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Özet
Doğal ışık durumları olan renkler, aynı zamanda kültürel simgelerdir. Renkler, değişik toplum
ve kültürlerde özel bir takım inançlar, kategoriler ve insanları simgeselleştirmek üzere
kullanılmışlardır. Gerek İslam öncesi, gerekse İslam sonrası tarihte bu durum değişmemiş
görünmektedir. Renklerin klasik ve modern kullanımları arasında kayda değer süreklilikler
bulunmaktadır. Bu çalışmada kara ve ak renk simgeselciliği ve bunun dini kültürle ilişkisi ele
alınmaktadır. İki renk arasındaki eski zıtlıkların özellikle de din ile ilgili olanları dahil olmak
üzere bugün de geçerli olduğu görülmektedir. Modern Türkiye’de Aydınlanmaya sıkı bir
şekilde inanmış seçkinci kesimlerin, Türk toplumunun gerici kesimlerinin bir aracı olarak
kabul ettikleri belli dinî konular hakkındaki görüşlerini dile getirmek üzere bu zıtlığı
kullandıkları görülmektedir. Günümüzde ‘kara ses’, ‘kara el’, ‘karafatma’ türünden ifadeler,
bu duruma ilişkin örneklerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Renk simgeciliği, ak, kara, Türk kültürü, din, modern Türkiye
Abstract
Color Symbolism and Religion: Black and White Contrast in Turkish Culture and its
Implications in Modern Turkey
Colors, natural light situations, are at the same time cultural symbols. In various societies and
cultures colors have been used to symbolize particular beliefs, categories, peoples and others.
Throughout the pre-Islamic and post-Islamic Turkish history, it seems that the situation has
not been changed. It is noteworthy that there are cultural continuities between traditional and
modern uses about colors. This study examines white and black color symbolism and its
relation with religious culture. White and black are two main colors in Turkish culture and
history. The color black has been used to north, earth, night, evil, mourning, infidelity and
others. On the other hand, white has been represented the West, the daylight, goodness,
elderliness, innocence, purity, etc. It is possible to say that this contrast, especially ones about
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religion is still valid. Modern Turkish elites who strictly believe in Enlightenment principles
use this contrast to express their opinions about religion which they assume that it is an
instrument of reactionary parts of Turkish society. Expressions in Turkish such as ‘kara ses’,
‘kara el’, ‘karafatma’ (for veiled women) are only a few examples which demonstrate this
situation.
Keywords: Color symbolism, white, black, Turkish culture, religion, modern Turkey

GİRİŞ
Renkler, doğal temellere dayanmakla birlikte, değişik kültürel
kullanımlara konu olagelmişlerdir. Dolayısıyla renklerin bir doğal, bir de
kültürel kullanımından söz etmek mümkündür.1 Ancak bu ayrım çözümleme
düzeyinde olup, uygulamada doğal olanlar bile kültür tarafından
şekillendirilebilmektedirler.
Bu araştırmada toplumsal bilimler bakımından pek kullanılmayan bir
alan olarak renklerin toplumsal bakımdan ortaya koyduğu simgeselliğin dinî
sonuçlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde
çalışmanın konusunu, Türk kültürel yapısı içerisinde renklerle ilgili simgesel
araçlar yoluyla bu kültürel yapıdaki dinin yeri ve ona ilişkin algılama
biçimleri oluşturmaktadır.
Renkler ve din ilişkisi olarak bu çalışmanın konusunun ele alınmasında
tarihi boyut öne çıkmaktadır. Çünkü Türklerdeki renk kültürü daha çok, tarih
içerisindeki bir takım yapıtlar ve anlatılar temelinde şekillenmiş
görünmektedir. Bundan dolayı öncelikle geçmişteki Türk kültürel ürünleri
üzerinden, araştırmanın konusu olarak belirlenen renklerin anlamları ve
simgesel çerçeveleri üzerinde odaklanılarak bunların betimsel bir bütünlük
halinde bir araya getirilmesi yoluna gidilecektir. Daha sonra ilgili renkler
çerçevesinde modern dönemde Türkiye’deki dinle ilgili dilsel ifade
tarzlarına ilişkin bir süreklilik varsayımını destekleyen örneklere yer
verilecektir. Bu noktada, din ile ilgili olarak, modern dönem öncesi Türk
kültürü ile modern Türkiye’deki kültürel yaşamda renklerin simgesel
kullanımları arasında bir süreklilik yönünün var olduğu ileri sürülmüş
olmaktadır.

1

Bu konuda bkz. Seyfi Karabaş, Dede Korkut’ta Renkler, (İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1996), s.7.
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duvarlarının satranç tahtası gibi yeşil ve mavi olması), Canterbury Tales
(değirmencinin sakalının kırmızı renkte olması), Percy Bysshe Shelley’nin
Alastor’ı (koyu renklerle açık renkler arasında karşıtlık bulunması), anılan
birkaç örnek arasındadır.4 Seyfi Karabaş’ın çalışmasında, Dede Korkut
anlatıları, renk kullanımı ve renk kültürü açısından ele alınmakta ve bu
anlatıların renklere başvurulan evrensel boyutları içlerinde barındırdıkları
ortaya çıkmaktadır.5
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betimlenecek, daha sonra da çağdaş dönem Türkiye’sindeki renkler ve din
ilişkisi, bir süreklilik çerçevesinde değerlendirilecektir.
AK RENK
Eski Türklerde ak yerine ürüng kelimesinin kullanıldığını görüyoruz.
Ak sözcüğü ise anlaşıldığı kadarıyla Oğuzlar tarafından geliştirilmiştir.
Sözgelimi, Karahanlı kültür çevresinde ak sözüne hemen hemen hiç
rastlanmadığı belirtilmektedir. Bunu destekleyen bir durum, Kutadgu
Bilig’de bu sözcüğü bulabilme güçlüğüdür. Bugün ise beyaz şekline dönüşen
ak sözcüğü, birincisine göre daha manevî durmakta ve duygu ve madde
beyazlığını dile getirmektedir.14 Oğuzların ‘ak’ sözcüğü ürüng’ün yerini
almış, daha sonra Türklerin İslam’a girmesiyle de yerini ‘beyaz’a
bırakmıştır. Yine de bazı durumlarda ‘ak’ alternatifsiz olarak konumunu
korumaktadır.15 Ak rengin baş renk olduğu da ifade edilmiştir. Bunun bir
destekleyici kanıtı olarak da onun, asıl yön olarak kabul edilen batı yönünü
temsil etmesi gösterilmektedir.16
Ak rengin ifade ettiği olumlu anlam kümeleri
Türklerde esas yön olan Batı’nın ak ile simgelenmiş olması ile bu rengin
Türk kültüründeki tüm olumlu durumları ifade etmek için tercih edildiğinin
gözlemlenmesi, ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında
evrensel düzeyde de bahsedilebilecek bu tercih Türk kültüründe çok kuvvetli
vurguları bulunmaktadır. Zaten ak renk, diğer tüm renklerin anası olarak
açıklanmaktadır.17
Ululuk: Ak renk, bu anlamı bakımından yaşlılık, deneyimle dolu olma
ve kocalık, büyüklüğü ifade etmektedir.18 Güçlü bir devlet otoritesine sahip
Selçuklu ve Osmanlılar dışında bir takım Türk kesimlerinde önemli bir
kurum olarak ak sakallılar meclisinden söz edilmektedir. Yine yarı ilahî bir
koca ve yaşlı olarak Gök sakallı koca,19 bu konuda örnek bir motif
oluşturmaktadır. İster dışarıdan Türkler arasına girip yayılsın, isterse eskiden
14

15
16
17
18
19

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, c.I-IX, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1991), ss.378379.
Mesela ak soylu ifadesinin beyaz ile anlam taşıyamayacağı gibi. Bkz. Ögel, a.g.e.,s.381.
Genç, a.g.e., s.10.
Kamil Veli Nerimanoğlu, “Türk Dünya Bakışında Reng”, s.64.
Ögel, a.g.e., VI, ss.377-378.
A.g.e., VI, s.393.
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beri Türklerde bulunmuş olsun, gök veya ak sakallı kocalar, baştan beri Türk
mitolojisi içerisinde sürekli yer edinmişlerdir. Nitekim Korkut Ata, yani
Dede Korkut da ak sakallı kocalardan biridir. Aklık ve sakallılık, büyük
kocaların ve velilerin sembolüdür.20
Siyasî hâkimiyet: Bu arada ak renk, devletin ululuk, adalet ve
güçlülüğünün bir sembolü olarak siyasi bir anlam da taşımaktadır. Bu
durum, devlet büyüklerinin giydikleri kıyafetlerde (özellikle de savaşlarda)
ortaya çıkmaktadır. Buna göre üst rütbeli subay ve komutanlar, kendilerini
askerlerden ayırmak üzere beyaz giyinmekteydiler.
Sözgelimi Çingiz Han’dan, “beyaz elbise, beyaz at” eşliğinde söz
edilmektedir. Yine onun ‘tuğ’u ile bayrağı da beyazdır. Yine hatırlanması
gereken bir husus da Selçuklu ve Osmanlıların ‘ak sancak’larıdır. Dede
Korkut’ta ak alemlü ifadesine rastlanmaktadır. Ögel, bunun sözü geçen
bayrağın kesinlikle beyaz olmasından çok, ululuk, kutluluk ve yüceliğin bir
ifadesi olarak anlaşılması gerektiğini düşünmektedir.21
Türklerdeki ak bayrağın esas olmasına ilişkin İran’lı bilgin ve vaiz
Abdulcelil
el-Kazvinî’nin
Kitabun-Nakz’ında
belirttiği,
Selçuklu
hükümdarlarının çok büyük sayıda ordu toplamaları halinde, o orduda siyah
bayrağın bulunmadığı ve yeşil, sarı ve kırmızı bayrakların kullanılmakta
olduğuna dair ifadeleri anlamlıdır.22
İtibar, saygınlık: Bu anlamlara ilişkin örneklerden biri ak otağ kullanışıdır. Bu
haliyle Dede Korkut’ta kırmızı ve kara otağ tabirlerinin yanında ağ otağ şeklinde bir
kategori olarak geçmektedir. Kızı olan kızıl otakta, oğlu olan ise ağ otakta
ağırlanmaktadır. Ağban evüm ifadesinin de, insanın evine karşı bağlılık ve saygısını
23
ifade ettiği belirtilmektedir.
Meşruluk: Ak renk Türk kültüründe aynı zamanda meşruluğun bir simgesi
olarak da işlev görmektedir. Buna göre devletin başına hak ve kanun yoluyla gelen
kimseye ‘meşru yönetici’ anlamında Ak-han denilmekteydi. Bunun karşısında ise
zorbalık ve hileye dayanan, kanun ve töre ile tanınmayan ‘gayrı meşrû’ Kara-Han
yer almaktadır. Oğuz Destanı’nda bu tema geçmektedir. Karadeniz’in, kara yellerin

20
21

22
23

A.g.e., VI, s.394.
A.g.e., VI, ss.377-378. Yine bu paralelde olmak üzere Mısır Memluklarında, Sultan’ın sancağı
olarak Ak Asabe, İsabeden bahsedilmektedir. Bkz. a.g.e., VI, s.247.
Bkz. Genç, a.g.e., ss.52-53.
Ögel, a.g.e.,VI, s.385.
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sahipleri olan Kara-Hanların karşısında Akdeniz’in ötelerinde oturan, bütün
24
insanlığın saygı duyduğu hanlar bulunmaktadır.
Dinî/mitolojik olumluluklar--Kutsallık: Türk Şamanlığında bir iyilik ilahı
olan Ülgen’e Şâman dualarında Ak Ayas, Ayas Kaan tarzlarında hitap edilmektedir.
Buradan hareketle, Ülgen’in yarattığı ‘adam’a karşılık, kardeşi Erlik’in yarattığı
insan, farklı renklerle sembolize edilmiştir: Birincinin yarattığı Ak Kavim,
25
ikincininki ise Kara Kavim olarak adlandırılmaktadır. Aslında Eski Çinlilerde

de ak, açık rengin Tanrı’yla ilişkilendirildiğine de dikkat çekilmektedir. Yine
Ülgen’e beyaz/ak kurban kesilmekteydi. Çünkü Türk mitolojisinde
yeryüzünde hayır, bereket ve ışık Tanrı Ülgen’e bağlıdır.26
Türk yaratılış destanlarında, insanlığın ilk atasının, muhtemelen
Âdem’in karşılığı olarak Ak Ata’dan söz edilir. Ak Ata, üstün ve arı yaradılışı
sembolize etmektedir.27 Ülgen’i temsil eden ak, cennet anlamında da
kullanılmıştır.28 Yine, annesinden ak ve arı olarak doğmuş, insanüstü
güçlerle donatılmış olduğuna inanılan Ak-Oğlan motifi bulunmaktadır.29
Ayrıca Şamanlıkta ak rengin önemli bir yeri bulunmaktadır. Kara
Şamanlar da bulunmakla birlikte Ak-Şamanların insanlığa gökten demiri
getirmiş olduklarına inanılmaktadır. Ak, Orta Asya’daki Şamanların başlıca
üç renginden biridir. Ortaya çıkan mistik manzarada ak renk, dini içeriği
sembolize etmektedir.30 Şamanların külahlarını özellikle beyaz kuzu
derisinden yaptırdıkları bilinmektedir. Çünkü bunlar, ak rengin temiz
ruhların hoşuna gittiği inancını taşıyagelmişlerdir.31Türk mitolojisinde Ak
Tag kutsaldır ve iyi ruhların barındığı yeri ifade eder.32 Yine zaman zaman
dini görünüm alan ama etkisi çok zayıf kalan Ak Taş da bir örnek olarak yer
almaktadır.33
Diğer taraftan ölümle ilgili olarak, normalde ölümün kara renk ile
sembolize edilmiş olmasına karşılık, şehitlik durumunda beyaz rengin
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Ögel, a.g.e.,VI, ss.381-382.
A. İnan, Makaleler ve İncelemeler’den nakleden R. Genç, a.g.e., ss.7-8.
Buna karşılık habisliğin, kötülüğün bağlı olduğu Erlik’e kara renkli kurban kesilmekteydi. Bkz.
Nerimanoğlu, a.g.m., ss.68-69.
Ögel, a.g.e.,VI, s.381.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, VI, s.382.
A.g.e., VI, ss.382-383.
A. İnan, Makaleler ve İncelemeler, c.I, s.441’den nakleden, R. Genç, a.g.e., s.8.
Ögel, a.g.e., VI, s.386.
A.g.e., VI, ss.387-388.
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inanılan Ak Demircilerin karşıtı idi. Kara Demirciler, kötü ruhların
temsilcileri idiler.39
Bir başka örnek, albastı inancının bir türü ile ilgilidir. Kazak-Kırgız
Türk kültür çevresinde biri kara, öteki sarı olmak üzere iki tür albastıya
inanılıyordu. Bu kara olanı, ciddi ve ağırbaşlı olarak kabul ediliyordu. Bu
paralelde Şamanî inançlara sahip Türklerin bu karabastıdan korunmak üzere
kara baksıyı40 çağırdıklarını öğreniyoruz.41
Ancak dini kültürde her zaman olumsuz kullanım söz konusu
olmayabilmektedir. İstisnaî olan bu durumun bir örneği, Türk Alevi
kültürüne siyahın Fatıma’yı temsil etmesidir. Beyaz da Muhammed’i temsil
ediyordu.42
Kâfirlik alameti/Keşiş Elbisesi: Türklerin siyah elbise giydikleri bazı
durumların olduğu naklediliyorsa da ‘Kara Donlu’ tabirinin, bu renkteki
kıyafetin Türk zihninde uyandırdığı olumsuz çağrışımı ifade ettiği
görülmektedir. Türkler keşişlere kara donlu diyorlardı. Dede Korkut’ta
keşişlerden kara donlu dervişler olarak söz edilmektedir. Yine Dede
Korkut’ta bu paralelde bir tabir, kara donlu kâfir deyişidir. Buradan
çıkartılabilecek bir sonuç, bu kara kıyafetin öteden beri Türklere ters gelmiş
olduğudur. Yukarıdaki olumsuz nitelikli anışlarda Hıristiyanların din ve
duygu ayrılıkları ya da onların küçük ve kötü görülmelerinin söz konusu
olduğu görülmektedir.43 Nitekim kara donlu azgın kâfir, kara arpa ekmekli,
kara domuz damlı ya da kara dinli gibi kullanımlar bu konuda herhangi bir
kuşkuya yer bırakmamaktadır. Üstelik bu kara donlunun zıddı olarak ağ
donlu ifadesi de bulunmaktadır.
Dede Korkut’taki kara tonguz damı, yani kara domuz evinin, daha çok
kâfirlerin evleri için söylendiği belirtilmektedir. Buna karşılık Oğuzların
keçe evlerinin temiz ve aydınlık oldukları bildirilmektedir.44 Yine kara
tonguz deyiminin kendisi de Türklerin kâfir olarak gördükleri topluluklar
karşısında aldıkları tutumları yansıtır gözükmektedir. Türklerin bütün tarih
boyunca domuzdan nefret ettikleri söylenmiştir. Dede Korkut Oğuzlarının,
39
40
41
42
43
44

Ögel, a.g.e.,VI, s.437.
Baksa ya da bakşı olarak da geçen bu terim, kâhin şamanlar için kullanılmakta idi.
Abdülkadir Karahan’dan naklen Genç, a.g.e., s.47.
Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, ([İstanbul]: Berfin Yayınları, 1995), s.542.
Ögel, a.g.e.,VI, s.433 vd.
A.g.e.,VI, s.441.
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kâfirlerin domuzlarından huylandıkları, kara domuz yahnili kâfir deyişi ile
bunların yaşayış tarzlarını kendilerininkilerden ayırdıkları bildirilmektedir.45
Geceyi akla getirmesi: Kara rengin Türk kültüründe kuzeyi
simgelemesi, çeşitli kültürlerde kuzeyin, karanlıklar ülkesi olduğu şeklinde
anlayışlara sahip oldukları gerçeğinden hareketle, karanın aynı zamanda
kuvvetli bir şekilde karanlığı ifade etmesi durumunu doğurmuştur.
Müslümanlardaki diyarı zulmet tabiri bu kültürlerarası eş telakkinin bir
örneğini oluşturmaktadır.46
Nitekim kara gece, kara tün ifadeleri Türk kültürünün dil alanındaki
yönelimlerini gayet açık bir şekilde yansıtmaktadır. Gecenin bir doğa hali
olarak dünyayı bürüyüp, insanları sükûnet ve geçici ölüme hazırlıyor olarak
algılanması, karanlığın ve onun simgeleyen kara rengin aynı zamanda bir
ölüm ve matem rengi olarak belirmesini de akla getirmektedir.47 Burada,
ölüm ötesi inançlarıyla yakından bağlantılı dini kültürlerde siyah rengin
baskınlığı şeklindeki evrensel yönelim akla gelmektedir.
Uğursuzluk: Türk kültür yapıtlarında kara, uğursuzluk durumlarını
ifade etmek için kullanılan bir araç olmuştur. Sözgelimi Dede Korkut
hikâyelerinde rüyada karanın görülmesi, kara renkli deveden söz edilmesi
hep bu rengin kötü haber, kötülük ve yıkım ifade ettiğini
düşündürtmektedir.48
Yas rengi: Kara’nın Türk kültüründe ifade ettiği anlamlardan biri de
yas olmuştur. Ağ çıkarıp kara giyme, bir yasa girme deyimi olarak Dede
Korkut’ta yer almaktadır. Yine aynı şekilde kara giyip gök sarındılar
ifadesine rastlanmaktadır.
Bu arada mezarlara yas bayraklarının bağlanması şeklindeki âdet de
yaygınlık göstermektedir. Bu, yatırlara bez bağlanması şeklinde gözlemlenen
meşhur Türk âdetinin kökeninde, bu uygulamanın bulunabileceğini
düşündürtmektedir. Diğer taraftan ölü evine de bu yolda bayrak asıldığı
belirtilmektedir. Bunu destekleyen bir husus, yine Dede Korkut’ta geçen
karalı göklü otağ tabiridir.49 Yine yas durumunu ifade etmek üzere kara

45
46

A.g.e.,VI, s.446.
Genç,(T)-6.6(ü)12.4(r96119 0 TD -.0092 Tc .0146 Tw [(a.k)1.0092 5ı* 0092 5ı*,092 5ı*3.3(V)-2s.7(ı)0092-26.3((ı)711(f(ı)-(ös

104

İhsan Toker

şiven sözcüğü kullanılmaktadır.50 Alevi kültüründe kadınların alınlarındaki
kara çeki de aynı durumu ifade etmektedir.51
İnsanların karakter ve ahlaklarında görülen olumsuzlukların
gösterilmesinde kara: Türkçedeki kara ruhlu, içi kara, gönlü kararmış,
gözü kararmış gibi ifadeler, insanın karakter ve hissiyatındaki olumsuz
durumları dillendirmek üzere kullanılmaktadır. Bu şekilde, doğruluk yolunda
olmayan, kötü amel olarak adlandırılan işlerin kara ile tanıtıldığı
görülmektedir. Kutadgu Bilig’deki bir ifadede kara kılıçlı kişilerden
bahsedilmektedir. Bunlar, iş ve davranışları kara olan kimselerdir.52
Türkçede kara, ruh ve öz karalığı olarak da geçmektedir. Bu bağlamda
Kutadgu Bilig’deki ‘kara kılma özünü’ ifadesine işaret edilebilir.53
Diğer yandan Türkler tarafından çok önem verildiği görülen namus
konusunda da kara, namus ihlali için kullanılmıştır. Gerek İslam öncesi
dönemde, gerekse İslam’dan sonra Türklerde zina çok kötü bir hareket
olarak görülmüştür. O kadar ki bu fiilin cezası, çoğu zaman ölümdür.
Kutadgu Bilig’de ‘zina kılma fâsık, atanma kara’54 sözü, bunu açıkça
göstermektedir. Çünkü kara atanma sözü hem ahlaksızlığı, hem de günahı
ifade ediyordu.55
Kara, ahlak dışı ve haram olarak görülen diğer bir takım durumları ifade
etmek için de kullanılıyordu. Türklerde temizliğin büyük bir vurguya sahip
oldukları bilinmektedir. Nitekim Kutadgu Bilig’deki ‘Haram yiyenin gönlü,
kara kir tuttu’56 sözü bunu ortaya koymaktadır. Yine ‘ruhu kara’ ‘gönlü kara’
deyimleri de hatırlanmalıdır.57
Diğer olumsuz durumları ifade etme biçimi olarak kara: Vergi
vermeye, büyük devlet içinde yaşamaya alışkın olmayan Altay Türkleri,
vergiyi kara alman olarak adlandırıyorlardı. Bunun Osmanlı tarihinde de
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benzer tezahürleri olduğu bildirilmektedir.58 Bir başka yakın örnek kara
borsa sözüdür.59
Kara ismi bir takım hastalıkları ifade etmek için de kullanılmıştır.
Sözgelimi karahumma şeklinde adlandırılan hastalık buna bir örnek olarak
gösterilebilir.60 Burada ise Batı tarihindeki kara veba ifadesi akla
gelmektedir.
Toplumda alt tabakaların/kategorilerin tasviri olarak kara: Türk
kültüründeki kara rengi ile ilgili bir takım kullanımlar, onun toplum
içerisindeki bir takım kategorilerin ya da bir kısım tabakanın alemi olarak
kullanıldığını göstermektedir. Sözgelimi kara cahil kullanımının buna yakın
bir anlamına işaret edilmektedir. Bu tabir yol, nezaket ve tedbir bilmez
kimseler için kullanılmaktaydı. Yine daha önceki dönemlerde Çingeneler
için kullanılan karacı ifadesine rastlanmaktadır. Bunlar devlet düzeni ve töre
tanımayan topluluklar olarak görülüyorlardı.
Bu husus, Türklerdeki bey-halk şeklinde tezahür bir yöneten-yönetilen
ikiliği ile yakından bağlantılı olarak görülmektedir. Türkler arasında
özellikle batıda rastlanan türden sınıflaşma hadiselerinin olmadığı ifade
edilmekle birlikte, her toplum gibi Türk toplumunda da belli bir tabakalaşma
bulunmasının kaçınılmaz olduğu, yukarıda sözü geçen ikiliğin de bunu
ortaya koyduğu kabul edilmektedir.61 Diğer taraftan köle sınıfını ifade etmek
için kullanılan kelimelerde de kara rengin yer aldığı görülmektedir: Karakul,
karavaş ya da karabaş.62
Kara ve ak renklerinin Türk tarihinde yöneten-yönetilen ayrımını
simgelemesi: Toplum yapıları içerisindeki farklılaşma ve hiyerarşik
yapılanma durumları ile renk dağılımları arasında yakın bir bağ
bulunagelmiştir. Hiyerarşik konumları ya da manevî tutum ve değerleri ifade
etmek üzere rahip kıyafetlerinde kullanılan renkler bu konuda çarpıcı bir
örnek oluşturmaktadırlar. Genelde bu konudaki en zengin örneklerden biri,
Katolik kilisesi tarafından sunulmaktadır. Kürsüdeki yetkili kişinin giyinmiş
olduğu rahip kıyafetindeki renk kullanımı, Hıristiyan ayin yılının bir parçası
olan özel bir simgebilgisine (symbology) götürmektedir. Kobalt mavisinin
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karanlık ve kötülüğü, kırmızının gökleri ve melekleri simgelemesinin yanı
sıra yeryüzündeki din adamı hiyerarşisi, masumluğu, saflığı ve şehitliği
sembolize eden beyaz kıyafetli rahiplerden ilahilik ve imparatorluk
otoritesini ifade eden emperyal mor kıyafetli kardinale dek uzanıyordu.63
Türk toplum yapılarında gözlenen yüksek ve aşağı kültür ayrımı, bu
konuda benzer nitelikler taşımaktadır. Bu ikiliği Osmanlı toplum yapısı
bakımından Şerif Mardin kısmen betimlemiştir. Mardin, bu ayrımı Robert
Redfield’ın alçak (little) ve yüksek (great) kültür ayrımına göndermede
bulunarak yapmaktadır. Mardin’e göre bu ikili ayrımın Osmanlı yapısındaki
karşılığı, taşra ile saray kültürleri arasındaki ayrılık idi. Ömür boyu savaş ve
yönetimle meşgul olma, vergi muafiyeti, Farsça ve Arapça kelimelerle yüklü
bir dil kullanma ve ortodoks İslam, Osmanlı yüksek kültürünün tezahürlerini
oluşturuyordu. Buna karşılık, halk Türkçesinin konuşulması, tarım ve
alışveriş, vergiler altında ezilme, ilkel teknolojiden yararlanma ve
heterodoks İslam, köylü yığınlarının, özellikle de Türkmen aşiretlerinin, yani
alçak kültür dairesinin özellikleriydi.64
Türk kültür ve siyasi tarihindeki renk sembolizminin incelenmesi, bu
ikiliğin yeni olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre, devletin
başında bulunan kişiyle diğer üst düzey yöneticileri temsil eden renk beyaz
idi ve bu aynı zamanda hâkimiyet sembolü idi. Bunun Şamanlıktaki Ülgen
inancından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.65
Türkçe’de kara sözcüğü ise bir takım metinlerde ‘halk’ karşılığı olarak
geçmektedir. Sözcüğün zıt kısmında ise beğ (bey) yer almaktadır.
Dolayısıyla Beğlerin karası, beye bağlı olan halkı ifade etmektedir.66
Nitekim ak kemik, kara kemik şeklinde, idare edilenlerle edenleri birbirinden
ayıran kullanımlara yönelik gelenek bu paraleldedir. Ak kemik deyiminin
beyler zümresi, kara kemik deyiminin ise halk anlamında kullanıldığı
belirtilmektedir. Bunlardan halk kitlesini ifade eden ‘kara kemik’ (karakamık) sözü, Göktürk yazıtlarında geçmektedir. Saygıyla anıldığı ve devletin
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olduğu açıktır. Sonuçta Türk modernliğinde “yerel ve içsel bir süreç olarak”
ortaya çıkmadığı bir durumun varlığı söz konusudur. Bunun, bu çalışmanın
konusuyla ilgisi, yerel durumdan evrilmeyen ve bununla bağlantılı olarak
Batılı modernliği içselleştirilmesi konusunda sorunlarla karşılaşan bir
toplumsal ortamda, özellikle seçkinci kesimlerin, savundukları Batıcı
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özdeşleştirilen din ve dinî öğelerle, ulaşılmaya çalışılan hedefler arasındaki
aykırılığın, ak ve kara halinde sunulmaları söz konusudur. Özellikle,
günümüzde dinle ilgili kullanımlar, karaya ilişkin Türk renk tarihinden
büyük ölçüde yararlanmak durumundadır.
Bunu mümkün kılan bir durum, karanın ya da artık Türkçe’deki yaygın
kullanımıyla siyah rengin, din ile ilgili konularda sahip olduğu baskın
karakterdir. Türk tarihi içerisinde önemli bir yer tutan İslam’ın ifadesinde,
siyah renkle ilgili durumlara çok sık rastlanmaktadır. İslam’ın en büyük
sembollerinden biri olan Kabe’nin örtüsü siyahtır. Peygamber’in siyah bir
sarık kullandığından, siyah renkte sancakla ilgili tasarruflarından söz
edilmektedir. Kur’an’da ‘siyah zeytin’e yemin edilmektedir. İslam’ın siyasî
temsilcisi olarak görülen Abbasîler siyah renkli bayrak kullanmışlardır.77
Diğer taraftan Aydınlanma ile ilgili söylemlerde dolaylı da olsa, beyaz ya da
ak rengin sembolleştirildiğinden söz edilebilir. Asıl vurgu kara üzerinde
olmakla beraber, ak renk ile ilgili olarak görülebilecek sözcük takımları da
bir tezat halinde ve yönelinmesi gereken bir olumlama olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu bakımdan Aydınlığın geceye karşı gündüzü, dolayısıyla
ışığı, parlaklığı, beyazı, saflığı ve açıklığı çağrıştırması söz konusudur.
Bunlar diğer zıt kutbun karanlığı, belirsizliği, korkuyu, kötülüğü, ölümü
çağrıştırmasıyla ilişkilidir.
Bu bakımdan dinî belirtilerin kara renk eşliğindeki sunumları veya
etiketlenmeleri, her iki bakımdan bir simgesel aracın elde edilmesinde
yardımcı olmaktadır. Bir taraftan modernliğe karşı temel bir güç olarak
görülen dine ait belirtilerin kara aracılığıyla olumsuzlanması, bu arada bazen
doğrudan çoğu zaman da dolaylı olarak, aydınlanmanın aklık ile
özdeşleştirilmesi olayı gözlemlenebilmektedir.
Din ile ilgili konularda karanın sürekli olarak öne çıkarılmasını mümkün
kılan tarihi birikim ve çağdaş vurguyla ilgili örnekler büyük bir toplam
oluşturmaktadır. Sözgelimi, örtünmenin dayandığı simgeselliğin olumsuz
anlamda vurgulanmasında kara çarşaf tabiri en başta gelen örneklerden
biridir. Bu tabirin bir özel kıyafet türünün sahip olduğu rengin basitçe dile
getirilmesinin ya da çarşafın kendisinin olumsuzlanmasının ötesinde derin
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olmalarından çok, bunların kültürel bir özgeçmişe dayanarak yeniden
üretilebilmekte olduklarıdır.
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