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TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ ATASÖZLERĠNDE RENKLER VE DUYGU DEĞERLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Erkan HİRİK

*

Özet: Türk kültüründe renkler en eski dönemlerden itibaren önemli kavramlar olmuştur. Gerek inanışlarda
gerek sosyal hayatta gerekse şahıs ve yer adlarında oldukça sık kullanılan renkler, çeşitli inanışların ya da
doğrudan kültürün etkisiyle gerçek anlam değerlerinin dışında yeni anlam alanları kazanmışlardır. Bu
bağlamda renk adları da bazı duygu değerlerinin dildeki temsilcisi olmuştur. Renk adlarının kazandığı bu
duygu değerleri kültürün aktarımında da önemli rol oynamıştır. Atasözleri Türk toplumunun geçmişten
bugüne yaşadığı tecrübeleri ve bu tecrübeleriyle birlikte öğütlerini yansıtan dil öğeleridir. Bu çalışmada
Türkiye Türkçesindeki atasözleri taranmış ve renk adlarının geçtiği sözler tespit edilmiştir. Bu sözler duygu
değeri bağlamında ele alınarak Türk düşünce dünyasında renklerin yansıması tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bununla birlikte renk adlarının birbirleriyle olan ilişkisi de değerlendirilmiştir. Böylece atasözleri özelinde
renklerden hareketle kültürdeki renk dünyası anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, atasözü, renkler, duygu değeri
Colors in Turkish Proverbs and Their Connotations
Abstract: Colors have been important notions in Turkish culture from time immemorial. Colours which are
frequently used in beliefs, social life or names of places and person have gained new semantic fields by
means of the effect of various beliefs or the direct influence of culture apart from its real meaning. In this
context, color names have been the representative of some connotations in Turkish language. The
connotations that color names have gained play a significant role in cultural transmission. Proverbs are
language elements which reflect the experience of community and advices from the past to present. In this
study, Proverbs in Turkish has been searched and the proverbs which contain color names have been
determined. The reflection of colors are tried to determine in Turkish mental world by being discussed these
proverbs in the context of connotation. In addition, the relationship between color names has been evaluated.
Therefore, it is tried to find out Turkish color scale with reference to proverbs.
Keywords: Turkish, proverbs, colors, connotation

Giriş
Kültür her ne kadar maddî-manevî olmak üzere iki boyuta sahip olsa da kültürün aktarılmasını
sağlayan en temel unsur dildir. Dil içerisinde kültürü gösteren leksik ve semantik başta olmak üzere
birçok dilbilgisel unsura sahiptir. Elbette en temel kültür yansıtıcıları sözvarlığının üyeleri olan kelimeler,
atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözlerdir. Türkçe sözvarlığını oluşturan unsurların içerisinde atasözleri,
toplumun kültürünü, dünyaya bakış tarzını gösteren, bununla birlikte tecrübelerini yansıtan, dolayısı ile
kültür aktarımını nesiller arasında sağlayan dil ögelerinin başında gelmektedir. Atasözleri aynı zamanda
toplumun ortak şuurunun oluşmasında, akıl, irade ve sezginin yaşantılardan süzdüğü insanî birikim ve
sosyal devinimin meydana getirdiği, halkın düşünce dünyasının izdüşümleridir (Baş 2012: 143). Dundes
ise atasözlerinin bir durumu olgu ya da olayı özetleyen ve buna karşılık olabilecek bir eylem biçimini
tavsiye eden sözler olduğunu ifade etmektedir (Dundes 1975: 43).
Atasözlerinin Türkiye Türkçesinde gerek konuşma dilinde gerek yazılı dilde atasözlerinin sıkça
kullanıldığını görmek mümkündür. Bu anlamda geniş bir kullanım sahasına sahip olan atasözleri,
içerisinde çok boyutlu anlam alanları barındırmaktadır. Bunlardan birisi de renklerdir.
Renkler ve Duygu Değeri
Sözvarlığı içerisinde renk adları gerçek hayattaki yansımalarıyla insan zihninde somut olarak
canlanabilen dil üyeleri olarak görev yapmaktadır. Renk adları sıfat olma hususiyetinin dışında kültür
bağlamında dinî, siyasî, sosyolojik, düşünce, duygu değeri olan unsurlardır. Renklerin içerdikleri
anlamlar, göstergesel değerleri, Türk kültüründeki yansımaları araştırılması ve aydınlatılması gereken
ögelerdir. Renklerin yapıları, anlamları, işlevleri, sıklıkları gibi bir takım çalışmalar yapılsa da sayılarının
sınırlı olduğu görülmektedir. Gabain (1968) ve Gogiaşvili’nin (2003) çalışmaları renklerin anlam
boyutlarıyla ilgili yapılmış ilk çalışmalar olarak görülebilir. Bunlarda başka renkler çeşitli araştırmalara
da konu olmuştur.
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Renkler Türk kültüründe en eski dönemlerden başlayarak dünyanın farklı yerlerine göçmüş olan
milletin dilinde, geleneğinde, inanışlarda farklı boyutlarda kendisine yer bulmuştur. Renklerin kullanım
sahası Türk dilinde oldukça geniştir. Renk adlarının bu kullanımları somut adlandırma boyutundaki
kullanımlarıdır. Bununla birlikte sosyal hayatta kullanılan renklerin de anlamları ve işlevleri
bulunmaktadır. Türk boylarının bayraklarında, yön adlarında, devlet teşkilatlarının sembollerinde,
giysilerde, sanatta kullanılan renkler önemli işlevleri yerine getirmektedir. Köktürklerin kullandığı
bozkurt başlı bayrak gök mavisi olarak Gagavuz Türkleri tarafından da kullanılmış daha sonra bugünkü
bayraklarına yerini bırakmıştır (Kılıç 2010: 305). Bayrağın gök mavi rengi bilindiği üzere Türklerin
kendilerine atfettiği renktir. Dolayısı ile bu düşünceyle gök mavisine bir duygu değeri yüklendiği
görülmektedir. Yine benzer şekilde Çin kaynaklarında kızıl rengin Kırgızlar tarafından bayraklarında
kullanıldığı belirtilmekte (Köprülü 1992: 247) ve Manas destanının birçok yerinde de bu kızıl
bayraklardan bahsedilmektedir (İnan 1998: 158). Yani Kırgızlar da kızıl rengine bir duygu değeri
yükleyerek o rengi kendilerine sembol olarak belirlemiş ve bunu günlük hayatlarına aksettirmişlerdir.
Keza Kırgızlar bugün de kızıl renkli bir bayrak kullanmaktadır. Bunlarla birlikte yönler dahi renk
adlarıyla bir duygu değerine sahip olmuş ve devleti idare etmede işlev kazanmıştır. Kara kuzeyi, kızıl
güneyi, ak batıyı, kök ise doğuyu göstermektedir (Pritsak 1954: 377).
Renklerin bir diğer boyutu da inançlarla ilgilidir. Toplumlar inançları neticesinde renklere anlam
değeri yüklemiş ve bu yükledikleri soyut anlamları somut olarak kullandıkları eşyalara aksettirmiştir.
Toplum arasında albastı, alkarısı olarak bilinen ve lohusa hummasına neden olduğu sanılan hayalî bir
yaratıktır (Küçük 1989: 469). Renklerin sosyal hayattaki işlevleri ve inançları nedeniyle ortaya çıkan
işlevleri hayata da yansımış bazı toplumlarda renklerin olumlu/olumsuz çağrışım değerleri ortaya
çıkmıştır. Örneğin Türk kültür tarihine bakıldığında “kara” renginin birçok anlamının olduğu ve çeşitli
şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Bu renk devlet teşkilatında, isimlerde, yas durumlarında, hastalık
tanımlamalarında, yön ve coğrafya tasvirlerinde, onursuzluk, utanç ve itaatsizlik manalarında, kötü
ruhların ifadesinde, bahtsızlık ve kader rengi olarak, yoksulluk manasında, düşmanca kötü tutum ve kötü
niyetli davranışların ifadesinde, hayvan ve bitki adlarının belirtilmesinde sıkça kullanılmaktadır (Yıldırım
2012: 144). Görüldüğü gibi geniş bir kullanım sahasına sahip kara rengi genelde olumsuz çağrışımlara ya
da kapsama sahip alanlarda kullanılmaktadır. Bunun gibi diğer renklerin de Türk sosyal hayatında ve
düşünce dünyasında yerleri duygu değerleriyle birlikte bulunmaktadır. Kelimenin anlamlı bir dil birliği
olarak iletişim vazifesi görmesini sağlayan çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurlar, varlık, görüntü, ses,
mahiyet bilgisi, çağrışımlar ve duygu değeridir (Karadoğan 2004: 81). Dolayısı ile duygu değeri kelimeyi
oluşturan unsurlardan birisidir. Duygu değeri bir kelimenin ya da kelime grubunun sözlük anlamının
dışında bazen özel ancak çoğu zaman genel olan duygusal anlam alanını göstermektedir. Kelimeler çeşitli
nedenlerle sözlük anlamıyla bağlantılı ya da bağlantısız olarak çeşitli duyguları temsil edebilmekte ve
çağrışım değerleri taşıyabilmektedir.
Göstergelerin anlam çerçevesi içine giren duygu değeri terimi connotation kavramından, onun
çevresinden bütünüyle ayrılmaz; ancak göstergelerin duygularla ilişkili olan yönünü oluşturur (Keklik
2013: 1810). Aksan, herhangi bir dilden seçilecek kanser, verem, ölüm, cenaze, tabut, morg, salgın,
ayrılık, açlık, isyan, terör, üveyana gibi kelimelerin insanda ürperti, tedirginlik, korku, karamsarlık gibi
duygusal etkiler bırakacağını, bunların aksine ilkbahar, kardelen, menekşe, aşk, zafer, başarı, vatan,
gençlik, yavru, yetim, öksüz gibi kelimelerin ise iyimser bir etki bırakacağını belirtmektedir (Aksan 2006:
56). Bu durum kelimelerin sözlük anlamlarının dışında insanda bıraktığı etkiyle ilgi olan duygu değerini
göstermektedir. Duygu değeri kelimelerin sözlük anlamlarından büyük ölçüde ayrışarak insanlarda
uyandırdığı hissiyatla bağlantılıdır. Bu bağlamda renkler de sözlük anlamından bağımsız olarak bir takım
duygulara, kavramlara, inanışlara karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır. Dolayısı ile içerlerinde
manevi anlamlar da içermektedir. Renklerin evrensel duygu değerleri ile birlikte ulusal duygu değerleri
onların dil içerisindeki kullanımlarında özel bir yerde olmalarını sağlamıştır.
Bu çalışmada Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılan renk adları ve onların duygu değerleri ele
alınmıştır. Tespit edilen renkler şunlardır: ak (ağ), al, ala, alaca, altın sarısı, doru, gümüşî, beyaz, boz,
ela, esmer, fıstıkî yeşil, gök, gökçe, kara, karaca kır, kırmızı, kızıl, kula, mavi, mor, mordilak, sarı, siyah,
yağız, yeşil.
Ak (Ağ)
Anlam olarak değerlendirildiğinde ak renginin genellikle olumlu anlam alanını işaretlediği
görülmektedir. Ak renginin genel olarak tüm kültürlerde olumlu duygu değerine sahip olmasıyla doğrudan
bağlantılıdır: Ak akçe kara gün içindir. Ak akçası olanın, yüz karasına bakılmaz.
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Al
Türkiye Türkçesinde yer alan atasözleri incelendiğinde al renginin duygu değeri olarak genelde
olumlu bir yapıya sahip olduğu “istenen, arzulanan” ya da “dikkat çeken” olgulara karşılık kullanıldığı
görülmektedir. “Al alan iki bakar.” atasözü de bu durumu desteklemektedir. Al renginin Türk devletleri
arasında onlar için en önemli simge olan bayraklarda da kullanılması al renginin duygu bağlamında
olumlu bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Türk'ün gözü alda olur sözü de bu durumu
desteklemektedir.
Ala/Alaca
Türkiye Türkçesi atasözleri içerisinde geçen ala renginin duygu değeri olarak olumsuz bir yapıya
sahip olduğu görülmektedir. “Adamın alası (alacası) içinde, davarın (hayvanın) alacası dışında.” sözünde
görüldüğü üzere iki yüzlüğü anlatan bu sözde ala olumsuz bir değere sahiptir: Adamın alası (alacası)
içinde, davarın (hayvanın) alacası dışında. Bir alaca dananın şerri, yedi köye dokunur.
Altın Sarısı
Bu atasözünde altın sarısı ile her ne kadar renk adı kullanılmış olsa da mecazen para ya da altın
kastedilmektedir. Dolayısı ile bu renk adı duygu değerinden çok mecaz anlamıyla ön olana çıkmaktadır.
Yine duygu değeri olarak olumlu karşılığı bulunmaktadır.
Beyaz
Beyaz genel itibariyle olumlu bir kavram alanına sahiptir. Masumiyet, temizlik, barış gibi anlamlara
sahip olan beyaz yine Türkiye Türkçesi atasözlerinde de bu anlamlarına paralel olarak olumlu duygu
değerine sahip bulunmaktadır: Beyaz giyenin yüreğinde yağ olmaz. Manda karadır ama (amma) sütü
beyazdır.
Boz
Boz renginin genellikle olumsuz bir duygu değerine sahip olarak istenmeyen, sevilmeyen bir anlam
çerçevesine sahip olduğu görülmektedir: Boz atın yanında duran ya tüyüne çeker ya huyuna.
Doru
Atları tarif etmek için kullanılan renklerden birisidir. Türk kültüründe atlara verilen önem onlardaki
en küçük renk ayrılıklarının onların adının olmasını sağlamıştır. Duygu değeri bakımından olumlu bir
durum söz konusudur: Alma alı, sat yağızı; besle kırı, bin doruya.
Ela
Bu renk adı gözleri tarif etmek için kullanılmaktadır. Ela gözlerin olumlu duygu değerine sahip
olduğu görülmektedir: Köre lazım iki göz, biri ela biri boz.
Esmer
Esmer renk adının tercih edilen, sevilen, üstün yanları olan anlamlarında kullanıldığı
görülmektedir: Beyaz olan yerinir, esmer olan sevinir.
Fıstıkî Yeşil
Dikkat çekici bir renk olduğundan uç noktaları tarif etmek için kullanılmıştır. Duygu değeri olarak
olumsuza yakındır: Her rengi boyadık da fıstıkî yeşil mi kaldı?
Gök
“Ad, bir gök boncuktur.”, “Gökçe boncuk kimde ise benim gönlüm ondadır.” gibi sözlerde olumlu
ve diğerlerinden değerli anlamlarını vurgulayan gök “Gök göz körden sayılır.” sözünde olumsuz duygu
değerine sahiptir.
Gökçe
Türkçe Sözlük’te (2011) gök rengi, mavi olarak ifade edilen bu renk adı bir atasözünde tespit
edilmiştir. Duygu değeri bakımından bu renk adının olumlu, istenen anlamında olduğu görülmektedir:
Gökçe boncuk kimde ise benim gönlüm ondadır.
Gümüşî
Gümüşî yine bağlamda olumlu bir duygu değerine sahiptir: Boyacıya '' Hangi rengi seversin?''
demişler, ''Altın sarısıyla gümüşi'' demiş.
Kara
Atasözleri içerisinde en çok kara rengi geçmektedir. Atasözleri ele alındığında da olumsuz ya da
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kötü tecrübelerin yansıtıldığı, istenmeyen durumların ifade edildiği durumlarda kara sözünün bu
durumları karşılamak için kullanıldığı görülmektedir. Dolayısı ile kara genel olarak renkteki koyu olma
özelliğini duygulara olumsuz olma olarak yansıtmış ve kullanıldığı yerde duygu değeri bakımından
olumsuzluğu ifade eder olmuştur: Ak gün ağartır, kara (kötü) gün karartır. Bunalan ölmez, kara gün
kararıp kalmaz. Nefis belası, getirir yüz karası.
Karaca
Siyaha yakın anlamındaki renk atasözlerinde kendisine yer bulmuştur. Anlam bakımından alaca ile
ses bakımından da kuruca ile birlikte kullanılmıştır. Duygu değeri bakımından değerlendirildiğinde karaca
renk adının olumsuz olduğu görülmektedir: Abdal alacayı, isli karacayı sever. Karaca kuruca, gönlüme
görece. Köylünün kahve cezvesi karaca amma, sürece.
Kır
Atasözleri anlam olarak incelendiğinde bu renge sahip atların beğenilen vasıflarda olduğu
görülmektedir. “Besle doruyu, bin kıra.”, “Alma alı, sat yağızı, besle kırı, bin doruya.” gibi sözlerde kır
atın iyi özelliklere sahip at türü olduğu anlaşılmaktadır.
Kırmızı
Kırmızı renk adının atasözlerindeki kullanılışına bakıldığında genellikle dikkat çeken giysi rengi
olarak kullanıldığı görülmektedir. Duygu değerinin kırmızı renk adında çok baskın olmadığı
görülmektedir: Bir donu var kırmızı, gah anası giyer gah kızı. Fenalık bir kırmızı gömlektir, ya
yakasından belli olur ya yeninden.
Kızıl
Kızıl renk adının birkaç sözde kullanıldığı görülmekte, duygu değerinin bu kullanımlarda çok
baskın olmadığı dikkat çekmektedir: Kızıl tembel, yazın koyu kaba ağaç gölgesi arar. Kızıl tez solmaz.
Kula
Bu renk adı atları nitelemektedir. “Rengi kula sat bir pula.” sözünde bu renkteki hayvanların
kıymetli olmadığı ifade edilirken, diğer sözde ise bu durumun tam aksi ifade edilmektedir. Dolayısı ile
duygu değeri bakımından kula renk adı hem istenmeyen hem de istenen durumları karşılayabilmektedir.
Rengi kula sat bir pula. At alırsan kula, avrat alırsan deli al.
Mavi
Duygu değeri bakımından değerlendirildiğinde “Alımı aldırdım morumu soldurdum, ille ille
mavili.” sözünde olumlu bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Bunun dışındaki diğer sözlerde mavinin
duygu değeri olarak yansız bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Ak tumana (dona) gök (mavi) yamalık
vurulmaz: Sakal sarı; göz mavi; döl azgını; gece ayaz, gündüz bulut, yıl azgını.
Mor
Anlam bakımından değerlendirildiğinde mor renk adının olumlu, istenen duygu değerine sahip
olduğu anlaşılmaktadır: Al giyen alınır mor giyen salınır.Al üstüne, mor yakışır (yaraşır).
Mordilak
Bu renk adı esmer, siyah anlamındadır. Dolayısı ile siyah ve kara renk adlarında bulunan olumsuz
duygu değeri mordilak üzerine de aksettirilmiştir: Mordilak geldi yakın, ağaçlardan çiçeğin sakın.
Sarı
Atasözlerinde en çok kullanılan renk adlarından birisi de sarıdır. Renk anlam bakımından ele
alındığında genellikle sarışını ve altını temsilen kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımlarda duygu
değerinin olumlu, istenen şeklinde olduğu anlaşılmaktadır: Allıyı aldım koynuma, sarıyı sardım sineme.
Biri sarı, biri kara, ondan doğar huri.
Siyah
Ele alınan atasözleri anlam olarak değerlendirildiğinde kara renk adında olduğu gibi siyah renk
adının da olumsuz bir duygu değerine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yalnızca “Siyahın açık esmeri,
yoluna kurban kesmeli.” sözünde esmer tenin daha tercih edilir olduğu, dolayısı ile olumlu bir anlamda
bulunduğu görülmektedir: Kuzgun her yerde siyahtır.
Yağız
Esmer anlamında kullanılan yağız atın rengini tarif etmek için de kullanılmaktadır. Sözlerin
birisinde yağız at olumlu bir duygu değerine sahipken diğerlerinde ise olumlu bir duygu değeri
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bulunmamaktadır: Çarşaf bezden, at yağızdan olur.
Yeşil
Bu sözler duygu değerleri bakımından ele alındığında yeşil renk adının olumlu bir duyguyla
anlatıldığı görülmektedir. Yeşil istenen, talep edilen nesneleri tarif etmek için kullanılmaktadır.
Sonuç
Türk kültürünün geçmişten günümüze yansımalarını gösteren en iyi dil ürünlerinden birisi olan
atasözlerinde renk adları oldukça sık şekilde kullanılmaktadır. Atasözlerinde kullanılan bu renk adları
kimi zaman kendi anlamlarında kimi zaman mecazî anlamlarda kullanılmıştır. Renk adları hangi anlamda
kullanılırsa kullanılsın çoğunlukla içerisinde bir duygu değeri taşımaktadır.
İncelenen atasözlerinde geçen renk adları genel olarak değerlendirildiğinde duygu değeri
bağlamında şu şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır:
Olumlu
Ak (Ağ)
Al
Beyaz
Doru
Ela
Esmer
Kır
Mor
Sarı
Yağız
Yeşil

Olumsuz
Ala/Alaca
Altın Sarısı
Fıstıkî yeşil
Gökçe
Kara
Mordilak
Siyah

Olumlu/Olumsuz
Boz
Gök
Karaca
Kula

Yansız
Gümüşî
Kırmızı
Kızıl
Mavi
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