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Geçtiðimiz aylarda basýna yansýdýðý kadarýyla TDK, kadýnlarý aþaðýlayýcý olarak nitelediði bâzý deyimleri sözlüklerimizden çý
yaparak gelecek kuþaklarýn bu sözlerin olumsuz olabilecek etkilerinden kurtulacaðýný umut ediyorlarmýþ. Türk toplumunda
binlerce yýldýr yaþayan deyimlerimiz her dönemde kullanýlmýþ, fakat toplumda bir bozulmaya yol açmamýþtýr. Toplumumuzda g
görülür bir bozulma olduðu âþikârdýr, fakat bu bozulmanýn sorumlusu deyimlerimiz deðil, son 30 yýldýr yaþadýðýmýz kültürel sö
hars, dil ve düþün tarzýnýn milletimiz üzerine olumsuz etkileridir. Son yüzyýlda ortaya çýkan feminist akýmlardan etkilenerek böy
kararýn alýnmýþ olmasý, resmî kurumlarýmýzdaki Batý etkisinin baþka bir göstergesidir.

TDK&rsquo;nýn aslî görevi iyisi ile kötüsü ile Türkçeyi yaþatmak ve geliþtirmektir, kutsal bir emânet olan Türkçemizin zamani koþ
yapýsý ile doðmuþ sözleri, deyimleri ve atasözlerini ayýklamak deðildir. Ayýklanmasý gereken onca yabancý söz ve yabancý dild
geçmekte olan deyim varken, Türk Dil Kurumu&rsquo;nun uðraþtýðý öz be öz Türkçe olan deyimlerdir. Atasözleri kimseye þirin g
için söylenmemiþ, gerçekleri ifâde eden kültür birikimleridir. Kültürel birikimlerin oluþturduðu bu erdemli sözler ile toplumun düþün
oluþur. Türk milleti dünyânýn en köklü kültürlerinden birine sâhip olmasýndan dolayý yaþamýþ olduðu tecrübeler de bir o kadar k
Türklerde büyük felsefî akýmlarýn ortaya çýkmamasýnýn nedenini Türk harsýnýn köklülüðüne ve herkesçe kabul edilen bir genel
sâhip olunmasýna baðlar. Bu yapýyý oluþturan öðeler ise gelenek, atasözleri, inançlardýr.

Ayýklanacak atasözlerinden biri, "Kadýn var yuva yapar, kadýn var yuva yýkar." atasözü imiþ. TDK bu sözde kadýnlarýn aþaðýla
etmektedir. Bu atasözümüzde kadýnýn âiledeki önemi ve sorumluluðu belirtilmiþtir. Ahlâksýz ve sorumluluðunu bilmeyen kadýnla
fâciâlarýna yol açtýklarý yadsýnamaz gerçektir. Erdemli kadýnlarýn da yuvalarý için nasýl çýrpýndýklarýný yaþamýmýzda çokça
sebeple atasözümüz çok doðru bir noktaya deðinmiþtir. Ayrýca baþka bir atasözünde "Yuvayý diþi kuþ kurar." denilmektedir. Bu
kadýnýn âiledeki önemini belirtici yöndedir. Atasözlerimiz kadýný deðil, suçlanmasý gerekene dikkat çekmektedir, benzer bir þek
Adana yöresinde söylenen bir atasözümüz de "Oðlun adam malý ne yapacan, oðlun eþþek malý ne yapacan." denilmektedir. Bu
de tüm oðlan çocuklarý hedef alýnmamaktadýr. Oðlan çocuklarýný iyi eðitme yönünde uyarýcý nitelik taþýr. Zengin adamlarýn m
sýfýrlayan oðullarýn ibret verici varlýðý, yoksul bir âileden yetiþip de mal mülk edinen ve âilesine bakan oðullarýn örnek davranýþ
içinde tecrübe olmuþtur. Burada kullanýlan eþþek sözü argo olarak kabul edilse de halký bazý noktalarda uyarabilmek için atasöz
keskin ifâdeler içermek zorundadýr.

TDK&rsquo;nýn ayýklayacaðý sözlerden biri de "Kadýnýn sýrtýndan sopayý, belinden sýpayý eksik etmeyeceksin." atasözüdür. B
iddia edilen kadýnýn sýrtýndan sopayý eksik etmeyeceksin sözü ile kadýnýn dövülmesinin öðütlendiðidir. Hâlbuki buradaki anlatý
edilenden çok daha farklýdýr. Sopa sýrtlamak eski köy yaþamýnda kadýnýn üzerine olan ödevlerden biri idi. Kýþýn soba yakýlma
ekmek ocaðýnýn yakýlmasý için erkekler odun keser, kadýnlar kýymýk ve sopa toplardý. Burada anlatýlmak istenen kadýnýn çal
olmasýnýn önemidir. Karnýndan sýpayý eksik etmemek sözünde ise sýpa sözü küçük bebekler için özellikle eski dönemlerde hal
söylenilen þirin sözlerdendir. Kaldý ki bu sözü söyleyen bir kimsenin kendi öz bebeðini kötü bir sözle anmasý mantýk dýþýdýr. Y
açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi kadýnlarý ikinci sýnýf olarak nitelendiði iddia edilen bâzý sözlerin aslýnda öyle olmadýðý görün
kadýnlarý öyle gösteriyor olsa da, bu bütün kadýnlarý kastedildiði genellemesi yapýlmadýðý açýktýr, bunun içindir kimsenin bu sö
gücenmemesi gerekir. Örneðin "Oðlan babadan öðrenir sofra dizmeyi, kýz anadan öðrenir sokak gezmeyi." sözü de, "Anasýna b
al." sözü de anne babanýn çocuk yetiþtirme ve yönlendirmedeki önemine dikkât çeken sözlerdir. Yine bu kapsamda çýkaralacak
sözlerden biri de "Kötü kabaðýn kötü dölü olur." sözüdür.
Bu sözde kadýný ikinci sýnýf olarak gösterildiðini iddia etmek gülün
geneledir. Anlatýlmak istenen ise doðru mu, yanlýþ mý olduðunu belirlemek kiþinin özgür seçimidir, buna TDK&rsquo;nýn karýþm
abesle iþtigâldir.

Birçok dilbilimci ve halktan tepki alan bu nâfile çabayla uðraþmaktan TDK'nýn bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz. Çünkü ca
baþla asýl mücâdele edilmesi gereken, "Ben az sonra uzadým, siz az sonra döneceðim, bu kýzla çýkýyorum, iþleri yoluna koydu
relaks oldum, light kola içtim, çok kûl birisi...&rsquo; gibi binlerce deli saçmasýdýr. Eðer bunlarla mücâdele edemiyor ve bu sözler
mücâdele zeminini hazýrlayamýyorlarsa yaptýklarý sâdece deve kuþu gibi baþýný kuyuya sokup aslî gerçekten kaçmaktýr.
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