu 1’de yer alan 1. 

Uygulama). Tablodaki üslü sayılar, kaç katılımcının aynı kavramı çağrışım olarak 

belirttiğini göstermektedir. Kalın yazılan sözcükler ise doğrudan doğal cinsiyetle ilgili 

olan çağrışımlardır. 

Tablo 6. Araştırmada Kullanılan 11 Sözcüğün Çağrışımları 

 Erkek Kadın 

 eril dişil eril dişil 

prizma geometri5, 

matematik3, 

üçgen3,uzay2, 

elektrik2, 

dikdörtgen2, 

piramit1, firavun1, 

ışık1, priz1, 

televizyon1, sehpa1, 

köşe1, avize1, duvar 

saati1, çizgi1, 

merkez1, köşeli1, 

şekil1, kutu1, katı 

cisim1, zar1, 

gezegen1, sayılar1, 

kare1, akım1, obje1 

geometri3, 

matematik2, şarj1, 

ev1, mühendislik1, 

bilişim1, priz1, 

kare1, silindir1, 

hacim1, ışık1, 

şekil1, ders1, 

üçgen1, dörtgen1, 

altıgen1, kadın1, 

açı1, çok boyutlu1  

üçgen8, 

matematik6, 

şekil5, geometri4, 

okul3, ödev2, 

dörtgen1, kare1, 

renk1, mor1, 

cisim1, sayı1, 

köşeli1, çadır1, 

hesap1, zorluk1, 

kibrit1, top1, 

kenar1, lamba1, 

ilkokul1, yüzey1, 

üç boyut1, 

piramit1, hoca1 

üçgen1, daire1, 

birleşim1, çap1, 

geometri1, küp1, 

üç boyut1, 

yüzük1, sembol1, 

matematik1, 

saçma1 

lösemi hastalık2, çocuk2, 

kan1, hücre1, tedavi1, 

hastane1 

çocuk8, hastalık9, 

hastane5, kel3, 

saç2, sağlık2, 

hasta1, üzüntü1, 

ölüm1, acı2, 

doktor1, LÖSEV1, 

umutsuzluk1, kan 

kanseri1, zaman1, 

ziyaret1, bağış1, 

ayrılık1, vakıf1, 

çocuk2, kan2, 

akyuvar1, 

hastalık1, 

hastane1, tedavi1, 

ilaç1, acımak1, 

üzüntü1, sabır1, 

kayıp1, bağış1, 

bone1, umut1, 

lenf1, ilik1, kemik1 

çocuk8, hastane5, 

hastalık5, kanser4, 

ilik2, tedavi2, 

kan2, oyuncak1, 

üzüntü1, ilaç, 

hemşire1, bağış1, 

kel1, anne1, ölüm1 
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kanser1, moral1, 

hayat1, mücadele1 

okul öğretmen4, sınav3, 

sınıf2, öğrenci2, 

eğitim2, ilim yeri1, 

kitap1, tebeşir1, 

mektep1, sıra1, zil1, 

başarı1, hırs1, 

endişe1, bilgi1, 

insanlar1, neşe1, 

arkadaş1, kalem1, 

insanlık1, saygı1, 

özgürlük1, ders1 

eğitim2, zaman 

kaybı2, hoca2, 

öğretmen1, 

Atatürk1, 

tenefüs1, 

sıkılmak1, uyku1, 

baş ağrısı1, 

çocuk1, mevsim 

çizergesi1, oyun1, 

arkadaş1, 

sevgilim1, 

eğlence1, gelişim1, 

tebeşir1 

ders3, öğretmen3, 

öğrenci2, kitap2, 

sıra2, sıkıntı2, 

defter1, zaman1, 

eziyet1, bilgi1, 

kantin1, 

kalemlik1, 

müdür1, aşk1, 

gelecek1, rahatlık1 

ders3, ödev3, 

öğretmen2, sıra1, 

öğrenci1, kalem1, 

defter1, kitap1, 

hoca1, dostluk1, 

hayat1, 

uyanmak1, 

yorgunluk1, 

yemek1, sınav1 

oksijen yaşam3, nefes1, 

soluk1, hava1, 

korbondioksit1, 

oksijen1 

hayat7, doğa3, 

ağaç3, yeşillik2, 

hava2, element2, 

oksijen2, tüp1, 

dünya1, fizik1, 

solunum1, nefes1, 

rüzgar1, maske1, 

kimya1, yağmur 

kokusu1, sedir1, 

canlılar1, doğum1, 

ölüm1, güneş1, 

rahatlama1, 

dinlenme1, 

formüller1, bitki1, 

ihtiyaç1, 

zorundalık1 

yaşam2, hava1, 

ağaç1, insan1, 

doğa1 

hava8, hayat4, 

ağaç4, su4, bitki3, 

nefes3, sağlık2, 

kimya2, 

solunum2, 

oksijen2, tüp1, 

kalp1, 

karbondioksit1, 

element1, yanıcı1, 

atmosfer1, 

fotosentez, 

sigara1, parfüm1, 

deney1, deniz1, 

sahil1, orman1, 

çiçek1, insan1, 

mutluluk1, 

huzur1, 

kabarcık1, 

gökyüzü1, uçak1 

gözlük güneş3, hastalık2, 

inek1, ray-ban1, 

artist1, hipermetrop1, 

miyop1, katarakt1, 

büyüteç1, 

dinlendirici1, 

numaralı1, engel1, 

dereceli1, cam1, 

estetik1, doktor1, 

görememe1, 

karanlık1, aksesuar1 

güneş3, görmek3, 

göz3,  hastalık3, 

çalışkan2, 

çerçeve2, dört 

göz1, optik1, 

kirpik1, dürbün1,  

zeki1, bilgili1, 

optikçi1, yaz1, 

doktor1, hastane1, 

bozukluk1, 

organ1, göz 

kalemi1, gözlük1, 

cam1, çerçeve1, 

kırılmak1, bez1, 

optik1, lens1, 

miyop1, hastalık1, 

bağımlılık1, 

gereklilik1, sağlık1 

dört göz4, 

çerçeve4, doktor3, 

inek2, güneş2, 

cam2, derece1, 

kör1, çalışkan1, 

hazal1, genç1, 

yaşlı1, dersi 

geçti1, gözlük 

kutusu1, kulak1, 

hastalık1, göz1, 

bozukluk1, 

çirkin1, asosyal1, 
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aksesuar1, 

güzellik1, 

sevimli1, 

yuvarlak1, 

yaşlılık1, deniz1, 

kum1, sahil1, 

süreç1, 

zorundalık1  

yansıma1, 

miyop1, engelli1, 

optik1 

dakika saat5, zaman6, 

yelkovan2, akrep2, 

duvar saati1, ders 

bitimi1, sınav1, 

saniye1, hayat1, kum 

saati1, sayı1, 

kronometre, futbol1, 

yarış1, maç1, ders1, iş1  

zaman2, saat2, 

süreç1, erteleme1, 

telefon1, dolmuş1 

zaman8, saat1, 

saniye2, yarış1, 

yelkovan1, gün1, 

kayıp geçen1, 

durmayan1, 

sınav1, stres1, 

ders1, boşluk1, 

acele1, süre1, 

anılar1, 

kronometre1 

sınav2, saniye1, 

salise1, saat1, 

uyanmak1, spor1, 

buluşma1, alarm1 

çorap koku7, ayakkabı2, 

yırtık2, dağınıklık2, 

erkek2, ayak2, Siyah2, 

temizlik1, terlik1, 

kirlilik1, bacak1, 

lastik izi1, kış1, 

soğuk1, çamaşır1, 

pasaklı1, dantel1, 

yün1, ısı1, ter1, esans1, 

kısa-uzun1 

elbise1, giyim1, 

temizlik1, şıklık1, 

kış1, üşümek1, 

yağmur1, annem1, 

botlarım1, ten1, 

dantelli1, fileli1 

koku5, ayak2, 

beyaz2, tırnak1, 

çamaşır1, 

koklamak1, tek1, 

erkek1, 

ayakkabı1, 

ninem1, desen1, 

siyah1, gri1, 

temiz1, patik1, 

şiş1, ip1  

ayak1, sıcak1, 

ayakkabı1, terlik1 

sebze ağaç1, yemek1, bitki1, 

ihtiyaç1 

yemek5, salata4, 

patlıcan2, pazar2, 

fasülye1, incir1, 

kabak1, meyve1, 

çilek1, muz1, 

sebzelik1, 

ıspanak1, sağlık1, 

doğal1, taze1, 

bahçe1, huzur1, 

meyve1, pazarcı1, 

manav1, patates1, 

yeşillik1, 

yıkamak1, gübre1, 

ilaç1 

çiftçi1, toprak1, 

yeşil1, kök1, 

havuç1, amcam1, 

salata1, brokoli1, 

marul1, yeşillik1, 

pazarcı1, kasa1 

yemek5, yeşil4, 

sağlık4, patlıcan4, 

pazar3, anne1, 

meyve1, 

domates1, 

kabak1, ara 

öğün1, salata1, 

roka1, rakı1, 

yıkamak1, bahçe1, 

yaprak1, marul1, 

maydanoz1, 

pırasa1, tazelik1, 

brokoli1, çiftçi1, 

tarla1, salatalık1, 

soğan1, sarımsak1 

koşu spor7, sağlık4, ter4, 

atlet3, ayakkabı2, 

hayat1, yol1, iş1, 

çocuk1 

spor4, sağlık3, 

hız2, erkek2, 

sahil1, bant1, su1, 

dalak1, polislik1, 
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maraton2, 

yoğunluk1, at yarışı1, 

jokey1, hipodrum1, 

koşu bandı1, 

dereotu1, yemek1, 

manav1, müzik1, 

hareket1, hız1, 

mekanik1, hedef1, 

sahil1, bold1, hırs1, 

mücadele1, nefes1, 

atletizm1, sporcu1, 

pist1, eşofman1, 

kalori1, huzur1, 

yürüyüş1, futbol1, 

basketbol1 

enerji1, saha1, 

kalp1, ritim1, 

ayakkabı1, 

düşmek1, nefes1, 

hayat1, ter1, 

diyet1, yarış1, 

antrenman1, 

bant1, kalori1, 

efor1, müzik1, 

hava1, atlet1, 

parkur1, 

zayıflama1, 

aktivite1, 

arkadaş1, insan1, 

ayaklar1, 

yorgunluk1  

PMYO1, idman1, 

terleme1, cirit1, 

engel1, uzun1, ip1, 

arkadaş1, 

oyuncu1, sporcu1, 

spor salonu1, 

temiz1, dans1, 

başlangıç1, yol1, 

tempo1, toz1, 

toprak1 

beyaz boş1, saf1, temiz1, 

iyilik1, renk1, 

aydınlık1, giyim1, 

görsellik1 

gelinlik4, saf3, 

kar3, renk3, bulut3, 

perde3, huzur2, 

temiz2, un2, 

kefen2, kağıt2, 

saç2, güzellik2, 

ahiret1, eroin1, 

siyah1, kara1, 

karanlık1, melek1, 

kadın1, orkide1, 

tuz1, şovmen1, 

gökyüzü1, tahta1, 

gömlek1, diş1, 

önlük1, tebeşir1 

siyah1, kir1, 

araba1, kağıt1 

gelinlik8, saflık7, 

kağıt3, renk4, 

önlük2, ışık2, 

kefen2, süt2, 

temiz2, huzur1, 

havlu1, orkide1, 

perde1, elbise1, 

kuğu1, bulut1, 

oje1, masumiyet1, 

siyah1, beşiktaş1, 

diş1, talk şov1, 

bayrak1, staj 

forması1, 

çamaşırhane1, 

asillik1, 

tanımlanamama1, 

ölüm1, ay1, ak1, 

ayakkabı1, kar1, 

krem1, peynir1, 

doktor1, kalem1, 

çamaşır1 

halk 

müziği 

bağlama4, sanat3, 

türkü3, klasik3, 

Bülent Ersoy2, 

eğlence2, huzur2, 

Neşet Ertaş1, Zeki 

Müren1, topluluk1, 

çalgı1, Musa Eroğlu1, 

zevkli1, naif1, aşk1, 

ses1, insanlar1, 

kültür1, geçmiş1, 

müzik1, yöresel1, 

saz1, solist1 

bağlama8, türkü6, 

Neşet Ertaş4, 

Aşık Veysel3, 

ses2, ozan2, 

erkekler1, tv1, 

koro1, folklor1, 

halk1, hoş müzik1, 

kulak1, işitmek1, 

sanatçı1, düğün1, 

erik dalı1, 

bağlama3, sanat2, 

koro2, Neşet 

Ertaş2, program1, 

Ankara havası1, 

his1, yaşam1, 

sahne1, dans1, 

kadın1, güzel 

ses1, TRT1, 

huzur1, eğlence1, 

emek1, yaşlılar1, 
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duygu1, Aşık 

Veysel1, radyo1, 

yetenek1, rahatlık1, 

güzel ses1, TRT1, 

sağlık1, hareket1, 

koro1, şef1, ilham1, 

sıkıcı1 

kadınlar1, mani1, 

içtenlik1, davul1, 

halay1, ezgi1 

sanatçı1 

Tablo 6’da yer alan çağrışımsal kavramları sırasıyla ele alalım. Prizma sözcüğünün 

erili çağrıştıran kavramlarında firavun, dişili çağrıştıranlarda ise kadın ve yüzük cinsiyet 

açısından öne çıkan sözcükler olmuştur. Lösemi sözcüğünün erili ve dişili çağrıştıran 

kavramlarında çocuk 20 katılımcı tarafından belirtilen en önemli sözcüklerden biri 

olmuştur. Kadın ve çocuğun güç ilişkisi açısından bir ortaklık taşıdığından yukarıda söz 

edilmişti. Okul sözcüğünde kişiye özgü bir çağrışımın erillik-dişillik algısı üzerine etkili 

olduğunu ilişkin bir örnek bulunmaktadır. Sözcüğün dişil olduğunu belirten erkek bir 

katılımcı çağrıştırıcı olarak “sevgilim” ifadesini belirtmiştir. Okulun çağrıştırdığı Atatürk 

sözcüğü baş öğretmen unvanıyla ilişkili olmalıdır. Oksijen sözcüğünün dolaylı cinsiyet 

çağrışımı yalnızca kadın bir katılımcının belirttiği çiçektir. Bu katılımcı çiçek sözcüğünü 

dişil olarak kodlamıştır. Sayıca dişil diyenlerin fazla olduğu gözlük sözcüğünün 

çağrıştırıcı sözcüklerine bakıldığında özellikle dişille ilgili çağrıştırıcı kavramların 

cinsiyet gönderimine yakın sözcükler olduğu görülmektedir. Göz kalemi, güzellik, çirkin, 

sevimli ve aksesuar sözcükleri bir arada düşünüldüğünde kadınla ilişkili bir kavramlar 

ağının ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Dakika sözcüğünün cinsiyet bağıntılı tek 

çağrıştırıcı kavramı futboldur. Her ne kadar futbol, kadınlar tarafından da oynanan veya 

takip edilen bir spor türü olsa da her şeye rağmen bir erkek sporu olarak algılandığı 

tartışılmaz bir gerçektir. Çorap sözcüğünün zihinde neden eril bir kodlanıma sahip 

olduğu, katılımcılarda çağrıştırdığı kavramlar üzerinden anlaşılabilmektedir. Söz 

konusu eril odaklı çağrıştırıcı sözcükler şunlar olmuştur: koku, dağınıklık, erkek, kirlilik, 

pasaklı. Bu kavramların hepsi evin her yerine kokan kirli çoraplarını atan erkek imgesinin 

betimlemesidir. Sebze için verilen yemek, salata, pazarcı, amcam, pazar ve anne çağrışımları 

cinsiyetle ilgili sözcüklerdir. Koşu sözcüğü için futbol ve erkek sözcükleri eril algıyı 

destekleyen açık çağrışımlar olarak rahatlıkla değerlendirilebilir. Çocuk sözcüğünün dişil 

algının çağrıştırıcısı olarak verilmesinin güç ilişkisi açısından kadına yakın bir konumda 

bulunmasıyla ilişkili olabileceğinden yukarıda söz edilmişti. Sık kullanılan “kadınlar ve 

çocuklar” ibaresiyle korunmaya muhtaç toplulukların anlatılması güç ilişkisi savını 

güçlendirmektedir. Katılımcılar beyaz sözcüğüne, bir ay zaman farkı bulunan iki 

uygulamada yüksek oranda dişil etiketini uygun görmüşlerdir. Çağrışımlar bu sonucun 

nedenine ilişkin ipuçları içermektedir. Sözgelimi, erkek ve kadın katılımcılardan 12’si 

gelinlik kavramını çağrıştırıcı sözcük olarak belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra doğrudan 

veya dolaylı cinsiyetle ilgili olarak düşündüğümüz çağrıştırıcı sözcükler şunlardır: melek, 

kadın, orkide, güzellik, kuğu, oje, ay, krem. Halk müziği sözcüğünde cinsiyetle ilgili 

çağrışımların bağlama, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Aşık Veysel, ozan, erkekler, davul ve kadın 

sözcükleri üzerinden yansıtıldığı söylenebilir. Davulcu denilince akla genel olarak erkek 

bir müzisyen gelmektedir. Kişisel çağrışımlarda bu sonuç elbette değişebilir. Sözgelimi, 

annesi bir dans grubunda davulcu olan birinin davul sözcüğünü dişil olarak kodlaması 
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şaşırtıcı olmayacaktır (Çağrışım nedenleri ve bu nedenlere ilişkin bir sınıflandırmaya 4.3. 

Çağrışımlar Üzerine Yapılan Açıklamalar adlı başlıkta değinilecektir). 

Tablo 6 incelendiğinde yanıt olarak verilen  çağrıştırıcı sözcüklerde erillik dişillik 

açısından bazı tutarsızlıkların olduğu da görülmüştür. Sözgelimi, halk müziğine dişil 

diyen 2 katılımcı çağrıştırıcı sözcüklerde Neşet Ertaş yanıtını vermiştir. Bu da halk müziği 

sözcüğüne ilişkin eril algısın gücüyle ilişkili olabilir. Lösemi sözcüğünde hem eril hem de 

dişil için belirtilen sözcükler arasında çocuk bulunmaktadır. Tabii dişilin çocuğu 

çağrıştırma oranı daha yüksek sayıdadır. Lösemiye eril diyenlerden 4 kişi çocuk 

sözcüğünü belirtirken dişil diyenlerin çocuk sözcüğünü verme sayısı 16’dır. Okul 

sözcüğüne dişil diyen bir erkek katılımcı çağrıştırıcı sözcük olarak Atatürk’ü belirtmiştir. 

Bu da okul sözcüğünün eril algısının gücünü göstermektedir. Çünkü okul ağırlıklı olarak 

öğretmeni, öğretmen de çoğunlukla başöğretmen Atatürk’ü hatırlatabilmektedir. Çorap 

sözcüğünün eril çağrışımlarında katılımcıların belirttiği dantel, ninem, şiş ve ip gibi 

sözcüklerin erille çelişkili çağrışımlar olduğu söylenebilir. Sebzenin hem eril hem de dişil 

çağrışımlarında pazarcı ve yemek sözcüklerinin ortak çağrışımlar olarak akla gelmesi, 

katılımcıların genel tavrı açısından bir çelişki gibi durmaktadır. Buna karşın yemek 

sözcüğü eril işaretleme içerisinde yalnızca bir kere bulunurken dişilde 10 katılımcı 

tarafından belirtilmiştir. 

Tablo 6’da yer alan çağrışımlar Tablo 7’de görüldüğü gibi sayısal olarak 

toplanmış, eril ve dişil sözcüklerden hangisi için daha fazla çağrışımsal sözcük 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Çağrışım sözcükleri toplanırken sözcük sayısı değil, kaç 

katılımcının o sözcüğü çağrıştırıcı sözcük olarak belirttiği esas alınmıştır. Örneğin, halk 

müziği sözcüğünün çağrıştırıcısı olan bağlamayı erkek ve kadın katılımcılardan 12’si 

belirttiği için bağlamanın sayısı 1 değil 12 olarak alınmıştır. 
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Tablo 7. Çağrışımsal Sözcüklerin Eril ve Dişil Açısından Toplam Sayıları 

 Erkek Kadın 

 eril dişil eril dişil 

prizma 39 22 47 11 

lösemi 8 47 19 36 

okul 31 21 24 20 

oksijen 8 42 6 54 

gözlük 22 40 11 36 

dakika 28 8 24 9 

çorap 34 12 23 4 

sebze 4 34 12 41 

koşu 49 4 36 23 

beyaz 8 49 4 60 

halk 

müziği 

44 4 42 23 

Toplam 275 283 248 317 

Eril toplam 523 (=275+248) 

Dişil 

toplam 

600 (=283+317) 

Tablo 7’ye göre, dişil çağrışım sözcükleri eril çağrışım sözcüklerine göre fazla 

çıkmıştır. Erkek ve kadın katılımcılar tarafından eril işaretlemeler için 523 çağrışım 

sözcüğü ortaya konmuşken dişil çağrışımlar için 600 çağrışım sözcüğü ortaya 

konmuştur. Buna göre, dişil çağrışımlar eril çağrışımlara göre katılımcıların zihinsel 

dünyasında daha zengin bir görünüm sergilemiş olmalıdır. 

Tablo 7’ye erkek katılımcılar mı yoksa kadın katılımcılar mı daha çok çağrışımda 

bulunmuş diye bakıldığında 565 tane çağrışımla kadınların erkeklerden daha fazla 

çağrışımda bulunduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerin yaptığı çağrışım sayısı 558’dir. Sayı 

farkı çok fazla olmadığından genel bir çıkarımda bulunabilmek için yapılacak benzer 

çalışmaların sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tablo 8’de, katılımcıların sunulan 11 sözcük üzerine yaptıkları çağrıştırıcı 

sözcüklerden ortak olanlarına değinilmiştir. Erkek ve kadın katılımcıların ortak 
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çağrıştırıcı sözcükleri aynı zamanda bir sözcüğün temel çağrıştırıcılarını da tespit etmek 

demektir. Kısacası, Tablo 8’de eril-dişil ayrıma gitmeden sunulan sözcükler üzerindeki 

ortak çağrışımlara yer verilmiştir. 

Tablo 8. Eril-dişil Ayrımı Yapmadan Erkek ve Kadınlarda Ortak Çağrıştırıcı Sözcükler (Temel 

Çağrıştırıcılar) 

 Erkek Kadın 

prizma geometri8, matematik5, üçgen4, şekil2, 

kare2, dörtgen1, köşeli1, cisim1, piramit1 

üçgen9, matematik7, şekil5, geometri5, 

dörtgen1, kare1, cisim1, köşeli1, piramit1 

lösemi hastalık11, çocuk10, hastane6, kan1, 

tedavi1, üzüntü1, ölüm1, bağış1, kanser1 

çocuk10, hastalık6, hastane6, kan4, 

kanser4, tedavi3, üzüntü2, bağış2, ölüm1 

okul öğretmen5, sınav3, öğrenci2, hoca2, 

kitap1, sıra1, bilgi1, kalem1, ders1 

ders6, öğretmen5, öğrenci3, kitap3, sıra3, 

bilgi1, kalem1, hoca1, sınav1 

oksijen yaşam3, nefes2, hava3, korbondioksit1, 

oksijen3, hayat7, doğa3, ağaç3, tüp1, 

solunum1, bitki1, kimya1, element2 

hava9, ağaç5, hayat4, bitki3, nefes3, 

kimya2, solunum2, yaşam2, oksijen2, 

doğa1, tüp1, karbondioksit1, element1 

gözlük güneş6, hastalık5, göz3,  çerçeve2, 

doktor2, inek1, miyop1, cam1, dört göz1, 

optik1 

çerçeve5, dört göz4, doktor3, cam3, 

inek2, güneş2, optik2, miyop2, hastalık2, 

göz1 

dakika zaman8, saat7, yelkovan2, sınav1, 

saniye1, kronometre, yarış1, ders1 

zaman8, sınav3, saniye3, saat2, yarış1, 

yelkovan1, ders1, kronometre1 

çorap koku7, ayakkabı2, erkek2, ayak2, siyah2, 

terlik1, çamaşır1 

koku5, ayak3, ayakkabı2, çamaşır1, 

erkek1, siyah1, terlik1 

sebze yemek6, salata4, patlıcan2, pazar2, 

meyve1, bahçe1, pazarcı1, yeşillik1, 

yıkamak1 

yemek5, pazarcı4, patlıcan4, pazar3, 

salata2, yeşillik1, meyve1,  yıkamak1, 

bahçe1 

koşu spor7, sağlık4, ter4, atlet3, ayakkabı2, 

müzik1, nefes1, sporcu1, kalori1, hız1, 

hayat1, yol1 

spor4, sağlık3, hız2, nefes1, ayakkabı1, 

hayat1, ter1, kalori1, müzik1, atlet1, 

sporcu1, yol1 

beyaz renk4, gelinlik4, kar3, bulut3, perde3, 

huzur2, kefen2, kağıt2, temiz2, siyah1, 

orkide1, önlük1, diş1 

gelinlik8, renk4, kağıt3, önlük2, kefen2, 

temiz2, siyah2, huzur1, orkide1, perde1, 

bulut1, diş1, kar1 

halk 

müziği 

bağlama4, sanat3, türkü3, eğlence2, 

Neşet Ertaş1, ses1, Aşık Veysel1, TRT1, 

koro1, güzel ses1, müzik1 

bağlama11, türkü6, Neşet Ertaş6, Aşık 

Veysel3, koro3, ses2, sanat2, TRT1, 

huzur1, eğlence1, güzel ses1 

Tablo 8 birçok değiştirgen açısından değerlendirilebilir. Sözgelimi, hem kadın hem 

de erkek katılımcıların ilk sırada yer alan çağrışımlarını dakika, çorap, sebze, koşu ve halk 
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müziği sözcükleri üzerinde görmekteyiz. Dakika sözcüğünde yüksek oranlı ilk çağrışım 

sözcüğü zaman, çorap sözcüğünde koku, sebze sözcüğünde yemek, koşu sözcüğünde spor ve 

halk müziği sözcüğünde ise bağlama olmuştur. Diğer sözcüklerde de kavram alanı 

sözcüklerinin yüksek orana sahip oldukları görülmektedir. Prizma sözcüğünde 

erkeklerin çağrışım kurduğu ilk sözcük geometri iken kadınlarda üçgen olmuştur. 

Üçgenin geometride bir terim olduğu düşünülürse ortaya çıkan çağrışımın yakınlığı 

görülecektir. Erkeklerde beyaz sözcüğünün çağrışımında sayıca eşit ilk kavramlar renk ve 

gelinlik iken kadınlarda yalnızca gelinliktir; ama, kadınlarda ikinci en önemli çağrışım 

yine renk sözcüğüdür. Okul sözcüğünde kadınlarda ders sözcüğü aynı kavram alanından 

olan öğretmenden bir sayı daha fazla belirtilmiştir. Öğretmen sözcüğü ise sayıca 

erkeklerde de kadınlarda da eşittir. Gözlük sözcüğündeki temel çağrıştırıcıların sırası 

oldukça farklıdır. Erkeklerde ilk sırayı güneş alırken kadınlarda çerçeve almıştır. Diğer 

sıralamalar hemen hemen hiç benzerlik göstermemiştir. 

Erkek ve kadın katılımcılara sunulan 11 sözcüğün serbest düşünmeyle zihinlerinde 

canlandırdığı kavramlara Tablo 6’da verilmişti. İlk veri toplama sürecindeki ikinci 

uygulamada katılımcılara sözcüklerin çağrışımlarını bulurken ne kadar zorlanıp 

zorlanmadıkları soruldu. Böylece, katılımcıların hangi sözcüğün çağrışımında daha fazla 

düşünsel enerji harcadığı üzerinde fikir yürütebilmek kolay olacaktı. Verilen yanıtlar, 

katılımcı sayısı baz alınarak Tablo 9’a aktarılmıştır. 

Tablo 9. Erkek ve Kadın Katılımcılar Açısından Çağrışımları Bulunurken Zorlanılan Sözcükler 

 Erkek Kadın 

 Zorlandım Zorlanmadım Zorlandım Zorlanmadım 

prizma 4 16 9 11 

lösemi 4 16 2 18 

okul 0 20 0 20 

oksijen 3 17 6 14 

gözlük 4 16 4 16 

dakika 5 15 8 12 

çorap 3 17 7 13 

sebze 3 17 5 15 

koşu 1 19 5 15 

beyaz 1 19 4 16 

halk müziği 4 16 4 16 

Tablo 9’a genel görünüm açısından bakıldığında, erkek ve kadın katılımcıların 

bütün sözcüklerde “Zorlandım” yanıtının “Zorlanmadım” yanıtına kıyasla daha düşük 

oranda olduğu görülmektedir. Üstelik bu düşük oranın hiçbir sözcükte istisnası 

bulunmamaktadır. Erkeklerin çağrıştırıcı sözcük bulmada en çok zorlandığı sözcük 
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dakika olmuştur. Yukarıda dakika üzerine yorum yaparken, neden eril algılandığına 

ilişkin dünya bilgisinden yola çıkarak çıkarımda bulunmanın güç olduğundan söz 

edilmişti. Tablo 9’da katılımcıların dakikayı gerçekten güç bulması, yorumumuza 

eşdeğer bir bulgu ortaya koymuştur. Erkek katılımcıların en zorladığı sözcük dakika 

olmuştur. 5 erkek katılımcı dakika ile ilgili çağrıştırıcı kavram bulmada zorlandığını 

belirtmiştir. Kadın katılımcılardan 8’inin de aynı sözcükte zorlandığı anlaşılmıştır. 

Dakika kadın katılımcıların en çok zorlandıkları ikinci sözcük olmuştur. Kadın 

katılımcıların çağrışım bulmada en fazla zorlandıkları sözcük prizmadır. 9 kadın 

katılımcı prizma sözcüğüne çağrıştırıcı sözcük bulmada zorlandığını söylemiştir. Erkek 

katılımcıların çağrışım bulmada en az zorlandıkları sözcük okul (0 katılımcı), diğerleri ise 

ise koşu ve beyaz sözcükleri (1’er katılımcı) olmuştur. Kayda değer olan erkek ve kadın 

katılımcılardan hiçbirinin okul sözcüğünün zorlandım kutucuğuna tik atmamasıdır. 

Oysaki okul sözcüğü katılımcılar tarafından düşük bir oranda eril olarak kodlanmıştır. 

Bu sonuç, şu düşünümleri akla getirmektedir: Yansız bir nesnenin cinsiyet üzerine 

algılanımının bulanık olması, çağrıştırıcı kavramların zenginliğiyle doğrudan ilişkili 

olmayabilir. Ya da tam tersi, cinsiyet algılanımının yüksek olması, o sözcüğün 

çağrışımlarının da güçlü olacağı anlamına gelmez. Buna karşın, beyaz sözcüğü, en 

yüksek oranda dişil olarak kodlanan sözcük olması bağlamında Tablo 9’daki oranla bir 

koşutluk içermektedir. Koşu sözcüğü için ortaya çıkan sonuç, daha önceki bulgu ve 

yorumlarımızla örtüşmektedir. Yukarıda değinildiği gibi, koşu için eril diyen iki kadın 

katılımcı çağrıştırıcı kavram için doğrudan erkek sözcüğünü belirtmiştir. Bir sözcüğün 

doğrudan cinsiyet çağrışımına sahip olması başkaca çağrışımların daha kolay 

sıralanabileceğini gösteren bir bulgu olsa gerek. Bunun yanı sıra, koşu sözcüğünü 

kadınlar da erkekler de en fazla eril olarak kodlamıştır. 

Tablo 10. Sözcüklerin Çağrışımları Bulunurken En Azdan En Yükseğe Zorlanılan Sözcükler 

 Bütün katılımcılar 

Sıra Uygulama sözcükleri Zorlandım Zorlanmadım 

1 okul 0 40 

2 beyaz 5 35 

3 lösemi 6 34 

4 koşu 6 34 

5 gözlük 8 32 

6 sebze 8 32 

7 halk müziği 8 32 

8 oksijen 9 31 
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9 çorap 10 30 

10 prizma 13 27 

11 dakika 13 27 

Tablo 10’a göre, bütün katılımcılar açısından en az zorlanılan sözcük okul iken en 

çok zorlanılan sözcükler prizma ve dakika olmuştur. Beyaz sözcüğünün en az zorlanılan 

sözcük olması beklenirdi. Buna karşın en az zorlanılan sözcüklerde ikinci sırada olması 

beklentimizin ağırlıklı olarak karşılandığını göstermektedir. 

4.2. Yansız Adlara İlişkin Sonuçları Erillik-Dişillik Kodlaması Yapan Dillerle 

Karşılaştırma 

Bu çalışmada seçtiğimiz sözcükler, dilbilgisel cinsiyet kodlamasına sahip Almanca, 

Fransızca, İspanyolca ve Rusça ile karşılaştırılacaktır. Sözcüklerin adı geçen dillerdeki 

cinsiyet kodlanımı üzerine bilgi ağırlıklı olarak Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) 

çalışmalarından alınmıştır. Tablo 10’da ilgili sözcüğün tablodaki dilde kodlanımı erilse 

eril kutucuğuna (+), dişilse dişil kutucuğuna (+) işareti konmuştur. Yansız olan sözcükler 

ise (-) işareti ile belirtilmiştir. Bundan dolayı tabloda ayrıca bir yansız seçeneği 

açılmamıştır. Sözgelimi, Almancada yansız olan oksijen, sebze, koşu ve beyaz sözcükleri 

hem eril hem de dişil kutucuğunda (-) ile kodlanmıştır. Tabloyu incelemeden önce bir 

noktanın altını çizmek gerekmektedir. Cinsiyeti dilbilgisel olarak işaretleyen diller yakın 

anlamlı sözcükleri farklı bir cinsiyet belirticisiyle kodlayabilir. Bundan dolayı, Tablo 

11’de Türkçedekine en yakın anlamlı sözcükler üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. 

Tablo 11. Çağrışımların Cinsiyeti Dilbilgisel Olarak Kodlayan Bazı Dillerle Karşılaştırılması 

 Almanca Fransızca İspanyolca Rusça 

 eril dişil eril dişil eril dişil eril dişil 

prizma (eril çağrışım) - - +  +   + 

lösemi (dişil çağrışım)  +  +  +  + 

okul (eril çağrışım)  +  +  +  + 

oksijen (dişil çağrışım) - - +  +  +  

gözlük (dişil çağrışım)  +  +  +  + 

dakika (eril çağrışım)  +  + +   + 

çorap (eril çağrışım)  + +   + +  

sebze (dişil çağrışım) - - +   +  + 

koşu (eril çağrışım) - -  +  + +  
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beyaz (dişil çağrışım) - - +  +  +  

halk müziği (eril 

çağrışım) 

 +  +  +  + 

Tablo 11’e bakıldığında bu çalışmada çağrışımsal olarak eril düşünülen prizma 

sözcüğü, Fransızca ve İspanyolcada dilbilgisel olarak eril olarak kodlanırken Rusçada 

dişil, Almanca da ise yansız olarak kodlanmaktadır. Lösemi sözcüğünün dişil çağrımı, 

tabloda belirtilen bütün dillerde dilbilgisel olarak dişil kodlanmıştır. Dolayısıyla, gerçek 

dünyayla dilbilgisel gösterimin bir eşdeğerliğini görmüş oluyoruz. Ancak, daha fazla 

dille yapılacak karşılaştırmalar bu eşdeğerliği bozabilir ya da tam tersine bu çalışmadaki 

sonucun evrensel bir yansıma olduğunu kanıtlayabilir. Daha büyük resimde ise hastalık 

adlarının genel bir erillik-dişillik ortalaması çıkarılabilir. Hastalık adlarının dillerde 

çağrışımsal açıdan büyük oranda dişil olarak işaretlenebileceğini önvarsayıyoruz; ama 

elbette bu savın geçerliliği daha kapsamlı bir araştırma süreciyle ortaya çıkarılabilir. 

Okul ve halk müziği sözcüklerine gelince löseminin tersine bizim çalışmamızla örtüşmeyen 

bir görünüm sergilemektedir. Bu sözcüklerin katılımcılardaki eril çağrışımı tablodaki 

dillerde dilbilgisel olarak dişil kodlanmıştır. 

Tablodaki dil karşılaştırması göstermektedir ki, Türkçe dil kullanıcılarının eril ya 

da dişil olarak kodlamaya güdülendikleri sözcüklerin diğer dillerdeki dilbilgisel 

kodlamaları düzenli bir örtüşme içermemektedir. Tablodaki bütün diller için aynı şeyi 

söyleyebiliriz. Onların örtüştüğü veya ağırlıkla örtüştüğü durumda Türkçe sözcük 

örtüşmemiştir. Buna karşın, bu dillerde yapılacak çağrışımsal sözcük uygulamaları 

bizim bulgularımıza eşdeğer sonuçlar çıkarabilir. Sözgelimi, bütün dillerde okul 

sözcüğünün öğretmen kavramını çağrıştıracağını bekleyebiliriz. Başına buyruk dilbilgisel 

düzlemden çok kavrama dayalı düzlemde, insanların sözcükleri algılayışında daha fazla 

ortaklık beklemek olası bir durumdur. Bunun nedeni, sözcüklerin kavramsal veya 

anlamsal düzlemde algılanışının ağırlıklı olarak gerçek dünyayla ilişkili biçimde 

gerçekleşiyor olmasıdır. 

4.3. Çağrışımlar Üzerine Yapılan Açıklamalar 

Erkek ve kadın katılımcıların eril ve dişil çağrışımlarını gerekçelendirdikleri 

açıklamalara bakıldığında, belirtilen gerekçelendirmelerin veya nedenlerin altı başlık 

altında işlenebileceğine karar verilmiştir. Bu nedenler, katılımcıların gerekçelendirmeleri 

üzerinden sırasıyla aktarılmıştır. 

(i) Toplumsal nedenler: Toplumun ağırlıklı olarak kültürel dinamiklerine 

bağlanan, kişisel bakış açısı ve yaşantıdan uzak verilere dayandırılan çağrışımlardır. 

Sözgelimi, gözlük sözcüğüne dişil diyen kadın bir katılımcı bunu, kadınların toplumda 

erkeklerden daha çok süslenmeye önem vermesine bağlamıştır; çünkü ona göre gözlük, 

özellikle de güneş gözlüğü, kadınlar için daha çok bir süs aksesuarı olarak 

kullanılmaktadır. 

Erkek bir katılımcı eski dönemleri de düşünerek erkeklerin eğitimden daha fazla 

yararlanırken kadınların bu haktan daha çok mahrum kaldığı toplumsal gözleminden 
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yola çıkarak okul sözcüğünü eril olarak kodlamıştır. Düğünde gelinlerin beyaz gelinlik 

giymesinden dolayı erkek bir katılımcı beyaz sözcüğünü dişil olarak kodlamıştır. 

(ii) Kişisel yaşantılara ilişkin olanlar: Bu tür gerekçelendirmelerde sözcüklere 

ilişkin eril ve dişil kodlamalar, katılımcıların kendi yaşamlarına dayalı somut olaylardan 

yola çıkılarak ortaya konulmuştur. Toplumsal nedenlerle karşılaştırdığında algılamalar, 

kişiye özgü öznel yorumlamalar içermektedir. Ancak bu öznellik somut yaşantılara 

dayandırılmıştır. Açıklanamayan salt bir öznel duyuş söz konusu değildir. Sözgelimi, 

prizma sözcüğünü eril olarak kodlayan kadın bir katılımcı bunu, lisedeki erkek 

matematik öğretmeniyle bir soru üzerine yaptığı tartışmaya bağlamıştır. Okul sözcüğüne 

eril diyen bir başka katılımcı, çağrışımını okuduğu okulların hepsinde müdürlerin erkek 

olmasıyla açıklamıştır. Koşu sözcüğüne eril diyen kadın bir katılımcı bunun nedenini 

dışarıda koşarken denk geldiği erkeklere bağlamıştır. Yani kendi hayatından yola 

çıkarak oluşturduğu somut veri, dışarıda koşarken gördüğü erkekler üzerinden 

olmuştur. Beyaz sözcüğü için kadın bir katılımcı dişil demiş ve bunu staj yaptığı 

dönemdeki önlüğüne bağlamıştır. Halk müziğinin dişil olmasını kadın bir katılımcı çok 

güzel sesli kadın bir arkadaşına dayandırmıştır. Halk müziğinin erili çağrıştırdığını 

söyleyen başka bir kadın katılımcı ise bu duyuşunu, dedesinin halk müziğini çok 

sevmesiyle ilintilendirmiştir. 

Prizma sözcüğünü dişil olarak kodlayan erkek bir katılımcı bunu karşılaştığı 

kadınların “sivri dili”ne bağlamıştır. Yani, ona göre bazı kadınların dili de prizma gibi 

sivridir, can yakar. Erkek bir katılımcı, lösemiyi gerekçelendirirken çevresinde tanıdığı 

kadınların bu hastalığa yakalandığına şahit olduğu için sözcüğü dişil olarak kodladığını 

belirtmiştir. Bir başka erkek katılımcı, benzer bir biçimde, tanıdığı lösemili bir kızdan 

yola çıkarak lösemi üzerinde dişil bir kodlama yaptığını belirtmiştir. Okul sözcüğünün 

“Haydi kızlar okula” kampanyasını hatırlattığı için dişil olduğunu söyleyen erkek bir 

katılımcı, böylece çağrışım nedenini somut kişisel yaşantısına bağlamıştır. Okuduğu 

sınıflarda daha çok kız öğrencilerle karşılaşmış olan erkek bir katılımcı okul sözcüğünün 

kendisinde dişil bir çağrışım uyandırdığını söylemiştir. Hayatında daha çok gözlüklü 

erkek bilim adamı gördüğünü söyleyen erkek bir katılımcı, gözlük sözcüğünü eril olarak 

kodlamıştır. Halk müziği alanında erkek sanatçıların daha fazla olduğu tespitinden yola 

çıkan erkek katılımcıların çoğu bu sözcüğü zihinlerinde eril olarak duyumsamışlardır. 

(iii) Sözcüğün gönderimde bulunduğu kavram (gönderge) ile ilgili olanlar: Bu 

tür gerekçelendirmelerde doğrudan sözcüğün gönderimde bulunduğu kavramın 

kendine özgü nitelikleri üzerinde yoğunlaşıldığı görülmüştür. Söz konusu zihinsel 

gerekçelendirme gönderge nedeni olarak adlandırılabilir. Ancak bu, çağrışımın 

gerekçelendirme türleri içersinde oranı en düşük olandır. Yalnızca prizma sözcüğü 

üzerinde böyle bir açıklamaya gidilmiştir. Prizma sözcüğünü eril olarak kodlayan kadın 

bir katılımcı çağrışım nedenini prizmanın dik kenarlarının olmasına dayandırmıştır. 

(iv) Sözcüğün sessel niteliğiyle (gösteren) ile ilgili olanlar: Çağrışımlarını 

zihinsel süreçleriyle gerekçelendiren katılımcılar kimi zaman bunu sözcüğün fiziksel 

tözünü oluşturan sessel niteliklerine dayandırmışlardır. Buna çağrışımı gösteren nedeni 

denebilir. 
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Oksijen sözcüğüne eril diyen kadın bir katılımcı bunu sözcüğün sesletiminin 

“kaba” olmasına bağlamıştır. Dakika sözcüğüne dişil diyen kadın bir katılımcı ise bunu, 

sözcüğün okunuşunun kulağına “hoş” gelmesiyle açıklamıştır. 

Prizma sözcüğünün sesletildiğinde kulağına ince geldiğini söyleyen erkek bir 

katılımcı bu yüzden bu sözcüğü dişil olarak kodlamıştır. Okul sözcüğünün 

seslendirildiğinde kulağına çok “kalın” geldiğini söyleyen erkek katılımcı, bu 

algılamasından yola çıkarak sözcüğü eril olarak işaretlediğini belirtmiştir. Dakika 

sözcüğünün seslendirildiğinde “kalın” olduğunu söyleyen erkek bir katılımcı bu 

sözcüğü eril olarak duyumsamıştır. 

(v) Öznel kişisel gözlemler: Öznel kişisel gözlemler, zihnin derinliklerinde 

yaşama ilişkin deneyim ve anılara dayanıyor olsa bile, söz konusu deneyim ve anılar 

gözlemin içerisinde örtük olarak bulunur. Gözlemlerin katılımcının yaşantısındaki hangi 

olay ya da deneyimlere dayandığı kestirilemez. Oysaki, yukarıda değinilen kişisel 

yaşantı ile ilgili olan çağrışımlar somut, yaşanmış bir anıya dayandırılmaktaydı. 

Sözgelimi lösemiye dişil diyen kadın bir katılımcı bunu, kadınların bu hastalığa daha 

kolay ve daha çok yakalandığına ilişkin kişisel bir gözleme dayandırmıştır. Dişil diyen 

bir başka katılımcı da buna ilişkin çağrışımını kamu spotunda daha çok kadınların ve kız 

çocuklarının yer almasına bağlamıştır. Gözlük sözcüğüne dişil diyen kadın bir katılımcı 

bunu, kadınların gerçeğe farklı açılardan bakabilme yeteneklerine, bunun bir sonucu 

olarak da gerçeği daha iyi görebilme ve onu başkalarına yansıtabilme güçlerine 

dayandırarak açıklamıştır. 

Erkek katılımcılardan biri löseminin “tehlikeli” bir hastalık olmasından dolayı 

kendisinde dişili çağrıştırdığını söylemiştir. Ona göre, kadınlar da lösemi gibi tehlikeli ve 

korkulasıdırlar. Okul sözcüğü ile ilgili erkek bir katılımcı, okulun çeşit çeşit öğrenci 

içermesiyle kadınların fitne, fesat, iyilik, kötülük gibi çeşit çeşit özellikler taşımasını 

benzeştirerek sözcüğün dişil olarak işaretlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bir erkek 

katılımcı gözlüğün kadınlara daha çok yakışmasından yola çıkarak bu sözcüğü dişil 

olarak algılamış ve öyle işaretlemiştir. Kadınların sporu erkekler kadar beceremediğini 

söyleyen erkek katılımcı örtük kişisel gözlemlerinden yola çıkarak koşu sözcüğünü eril 

olarak kodlamıştır. 

(vi) Kişiye özgü bilinemez psikolojik nedenler: Açık bir nedene 

dayandırılamayan çağrışımlar bu başlık altında değerlendirildi. Bu tür çağrışımlarda 

ortaya konan açık veya örtük herhangi bir dayanak veya gözlem bulunmamaktadır. 

Hatta katılımcının kendisi de sözcüğü neden eril veya dişil işaretlediğine ilişkin bilinç 

düzeyinde bir bilgiye sahip değildir. Sözgelimi, prizmayı eril olarak kodlayan bir kadın 

katılımcı ile oksijen sözcüğünü eril olarak kodlayan başka bir kadın bu çağrışımların 

nedenini tam olarak bilemediklerini, bir düşünce ve histen dolayı, bu sözcüğün 

kendilerinde dişilden çok erili uyandırdığını söylemişlerdir. Prizmayı dişil olarak 

kodlayan kadın bir katılımcı, prizmanın kendisinde yüzüğü çağrıştırdığını ama bu 

çağrışımın nedenini açıklayamayacağını belirtmiştir. Koşu sözcüğü için kadın bir 

katılımcı “Gözümün önüne nedense koşan kadın atletler” geliyor diyerek dişil 

çağrışımını nedenini basit olarak çözülemeyecek psikolojik bir nedene bağlamıştır. 
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Dakika sözcüğünün eril olduğunu söyleyen erkek bir katılımcı bunun nedenini 

bilemediğini ama bu sözcüğün aklına hemcinslerini getirdiğini söylemiştir. Bir başka 

erkek katılımcı neden öyle duyumsadığını açıklayamasa da beyaz sözcüğünü çağrışımsal 

olarak erile daha yakın gördüğünü belirtmiştir. 

Çağrışım nedenlerinden söz ettikten sonra, kadın ve erkek katılımcılar açısından 

ortaya konan nedenlerin sayısal oranlarına bakıldığında anlamlı sayılabilecek bazı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Tablo 12’de kadın katılımcıların belirttikleri nedenlere sayısal 

oranlar açısından bakıldıktan sonra aynı işlem Tablo 13’te erkek katılımcılar için 

yapılmıştır. 

Tablo 12. Kadın Katılımcılar Açısından Eril-Dişil Çağrışımın Nedenine İlişkin Sayısal Oranlar 

 Kadın Katılımcılar 

 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 

 Toplumsal 

nedenler 

Kişisel 

yaşantılar 

Sözcüğün 

göndergesiyle 

ilgili olanlar 

Sözcüğün 

sessel 

niteliği 

Öznel 

kişisel 

gözlemler 

Kişiye 

özgü 

psikolojik 

nedenler 

prizma 1 2 3 - 7 7 

lösemi - - - - 19 1 

okul 1 9 - - 9 1 

oksijen - 1 - 1 14 4 

gözlük 1 4 - - 14 1 

dakika - 1 - 1 17 1 

çorap - 6 - - 14 - 

sebze 6 6 - - 6 2 

koşu - 8 - - 7 5 

beyaz 2 2 - - 15 1 

halk 

müziği 

- 6 - - 11 3 

Toplam 

Sayı 

11 45 3 2 133 26 

Tablo 12 incelendiğinde, kadın katılımcıların en çok neden belirttikleri tür öznel 

kişisel gözlemler olmuştur (133 kez). Kişisel yaşantıların ikinci önemli (45 kez), kişiye 
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özgü psikolojik nedenlerin üçüncü önemli gerekçe türü (26 kez) olarak ortaya çıkması, 

çağrışımlarda kişinin öznel yorumlamalarının önemli bir unsur olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla, katılımcıların eril-dişil çağrışımlarda kendilerini, yani 

kişisel duyuşlarını baş yorumlayıcı olarak belirledikleri çıkarımında bulunabiliriz. 

Prizma sözcüğü hakkındaki çağrışımların gerçek dünyayla bağıntılı olarak ortaya 

çıkması güç olduğundan en fazla sayısal değerlerin öznel kişisel gözlemler ve kişiye 

özgü psikolojik nedenler üzerinde olduğu görülmektedir. Gerçek dünyayla az ilintili 

kavramlar üzerinde gerçekleştirilen zihinsel çağrışım süreçleri, çok ilintili olanlara oranla 

daha güç gerçekleştirilmektedir. Bu sonuç Tablo 9’daki veriyle örtüşmektedir. Tablo 

9’da 9 kadın katılımcının prizma sözcüğü ile ilgili çağrışımlarda zorlandığı anlaşılmıştı. 

Tablo 12’de sözcüğün göndergesiyle ilişkili tek kavramın prizma olması, bu sözcüğün 

çağrışım güçlüğüne ilişkin başka bir kanıt olarak gösterilebilir. Prizmayı kişisel yaşantı 

ve gözlemlerine kolayca oturtamayan katılımcılar onun biçiminden yola çıkarak bir 

çağrışım ortaya koymaya çalışmıştır. 

Tablo 12 bize, sözcüğün göndergesel ve sessel niteliklerinin zihinsel çağrışım 

süreçlerinde az bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim, sözcüğün 

göndergesiyle ilişkili olan nedenlerin toplam sayısı 3, sözcüğün sessel niteliğiyle ilişkili 

olan nedenlerin sayısı 2 çıkmıştır. Diğer, çağrışım nedenleriyle karşılaştırıldıklarında 

düşük sayısal orana sahip oldukları kolayca söylenebilir. 

Tablo 12’ye bakıldığında çağrışımların toplumsal nedenlere en fazla 

dayandırıldığı sözcük sebze, kişisel yaşantılara dayandırıldığı sözcük okul, sözcüğün 

göndergesine dayandırıldığı sözcük prizma, sözcüğün sessel yapısına dayandırıldığı 

sözcükler oksijen ve dakika, öznel kişisel gözlemlere dayandırıldığı lösemi, kişiye özgü 

psikolojik nedenlere dayandırıldığı sözcük ise prizma olmuştur. Çağrışımın sözcüğün 

sessel yapısına dayandırılması sayıca en az çıkan sonuçtur. Bu da göstermektedir ki 

çağrışımlar yaşam ve anlam bağlamlarından yola çıkılarak belirlenmekte sözcüğün 

yapısı bu noktada çok az rol oynamaktadır. Sessel yapıya dayandırılan sözcükler oksijen 

ve dakikadır. Tablo 9’daki veriye göre oksijen ve dakikanın çağrışımı güç sözcükler 

olmasından yola çıkılarak katılımcıların bu güçlüğü aşmak için sözcüğün çağrışım 

nedenini sessel yapıya dayandırdıkları söylenebilir. 
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Tablo 13. Erkek Katılımcılar Açısından Eril-Dişil Çağrışımın Nedenine İlişkin Sayısal Oranlar 

 Erkek Katılımcılar 

 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 

 Toplumsal 

nedenler 

Kişisel 

yaşantılar 

Sözcüğün 

göndergesiyle 

ilgili olanlar 

Sözcüğün 

sessel 

yapısı 

Öznel 

kişisel 

gözlemler 

Kişiye 

özgü 

psikolojik 

nedenler 

prizma - 4 - 1 14 1 

lösemi - 10 - - 9 1 

okul 3 6 - 1 8 2 

oksijen - 1 - - 17 2 

gözlük - 5 - - 15 - 

dakika - 2 - 1 15 2 

çorap - 9 - - 10 1 

sebze - 3 - - 17 - 

koşu - 6 - - 14 - 

beyaz 5 1 - - 13 1 

halk 

müziği 

- 12 - - 8 - 

Toplam 

Sayı 

8 59 0 3 140 10 

Tablo 13’teki erkek katılımcıların sayısal olarak çağrışım nedenleri ile Tablo 12’de 

yer alan kadın katılımcıların nedenleri karşılaştırıldığında erkeklerin de kadınlar gibi 

neden olarak en fazla öznel kişisel gözlemleri belirttiği anlaşılmaktadır (kadınlarda 133, 

erkeklerde 140). İkinci ve üçüncü sırada yine kadın katılımcılar gibi sırasıyla kişisel 

yaşantılar (kadınlarda 45, erkeklerde 59) ve kişiye özgü psikolojik nedenler (kadınlarda 

26, erkeklerde 10) gelmektedir. Bu da hem erkek hem de kadınlarda kişi odaklı 

çağrışımın baskın olduğunu göstermektedir. Yani, erkekler de kadınlar gibi 

çağrışımlarda bilişsel olarak “benmerkezci” davranmıştır. Erkekler kişisel yaşantılar ve 

öznel kişisel gözlemlerde sayısal olarak kadınlardan daha yüksek bir orana sahipken 

kadınlar kişiye özgü psikolojik nedenleri (erkeklerde 10, kadınlarda 26) erkeklerden 

daha çok göstermiştir. 
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Kadınlarda çağrışım nedenleri arasında sözcüğün göndergesel ve sessel yönünün 

çok az belirleyici olduğu ortaya çıkmıştı. Erkekler de ise sözcüğün göndergesel yönü hiç 

çıkmamışken sessel yönü kadınlardan bir fazla olarak 3 çıkmıştır. 

Tablo 13’e bakıldığında sözcüğün göndergesiyle ilgili olan nedenlerin hiç yer 

almadığı görülmekte, çağrışımın sözcüğün sessel yapısına dayandırılması ise sayıca en 

az çıkan sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da göstermektedir ki çağrışımlar yaşam ve 

anlam bağlamlarından yola çıkılarak belirlenmekte sözcüğün doğrudan gönderimde 

bulunduğu fiziksel töz ve ses yapısı bu noktada çok az rol oynamaktadır. Sessel yapıya 

dayandırılan sözcükler prizma, okul ve dakikadır. Kadınlarda bu bağlamda erkeklerle 

ortak olan tek sözcük dakikadır. 

Tablo 13’e bakıldığında çağrışımların toplumsal nedenlere en fazla dayandırıldığı 

sözcük beyaz, kişisel yaşantılara dayandırıldığı sözcük halk müziği, sözcüğün sessel 

yapısına dayandırıldığı sözcükler ise prizma, okul ve dakika olmuştur. Öznel kişisel 

gözlemlere en çok dayandırılan sözcükler oksijen ve sebze, kişiye özgü psikolojik 

nedenlere en fazla dayandırılan sözcükler ise okul, oksijen ve dakika olmuştur. Kadınlarla 

erkekler bu açıdan karşılaştırıldığında bir ortaklık görülmemektedir. 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak, sözlüksel cinsiyetle karşılaştırıldığında çağrışımsal erillik-dişilliğin 

yansız sözcükleri de kapsayan bir zihinsel süreç içerdiği anlaşılmıştır. Katılımcılar 

tarafından eril veya dişil olarak adlandırılan sözcüklerin her zaman doğrudan biyolojik 

cinsiyete bağlanabilecek bir gerekçesi bulunmamaktadır. Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) 

belirttiği gibi, çağrışımsal cinsiyet daha çok toplumsal ve kültürel unsurların bir 

yansıması olarak ele alındığında açıklanabilirdir. Öte yandan, kişisel yaşantıların, kişisel 

yorumlamaların da cinsiyet algılama süreçlerinde etkili olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir. 

20’si erkek 20’si kadın olmak üzere 40 katılımcıya sorduğumuz 11 sözcüğün erillik 

dişillik çağrışımı, 1 ay sonra yapılan aynı sorguda sabit kalmıştır. Yani  her iki 

uygulamada da katılımcılar tarafından halk müziği, koşu, çorap, prizma, okul, dakika 

sözcükleri eril; beyaz, sebze, oksijen, lösemi ve gözlük sözcükleri dişil olarak belirtilmiştir. 

Bu çalışmanın en önemli bulgularından biri budur. 

Erkek ve kadın katılımcılar açısından en büyük ortak payda beyaz sözcüğünün dişil 

çağrışımı olmuştur. Dolayısıyla, erillik dişillik açısından beyaz güçlü bir cinsiyet 

çağrışımı taşımaktadır. 

Bu çalışmada değerlendirmeye alınan 11 yansız sözcükten 6’sı eril 5’i dişil 

çıkmıştır. Bu sonuç, Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Tabii, 

bunun katılımcılara sunulan seçenek sayısıyla da ilgisi bulunmaktadır. Bunu biraz 

açarsak, dil kullanıcılarına yansız cins (“nötr”) göz ardı edilerek yalnızca eril ve dişil 

seçeneği sunulduğunda, eril-dişil-yansız biçimindeki üçlü seçeneklerde yansız olarak 

işaretledikleri sözcükleri bile eril veya dişil seçeneklerden biriyle kodladıkları 

görülmüştür. Bu da erillik dişillik ayrımının insan zihninde vazgeçilmez bir ayrım 

olduğunu gösteren kanıtlardan biridir. Üstelik katılımcılardan hiçbiri sunulan 11 



                               Researcher: Social Science Studies 2019, Cilt 7, Sayı 4, s. 272-309                                            

 

303 
 

sözcükten biri için bile, yansız cins olarak işaretlenmesi gerektiğine ilişkin bir ısrar 

içerisinde olmamıştır.  

Sözcüklerin eril sayısının 1 farkla da olsa fazlalığı, Kerimoğlu ve Doğan’ın (2015) 

çalışmasıyla örtüşmüştür. Sözü edilen çalışmada yapılan ankette 317 sözcükten 128’i eril, 

86’sı dişil ve 99’u da yansız olarak işaretlenmiştir. Kerimoğlu ve Doğan, eril çağrışımının 

yüksekliğinin, dillerin “erkek” egemen araçlar olduğu biçimindeki feminist dilbilim 

anlayışının yaklaşımıyla uyumlu bir sonuç olduğunu belirtmiştir (s. 147). Buna karşın, 

sözcüklerin çağrıştırdığı kavramlar açısından bir hesaplama yapıldığında dişil 

çağrışımların daha önde olduğu görülmüştür (bk. Tablo 7). Yani, dişil olarak işaretlenen 

sözcükler üzerine yapılan çağrışımlar, eril olarak işaretlenen sözcükler üzerine yapılan 

çağrışımlardan daha fazla çıkmıştır. Erkek ve kadın katılımcılar tarafından eril 

işaretlemeler için 523 çağrışım sözcüğü ortaya konmuşken dişil çağrışımlar için 600 

çağrışım sözcüğü ortaya konmuştur. Öyle görünüyor ki, uygulama süreçlerinde, dişil 

çağrışımlar eril çağrışımlara göre katılımcıların zihinsel dünyasında daha zengin bir 

işlemleme içermiştir. 

Tablo 7’ye erkek katılımcılar mı yoksa kadın katılımcılar mı daha çok çağrışımda 

bulunmuş diye bakıldığında 565 tane çağrışımla kadınların erkeklerden daha fazla 

çağrışımda bulunduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerin yaptığı çağrışım sayısı 558’dir. Sayı 

farkı çok fazla olmadığından genel bir çıkarımda bulunmak pek mümkün 

görünmemektedir (bk. Tablo 7). 

Bu çalışmada, aynı sözcüğün farklı bağlamlarda kullanımına bağlı olarak dil 

kullanıcıları üzerinde ortaya çıkması muhtemel çağrışımsal farklılaşmalara ilişkin bir 

sorgulama yapılmadı. Bundan dolayı, aynı sözcüğün farklı metinlerde yarattığı algının 

dil kullanıcılarının üzerinde erillik ya da dişillik bağlamında farklı çağrışımlar 

yapabileceği olasılığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ancak, bu çalışma 

söylem veya metin odaklı değil, sezgisel çağrışımlar odağında gerçekleştirildiğinden söz 

konusu bağlamsal farklılıklar ileri çalışmalara bırakılmıştır. 

Uygulamada katılımcıların 11 sözcük üzerinden belirttikleri çağrışımların 

bütünüyle serbest çağrışım olduğu söylenemez. Bazı çağrışımlar, doğal olarak kavram 

alanı olarak değerlendirilmelidir. Sözgelimi, koşu sözcüğü için belirtilen çağrıştırıcı 

sözcüklerden spor ve yarış için bir kavram alanı sözcüğü; arkadaş ve müzik sözcükleri için 

ise birer serbest çağrışımdır denebilir (kavram alanı için bk. Çiftçi 2009). 

Çağrışımların nedenleri incelendiğinde kadın ve erkek katılımcıların dünya veya 

toplum gerçekliğinden çok kendi yaşantılarını, öznel gözlemlerini ve 

anlamlandıramadıkları psikolojik nedenleri göstermesi, kişinin çağrışım açısından 

ağırlıklı olarak kendisini merkeze aldığını ortaya koymaktadır. Buna göre, söz konusu 

çıkarım kısaca şöyle sloganlaştırılabilir: “Çağrışım daha çok benmerkezlidir.”. 

Çağrışım nedenleri arasında sözcüğün göndergesel ve sessel yönünün çok az 

belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Tablo 12 ve Tablo 13’e bakıldığında çağrışımın 

sözcüğün sessel yapısına dayandırılması sayıca en az çıkan sonuçtur. Bu da 

göstermektedir ki çağrışımlar yaşam ve anlam bağlamlarından yola çıkılarak 

belirlenmekte, sözcüğün yapısı ve göndergesi bu noktada çok az rol oynamaktadır. 
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Bu araştırmada kullanılan 11 sözcük üzerinden erkek ve kadın katılımcıların 

toplam eril  ve dişil kodlama sayılarına bakıldığında kadın katılımcıların en fazla dişili 

(toplam 238), erkeklerin de erilden çok küçük bir farkla yine dişili (dişil 220, eril 217) 

kodladıkları görülmüştür (bk. Tablo 1 ve Tablo 3). Bu değerler Tablo 1 ve Tablo 3’teki 

sayılar toplanarak elde edilmiştir. Erkek katılımcıların eril ve dişil kodlamaları 

arasındaki fark 3’tür. Yani erkek katılımcılar erili 217, dişili ise 220 defa kodlamışlardır. 

Bu açıdan erkek katılımcılar açısından anlamlı olabilecek bir fark bulunmamaktadır. 

Kadın katılımcılar ise 202 kez erili, 238 kez ise dişili kodlamışlardır. Kadın katılımcıların 

eril ve dişil kodlamaları arasındaki fark 36’dır. Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde 

kadınların erkeklere oranla dişil kodlama eğilimlerinin daha yüksek olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. 
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Ekler 

Ek 1 Veri Toplama Formu 1 

Bir rumuz yazınız:  

Kadın       Erkek  

 

1. Uygulama 

Yönerge: Sözcüklerin hiç düşünmeden sizde uyandırdığı 4 çağrışımı sözcüğün karşısındaki 

kutucuklara yazınız. 

 1 2 3 4 

prizma     

lösemi     

okul     

oksijen     

gözlük     

dakika     

çorap     

sebze     

koşu     

beyaz     

halk müziği     
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2. Uygulama 

Yönerge: Her bir sözcükle ilgili olarak 4 tane çağrışım bulurken hangilerinde zorlandığınızı 

veya zorlanmadığınızı tik işaretiyle kodlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 tane çağrışım bulmakta zorlandım 4 tane çağrışım bulmak zorlanmadım 

prizma □ □ 

lösemi □ □ 

okul □ □ 

oksijen □ □ 

gözlük □ □ 

dakika □ □ 

çorap □ □ 

sebze □ □ 

koşu             □ □ 

beyaz □ □ 

halk müziği □ □ 
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Ek 2 Veri Toplama Formu 2 

Bir rumuz yazınız:  

Kadın       Erkek  

 

3. Uygulama 

Yönerge: Bir önceki uygulamada aşağıdaki sözcüklerle ilgili çağrışımlarınızı sezgisel olarak 

eril ve dişil olmak üzere ayırarak ilgili kutucuklara tik (√) atarak belirtiniz. 

 Eril Dişil 

prizma   

lösemi   

okul   

oksijen   

gözlük   

dakika   

çorap   

sebze   

koşu   

beyaz   

halk müziği   

 

  

Müdür Müdire 

Eril Dişil 
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Ek 3 Veri Toplama Formu 3 

Bir rumuz yazınız:  

Kadın       Erkek  

 

4. Uygulama 

Yönerge: Sözgelimi müdür eril, müdüre ise dişildir. Sizde uyandırdığı çağrışıma göre aşağıdaki 

sözcükleri tik işaretiyle eril ya da dişil olarak kodlayınız. 

 

 

 

 

 

 
 

Müdür Müdire 

Eril Dişil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eril Dişil 

prizma □ □ 

lösemi □ □ 

okul □ □ 

oksijen □ □ 

gözlük □ □ 

dakika □ □ 

çorap □ □ 

sebze □ □ 

koşu □ □ 

beyaz □ □ 

halk müziği □ □ 
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5. Uygulama 

Yönerge: Yukarıdaki sözcükleri neden eril ya da dişil olarak kodladığınızı aşağıda her bir 

sözcük için açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizmanın (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Löseminin (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Okulun (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………... 

Oksijenin (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Gözlüğün (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Dakikanın (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Çorabın (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………. 

Sebzenin (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Koşunun (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Beyazın (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 

Halk müziği (eril / dişil) olduğunu düşündüm; çünkü, …………………………………… 


