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STANDART DİL İLE HALK DİLİNDE ORTAK KULLANILAN 
SÖZCÜKLERiN DİL DÜZEYLERİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. GüldenSAGOL YÜKSEKKA YA. 

Standart dil bir ülkede, belli bir ağzın esas alınarak konuşulduğu ve yazıldığı kültür dili olup farklı 
ağızları konuşanlar arasında bir iletişim aracı durumundadır. Bir dilin kullanıldığı saha içinde iletişim 
alanı en geniş biçim olan standart dilin öğrenilmesi ve kullanılması belli bir saygınlık sağlar, ama 
ağızlar standart dilin bozulmuş biçimleri olarak algılanmamalı , standart dilin de aslında belli bir ağza 
dayandığı unutulmamalıdır. 

Bir kavramın anlatımı veya bir sözcüğün çekimi ya da söylenişi , ülkenin farklı yörelerinde doğmuş. 
yetişmiş kişilerde farklılık gösterir. Bir dil alanı içinde görülen konuşma biçimlerinin, söyleyiş 
türlerinin , kimi durumlarda da toplumsal özellikleri yansıtan kullanımların bütününe halk dili. halk 
dilinin belli yerleşim bölgelerine, kişilere has olan şekline ise ağ~::: denir. Standart dil, ağızların 

zenginliklerinden faydalanarak onları ortak bir kaynaktan zenginleştirdİğİ gibi ağızların alabildiğine 
farklı laşmasını da önler. 

Belli bir yörenin ağzını konuşan kişiler, değişik çevrelerden kimselerle konuşurken , bir dilekçe 
yazarken ifadelerini değiştirme , kitaplarda, gazetelerde, radyolarda kullanılan, standart dile has 
söyleyişe uyma gereğini duyarlar (Aksan 1979 1: 84). Türkiye' de standart dilin baskın olarak kendini 
hissettirdiği her ortamda ağız konuşmaktan kaçınılırken, Kıbrıs'ta durum biraz farklıdır (Demir 2003 : 
203). Kıbrıs Türk ağızları Türkçenin diğer biçimlerinden doğal bir sınırla ayrılmış ve standart dil ile 
Anadolu ağızlarının etkisine büyük ölçüde kapalı kalmıştır. Yıllarca bir arada yaşadığı Rumca ve 
ingi lizce gibi dillerle yoğun bir etkileşim içinde olduğu için bu etkileşim Kıbrıs ağızlarına has 
biçimlerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır (Demir 2008: 60). Kıbrıs 'ta standart dil henüz 
Türkiye'de olduğu kadar hakim ve baskın durumda değildir, ama 1974 sonrasında adaya yeni göçlerin 
olması, özel televizyon kanallarının yaygınlaşması , adada üniversitelerin açılmasıyla her yıl 

Türkiye ' den pek çok gencin eğitim amacıyla Kıbrıs'a gelmesi gibi sebeplere bağlı olarak (Demir 
2008: 61 ), yakın dönemde Kıbrıs ağızları ile Türkiye Türkçesi arasındaki ilişkiler bariz biçimde artmış 
ve bunun neticesinde Kıbrıs ağızlarında da standart dilin özellikleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
yüzden de henüz çok geç değilken , Kıbrıs ağızlarındaki incelikler bütünüyle kaybolmadan kayda 
geçirilmelidir. 

Standart dille ağızlar arasında ses özellikleri ve kurallara uyma bir yana bırakılsa bile, ku ll anılan 

sözcüklerin seçimi ve çeşitliliği yönünden çok çeşitli farklılıklar ortaya çıkar (Aksan 1979 1: 87), ama 
bu tür farklılıkları standart dilin kelime hazinesinden, standart dilin sözlüklerinden tespit etmek o 
kadar da mümkün değildir. Özellikle ortak kullanılan sözcükler, standart dil ile halk dilinde farklı dil 
düzeylerini göstermektedir. 

Belli bir yörenin ağzını konuşan kimse, standart dildeki bütün değişimlerden haberdar olmayabilir, 
hangi sözcüklerin kullanılabileceğinden, sosyal açıdan kabul edilebilir olduğundan emin olmayabilir, 
ama seçilen kelimelerin davranışları etkilediği inkar edilemez bir gerçektir. 

Bu çalışmada halk diliyle standart dilde ortak kullanılan birtakım akrabalık ve hitap sözGüklerinin 
standart dil kullanıcısı ile halk dili kulJanıcısının bakış açılarına göre hangi dil düzeyinde oldukları ve 
kabul edilebilirlikleri üzerinde durulacaktır.30 

• Prof. Dr. Gülden SA GOL YÜKSEKKAY A, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, istanbul. 
30 Bu çalışınanın birinci kısmı 25-30 Mart 2008 tarihleri arasında Harran Üniversitesi ile Türk Dil 
Kurumu tarafından düzenlenen "Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı"nda tarafıından 
"Standart Dil ile Halk Dili Arasındaki Anlam ve Kullanım Farklılıkları Üzerine" adıyla bildiri olarak 
sunulmuştur. 
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efendi:3 ı Standart dilde özel adlardan sonra kullanılan ikinci dereceden bir unvan olan efendi 
kelimesi , Osmanlı döneminde padişah efendi gibi soyluluk ifade eden veya değer verilen büyükler, 
öğrenciler için kullanılıyorken zamanla Şeyhiiiislam Yahya Efendi. Sultani talebesinden Alunet Efendi 
gibi kullanımlar terk edilmiş, Kaptct Hasan Efendi gibi eğitim düzeyi düşük kimselerin adlarından 
sonra kullanılır olmuş, hatta günümüzde efendi kelimesi aşağılama içerdiği için kullanımından 

özellikle kaçınılır olmuştur. Türkçe Sözlüf....te bu l unduğu için Derleme Sözlüğünde yer almayan kelime 
erkekler için veya koca anlamıyla Anadolu ' da olumsuz göndenne içerıneksizin kullanılmaktadır . 

Kelimenin Türkçe Sözlüf..te hiçbir açıklama yapılmaksızın verilen "koca" anlamı , Derleme Sözlüğüne 
taşınmalıdır. 

Ama diğer taraftan kelimenin iyelik ekinin kalıplaşmasıyla oluşan efendim şekli "buradayım" veya 
"anlamadım , duymadım, bir daha tekrarlar mısınız" anlamında veya saygı , nezaket ve sevgi ifadesi 
olarak ya da karşı çıkma, paylama cümlesini pekiştirınek için kullanılır. Hatta standart dilde ne yerine 
efendim biçiminin kullanılması özellikle istenir ve beklenir. Ayrıca "sıkıntısız, varlık içinde 
yaşamak'' anlamındaki efendi gibi yaşamak, "terbiyeli, kibar ve ağırbaşlı kimse'' anlamındak i 

efendiden bir adam, " 1. Efendi gibi, 2. Efendiye yaraşır bir biçimde" efendice, "1. Uslu uslu, 2. ün!. 
Dikkat çekmek veya paylamak amacıyla kullanılan bir seslenme sözü" efendi efendi, "efendi olma 
durumu, efendiye yakışır davranış" anlamında efendilik ve saygı belirtmek için kadın veya erkek 
adlarının sonuna getirilen veya ismin yerine kullanılan hanımefendi, beyefendi kelimeleri de 
unutulmamalıdır. 

Efendi kelimesinin bu birbirinden farklı anlamlarla eş zamanlı olarak kullanılması ayrı bir araştırma 
konusu olacak mahiyettedir. 

Eksik etek: İlk olarak Ahmet Vefik Paşa ' nın sözlüğünde - bu sözlüğün sadece Türkçe kelimelerin 
yer aldığı ilk baskısı 1876 tarihini taşımaktadır, Arapça-Farsça kelimelerin eklenmesiyle yapılan 
ikinci baskısı ise 1888-1889 tarihlidir - tespit ettiğim bu deyim (LO: 1 32), Anadolu 'da kadınların bir 
giyim biçiminden ortaya çıkarak kadına verilen isim olarak toplumun geneline yayılmış ve böylece 
kadınlar eksik etek/i ve giderek eksik etek durumuna gelmişlerdir.32 

Hüsnütabirler zamanla olumsuz anlam içenneye başlayıp her ortamda kullanılamayan sözcükler 
haline gelebiliyorlar. İşte eksik etek de bu tür bir deyimdir. Radloff bu deyimin namuslu, iffetl i 
kadınlar için kullanıldığını özellikle belirtiyor (Radloff 1893: 687). 1928 tarihli sözlüğünde Hüseyin 
Kazım Kadri de eksik etek, eksik etekliye "afife kadın, muhaddere" anlamlarını veriyor (Kadri 1928: 
192). 

Türkçe Sözlükle halk ağzında açıklamasıyla "kadın" anlamı verilen eksik etek deyimi asıl olarak iffetli 
kadınlar için kullanılırken standart dilde geç devirde küçümseyici bir anlam yüklenilerek kullanılır 
olmuştur. Ama aynı deyim Anadolu ' da olumsuz gönderme içermeksizin kadm anlamında 

3 ı Efendi Yun. 1. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci 
derecede bir unvan, 2. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir." -
Atatürk. 3. Koca, 4. ün!. Hizmetiilere sesienirken kullanılan bir söz, 5. ün!. Erkekler için kullanılan bir 
seslenme sözü, 6. mec. Görgülü, nazik, kibar, 7. esk. Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra 
kullanılan unvan (TS 2005). 
Efendi (Yun. afendis < outhentes "kendi kendine iş gören; mutlak hakim") 1. Sahip durumunda olan, 
buyruğu geçen, hükmünü yürüten, kendisine uyulan kimse, sahip. 2. Erkek isimlerinden sonra bey 
yerine kullanılan unvan sözü (Eskiden saygı ifadesi olarak şehzadeler, din adamları, okumuş kimseler 
için kullanılırdı. Bugün ise beyden sonra gelen ikinci derecede bir unvan durumundadır) . 3. Erkekler 
için kullanılan hitap sözü. 4. Koca. 5. tasavvuf. Şeyh, pir. 6. Terbiyeli, edepli, ölçülü, temkinli (kimse) 
(Kubbealtı Lugatı 2005). 
32 eksik etek deyimi toplumun yaşam biçimini gösteren deyim lerdendir. Bu deyim, Anadolu'nun bazı 
yörelerinde geleneksel bir giyim biçimi olan üç etek ve daha sonra giyilmeye başlanan iki eteğİn 
öndeki uçlarından birini veya ikisini toplayarak kullanmaları sonucunda ortaya çıkmış ve kadına 
verilen isim olarak toplumun geneline yayılmıştır. Bu deyim ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Sağol 
[Yüksek.kaya] 2004: 257-280. 
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kullanılmakta, hana kadınlar da hemcinslerinden bahsederken bu deyimi yaygın olarak tercih 
etmektedirler. 33 

Bu arada şunu belirtmeliyim ki Derleme Sözlüğünde eksiketek, egsiketek, eğsietek, eğsik, eğsiketek, 

eğsikli, eğsügetek, eksigetek, eksik, eksiketekli, eksik/i, eksüetek, eksügetek, eksüvetek, esgieteyh, esik, 
es ik/i, esketek, eskietek, eı·süketekli, evsüklü, eysikli, eysüketek maddeleri iç içe verilmiştir (DS 1 972). 
Andreas Tietze de eksik etek/i 1 eksik etek 1 eksik/i 1 esik/i şekillerini birlikle değerlendirinektedir 
(Tietze 2002: 703). Ama gerek eksik, gerek eksik/i kelimelerinin eksik etek deyiminin kı~almış 
biçimleri olarak değerlendirilmesi doğru olmaz, sadece "bir bölümü olmayan, natamam; mükemmel 
olmayan, kusurlu, muallel, sakat" anlamındaki eksik ve "kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç" 
anlamındaki eksik/i kelimeleri, bazı ağızlarda kadının çaresiz ve muhtaç olduğundan hareketle yakın 
geçmişte "kadın" karşılığında kullanılmaya başlanmış kelimelerdir. 

herif:34 harijlherif Arapçada "mesleğinde işi aynı kişi , meslektaş ve birbirinden alışveriş eden kişi" 
anlamlarını içerir (Sarı [1982]: 294; Ahter 1242/1823). Türkçede ilk olarak Karahanit Sahasında 
Kutadgu Biligde "rakip" anlamıyla tesadüf ettiğimiz kelimenin35 "adi, bayağı adam" anlamını ilk 
olarak 1891 'de kaleme alınan Lugat-1 Ndci 'de buluyoruz. Bu sözlükten 9-10 yıl sonra yayımlanan 
Kamus-ı Türkide de kelime bu anlamıyla yer alıyor. 36 Kelime standart dilde kaba, bayağı adamlar için 
kullanılmasının yanı sıra teklifsiz veya kaba konuşmada "adam" karşılığındadır. 

Türkçe Sözlüf...1e yer verildiği için Derleme Sözlüğünde bulunmayan herif kelimesi ,37 aslında 
Anadolu'da hem olumsuz bir gönderme içermeksizin "adam, erkek" anlamında kullanılıyor, hem de 
kadınlar eşierine hitap ederken veya eşlerinden söz ederken ismini söylemek yerine bu kelimeyi 
yaygın olarak tercih ediyorlar. Dolayısıyla kelimenin bu anlamları Derleme Sözlüğülle 
kaydedilmelidir. Ama standart dile baktığımızda herif kelimesinin kullanılması hoş karşılanmadığı 
gibi bu kelime ile birlikte kullanılan kelime ve deyimlerin, küftir ve hakaret olarak kabul edildiğini , 

boşanma nedeni türünden cezalarakonu teşkil ettiğini görüyoruz. 

Kocakarı: Standart dilde herhangi bir kayıt düşülmeksizin "yaşlı kadın" anlamına geldiği belirtilen 
kelime aslında olumsuz gönderme içermektedir ve bu olumsuzluk deyimlerinden de hissedilmektedir: 
"Hekim olmayan kimselerin yaptıkları veya salık verdikleri, hekimlikte kullanılmayan ilaç" 
anlamında kocakarı ilacı, "avutucu ve eğlendirici nitelikli masal" kocakarı masalı, "ilkbaharın belli 

33 eksiketek Kadın (*Sandıklı, Çiftlik *Dinar -Af.; Çıtak, *Çivril, *Sarayköy ve köyleri, -Dz. ; -Ba.; -
Brs.; Bozan, Keskin - Es.; *İzmit -Kc.; Çengelköy, -İst.; -Ks.; *Osmancık, *İskilip -Çr.; *Vezirköprü, 
-Sm.; -Ama.; Çayır *Zile - To.; -Rz.; Uşhum *Yusufeli -Ar.; -Ezm. ; Sosunga *Çayırlı, -Ezc.; 
*Nazimiye -Tn.; Harput, *Ağın, *Keban -El.; -Gaz.; Ortaköy *Şarkışla, Hacıilyas *Koyulhisar, 
Çepni *Gemerek, *Gürün, Soğukpınar *Kangal, Tutmaç -Sv. ; -Ank.; *Develi -Ky. ; *Bor -Nğ. ; 

*Karaman - Kn.; *Kozan, -Ada.; -İç.; Bağyaka *Finike -Ant.) (DS 1972). egsiketek Kadın (Tepeköy 
*Torbalı -iz.; Üçem *Bala -Ank.) (DS 1972). eğsigetek Kadın (*Ermenek -Kn.) (DS 1972). 
eğsiketek Kadın (*Bünyan - Ky.; *Bor -Nğ.) (DS 1972). eğsügetek Kadın (*Merzifon ve köyleri 
Ama.) (DS 1972). eksigetek Kadın (*Reşadiye -To.; Sv.) (DS 1972). eksiketekli Kadın (Yukarıdirek 
*Şarklkaraağaç -Isp.; *Kurşunlu -Çkr.) (DS 1972). eksüetek Kadın (Kızılköy -To.) (DS 1972). 
eksügetek Kadın (-To.) (DS 1972). eksüvetek Kadın (-Sv.) (DS 1972). esgieteyh Kadın (İrişli , 
Bayburt *Sarıkamış, *Selim -Kr.) (DS 1972). esketek Kadın (-Ezm.; Ergani -Ezc.; -Ml.) (DS 1972). 
eskietek Kadın (*Varto -Mş.) (DS 1972). evsüketek Kadın (Yolbaşı *Akkuş -Or.) (DS 1972). 
evsüketekli Kadın (Dadıy -Bo.) (DS 1972). eysüketek Kadın (Uiuşiran *Şiran -Gm.) (DS 1972). 
34 Bu kelimeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Sağol Yüksekkaya 2008. 
35 yana nerd ü satranc bilir erse ked 1 harif/eri andın u/ır ers e ked 2634 "Bundan başka, bir de çok iyi 
tav la ve satran c oynamasını bilme) i ve rakiplerini iyice sıkıştırmalıdır. " (Kutadgu Bilig) (Arat 1979a: 
276). 
36 Ar. [«hirfet»ten] 1. Sanat arkadaşı, hem-meslek, 2. işret ve cümbüş arkadaşı, 3. [Tr. zebanzedi: herif 
] Adi ve bayağı adam, hakir ve nadan şahıs: A herif! 4. Adam, şahs-ı salis, öteki: Herif size açıktan 
söylüyor siz anlamıyorsunuz. Herif size haber verdi ne kabahati var? (Kamu s-ı Türki 1317-1318). 
37 Aslında Derleme Sözlüğüne Türkçe olmayan kelimeler alınmamakla birlikte bu hususta şöyle bir 
açıklama düşülmüştür: "11. Halk ağzından alınmış ve bu kitaba geçirilmiş olan sözler içinde Türkçe 
asıllı olmayanlar da vardır. Halk bunları şu veya bu yönden değiştirerek kullandığından sözlüğümüze 
alınmaları faydalı görülmüştür" (DS 1965). 
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günlerinde olan soğuk havalar'' kocakarı soğuğu, "çatlak sesli bir düdük" kocakarı zırıltısı. Ayrıca 
kocakarılık türevi ve bu türevin deyimleri de göz ardı edileınez.38 

Aslında standart dili konuşan kimse nazarında kocakarı kelimesi teklifsiz konuşmaya ait bir 
sözcüktür39 ve standart dil sözlüğünde bu açıklamayla yer alınası uygun olur. Ağızlarda ise söz 
konusu kelime olumsuz göndenne içenneksizin "ihtiyar kadın'' anlamında çok yaygın olarak 
kullanılma"-'tadır. 

karı ve koca:40 kan standart dilde "bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, retika, zevce·· 
karşılığındadır, kaba konuşmada ise "kadın" anlamında kullanılır. 4 ı Ağızlarda ise "eş, zevce'· 
anlamının yanı sıra özellikle bazı yörelerde çok yaygın olarak olumsuz gönderme içermeksizin 
"kadın" anlamıyla da kullanılır, yani kelimenin halk dilindeki "kadın" anlamı, standart dilde kaba 
konuşma unsuru olarak görülmektedir. 

Kelimenin "kadın" anlamı bir yana, bugün kan ve hatta koca42 kelimeleri standart dilde "eş" 
anlamında bile kullanılmahan kaçını lıyor, onun yerine her iki taraf için de eş kelimesi tercih ediliyor. 

Bazı sözcüklerin zamanla kaba dil kapsamına girmesi veya başka bir tabakaya dahil olmasının başka 
açıklamaları da olabilir. Osmanlı döneminde kan, koca yerine, yaygın olarak zevç, zevce .. refika vb. 
kelimeler kullanılıyordu. Asıl Türkçenin halk dilinde kalmış olduğu düşüncesiyle bazı yabancı asıllı 

kelimeler terk edilmiş , bunların Türkçeleri standart dilde önceleri büyük beğeni kazanmış, kanm, 
kocam gibi kullanımlar çok yaygınlaşmıştır, ama kan kelimesinin iyeliksiz hali yadırganmaya devam 
etmiş , erimemiştir. Hatta bu kelime kaba konuşmada öylesine kötü kullanılmıştır ki özellikle kadın 
demekleri medeni kanundan bile bu kelimenin çıkartılmasını istemişlerdir. Bu uygulama koca 
kelimesi için geçerli değildir. Ama kan sözcüğü aşağılama amaçlı kullanılınca kanm, kocam da yerini 
yavaş yavaş her iki taraf için de kullanılan eş kelimesine bırakmaya başlamıştır. 

Her ne kadar karı ve koca kelimelerinin kullanımı yakın zamanda tercih edilmiyor olsa da kan koca 
ikilernesi henüz aynı muameleyi görmüyor. Cumhuriyet dönemindeki kullanımı bozulmamıştı r. 

Zaman içinde çeşitli sebeplerle kelimeler eskiyebiliyor, değişebiliyor. Şekerinı, nonoşum, cicim gibi 
hitaplar 1950' lerde ve sonrasında çok hoş ve sevimli hitaplar olarak görülürken şimd i öyle 
karşılanmıyor. "Kocam" anlamında kullanılan beyim kelimesinin bu kullanımını da günümüzde ancak 
60-70 yaşındaki hanımların dilinde görebiliyoruz.43 Aynı şekilde hanım sözcüğünün "zevce, eş" 
anlamındaki kullanımına da günümüzde artık daha çok yaşlı insanların dilinde tesadüf edilebiliyor. 44 

Ulan-kız: Ağızlarda eşierin birbirine hitabında da yaygın olarak görülen lan, len, ulan, ülen ile gi, 
gız, kı, kız kelimelerinin kullanımında da bazı ağızlar ile standart dil arasında çok büyük farklılıklar 
bulunduğunu görüyoruz. oğlan sözcüğünün değişmiş biçimleri olan lan, !en, ulan, ülen standart dilde 
kaba konuşma unsuru olarak kabul edilirken bazı yörelerde mesela Bursa-Yenişehir ' de erkeğin 

karısına lan diye hitabı yadırganmazken erkeğin erkeğe lan şeklindeki hitabı yadırganır, hoş 

38 Kocakarılık 1. Kocakarı olma durumu, 2. mec. Aksi , suratsız, geçimsiz, yaşlı bir kadın gibi olma 
(TS 2005). Kocakanlığı tutmak Geçimsiz, inatçı, şirret yaşlı bir kadın gibi davranmak (TS 2005). 
Kocakarı tarhanası Küçük dolu. (* Alayunt -Kü.) (DS 1975). 
39 Kocakarı 1. Yaşlı kadın, 2. argo Anne, 3. mecaz (Kız çocuğu için) çok bi Imiş. 
40 Bu iki sözcükle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bk. Sağol Yüksekkaya 2008. 
4 ı Karı ı. Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın , eş, refika, zevce, 2. kaba Kadın , 3. hlk. Yaşlı , ihtiyar 
(TS 2005). 
Karı Yaşlı , eski. (-Ml.) (DS 1975). Karıcı Oyun bozucu, mızıkçı. (*Düzce, -Bo. ; Şarkışla -Sv.) (DS 
1 975). Garıgullet Kadınlar topluluğu. (Uluşiran *Şiran -Gm.) (DS 1972). 
42 Koca Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç (TS 2005). Koca I . Büyük, geniş , 2. Kocaman, 
iri , 3. Yaşlı , ihtiyar, pir, 4. Yüksek, 5. mec. Büyük, ulu (TS 2005). 
Goca I (goja) İhtiyar, yaşlı. (Güney * Yeşilova -Brd.; Oğuz *Acıpayam -Dz .... ) (DS 1972). Goca 
(II) Büyük, iri. (Güney * Yeşilova -Brd . ... ) (DS I 972). Kocasak Koca arayan kız. ( -Ks.) (DS 1975). 
43 1. Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü, 2. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz, 3. Eş, 
koca, 4. İskambil kağıtlarında birli, as, 5. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir, 6. tar. Küçük bir 
toplumun veya ki.içük; bir devletin başkanı , 7. as k. Komutan, 8. esk. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I) 
(TS 2005). . :, . . . 
44 I. Kız ve kadınlara verilen un van, bayan, 2. Kadın, eş, 3. Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, 
hizmetinde bulunulan kadın , 4. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan (TS 2005). 
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karşılanmaz. Yine aynı yörede erkek karısına lan derken , kadın da kocasına gl. g1=. kc şeklinde hitap 
eder. 

Lan. Türkçe Södiikün 2005 yılındaki baskısında ·•argo'" açıklamasıyla yer alırken. argo bir sözcük 
olmadığı fark edilerek aynı sözlüğün yoğun diskinde ''kaba konuşma'' açıklaınasıy l a verilmiştir. U/an 
biçimi ise sözlükte zaten ··kaba konuşma'· açıklaınasıyla gösterilmi ştir. gl. ge::. ki. kr:: ise dişi cinsten 
birine daha yaşlı birinin hitabında kullanılınasının yanı sıra yöresine göre kadının kocasına veya 
kocanın karısına seslenınesinde de görülür.45 

Halk dilinde yaygın olarak kullanılan birtakım kelimeler bugün standart dilde tekl ifs iz ve hatta kaba 
konuşma kapsanıında yer aldıkları için halk dili; kaba dil, teklifs i= konuşma ve hatta argo adını 

verdiğimiz dil düzeyleri ile karıştırılabilnıektedir. Aslında bu durum bir dereceye kadar tabii 
görülmelidir. Üstelik halk tarafından kullanılan bazı deyimleri argo sözlüklerinde gönnek. kaba 
konuşma . argo ve halk dili terimlerinin sınırlarının çok kesin çizilmemiş olduğunu ve bu sınırların 
çizilmesinin çok zor olduğunu düşündünnektedir. 

Halk dili kaynaklı birçok kelime ve deyim, standart dile girmektedir. Yine standart dilden de bir o 
kadarı yeni anlamlar yüktenerek halk diline geçmektedir. Dolayısıyla bir dil bilimi terimi olan halk 
dili ile halkın zihninde can landırdığı lı alk dilinin aynı çerçevede bulunması zaten pek de mümkün 
değildir. 
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