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The Color Cult and Its Relevance to Turkic Onomastic Science
Le culte de la couleur dans l’onomastique turque
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ÖZET
Türklerin tarih boyunca kulland›¤› özel adlarda renk adlar›n›n önemli bir yeri oldu¤u görülmektedir.
Bu çal›ﬂmada Türkler taraf›ndan özel ad olarak kullan›lm›ﬂ olan ve hâlâ kullan›lmakta olan renk adlar› incelenmiﬂtir. Ayn› zamanda incelenen adlarla Türk kültürü aras›ndaki iliﬂkiye de de¤inilmiﬂtir.
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ABSTRACT
If one looks at the proper names used by Turks throughout history, one notices that color names occupy
a significant place. This study analyzes the color names that were used and are still being used by the Turks
as proper names. Moreover, it investigates the relationship between these proper names and Turkic culture
in general.
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En eski dönemlerden itibaren ad
kavram› insanlar için çok büyük önem
taﬂ›maktad›r. Yap›lan incelemelerde
ad›n eskiden beri gerçekten de insanlar
için çok önemli bir kavram oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Birçok toplumda bir varl›¤›n ad›n› anmak onu ça¤›rmak anlam›na
geliyordu. ‹slâmiyet’te Allah’›n adlar› yerine s›fatlar› an›l›r. Ayn› duruma Hristiyanlar ve Budistlerde de rastlan›r. Almanlar ﬂeytan›n ad› olan Satan yerine
onu tersten söyleyerek Natas derler.
Frans›zlar da Diable yerine onun bozulmuﬂ biçimleri olan Diacre, Diantre gibi
ﬂekilleri kullan›rlar. Buradaki durum,
ad›n insanlar için taﬂ›d›¤› önemden kaynaklanmaktad›r (Aksan 1995: 415).
Hatta kimi toplumlar›n mitolojisinde varl›k ile sözcük, sözcük ile anlam birbirinden ayr›lmazlar; bir birlik olarak
görünürler. Sözcük, varl›¤›n bir simgesi,
ad› veya göstergesi de¤il; onun gerçek

bir parças›d›r. Her nesnenin özü adlarda
sakl›d›r. Adlara egemen olmay› baﬂaran
kimse nesneler üzerinde de egemenlik
kurar (Akarsu 1998: 15).
‹nsanlar önem verdikleri ﬂeylere ad
verirler; ad› olan ﬂeylere önem verirler.
Özellikle Türk kültüründe ad ve ad verme çok önemlidir. Çocuklara aile büyü¤ü
taraf›ndan ad verilmesi de bu önemi göstermektedir. Eski Türklerde ka¤an olan
kiﬂi yeni adlar ve unvanlar almaktad›r.
Belki de bu sayede, ald›¤› yeni ad ve unvanlarla ka¤an›n yeni bir kiﬂilik oldu¤u,
art›k s›radan bir insan olmad›¤› vurgulanmak istenmiﬂtir. Ayr›ca, Aalto’nun
belirtti¤ine göre Köktürkler atlar›na da
ad vermiﬂlerdir (Aalto 2000). Burada da
yine önem verilen ﬂeye ad verme durumu ortaya ç›kmaktad›r.
Dünyadaki dillerde, özel adlar genellikle tür adlar›ndan oluﬂur. Zamanla
bu kelime tür ad› olarak kullan›mdan
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düﬂüp sadece özel ad olarak kal›nca anlam› unutulur. Bazen de özel adlar dinî
etkenler sebebiyle yabanc› dillerden al›n›rlar; bu tür özel adlar›n anlam› ise ço¤u kere bilinmez. Burada, ﬂah›s adlar›
ile yer adlar›n› ay›rmak gerekecektir.
Çünkü yer adlar›n› oluﬂturan tür adlar›
genellikle kullan›mdan düﬂmemektedir;
kelime ayn› anda hem tür ad› hem de yer
ad› olarak kullan›lmaya devam etmektedir. Ayr›ca yer adlar› genellikle millîdir;
yabanc› dillerden al›nan yer adlar› çok
azd›r. Ancak, sonradan göç vs. sebeplerle gelinen co¤rafyalarda o yerin önceki
sakinlerinin dillerine ait adlar olabilir.
Anadolu’da Türkçe kökenli olmayan bu
türden yer adlar› mevcuttur.
Di¤er taraftan, çok fazla d›ﬂa aç›lmam›ﬂ olan toplumlarda özel adlar›n anlam›n› tespit etmek daha kolayd›r. Çünkü yabanc› dillerden girme adlar olmad›¤› gibi ço¤u zaman özel ad haline gelen
tür adlar› da kullan›mdan düﬂmemiﬂtir.
Kelime hem tür ad› hem de özel ad olarak kullan›lmakta oldu¤u için anlam› da
unutulmam›ﬂt›r. Bazen yabanc› toplumlarla dil, din, kültür vs. yönlerden karﬂ›l›kl› etkileﬂimde bulunmuﬂ olan toplumlarda da kimi özel adlar›n anlam›n› tespit etmek kolay olabilmektedir. Meselâ,
Türkiye Türkçesinde gül, çiçek, petek,
toprak, yaprak, fidan, bahar, nur, ›ﬂ›k,
mehtap, kaya, bulut, aslan, kartal, ﬂahin, do¤an, k›l›ç, özgür, devrim, savaﬂ,
bar›ﬂ gibi kelimeler hem tür ad› hem de
ﬂah›s ad› olarak kullan›lmaktad›r.
Özel ad durumuna geçen tür adlar›n›n hangileri oldu¤unu tespit etmek çok
da zor de¤ildir: Toplumlar genellikle hayatlar›nda önemli yer iﬂgâl eden ve de¤er verdikleri ﬂeylerin ad›n› özel adlar›nda kullanm›ﬂlard›r. Bu de¤er verilen ﬂey,
hayatlar›n›n maddî veya manevî her yönüyle ilgili olabilir. Türklerin kulland›k-
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lar› özel adlarda renklerin yeri önemlidir. Hatta, Türkler tanr›lar›n›n ad›nda
bile renk bildiren bir kelime kullanm›ﬂlard›r: Kök Teñri. Bunun yan› s›ra tarih
boyunca gerek ﬂah›s adlar›nda, gerekse
yer adlar›nda renk adlar›n›n s›kça kullan›ld›¤› görülür.
Dünya toplumlar›nda ve Türklerde
ad verme gelenekleri üzerine yap›lan çal›ﬂmalarda dinî adlar koyma; ünlü ve
sayg›n kiﬂilerin adlar›n› koyma, destanlarda, masallarda geçen adlar koyma;
yer adlar›n›, kavim ya da boy adlar›n›
koyma gibi e¤ilimlerden bahsedilmiﬂtir
(Aksan 1995: 440-442). Bu tür çal›ﬂmalarda renk adlar›n›n ﬂah›s ad› veya yer
ad› olarak kullan›m›na yeteri kadar de¤inilmiﬂ oldu¤u söylenemez. Bu çal›ﬂman›n konusu anlaﬂ›laca¤› üzere Türklerde
renk adlar›n›n özel ad olarak kullan›lmas› olacakt›r.
Renk adlar› bilhassa ﬂah›slarda,
özel ad olarak kullan›lm›ﬂ olabilece¤i gibi lâkap olarak da kullan›lm›ﬂ olabilir;
fakat özellikle Eski Türk kültürü ve ad
verme gelenekleri düﬂünüldü¤ünde ﬂah›s ad› ve lâkap kavramlar›n› birbirinden ay›rmak ve hangi kelimenin ﬂah›s
ad›, hangi kelimenin lâkap olarak kullan›lm›ﬂ oldu¤unu tespit etmek oldukça
güçtür. Günümüz mant›¤›yla bak›ld›¤›nda lâkap gibi görünen kimi kelimeleri, o
dönem için lâkap olarak de¤erlendirmek
mümkün de¤ildir. Bu sebeple her ikisi
için de “ﬂah›s ad›” tabiri kullan›lacakt›r.
Tabiî ki, yer adlar›nda böyle sorun yoktur.
Böyle bir konu için baﬂlang›ç olarak, Türk dili ve kültüründe renklerin ve
renk adlar›n›n yerine k›saca bakmak yerinde olacakt›r. Türk kültüründe renklerin tek bir anlam› olmam›ﬂt›r. Yerine göre temel anlam›n›n d›ﬂ›nda birbirinden
farkl› anlamlar› ve mefhumlar› ifade ethttp://www.millifolklor.com
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miﬂlerdir. Türkler aﬂklar›n›, sevinçlerini, üzüntülerini, kahramanl›k duygular›n› anlat›rken renklerden de faydalanm›ﬂlard›r. Bu da Türk kültürüne ayr› bir
zenginlik ve renklilik katm›ﬂt›r.
Türk dilinin en eski yadigârlar›
olan Köktürk Yaz›tlar›nda renk bildiren
kelimelerin çok fazla olmad›¤› görülmektedir. Türkçede renk adlar› sonraki dönemlerde ço¤alm›ﬂt›r. Hatta bu tür kelimelerin bir k›sm› yabanc› dillerden al›nmad›r. Köktürk yaz›tlar›ndaki renk adlar› ak, kara, boz, kök, sar›g, yaﬂ›l k›z›l
kelimelerinden ibarettir. Bunlar›n yan›
s›ra sadece at, rengi için kullan›lan torug
gibi kelimler de vard›r. Asl›nda Türkçedeki, renk adlar› genel olarak her ﬂey
için kullan›lanlar ve sadece at, s›¤›r gibi
hayvanlar için kullan›lanlar olmak üzere iki k›s›md›r. Hayvan donu için kullan›lan kelimeler Köktürk yaz›tlar›nda
çok fazla geçmese de di¤er dönem lehçelerinde oldukça fazlad›r; hatta genel
renk adlar›ndan daha fazlad›r ve en küçük ayr›nt› bile ayr› bir kelime ile adland›r›lm›ﬂt›r. Bu durum, Türklerin hayat›nda askerî ve iktisadî yönden at ve s›¤›r gibi hayvanlar›n çok önemli olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Hayvanlar›n
bu öneminden dolay›, genel renklerde
rastlanmayan ayr›nt›l› adland›rmalara,
hayvan renklerinde s›kça rastlanmaktad›r. ﬁöyle ki, “yeﬂil” ile “mavi”yi ay›rt etmeyen, tek bir kelime (gök < kök) ile ifade eden Türkler, hayvanlar söz konusu
olunca birbirine çok yak›n olan iki rengi
koñur ve doru (< torug) biçiminde iki
farkl› kelimeyle ifade etmiﬂlerdir.
Türk kültüründe renklerin as›l anlam› ve kullan›m› d›ﬂ›nda farkl› anlam
ve kullan›mlar› da vard›r. Meselâ, kara’n›n “kara haber”, “kara cahil”, “kara
k›ﬂ” gibi kullan›mlarda olumsuzluk ve
yo¤unluk anlamlar› vard›r. Ayn› ﬂekilde
http://www.millifolklor.com

ak’›n olumlu anlam›; gök’ün ululuk, kutsall›k anlam› vard›r.
Eski Türk inan›ﬂ›nda her ana yönün bir renk karﬂ›l›¤› da vard›. Kara kuzeyi, al ~ k›z›l güneyi, ak bat›y›, gök do¤uyu temsil etmekteydi. Bu sebeple, çeﬂitli yer adlar›nda renk bildiren kelimelerin kullan›m›na rastlan›r. Renk adlar›n›n yön bildirmesine Çin, Mo¤ol ve Hint
halklar›nda da rastlan›r. Çin inan›ﬂ›nda
bu yönlerin yan›nda merkezde de sar›
renk bulunur. Daha sonra Türkler de
merkez için alt›n kelimesini kullanmaya
baﬂlam›ﬂlard›r; bu da “sar›” demektir
(Gabain 1968; Ekrem 1996).
Renk adlar›n›n temel anlamlar›n›n
yan› s›ra yan anlam ve ça¤r›ﬂ›mlar›yla
kullan›m›n› ayr›ca renk – yön iliﬂkisi ve
bu iliﬂkinin yer adlar›na yans›mas›n› daha iyi aç›klayabilmek için her rengi tek
tek incelemek yerinde olacakt›r.
Ak: Türklerde ak, beyazl›¤› göstermekle beraber, temizlik, ar›l›k, büyüklük ve yaﬂl›l›¤› da ifade etmiﬂtir. Ak, devletin ululuk, adalet ve güçlülü¤ünün bir
sembolüdür. En eski Türk devleti say›lan Hunlarda ak renk, adalet ve güçlülü¤ü temsil etmiﬂtir. Devlet büyüklerinin
savaﬂlarda giydikleri elbise ak renklidir;
komutanlar s›radan askerlerden farkl›
görünmek için ak elbise giymiﬂlerdir.
Çinlilerle Hunlar aras›nda yap›lan savaﬂlarda Çin komutanlar›, beyaz giyinen
insanlar›n devletin ileri gelenleri oldu¤unu bildikleri için “Beyaz giyinen komutan› öldürürsek, Hunlar› da¤›tm›ﬂ
oluruz” diyerek sald›r›lar›n› onlar üzerine yo¤unlaﬂt›rm›ﬂlard›r. Cengiz Han da
ak elbise giyer ve ak ata binerdi. Selçuklular ve Osmanl›lardaki ak sancak da bu
gelene¤in devam›n› göstermektedir
(Ögel 2000: 377 - 378). Dede Korkut Kitab›nda geçen “ak alemlü” (DK, 240) tabiri bayra¤›n rengini de¤il, ululuk, kut-
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luluk, azamet ve yüceli¤i ifade etmektedir. Ayn› ﬂekilde “a¤ sakall› baba, a¤ pürçekli ana” tabirleri akl›¤›n önemini vurgulamaktad›r. Bugüne kadar gelen “ak
süt emmiﬂ olma” da Dede Korkut’ta bir
iyi dilektir (DK, 89; 93; 95).
Altay Türklerinde “ak ata”, destanlarda insanl›¤›n ulu babas› ve Hz.
Âdem’in karﬂ›l›¤› olmuﬂtur. Türk mitolojisinde devletin baﬂ›na milletin iste¤i ile
ve meﬂru bir ﬂekilde geçen hanlar için
“Ak Han” tabiri kullan›lm›ﬂt›r. “Kara
Han” ise devletin ve milletin baﬂ›na, zorbal›k veya hile yoluyla geçmiﬂ, meﬂru olmayan, kanun ve töre ile tan›nmayan
kimsedir (Ögel 2000: 381).
Renklerin duruma göre yön bildirdi¤ine yukar›da de¤inilmiﬂti. Ak rengin
karﬂ›lad›¤› yön “bat›”d›r. Özellikle, yer
adlar›nda, kavim ve boy adlar›nda geçen
renk adlar› bu aç›dan de¤erlendirilebilir.
Eski Türkçe döneminde ak ile kurulan
ﬂah›s ad›na pek rastlanmamaktad›r.
Kaynaklarda Eski Uygur Türklerinde
Ak P›ra (EUS, 9) ad› geçmektedir. Bunun yan› s›ra, ﬂah›s ad› d›ﬂ›nda kalan
özel adlarda biraz daha fazla görülmektedir. Tonyukuk yaz›t›nda bir ›rmak ad›
olarak Ak Termel geçmektedir. Burada
ak, yönle ilgili olabilece¤i gibi ›rma¤›n
temizli¤i, berrakl›¤› veya kutsall›¤›yla
da ilgili olabilir.
M.S. 5. yüzy›lda, bugünkü Horasan
civar›ndaki bir Altay kavmi için kullan›lan Ak Hunlar tabiri de, herhâlde bu
kavmin as›l anavatanlar›n›n do¤uda oldu¤unun bilinmesinden kaynaklanmaktad›r. Bundan dolay›, bu kavim “Bat›
Hunlar›” olarak düﬂünülmüﬂtür (Gabain
1968; Kafal› 1996). Ayn› ﬂekilde, Alt›nOrda Hanl›¤›n›n do¤u kanad› için GökOrda, bat› kanad› için ise Ak-Orda tabiri kullan›lm›ﬂt›r (Kafal› 1996).
Sonraki dönemlerde de ak kelimesi-
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nin özel adlarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Harzemﬂahlarda Ak ﬁah (TﬁA,
197) ad› geçmektedir. ‹lhanl›lar ve Timurlularda Ak Beg (TﬁA, 311), Ak Boga,
Ak Daﬂ, Ak Timur (TﬁA, 312), Ak Bigim
(TﬁA, 352) adlar› vard›r. Karakoyunlular ve Akkoyunlularda Agman Ogl› ve
Ak Togan (TﬁA, 265) adlar› kullan›lm›ﬂt›r. Abbasî ordular›nda görev yapan
Türk komutanlar aras›nda Ak Baﬂ ve Ak
Böri (TﬁA, 511) adlar› geçmektedir.
O¤uzlar1 aras›nda da ak ile kurulmuﬂ
özel adlar oldukça yayg›nd›r: Ak Arslan,
Ak Böri (TﬁA, 604), Ak Kuﬂ, Ak Sunkur
(TﬁA, 605), Akça Koca, Akça Apa (TﬁA,
694), Ak Baﬂ (Neﬂrî, 152), Ak Temür
(Neﬂrî, 110). Ayr›ca Fatih Sultan Mehmed’in hocas›n›n ad›n›n da Ak ﬁemseddin oldu¤u bilinmektedir. Selçuklu ve
Osmanl› döneminde ak ile kurulmuﬂ çeﬂitli yer adlar› da vard›r: Akça Hisar
(Neﬂrî, 649), Akça Liman (Neﬂrî, 177),
Ak Çay (Neﬂrî, 319), Ak Hisar (Neﬂrî,
525), Ak Saray (Neﬂrî, 791), Ak ﬁehr
(Neﬂrî, 209), Ak Yaz› (Neﬂrî, 739).
Günümüzde Türkiye’de köy, kasaba, ilçe gibi birçok yer ad›nda da ak kelimesi bulunmaktad›r. Köy adlar›nda:
Aka¤aç, akbaba, akbaﬂ, akbudak, akbulut, akb›y›k, Akda¤, Akduman, Akgelin,
Akgöl, Akgeçit, Akgedik, Akkaya, Akkoyunlu, Akkeçi, Akkeçi, Akköprü, Aksö¤üt,
Aksungur, Aktepe, Akyamaç, Aky›ld›z,
Akyurt, Akçadam, Akçadere, Akçagül,
Akçakavak, Akçak›ﬂla, Akçasö¤üt, Akçatarla, Akçasö¤üt vs. (YAK, 1-2). Belde ve
ilçe adlar›nda: Akçakent, Akçaova, Akda¤, Akkaya, Akçaabat, Akçada¤, Akçakale, Akçakoca, Akda¤madeni, Akhisar,
Akkuﬂ, Akseki, Akﬂehir, Akyaz› (YAK, 86;
96).
Kara: Kara kelimesi Türkçenin bilinen eski dönemlerinden beri kullan›lan
kelimelerinden biridir. Eskiden beri yerhttp://www.millifolklor.com
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yüzünün rengi “kara” olarak düﬂünülmüﬂtür. Orhun Yaz›tlar›nda yeryüzü için
yag›z yir tabiri kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzde de yeryüzünün denizler d›ﬂ›nda kalan
k›s›mlar› için kara kelimesi kullan›lmaktad›r2.
Kara kelimesi, renk anlam›n›n yan›
s›ra, büyüklük, ululuk, yo¤unluk, ﬂiddetlilik ve olumsuzluk, u¤ursuzluk anlamlar›n› da yüklenmiﬂtir. Meselâ, Ça¤atay
kültür çevresinde kara çerig büyük ve
yürüyüﬂ hâlinde olan ordu demektir. Kara orman, kara y›ﬂ gibi tabirler de “s›k
orman” manas›n› ifade etmektedir. Ayn›
ﬂekilde Dede Korkut Kitab›’nda geçen
kara da¤ da yüce ve gö¤e yükselen büyük da¤lar için kullan›lm›ﬂt›r (Ögel
2000: 442-443).
Dede Korkut Kitab›ndaki kara donlu kâfir (DK, 87) sözü Hristiyan keﬂiﬂlere iﬂaret etmektedir. Elbette, bu sözlerden, o ça¤daki bütün Hristiyanlar›n siyah elbise Türklerin de baﬂka bir renk
elbise giydi¤i sonucu ç›kar›lamaz. Buradaki kara veya kara donlu tan›mlamas›,
Hristiyanlar›n din ve duygu ayr›l›¤›n›n
belirtilmesi amac›yla veya onlar›n küçümsenmesi ve kötümsenmesi için söylenmiﬂ olmal›d›r. Yine Dede Korkut’ta
onlar için kara dinli, kara arpa ekmekli,
kara domuz daml› (DK, 161; 169) gibi
baﬂka sözler ve yak›ﬂt›rmalar da kullan›lm›ﬂt›r. Kara kelimesindeki ayn› olumsuz anlam› günümüzde de devam etmektedir. Meselâ, Türkiye Türkçesinde kullan›lan kara haber, kara gün tabirlerinde olumsuzluk vard›r.
Kara kelimesi kimi durumlarda güzellik, sevimlilik sembolü de olmaktad›r.
Türklerde kara kaﬂ, kara göz tabirleri
güzelli¤i ifade etmek için kullan›l›r. Ayr›ca ya¤›z delikanl› ifadesinde de yi¤itli¤in yan› s›ra güzellik ve sevimlilik de
vard›r.
http://www.millifolklor.com

Bütün bunlardan anlaﬂ›ld›¤›na göre, kara kelimesi bünyesinde çok çeﬂitli
anlam ve ifadeleri bar›nd›rmaktad›r. Bu
sebeple Türkçe özel adlarda en eski dönemlerden beri s›kça kullan›lm›ﬂt›r. Eski Türkçe döneminde Kara, Kara Bars,
Kara Buluk, Kara Çur, Kara Kan (ETY,
914), Kara Bakﬂ›, Kara Buga, Kara Kuñaz, Kara Tegin, Kara Temür (EUS,
167), Kara Kuﬂ (TﬁA, 84) gibi ﬂah›s adlar›; Kara Buluk, Kara Köl, Kara Señir,
Kara Yotukan (ETY, 914) gibi co¤rafya ve
yer adlar› kullan›lm›ﬂt›r. Köktürklerin
bat›s›nda bulunan Türkler için de Kara
Türgiﬂ (ETY, 914) tabiri kullan›lm›ﬂt›r.
Avrupa’ya giren Hunlar, Kuzey
Hunlar›n›n devam› oldu¤u için Macar
kaynaklar›nda Kara Hunlar diye bilinirler. Ayn› ﬂekilde, Osmanl› tarihinde Bo¤dan’›n kuzeyini ifade etmek için Kara
Bo¤dan tabiri kullan›lm›ﬂt›r (Kafal›
1996). Karahanl›larda Kara Kuﬂ (TﬁA,
120), Harzemﬂahlarda Karaca (TﬁA,
213) adlar›na rastlanmaktad›r.
Sonraki dönemlerde de kara kelimesi ve türevlerinin özel adlarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Karakoyunlu ve
Akkoyunlularda: Kara, Karaçuk, Kara
Kesek, Kara Koç (TﬁA, 270), Karaman,
Kara Paﬂa (TﬁA, 271). Timurlularda:
Kara Kisek O¤lan, Kara Han (TﬁA, 358),
Kara Köz Bigim (TﬁA, 359). Safevilerde:
Karaca ‹lyas, Karaca Sultan, Kara Güne, Kara Han (TﬁA, 247). Afﬂarla ve Kaçarlarda: Kara Han, Kara Mirza (TﬁA,
294). Memluklerde: Kara, Kara Arslan,
Kara Buga, Kara Demürtaﬂ (TﬁA,385),
Kara Kesek, Kara Kuﬂ, Kara Sunkur, Kara Pulat, Kara Tay, Kara Temür, Karaca,
Kara Göz (TﬁA, 386). Abbasî ordular›nda görev yapan Türkler aras›nda da kara ile kurulmuﬂ isimlere rastlanmaktad›r: Kara Tigin, Kara Togan (TﬁA, 486),
Kara Sunkur, Kara Taﬂ (TﬁA, 517).
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O¤uzlarda: Kara Göz, Kara K›z, Kara
Kuﬂ, Kara Sunkur (TﬁA, 646), Kara Tigin, Kara Togan (TﬁA, 647), Kara Arslan
Melik, Kara Budak, Kara Çekür, Kara
Dervend, Kara Göne, Kara Tüken Melik
(DK, 168), Karaça, Karaçuk (DK, 169),
Karaman (Neﬂrî, 45), Karaca Bey (Neﬂrî,
651), Karaca H›zr (Neﬂrî, 653), Kara
Mukbil (Neﬂrî, 243), Kara Rahman (Neﬂrî, 143), Kara Yülük (Neﬂrî, 611).
Selçuklular ve Osmanl›lar›n idaresindeki bölgelerde kara ve karaca kelimeleriyle kurulmuﬂ çeﬂitli yer adlar›na
rastlanmaktad›r: Kara A¤aç (Neﬂrî,
209), Kara Ba¤ (Neﬂrî, 349), Kara Burun
(Neﬂrî, 545), Karaca Hisar (Neﬂrî, 65),
Kara Feriye (Neﬂrî, 215), Kara Hisar
(Neﬂrî, 47), Kara Mürseller (Neﬂrî, 153).
Günümüzde Türkiye’de köy, kasaba, ilçe gibi birçok yer ad› da kara kelimesiyle kurulmuﬂtur. Köy adlar›nda:
Karaa¤a, Karaali, Karaarslan, Karaatl›,
Karababa, Karaba¤, Karabak›r, Karabo¤az, Karaboncuk, Karabulut, Karaburun, Karaçam, Karaçavuﬂ, Karadana,
Karademir, Karadikmen, Karado¤an,
Karaerkek, Karagüveç, Karakabak, Karakazan, Karak›z, Karama¤ara, Karao¤lak, Karaören, Karapir, Karasu, Karatepe, Karaurgan, Karavelet, Karayayla,
Karacaahmet, Karacahisar, Karacakuyu,
Karacahüyük, Karacaoba, Karacap›nar,
Karacasu vs. (YAK, 28-29). Belde ve ilçe
adlar›nda: Karacada¤, Karacaköy, Karacaören, Karaçay, Karaçay›r, Karadirek,
Karahasan, Karakurun, Karama¤ara,
Karao¤lan, Karabük, Karacabey, Karacasu, Karaköse, Karap›nar, Karataﬂ, Karayaz› (YAK, 91; 99).
Gök: Gök (< kök) kelimesi Eski
Türkçe döneminden beri birden fazla
rengi ifade etmiﬂtir. Daha çok “mavi” ve
“yeﬂil” için kullan›lsa da “boz”, “gri” gibi
renkler için de kullan›lm›ﬂt›r. Günümüz-
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de de Türkçenin çeﬂitli lehçe ve a¤›z seviyesindeki dil birliklerinde “mavi, yeﬂil,
boz, gri” gibi renkler için kullan›lmaktad›r. Eski Türkçe döneminden beri Türkçede “yeﬂil” için yaﬂ›l kelimesi kullan›lsa
da gök kelimesinin “yeﬂil” yerine kullan›m› günümüze kadar devam etmiﬂtir.
Gök renk eskiden beri ço¤unlukla
mukaddes say›lan ﬂeyler ve durumlar
için kullan›lm›ﬂt›r; mukaddes say›lan
ﬂeylerin rengi ço¤unlukla gök olmuﬂtur.
Gökyüzünün hem ad› hem de rengi göktür, suyun rengi göktür. Asl›nda, gök (<
kök) kelimesi Köktürk yaz›tlar›nda gökyüzünün ad›n› de¤il, rengini ifade etmek
için kullan›lm›ﬂt›r. Do¤rudan do¤ruya
gö¤ün ad› olarak kullan›lmas› daha sonraki dönemlere rastlar. Eski Türk dinî
inanc› sebebiyle kök “mavi” ve teñri “gökyüzü; Tanr›” kelimeleri Kök Teñri biçiminde birlikte çok fazla kullan›lm›ﬂt›r.
Daha sonra teñri kelimesi “gökyüzü” anlam›ndan s›yr›l›p tamamen “Allah” anlam›nda kullan›l›r hâle gelince yeri boﬂ
kalm›ﬂ ve kök kelimesi teñri kelimesinin
boﬂaltt›¤› “gökyüzü” anlam alan›n› doldurmuﬂtur. Eski Uygur Türkçesi döneminden itibaren kök kelimesinin “gökyüzü” anlam›nda kullan›m›na rastlan›r.
Gök renk Türkler için adeta hayat›n kendisidir. Gökyüzünün hem kendisidir hem de rengidir. ‹nsano¤lu gökten
gelir, ölünce yine gö¤e ç›kar. Gökyüzü bir
sonsuzluktur. Yeryüzünde ise hayat kayna¤› olan suyun rengidir, bütün bitkilerin rengidir. Bu sebeple, kutsal olan ﬂeylerin rengi ço¤unlukla gök olmuﬂtur;
rengi gök olanlar da kutsal olmuﬂtur.
Gök rengin s›n›rlar›n›n bu kadar geniﬂ
olmas› belki de kutsal ﬂeylerin rengi olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. S›radan
ﬂeyler ve durumlar için kullan›ld›¤›nda
gök renk ço¤unlukla “mavi” veya “yeﬂil”i
ifade eder. Boz, gri, k›r gibi renkler yerihttp://www.millifolklor.com
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ne kullan›mlar›nda ise bir kutsall›k, üstünlük veya önem verme vard›r. Gök böri3, gökçe sakal4, gök bidevî at5 gibi kullan›mlara bak›ld›¤›nda vas›fland›r›lan
nesnelerin renginin mavi veya yeﬂil olmas›n›n imkâns›z oldu¤u görülür. Bunlar›n kutsall›¤›na dikkat çekmek için
gök renk kullan›lm›ﬂt›r. Bunun sonucunda da gök rengin s›n›rlar› geniﬂlemiﬂtir.
Gök kelimesinin Türk ad biliminde
kullan›m›na Köktürk döneminden itibaren rastlan›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, kök kelimesi Köktürklerin tanr›lar›n›n ad›nda kullan›lm›ﬂt›r. Köktürk kelimesinde de kök vard›r. Kök Teñri ad›n›n
yan›nda Kök Türk ad›n›n kullan›lmas›,
Köktürklerin kendilerine kutsall›k, üstünlük ve tanr›sall›k atfetmek istemelerinden kaynaklanm›ﬂ olabilirler. Muhtemelen, bu sayede di¤er Türk boylar›na
kendi hakimiyetlerini kabul ettirmeyi
amaçlam›ﬂlard›r. Bütün bunlardan gök
rengin Eski Türklerin hayat›nda olumlu
ve önemli bir yere sahip oldu¤u sonucu
ç›kar›labilir.
Köktürk döneminde bir da¤ ad› olarak Kögmen ve bir nehir ad› olarak Kök
Üñ (ETY, 910) geçmektedir. Eski Uygurlarda da ﬂah›s ad› olarak Kök ve Kök Buka (EUS, 114) geçmektedir. Karakoyunlularda Gökçe Musa (TﬁA, 269), ‹lhanl›larda Kök Böri (TﬁA, 325), Timurlularda
Kök Boga (TﬁA, 360), Safevilerde Gökçe
Sultan (TﬁA, 246), O¤uzlarda Gökçe
(TﬁA, 653), Gök Taﬂ (TﬁA, 654) adlar›
kullan›lm›ﬂt›r. Dede Korkut’ta Gökçe Deñiz ve Gökçe Tag (DK, 122). Örneklerde
de görüldü¤ü gibi özel adlarda gök kelimesinin yan› s›ra zaman zaman gökçe
kelimesine de rastlanmaktad›r.
Türkiye’de de köy, belde ve ilçe düzeyindeki çeﬂitli yer adlar›nda da gök kelimesine s›kça rastlanmaktad›r. Köy adlar›nda: Göka¤aç, Gökbudak, Gökçam,
http://www.millifolklor.com

Gökdere, Gökdo¤an, Gökgöz, Gökköy, Gökova, Gökp›nar, Göksu, Göktarla, Gökyaka, Gökçea¤aç, Gökçeba¤, Gökçeçakmak,
Gökçeda¤, Gökçedere, Gökçeovac›k, Gökçepelit, Gökçesu, Gökçeyamaç, Gökçeyaz›
vs. (YAK, 22). Belde ve ilçe adlar›nda:
Gökçea¤aç, gökçebey, gökçeda¤, gökçeören, gökçesu, gökçeyaz›, gökdere, göksu,
göktepe (YAK 90).
Al-K›z›l: K›z›l kelimesine Köktürk
döneminden beri rastlanmaktad›r. Al kelimesi ise ilk olarak 11. yüzy›l kaynaklar›nda görülür. Bu kaynaklarda renk bildirmesinin yan›nda “bayrak” anlam›nda
da kullan›lm›ﬂt›r. Bu durum bayra¤›n
renginden ileri geliyor olmal›d›r. Kültür
tarihimizde al rengin olumlu kullan›mlar›n›n yan›nda olumsuz kullan›mlar›na
da rastlan›r. K›z›l renk ile al renk aras›nda kesin bir kullan›m fark›na gitmek
kolay de¤ildir. Her iki rengin de paralel
kullan›mlar› oldukça fazlad›r. Zaten bu
iki renk aras›nda çok belirgin bir fark da
yoktur; sadece ton fark› vard›r. Hatta ço¤u kere al ve k›z›l kelimeleri yak›n anlaml› olarak birbirlerinin yerine de kullan›l›rlar.
Eski Türk ve Mo¤ol kültüründe al
hanl›k sembolü olarak görülmüﬂtür.
Tahta ç›kacak olan han, al renkli kaftan
veya hilat giyerdi. Ayr›ca, Eski Uygurlarda devlet iﬂlerinde al damga kullan›lm›ﬂ; bu al damga daha sonra ‹lhanl›lara
onlardan da Osmanl›lara geçmiﬂtir
(Ögel 2000: 401-403). Hatta, günümüzde
Türkiye’de askerî kurumlarda bu gelene¤in devam› olarak hâlâ k›rm›z› renkli
mühürler kullan›lmaktad›r.
Uygur yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ olan O¤uz
Destan›’nda O¤uz Ka¤an›n ola¤anüstü
özellikleri anlat›l›rken gözlerinin al oldu¤u söylenir. Yine Çin kaynaklar›nda
Köktürk Ka¤an› Mukan Ka¤an’›n gözlerinin al oldu¤undan bahsedilir. Gözün al
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olmas›n›n bir kahramanl›k ve ola¤anüstülük anlam› taﬂ›d›¤› anlaﬂ›lmaktad›r
(Ögel 2000: 404). Altay ve Sayan da¤lar›
bölgesinde 7. - 8. yüzy›llarda yaﬂad›¤›
tahmin edilen bir Türk beyinin mezar›nda k›rm›z›, sar› ve yeﬂil renkli elbiseler
bulunmuﬂtur (Genç 1996). Ayr›ca, gerek
‹slâmiyet öncesinde gerekse ‹slâmî dönemde k›z›l renkli bayrak ve flamalar
ordu içerisinde di¤er renklerden daha
üstün say›lm›ﬂ ve daha çok kullan›lm›ﬂt›r (Ögel 2000: 425). Bütün bunlar›n sonucunda Türk kültüründe al rengin ka¤an, ka¤anl›k ve kahramanl›k ile özdeﬂleﬂen bir renk oldu¤u söylenebilir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî
bayra¤›n›n da al ~ k›z›l renkte oldu¤u bu
konuda dikkate al›nmal›d›r.
Bunlar›n yan› s›ra, yukar›da da belirtildi¤i gibi al renk olumsuz durumlar
ve kavramlar için de kullan›lm›ﬂt›r. Gebe ve lo¤usa kad›nlara kötülük yapan
ruh albast›, al kar›s› gibi isimlerle an›lmaktad›r. Bu kötü ruh hemen hemen bütün Türk gruplar› taraf›ndan bilinmektedir. Ayr›ca Dede Korkut’ta Deli Dumrul hikâyesinde Azrail için al kanatl› Azrail tabiri kullan›lmaktad›r. Yine eski
Türk mitolojisinde insanlara kötülük yapan al ~ k›z›l kurt motifi vard›r. Eski
Türk inan›ﬂ›nda gök kurt ne kadar olumlu vas›flara sahipse al ~ k›z›l kurt da o
denli olumsuz vas›flara sahiptir (Ögel
2000: 405-406).
Tarih boyunca çeﬂitli Türk devletlerinde al ve k›z›l kelimelerinin özel adlarda kullan›m›na rastlanmaktad›r. Memluklerde Al Bars, Al Demür, Al Melik
(TﬁA, 375); Abbasî ordular›nda K›z›l Tigin (TﬁA, 487), K›z›l et-türkî (TﬁA, 520);
O¤uzlarda Al Taﬂ (TﬁA, 695), K›z›l, K›z›l
Arslan (TﬁA, 650), K›z›lça, K›z›l Sar›g
(TﬁA, 651), K›z›l Ahmed (Neﬂrî, 745), K›z›l Koca (Neﬂrî, 599) gibi ﬂah›s adlar› tespit edilmiﬂtir.
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K›z›l ve k›z›lca kelimeleri Selçuklu
ve Osmanl› döneminde çeﬂitli yer adlar›nda da görülmektedir: K›z›lca Kule
(Neﬂrî, 637), K›z›lca Tuzla (Neﬂrî, 165),
K›z›l Hisar (Neﬂrî, 789), K›z›l A¤aç Yeñicesi (Neﬂrî, 565).
Türkiye’de köy, kasaba, ilçe gibi yer
adlar›nda al kelimesi pek fazla kullan›lmam›ﬂ; bunun yerine k›z›l tercih edilmiﬂtir. Köy adlar›nda: K›z›la¤aç, K›z›lahmet, K›z›lda¤, K›z›ldere, K›z›lgeçit,
K›z›lgüney, K›z›lhüyük, K›z›lkap›, K›z›lkaya, K›z›lma¤ara, K›z›lova, K›z›lsu, K›z›ltepe, K›z›lyurt vs. (YAK, 32); Belde ve
ilçe adlar›nda: K›z›lcada¤, K›z›lhisar, K›z›lören, K›z›lyaka, K›z›lcahamam, K›z›ltepe (YAK, 92; 99). Ayr›ca, Anadolu’daki
büyük bir ›rma¤›n ad›n›n da K›z›l›rmak
oldu¤u bu bahiste hat›rlanmal›d›r.
Yeﬂil: Yeﬂil renk için Eski Türkçe
döneminde yaﬂ›l kelimesi kullan›lm›ﬂt›r.
Fakat yaﬂ›l kelimesinin kullan›m› Eski
Türkçe döneminde çok yayg›n de¤ildir.
Yeﬂil için daha çok kök kelimesi kullan›lm›ﬂt›r. Kök kelimesi mavi, k›r, boz gibi
renkler için de kullan›lmas›na ra¤men
daha çok mavi ve yeﬂil için kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzde Anadolu a¤›zlar›nda ayn› biçimde kullan›lmaktad›r. Yaﬂ›l kelimesinin eserlerde yayg›n biçimde kullan›lmas› 11. yüzy›lda gerçekleﬂmiﬂtir. Genel Türkçede kullan›m alan› oldukça
yayg›nd›r; ça¤daﬂ lehçelerin büyük ço¤unlu¤unda kullan›lmaktad›r. Fakat
kök ~ gök kelimesinin yeﬂil renk için kullan›m› hâlâ devam etmektedir.
Kutadgu Bilig’de yaﬂ›l kelimesi
a¤aç, ›rmak, su, da¤, ova, y›ld›z gibi çeﬂitli tabiat varl›klar›yla yayg›n biçimde
kullan›lm›ﬂt›r. Bahar›n gelmesi tasvir
edilirken yaﬂ›l kelimesi kullan›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Kutadgu Biligde görülen yag›z
yir, yaﬂ›l suv tabiri de Köktürklerdeki
kutsal yir-sub anlay›ﬂ›n›n devam› olmal›d›r (Ögel 2000: 474).
http://www.millifolklor.com
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‹slâmî dönemde yeﬂil rengin olumlu
anlamlar› daha da artm›ﬂt›r. Hz. Muhammed’in sancaklar›ndan birinin rengi
yeﬂildir. Zamanla yeﬂil renk seyyidlerin,
evliyalar›n sembolü hâline gelmiﬂtir;
türbeler ço¤unlukla yeﬂile boyanm›ﬂt›r.
Kendilerini peygamber soyundan saymalar› sebebiyle Safevîlerin bayraklar›
da yeﬂil renkteydi (Genç 1996).
Yeﬂil (< yaﬂ›l) kelimesinin özel adlarda kullan›m›na Köktürk döneminden
beri rastlanmaktad›r. Bu dönemde Yaﬂ›l
Ügüz (ETY, 925) biçiminde bir nehir
ad›nda geçmektedir. Ancak, yeﬂil renk
yerine daha çok kök ~ gök kelimesi kullan›ld›¤› için özel adlarda yaﬂ›l~ yeﬂil kelimesinin kullan›m› çok yayg›n de¤ildir.
Fakat gök kelimesinin kullan›ld›¤› kimi
durumlarda “yeﬂil”in de kastedilmiﬂ olabilece¤i dikkate al›nmal›d›r.
Tarihî dönemlerde yeﬂil (< yaﬂ›l) kelimesinin özel adlarda kullan›m›na pek
rastlanmasa da günümüzde Türkiye’deki çeﬂitli yer adlar›nda kullan›ld›¤› görülür. Köy adlar›nda: Yeﬂilada, Yeﬂila¤aç,
Yeﬂilbahçe, Yeﬂilbarak, Yeﬂilbük, Yeﬂilçam, Yeﬂilçay, Yeﬂilda¤, Yeﬂildemet, Yeﬂildere, Yeﬂildurak, Yeﬂilgöl, Yeﬂilgüney, Yeﬂilhisar, Yeﬂilkale, Yeﬂilkuyu, Yeﬂilova,
Yeﬂilp›nar, Yeﬂilsu, Yeﬂiltepe, Yeﬂilvadi,
Yeﬂilyaka, Yeﬂilyayla, Yeﬂilyaz› vs. (YAK,
55); belde ve ilçe adlar›nda: Yeﬂildere, Yeﬂilkent, Yeﬂilova, Yeﬂilvadi, Yeﬂilyaz›, Yeﬂilyurt (YAK, 95; 102). Yine, Anadolu’daki bir ›rma¤›n ad› da Yeﬂil›rmak’t›r.
Sar›: Sar› renk Türk kültüründe çeﬂitli olumlu de¤erlerin yan›nda genelde
olumsuz bir de¤ere sahiptir. Ancak bahar veya tabiat tasvir edilirken sar›
olumlu anlamda kullan›l›r. Ayr›ca özellikle k›zlarda sar›ﬂ›n olmak güzellik alâmetidir. Bunlar›n d›ﬂ›nda hastal›klardan, büyük ve ölümcül çöllerden bahsedilirken hep sar› renk kullan›lm›ﬂt›r. Y›http://www.millifolklor.com

lan, ç›yan da sar› renkle an›l›r (Ögel
2000: 479-491). Fakat sar› renk bu tür
hayvanlar için belirleyici bir özellik de¤ildir. Muhtemelen bu türden hayvanlara yüklenen olumsuz özellikler sebebiyle
sar› renk kullan›lmaktad›r. Günümüzde
Anadolu’da k›rsal kesimde sar›n›n olumsuz anlam› hâlâ devam etmektedir. Hatta k›zlarda sar›ﬂ›nl›k bir güzellik unsuru
olarak kabul edilmez.
Cengiz Handan sonra sar› rengin
Türk dünyas›nda amblemlerde ve bayraklarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu
durum eski dönemlerde Mo¤ollar›n Çinden etkilenmiﬂ olmas›na ba¤lanabilir;
çünkü sar› renk Çin kültüründe kutsal
bir renktir, imparatorluk rengidir (Ögel
200: 479).
Türkçede sar› (<sar›g) kelimesi Eski Türkçe döneminde beri kullan›lmaktad›r. Sar› renk ile kurulan özel adlara
da Eski Türkçe döneminden beri rastlan›r: Sar›gç›r (ETY, 917), Sar›g (EUS,
197). Sonraki dönemlerde de sar›, saru,
sar›g, sar›ca, saruca gibi biçimlerde özel
adlarda kullan›lm›ﬂt›r. Harzemﬂahlarda
Sar›g Han, Saru Han (TﬁA, 225); ‹lhanl›larda Sar›ca (TﬁA, 328); Timurlularda
Sar› Bo¤a (TﬁA, 361); Safevilerde Saru
Beg (TﬁA, 251), Saru Han Beg, Saru Laçin (TﬁA, 252); O¤uzlarda Saru Kulmaﬂ,
Sogan Saru (DK, 260), Saru Çoban
(TﬁA, 185), Sar›ca, Saru Saltuk (TﬁA,
735), Saru Yat› (Neﬂrî, 71), Saruca Paﬂa
(Neﬂrî, 227), Saru Han (Neﬂrî, 51) gibi
ﬂah›s adlar›na rastlan›r..
Türkiye’deki çeﬂitli yer adlar›nda
sar› kelimesine rastlamak mümkündür.
Köy adlar›nda: Sar›abdal, Sar›ahmetler,
Sar›aliler, Sar›bahçe, Sar›bük, Sar›çal›,
Sar›dana, Sar›davut, Sar›erik, Sar›fatma, Sar›göl, Sar›halil, Sar›ibrahimli
Sar›kavak, Sar›mahmutlu, Sar›mehmet,
Sar›mustafalar, Sar›ömerli, Sar›süley-
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man, Sar›tarla, Sar›veli, Sar›yaka, Sar›yakup vs. (YAK, 43). Belde ve ilçe adlar›nda: Sar›beyler, Sar›bu¤day, Sar›göl,
Sar›kavak, Sar›konak Sar›köy, Sar›su,
Sar›kaya, Sar›kam›ﬂ (YAK, 93; 101)
Türkçede zaman zaman özel adlarda kullan›lan alt›n kelimesini de sar›n›n
s›n›rlar› içinde düﬂünmek gerekir. ﬁah›s
ad› olarak kullan›lmas›nda alt›n›n de¤erli bir maden oluﬂu etkili olmuﬂ olabilir; fakat yer adlar›nda bölgenin tabiî yap›s›n›n rengiyle ilgili olabilece¤i gibi,
renklerin yön ifade etmesiyle de ilgili
olabilir. Altun kelimesi de Eski Türkçe
döneminden beri özel adlarda kullan›l›r.
Köktürk ve Uygur döneminde Altun Tay
Sañun (ETY, 903), Altun Tamgan Tarkan (ETY, 903) gibi ﬂah›s adlar›n›n yan›
s›ra Altun K›r (ETY, 903) ve Altun Y›ﬂ
(ETY, 903) gibi yer adlar›nda da görülür.
Daha sonraki dönemlerde zaman zaman
özellikle ﬂah›s adlar›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Memluklerde Altun Boga, Altun Kuﬂ
(TﬁA, 375); O¤uzlarda Altun Baﬂ, Altun
Taﬂ (TﬁA, 698) adlar› vard›r. Bu tür özel
adlarda sar› ve altun’un olumlu de¤eri
ön plândad›r. Zaten sar›’daki olumsuz
anlamlar alt›n’da yoktur; alt›n her zaman olumlu anlamda kullan›lm›ﬂt›r. Ancak, kimi özel adlarda bulunan alt›n kelimesinin renklerle ilgili bir anlam taﬂ›mayabilece¤i; sadece alt›n›n k›ymeti sebebiyle kullan›lm›ﬂ olabilece¤i de göz ard› edilmemelidir.
Görüldü¤ü gibi renk adlar› yaz›l›
metinlerle takip edilebilen dönmelerde
Türk özel adlar›nda kullan›lm›ﬂt›r. Renk
adlar›na hem ﬂah›s adlar›nda, hem yer
adlar›nda hem de çeﬂitli etnik adlarda
rastlanmaktad›r. Bu kullan›mlarda renk
bildiren kelimeler gerçek anlamlar›yla
kullan›lm›ﬂ olabilece¤i gibi, renklerin
yukar›da bahsedilen farkl› anlamlar› ve
kullan›mlar› da düﬂünülmüﬂ olabilir.
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Bunu tespit edebilmek için her özel ad›
ayr› ayr› düﬂünmek gerekmektedir. Ayr›ca, çal›ﬂman›n baﬂ›nda da belirtildi¤i gibi özellikle ﬂah›s adlar›ndaki renk bildiren kelimeler bugünün mant›¤›yla bak›ld›¤›nda “lâkap” olarak düﬂünülebilir. Fakat eski Türk kültürü ve ad verme geleneklerinde “ﬂah›s ad›” ile “lâkap”› birbirinden ay›rman›n çok da kolay olmad›¤›
unutulmamal›d›r.
NOTLAR
1. Burada, Selçuklular›n ilk dönemlerinden
itibaren, Büyük Selçuklular›n hakimiyet sahas›ndaki O¤uzlar ile daha bat›ya göç eden Anadolu Selçuklu ve Osmanl› döneminde Anadolu’daki O¤uzlar
kastedilmektedir.
2. Yeryüzünün denizler ve göller d›ﬂ›nda kalan
k›sm› için kullan›lan kara kelimesinin Arapça kârra
kelimesinden geldi¤ini söyleyenlerin yan› s›ra bu
kelimenin Türkçe kara “siyah” kelimesi oldu¤unu
söyleyenler de vard›r (Eren 1999: 210). Kanaatimizce, burada bahsi geçen kara kelimesi ile “siyah” anlam›ndaki kara kelimesi ayn›d›r. Muhtemelen, yeryüzündeki kara parçalar›n›n renginin denizlerin
rengine göre daha koyu olmas›ndan dolay› kara kelimesi bu anlamda kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
3. Türk mitolojisinde kurdun ne kadar önemli
bir yeri oldu¤u bilinmektedir. Çeﬂitli destanlarda veya rivayetlerde geçen kurt ço¤unlukla gök renkte olmuﬂtur. O¤uz Ka¤an destan›nda O¤uz Ka¤ana yol
gösteren kurt gök renklidir, Ergenekon Destan›nda
Ergenekon’dan ç›karken k›lavuzluk yapan kurt da
gök renklidir. Ayr›ca, Anadolu Selçuklular›nda gök
bir kurdun k›lavuzlu¤unda Anadolu’ya geldiklerine
dair inan›ﬂlar rivayet edilmiﬂtir. Bu destan ve rivayetlerde kurt için gök rengin kullan›lmas› onun kutsall›¤›ndan ve ona duyulan sayg›dan kaynaklanmaktad›r. Zaten gök börü tabiri sadece yaﬂl›, tecrübeli, k›llar› k›rlaﬂm›ﬂ kurtlar için kullan›lm›ﬂt›r
(Ögel 200: 458 - 459).
4. Türklerde ak sakal, ak sakall› tabirlerinden
önce yaﬂl›l›k, tecrübelilik, bilgelik, yol göstericilik,
kurtar›c›l›k, kutsall›k gibi özellikler atfedilen kimseler için gök sakal, gökçe sakal, gökçin sakal tabirleri
kullan›lm›ﬂt›r. Burada da bu tür kullan›mlar o kiﬂilere duyulan sayg›dan verilen kutsall›ktan kaynaklanmaktad›r (Ögel 200: 460 - 461).
5. At, Eski Türklerin hayat›nda ﬂüphesiz en
önemli hayvand›r. Hayat› ak›nlarla ve savaﬂlarla geçen bir insan için at en yak›n arkadaﬂt›r. Bu sebeple
ata bir kiﬂilik ve kutsall›k verilmiﬂtir. S›radan olmayan, kutsall›k atfedilen atlar için gök s›fat› kullan›lm›ﬂt›r. Mete’nin Çin imparatoru ile yapt›¤› savaﬂlarda gök atlardan bahsedilir. Dede Korkut Kitab›’nda
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da gök bidevî at tabiri s›kça kullan›l›r. Burada söz
konusu olan atlar muhtemelen k›r renklidir; fakat
duyulan sayg› ve atfedilen kutsall›k sebebiyle gök ile
vas›fland›r›lm›ﬂlard›r (Ögel 200: 467 - 468).
KAYNAKLAR
Aalto, P., (Çev. E. Ayd›n), 2000, “Orhon Yaz›tlar›ndaki At ‹simleri Üzerine”, Türk Dili 587, s.
453-457.
Akarsu, B., 1998, Wilhelm von Humbolt’da
Dil – Kültür Ba¤lant›s›, ‹stanbul, ‹nk›lap Kitapevi.
Aksan D., 1995, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›
439.
Aksan, D., 1974, Anadolu’da Yer Adlar› Üzerine En Yeni Araﬂt›rmalar, TDAY-Belleten-19731974, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 406, s. 185-193.
Arat, R. R., 1979, Kutadgu Bilig III. ‹ndeks,
Ankara, Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Yay›nlar› 47.
Arat, R. R., 1987, Türkçede Cihet Mefhumu
ve Bununla ‹lgili Tabirler, Makaleler I, Ankara,
Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Yay›nlar› 65,
s. 180-203,.
Atalay, B., 1935, Türk Büyükleri ve Türk Adlar›, ‹stanbul.
Ats›z, N. – A. Naci, 1928, Anadolu’da Türklere Ait Yer ‹simleri, Türkiyat Mecmuas› I, s. 242-259.
Baskakov, N. A., (Çev. S. Kâz›mo¤lu), 1997,
Türk Kökenli Rus Soyadlar›, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 684.
Baﬂkan, Ö., 1989, Türkiye Köy Adlar› Üzerine Bir Deneme, TDAY-Belleten-1970, (= Türk Dil
Kurumu Yay›nlar› 319), s. 237-251.
Çoruhlu, Y., 2002, Türk Mitolojisinin Anahatlar›, ‹stanbul, Kabalc› Yay›nevi 169.
DK = Ergin. M., 1997, Dede Korkut Kitab› I.
Giriﬂ – Metin - Faksimile, Ankara, Türk Dil Kurumu
Yay›nlar› 169.
Ekrem, N., 1996, Hunlarda Renk ve Yön Bilgisi, Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116, s. 85 –
94.
Eren, H., 1989a, Türk Yer Adlar› Sökü,
TDAY-Belleten-1965, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›
246, s. 149-153.
Eren, H., 1989b, Yer Adlar›m›z›n Dili, TDAYBelleten-1965, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 246, s.
155-165.
Eren, H., 1999, Türk Dilinin Etimolojik Sözlü¤ü, Ankara.
ETY = Orkun, H. N., 1994, Eski Türk Yaz›tlar›, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 529.
EUS = Cafero¤lu, A., 1968, Eski Uygur
Türkçesi Sözlü¤ü, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 260.
Gabain, A., 1968, Renklerin Sembolik Anlamlar›, Türkoloji Dergisi C. III, Ankara, s.107-113.
Gencosman, K. Z., 1975, Türk ‹simleri Söz-

http://www.millifolklor.com

lü¤ü, ‹stanbul.
Genç, R., 1996, Türk Düﬂüncesi, Davran›ﬂ› ve
Hayat›nda Renkler ve Sar›, K›rm›z›, Yeﬂil, Nevruz ve
Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara, Atatürk
Kültür Merkezi Yay›nlar› 116, s. 41 – 48.
Hey’et, C., 1996, Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri, Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç],
Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116, 5562.
Januzakov, T. J. – K. S. Esbayeva, (Akt. N.
Aksu), 2003, Kazak Türklerinde Kiﬂi Adlar› (QazaQ
Esimderi), Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 826.
Kadaﬂeva, K., 1996, Kazak Medeniyetindeki
Semboller, Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116,
s. 95 – 97.
Kafal›, M., 1996, Türk Kültüründe Renkler,
Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara,
Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116, s. 49 – 54.
Karaa¤aç, G., 2001, Özel Ad Bilgisi, Türk Dili 593, s. 520-525.
Nerimano¤lu, K., 1996, Türk Dünya Bak›ﬂ›nda Reng, Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116,
s. 63 – 74.
Neﬂrî = Unat, F. R., M. A. Köymen, 1995,
Kitâb-› Cihan-nümâ. Neﬂrî Tarihi I - II, Ankara,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›.
Nurmemmet, A., 1996, Türkmenlerde Renk
Dünyas› ve Nevruz, Nevruz ve Renkler, [Haz. S. Tural, E. K›l›ç], Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar› 116, s. 75 – 84.
Oy, A., 1959, Dede Korkut Kitab›nda Kahramanlar›n Ad Almalar›, Türk Dili 99, s. 150-152.
Ögel, B., 2000, Türk Kültür Tarihine Giriﬂ 6,
Ankara, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar› 638.
Önder, A., 1982, Türklerde Renk Gelene¤i,
Türk Folkloru Araﬂt›rmalar›, Ankara, s. 125-131.
Örnek, S. V., 1975, Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma, ‹stanbul.
Sattorov, G., (Çev. N. Devlet), 1983, Yerli
Co¤rafî Adlar Sözlü¤ü, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar›
25, s. 188-199.
Scheinhardt, H., 1979, Typen türkischer
Ortsnamen, Heidelberg.
Sevinç, N. 1983, Gaziantep’te Yer Adlar› ve
Türk Boylar›, Türk Aﬂiretleri, Türk Oymaklar›,
Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› 25, s. 1-138.
Tekin, T., 2000, Orhon Türkçesi Grameri, Ankara, Türk Dilleri Araﬂt›rmalar› Dizisi 9.
TﬁA = Sümer, F., 1999, Türk Devletleri Tarihinde ﬁah›s Adlar› I - II, ‹stanbul, Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Vakf› Yay›nlar›.
U¤urlu, M., 1994, Zur Rolle der Schrift bei
der Standardisierung der Sprache, Dialog, s.79-87.
YAK = Gülensoy, T., 1995, Türkçe Yer Adlar›
K›lavuzu, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay›nlar› 618.

99

