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ÖZ
Bu çalıĢmada Romanya’nın Tulça iline bağlı Babadağ ilçesinde yaĢayan Türk
kadınlarının kullandıkları dil ele alınmaktadır. Kadın dili, dilbilimin bir alt disiplini olan
toplumdilbilimin konusu olup bu alandaki çalıĢmalar, kadınların dili nasıl kullandıkları ve
kadınlarla ilgili olarak nasıl bir dilin kullanıldığı konularında yoğunlaĢmaktadır. 1940-1950 kadın
hareketlerinden sonra Avrupa’da yoğun olarak çalıĢılan, hakkında pek çok kitap ve makalenin
yayımlandığı kadın dili konusu, ülkemizde sınırlı sayıda çalıĢmada ele alınmaktadır. Biz bu
çalıĢmamızda, plansız ve anlık konuĢma diline dayanan mülakat metinlerini kullanmayı tercih
ettik. Mülakat mevzusunu tarafsız bir bahis olduğu için yemek tarifleri konusunda belirleyerek
Romanya Babadağ ilçesinde yaĢayan altmıĢ yaĢ üstü kadınlara ait beĢ mülakat metnini esas
aldık. Metinlerde geçen dil özelliklerini tespit ederek elde ettiğimiz verileri dokuz baĢlık halinde
sınıflandırdık. Metinlerden, belirsizlik ve tutarsızlık ifade eden “Ģey” sözcüğünün, tarif anlamı
içeren “öyle”, “böyle” ile sıralama bildiren “sonra” sözcüklerinin sık kullanımı ve etnisite ile ilgili
ifadeler her konuĢmacıda görülen ortak dil özellikleri olarak tespit edilmiĢtir. Ġkilemelerin
kullanımı, benzetmelere baĢvurulması, soru sorarak tasdik beklenmesi, duygusal anlatımlar,
tekrar eden kelime grupları ise kullanım sıklığına göre bireye indirgenebilecek dil özellikleri
olarak belirlenmiĢtir. Böylece Romanya-Babadağ’da yaĢayan kadınların kullandıkları dilin her
kiĢiye has bireysel özellikler ve kadının var olduğu toplumun genelini temsil eden toplumsal dil
özellikleri olmak üzere iki yönünün olduğu görülmektedir
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ABSTRACT
THE USE OF WOMEN'S LANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF
ROMANIA AND BABADAG
In this study, the language used by Turkish women living in Babadağ district of Tulcea
province is discussed. Women's language is the subject of sociolinguistics, which is a subdiscipline of linguistics, and studies in this area concentrate on how women use language and
how language is used in relation to women. After the 1940-1950 women's movements, the issue
of women's languages, which has been studied extensively in Europe and on which many
books and articles are published, is addressed in a limited number of studies in our country. It is
seen that the studies in our country are more concerned with media and women's language. In
this study, we chose to use interview texts based on unplanned and instant speaking language.
As the subject of the interview was impartial, we decided on recipes and based on five interview
texts of women over sixty years of age living in Babadag, Romania. We have classified the data
in the texts into ten titles. The words “Ģey” (thing) which refers to ambiguity and inconsistency,
“öyle” and “böyle” (like this, like that) including the meaning as definition, and “sonra” (then)
which refers sequenting, and the expressions related to ethnicity, have been identified as
common language characteristics in each speaker. The use of dilemmas, referencing analogies,
supporting the issue with evidence, waiting for confirmation by asking questions, emotional
expressions, repetitive word groups are determined as the language characteristics that can be
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reduced to the individual language use according to the frequency of use. Thus, two aspects of
the language used by women living in Romania-Babadağ have been determined individual
characteristics and social language characteristics representing the general population in which
women exist
Keywords: Sociolinguistics, Women, Language, Romania, Babadag.

GiriĢ
Dilbilimin alt disiplini olarak değerlendirilen toplumdilbilim, toplum ve dil iliĢkisini,
bunların karĢılıklı etkileĢimini toplumsal olayların, durumların, düĢüncelerin kısacası
topluma ait konuların dildeki görünümlerini bir metot ve yöntem çerçevesinde ele alan
bilim dalıdır. Sosyal hayatın yansımalarını gördüğümüz dil, toplumsal olay ve
durumların birey ve toplum üzerindeki etkisini ortaya koymada bir nevi delil niteliği taĢır.
Bu duruma, toplumun farklı ekonomik gelire sahip gruplarında dil kullanma becerilerinin
değiĢebilmesi veya toplumsal cinsiyet ayrımının boyutuna paralel olarak kadın ve erkek
dilinin farklılaĢabilmesi örnek olarak verilebilir.
Toplum dilbilimin konusu olan cinsiyet ve dil, kadın ve erkek dilini, cinsiyete göre
dil kullanımının değiĢip değiĢmediğini, dilin hangi noktalarda farklılaĢtığını, bu farklılığın
nedenlerini ve dildeki görünümlerini ele almaktadır. Günümüzde kadın ve erkeğin farklı
biliĢsel yeteneklere sahip olduğu bilimsel çalıĢmalarla da tespit edilmektedir.
“SosyalleĢme pratikleri önemli olmakla birlikte biyolojik cinsiyet farklılıklarının, biliĢsel
cinsiyet farklılıklarının kurulmasında ve korunmasında rol oynadığına dair sağlam
deliller de vardır.” (Halpern, 2000: xvıı). SosyalleĢmenin, toplumsal etki ve algıların
Ģekillendirdiği toplumsal cinsiyet ile biyolojik cinsiyeti, cinsiyetin iki farklı türü olarak ele
alıp o Ģekilde değerlendirmek gerekmektedir. “Biyolojik cinsiyet kadın ve erkek olarak
sınıflandırılırken, toplumsal cinsiyet kiĢinin cinsiyet kategorisine uygun tutum ve
davranıĢlar ıĢığında kabul gören davranıĢı yönetme faaliyetidir.” (West vd., 1987: 127).
Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, doğuĢtan gelen değil sonradan toplum tarafından
oluĢturulmuĢ cinsiyet olup toplumun bireyin biyolojik cinsiyetine göre ona biçmiĢ olduğu
rolü temsil eder. Dil, bireyin kendini ifade etme sürecinde kullandığı en etkili araç
olduğuna göre rollerin farklılaĢması dilin de farklılaĢmasına sebep olmaktadır. Erkek
egemen bir toplumda yaĢamanın dildeki yansıması da kaçınılmaz olarak erkek egemen
bir dil olarak görülmektedir. XXI. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle Avrupa’da
kadın dili konusundaki çalıĢmaların artıĢ gösterdiği tespit edilmektedir. Bu zaman dilimi
kadınların toplumda söz sahibi olmaya baĢladığı döneme denk gelmektedir. Kadın dili,
kadınlara özgü özel bir dilden ziyade kadınların kullandıkları dili ve kadınlarla alakalı
olarak kullanılan dili ele almaktadır.
1973’te Lakoff tarafından kaleme alınan Language and Women’s Place’de
yazar, “Ġç gözlem metodundan faydalandığını belirterek kendi konuĢmalarımı,
tanıdıklarımın konuĢmalarını inceleyerek analiz etmede kendi sezgilerimi kullandım.”
demektedir (Lakoff, 1973: 46). ÇalıĢmanın metot bakımından zayıflığı bir yana
bırakılacak olursa eser, kadın diline dikkatleri çekmesi bakımından önemli
görülmektedir.
Jennifer Coattes’in dört maddede sıraladığı kadın diliyle ilgili yaklaĢımların ilki
olan “yetersiz yaklaĢımı”, Lakoff’un makalesindeki, kadın dilinin zayıf, iddiasız ve
yetersiz olduğu teorisi oluĢturmaktadır. Ġkinci yaklaĢım, erkek dilinin baskın, kadın
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dilinin ise itaatkâr olduğu, üçüncü yaklaĢım kadın ve erkeğin farklı alt kültürlerden
geldiği iddiasını içerir, dördüncü yaklaĢım olan dinamik yaklaĢım ise cinsiyet kimliğini
bir kategoriden ziyade sosyal bir yapı olarak görür (Coattes, 2016: 8).
Kadın dilinin diğer bir konusunu ise kadınlar hakkında nasıl konuĢulduğu ve
kadınlarla ilgili sözcüklerin nasıl kullanıldığı oluĢturmaktadır.
Ġngilizcede erkeklerle ilgili sözcükler önce söylendiği zaman, man and woman
gibi, ikinci sırada gelen sözcüğün birinci sözcükten türediği Ģeklinde bir algı
oluĢmaktadır, kadınlarla ilgili sözcükler önce geldiğinde ise bu algı ortadan
kalkmaktadır. Buna ilaveten diğer ifadelerde ve cümlelerde de kadınlarla ilgili sözcükler
veya cümleler önce geldiğinde, she or he veya Mary did and John did örnekleri gibi,
birliktelik anlamı ön plana çıkmaktadır (Hardman, 1999: 1).
Biz bu çalıĢmamızda Babadağ Türk ağızları çerçevesinde, birçok milleti,
Rumen, Rus, Alman, Türk, bünyesinde barındıran bir kasaba olan Babadağ’da
yaĢayan altmıĢ yaĢ üstü beĢ Türk kadının, aynı konu hakkındaki konuĢma metinlerini
esas alarak kadın dili konusunu incelemeye çalıĢtık.
Romanya’nın Tulça iline bağlı bir yerleĢim yeri olan Babadağ, Türk tarihi
açısından son derece önemli olup Balkanların TürkleĢmesinde ve ĠslamlaĢmasında rol
oynayan ilk alperenlerden Sarı Saltuk Baba’nın kasabası olarak bilinmektedir. Osmanlı
Devleti döneminde karargâh merkezi olan Babadağ’daki Türk nüfusu tarihin bir kalıntısı
olarak varlığını sürdürmektedir (Aktepe, 1991: 371-372). 2013 yılında Babadağ’da
yapmıĢ olduğumuz alan araĢtırmasında burada yaĢayan Türkler 45 hane olarak tespit
edilmiĢtir. Bunun yanında kendilerini Yörük Türkleri olarak gören, bölge halkı tarafından
millet olarak tanımlanan Türklerin sayısı 200 haneden fazladır (Demirel Dönmez, 2018:
23). Sayı her ne olursa olsun Babadağ’daki Türkler arasında Türkçe kullanımı her
geçen gün biraz daha azalmakta ve orta yaĢ üstü kuĢağın yok olmasıyla birlikte Türkçe
kullanım düzeyinin de yok olmaya yaklaĢacağı öngörülebilmektedir. Asıl etnik grubu
Rumenlerin oluĢturduğu Babadağ, Rumenlerin, Türklerin, Rusların huzur içinde bir
arada yaĢadığı renkli bir etnik yapıya sahip olup bölgede Türkler azınlık konumundadır.
Bu çalıĢmada Babadağ’da yaĢayan Türk kadınlarının tercih edilmesinin sebeplerini
Ģöyle sıralayabiliriz:
1.
Babadağ’da yaĢayan Türklerin, ana dilleri Türkçeyi ve eğitim dili olan
Rumence’yi birlikte kullanması.
2.
Babadağ’da Türklerin azınlık grupları içerisinde yer alması.
3.
Babadağ’daki Türklerin hem Türk hem de Rumen kültürünün etkisinde
olmaları.
Her ne kadar Romanya’da hiçbir dönemde herhangi bir ırka yönelik baskıdan
söz edilemezse de genel anlamda çoğu zaman ırkçılıkla cinsiyetçilik aynı karede yer
almaktadır. Marsa Houston, ırkçılık ve cinsiyetçiliğin baskının karĢılıklı etkileĢim içinde
bulunan formları olduğunu belirtirken kadınların iletiĢimsel hayatlarının sayısız
konuĢma bağlamında ırklarının ya da etnisitelerinin anlamını nasıl tartıĢacaklarını
sormaktadır (Houston, 1995: 1). Bu nedenler ıĢığında, Babadağ’da yaĢayan kadınların
toplumsal kimliğini en iyi yansıtacağını düĢündüğümüz plansız, hazırlıksız, anlık ve
tarafsız bir konuyu içeren konuĢma metinlerini ele alarak incelemeye çalıĢtık.
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Babadağ’da çok kültürlü ve çok dilli bir toplumda yaĢayan Türk kadınlarının
dilinin incelenmeye değer önemli veriler içerdiğini düĢünmekteyiz.

ÇalıĢmanın Metodolojisi
ÇalıĢmada sınıflandırma ve tespit yöntemleri kullanılmıĢtır. Romanya Tulça Ġli
Babadağ ilçesi Türk Ağızları adlı eserden, mülakat yöntemiyle derlenip transkripsiyon
sistemiyle yazıya geçirilmiĢ olan altmıĢ yaĢ üstü kadınlara ait beĢ metin seçilmiĢtir
(Demirel Dönmez, 2018: ). Seçilen metinlerin özellikle tarafsız bir anlatımı içeren
yemek tarifleri konusunda olması tercih edilmiĢtir. Daha sonra seçilen metinlerin dil
özellikleri belirlenerek bu özellikler baĢlıklar halinde sınıflandırılmıĢtır. Son olarak da
ortak olan ve farklılaĢan özellikler tespit edilerek elde edilen sonuçlar kadın dili
açısından yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada yemek tariflerinin anlatıldığı metinler kullanılmıĢ olup bu metinlerden
seçilen örnek ifade ve cümlelerin sonunda Ģahısların isim ve soy isimlerinin baĢ harfleri
verilerek kısaltma yapılmıĢtır. Adalet Yusuf A.K, Nevari Kadir N.K, Gülbiye Tayyaroğlu
G.T, Hediye Gaffar H.G, Fikriye Ömer F.Ö Ģeklinde kısaltılmıĢ olup aynı kısaltmalar
tabloda da kullanılmıĢtır.
1.

ġey Sözcüğünün Kullanımı

Arapça isim olan “Ģey” sözcüğü, belli bir nesne, oluĢ veya düĢünceyi
belirtmeyen, anlamı kendinden önceki ve sonraki kelimelerle ortaya çıkan; söz, olay, iĢ,
husus madde, eĢya vb. yerine kullanılan belirsiz kelime Ģeklinde tanımlanmaktadır
(Ayverdi, 2006: 2944). Belirsizlik ifade eden “Ģey” sözcüğü konuĢma esnasında
hatırlanmayan, ismi bilinmeyen bir kavramın yerini tutarken konuĢmacıya da zaman
kazandırır. Örneklerimizin bir kısmında önce “Ģey” sözcüğüyle ifade edilen kavramın
daha sonra hatırlandığı görülmektedir. Bazı örneklerde ise “Ģey” sözcüğünün belirsizliği
devam etmekte yerine herhangi bir kavram konulamamaktadır. Bu tür kullanımlara
daha çok birleĢik fiillerde rastlanmaktadır, Ģey etmek gibi. ġey sözcüğünün sık
kullanımının, akıcı konuĢma güçlüğü, tereddüt ve özgüven eksikliğini yansıttığını da
düĢünebiliriz.
babamdan dedemden Ģey büük annemden A.Y
Ģeyden gelme balkandan gelme A.Y
nası yapardı Ģey on iki tane pazı yapırdı A.Y
yettı Ģeylen demek ki Ģey etı daaçok tauk etiynen A.Y
yada öle Ģe tip A.Y
ki ele Ģe gibi oley N.K
nasıldı Ģeyi yokTu N.K
Ģeysını karıĢtırdıKda N.K
Ģeylen pakmayaylan N.K
biSe Ģey benım G.T
çoK Ģey oldu bıda açlıK oldu G.T
otuz yedı Ģey kırK yedide G.T
komönisler isannara accık Ģe ettiler Ģe ettik G.T
sora Ģey çeĢit pideler G.T
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o Ģei tauk Ģeini de soutup G.T
Ģey ne youurdundan belli ne südünden G.T
her Ģey sokuylar Ģimdı Ģey tutsun dee çoK tutsun dee G.T
ihTiyarladık Ģe etdiK atık vazgeçdiK H.G
karabiber kordu içine Ģe sora kapar H.G
gene öle yalaıp Ģe etti H.G
pirinĢlisini Ģeini onnarnı F.Ö
kaynatıP Ģediz F.Ö
deim uĢaklar daaçok olan Ģetsin F.Ö
ani yapıylar Ģetiler F.Ö
daıtıiz Ģediz F.Ö
2.

Ġkilemelerin Kullanımı

Ġkilemeler, Türkçenin her döneminde yaygın bir kullanım alanı olan ve üzerinde
sayısız çalıĢmaların yapılmıĢ olduğu söz öbekleridir. Ġkilemelerle ilgili en kapsayıcı
tanımı Özkan’ın ikilemelerle ilgili çalıĢmasında görmekteyiz.
Bir dizgede sesbirimlerin, biçimbirimlerin, sözcükbirimlerin ya da sözcükbirim
olarak eĢ, yakın veya karĢıt anlamlı yapıların temelde sesbirimsel, biçimbirimsel,
sözcükbirimsel ve diğer yapısal kopyalamalar sonucu anlamı güçlü ve etkili kılmak
amacıyla yinelenmesi” (Özkan, 2011: 1629).
Ġkilemelerin aynı sözcüğün, zıt anlamlı sözcüklerin, yakın anlamlı sözcüklerim
tekrarı, m, p,r, s sesleriyle yapılan tekrarlar Ģeklinde farklı türleri olup her kullanımın
metne kattığı anlam da farklıdır. Metinlerimizde ikilemelerin, daha çok bir durumu veya
eylemi tanımlamak üzere aynı sözcüklerin tekrarı Ģeklinde kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum anlatılan olayın, durumun veya nesnenin dinleyicinin gözünde
canlandırılabilmesi ve belirginlik kazanması amacına hizmet etmektedir. Mesela ufak
ufak kıyıp soğanı, bir bir üstüne kapamak örneklerinde görüldüğü gibi anlatılan eylemin
nasıl yapılması gerektiği özellikle vurgulanmakta aynı zamanda anlatıma estetik ve
zenginlik kazandırılmaktadır.
Tuz muz ne iĢte ne koıp A.Y
yalayıp yalayıp o pazıları A.Y
baĢaKta iplıK iplıK N.K
kavırıdılar soannan yalan ufak ufak töyle N.K
öyle banıp banıp bir çanaktan yerdík N.K
onu da tomparak tomparak yapıysın N.K
ufaK ufaK kıyıp soanı H.G
böle böle bükerdi H.G
onu toplayıp bir bir üsdüne kapardı H.G
onu elinde sozeysin bele bele yada peĢirip daıteysin F.Ö
bıber mıber patlıcan zakuskasını pirinĢlisini F.Ö
pide mide kim istii onı yapıylar F.Ö
3.

Benzetmelerin Kullanımı
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Benzetmeler de aynı ikilemeler gibi anlatımı etkili ve zengin kılmak için
kullanılan ifadelerdir. AĢağıda örneklerini gördüğümüz benzetmelerin daha çok gibi
edatıyla kurulduğu görülmektedir. Gibi edatıyla kurulmuĢ kimi yapılar deyim olarak
değerlendirilebilir. “Gibi edatıyla kurulan mecazlı ifadeler deyim, aynı yapıdaki
mecazsız ifadeler ise kalıp söz ya da kalıplaĢmıĢ söz olarak değerlendirilebilir.” (Sev,
2012: 502). AĢağıdaki örneklerden, “nar gibi” deyime örnek verilebilir. Metinlerimizde
sadece bir kiĢinin konuĢmalarında görülen benzetmelerin kullanımının, RomanyaBabadağ’daki kadın dilini yansıtmaktan ziyade bireysel bir dil özelliği olarak
değerlendirilmesi daha doğru olacaktır kanaatindeyiz.
saç gibi N.K
salıK helva gibiydı N.K
yarımca gibi N.K
ay biçiminde N.K
onu öyle üsdüne yaldız koyusın N.K
nar gibi piĢei N.K
4.

Soru Ġfadelerinin Kullanımı

BeĢ konuĢma metninin dördünde genellikle onaylatma amaçlı soruların
kullanıldığı fakat bazen de soruların karĢıdaki konuĢmacıyı konuĢmaya dâhil etme
çabasıyla sorulduğu görülmektedir. “Siz disiniz nasıl” örneğinde olduğu gibi.
“Onaylama odaklı soru ifadeleri ise dilbilim çalıĢmalarının birçoğunda kadınların
özgüven eksikliğine bağlanmıĢ, buna dayanarak da bu tür bir eksikliğin onların,
düĢüncelerini onaylatma ihtiyacı duymalarına neden olduğu söylenmiĢtir.”
(Sebzecioğlu, vd., 2015: 325).
“ne yemekler yaparıS” A.Y
köbete cantıK tatar adeti var biliysiniz yapıylar A.Y
siz disiniz nasıl A.Y
anlesenız Ģüberek diez N.K
anlesenız öyle yemekler yapeiz biz N.K
olmaS mı mantısı da oldu N.K
annem ne desın N.K
ne yeme ben nası deim size ne emekler yapaca benım kendı annem G.T
yemeklermiz ne olacak kuru fasüle lana yeme kabaklı pide piynirli pide G.T
o zaman buzdolabı mı vardı bır tauK keserler yaparıS çorba G.T
ne bilim onu bilmim H.G.
bayramnarda öle sarma mı dolma mı olacak H.G
kıĢın da vakitine göre ne zamanna nası gelece H.G
kıĢ mı olacak yaz mı olacak H.G
sarmaı nası yapacan H.G
5.

Duygusal Ġfadelerin Kullanımı
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Duygusal anlatımların kullanımına sadece iki konuĢmacıda rastlanmakta olup
metinlerimizde duygusal ifadelerin kullanımının sınırlı sayıda olmasının konuĢma
metinlerinin konusundan kaynaklandığını düĢünmekteyiz. Kadın diliyle ilgili
çalıĢmalarda duygusal ifadelerin kullanımı kadın dilinin genel bir özelliği olarak
değerlendirilmektedir. Öztürk Dağabakan, medyada kadın dilini ele aldığı çalıĢmasında
Ģu ifadelere yer vermektedir: “Kadın konuĢmacılar, erkek konuĢmacılara oranla daha
duygusal bir dil kullanıyorlar ve cümlelerinde kesin ifadelerden kaçınarak yumuĢatma
unsurlarına yer veriyorlar.” (Öztürk Dağabakan, 2016: 53).
çok severiz hamır aĢı A.Y
hem de çok seviiz kebete A.Y
yime de yanında yat G.T
komnıste zenginniK sevmiylerdi G.T
o daa gözel madanozdan daa eyi oluy H.G

6.

Abartı Ġfade Eden Sözcüklerin Kullanımı

Kadın diliyle ilgili olarak tespit edebildiğimiz özelliklerden bir diğeri de abartılı
ifadelere yer verilmesidir. Çok, daha, büyük, çok, pek, azıcık gibi miktarda abartma
bildiren ifadelerin konuĢmacıların çoğu tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu abartı
ifadelerinin nicelik bildirmesi konuyla alakalıdır. Bir konuĢmacının, Nevari Kadir, bu
ifadeleri fazla kullanmadığı görülmektedir. Bunun yanında konuĢmacıların genellikle
fiillerden önce güzel sözcüğünü kullanarak fiilin anlamını nitelik bakımından da
pekiĢtirdikleri dikkat çekmektedir.
çok severiz A.Y
çok seviiz kebete A.Y
daaçok tauk etiynen A.Y
onu güzel temizlerlerdı N.K
büük nasıl deim ben size tokmak N.K
o kadar aÇlıK oldu G.T
çoK Ģey oldu bıda açlıK oldu G.T
accık döndü iĢle G.T
isannara accık Ģe ettiler G.T
peK güzel oluydu G.T
çoK tutsun dee eh çoK tutacak Ģeler olmaycek G.T
o daagözel madanozdan daaeyi oluy H.G
azıcık kone sarmaayımĢaK H.G
onu gözel yalardı H.G
piĢireysin kaynetesin gözel ondan sora H.G
bizim sacımız soframız böükdü H.G
daabüük e naz deim F.Ö
uĢaklar daaçok olan Ģetsin F.Ö
onnar yapıylar daa çok iet iet F.Ö
accık tuz onu yuuresin sıcacık suylan F.Ö
7.

Böyle, Öyle, Sonra Sözcüklerinin Kullanımı
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BeĢ konuĢma metninde de böyle, öyle ve sonra sözcüklerinin sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir. Sonra sözcüğünü böyle ve öyle sözcüklerinden ayrı ele
almak gerekmektedir. Zaman bildiren bir edat olan “sonra” sözcüğü, örneklerimizde
genellikle olay sıralamasını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu durumda “sonra”
sözcüğünün kullanımı, yemek tarifi anlatımında gerekli olan zaman sıralamasını
belirtmek amacına yönelik bir kullanıma sahiptir diyebiliriz. “On üsdne sora soan
koyuydı” (Onun üstüne sonra soğan koyuyordu) örneğinde bu sıralama iĢlevi açıkça
görülmektedir.
Metinlerimizde genellikle sıfat ve zarf görevinde kullanılan “böyle” ve “öyle”
sözcüklerinin kullanım sıklıkları dikkat çekerken aynı iĢleve sahip “Ģöyle” sözcüğüne
rastlanmamaktadır. “Böyle, Ģöyle, öyle sözcükleri; özellikle zamir, sıfat ve zarf
görevinde kullanıldıklarında bir gönderim değerine sahip ve metnin bütünlüğüne katkısı
olan birer bağdaĢıklık unsurudurlar.” (Uzun, 2016: 160). Metinlerimizde böyle ve öyle
sözcüklerinin belirginleĢtirme, vurgulama ve pekiĢtirme iĢlevleriyle anlamı
zenginleĢtirdikleri görülmektedir. “Bele ay biçiminde olıy” örneğinde görüldüğü gibi.
o pazıları tüylerlen öle sora kıfırıydı yanlarına so atadı fırına sora A.Y
hep öle sizde de gördüm A.Y
yada öle Ģe tip A.Y
sora koyıdu Ģeti bu Ģeyleri mazemeleri so üsdune bir tarafına bu altı pazı A.Y
tö öyle oluydu N.K
bele ay biçiminde olıy N.K
yaparıS beyle sora pazı beyle N.K
bele yapıysın sora bunu beyle kesıp N.K
öyle yemekler yapeiz biz N.K
biSe öle toplaıp aldılar ki zenginız dee öledı komnıste G.T
andan sora bır tauk kesilır G.T
andan sora Ģey çeĢit pideler andan sora mantı dilerdi yapılardı G.T
on üsdne sora soan koyuydı G.T
çıkardıkdan sora orda da yalı su kalıydı G.T
töle yemekler baklava bunnardı G.T
altına bır öle bır hamır üsdüne gene öle yalaıp H.G
eyi oluy te öle sarıP yerleĢtirP H.G
ondan sora hamırını yuuresin H.G
böle köĢeleme getiriP H.G
bülyon koup sora burkannara tekrar doldurup F.Ö
ondan sora yapıysın F.Ö
yada bele piĢiresin F.Ö
bele topalakları bırakesin F.Ö
kabarsın ondan sora yayıysın F.Ö
cantık da yapardı ep hamırdan ondan sora göbetesini yapardı F.Ö
8.

Tekrar Edilen Ġfadeler
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Tekrar eden ifadelere sıklıkla baĢvurmak kadın dilinin genel özelliklerinden
biridir. Jane Austen’in romanlarındaki kadın kahramanların dilini ele alan Woman’s
Language; or How to Speak Like Mrs. Palmer (and Other Silly People) baĢlıklı
makalede, kadın kahramanların dil özelliklerini, tekrar eden konuĢmalar, mübalağa,
abartılı sesi hayal edebilmek için çok fazla kullanılan ünlem iĢareti, korkunç, ĢaĢırtıcı,
aĢırı gibi sözcüklerin sık kullanımının temsil ettiği belirtilmektedir (Michaelson, 2011:
59).
Babadağ ağızlarında da tekrar eden ifadelerin kullanımının kadın dilinin genel
bir özelliği olduğu görülmektedir. Tekrar eden ifadelere beĢ konuĢmacının tamamında
rastlanmamakta olup bazı konuĢmalarda yoğunlaĢtığı tespit edilmektedir. Bazen bir
sözcük grubu tekrar edilirken, “saç gibi” edat grubunun tekrar edilmesi örneğinde
olduğu gibi, bazen de bir kelimenin tekrar edildiği görülmektedir.
balkandan gelme balkandan gelme isannar A.Y
no no Ģeyden gelme A.Y
saç gibi saç gibi N.K
arnavut budayı derdıK arnavut budayı N.K
ayak üsTü ayak üsTü N.K
daaçok iet iet ani yapıylar F.Ö
9.

Etnik Kimliği ÇağrıĢtıran Ġfadelerin Kullanımı

Etnik kimlik, etnik köken ve toplumsal yapı tarafından Ģekillendirilen kimliktir
diyebiliriz. Etnik kimlik olma, hissetme, yapma ve bilme olmak üzere dört boyut içerir
(Yayak, 2018: 780). Birçok milletin bir arada yaĢadığı karıĢık bir etnik yapıya sahip olan
Romanya-Babadağ’daki Türklerin genellikle Rumence biliyor olmaları, resmi
kurumlarda ve okullarda Rumence konuĢulması ve yeni neslin artık evlerinde dahi
Türkçe konuĢmaması etnik kimlikle dil iliĢkisini göstermektedir. Haarmann, Language in
Ethnicity adlı eserinde, hem anadili koruma hem de ikinci dili öğrenme konusunda
kadınların daha baĢarılı olduğunu, Ingermanland çevresindeki uygulamalı bir
araĢtırmada, sayısal verilerle belirtmektedir.
Ana dille olan bağın altmıĢ yaĢ üstü nesilde ve özellikle kadınlarda daha kuvvetli
olmasına ve kullandığımız metinlerin tarafsız bir dil içeren yemek tariflerinden
oluĢmasına rağmen etnik kimlikle ilgili çağrıĢımlar içeren ifadelere beĢ konuĢma
metninin tamamında rastlanmaktadır. ġahıslardan bahsederken etnik kökenlerinin
özellikle vurgulanması ve konuĢma esnasında herhangi bir Ģeyi adlandırırken hem
Tatar Türkçesiyle hem de Rumence söyleme eğilimi dikkat çekicidir.
tatar adeti var A.Y
sizde de yapıyorlar A.Y (Türkiye’deki Türklerin siz diye ifade edilmesi)
bilirsiniz yarımca ĢubereK nası deni tatarcasına yapiiz A.Y
köbete cantıK tatar adeti A.Y
romanyanın rumenleri bile Ģüberek derler N.K
türkü tatarın yemei hep aynı N.K
çerkez dedem G.T
biz sarma diiz türkieliler dolma H.G
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karte patateS kartof diler romancası biz kartefle diiz türKcesine H.G
dıraj die bizde naszı diler maya F.Ö

Sonuç
Romanya’nın Tulça ili Babadağ ilçesinde yapmıĢ olduğumuz mülakat metinleri
esas alınarak kadın dilinin ele alındığı bu çalıĢmada elde edilen veriler tablo Ģeklinde
somutlaĢtırılmıĢtır. Tabloya baktığımızda kimi dil özellikleri konuĢmacıların tamamında
kimi çoğunluğunda kimi ise az sayıda kiĢide görülmektedir. Bu durumda RomanyaBabadağ’da yaĢayan kadınların dil özelliklerini genel ve bireysel özellikler olmak üzere
iki ayrı kategoride ele alabiliriz.
ġey sözcüğünün, daha, çok, büyük, güzel, öyle, böyle, sonra sözcüklerinin sık
kullanımı ve etnik kimlikle ilgili ifadelerin konuĢmacıların tamamında görülen ortak
özellikler olduğu anlaĢılmaktadır. Ġkilemelerin ve soru cümlelerinin sık kullanımı ise beĢ
konuĢmacının dördünde rastlanan özellikler olup genel özellikler olarak
değerlendirilebilecek bir sıklığa sahip olduğu düĢünülmektedir. Bireysel dil özellikleri ise
benzetmelere baĢvurulması, duygusal anlatımların kullanımı ve tekrar edilen kelime
grupları olarak değerlendirilebilir.
ġey sözcüğünün sık kullanımı belirsizlik, akıcı konuĢmada zorlanma, kendini
tam olarak ifade edememe endiĢesi, biraz daha ileriye gidersek özgüven eksikliği
olarak değerlendirilebilir. Onaylatma içerikli sorular da aynı kategoride
değerlendirilebilir. Bu durum kadının toplumsal kimliği ve kadının toplumdaki yeriyle
alakalıdır. Daha, çok, büyük, güzel sözcükleri ve ikilemelerin sık kullanımı ise, önceki
pek çok çalıĢmada vurgulandığı gibi kadın dilinin abartılı ve ĢaĢaalı anlatım özellikleri
taĢıdığı hususuna iĢaret etmektedir. Bu özelliğin, toplumsal cinsiyetten ziyade biyolojik
cinsiyet ve kadın yaratılıĢından kaynaklandığı ifade edilebilir. Böyle, öyle, sonra
sözcüklerinin sık kullanımının, konuĢma metinlerinin konusuyla alakalı olduğu
düĢünülebilir. Yemek tariflerinin belirli bir sıra içermesi sonra sözcüğünün, tanımlama
gerektiren bir anlatım olması da öyle ve böyle sözcüklerinin kullanımını
gerektirmektedir. Bu sözcüklerin sık kullanımının konudan bağımsız olduğu ihtimalini
düĢündüğümüzde ise kadın dilinin tanımlama ve sıralama içeren bir özelliği olduğu
sonucu orta çıkar. Etnik kimliği çağrıĢtıran ifadelerin kullanımı ise, Babadağ’ın
sosyokültürel yapısını yansıtmaktadır. Baskın nüfus olan Rumenlerin ve baskın
kültürün dili olan Rumence’nin yemek tarifleri gibi etnik kimlikle direkt alakası olmayan
bir konunun anlatımında dahi görülmesi, Babadağ’daki Türk kadınlarının hissettiği
azınlık psikolojisini yansıtmaktadır diyebiliriz.
Sonuç olarak kadın dilinin, her kiĢiye has bireysel özellikler ve kadının var
olduğu toplumun genelini temsil eden toplumsal dil özellikleri olmak üzere iki yönünün
olduğu görülmektedir. Kadın dilinin, eĢit denilebilecek bir seviyede kadının yaratılıĢı ve
biyolojik cinsiyeti ile içinde bulunduğu toplum tarafından Ģekillendirildiği ulaĢtığımız
somut veriler ıĢığında bir kez daha tespit edilmektedir.
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+

-
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-

+
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-
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+
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+

+
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+
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Tablo I: Romanya-Babadağ Kadın Dilinin Özellikleri

METĠNLER
1. Adalet Yusuf
ne yemekler yaparıS türkçe çok severiz hamır aĢı söleim size yapıiz kundurma
yarımca bilirsiniz yarımca ĢubereK nası deni tatarcasına yapiiz köbete cantıK tatar
adeti var biliysiniz yapıylar hep öle sizde de gördüm televizonda izleyerek berekler
yapıiz esKi annemden babamdan dedemden Ģey büük annemden siz disiniz nasıl hem
de onnardan örendik demek hem de çok seviiz kebete gördüm televizonda sizde de
yapıyorlar Ģeyden gelme balkandan gelme balkandan gelme insannar no no Ģeyden
gelme bursada deil cantık demiim ben kebetei gördüm televizondan nası yapardı Ģey
on iki tane pazı yapırdı altı tane arasına yettı Ģeylen demek ki Ģey etı daaçok tauk
etiynen ve soannan böyle karabiberlen yada öle Ģe tip sora karabiber tuz muz ne iĢte
ne koıp arasına bu altı pazıdan sora koyıdu Ģe ti bu Ģeyleri mazemeleri so üsdune bir
tarafına bu altı pazı amma yalayıp yalayıp o pazıları tüylerlen öle sora kıfırıydı
yanlarına so atadı fırına sora
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2. Nevari Kadir

annem ne desın neim pılıç etinden çorba yapardı pilav yapardı bulgurdan evel
pirinç yokdu biSde hep bulgur yapardık arnavut budayı derdıK arnavut budayı nasıldı
Ģeyi yokTu baĢaKta iplıK iplıK öle hani budayda oluydu öle saç gibi saç gibi bele o
arnavut budayında yokTu o düz olurdu gayet salıK helva gibiydı onu ıslardık büük nasıl
deim ben size tokmak ep odundan deil odundan yapma aacın kökünden içinı çekerlerdı
oyarlardı onu güzel temizlerlerdı aĢlarlardı kaynak sulan bıraKırlardı gurusun sora ona
koyıp bele kapçını çıkarma kapçını çıkardıktan sora güneĢe koyıp ovalayıp ovala el
deirmeni te bele bulgur yapardık tö öyle oluydu ondan sora yemek yapıylardı misir
unundan kavırma yapardık etten kavırıdılar soannan yalan ufak ufak töyle ondan sora
bır de misir unundan biS mamaliga derıS malaylı onu da yaparlardı öyle banıp banıp
bir çanaktan yerdík olmaS mı mantısı da oldu kulak çorba deriS bis hani bele suda
kaynatmıĢ çorba sarmısaklı yourtlan mantı olur pideler olur piynırlı pide etli pide biS
Ģindi biS cantık deyiz Ģe gibi yarımca gibi siz nası disiz Ģüberek deriS biS Ģüberek
dedimiz mantı demesi mantı bele ay biçiminde olıy bír parça pakmaya koyeiz amıra
sulan unnan yapiiz amırı ondan sora onı toparlak toparlak yaparıS beyle sora pazı
beyle tombarak toparak açTıkTan sora o etı soanı karabiberı Ģeysını karıĢtırdıKda içine
bele goyısın yarısını bunu gatlısın bele yapıysın sora bunu beyle kesıp yada piĢireysın
bol yada anlesenız Ģüberek diez biz asıl romanyanın rumenleri bile Ģüberek derler iĢde
o türkü tatarın yemei hep aynı cantık derıS etlı hamır Ģeylen pakmayaylan hamır
kabardıKdan sora onu da tomparak tomparak yapıysın sora onu bele elınlen yapıysın
içine et koyısın onu büküysün onda öteberi ya ĢeTip sinie dizısen tepsı disenız siz
tepsıe dizilei ayak üsTü ayak üsTü öle sora fırına sokulei üsdüne de bır yumurtayı
döüsün döüsün onu öyle üsdüne yaldız koyusın ki ele Ģe gibi oley nar gibi piĢei
anlesenız öyle yemekler yapeiz biz
3. Gülbiye Tayyaroğlu
ne yeme ben nası deim size ne emekler yapaca benım kendı annem süylemem
ki çoK yemek oluydı biS fukarelikte biS benım dedem çok zenginmiĢ çerkez dedem
komısler gelden dedemın her Ģeini aldılar her Ģeni aldılar bırakdalar biSe Ģey benım
dörT tane amcam vardı babamnan beġ bır de alam vardı biz gün geldı bır avuc būday
vermedıler biSe öle toplaıp aldılar ki zenginız dee öledı komnıste zenginniK sevmiylerdi
alemde gün geldı otuz yedi de çoK Ģey oldu bıda açlıK oldu isannar yetiĢmiġ ot
toplamaa o kadar aÇlıK oldu otuz yedı Ģey kırK yedide aÇlı ondan sora iĢte
yemeklermiz ne olacak kuru fasüle lana yeme kabaklı pide piynirli pide andan sora bır
tauk kesilır o zaman buzdolabı mı vardı bır tauK keserler yaparıS çorba yaparıS
kapama o da akĢama kadar yiip içesin ki üĢümesın dee süt yourt peynir onnardı
yemeklermiz amma burda kaynanama geldeen accık döndü iĢle bu komönisler
isannara accık Ģe ettiler Ģe ettik baĢKa türlü buda kaynam göbete yapıydı andan sora
Ģey çeĢit pideler andan sora mantı dilerdi yapılardı yarımca töle yemekler baklava
bunnardı göbetei nası yapıydı bır tauK kesiydı kaynam Ģeti o tauu piĢiriydi on üsdne
sora soan koyuydı amma bi Ģeine salçe ne bi Ģe konmuydu o yeme beyaS karabıber
koyuydı içine sora hamur hamurlıydı kabartma tozu koyıdı içine hamurı dörT pazı
yapıyo pazıı siz yufka disiniz haçan dört yufka yapıydı onu yalıydı onnarı iki yufkaı
birbirne yourup tepsie yerleĢtiriydi o Ģei tauk Ģeini de soutup soanını etın alıP içine
koyuydı öbür iki pazıı da bırbırne bitirip yalaıp on da üsdne koyudu Ģeinde örüydü
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kenarlarnı üsdne ya serp fırna sürüydü çıkardıkdan sora orda da yalı su kalıydı o yalı
sudan da serpiydi üsdüne öle yime de yanında yat karabüber o kadar bi Ģey koymuydu
içine baġga peK güzel oluydu Ģindı bırda nasıl deim yemeklerin sanki tadı kalmadı çoK
olmaycek Ģeyler soktular unun içine de soktular Ģey ne yourdundan belli ne südünden
her Ģey sokuylar Ģimdı Ģey tutsun dee çoK tutsun dee eh çoK tutacak Ģeler olmaycek
Ģey sokuylar içine ya Ģindı çeĢind sebzeler yetiĢii amma o zaman yoktu biber domateS
salaTa sakıS kabaı maydanos dorotu keneviS auç onnardı amma Ģimdı geli dıĢtan
çeĢit Ģeler toumlar geldi Ģindı herkeS ekiyi Ģindı her Ģe var Ģindı pırasa vardı lana vardı
öle Ģeydı
4.

Hediye Gaffar

ne olursa ne bulunursa ne allah verdi ne bilim onu bilmim çok çeĢit türlü
yemekle va pilav da yapan oluylardı kuskus Ģindi pilavı yapıylar pirinç pilavı yapıylar
yemek hamır yapıylar sarı burma diler kimsi göbete diler yapıylar göbete yanan soanı
kıyesin hep taPak soan ufaK ufaK kıyıp soanı ondan sora kavurısın yada güzel
piĢiresin çekesin bir kenara etini piĢireysin kaynetesin gözel ondan sora hamırını
yuuresin Ģindicik çok pazıylan yapıylar kimisi on pazı eĢittim kimisi ben annemden
gördüm bizim sacımız soframız böükdü onnan bir sofra yayardı onu gözel yalardı sora
bir da böle böle bükerdi onu toplayıp bir bir üsdüne kapardı böle köĢeleme getiriP bir
bir üsdne kapai sora onu yeniden yazardı sinie göre altına bır öle bır hamır üsdüne
gene öle yalaıp Ģe etti bır hamır ondan sora Ģei koytan o soanı içine kordu o eti de
yerleĢdirirdi ne kadar olacaksa karabiber kordu içine Ģe sora kapar öbürsün de atardı
fırına bayramnarda öle sarma mı dolma mı olacak kıĢın da vakitine göre ne zamanna
nası gelece kıĢ mı olacak yaz mı olacak sarma desen lana desen yaprak sarması diiz
biz sarma diiz türkieliler dolma yapraK dolması dermiĢ biz sarma ona diiz öle mı bilmiim
sarmaı nası yapacan etini soanını korsun bıberni korsun dedin gibi pirinÇ dere otu
yaprak sarmasınasa dere otu koyuez o daa gözel madanozdan daaeyi oluy te öle sarıP
yerleĢtirP koyuyız biz dere otu diiz ne diseniz havuz ne o morko mı domateS var amma
domateS sarmaa pek gitme azıcık kone sarmaa yımĢaK domateS diiz bilmiim ben
yapmadım yapannar eĢitdim ihTiyarladık Ģe etdiK atık vazgeçdiK kıĢ hazırlına kartefleni
alırsın fasileni alırsın lananı alıysın turĢuna koyma e baĢga karte patateS kartof diler
romancası biz kartefle diiz türKcesine
5.

Fikriye Ömer

kıĢ hazırlıı baçeden ne çıkarsa onnarı topluyız biz de yapıiz çarĢıdan satın alma
yok nası kompot biber miber patlıcan zakuskasını pirinĢlisini Ģeini onnarnı patlıcannan
biber soan emma bülyon koyup sora burkannara tekrar doldurup kaynatıP Ģediz bizde
çorba yapılır sarması dolması ondan sora firipdorakin yapa Ģetip olsa daa büük e naz
deim uĢaklar daa çok olan Ģetsin o vakıt onnar yapıylar daa çok iet iet ani yapıylar
Ģetiler yok dana kesilii düünde kurban kestien koç kesili onnarı daıtıyiz biS fıkarelere
hangi dul isannara yok heP yo arafe günü biz yapeiz hepsini pesmet daıtıiz Ģediz o
vakıt çorbasın sarma dolma kim istii pide mide kim istii onı yapıylar kıygaça onı Ģey
suylan maya dıraj die bizde naszı diler maya accık tuz onu yuuresin sıcacık suylan
ondan sora yapıysın yada bele piĢiresin bele topalakları bırakesin Ģedisin naSı deim
kabarsın ondan sora yayıysın onu elinde sozeysin bele bele yada peĢirip daıteysin her
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Ģey pidesin de yapardı Ģeyini de cantık da yapardı ep hamırdan ondan sora göbetesini
yapardı her Ģei yapardı
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