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YEsIL

Ayse YILDlRAN1

Özet

Renk çemberinde mavi ile sari arasinda yer alan yesil, bir ararenk olmasi dogrultusunda sakinlestirici,
çekimser, rahatlatici, davetkar ve disil özelliklerle bütünlestirilir. Oysa birçok kültürde suya ve bitkiye
baglanan kökeni onu baslangiçlarin, yeniden dogusun ve ölümsüzlügün rengi haline getirmistir.
Simsek ve ates tümlerligiyle fiskiran filizi dogaya, yasama ve mutluluga tasir. Büyünün, kiskançligin,
tekinsizin keskin rengi, ayni zamanda tektanrili dinlerin simgesi olmus ve sir gibi en gizemli
kavramlarin ifade edilmesinde kullanilmistir.

Abstract

Being located between blue and yellow on the color wheel and as a middle color, the green is
considered to be calming, abstaining, inviting and feminine. Meanwhile, according to its etymology
based on the water and the plant, it is the represention of the beginning, the rebirth and the
immortality for so many different cultures. As the complement of the ligthning and the fire, it leads
the young shoot to the nature, life and happiness. The strong color of the magic, jealousy and sinister
also became the symbol of the monoteist religions and expressed as mystique concepts just like
secrets.

Anahtar Kelimeler: Su, Doga, Yeniden dogus, Umut, Ölümsüzlük

Giris

Yesil, 'yas' kökeninden gelen ve 'yagis'la türeyen 'ot' kavramindan baglanan, dogaya
bagli bir renk anlatimidir[l] [2]. Bitki yapraklarinin çogunlugunda görülen renge, 'klorofil'e
gönderme yapar ve gerçek yesil araciligiyla temsil edilir. Gökle yer arasinda uzanan ve
dogada maviden sonra, insan gözünün en kesintisiz gördügü ve en çok algiladigi ikinci renk
olarak kabul edilmektedir. Renk düzleminde ise, ikincil renklerden sayilan bir ararenktir ve
renk çemberinde, ana renklerden olan sari ile mavinin tam ortasinda yer alir.

Yesil, birçok kültürde doga ve bitkilerin oldugu kadar, ayni zamanda suyun da simgesine
dönüsmüstür. Bu simgesel iliskinin temelinde biri 'bitki', öbürü 'su 'ya bagli olan baslica iki
dogal iliskinin varligi gözlenir. Birincisi, ortan baslayarak çayir, çimen, yayla ile yaprak,
agaç ve ormandan olusan yeryüzü örtüsüne gönderme yapmaktadir. 'Bitki göstergesi olan
yesil' olarak adlandirabilecegimiz bu iliskide, bitki çagrisimi sariya bakan yesiller, parlak
yesil ve de koyu ve parlak yesiller araciligiyla gerçeklesir. 'Su göstergesi olan yesil' olarak
belirlenen ikinci iliski, suya ve suyun rengine göndermede bulunur. Özellikle deniz yesili,
nehir ve göl yesilleri gibi, bütün su yesillerine iliskindir ve duyumsal düzlemde, mavi
sinirindaki açikli koyulu yesillerle suyu animsatir. Bunun bir örnegine de yerel dilde, yesilin
deniz anlaminda kullanilmasinda rastlariz[3]. Yagisin varligina bagli olarak gelisen ot
kavraminda türeyen 'yasi!' ise, 'su belirtisi olan yesil' olarak ayrilabilir ve klorofil gibi genel
anlamda yesili gösterir.

Yesil, bir renk kavrami olarak, bagli bulundugu 'yas' kavram alaninin hemen hemen
bütün anlamlarini içeren anlamsal bir bütüncenin ögesidir. Renksel açidan bakildiginda yas,
öncelikle bitkiler dünyasinda yasarlik belirtisi olan yesilde karsilik bulur. Bu açidan
görülebilir oldugu kadar, bitkilerin özsuyunda oldugu gibi, 'gizli-sakli' da olabilen bir
nedensellige, 'islakliga' baglanabilmektedir[4]. Yesilin, evrenselolarak suyun rengi olarak
algilanmasinda da ayni iliskilerin geçerli oldugu ileri sürülebilir. Yas kavraminin baska bir
nedenselligi de, yagisla birlikte gelen ya da yagisi getiren 'yasin' yani 'simsek'le
bütünlestirilmesinde ortaya çikar[ 5]. Benzer bir iliski, simsegin Çince kavramçiziininde gö-
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rÜIÜr.Bunun gibi, 'yas'in bagli bulundugu 'aydinlik', 'isimak' ve 'parlaklik'gibi kavramlar
da, ayni zamanda simsegin belirtisi olarak kabul edilebilir. Yesilin 'diri' olmasi ve
'yasamak', 'bÜyÜmek've'sevinmek' gibi eylemleriyle yas-yesil bÜtÜncesinin halkalari
tamamlanmaktadir. [4], [5], [6].

Yesil, insanin evreni anlamlandirma çabasi içinde, bir önceki mevsimin renk ve anlam
dÜzenine karsit bir bÜtÜnce gelistirmektedir. Buna göre, kendisini yeniden dogusun,
yeniligin ve ölÜmsÜzlÜgÜn rengi'ne dönÜstÜren 'bahara iliskin' bir simge olarak
yorumlanmistir. Kis ise, gÜnlerinin kisaligi ve yasami felce ugratan kar yagisi yÜzÜnden,
ölümle bÜtÜnlestirilen hiçlik ve sonsuzluk rengi olan beyaz ve siyahla simgelenmektedir.
Zamanla karamsarligin yerini iyimserlige biraktigi bu sÜreçte fiskiran her tohum, yeseren her
filiz ve uç veren her tomurcuk, yesili yepyeni bir 'umut'a dönÜstÜrÜr.Bunun sonucunda taze,
piril piril bir 'bahar yesili', 'zÜmrÜt gibi' kirlar, otlak ve ekin tarlalariyla yeniden canlanan
doga baharin gelisini mÜjdeler. Her taraf yesillenir, renk renk çiçekler açar. Havanin
ilinmasi, insanla dogayi yeniden birbirine yakinlastirir; bir kez daha bereketiyle insana kucak
açtigi için sevinci de beraberinde getirir. Her yil yinelenen bu yeniden dogus döngÜsÜ, yesili
yeniligin rengi haline getirmekte ve dirilisin rengi olarak onu bir ölÜmsÜzlÜk simgesine
dönÜstürmektedir. Osmanli sehzadelerinin ve dolarin rengi olarak seçilmesi, açik tonlarinin
ABD'de gelisme dönemlerinin moda rengi olmasi, bir gençlik simgesi olmasinin ilginç
örnekleridir[7] .

Yesilin, 'yeralti' volkanlarinin'ates kirmizisiyla"gögÜn' mavisinin tam ortasinda, en
asagida ve en sicak olanla, en yukarida ve en soguk olanin arasinda konumlanmasi onun
'insana yakin', 'araci' ve 'Ilik' gibi ayirici niteliklerle belirlenmesine yol açmistir. Asiri bir
örnek olsa da kirmizi ret oyuna göre 'çekimser oy'u temsil etmesi [8], bu ara konuma
yorulabilir. Uzamsal açidan çayir, çimen vb. ile deniz yesili gibi yatay dÜzlemde çok genis
alanlara uzanmasi ise, 'yön duygusu vermeme' niteligiyle bÜtÜnlestirilmistir. Parlak yesil
tonlardaki 'canli', 'diri', 'taze' görÜnÜmÜ, 'yeni' anlaminin yani sira 'güçlÜ' ve 'gÜç artirici'
özelligiyle de birlestirilir. Ara ve orta degerlerden koyu yesile dogru gittikçe daha 'içine
alici', 'dinlendirici' ve 'yatistirici' gibi 'disil' çagrisimlara kavusur. Siyah beyaz renksizligi
disinda, kirmiziyla da olan bu karsitliginda 'davetkar'dir. Bu davet, bir davranisa göz
yummak anlamina kadar ulasan 'yesil isik yakmak'[9] anlatiminda görÜldÜgÜ gibi, dur
komutunu ileten 'trafik kirmizisi'na göre 'trafik yesili'nin geç iznini veren bildirisine de
yansimistir. 'Orman yesili', 'çam yesili' gibi koyu yesillerin 'rahat', 'huzur' ve 'dinginlik'
dolu havasi ayrica 'derinlik', 'agirlik', 'agirbaslilik' gibi etkileri ve belki de 'hep yesil'in
'ölÜmsÜzlÜgÜ'nden yansiyan pahali görÜnÜmÜ, onu krallarin ve insanyapisi statÜ
nesnelerinin 'seçkin' rengine dönÜstÜrmÜstÜr.Koyulastikça daha agir bir renk olmakta, 'açik
yesillerde' ise 'hafiflik' izlenimi yaratmaktadir. Içindeki mavi orani arttikça ve bu hissedilir
ölçÜde belirginlestikçe, bu sayilan temel çagrisimlanndan ve dolayisiyla da 'dogalligi'ndan
uzaklasir. Parlak renkler olan 'bakir küf1eri', 'camgöbegi yesili' ve 'tropik su yesilleri'nde
yumusakligini yitirip daha sert ve keskin bir görÜnÜm kazanir, 'yapay'ligi, 'soguk'lugu ve
'temiz'ligi artar. Gerçek gibi durmadigi için, 'insandan ve insan yapisindan uzak' bir etkiye
bÜrÜnÜr.Bu nedenle bir yabancilastirma ögesi olarak iç ve dis mekan tasariminda, teknoloji
çagrisimlarinda ve ambalajda temizlik bildirisinin iletilmesinde kullanilmaktadir. Sariya
yöneldiginde ise, daha etkin bir gÜç tasir ve daha isikli izlenimler verir. 'Asitli' ve 'eksili'
çagrisimlari bu kutupta yer almaktadir. Kavata ve 'koruk rengi' gibi henÜz olgunlasmamis,
gerçek rengini almamis sebze ve meyvelerin 'ham yesil'i ile 'aci yesil' de, yesil beklentisi
yerine, yesille birlikte olan örn. kirmizi, mavi ve mor vb. gibi baska renklerin, koyuluk ya da
kirliliklerin kusku uyandirici birlikteligini sunar. Böylece benzer bir duyumsal iliskiye
dayanan 'zehir yesili' ve de gerçekte çÜrÜmenin belirtisi olan ve bir çÜrÜk rengi olan küf
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yesilleri gibi bütün ürkütücü ya da gözü rahatsiz edici yesiller dizisi, 'kiskançlik' türü
olumsuz kavramlarin anlatilmasinda araci olurlar[io].

Yasarliligi olan ve ayni zamanda yasamin da belirtisi olan yesil, 'ot' 'yasam veren bitki'
olarak ölüm kutbunda yer alan zehir yesili ile karsitlik iliskisi içindedir. Insanligin
baslangicindan beri atlarin iyilestirici özelliklerinin farkina varilmis ve onlardan ilaç
yapilmistir. Hekim sözcügünün Türkçe'deki karsiligi olan 'otaci' [4] ve tedavi etmek
anlamindaki 'otamak', bu iliskiyi sergileyen en somut örneklerdir [S]. Ortaçag'a kadar
hekimlerin yesil cüppe giymesi ve bunun etkisiyle eczaciligin günümüze dek yesil
araciligiyla simgelenmesi, bunun evrensel simgecilige yansimis baska bir örnegidir [6].
Saglik ve yasamla ilgili iki kurulusun 'Yesilay' ve 'Kizilay'in simgesi olarak yesil ve kirmizi
renklerin seçilmis olmasi da, yesilin bitkinin kani olan suya, kirmizinin ise, yasam veren su
olan kana dayanan kavramlar olmasindan kaynaklanmaktadir. Bu iliskide birbirinin tümleri
olan kirmizi ve yesil, ayni zamanda ölümsüzlükle de ilgili temsil biçimleri olarak ortaya
çikmaktadirlar. Bir baska bir temsil biçimi de, eski Misir'da Osiris mitinde, siyah ve yesil
araciligiyla gerçeklestirilmistir. Buna göre Osiris, bahari simgelediginde yesille, tekrar
dirilmek üzere öbür dünyaya gittiginde, mumyalamada kullanilan bitümün siyahiyla
gösteriliyordu [6].

Yesil/kirmizi tümlerliginin ilginç bir örnegi de 'ad' / 'ot' dönüsümünde
görülmektedir[l S]. Bu iki renk, dört temel ilke siniflandirmasindaki ates ve su karsitliginin
kavramlastirilmis biçimidir. Bu inanisa göre, yildirimlarla düsüp yagmuru yagdiran ve onu
topragin altinda dölleyerek canlandiran ve bitkiye dönüstüren atestir. Islak, disil, soguk bir
ilke olan yesil, eril bir ates kirmizisiyla temsil edilen kirmizidan döngüselolarak
dogmaktadir. Böylelikle ad / ot ile kirmizi/yesil ve de bunlara bagli olan ad kirmizisi ile ot
yesili, birbirine tümleyen kavramsal renk iliskilerini meydana getirmektedirler. Bundan
baska bir ates eylemi olan 'yasin'in, 'yasili' vermesi; 'yas' kökenine baglanan 'yasa'nin
toprak boya ve kirmizi süs olarak dile girmesi [ll]; çok önceleri bir toprak kirmizisi olarak
kabul edilen 'Sinople'un daha sonra ortaçag armaciliginda yesili simgelernesi [12], ayni
tümlerligin örnekleri olarak sayilabilir. Denizde köpükten dogdugu için, disil yesilin en
önemli simgelerinden olan 'Afrodit' de ikili bir kirmizi yesil tümlerligini yerine
getirmektedir. Buna göre yeralti atesine iliskin olan kocasi Hefaistos ile gökyüzü atesine
iliskin olan sevgili Ares, kirmiziyla simgelenirler [6]. Yine simgesi olan 'bakir' kirmizi bir
maden oldugu halde, yesille temsil edilmektedir. Adini ilkçagin bakir merkezi olmasi
dolayisiyla bakirdan alan ve ayni zamanda bu yesil bir tanriçanin dogdugu ada olan 'Kibris'
da, elbette yesildir.

Dogu mitolojisinde yer alan ve degisik anlatilardan meydana gelen Hizir, dinden yazina
ve halk inanislarina kadar yansimis, önemli bir yesil bütüncesi sunmaktadir. Bu karmasik
yapiyi 'su, yesil ve bereket' kavramlarinin etkilesimine [13] göre ele almak ve iki ayri
ölümsüzlük ya da sonsuzluk anlayisina göre degerlendirmek mümkündür. Buna göre Hizir,
':ib-i hayat', ölümsüzlük veren sudan içtigi için ölümsüzlüge erismis [14] ve bundan dolayi
da Ar.<'Hizr', yesil adini almis [IS] söylensel bir kisiliktir. Anlatisi, ölümsüzlügü aramak
için dünyanin öbür ucuna, iki okyanusun birlestigi yere gitmesiyle baslar. Gerçekte yesil adi,
ölümsüzlük pinarini bulmasi ve suyundan içer içmez, bu suyun renginin cüppesine
yansiyarak onu yesile dönüstürmesinden dolayi verilmistir [6]. Sularda egemen oldugu kadar
bitkiler dünyasina da egemendir. Bu baglamda her· ilkbaharda dogaya yeniden can
veren, 'bahara iliskin bir sonsuzluk' kavramini kisilestirmektedir. Söylenceye göre kirmizi
pabuçlariyla topraga bastigi yerler yemyesilolur, çiçekler açar, kuslar ötmege baslar [16].
Bütün bunlar, bahar döngüsünü anlatan olaganüstü eylemlerdir. Bir hadiste de ak bir postun
üzerinde otururken, arkasindan hemen yesil atlarin belirdigi anlatilmaktadir [17]. Bununla
yesille, yesilolmayan arasinda bir aracilik görevi üstlendigi belirtilrnek istenmistir. Evliya,
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keramet sahibi bir ermis olan ve kimi zaman peygamber düzeyine yüceltilen Hizir, Aziz
Georges ve Ilyas peygamber gibi dinsel figürlerin bir çesitlernesidir ve bunlarin renk
imajlariyla da örtüsmektedir. Hizir ve Ilyas tek kimlikte birlestigi zaman da, tüm simgeleri
birden yüklenmektedir. Hizir'in kirmizi pabuçlariyla bastigi yerlerin yesermesi, boz bir ata
binmesi gibi kirmiziya iliskin anlatimlar, kirmizi/yesil tümlerliginin göstergesi olarak
yorumlanabilir [15].

Azteklerde ise bahara ve yeniden dogusa iliskin simgeler, 'kusyilan' ve kuetzal kusu' gibi
simgeler ve mavi - yesil arasindaki renkler araciligiyla tasarlanmistir. Aztekçe'de mavi ve
yesil ayrimi bulunmamakta ve bu iki renk, Türkçe 'gök'de oldugu gibi esadlilikla ifade
edilmektedir [18]. Ancak anlam düzeyinde, günese ve suya iliskin olan kesin bir ayirim
vardir. Buna göre atesin ve günesin tasi olarak kabul edilen turkuvaz ile yesille mavi
arasindaki taslar, kuraklik ve açligi çagristirdiklari için kirmiziyla esdegerli sayilirlar. Oysa
ayni renkte olan ve ölülerin kalbine konan 'kalkuitl' tasi [6] ise ayin bereketi, islaklik ve
yeniden dogusa iliskin bir simge olarak ortaya çikmaktadir. Musevilerin degerli taslara
getirdigi yoruma göre de derin bir yesilolarak kabul edilen jasp, bereketi ve de zümrüt,
yesili ve panzehiri temsil ediyordu [12]. Hem papanin hem seytanin tasi sayilabilen zümrüt,
daha sonralari çokanlamli bir simgeye dönüsmüs ve kutsalligin alanindan büyü, gizem ve
gizemciligin [6][7]alanina kayarak cinler ve periler ülkesinin, Kafdagi'nin ve Anka kusunun
[19] ve kamil insanin rengi olarak düsünülebilmistir. Eski Yunan'da 'Kuanos'un, durgun
denizin koyu yesilinden göge yansimasindan olusmasi [12] gibi, gizemci inanislarda gögün
rengi bile, zümrütten olan Kafdagi'nin göge yansimasindan dolayi meydana gelmistir [17].

Tektanricilik, simge renklerini belirlerken çoktanriciligin günese, kan ve atese,
karanliklarla topraga gönderme yapan sari, kirmizi ve siyahina karsi, maviyle yesili
yeglemistir [12]. Bu renkler, varla yok arasi olan mekansal çagrisimlariyla, hem yeni
dinlerin soyut ve kaderci ülküsünü daha iyi yansitacak, hem de öncekilerle olan karsitligi
daha iyi ortaya koyacaktir. Yahudiligin ve Hiristiyanligin simgesi olan maviye göre Islam'in,
kendisi için yasamsal önemi olan yesili seçmesi dogaldi. Müslümanligin dogdugu ve
yayildigi topraklar için yesil, hazinelerin en büyügüydü, bir serap bir vaha, bir muratti. Bu
nedenle de en yüce degerlerin kavramlastirilmasina araci olmus, dinin ve peygamberin
simgesi olarak kabul edilmistir. Islam'in bayragi olarak, islamiastirmanin ve selametin
göstergesine dönüsmüstür. Kutsal yesil dizisi ayrica hilafet, peygamber sü1alesi [13]
gökyüzü cenneti, cennetteki azizler, evliyalar [20] ve hacilarin temsil edilmesini de
kapsamaktadir. Dolayisiyla pratik yasamdaki kullanilirligi da bu simgesel dagarin sinirlari
içerisinde kalir. Ancak içregin alaninda 'sebzi' [19], hiç bir sinir tanimaksizin mutlak
kemalle [20] en büyük gizleri, sirra yani tanrisal gerçege erismenin yolunu gösterir.

Oysa yesil Hiristiyanlik'ta, kilise çobanlarinin güttügü uysal sürünün, cemaatin rengi
olmustur ve dinsel sanatta, yeniden dogus tasarimina bagli olarak umudu simgelemektedir.
'Tanri/kul' ve 'mavi/yesil' bagintisini bir kez daha tersine çeviren Islam'da, cemaat rengi
mavidir. Bu mavi ise genel anlamda bir mavi degil, bir 'turkuvaz mavisi' olarak
belirlenmistir. Mavinin renk tarihinde sarkin simgesi olarak görüldügü ve bu düsüncenin
batiya dogudan getirtilen iki degerli tastan, 'lapis lazuli' ve 'turkuvaz'dan kaynaklandigi
bilinmektedir. Gerçekten de lapis lazuliden elde edilen koyu mavi yani lacivert ile turkuvaza
gönderme yapan 'maviyesiller'in doguda iki önemli renk alani olusturdugunu belirtmek
gereklidir [12]. Maddi temelini bu topraklardaki bakir ve kobalt oksitlerden alan
maviyesiller, seramik sanatinda ortaya çikmis eski Misir ve Mezopotamya uygarliklarindan
baslayarak, çaglar boyunca büyük bir önem kazanmislardir. Müslümanlik sürecinde de
'çini', Müslümanligin yayildigi tüm topraklarda sirli tugla, renkli mozaik ya da pano
biçimindeki gelisim çizgisiyle mimarlikta büyük bir varlik gösterir [12]. 'Çini' ve 'kasi'
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esanlamliligi, bu sanatin Iran ve Çin'den kaynaklandigini ve buna bagli olarak renk
anlayisinin da kendi sinirlarini asarak Çin' e kadar uzandigini da göstermektedir. Sonuçta çini
çok genis bir uzamsal çerçevede uygulanmasi nedeniyle, iç ve dis mekan tasarimin m en
baskin rengi olan 'turkuvaz' ya da 'firuze' ile esdegerlilik kazanan bir renk kavramina
dönüsmektedir.

Ancak turkuvaz ya da firuze seçiminin, bilinçli bir kutsallik seçimi oldugu ve bu
nüanslarin dogrudan gökle iliskili oldugu unutulmamalidir. Mavi ile yesil sinirinda olan
mavi-yesil ya da kisaca 'gök' ve de içindeki mavi orani belirginlestikçe mavinin kimligine
dogru yaklasan yesille, hem yeryüzü hem de gökyüzü cennetini, gökkubbenin öbür dünyaya
iliskin çagrisimlarini, sonsuzlugu ve sinirsizligi daha fazla ifade etme gücü dogmaktadir.
Böylece hem mavinin hem yesilin simgesel anlamlarini yüklenmis 'çini', 'turkuvaz' ya da
'firuze' ve 'gök' esdegerliligine varilmistir. Islam sanatinda renk, iste bu esdegerliligin
egemenligiyle ortaya çikmakta ve bu yogun bildirileri aktarma görevini basariyla yerine
getirmektedir. Ayrica gerçek anlamini yitirmis olsa da, eski Türk inanislarindaki 'gök/tanri'
tasariminm [1], Türk sanatinin simgesel evreninde etkisini kaybetmedigi vurgulanabilir.
Mimari yapitlarin adlandirilmasinda görülen, çinili, 'sirçali' gibi terimlerin 'yesil'le olan
esdegerliligi de, yalnizca duyumsal bir iliskinin degil ayni zamanda eski gök tasariminin da
ilginç bir sonucu olarak degerlendirilebilir [21][4].

Yesilin evrensel yorumlari, karsit kutuplari da içeren çokanlamli bir simgesel yapiya
sahiptir. Mavi ile sari arasinda konumlanan bir ararenk olarak, her iki kutba dogru yaptigi
yönlenmelerde büyük bir anlam karsitligi ortaya çikmaktadir. Sözgelimi, Islamlikta kutsal
bir renk statüsünü kazanmis turkuvazIa esdegerli olan çakir ya da gök [5][22], toplumsal
inanislarda keskinligi yüzünden ugursuzluk ve nazarla bagdastirilan renklerdir. Mavi, yesilin
maddi olmayan bir kimlige bürünmesindeki baslica etkendir. Onu dogalligindan uzaklastiran
ve içinde bir gizem barindirdigi, bir sir sakladigi ya da kadere iliskin bir bilgi gizledigi
düsüncesini yaratan da iste bu unsurdur. Bunun en güçlü anlatimina Islam içrekçiliginde,
Naksibendilikteki renk dizgesinde rastlanir. Müridin, içinde duydugu ve pirinin gözünden
gördügü nurlarin en sonuncusu olan 'ahfa', en gizli merkezin nuru da, yesildir [23][6].
Zümrütün bitkiler dünyasmm rengi oldugu kadar gizli ilimIerin ve simyanin, gizemin ve
büyünün rengi olarak kabul edilmesinin altinda yatan da ayni nedenlerdir [6]. Ancak tüm
karanliklari delip geçen parlak ve keskin isigi, ayni zamanda da seytanin simgesi olmus ve
büyücüler, deliler gibi tüm dislanmislar ve lanetlenmisler yesille simgelenmistir. Böylelikle
toplum için sir olan her sey, çagimizda bilimkurguda Marslilar ve uzay yaratiklarinin imaj
tasariminda oldugu gibi, yesil araciligiyla temsil edilegelmistir [7].

Orta çagda cinsel gücün fazlaligini göstermesi ve zümrütün bir dogum yapmayi
hizlandirici ve cinsel gücü artirici bir önlem olarak kullanilmasi [6], yesilin dogmak,
büyürnek, gelismek kavramlariyla güç ve verimlilik tasarimina baglanabilir. Türkçe argoda
cinsel istegin belirtilmesine iliskin olan 'yesillenmek' edimi de ayni kavram alanindadir [8].
Ask boyutunda ise, yesil tanriça Afrodit, disil yesilin en önemli simgelerinden biri olarak
ortaya çikar. Fakat yesilin disilligini öteden beri temsil eden, hatta yesille özdeslesen ve
evrensel simge, 'tabiat ana' simgesi olmustur. Tabiat ana yesil in giderek yok oldugu
dünyamizda huzur dolu kucagini insanlara açan serin bir vahadir. Bu kucak, sakinlestirici
oldugu kadar ayni zamanda insanlari iyilestiren ve onlara güç veren büyük bir siginak, bir
limandir. Günümüzde dogayi koruma bilincini temsil eden çevreci hareketler, siyasal
düzlemde 'yesiller' ve antimilitarist mücadele alaninda 'Yesil baris hareketi' adini almistir.
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