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IDIR L YER ADLARINDA KULLANILAN RENK ADLARI
ÜZERNE BR NCELEME
A Study On The Names Of The Color Used For The Names Of The Places In Idr
Eyup Sertaç AYAZ
*
Selin AYAZ
ÖZET
Renklerin yaammzda çok önemli bir yeri vardr. Renklerin, insanlarn ruhsal ve
fiziksel halleri üzerindeki etkileri artk günümüzde kabul gören bir olgudur. Renklerin
bireylerin çeitli psikolojik dürtü, güdü ve ihtiyaçlar üzerinde de etkili olduu, yaplan çeitli
deneylerle kantlanmtr. Örnein; turuncu, krmz ve sarnn itah açc etkisi olduu; mavi,
turkuaz ve yeilin susuzluk duygusunu arttrd, krmznn ve eflatunun cinsellik güdüsünü
arttrd, pastel tonlarn annelik ve efkat duygusunu çartrd, mavi ve yeilin sessizlik,
sükûnet duygusunu çartrd saptanmtr. Yaplan çeitli aratrmalarda, mor, krmz,
altn sars ve siyah gibi renklerin saygnla önem veren kiiler tarafndan tercih edildii
görülmütür. çinde bulunduumuz modern çada renklerin insanlar üzerindeki etkileri tüm
çevrelerce kabul görmü ve renkler tüm sektörler tarafndan hedef kitlelere yönelik amaçlar
dorultusunda kullanlmaktadrlar. Mesela; krmz rengin itah açc özellii bilindiinden
dünyadaki gda firmalarnn hemen hemen hepsinin logolarnda krmzy tercih ettiklerini
görüyoruz. Krmznn aksine mavi, yeme içgüdüsünü engelleyen bir renk olduu için
lokantalarda pek kullanlmaz. Mavi renk gökyüzünün ve denizin simgesidir; huzuru temsil
eder ve sakinletirir. Bu yüzden özellikle erkek çocuk odalar için mavi genellikle tercih
edilen bir renk olmutur. Ayn zamanda çou ülkede intiharlar engellemek için köprü
ayaklar maviye boyanr. Sar renk geçiciliin ve dikkat çekiciliin ifadesidir. Bu yüzden tüm
dünyada taksiler dikkat çekmesi, geçici olduunun alglanmas için sar renktedir ve araba
kiralama firmalar logolarnda hep sar rengi kullanrlar. Var olma ve bakaldrn rengi olan
siyah, gücü ve tutkuyu temsil eder. Bu nedenle, tüm makam araçlarnda siyah kullanlr.
Beyaz renk ise özellikle hastaneler, ilaç ve temizlik firmalar gibi salk ve hijyeni
vurgulamak isteyen kurulularda en çok tercih edilen renktir.
Renk, iletiimin önemli bir aracdr. Mesaj tar. Anlalmas, benimsenmesi kolay bir
ifredir. Türklerde renklerin, bilinçalt çarmlaryla dolu anlamlar vardr. Hatta gerçeksomut görünen rengini, bilinçalt anlaml renkten ayrmak için iki ayr dilden farkl kelimeler
kullanrz; siyah elbise siyah boya gibi Arapça kökenli ‘siyah’ sözcüünü kullanrken mecazi
anlam tayan ifadelerde siyah deil öztürkçe ‘kara’ kelimesini kullanrz. Kara bahtm, kara
sevda, karabasan gibi. Türkçede süt beyazdr, elbise beyazdr ama duygusal çarmda
‘anamn ak sütü kadar helal’ deriz. Bayrak krmzdr; fakat ‘al bayrak’ olunca vatan-milletSakarya çarm yapar.
Renkler tarih boyunca her alanda kullanld gibi ayn zamanda insanlarn renklere
yükledikleri anlamlar dorultusunda yer ve kii adlar oluturmak için de kullanlmtr.
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Aratrma Görevlisi sertacayaz@hotmail.com
* Kafkas Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Saysal Yöntemler Anabilim Dal, Aratrma Görevlisi ,
selin.ayaz@yahoo.com
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Günümüzde renk adlaryla oluturulmu çok sayda corafi yer ad olduunu görmekteyiz. Bu
gün Türkiye Türkçesinde renklerle kurulan 40.000 kadar yer adnn bulunmas Türkçenin bu
açdan ne kadar zengin olduunu gözler önüne sermektedir. Yer ad aratrmalarndan sadece
geçmie ait bilgiler edinilmekle kalmamakta, dil tarihine, yerleme tarihine, ülkenin etnik
yapsna ilikin önemli sonuçlar da elde edilmektedir. Anadolu’da Türk tarihinin gerçek
durumunu ortaya koyan tarihî belgeler yannda, corafî belgeler de oldukça önemlidir.
Herhangi bir kavmin, bir boyun nerelere kadar yayld, nerelerde yaad gerçeklerini, o
kavim veya boyla ilgili corafî belgeler niteliinde olan yer adlarndan örenebiliriz. Idr
ilimizde de doada var olan renkler, bu renklere insanlarn tarih boyunca yüklemi olduu
anlamlar çerçevesinde yer adlar oluturmak için kullanlmtr. Bunlardan bazlar; Karata,
Akyumak, Kzlkule, Sar Abdal köyleridir.
Bu çalmada; Adbilimin bir dal olan Yeradbilim’de renklerin kullanlmasnn altnda
yatan psikolojik, corafi, kültürel, tarihsel ve geleneksel nedenler özellikle Idr ili esas
alnarak Türk Adbilim’i balamnda incelenecektir.
Anahtar sözcükler: renk, adbilim, yer adlar, kültür.
ABSTRACT
Colors have an important place in our life. The impact of colors on people's mental
and physical state is still acceptable today. Psychological motives of the individuals in a
variety of colors, has an effect on the motivations and needs has been proven by various
experiments. For example, That orange, red and yellow have appetizing effect; blue, turquoise
and green increases Thirst feeling; red and purple increases sexual motive; pastel tones evokes
motherhood and the compassion; blue and green evokes quiet, calm emotions is determined.
In various studies, it is seen that purple, red, gold and black are preferred by the people who
give importance to the regard. In modern times we are in effect on people of color recognized
by all circles and colors for all the sectors targeted by the masses are used for purposes. For
example we see that the red color known for appetizing effect is used by food companies in
the world to feature, almost all of them would prefer to see the logo in red. Unlike red, blue,
because instinctively avoid eating in restaurants is a color not used much. Blue color of the
sky and the sea is a symbol, represents peace and calm. For this reason, especially boys’ room
was preffered blue. In most countries, for preventing suicides, bridges are painted blue.
Yellow color is an expression of attraction and attention of impermanence. Attention of taxis
all over the world therefore, are yellow for temporary perception that car rental companies
and their logos are always a yellow color. The black color of existence and the vision of
revolt, it represents power and passion. Therefore, all authorities in their vehicles is black.
White color, especially hospitals, pharmaceutical companies, such as cleaning and health and
hygiene in the organization would like to emphasize is the most preferred colors.
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Colors are important means of communication. They carry messages. Understanding,
adoption is a simple password. In Turkey the colors, meaning there is full of subliminal
associations. Even the fact-specific display colors, the unconscious sense of color to
distinguish the two different languages different from the words we use, black dress black
paint Arabic 'black' the word when using the figurative sense, the phrase in the black, 'black'
the word we use. I cursed the land, dark passion, such as nightmares. Turkish Milk white,
white dress, but the emotional connotations 'to my mother's milk flow halal', we say. Are red
flags, but get the flag 'when seems like home-folks-Sakarya.

Colors have been used throughout history in all areas at the same time they are
uploaded to the human sense of color and people in line were also used to create names.
Today, many created with color names that shows the geographical place name. Founded in
Turkish of Turkey today with 40,000 colors in the name of the place of Turkish language is so
rich in this respect, what is laid before the eyes. Where only the name of research of the past
do not remain knowledge, language, history, settlement history, the country's ethnic structure
is also obtained important results. History of Anatolia, the Turkish historical documents that
reveal the actual situation as well as geographical documents is also very important. Of any
nation, where a neck is extended, where the reality of living in that nation, or fetch documents
about the geographical place names in the nature of which we can learn. Igdir province is in
the nature of our colors, these colors have been installed throughout the history of people
within the meaning of place names have been used to create. Some of them, are Karata,
Akyumak, Kzlkule, Sar Abdal villages.

In this study, which is a branch of Turkish onomastics, colors have the use of
geology in the underlying psychological, geographical, cultural, historical and traditional
reasons, in particular on the basis of Igdir province, will be examined in the context of
Turkish Onomastics.
Key words: color, onomastic, place names, culture.
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AD VE ADLANDIRMA
Adlandrma insann ‘bilme’ isteiyle içgüdüsel olarak ortaya çkmtr. nsan bildii
eyi sever, bildii eye hükmedebilir, bilmedii eylerden korkar, uzak durur ve bu süreçte
bilmediklerine yabanclar. nsanolu var oluundan beri öncelikle kendisini daha sonra
yakn çevresini tanmaya ve adlandrmaya balamtr. Ad, varln bir simgesi, sözcüü veya
göstergesi deil; onun gerçek bir parçasdr. Yani ad, insan için varln kendisidir. nsan var
olan eyleri ad vastasyla ‘bilir’. Adlandrma insan için o eyi ‘bilmektir’.
Nesnelere hükmetmenin temeli onlar adlandrmaktr. Nesnelere ad verme yani onlar
bilme insana egemenlik duygusu ve ayrcalk da hissettirir. Varlklarn isimlerinin örenilmesi
ile ilgili kutsal kitaplarda da Âdem’e eyann adlarnn öretildii ve bunun meleklere göre bir
üstünlük olduu bildirilir.1
Adlandrma insann deer verme, ciddiye alma gibi duygularnn da bir yansmasdr.
Nesneleri birbirinden ayran en önemli ey, adlardr. Ad, bir kimseyi, bir eyi anlatmaya,
tanmlamaya, açklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim anlamndadr.2
nsan kiilere, nesnelere, duygularna, doaya, hayvanlara, yaad yere, corafi
ekillere, hissettii, duyumsad, gördüü her eye ad verir. Bu adlandrmalar neye göre,
niye, nasl, neyden etkilenerek yaptklar önemli bir konudur. üphesiz ki adlandrma insann
tarihsel, kültürel, psikolojik, ekonomik, görsel ve algsal birçok kavramyla çok yakndan
ilgilidir. te insann ad verme sürecindeki eilimlerinin sebep-sonuç ve çkarmlarn
inceleyen bilim dal ‘Adbilim’dir.
Adbilim (Onomastik), genellikle her dilde özel ad saylan öeler üzerinde duran ve
özel adlar köken bilgisi, tarihsel gelime yönünden ve çeitli dil ve kültür sorunlar açsndan
inceleyen bilimdir.3 Ad bilimi; canllarn, nesnelerin ve kavramlarn, ksacas çevremizde
gördüümüz ve algladmz her eyin adyla ilgilenen bilimin addr. 4
Adbilim çalmalar içinde bütün dünyada en geni yeri, Yeradbilim (Toponomi) alr. 5
Yer adlar bilimi, yer belirten özel adlar inceleyen bilim daldr.6 Yerleim merkezlerine
verilen adlarn konuluundaki etkenlerin incelenmesi - ülkeden ülkeye ayrmlar bulunmakla
birlikte bütün dünyada birtakm ortak eilimlerin bulunduunu göstermektedir. Örnein her
ülkede, ad verme srasnda yerleim yerinin durumu, konumuyla, orada bulunmu, egemenlik
sürmü ünlü bir kimseyle, çevrede yaygn mesleklerle, çevredeki bir göl, akarsu ya da antla
iliki kurulduu görülmektedir. 7 Batda adbilimin bir alt kolu olarak gelimeye balayan yer
adlar bilimi, yalnzca dilbilimin konusu olarak kalmam, tarih, sosyoloji, antropoloji,
biyoloji gibi deiik bilim dallarnn da ilgilendikleri bir alan olarak dikkati çekmitir.

1 Kuran- Kerim, Bakara-31
2 Türkçe Sözlük, TDK Yay.,C.I, Ankara 1998, s.19
3 Doan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara 2000, s.32
4 Saim Sakaolu, Türk Ad Bilimi I, TDK Yay., Ankara 2001, s.9
5 Doan Aksan, a.g.e., s.101
6 Berke Vardar, Açklamal Dilbilim Terimleri Sözlüü, Multilingual Yay., stanbul 2002, s.224
7 Doan Aksan, a.g.e., s.107
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Veriliinde pek çok etkenin bulunduu yer adlar bir corafyann, toprak parçasnn oraya
yerleen halklar tarafndan vatanlatrlmasnn ilk ve en önemli aamasn tekil eder.8
Bu çalmada, Adbilimin bir dal olan Yeradbilim’de renklerin kullanlmasnn altnda
yatan psikolojik, corafi, kültürel, tarihsel ve geleneksel nedenler özellikle Idr ili esas
alnarak Türk Adbilim’i balamnda incelenecektir.

IIK VE RENK
Albert Einstein’in dedii gibi "Karanlk diye bir ey yoktur karanlk n
yokluudur". Ik, görebilmemizin temel kaynadr. Eer k olmasayd hiçbir ey
göremezdik.9 Renk, n deiik dalga boylarnn gözün retinasna ulamas ile ortaya çkan
bir alglamadr. Bu alglama, n maddeler üzerine çarpmas ve ksmen sourulup ksmen
yansmas nedeniyle çeitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandrlr. Tüm
dalga boylar birden ayn anda gözümüze ularsa bunu beyaz, hiç k ulamazsa siyah olarak
alglarz.10
Renksizlik karanlk demektir. Ik olmadan renk olmaz. Renksiz bir dünya zifiri
karanlk bir yerdir. Renk n varlyla var olur. Güne  yani beyaz k, saydam bir
cisim olan prizmadan geçirilerek bir ekran üzerine düürülürse, ekran üzerine düen n
artk beyaz olmayp, gökkuanda gördüümüz yedi renk na ayrld görülür ki buna
‘Spektrum’ ya da ‘Tayf’ denir. Beyaz n krlmasyla oluan bu yedi renk: “Krmz,
turuncu, sar, yeil, mavi, lacivert ve mor”dur.11 Bu temel renklerin karm gördüümüz
milyonlarca deiik rengi oluturur. Aslnda beyaz k bilindii gibi görülebilen
spektrumdaki bütün renklerin karmdr. Ik kayna görülebilir, ancak k görülemez.
I, ancak bir cisimden yansyorsa görebiliriz. Objelerin üstüne düen k içindeki renklerin
bir ksm, obje tarafndan emilir ve bir ksm da yansyarak gözümüz tarafndan alglanr.
Örnein krmz bir elma, üstüne düen  emer ve yanstt k içindeki krmz rengin
dalga boyu dierlerine göre fazla olduu için gözümüze krmz görünür.12
Renk u üç sistemde incelenir:
a) Psikolojik sistemde renk: Beynimizde uyanan bir duyumdur.
b) Fizyolojik sistemde renk: Çeitli k cinslerinin göz retinas üstündeki sinirler vastasyla
oluturduu fizyolojik olaylardr. Sinir sistemlerimizde renk mevcuttur.
c) Fiziksel sistemde renk: In hangi dalga uzunluklarn hangi oranda bulundurduuna dair,
ölçülerle rakamlarla ifade edilebilen deerleridir. Göz bu dalga titreimlerini renk sinirleri
vastasyla beyne gönderir ve renk görülür. Ksaca, n göze gelmesi fiziksel, bu nlar
karsnda gözde meydana gelen ilemler fizyolojik, nlarn gözde alglanmas olay
psikolojik olaydr. 13

8 Ali Akar, Renge Bal Yer Adlandrmalarnda Mula Örnei, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, s. 51
9 http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k, Eriim Tarihi: 16.06.2010
10 http://tr.wikipedia.org/wiki/Renk, Eriim Tarihi: 16.06.2010
11 Recep Yaman, Demir Anadol, Reprodüksiyon ve Klie Teknolojisi, Milli Eitim Yaynevi, stanbul 1984, s. 229.
12 Erol Gül, Karton-Bask-Kutu Etkileimleri ve Karton Ambalaj, Kartonsan A.. Yaynlar, Mays 2001, s. 48.
13 Mehtap Duran Saocak, Ergonomik Tasarmda Renk, , Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(1), s. 78, Edirne 2005
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RENKLERN NSANLAR ÜZERNDEK PSKOLOJK ETKLER
“Renklerin ifade ettii anlamlar az veya çok insandan insana deimekle birlikte, bu
konuda kültür ve medeniyet ekseninde genel bir bak açs olumutur. Bak açlarnn
oluumunda rk, corafya, iklim artlar, yaam tarzlar, ekonomik artlar, siyaset, düünce ve
inanç gibi pek çok faktörün etkisi vardr.”14
Renklerin bireylerin çeitli psikolojik dürtü, güdü ve ihtiyaçlar üzerine de etkili
olduu, yaplan çeitli deneylerle ortaya çkartlmtr. Örnein açlk duygusu üzerinde
turuncu, krmz ve sarnn itah açc etkisi olduu; mavi, turkuaz ve yeilin susuzluk
duygusunu arttrd, krmznn ve eflatunun cinsellik güdüsünü arttrd, pastel tonlarn
annelik ve efkat duygusunu çartrd, mavi ve yeilin sessizlik, sükûnet duygusunu
çartrd saptanmtr. Yaplan çeitli aratrmalarda, mor, krmz, altn sars ve siyah gibi
renklerin saygnla önem veren kiiler tarafndan tercih edildii görülmütür.15
Psikolojik etkilerine göre renkler scak ve souk olarak snflandrlr. Scak renkler,
dalga boyu yüksek olan sar, krmz ve turuncudan oluur. Bunun yan sra dalga boyu daha
düük olan souk renkler ise mavi, mor ve yeildir. Scak renkler daha çabuk
alglanabildikleri ve görsel düzen içinde görünebilir olduu için bize yakn olma hissi
uyandrr. Scak renkler, izleyeni uyarr ve neelendirir. Fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi
arttrr, metabolizmay hzlandrr; fazlas ise heyecan, yorgunluk, iddet, saldrganlk ve
younlama güçlüü yaratabilir. Turuncunun da dönüklük, giriimcilik, sosyallik salad,
sarnn effaflk, hafiflik, serbestlik duygusu uyandrd da ortaya konmaktadr. Scak renkli
cisim ve mekânlarn daha yaknda ve büyük göründükleri bilinir. Örnein büyük mekânlarn
küçük görünmesi istendiinde scak renkler kullanlmas uygun olduu gibi, küçük
mekânlarn da souk renklerle boyanarak daha büyük alglanmas salanabilir. Souk renkler
ise uzaklk hissi dourur. Yattrc ve dinlendiricidirler; güven, huzur, üretkenlik,
sorumluluk, düzen, ferahlk, bar, özgürlük gibi duygular çartrrlar. Düzeni ve rahatlk
duygusunu çartrmas nedeniyle resmi giysiler ve üniformalarda mavi tercih edilir; hastane
odalarnda, ameliyat giysilerinde parlamay önlemesinin yannda, negatif enerjiyi almas,
güven ve huzur telkin etmesi nedeniyle de yeil kullanlr. Souk renkler ar dozda
kullanldklarnda ise kasvetli, hatta moral bozucu, bir etki yaratabilirler; tembellik,
arkanllk, hayalperestlik, duygusallk uyandrabilirler. In tamamen yutulduu ya da
yanstld birer renksizlik durumu olan siyah ve beyazn ise meydana getirdii baz
psikolojik çarmlar söz konusudur. Siyah güç, tutku, otorite, ciddiyet, resmiyeti temsil
ederken; beyazn temizlik, saflk, istikrar, teslimiyet gibi çarmlar söz konusudur. Gelinlik
ve hemire giysilerinin beyaz olmas bu masumiyet, arlk ve hijyen duygusuna dayanr.
Rengin, objelerin alglanan arl, mekânlarda geçirilen sürenin uzun ya da ksa hissedilmesi
üzerinde de etkili olduu saptanmtr. Arlk etkisinin krmz, mavi, turuncu, yeil, sar gibi
bir sralamayla azald belirtilmitir. Ayrca yaplan tahminler, scak renklerin hâkim olduu
mekânlarda geçen zamann gerçek sürenin üstünde olduu, souk renklerle renklendirilmi
mekânda geçirilen sürenin ise gerçek sürenin altnda kald yönündedir. Yaplan deneylerde,
renklerin bireyin koku ve tat alma duyular üzerinde de etkili olduu saptanmtr. Örnein
sar ve yeilin eki; turuncu, sar ve krmznn tatl; mavi ve yeilin ac; soluk yeil ve açk

14 Abdullah Eren, Baki Divan’nda Krmz Renk, AÜ Türkiyat Aratrmalar Enstitüsü Dergisi, , S. 37, s.31-68, Erzurum 2008
15 Ulufer Teker, Grafik Tasarm ve Reklâm, Dokuz Eylül Yay., zmir 2003, s.81, (http://www.focusdergisi.com.tr/ bilim/00148/), Eriim
Tarihi: 16.06.2010
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mavinin tuzlu tatlar çartrd; yeilin çam kokusunu; eflatunun parfüm kokusunu
çartrd saptanmtr.16

TÜRK ADBLMNDE RENK KAVRAMI
Ad verme tüm kültürlerde olduu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
nsanlar topraa varlk mührünü ad vererek vururlar. Bu nedenle verilen adlar bir bakma
yerleilen corafyann tapular gibidir. Bundan dolaydr ki verilen adlarn Türkçe oluuna
dikkat etmek gerekir. Bir topluluun millet olma bilinciyle varln devam ettirmesi dilinin
yaamasna balysa dilin her türlü tehlikeden korunmas gerekir. Dilin kullanmnda zaman
zaman özensizliklerle karlalmaktadr. Bu özensizlikler arasnda en tehlikeli ve yaygn
olan yeni kavramlar karlamak için Türkçe sözcükler türetmek yerine bir yerde hazra
konmaclk da diyebileceimiz yabanc sözcük kullanmdr. Bu sadece günümüzde ortaya
çkan bir sorun deildir. Bilge Kaan, Köktürk Yaztlar’nda Çince adlar edinen devlet adam
ve aydnlar, ‘Türk beyleri Türk adn brakt. Çin’de oturan (Çin yanls) Türk Beyleri Çince
adlar alp Çin Kaan’na balanm.’ diyerek onlar eletirmitir.17 Görüldüü gibi tarih
boyunca ad vermede Türkçeye balln önemi her defasnda görülmü ve sonraki nesiller bu
konuda her frsatta uyarlmtr.
Ad koyma sosyal bir olaydr ve yönünü belirlemek, kesin bir tespitte bulunmak güçtür.
Türkiye Türkçesinde adlarn kayna; din, tabiat, hayvan, renk ve dilek-temenni bildiren
kelimelerdir. 18
Renk, iletiimin önemli bir aracdr. Mesaj tar. Anlalmas, benimsenmesi kolay bir
ifredir. Türklerde renklerin, bilinçalt çarmlaryla dolu anlamlar vardr. Hatta gerçeksomut görünen rengini, bilinçalt anlaml renkten ayrmak için iki ayr dilden farkl kelimeler
kullanrz; siyah elbise siyah boya gibi Arapça siyah sözcüünü kullanrken mecazi anlam
tayan ifadelerde siyah deil, Türkçe karay kullanrz: kara bahtm, kara sevda, karabasan…
Türkçede süt beyazdr, elbise beyazdr; ama duygusal çarmda anamn ak sütü kadar helal
deriz. Bayrak krmzdr; fakat al bayrak olunca vatan-millet-Sakarya çarm yaparz. 19
Renk, göz çelen fiziki bir olay olduu kadar, bilinçaltnda duygular etkileyen ruhsal bir
olaydr da.20
Renkler, Türkçe yer adlarnda önemli bir katman olutururlar. Tarihî metinlerden
itibaren renklerden yer ad verme geleneinin izlerini sürmek mümkündür. Türkçenin ilk
yazl belgeleri saylan Orhun Yaztlarnda ak termel (Ak Termel Irma), kara göl (Kara Göl)
gibi renk sfatlar ile yer adlar yaplmtr.21
Türkçede renkler yer ad oluturmada kullanlmasnn yan sra; kii isimlerinde
(Pembe, Gülbeyaz, Karahan vb.), corafi adlarda (Kzlrmak, Yeilrmak), duygu
16 Mehtap Duran Saocak, a.g.e., s.78-79
17 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boaziçi Yay., stanbul 1975, s.68
18 Osman Kibar, Türk Kültüründe Ad Verme, Akça Yay., Ankara 2005, s.137
19 Reha Ouz Türkkan, kna ve Uzlama Sanat, Altn Kitaplar Yay., stanbul 2006, s.86-87
20 Reha Ouz Türkkan, a.g.e., s.90
21 Ali Akar, Renge Bal Yer Adlandrmalarnda Mula Örnei, www.pdffactory.com, Eriim Tarihi: 15.06.2010
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younluunu anlatmada (karasevda), soyut-somut varlklar betimleme amacyla sfat
görevinde (Ak gün - Kara gün, al bayrak, kzl kan, mavi gök, pembe dü, al yanak, sar kz,
kara çocuk, yeil elma vb.), hayvan adlarnda (Karaylan, gökkurt, akbaba, karaca, yeil ördek
vb.) ve daha birçok alanda ad oluturma amacyla kullanlmlardr.
Eski Türk inannda ana yönler de renklerle karlanmtr. Türk dilinde, kök douyu,
kzl güneyi, ak baty kara da kuzeyi sembolize etmektedir.22 Orhun Kitabeleri’nde dünyann
dört bölüme ayrldn ve her bölümün ayr bir hükümdar tarafndan yönetildiini biliyoruz.
‘Yir Sup’ ad verilen bu hükümdarlar dört taneydi: Ak Han (Bat), Gök Han (Dou), Kara
Han (Kuzey), Kzl Han (Güney).23

TÜRKLERDE TARH SÜREÇ ÇERSNDE EN ÇOK KULLANILAN RENKLER
VE BU RENKLERN IDIR L YER ADLARI ESAS ALINARAK NCELENMES
Türklerde tarih boyunca hemen hemen her alanda en sk kullanlm olan renklerin Ak
(Beyaz), Kara (Siyah), Gök (Mavi), Kzl (Krmz), Al ve Sar olduu görülmektedir. imdi
bu renkleri ve Türklerin bu renklere yüklemi olduklar anlamlar inceleyelim.

Ak
Türklerde ‘aklk’; temizlik, arlk, ululuk, yallk, tecrübe ile dolu oluldu

8

9

Kara
Türklerde kara renk zengin bir içerie sahiptir. Kara kelimesi renk anlamnn yan sra
büyüklük, güçlülük, ululuk, iddetlilik, olumsuzluk ve uursuzluk anlamlarn yüklenmitir.34
Göktürk yaztlarnda ‘kara budun’ geçmektedir.35 Baz dilci ve arkiyatçlar kara
kelimesinin burada avam halk olarak düünmülerdir. Bu deerlendirmeyi yapabilmek için zt
manada olan ‘ak budun’ kelimesini de bulmak gerekir. Ak budun ibaresine hiç rastlanmamas
bu deerlendirmenin, snf farkllna rastlanmayan Türklerde, doru olmadn
göstermektedir. Buradaki kara güçlü ve büyük manasnda kullanlmtr. Kara Koyunlularn
hükümdar Kara Mehmed Be ve Kara Yusuf Be, Ak Koyunlularn ecdad Kara Yülük
Osman Be, Osmanllarn atas Kara Osman Be adlar ve lakaplaryla metinlerde
geçmektedir. Buradaki kara ise dorudan doruya yiit, kahraman ve alp kii manasndadr.36
Kara ordu yani Çaatay Türk kültür çevresindeki ‘kara çeri’ yürüyü halinde olan ordu
anlamndadr. Bu da kara y, kara orman deyiinde olduu gibi belki de askerin çokluundan,
kalabalk oluundan dolay böyle denmitir. Kara rengin buradaki anlam güçlülük, büyüklük
olmaldr. 37 Yine Göktürk yaztlarnda yerin rengi, yaz yer olarak tanmlanmaktadr.
Türklerde yaz tantmas toprak tantmas ve rengidir. Bugün Anadolu’da kara denince, deniz
dndaki toprak parçalar hatra gelir. Türklerde yerin rengi kara olarak düünülmütür.38
Kara sözcüü yüklendii güçlülük, ululuk, büyüklük, yiitlik, kahramanlk anlamlarnn yan
sra yön ad olarak da karmza çkmaktadr. Kara kuzeyin sembolüdür. Çeitli kavimler ve
kültürler, kuzeyin karanlklar ülkesi olduu üzerinde birlemilerdir. Müslümanlar da kuzeye
‘diyar- zulmet’ demilerdir. Bundan dolay Türkler, kuzeyle ilgili ne varsa onlar kara
tantmas ile tantmlardr. Karayel kuzey rüzgârdr. Kuzeyden esen rüzgârlar souktur. Kara
k deyiimizde buradan gelmektedir.39
En eski metinlerimizden beri kara sözcüü yüklendii birtakm olumlu anlamlarn yan
sra baz olumsuz anlamlar da çartrmaktadr. Kara sözcüü; kötü i, kötü amel, kötü
yaradl, ruhun karanl, haram gibi anlamlara da gelmektedir.40 Dede Korkut’ta
Hristiyanlar için ‘kara tonl derviler, kara donlu, azgn dinli kafir’ tantmasna
rastlanmaktadr. Burada kastedilen bütün Hristiyanlarn siyah elbiseler giymesi deil
küçültülmesi, kötümsenmesi anlamnda olmaldr.41
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Tabiat varlklarndan da, su, orman karayla ifade edilmitir. Kara dalar özü, ruhu,
salam taban, gökleri delen, doruu olan dalardr. Kara sular ve kara ormanlar Türk
mitolojisinde sihirli ve karanlk motiflerdir. Kara kelimesi kimi durumlarda güzellik iyilik
sembolü de olmaktadr. Gözler, kalar karadr; bu da güzellii temsil eder.43
Kara sözcüü ayn zamanda younluk ve derinlik anlamlar da katar. ‘Kara Sevda’
denildii zaman sevginin, akn ne denli youn ve derin olduu ve ‘Kara K’ denildii zaman
da kn ne kadar souk, derin ve sert geçecei anlamlarn çkarrz.
Kara renk Idr ilinde de tarihi süreç içerisinde yüklendii bu anlamlar dorultusunda
yer adlar olutururken kullanlmtr. Idr ilinde kara sözcüüyle oluturulmu bu yer adlar
aada verilmitir.
KÖY ADI

LÇES

KARA GÜNEY

MERKEZ LÇE

KARA KUYU

MERKEZ LÇE

KARABA

ARALIK

KARACAÖREN

TUZLUCA

KARAÇOMAK

MERKEZ LÇE

KARAHACILI

ARALIK

KARAKOYUN

TUZLUCA

KARANLIK

TUZLUCA

KARATA

TUZLUCA

Al
11. yüzyl Türk kaynaklarnda ‘al’ sözü bir renk olarak deil de, bir bayrak ad olarak
geçmektedir. Türkler al rengi uurlu sayyorlard. Türk tarihi içerisinde bu renk
olaanüstülük, kahramanlk, itibar ve güç göstergesi olma gibi olumlu anlamlarn yannda;
utanma, sihir, korku gibi çeitli olumsuz anlamlar da yüklenmitir. Uygurlarda hakanlk
hil’at, kaftan al renkte idi. Türklerde Çingiz Han döneminde hükümdarlk sembolü olarak
kullanlmaya balanan al damga gelenei Osmanllara da geçmi ve baz ilerde
kullanlmtr. Yine Uygur yazs ile yazlm Ouz destannda Ouz Han’n gözleri al’dr.
Göktürk kaan Mohan Kaan’n gözleri de Çin kaynaklarnda al olarak geçmektedir. Bu
kullanm hükümdarlara olaanüstülük özellii kazandrma isteinden kaynaklanm olmaldr.
Al; Kagarl Mahmut’un da dedii gibi uurludur, hakanlk rengidir, kahramanlk ve
olaanüstülük anlamlar tar. Al rengin dinde ve sihirde de yeri vardr. Dede Korkut’ta Deli
Dumrul hikâyesinde ‘al kanatl Azrail’ ifadesi geçmektedir. Burada Azrail’in
olaanüstülüüne, ruhaniliine ve doaüstü güçlere sahip olduuna vurgu yaplmak
istenmitir. Kutadgu Bilig’de ise yüzün al al olmas bir utanma ve mahcup olma ifadesidir.
Yusuf Has Hacip, ‘yüzüm al klma’ diyerek beni mahcup etme demek istemitir. Türklerde
gebe kadnlara kötülük yapan ünlü ‘albast’(alkars) ruhu da ayn renktedir. Burada al rengin
kullanlmas bu rengin ayn zamanda kötülük, sihir ve sihirli eylerle de ilikilendirildiini
gösterir. Bunlarn yan sra al orman, al kurt sihir dolu, korku dolu mitolojik bir düünceden

43 Bahaeddin Ögel (2000), a.g.e., , s. 442-444
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doup gelimitir. Kz ve gelinler al elbiseler giyerler bu onlarn mutluluk, mürüvvet ve
murad giysileridir.44
Al renk Idr ilinde de tarihi süreç içerisinde yüklendii bu anlamlar dorultusunda yer
adlar olutururken kullanlmtr. Idr ilinde al sözcüüyle oluturulmu tek bir yer ad
olduu tespit edilmitir.
KÖY ADI
ALHANLI

LÇES
TUZLUCA

Kzl (Krmz)
Krmz renk ana renklerdendir ve tabiatta bu rengin örnei ate ve kandr. Bu renk
heyecan, kudret ve aknclk sembolüdür. 45
Krmz rengin Türklerde en yaygn ve tek ad ‘kzl’dr. Krmz sözü eski Türkçede
yoktur. 11. yüzyl Türk eserleri ile Dede Korkut’ta krmz sözünü bulamyoruz. Türklerde
krmz rengin sembolü veya benzeri kandr. Kan ise kzl renktedir. Krmz Osmanlda
saygn bir renktir. Osman Gazi savalarda kzl sancak kullanm, ölümünden sonra da
eyalar arasnda Alaehir dokumas krmz sancaklar bulunmutur.46 Bunun nedenini
krmznn gücü simgeleyen, canllk, dinamizm, mutluluk, arlk hissini en çok uyandran,
savaçl, liderlik ve hakimiyet duygusunu bünyesinde barndran, cesareti, enerjiklii temsil
eden bir renk olmasna balayabiliriz. Türklerde arap ve ate de bu renkle nitelenmitir.
Göktürk yaztlarndan Tonyukuk yaztnda ‘kzl kann tökti’ sözleri kullanlmtr. Dede
Korkut’ta ve Altay masallarnda da kan kzl renktedir. Eski Türk edebiyatnda hilenin
sembolü ‘kzl tilki’ idi. Buradan kzln kurnazlk ve hilekârlk anlamlarnda kullanld
görülmektedir. Kutadgu Bilig’de kzl dil kötü dil anlamnda kullanlmtr. Burada düünüp
tanmadan, sonunun nereye varacan hesaplamadan sarf edilen sözlerin, insann bana dert
açabileceini, dili yüzünden belâya saplanp zarar görebileceini ifade etmektedir.
Kzl renk Idr ilinde de tarihi süreç içerisinde yüklendii bu anlamlar dorultusunda
yer adlar olutururken kullanlmtr. Idr ilinde kzl sözcüüyle oluturulmu tek bir yer ad
olduu tespit edilmitir.
KÖY ADI
KIZILKULE

LÇES
MERKEZ LÇE

Gök (Mavi-Yeil)
Gök kelimesi Eski Türkçe döneminden beri birden fazla rengi ifade etmitir. Daha çok
mavi ve yeil için kullanlmsa da boz, gri gibi renkler için de kullanlmtr. Günümüzde de
Türkçenin çeitli lehçe ve az seviyesindeki dil birliklerinde mavi, yeil, boz, gri gibi renkler
için kullanlmaktadr. Eski Türkçe döneminden beri yeil için ‘yal’ kelimesi kullanlsa da

44 Bahaeddin Ögel (2000), a.g.e., , s. 400-407
45 Cevad Hey’et, a.g.e., s. 58
46 Hayrettin Rayman, Nevruz ve Türk Kültüründe Renkler, Milli Folklor Dergisi, Yl 14, Say 53, s.13
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gök kelimesinin yeil yerine kullanm günümüze kadar devam etmitir.47 Gök ve mavi, gök
ve suyun simge ve alâmetidir. Gök ve su insanlk tarihinde mukaddes saylmtr. Gök rengi
sonsuzluu, türeyii, emniyet ve huzuru telkin eder. Dostluk, sadakat, vefa, aydnlk, temizlik
ve ruhanilii temsil eder.48 Gök; Türklerde Tanr’nn rengi ve sembolüdür. Göktürk
Devleti’nin bu ad benimsemesinde Gök rengin Tanrsal gücü ve hakimiyeti simgelemesinden
etkilenilmi olduu düünülebilir. Göümüzün rengi, bizi sonsuzluklara balayan ululuk ve
yüceliin, dünyamzn ve varlmzn simgesidir. nsanlara bolluk, refah, ölüm ve felaket
yine göklerden gelir. Doarken, göklerden inme; ölürken de göklere çkma, insanlarn
dileidir. Uygur yazsyla yazlm Ouz Han Destan’nda gök bir kurt Ouz Kaan’n
ordusuna yol göstermitir. Gök Böri burada adeta Tanr’nn habercisi gibi karmza
çkmaktadr. Mukaddeslik tanrnn özüne mahsustur. Gök kurt burada mübareklik vasfn
tamaktadr. Gök ayn zamanda bilgeliin de sembolüdür. Kuzey Türk destanlarnda zaman
zaman gök sakall bir kii çkar, bilgisi ve tecrübesiyle insanlara yardmc olur. Gök renk Türk
geleneklerinde yasta ve ölümde de yerini bulmutur. Dede Korkut’ta geçen “Anam benim için
gök geyip kara sarnsn.” ifadesi bunu dorulamaktadr.49 Ancak gök rengin kullanld
yerlerdeki ölüm hadiselerinde ahadet hali vardr. Herhangi bir ölüm için deil zulümle veya
ahadet halindeki ölüm durumlar için kullanlmtr.50
Gök renk Idr ilinde de tarihi süreç içerisinde yüklendii bu anlamlar dorultusunda
yer adlar olutururken kullanlmtr. Idr ilinde gök sözcüüyle oluturulmu bu yer adlar
aada verilmitir.
KÖY ADI
GÖKÇEL
GÖKTA

LÇES
KARAKOYUNLU
TUZLUCA

Sar
Sar renk, Türk inanlar ile duygularnda iyi bir yer tutmaz. Kötü ruhlar, hastalklar,
bombo çöller, uzun k günleri, yokluklar hep sar renkle sembolletirilmilerdir. Yalnzca
tabiat ve bahardaki çiçek tasvirlerinde zevkle ve istenerek kullanlr.51 Ak, kara, kzl ve gök
renkleri yön anlam tamaktadr. Ancak sar renk yön anlam tamaz, bu dört rengin
ortasnda yer alan merkezi karlamak için kullanlmtr. Devlet yaps bakmndan
deerlendirilecek olursa, sar renk merkez hâkimiyetini ve kudreti ifade eder. Birçok sar
yannda kullanlan Türk sars altn sarsdr. Altn bilindii üzere, kuvvet ve kudretin,
hâkimiyet ve zenginliin karl olarak dünya var olduu günden beri deerini
korumaktadr. Yine bu anlaya uygun olarak tarihte güçlü ve cihangir hükümdarlarn hepsi
altn tahtla birlikte tasvir edilmilerdir.52 Sar renk Türk mitolojisindeki Ülgen ile dorudan
doruya ilikilidir. nana göre; Ülgen’in öyle bir saray vardr ki bu sarayn kaplar
altndandr ve Ülgen de altn bir taht üzerinde oturmaktadr. Bugün kullanlan sar da,
Osmanl Devleti’nde srma sars olarak ifade edilen sar da hep altn sars olmutur.

47 Ahmet Karadoan, a.g.e., s.94
48 Cevad Hey’et, a.g.e., s. 59
49 Bahaeddin Ögel(2000), a.g.e., s. 457-462
50 Mustafa Kafal, a.g.e., s. 52
51 Bahaeddin Ögel(2000), a.g.e., s. 479
52 Mustafa Kafal, a.g.e., s. 50

13

w.

A B B Y Y.c

om

A B B Y Y.c

Y

he

re

to

bu

y

rm

C
lic

k

he
k
C
lic
w.

om

w

w

w

w

F T ra n sf o

ABB

PD

re

to

Y

3.0

3.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Dolaysyla sar renk Türklerde Ülgen’in saraynn ve tahtnn ifadesi olduu için ayn
zamanda dünyann merkezinin de sembolüdür.53
Sar renk Idr ilinde de tarihi süreç içerisinde yüklendii bu anlamlar dorultusunda
yer adlar olutururken kullanlmtr. Idr ilinde sar sözcüüyle oluturulmu bu yer adlar
aada verilmitir.
KÖY ADI
SARI ABDAL
SARI BULAK
SARI ÇOBAN

LÇES
TUZLUCA
TUZLUCA
MERKEZ LÇE

SONUÇ
11. yüzyldan itibaren kitlesel olarak Suriye, Anadolu, Azerbaycan ve Balkanlar
bölgelerini fethe balayan Türkler, buralardaki meskûn yerlerin adlarn Türk fonetiine
uydururken, ilk defa kendileri tarafndan iskân edilen yerlere de genellikle Türkçe adlar
vermilerdir. Bu adlandrma geleneinde; fizikî özellikler, ahs adlar ve renk adlar ön plana
çkmaktadr. Renkler, Türkçe yer adlarnda önemli bir katman olutururlar. Tarihî
metinlerden itibaren renklerden yer ad verme geleneinin izlerini sürmek mümkündür.
Türkçenin ilk yazl belgeleri saylan Orhun Yaztlarnda ak termel (Ak Termel Irma), kara
göl (Kara Göl) gibi renk sfatlar ile yer adlar yaplmtr. Renk adlar, yerleim bölgesinin
arazi durumu, bitki örtüsü ve iklim özelliklerindeki renk unsurlarnn ön plana çkarlarak
kullanlmasyla oluturulmutur. Örnein; boz kelimesi ile yaplan yer adlarnn bulunduu
bölgenin kraç, gök/yeil kelimeleri ile oluturulmu yer adlarnn bulunduu yerin ise
ormanlk yahut yeillik bir alan olduu anlalmaktadr. Yer adlarndaki renkler, yalnzca
arazinin fizikî görünümünü bildirmekle kalmayp yönleri de sembolik olarak ifade ederler.
Türk dilinde, kök douyu, kzl güneyi, ak baty kara da kuzeyi sembolize etmektedir. Bu
bakmdan yer adlarnda geçen yukardaki dört rengin ayn zamanda birer yöne iaret ettiini
göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrca, Türk kültüründe renkler, iyilik, güzellik, temizlik,
kötülük gibi baka anlam derinliklerine de sahiptir. Renk isimleri niteleme sfat görevi ile
kullanldklar için yer isimlerinde de genellikle tamlayan unsur olarak yer alrlar. Bazen de
renk adlarna çeitli ekler getirilerek yeni yer adnn oluturulduunu da görmekteyiz.54
Renklere yüklenmi olan genel anlamlar itibariyle oluturulan yer adlarnda genellikle
renklerin olumlu anlamlarndan hareketle adlandrmalar yapldn görmekteyiz. Bu durum
isimlere ve isimlerin içerdii kavramlarn insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine tarih
boyunca ne kadar önem verildiinin, insanlarn bu konudaki duyarllnn ve farkndalnn
bir göstergesidir.

53 Reat Genç, Türk Düüncesi Davran ve Hayatnda Renkler ve Sar, Krmz, Yeil, Türk Kültüründe Renkler, Nevruz ve Renkler,
(Yay.Haz. S. Tural – E. Klç), Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1996, s. 42-43
54 Ali Akar, Renge Bal Yer Adlandrmalarnda Mula Örnei, www.pdffactory.com, Eriim Tarihi: 15.06.2010
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