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Kadýn Olmanýn
Dayanýlmaz "BBBBaaaayyyyaaaannnn"lýðý

8 Mart Dünya Emekçi "Bayanlar" günü
yaklaþýrken, bu fýrsatla, günlük dilimizde
kullandýðýmýz, belki farkýnda olduðumuz,
belki de üzerinde hiç düþünmediðimiz
ama aslýnda hayatýn her alanýna olduðu
gibi dilimize de yerleþmiþ cinsiyetçi termi-
nolojinin hatýrlanmasýnda fayda vardýr. Ýþ
yerimizde, arkadaþlarýmýzla gittiðimiz
restorantta "bayanlar" tuvale-
tine girer, maðzalarýn
"bayan" reyonundan
alýþveriþ yapar ve
"bayanlar" voleybol
liginde oynarýz.
Mesleðimizle ilgili
olarak bizden

bahsedileceðinde "bayan doktor", "bayan
öðretmen" veya "bayan yazar" kullanýlýr.
Biyolojik cinsiyet temelinde deðer-
lendirince, "bayan"ýn cinsiyette karþýlýk
bulmadýðýný hiç düþündük mü? Kadýnlara
"bayan" denmesi, aslýnda ataerkil ideolo-
jinin itaatkarlýk, anaçlýk ve evcillik gibi
özellikleri kadýnlara yüklemesidir.  Bayan
mýydý, baymaz mýydý konuyu derin-
leþtirmeden peþinen söylemek gerekir ki;
"bayan" kelimesinin altýnda  kadýnýn bil-
inçaltýna mesaj kaygýsý yatmaktadýr. 

Kadýn kelimesi ise, insanýn diþi olanýný,
aklýyla, fikriyle, cinsel veya cinsel olmayan
bütün organlarýyla kabul eden, onu cinsel
kimliðinden ayrý tutmayan bir kelimedir.
Resmi, aseksüel ve kimliksiz "bayan"
kelimesi ise; kadýný cinsel kimliði olmayan
bir yaratýk olarak görme, sadece ete
indirgeme eðiliminde olanlarýn kullandýðý
bir kelimedir. Erkeðe erkek demek
konusunda hiç bir þekilde kaygý duyulma-
masýnýn sebebi, erkek cinselliðinden
utanýlmamasý ve toplumsal ayýp olarak
algýlanmamasýndandýr. Bazýlarý, kadýna
"bayan" denmesinin "kibarlýk"tan
olduðunu söylese de, aslýnda kibarlýk
konusu deþildiðinde, hitabýn kibarlýktan
olmadýðý açýkça ortadadýr. Diyelim ki cin-
sellikten utanmýyoruz ve kadýnlara kibar-
lýktan "bayan" diyoruz, peki o zaman

erkeklere de "bay" diye hitap etmemiz
gerekmez miydi? Oysa utandýðýmýz þey
cinselliðin kendisi deðil de, kadýnýn cinsel-
liðidir. Toplum olarak, evli olmayan ama
genç kýzlýk döneminden uzaklaþmýþ olan
kadýnlarýn cinselliklerinin, 'kutsal' evlilik
kurumu çatýsý altýnda resmiyet kazan-
madýðý durumlarda, onlara kadýn diyemiy-
or, 'zar'ý olup olmadýðýna karar veremiyor
bu yüzden de bu hayati(!) mesele ile birlik-
te ortaya çýkan hitap bunalýmýna bay-gýn-
lýk geçirecek kadar kafa yorduðumuzdan;
karþýmýzdakine "bayan" deyiveriyoruz.

" B a y a n "
kelimesinin kul-

lanýmýnýn dilbilgisi
açýsýndan yanlýþlýðýný

da örneklerle þöyle
anlatabiliriz. Erkek ve

kadýn kelimeleri cins isimdir.
"Kadýnlara özel bir park yaparak

Türkiye'de tartýþmalara yol açan
Feyzullah Kýyýklýk, ayýrýmcýlýk yapmadýk-
larýný, yaptýklarýnýn pozitif bir ayrýmcýlýk
olduðunu söyledi ve parkýn adýnýn
"Kadýnlar Parký"ndan "Aile Parký" olarak
deðiþtirildiðini söyledi.", "Belediye baþkan-
larýnýn tümü de erkek. Seçime kadýn aday-
lar da katýlmasýna karþýn, seçimde
yine erkekler tercih edildi ve baþkan-
lýða hiçbir kadýn seçilmedi." cüm-
lelerinde kadýn ve erkek insan cinsini
belirtmekte kullanýlan isimlerdir. Bay
ve bayan kelimeleri ise sýfattýrlar.
Þahýs isimleri ile beraber veya isimden
önce kullanýlýrlar; "Bayan Leyla
Koþan", "Bay Ahmet Deveci". Bir cinsi
sýfat ile anlatmak doðru deðildir.
Örneðin; "23 yaþýnda bir bayaným",
"23 yaþýnda bir bayým", "Bayan!
Saatiniz kaç?" veya "Bay! Saatiniz
kaç?"

Dildeki cinsiyetçiliði tartýþmak için
önce toplumsal cinsiyet kavramýna
bakmak gerekir. Toplumsal cinsiyet,
cinslerin farklýlýklarýnýn, toplum
içerisinde yerleþmesi ve kalýplaþmýþ
roller yaratmasýdýr. Toplumsal cin-
siyette ön plana çýkan ve güç unsuru
üzerinden geliþen ataerkilliðin, dile
yansýmasý kaçýnýlmazdýr.

"Bayan" kelimesi son yýllarda özel-
likle de medya sayesinde yayýlmaya
baþladý. Her yaþ grubu tarafýndan,

ülkemizde çokça izlenen Türkiye görsel
medyasýnýn kadýn yerine "bayan"ý kul-
lanýyor olmasý bu hitap biçimini dilimize
yerleþtirmiþ oldu. Bu hitap biçimi, sadece
dilin erkek egemen yapýsý ile baðlantýlý
deðil, ayný zamanda sosyal statü ve sýnýf
farklarýna göre de belirlenmektedir.
Dahasý, ne yazýk ki, bu ayrýmcýlýk sadece
erkekler tarafýndan deðil, kadýnlar tarafýn-
dan da birbirlerine karþý yapýlmaktadýr.
Kadýn kelimesini telaffuz etmekten
utanan, kendinden "bayan" diye söz eden
bir sürü kadýn vardýr. Kendisi ile ilgili bir

tanýmlama yaparken; cinsiyetini cinsel
çaðrýþým taþýmadýðý varsayýlan baþka bir
kelime ile deðiþtirmesi de; kadýnlarýn
toplumsal baský sonucunda iki yüzlü
davranmaya zorlandýðýný ve cinsiyetlerini
bile dile getirme konusunda sýkýntý
yaþadýklarýný göstermektedir. Oysa kendi
kendinden "bayan" diye bahseden ya da
kendi kendinden "bayan" olarak
bahsedilmesini isteyen kadýnlar, evine
temizlik için gelen emekçi kadýndan
"bayan" diye bahsetmemektedir. O, temiz-
likçi kadýn Gülbeyaz'dýr, Gülbeyaz'ýn evini
temizlediði ise Bayan Müstesna'dýr. 
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Bu hitap biçimi, sadece dilin erkek egemen yapýsý ile baðlantýlý deðil,
ayný zamanda sosyal statü ve sýnýf farklarýna göre de belirlen-

mektedir. Kendi kendinden "bayan" diye bahseden ya da
kendi kendinden "bayan" olarak bahsedilmesini isteyen

kadýnlar, evine temizlik için gelen emekçi kadýndan
"bayan" diye bahsetmemektedir. O, temizlikçi kadýn
Gülbeyaz'dýr, Gülbeyaz'ýn evini temizlediði ise Bayan
Müstesna'dýr

Erkek ve kadýn
kelimeleri cins
isimdir. Bay ve
bayan kelimeleri
ise sýfattýrlar. Bir
cinsi sýfat ile anlat-
mak doðru deðildir.
Örneðin; "23 yaþýnda bir
bayaným", "23 yaþýnda bir bayým"...
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Toplumsal Cinsiyet Rollerinin

Oluþumu Ve Dilin Kullanýmýndaki
Etkisi 

Dil kendi baþýna cinsiyetçi deðildir, toplumun aynasýdýr ve
toplumun içerisindeki cinsiyetçiliði, bireylerin veya topluluklarýn
düþünce ve tavýrlarýný yansýtan bir araçtýr. Cinsiyetler hakkýndaki
görüþlerimizi ifade ederken ve davranýþlarýmýzý sergilerken
seçtiðimiz kelimeler de dilimizi ya cinsiyetçi, ya da humanist
yapar. 

Daha önce de deðindiðim gibi dildeki cinsiyetçiliði tartýþmak
için önce toplumsal cinsiyet kavramýna bakmak gerekir. Toplum
içerisinde cinsiyete iliþkin rollerin üretilmesi, bireylerin bunu
içselleþtirmesine yol açmýþtýr. Günümüzde erkek, kapitalist sis-
temin de yardýmý ile, iktidar ve güç üzerinden rolünü
güçlendirirken, toplumun bir parçasý olan kadýn da cinsiyete
iliþkin rollerin üretim sürecine destek vererek, bu rollerin üreti-
mininin bir parçasý olmaktadýr. Dahasý, bu roller çocuk doður-
duðu ilk günden beri (renklerin paylaþýldýðý günden beri) kadýn
tarafýndan anne sýfatýyla çocuða aktarýlmaktadýr. Aile tarafýndan
çocuklara alýnan oyuncaklarla; erkek çocuklarýn aktifliði öne
çýkarýlýrken, kýz çocuklar pasifize edilmektedir. Oyuncaklar,
sadece rollerin deðil kiþiliðin de oluþmasýna yardýmcý olmaktadýr.
Erkek çocuklara silah, araba, alet çantasý, lego, bilgisayar oyun-
larý gibi oyuncaklar alýnýrken, kýz çocuklara bebekler, çay-kahve
setleri, oyuncak makyaj malzemeleri, barbie bebekler ve incik
boncuklar alýnýr. Kýz çocuðunun içselleþtirdiði barbie bebek, onun
hayatýnda artýk nasýl bir kadýn olunmasý gerektiðine
dair model olacaktýr. Bu nedenledir ki, barbie bebekle
büyüyen günümüz kadýný, çocukluðunda büyük bir yer
kaplayan bu bebeðe benzemek ister ve ömrü boyunca
kendi bedeniyle savaþýr. Evcilik oyunu, ataerkil aile
yapýsýnýn çocuk tarafýndan içselleþtirildiðini gösteren
en iyi örnektir. Evcilik oynarken kýz çocuðu anne olur,
oyuncaklarla yemek piþirir, oyuncak bebeklerine
yedirir, bu onu anneliðe ve "karý"lýða hazýrlar. Erkek
çocuk ise baba olur, iþe gider, legolardan ev yapar,
arabalarýyla oynar, tanklarla tüfeklerle savaþýr, bu da
onu mimarlýða, mühendisliðe, askerliðe hazýrla-
maktadýr. Erkek çocuk babasýndan gördüðü þekli
ile kaba, küfürlü konuþmayý öðrenirken, kýz
çocuk da ev iþleri konusunda anneye yardým
etmesi gerektiðini, oturup kalkarken eteðini
kapamasý gerektiðini öðrenir. 

Toplumsal cinsiyet kavramý ve buna baðlantýlý olarak toplumsal
dilimiz; sadece erkekleri insan olarak kabul etmektedir. Günlük
hayatýmýzda sýkça kullandýðýmýz "adam olmak", "adam gibi
davranmak" gibi deyimlerdeki "adam" aslýnda doðru-düzgün,
olmasý gerektiði gibi anlamýndadýr. Kadýnlar ise erkeklerin birbir-
lerine karþý kullandýklarý küfürlerde, aþaðýlamalarda veya espiril-
erde malzemedir. Namusun bacak arasýnda olduðu
düþünüldüðünden, karþýmýzdaki kiþiyi cezalandýrmanýn, ona

haddini bildirmenin en iyi yolu; kadýnýn aþaðýlandýðý, sikmek/ sok-
mak/ mahfetmek/ becermek/ yapmak/  yapýlmak/ vermek/ almak
gibi kadýn bedeni üzerinden üretilen ve cinsel iliþki ile ilgili
kavramlarýn küfür olarak kullanýlmasýyla günlük hayatýmýzda yer
bulmaktadýr. Ülkemizde son yýllarda, özellikle de orta okul ve
lisedeki erkek öðrenciler arasýnda, birbirlerine erkek cinsel
organlarýnýn isimleri ile hitap etme, kadýnlarýn cinsel organlarý ile

birbirlerini küçümseme durumu mevcut-
tur. 

Ataerkil toplum yapýsýnda, cinsel iliþki
iktidarý temsil ettiðinden, cinsellik sevginin
paylaþýmý olarak deðil de, "etken" olanýn
(güçlü olan), "edilgen" olan üzerinde fizik-
sel güç uygulmasý þeklinde algýlanmak-
tadýr. Ýþte bu rollerle, babasýndan ve
çevresindeki diðer erkeklerden kadýný
alçaltýcý küfürler duyarak büyüyen erkek,
çevresindeki kadýnlara, onlarý ötekileþtir-
erek bakýyor, davranýþlarýný bu þekilde
geliþtiriyor. Babasý ve diðer erkeklerin kul-
landýklarý küfürleri duyarak büyüyen
kadýnýn bilinçaltýnda ise cinselliðin ayýp ve
kötü bir þey olduðu yerleþiyor, seviþmeyi
bir görev olarak algýlýyor ve kendi bedeni-
ni tanýyamýyor. Özellikle bizim içerisinde

yaþadýðýmýz küçük toplum yapýsýnda, kadýn
kendisini "iyi" göstermek için, diðer kadýnlarýn

aslýnda ne kadar "kötü" olduklarýna dair dediko-
du yapma geleneðini içselleþtirmiþ, böylece de

kendi rolünü hakkýyla yerine getirebildiðini herkese
kanýtlayabileceðini düþünmektedir. 

Sonuç olarak; açýk veya kapalý hepimiz cinsiyetçiy-
iz ve bu da kullandýðýmýz günlük dile yansýmaktadýr.

Dili kullanýrken dikkatli olmamýz, kelimelerimizi dikkatli seçmem-
iz ise sadece yüzeysel bir deðiþim yaratacaktýr. Bu konuda
farkýndalýk geliþtirebilmek, kendini eðitebilmek, dönüþmek ve
dönüþtürebilmek sadece kadýnlarýn veya sadece erkeklerin
yapabileceði bir þey deðildir. Bu, toplumsal rolleri oluþturmuþ ve
paylaþmýþ kadýn ve erkeðin birlikte mücadele edip deðiþtireceði
ve daha eþitlikçi bir dünyayý birlikte yaratacaklarý bir olgudur.��

küçük toplum yapýsýnda, kadýn
kendisini "iyi" göstermek için,
diðer kadýnlarýn aslýnda ne kadar
"kötü" olduklarýna dair dedikodu
yapma geleneðini içselleþtirmiþ,
böylece de kendi rolünü hakkýyla yerine
getirebildiðini herkese kanýtlayabileceðini düþünmektedir
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Erkek çocuklara silah, araba, alet çantasý, lego,
bilgisayar oyunlarý gibi oyuncaklar alýnýrken, kýz
çocuklara bebekler, çay-kahve setleri, oyuncak
makyaj malzemeleri, barbie bebekler ve incik
boncuklar alýnýr.

Toplumsal
cinsiyet kavramý ve
buna baðlantýlý olarak

toplumsal dilimiz; sadece
erkekleri insan olarak kabul

etmektedir. Günlük hayatýmýzda
sýkça kullandýðýmýz "adam

olmak", "adam gibi davranmak"
gibi deyimlerdeki "adam"
aslýnda doðru-düzgün,
olmasý gerektiði gibi

anlamýndadýr. 




