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Yer adlar› bak›m›ndan Mo¤olca zengin
bir dildir. Mo¤ol ad verme kültüründe bir yere ad vermenin çok de¤iﬂik nedenleri olabilir.
Örnekse Kay›na¤ac› S›rada¤lar›nda (Khustain nuruu) oldu¤u gibi o yere özgü bir bitki örtüsü; ya da Demirli göl (Tömört gol) ve Tuz
Gölü’nde (Davst nuur) oldu¤u gibi o yerlerde
bulunan madenlere göre de ad verilebilir. Yer
adland›rmalar›nda hayvan, Bal›kl› Göl (Zagast nuur) ve aﬂiret, Eski K›z›lkayalar (Ööldiin Ulaan Khad) adlar›na rastlan›ld›¤› gibi say›lara da Yüz A¤açlar (Zuunmod) rastlamak
mümkündür. Ancak renkleri kullanarak ad
verme en ilginç ve en yayg›n yöntemlerden biridir.
Bu yaz›m›zda renk adlar› içeren yer adlar›n› inceleyip hangi renklerin hangi tür yerler için kullan›ld›klar›n› ve bu renklerin neleri simgelediklerini tart›ﬂaca¤›z. ‹ncelememize
temel olan yer adlar›n› Sh. Shagdar’›n Mongol
Gazarzuin Neriin Tovch Toli Bichig (Mo¤ol
Yer Adlar› Sözlü¤ü) adl› 1999 y›l›nda Ulan
Bator’da bas›lm›ﬂ çal›ﬂmas›ndan ald›k. Bu yap›t 4200’ü da¤, vadi ve bozk›r, 520’si ›rmak,
230’u göl ve 290’› çöl ad› olmak üzere yaklaﬂ›k
8000 yer ad› içeriyor.
Sözlükteki 8000 yer ad›n›n yüzde onundan biraz fazlas›n›, yani 830 tanesini incelemek için belirledik. Ama bunlar›n aras›ndan
ay›klad›klar›m›z oldu. Örnekse Kara Keçiler
Da¤› (Khar yamaat uul) veya Beﬂ K›rm›z›
Taﬂl› Da¤ (Tavan Ulaan Chuluut uul) adlar›nda oldu¤u gibi yer ad› ile do¤rudan iliﬂkisi olmayan renk s›fatlar›n› incelememize katmad›k. Beyaz Göl (Tsagaan nuur ) ya da Derin
Beyaz Göl (Tushig tsaagaan nuur) örne¤inde
oldu¤u gibi ayn› yerin iki veya daha fazla varyant› varsa onlardan sadece birini dikkate ald›k. Bu tür ay›klamalar yapmasayd›k inceleme listemiz alabildi¤ine uzam›ﬂ olacakt›.
Beyaz (tsagaan) Mo¤ol co¤rafya adlar›nda en s›k rastlan›lan renktir. ‹ncelememiz ‘en

beyaz yerlerin’ bozk›rlarda ve Gobi bölgesinde
oldu¤unu gösteriyor. Sükhbator oyma¤› 17 tane beyaz da¤a, 3 tane beyaz göle sahipken,
Dornod oyma¤›n›n 8 beyaz da¤› ve 4 beyaz
nehri vard›r.
K›rm›z›(ulaan) renginin geçti¤i co¤rafya
adlar›n›n ço¤u da¤lara aittir. Beyaz yerlere ek
olarak Gobi bölgesinde bir sürü de ‘k›rm›z›
yer’ var. 19 k›rm›z› gölün 12’si Dornogobi ve
Dundgobi bölgesinde bulunuyor.
Su kütlelerinin bulundu¤u/geçti¤i yerlere verilen adlarda, özellikle de akarsu adlar›nda siyah rengi s›k görülmüyor.
Mavi ya da lacivert (khökh) akarsu adlar›nda s›kça rastlan›lan bir renk de¤ildir.
Akarsu adlar›nda çok s›k rastlan›lan renk
aç›k mavi (tsenkher) rengidir. Ki bu renk ayn›
zamanda da¤lar için kullan›lan renkler içinde
en az görülenidir. Da¤lara yak›ﬂt›r›lan renk
laciverttir. Beﬂ tane aç›k mavi akarsuyumuz,
ama hiç aç›k mavi renkli gölümüz yoktur.
Da¤lar›m›z gibi göllerimiz de laciverttir. O zaman lacivert renginin kararl› bir denge durumunu, buna karﬂ›l›k aç›k mavi renginin bunun tersini yani karars›z bir denge durumunu simgeledi¤ini söyleyebiliriz.
Aç›k ya da koyu kahve rengini göl veya
nehir adlar›nda görmüyoruz. Bu iki renk yükseltiler, özellikle de da¤lar için kullan›l›yor.
Bu renklerin d›ﬂ›nda inceleme listemizdeki yer adlar›nda görünen di¤er renkler ve
görünme s›kl›klar› ﬂöyle: gri (buural) 27; alaca
(alag) 25; k›smen renkli (ereen) 20; sar›mt›rak
k›rm›z› (khongor) 20; aç›k mavi (tsenker)12;
k›rm›z›ms› (ukhaa)11; güneﬂ sar›s› (gyalgar
veya gyalaan) 10; yeﬂil (nogoon) 8; k›r (tsegeen)
7; siyah›ms› (khaltar) 6; k›z›l kahverengi (khaliun) 4; benekli (tsookhor) 2; pembe (yagaan) 2;
beyaz katk›l› renkler (zagal) 2; koyu gri (saaral) 1; süt beyaz› (tsekher) 1.
Renkleri kullanarak ad verme hala süren çok eski bir gelenektir. Mo¤ol yer adlar›n-
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daki renkler tipik olarak o co¤rafyada yaﬂayan insanlar›n ‘gördü¤ü’ renklerdir. 1957 y›l›nda Gobi Altay’›n en bat›s›nda volkanik bir
patlama sonucu ortaya ç›kan göllere ad verilmesi bunu do¤rulayan güzel bir örnektir. Bu
yeni üç göl aç›k yeﬂil, koyu yeﬂil ve siyaht›.
Bölgede çal›ﬂan bilim adamlar› bu üç göle s›ras›yla ﬂu adlar› yak›ﬂt›rm›ﬂlard›: Yeﬂil Bituut gölü (Bitüütiin nogoon nuur), Yeﬂil Uliastain gölü(Uliastain nogoon nuur), Kara Uliastain gölü (Uliastain khar nuur ). Fakat daha
sonra yörenin halk› bu adlar› be¤enmeyerek
onlar› de¤iﬂtirdi. Halk›n tercihi k›ymetli taﬂlardaki renklerden yanayd›, böylece göller s›ras›yla Göktaﬂ› ya da Turkuaz (oyu), Gökmavisi ya da Mine (nomin) ve Deniz Mavisi (Binderiya) gölleri oldu.
Renkler kimi durumlarda ana yönleri de
gösterirler. Bu amaç için en s›k kullan›lan
renkler ak, k›rm›z›, kara, lacivert ya da aç›k
mavi ve sar›d›r. Bu beﬂ temel renk bütün yer
adlar›n›n % 70’inde karﬂ›m›za ç›kar. Eski Mo¤ol ve Türk kültüründe bu beﬂ renk, merkez
ve dört ana yönü belirtmekte kullan›l›rlard›.
Sar› merkezi, kara kuzeyi, k›rm›z›(k›z›l) güneyi, ak bat›y›, mavi do¤uyu simgelermiﬂ. N.
L. Jukobskaya’ya göre Cengiz Han’›n soyundan gelenler bu renk-yön simgecili¤ini kullanarak Mo¤ol ‹mparatorlu¤unun bat› k›sm›na
Ak Saray (Cagan Orda), do¤u k›sm›na ise Mavi Saray (Köke Orda) diyorlarm›ﬂ. Benzer bir
biçimde Mo¤ollar geleneksel olarak Rus çar›na Ak Hanl›¤›n komutan› (Baatar Tsagaan
khaan) ve ayn› mant›kla bat›lar›ndaki Rus
topraklar›na Ak Rusya (Tsagaan Oros) derler.
A. Gabain ayn› renk- yön simgecili¤inin
Anadolu’ya göçen eden Türkler taraf›ndan da
sürdürüldü¤ünü söylüyor. Ona göre Karadeniz’deki ‘kara’ kuzey; Akdeniz’deki (Ege denizi dahil) ‘ak’ bat›; K›z›l Deniz’deki ‘k›z›l’ güney
anlam›na geliyor. Böyle örnekleri ço¤altabiliriz. Paul Pelliot da Çin’nin kuzeyinde Mo¤ol
ulusunun yükselme döneminden önce yaﬂam›ﬂ eski bir Mo¤ol kavmine K›dan’a Kara Kitai denmesini ayn› renk-yön iliﬂkisiyle aç›kl›yor. Ayn› mant›kla P. M. Melioranskii de Kara K›rg›zlar’a bu ad›n verilmesinin nedenini
Tian ﬁan da¤lar›n›n kuzey eteklerinde yaﬂam›ﬂ olmalar›na ba¤l›yor.
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Mo¤ol tarihi belgelerinde beﬂ renk uluslar› (tabun önge ulus) deyimine s›kça rastl›yoruz. Tipik olarak mavi Mo¤ollar’la, kara Tibetliler’le, sar› Türkler’le , k›rm›z› Çinliler’le
ve beyaz Koreliler’le özdeﬂleﬂmiﬂtir. Bunun
böyle olmas› Türkler’in bar›naklar›n›n rengiyle, Koreliler’in giyimlerindeki beyaz rengin
a¤›rl›¤›yla ve Mo¤ollar’›n ﬂaman inançlar›yla
aç›klanabilir.
Mo¤olca’daki renk adlar› baﬂka anlamlar da taﬂ›r. Örnekse Mo¤olca ve Türk dillerindeki kara sözcü¤ü;
1. kara mal ifadesinde oldu¤u gibi büyük anlam›na, (Kara mal Türkçe’de büyükbaﬂ
hayvan demektir. Mo¤olca’da kara mal ayn›
zamanda boda mal diye de bilinir)
2. Mo¤olca’daki güçlü f›rt›na (khar shuurga) ifadesinde oldu¤u gibi güçlü, sert, kuvvetli anlam›na,
3. Mo¤olca’daki içinde sadece et olan
çorba(khar shöl) ifadesinde oldu¤u gibi su kat›lmam›ﬂ, saf anlam›na,
4. Türkçe karasular› ifadesinde oldu¤u
gibi toprak, yer anlam›na,
5. Mo¤olca’daki çok say›da (khar myangan) ifadesinde oldu¤u gibi çok say›da, kalabal›k anlam›na da gelir.
Buraya kadar yazd›klar›m›zdan ﬂöyle
bir sonuç ç›karabiliriz. Koyu renkler büyük,
derin, yüksek ve kararl› dengeye sahip yerlerin adland›r›lmalar›nda; benzer bir mant›kla
aç›k renkler ise küçük, s›¤, alçak ve karars›z
dengenin veya daha kolay de¤iﬂebilirlik özelli¤i gösteren yer adlar›nda gözleniyor.
Mo¤olcadaki yer adlar›na iliﬂkin di¤er
ilginç husus s›fatlar›n s›ras›yla igilidir. Mo¤olca’da s›fatlar ad›n önüne getirilir ve s›fatlar›n s›ralan›ﬂ› s›k› bir kurala ba¤l›d›r. Bu kurala göre en önce say› s›fatlar›, sonra büyüklük küçüklük bildiren s›fatlar ve en son yani
ada en yak›n olarak renk bildiren s›fatlar gelir. Üç büyük kara taﬂ (gurvan tom khar chuluu) bu kurala uyan bir örnektir. Co¤rafi adland›rmalarda bu kural esneklik gösterir. Yani listemizde daha birço¤unu bulabilece¤imiz
ﬂu örneklerdeki gibi s›fatlar›n s›ras› de¤iﬂir:
kara yüksek da¤ (khar öndör uul) ve k›rm›z
yüksek da¤ (ulaan öndör uul).
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