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BIJLAGE 2  TURKSE BEGRİPPENLİJST44 
 
 
 
Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Aile Familie Met familie wordt niet slechts het 
kerngezin bedoeld, maar een uitgebrei-
dere verwantschapskring. Het omvat: 
opa, oma, kinderen en kleinkinderen. 
 

Almancılar  Duitsers 
 

In Europa werkende en wonende Turken. 
Uitdrukking met een enigszins negatieve 
bijklank ('voelt zich 'meer' dan de in 
Turkije wonende Turken').  
 

Almancı evi Huis van Duitsers Mooi en groot huis (vergeleken met de 
overige huizen in het dorp in Turkije), 
dat eigendom is van in Europa werkende 
en wonende Turken.  
 

Amca Oom Broer van de vader. 
 

Amca çoçukları Neven en nichten Kinderen van broers van de vader. 
 

Anne of ana 
 

Moeder  De moeder is verantwoordelijk voor het 
huishouden en de opvoeding van haar 
dochters. Haar man heeft deze verant-
woordelijkheid aan haar gedelegeerd. 
 

Anne-anne Grootmoeder  
 

Moeder van de moeder. 

Ataerkil geniş aile Patriarchale grootfamilie 
 

Dit familietype is gebaseerd op de 
verticale drie-generatielijn. Het omvat 
een familiehoofd, zijn vrouw, getrouwde 
zonen en schoondochters, en eventueel 
ongetrouwde kinderen en kleinkinderen. 
 

Ayıp Schande  Wordt gebruikt als iemand (man of 
vrouw) zich niet volgens de normen 
gedraagt.  
 

Baba Vader  De vader is de eindverantwoordelijke 
voor alle familiezaken en -gebeurte-
nissen. Hij is hoofd van het gezin. De 
man voert geen huishoudelijke taken uit 
('vrouwentaken') en is in dat opzicht 
afhankelijk van de vrouw. Als een man 
alleen komt te staan, kan hij moeilijk 
voor zichzelf zorgen. 
 

Baba-anne Grootmoeder  
 

Moeder van de vader. 

                                                      
 44 De begrippen zijn zowel letterlijk als cultureel gedefinieerd binnen het zorgkader.  
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Bakım  
 

Zorg Ouders moeten voor hun kinderen 
zorgen. Zodra ze oud zijn, horen ze zorg 
te krijgen van hun kinderen: 'levenslange 
en constante zorg' door een inwonende 
zoon, waarbij de praktische uitvoering 
grotendeels berust bij de gelin (schoon-
dochter): de zorg voor huishouden en 
maaltijden, en soms ook de lichamelijke 
verzorging. 
 

Büyükbaba Grootvader  Vader van de vader. 
 

Çekirdek aile Kerngezin Man, vrouw en ongetrouwde kinderen.  
 

Dayı çoçukları Neven en nichten Kinderen van broers van de moeder. 
 

Dede Opa Aanduiding voor het hoofd van een 
familie die uit drie generaties bestaat. 
Daarnaast: raadgever voor mensen 
binnen en buiten de familie. Jongeren 
zijn hem respect verschuldigd, op basis 
van zijn leeftijd.  
 

Diyanet  Religieuze instelling Een religieuze instelling van de Turkse 
overheid. 
 

Ebe  
 
Anne-anne  
 
Baba-anne  
 

Oma 
  
Moeder van de moeder 
 
Moeder van de vader 

Ebe heeft verschillende betekenissen:  
Anne-anne en Baba-anne: zij is eindver-
antwoordelijk voor alle 'vrouwelijke' 
taken binnen de grootfamilie; onder de 
vrouwen van de familie neemt ebe een 
hoge positie in als raadgever. Als oude 
vrouw kan ze zich gemakkelijk bewegen 
in de mannenwereld: ze wordt dan 
gezien als seksueel neutraal. Een andere 
betekenis van ebe is vroedvrouw.  
 

Elkızı/Yabancı gelin Vreemde dochter 
 

Schoondochter die geen bloedverwante 
is, dus 'vreemd'. Hierdoor zal zij bepaal-
de taken niet op zich kunnen nemen, 
zoals de lichamelijke verzorging (met 
name verzorging van de schaamstreek). 
Elkızı is de meer neutrale aanduiding 
voor het feit dat de gelin niet uit de 
familie komt. Ook door haar eigen 
familie wordt deze term gebruikt om aan 
te geven dat de dochter bij een andere 
familie gaat behoren. 
 

Erkek evlat Mannelijke stamhouder De zoon is stamhouder van de manne-
lijke lijn van de familie, die het familie-
bezit moet continueren. 
 

Etek traşı Scheren van de schaamstreek 
 

Scheren van schaam- en okselhaar is een 
(vanuit de islam religieus gemotiveerd) 
gebruik bij Turken, zowel mannen als 
vrouwen. Het hebben van schaamhaar, 
wordt als 'vies' bestempeld. 
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Gâvur  Ongelovige Gâvur is een scheldwoord voor iemand 
die buiten het normale patroon stapt. De 
oorspronkelijke betekenis is 'ongelovige', 
maar inmiddels heeft het een meer 
algemene betekenis gekregen. 
 

Gâvur ülkesi Land van ongelovigen Aanduiding van niet-islamitische landen. 
Gebruikt in de jaren zeventig door 
familieleden van Turkse emigranten, om 
hun zorgen over deze verhuizing uit te 
drukken. 
 

Geçiçi geniş aile Tijdelijke grootfamilie Aanduiding van Timur 1972 voor een 
familie van drie generaties waarbij het 
familiehoofd een weduwe of weduwnaar 
is. Zodra dit familiehoofd overlijdt, 
blijven twee generaties over en is niet 
langer sprake van een grootfamilie.  
 

Gelin Schoondochter Een getrouwde vrouw neemt afstand van 
haar eigen familie en gaat bij de familie 
van haar man horen. Zij moet loyaal en 
gehoorzaam zijn aan de familie van haar 
echtgenoot. De schoondochter is degene 
in het gezin die de praktische uitvoering 
van huishoudelijke en verzorgende taken 
op zich neemt. Zij is bij voorkeur een 
volle nicht van haar echtgenoot. Ze moet 
zich aanpassen aan de regels van de 
familie waarin zij terechtkomt, vooral 
aan de regels van haar schoonmoeder. 
 

Gelin (amca çoçu-
kları) 

Schoondochter die een nicht is 
in de mannelijke lijn  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
gelin uit de mannelijke lijn (van amca of 
hala) en die uit de vrouwelijke lijn (van 
dayı of teyze). De kinderen van de broer 
van de vader (ofwel: amca) zijn het 
meest geschikt als gelin. Die van de zus 
van de vader (hala) zijn geschikt als 
huwelijkspartner voor de familie van de 
echtgenoot van de hala (zie schema 5.1). 
 

Görücü usulu evlilik Huwelijk dat 'geschikt' is 
gemaakt 
 

Uithuwelijking. De ouders kiezen voor 
hun kinderen een toekomstige, geschikte 
huwelijkspartner.  
 

Hala 
 

Tante Zus van de vader 

Hala çoçukları Neven en nichten Kinderen van zussen van de vader  
(zie schema 5.1). Deze zijn geschikt als 
huwelijkspartner voor de familie van de 
echtgenoot van de hala (zie schema 5.1). 
 

Hemşeri Dorpsgenoot/ streekgenoot/ 
provinciegenoot 
 

Een term met een sterk 'in-group'-
karakter, die markeert wie 'erbij hoort'(en 
wie niet). Het gebruik van bijnamen die 
aangeven waar iemand vandaan komt, is 
om dezelfde reden wijdverbreid. 



 245

Turks 
 

Nederlands Toelichting 

İç güvey 
 

Intrekkende schoonzoon  Als ouders zelf geen zoon hebben, trekt 
de echtgenoot van hun dochter bij hen in. 
Op deze manier verzekeren de ouders 
zich van zorg op hun oude dag.  
 

İftira Belastering Roddel die meestal betrekking heeft op 
vrouwen. Wraakneming door kwaad-
sprekerij als gevolg van ruzies. Roddel 
kan grote gevolgen hebben voor de 
positie van de belasterde vrouw binnen 
de familie.  
 

Kaynana Schoonmoeder  Zorgt voor de huishoudelijke opvoeding 
van de gelin, zodat deze haar taken over 
kan nemen als de schoonmoeder dit zelf 
niet meer kan doen. De schoonmoeder 
bepaalt wat er binnen het huishouden 
gebeurt. Er bestaat een sterke hiërarchie 
tussen schoonmoeder en gelin.  
 

Kayınbaba Schoonvader 
 

 

Kılıbık 
 

Pantoffelheld Wordt gebruikt als een man te veel naar 
zijn vrouw luistert. Het woord heeft een 
negatieve lading. De mannelijkheid 
wordt aangetast. (Van Dale: 'Iemand zit 
onder de plak.') 
 

Kız kaçırma, kaçışma Schaking van een meisje Een dergelijke 'schaking' kan gebeuren 
tegen de wil van het meisje (kız kaçırma) 
of met haar toestemming (kaçışma). Een 
schaking is het enige wat overblijft 
wanneer de ouders van de jongen dan 
wel beide ouderparen tegen het huwelijk 
zijn.  
 

Köy Dorp 
 

Dorp, maar ook: geboorteplaats van 
voorouders. Köy symboliseert de liefde 
voor het vaderland 
 

Parçalanmiş aile Verbrokkelde familie Aanduiding van Timur 1972 voor 
grootfamilie (drie generaties onder één 
dak) waarbij de middelste generatie niet 
compleet is door overlijden of scheiding 
van de echtelieden. 
 

Teyze 
 

Tante Zus van de moeder. 

Teyze çoçukları Neven en nichten Kinderen van zussen van de moeder. 
(zie schema 5.1) 
 

Töre Traditie/gewoonte  
 

Utanç Schaamte Schaamte speelt een belangrijke rol 
binnen de Turkse gemeenschap. Het is 
een middel voor sociale controle. Als je 
je afwijkend van de norm gedraagt, 
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

wordt door de gemeenschap opgelegd dat 
je je moet schamen. Bijvoorbeeld als je 
niet op een goede manier voor je ouders 
zorgt.  
Maar ook de rolverdeling bij de lichame-
lijke verzorging wordt bepaald door wat 
wel/geen schaamtegevoelens oproept. 
Mannen kunnen zorgen voor de schaam-
streek van hun echtgenote en van andere 
mannen; vrouwen voor die van hun 
mannelijke partner en van andere 
vrouwen.  
 

Vatan Geboorteplaats of vaderland 
 

Vatan is de plek waar je begraven hoort 
te worden. 
 

Yardım Hulp Yardım betreft hulp en/of ondersteuning, 
waarbij men niet eindverantwoordelijk is 
voor deze zorg, maar vooral zorgt dat 
bepaalde zaken goed blijven lopen: 
praktische hulp, zoals boodschappen 
doen, financiële zaken regelen et cetera.  
Ook sociale en emotionele steun valt 
hieronder. Yardım kent allerlei gradaties; 
zo zal de yardım van buren anders zijn 
en worden beoordeeld dan die van een 
broer. 
 

Yaşlı Oud Kan op twee manieren worden gebruikt, 
namelijk om aan te duiden dat: 
iemand door zijn/haar leeftijd veel 
ervaring en wijsheid heeft;  
de persoon niet meer goed weet wat 
hij/zij doet. Dit laatste wordt dan met de 
verwijzing 'hij/zij is yaşlı' goedgepraat. 
 

Yenge  Tante Echtgenote van een mannelijk familielid, 
zoals de vrouw van een broer of van een 
oom. 

Gezegdes/uitdrukkingen 

 
Turks Nederlands Toelichting 

 
Anasına bak, kızını al Kijk naar de moeder, trouw 

dan met de dochter. 
 

Als de moeder bekend staat als goede 
vrouw en echtgenote, wordt door de 
toekomstige schoonfamilie aangenomen 
dat de dochter van deze vrouw over 
dezelfde vaardigheden beschikt en 
hetzelfde (rol)gedrag vertoont. 
 

Dişi kuş yuva yapar De vrouwelijke vogel maakt 
het nest. 
 

De vrouw bepaalt het lot van het gezin. 
 

Elden ayaktan düşmek Van de eigen handen en 
voeten afvallen.  
 

Gebruikt als iemand niet meer voor 
zichzelf kan zorgen. Vanaf dat moment 
wordt deze gedefinieerd als 'oudere'.  
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Ele avuca düşmek In de handen van anderen 
vallen. 

Als je 'in de handen van anderen valt', 
ben je afhankelijk en kun je niet meer 
voor jezelf zorgen.  
 

Erkek evlat ocak 
tüttürüyor 

De mannelijke stamhouder 
zorgt ervoor dat de schoor-
steen blijft roken 

Deze uitdrukking komt van het platteland 
in Turkije. Als in de winter rook uit de 
schoorsteen komt, dan gaat het goed met 
de familie: zij beschikken kennelijk over 
voldoende brandstof. Komt er geen rook 
uit de schoorsteen, dan gaat het niet goed 
en heeft de familie het koud. Als de 
vader overlijdt, moet de zoon ervoor 
zorgen dat de schoorsteen van het huis 
van de vader blijft roken. 
 

Evde kalmış Thuisblijver 
 

Trouwen op jonge leeftijd geeft met 
name voor vrouwen meer zekerheid bij 
het vinden van een huwelijkspartner. Als 
een meisje op latere leeftijd trouwt wordt 
het moeilijk om een mannelijke huwe-
lijkskandidaten te vinden. Ze wordt dan 
'thuisblijver' genoemd: een vrouw die 
niet is verhuisd naar het huis van een 
echtgenoot en zijn familie. De term heeft 
een negatieve lading. 
 

Gelinlik etmek Het 'schoondochterschap' 
uitvoeren 

Een schoondochter moet respect hebben 
voor de hele familie, ook de verre fami-
lie, en dus rustig en bescheiden zijn en 
dienstbaar aan iedereen. 
De gelin staat op de onderste sport van 
de hiërarchische ladder. 
 

Komşu komşuya 
muhtaçtır 

Een goede buur is beter dan 
een verre vriend 

Binnen het ideaaltypische dorpsnetwerk 
bestaat de sociale plicht tot 'nabuurschap' 
voor niet-verwanten. 

 


