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Özet
Her milletin kendine özgü bir kavram ve dil içi dünya görüü vardır. Renk
adlandırmaları da bu dünyanın küçük, ancak anlamlı ve gerekli bir parçasıdır. Türkçe,
renkler yönünden zengin bir dil olmakla birlikte bu zenginlik nitelik ve nicelik olarak ortaya
konulamamı ve gerei gibi deerlendirilememitir.
Türkiye Türkçesinde doadan hareketle üretilmi renk adlarından yola çıkarak Türk
lehçeleri sözlüklerindeki somutlatırma yoluyla yapılmı renk adlarını incelemeyi amaçlayan
bu çalımada öncelikle Türkiye Türkçesinin zenginlii ortaya konulmutur. Böylece dier
lehçelerle Türkiye Türkçesi arasında karılatırma yapma imkânı salanmıtır. Standart dili
kapsayan bu çalımada Türkiye Türkçesi dıında aızlar dikkate alınmamıtır.
Buna göre Ouz Grubu
yapılmı renk adları yönünden en
Azerbaycan Türkçesi izlemektedir.
Grubunda Kazak, Tatar ve Bakurt
zengin lehçedir.

lehçeleri içerisinde doadan somutlatırma yoluyla
zengini ve en sistemlisi Türkiye Türkçesidir. Onu
Uygur-Karluk Grubunda Uygur Türkçesi; Kıpçak
Türkçeleri; Sibirya Grubunda ise Hakas Türkçesi en

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, somutlatırma, renk adları, lehçeler,
sözlükler.
Abstract
Each community has its own concept and a point of view about its language.
Naming the colors is therefore the inevitable, meaningful and a little part of this view. Despite
having a rich concept of color, this richness of color in contemporary Turkish hasn’t been
adequately studied and evaluated in terms of quality and quantity.
Starting out examining the names of the colors produced by making use of the
nature this study has aimed at studying the act of concretizing the color names in Turkish
dictionaries of dialects. By this aim the richness of Turkey Turkish has been priorly
determined in the concrete. Thus an opportunity for making comparisons with other dialects
has been supplied. This study has included the dialects having standard languages and the
dialects out of Turkey Turkish hasn’t been taken into account.
According to this, Turkey Turkish is the richest and the most systematic dialect
within the dialects of Oguz in terms of the color names made through concretizing from the
*
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nature. Azerbaijan Turkish follows it. The richest dialects are Uigur Turkish in Uigur-Karluk
group, Kazak, Tartar and Bashkir in Kipchak group and the Khakas in the Siberia group.
Key Words: Turkey Turkish, concreteness, color names, dialects, dictionaries.

Giriú
Türkler renk adlandırmalarında genellikle doaya balı somut bir
anlatıma yönelmi, bu amaçla doadaki çeitli nesnelerden yararlanmılardır
(Aksan 1995: 453, 1999: 59). Renk tonlarındaki çeitlilik ve canlı anlatım
bunun açık bir örneidir. Türkçenin doadaki nesnelerden yola çıkarak
benzetme ve somutlatırma yoluna bavurması söz varlıının önemli bir
kısmının doa ve dı dünyayla ilikili olmasına neden olmutur (Korkmaz
2010: 41). Türkçenin doadan hareketle somutlatırmaya dayalı bir anlatıma
yönelmesinde Türklerin tarih boyunca doayla iç içe yaamalarının, tarım ve
hayvancılıkla uramalarının; maddi kültürle ilgili olarak çevreye ilikin
bitki örtüsü, hayvanlar, yiyecekler vb. nesnelerin de önemli bir payı
bulunmaktadır (Aksan 1999: 59).
Ad bilimin inceleme alanına giren ve tür adları içerisinde
deerlendirilmesi gereken renkler, farklı toplumlar tarafından deiik
biçimlerde adlandırılmıtır. Renk adları yönünden Türkçe son derece zengin
bir dildir. Örnein renk bildiren sıfatlar Hint-Avrupa dillerine göre daha
zengindir ve Türkçede renk tonları büyük bir çeitlilik gösterir. “Bir baka
deyile Türk’ün dünyası baka uluslarınkinden çok daha renklidir.” (Aksan
1999: 60).
Açık, koyu, mat, kirli, pastel, tok vb. sıfatlarla oluturulmu renk
adlarının dikkate alınmadıı bu çalımada genel olarak yazı dili hâlindeki 20
lehçeye; Türkiye Türkçesi (Türkiye’de Halk Azından Derleme Sözlüü
1963-1982, Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüü 1968, Aydoan ve Aydın
1995:50, Aksan 1995: 453, Kaymaz 1997, Aksan 1999: 59, 125, Türkçe
Sözlük 2005), Azerbaycan Türkçesi (RTL 1928, RTL 1929, Orucov 1966,
Orucov 1980, Orucov 1983, Orucov 1987, KTLS 1991, Develi 1992,
Hacalolu 1992, Altaylı 1994, Hacıyeva vd. 1995, Hacıyeva vd. 1999,
Akdoan 1999, Heyet 2003), Gagavuz Türkçesi (Gaydarci vd. 1973,
Gaydarci vd. 1991, Baskakov 1991, Özkan 1996, Baboglu ve Baboglu
1998), Türkmen Türkçesi (Türkmen Dilinin Sözlügi 1962, Çeneli 1982-1983,
Tekin 1995, Kara 2000), Özbek Türkçesi (Borovkov vd. 1959, KTLS 1991,
Yusuf 1993, Yusuf 1994, Nizameddin ve Yaman 1993, Yaman ve Mahmud
1998), Yeni Uygur Türkçesi (Hadcip 1968, Tuzguçi 1968, Necip 2005),
Tatar (Kazan-Kırım) Türkçesi (TTAS 1977-1979-1981, KTLS 1991,
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Açıkgöz ve Ganiyev 1997, Ganiyev vd. 1997, TTS 1997, Ahmetyanov 1998,
Kakuk ve Baskı 1999, Rebi 2004, Öner 2009), Bakurt Türkçesi (KTLS
1991, Agiev vd. 1993, Uraksin 1996, Zeynullina 1996, Hasanov ve
Hasanov 1997), Kırgız Türkçesi (Abduldaev ve sav 1984, Seydakmatov
1988, Oruzbaeva vd. 1988, Yudahin 1988, KTLS 1991, Yudahin 1994, Aksu
ve Iık 1997, Gülensoy ve Saınbayeva 2004, Cumakunova 2005), Kazak
Türkçesi (Kenesbaev 1959, Kenesbaev 1961, Musabaev 1978, Musabaev
1981, smail ‘Tarihsiz’, Kenesbayolu vd. 1984, Tamir 1989, KTLS 1991,
Koç vd. 2003, Bayniyazov ve Bayniyazova 2007), Nogay Türkçesi
(Baskakova 1963), Kumuk ve Balkar Türkçesi (Magomedov 1969, Doan
‘Tarihsiz’, Nemeth 1990, Karmokov ve Gurtuev 1992), Karaçay-Malkar
Türkçesi (Tavkul 1989, Goçiyaeva ve Suyunçev 1989, Pröhle 1991,
Güzelanı 1996, Tavkul 2000, Güzelanı 2000), Karayim Türkçesi (Baskakova
vd. 1974, Kowalski 1996, Levi 1997), Yakut (Saha) Türkçesi (Korkina vd.
1972, Afanasev vd. 1976, Vasiliev 1995), Tuva Türkçesi (Arıkolu ve
Kuular 2003), Hakas (Abakan) Türkçesi(Arıkolu 2005, Naskali vd. 2007),
Altay Türkçesi (Baskakov ve Toçakakova 1999), Çuva Türkçesi (Egorov
1964, Bayram 2007) ve Halaç Türkçesine (Doerfer ve Tezcan 1980) ait
sözlüklerde ve çeitli eserlerde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk
adları incelenmitir.
Buna göre genel olarak Türkçede doadan somutlatırma yoluyla
yapılmı renk adlarının daha çok yiyecek, içecek, bitki adı, hayvanlar,
madenler, nesneler, özel adlar, gökle ilgili adlandırmalar, maddelerle ilgili
adlandırmalar, tabiatla ilgili adlandırmalar, organ adları, hastalık adları, dinî
kavramlar, meslekler, zaman ve corafi kavramlara balı olarak
oluturulduu tespit edilmitir.
Türkiye Türkçesi ile dier lehçeler arasında somutlatırma yoluyla
yapılmı renk adlandırmalarında benzerliklerin yanında farklılıkların da
olduu ve bu farklılıkların bir kısmının Rusça olduu tespit edilmitir. öyle
ki Türkçenin bir lehçesinde yazı dilinde yer alan bir renk adı tarih, corafya,
kültür ve dilin etkisiyle dier lehçelerle farklı veya benzer nitelikler
taımaktadır. Örnein hemen hemen bütün lehçelerde altın, zümrüt, gümü,
bakır, bronz, kurun, turmalin vb. deerli elementlerden yararlanılarak
somutlatırma yapılmıtır. Azerbaycan Türkçesinde vine rengini karılamak
için albalı, Karaim Türkçesinde fine, Yakut Türkçesinde vinebay
sözcüklerinin kullanıldıı görülür. Albalı Türkçe, vine ise Slavcadır. Yine
Rusçada karımıza çıkan orancevıy (portakal rengi), lilovıy (leylaki, leylak
rengi), sirenevıy (leylaki, leylak rengi), bordovıy (arabi, bordo, fes rengi),
kremovıy (krem rengi), vinevıy (vine rengi) gibi kullanımlar aırlıklı olarak
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Türkiye Türkçesinde gördüümüz ve dier lehçelerde de karımıza çıkan
nispet i’sinin kullanıldıı renk adlarını çarıtırmaktadır.
A. Somutlaútırma Yoluyla Yapılmıú Renk Adlarının Lehçelere Göre
Da÷ılımı
1. Beslenme Kültürüyle ølgili Renk Adları
1.1. ønsanlarla ølgili Kavramlar
1.1.1. Yiyecekler
1.1.1.1.

Sebzeler

Türkiye Türkçesi: domates kırmızısı, kabak rengi, kök
kırmızısı, marul yeili, patlıcan moru (patlıcan rengi, patlıcani),
salatalık yeili, soan kabuu (soani), turp filizi.
Azerbaycan Türkçesi: badımcanı (patlıcan renkli), sebz (sebze
rengi, yeil).
Özbek Türkçesi: sabz (sebze rengi, yeil).
Yeni Uygur Türkçesi: çeyze re (patlıcan rengi).
Baúkurt Türkçesi: kier tösö (havuç rengi).
Nogay Türkçesi: morkov (havuç rengi, turuncu).
Hakas Türkçesi: morkov ön g (havuç rengi, turuncu).
1.1.1.2.

Meyveler

Türkiye Türkçesi: Ankara armudu yeili, avakado yeili, ayva
rengi, böürtlen siyahı, can erii yeili, çala rengi, çala yeili,
çilek pembesi, gövezî (vine çürüü rengi, gök mavisi rengi),
incir moru, karpuz kabuu yeili, kavuniçi, kayısı kızılı, kestane
dorusu, kestane karası, kestane kızılı, kestane rengi, limon sarısı,
limoni, limonküfü, nar kızılı, narkabuu kızılı, narkabuu
pembesi, pimi ayva (ayva piii), portakal rengi (portakali),
eftali çiçei rengi, üzüm yeili, vine çürüü (vine rengi).
Azerbaycan Türkçesi: albalı rengi (vine rengi), garpızı
(karpuz rengi), hurmayı (hurma rengi), kestane rengi/abalut
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rengi (kestane rengi), portugali/narıncı (portakal rengi), sumaı
(sumak rengi).
Gagavuz Türkçesi: kestene boya (kestane rengi), kıbrızı (çilek
rengi), portakallı/turuncu (portakal rengi).
Türkmen Türkçesi: hurmayı (hurma rengi), narınç (nar rengi).
Özbek Türkçesi: limon (limon rengi, limon sarısı).
Yeni Uygur Türkçesi: bé ir/beir re (kestane rengi, vine
rengi), hurma re (hurma rengi, kestane rengi), kızguç serik
re/sebzi re (turuncu, portakal rengi, portakali).
Tatar Türkçesi: apelsin/eflisun tös (portakal rengi),
ciren/kızgılt-sarı tös/katan/sargılt-kören tösle (kestane rengi),
koba kızıl/ciren kızıl (kestane kızılı), limon sarı (limon rengi,
limon sarısı).
Baúkurt Türkçesi: akhıl horo/buz (kestane rengi), eflisun
tös/kızılt sarı tös (portakal rengi, kavuniçi), limon harıhı/limon
tösö (limon rengi).
Kırgız Türkçesi: açık kürö (kestane rengi), kaçkul/koçkul/kara
koçkul/koçkul kızıl (vine rengi), kızgılt sarı tüs/koçkul sarı tüs
(portakal rengi, portakali), kızgılt sarı (kavuniçi).
Kazak Türkçesi: kızılt sarı tüs (portakal rengi), koır kızıl tüs
(nar çiçei rengi), koyu kızıl tüs (vine çürüü), külgin tüstes
kızıl (gövezî), sarılt tüs/aık koır tüs (kestane rengi).
Nogay Türkçesi: limon (limon sarısı).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: boyamı/nefti tüs (kestane rengi),
kongur tüs (kestane dorusu, kestane rengi), mor (kestane kızılı),
narıncı (portakal rengi, portakali).
Karaçay-Malkar Türkçesi: bal bet (kestane rengi), kızgıldım
mor (kestane kızılı).
Karayim Türkçesi: fine tüsü (vine rengi).
Yakut Türkçesi: limon (limon rengi, limon sarısı), vinebay
(vine rengi).
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Hakas Türkçesi: ke /keer (kestane rengi), k rpis ön g (kestane
rengi), mala (turuncu, portakal rengi), nirl g ö (kırmızı yaban
mersini rengi).
Çuvaú Türkçesi: h m r (kestane dorusu, kestane rengi).
Halaç Türkçesi: bûr (kestane rengi), saruy (portakal rengi).
1.1.1.3.

Kuruyemiúler

Türkiye Türkçesi: cevizî, ceviz yeili, fındıki, fındıkkabuu,
fıstıki, fıstık yeili, kuru üzüm rengi.
Tatar Türkçesi: çiklevêk kabıgı töse (ceviz kabuu rengi).
1.1.1.4.

Tahıl ve Baklagiller

Türkiye Türkçesi: buday rengi (buday renkli, budayi),
buday sarıını, nohudi, bakla filizi.
Azerbaycan Türkçesi: budayı/gendûmî (buday rengi),
nohudu (nohudi).
Türkmen Türkçesi: budayrenk/gızılrak-garayaız (buday
renkli).
Özbek Türkçesi: budayrang (buday renkli).
Kazak Türkçesi: biyday ö (kumral, buday renkli), burak tüs
(nohudi)
1.1.1.5.

Baharatlar

Türkiye Türkçesi: tarçın rengi (tarçıni), gülganî, hardal sarısı,
hardal rengi.
Azerbaycan Türkçesi: darçını (tarçın rengi), ze’feranı (safran
rengi).
Gagavuz Türkçesi: afran boya (safran rengi).
Özbek Türkçesi: za’far/za’faran rangi (safran rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: zepren re (safran rengi).
Baúkurt Türkçesi: zeferen (safran rengi).
Nogay Türkçesi: zagafran (safran rengi).
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Karaçay-Malkar Türkçesi: sapran/sapıran (safran rengi).
Karayim Türkçesi: zafran (safran rengi).
1.1.1.6.

Et Ürünleri

Türkiye Türkçesi: biftek kırmızısı.
1.1.1.7.

Hazır Yiyecekler

Türkiye Türkçesi: akide pembesi, bonbon pembesi, çikolota
rengi, pekmezköpüü, sakız rengi, sakız sarısı, eker pembesi,
ekerrenk, tahin rengi (tahinî).
Tatar Türkçesi: suık (ekerrenk).
Baúkurt Türkçesi: hıvık (ekerrenk).
Kırgız Türkçesi: salkın/suuk (ekerrenk).
1.1.1.8.

Do÷al Yiyecekler

Türkiye Türkçesi: balköpüü, bal rengi, çarpılmı yumurta
sarısı, yumurta sarısı, zeytin rengi, zeytin siyahı, zeytin yeili,
zeytuni.
Azerbaycan Türkçesi: yumurta agı, yumurta sarısı, zeytunî.
Gagavuz Türkçesi: sarı/yumurta sarısı.
Türkmen Türkçesi: zeytun (zeytin rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: zeytune (zeytin rengi).
Tatar Türkçesi: bal töse (bal rengi), yımırtanın ahı (yumurta
akı), yımırtanın sarısı (yumurta sarısı).
Baúkurt Türkçesi: yomortka aı/yomortkanın agı (yumurta
akı), yomortka harıhı (yumurta sarısı).
Kazak Türkçesi: aık sarı tüs (balköpüü rengi), aık toksarı
tüs (yumurta sarısı), zâytün/kara sur tüs (zeytin rengi).
Nogay Türkçesi: yomırtkadın sarısı/yumırtka sarısı (yumurta
sarısı), yumırtkadın agı (yumurta akı).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: yımırtkanı sarısı (yumurta sarısı).
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Karaçay-Malkar Türkçesi: bal bet (bal rengi), gakkını sarısı
(yumurta sarısı).
Karayim Türkçesi: agı yımırthanın/agı yumurtanın/yımırthanın
agı/yemertka agı (yumurta akı), sarısı yımırthanın/sarısı
yumurtanın (yumurta sarısı).
Hakas Türkçesi: kic r/nımırha aı (yumurta akı), oos (yumurta
sarısı).
Halaç Türkçesi: yumurka akïrï (yumurta sarısı), yumurka
hirüni (yumurta akı).
1.1.2. øçecekler
1.1.2.1.

Sıcak øçecekler

Türkiye Türkçesi: kahverengi.
Azerbaycan Türkçesi: gehveyi/kahverengi.
Gagavuz Türkçesi:
(kahverengi).

kafe/kofe

(kahverengi),

kızgıld/mor

Özbek Türkçesi: kahvarang/kahvereng/kofe (kahverengi).
Yeni Uygur Türkçesi: bé ir/beir re (kahverengi), kehva re
(kahverengi).
Tatar Türkçesi: kofi tösli/kongırt (kahverengi),
(kahverengi), kongırt/kongırt töstege (kahverengi).

kören

Baúkurt Türkçesi: horo/kafe töslö (kahverengi), kören tös
(kavurulmu kahve renkli, yanık renk, kahverengi).
Kırgız Türkçesi: kofe tüs/kara kürö/kürö ö/tüs (kahverengi).
Kazak Türkçesi: alabarkın/kalampir tüs/koır (kahverengi).
Nogay Türkçesi: kofe/kuba/mor/morgılt (kahverengi).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: boyamı/kula (kahverengi), nefti
tüs (kahverengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: mor bet (kahverengi).
Karayim Türkçesi: dzeren/kofeinıy (kahverengi).
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Yakut
Türkçesi:
hoor
(kahverengi),
kubulan/kubaay/kukalan/kupalan
(kahverengi),
kofe
(kahverengi).
Tuva Türkçesi: hüre (kahverengi).
Hakas Türkçesi: hoor/küre/küre ö (kahverengi).
Altay Türkçesi: küre ö (kahverengi).
Çuvaú Türkçesi: h m r/h m r (kahverengi).
1.1.2.2.

So÷uk øçecekler

Türkiye Türkçesi: buz mavisi, su yeili, süt beyaz, süt mavisi,
sütlü kahverengi, sütlü lacivert, arap kızılı, arap rengi (arabi),
arap tortusu rengi.
Tatar Türkçesi: burlat (arap rengi, arabi), kızıl erab töse
(kırmızı arap rengi).
Kazak Türkçesi: aık kök/kökil (süt mavisi).
Nogay Türkçesi: mor tüs (arap tortusu rengi).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: süt ak (süt beyaz).
Karaçay-Malkar Türkçesi: suv bet (su rengi).
2. Bitkilerle ølgili Renk Adları
2.1. Kara Bitkileri
2.1.1. A÷açlar
Türkiye Türkçesi: abanoz karası (abanoz siyahı), asma filizi, bergamodi,
çam yeili, çividî (çivit mavisi, çivit rengi), erguvan çiçei rengi, erguvan
rengi (erguvani), hareli neftî, hayit yeili, kâfur rengi (kâfuri), leylak rengi
(leylaki), maun rengi, narçiçei (narçiçei rengi), zeytin aacı yeili.
Azerbaycan Türkçesi: ergevani/erguvani renk (erguvan çiçei rengi), nîlî
(çivit rengi), yasemeni (yasemen rengi).
Gagavuz Türkçesi: güvez (leylak rengi), kamfora (kâfuri), lileka/liliaka
(leylak rengi).
Türkmen Türkçesi: nil (çivit rengi)
Özbek Türkçesi: arguvan (erguvan rengi), kamfara (kâfuri), nili (çivit
mavisi), yasuman (yasemin rengi).
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Yeni Uygur Türkçesi: çeyze re (leylak rengi), karamtu gök (çivit mavisi),
kızguç kökü re (leylak rengi).
Baúkurt Türkçesi: kük tös (çivit mavisi, çividi, çivit rengi, meneke rengi
ile gök mavisi arasındaki renk), siren tös (leylak rengi).
Kırgız Türkçesi: ımırkay (erguvani, erguvan rengi), kızgılt kögü/lipa gülü
(leylaki, leylak rengi), kök (çivit mavisi).
Kazak Türkçesi: kara kök/nil kara kök/kökpebek/nil kök/ımkay kara kök
(çivit mavisi, çividi), küngirt kızıl (erguvan rengi, erguvani).
Karaçay-Malkar Türkçesi: köbdürevüz bet/tırman (çivit mavisi).
Karayim Türkçesi: ipkin/yepkin/yipkin (erguvan rengi), kafuri/kamfora
(kâfuri, kâfur rengi), mor (leylak rengi, leylak).
Yakut Türkçesi: ciren sibekkite (leylak rengi).
Halaç Türkçesi: banafš, benefš (leylak rengi).
2.1.2. Çiçekler
Türkiye Türkçesi: fulya sarısı, gelincik kırmızısı, gül kurusu (gül kurusu
rengi), gül pembesi, gül rengi (gülgüli), karanfil yapraı yeili, lavanta
mavisi, leylak moru, meneke moru (meneke rengi), mimoza sarısı, papatya
sarıını, sardunya pembesi, yavruazı.
Azerbaycan Türkçesi: benefe renginde / beneveyi / benöveyi / bönöveyi
/ menöve rengi (meneke rengi), gül renkli / gülreng / gülgez / gülgun / gülü
(gül rengi), lalegun / lalereng (lale rengi).
Gagavuz Türkçesi: Gülgülü (gül rengi), meneve/meneva (meneke rengi).
Türkmen Türkçesi: meleve (meneke rengi).
Özbek Türkçesi: binafa/binefe/gunafa/günefe rengi (meneke rengi,
leylak rengi), nafarman-neferman (meneke rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: gülnepe re (meneke rengi); gülre (gül rengi),
halre (gül rengi), kızguç (gül rengi).
Tatar Türkçesi: mileüe tös/mileye tös (meneke rengi).
Baúkurt Türkçesi: al kızıl (gül kırmızısı), alhıv kük/kuyı kören/kızıl
kük/kören kara/mileve tös (meneke rengi), emehe/emehe kara/kören kük
(meneke rengi).
Kırgız Türkçesi: kızıl-kök (meneke rengi).
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Kazak Türkçesi: kızılt sarı tüs (yavruazı), külgin/külgin-kök (meneke
rengi).
Nogay Türkçesi: kızılt (gül renkli).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: kızgıldım/kızgılt tüs (gül rengi, gül renkli),
meleve tüs (meneke rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: çayır bet (gül rengi).
Karayim Türkçesi: mor (meneke rengi).
Hakas Türkçesi: sire (leylaki, leylak rengi).
2.1.3. Ot Cinsi Bitkiler
Türkiye Türkçesi: filizî, haha pembesi, kimyoni, saman rengi (samani,
saman sarısı), saz rengi, sinabr yeili, tütün rengi (taba), tütün sarıını, vessi
yeili, yonca yeili.
Azerbaycan Türkçesi: samanı/saman rengi/güle rengi (saman rengi).
Özbek Türkçesi: rayhoniy rang (reyhan ‘fesleen’ rengi), saman (saman
rengi).
Tatar Türkçesi: köncet töse (susam rengi), salam töse/tesle (saman rengi).
Kazak Türkçesi: aık sarı/saman tüs (saman rengi), küngirt/öi tüsken (saz
rengi), tütin tüstes/surılttay tüs (tütün rengi).
Çuvaú Türkçesi: ul m/ul m (saman rengi).
Halaç Türkçesi: hòrka/hùrka ku (tütün rengi).
3. Hayvanlarla ølgili Renk Adları
3.1. Kara Hayvanları
3.1.1. Sürüngenler
Türkiye Türkçesi: akrep kızılı.
3.1.2. Böcekler
Türkiye Türkçesi: böcekkabuu.
3.1.3. Kümes Hayvanları
Türkiye Türkçesi: civciv sarısı, horozibii, kazayaı, kazboku, ördekbaı,
ördekgagası, tavan kanı, tavus yeili.
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Azerbaycan Türkçesi: horuzguyruu (kırmızı, kıpkırmızı, horuz ibii
rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: ma re (ördekbaı rengi).
Kazak Türkçesi: koyu casıl (ördekbaı rengi).
3.1.4. Memeliler
Türkiye Türkçesi: deve tüyü, fare grisi (sıçan kırı, sıçan tüyü), fare tüyü;
fildii rengi (fildii), fildii sarısı, fildii siyahı; geyik kanı, sincabi (sincap
grisi).
Kazak Türkçesi: sur tüs (sıçan kırı).
3.2. Hava Hayvanları
3.2.1. Kuúlar
Türkiye Türkçesi: angudi, dudu yeili (papaan yeili), güvercinboynu,
güvercingösü, kanarya sarısı, keklik ayaı, kumru gösü, kumru tüyü,
kuzguni, kuzguni siyah (kuzguni kara), turna gözü, turna kırı, güvercinkanı
kırmızısı.
Azerbaycan Türkçesi: kebûd/kebûd Ruen (güvercin rengi).
Gagavuz Türkçesi: güvercin (güvercin rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: kögürçün bet (güvercin rengi), kuma (tüy
rengi).
Tuva Türkçesi: kuu (kuu rengi).
4. Madenlerle ølgili Renk Adları
4.1. Metaller
Türkiye Türkçesi: altın rengi (altuni, altın sarısı), altın yeili; bakır
çalıı, bakır kızılı, bakır pası, bakır rengi; çelik grisi, demir rengi
(demiri), eski tunç rengi; gümü grisi, gümü karası, gümü rengi
(gümüi), gümülü mavi; havagazı alevi mavisi, havagazı mavisi;
kadminyum sarısı, kobalt mavisi, kömür karası (kömür siyahı); krom
sarısı, krom yeili; kurun beyazı, kurun grisi, kurun rengi (kuruni),
kurunî mavi; maden mavisi, madenî beyaz; magnezyum yeili, metalik
renk, okr sarısı; pas rengi, paslı sarı; serpik sırma rengi, verenoz yeili,
vermiyon kırmızısı.
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Azerbaycan Türkçesi: altun, demiri, guruni, gümüü, mis rengi (bakır
rengi), pas rengi, poladı (çelik rengi), tunç rengi.
Gagavuz Türkçesi: komur/kömür (kömür rengi).
Türkmen Türkçesi: gurun, kümüleç (gümü rengi), sarı (altın, pirinç
veya bakır rengi), zerevan (altın rengi).
Özbek Türkçesi: bronza (tunç rengi), kuruni (kurun rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: altun re (altın rengi), bronza (bronz rengi),
kümü re (gümü rengi), polat re (çelik rengi).
Tatar Türkçesi: altınsıman/altıntös/altın-sarı/altınsu (altın rengi), bakır
töse (bakır rengi), kömesıman/kömetöse/aksıl sorı (gümü rengi), pulya
(kurun rengi, kuruni).
Baúkurt Türkçesi: altın tös (altın rengi), bronza (bronz rengi),
karaguskıl/kura töslö (kuruni, kurun renkli), kömö tös (gümü
rengi).
Kırgız Türkçesi: altın sıyaktuu/altın tüs/altuni (altın rengi, altuni),
korgoun tüs/sur (kurun rengi, kuruni), kümü tüs (gümü rengi).
Kazak Türkçesi: altın tüs (altın rengi), kara sur tüs (kurun rengi),
kızılt sarı tüs (bakır rengi), kola tüs/kola tüstü koır (tunç rengi, bronz
rengi), temir tüstes/sur (demir rengi, demiri).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: bronza/dommak (tunç rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: altın bet (altın rengi), bagır bet/cez bet
(bakır rengi), kızgıldım sarı (altın sarısı), temir bet (demir rengi).
Karayim Türkçesi: altınlı/altın renk (altın rengi), kümıli/gümü renk
(gümü rengi).
Hakas Türkçesi: altın sarı (altın sarısı).
4.2. De÷erli Taúlar
Türkiye Türkçesi: kehribar sarısı, lâl rengi; safir mavisi, safir rengi;
turkuaz yeili, utremer (outremer) mavisi; zümrüdî yeil (zümrüdi,
zümrüt rengi, zümrüt yeili).
Azerbaycan Türkçesi: zümrüdü.
Gagavuz Türkçesi: ultramarin (utremer mavisi, deniz mavisi).
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Türkmen Türkçesi: lagl renk (yakut rengi), zümerret yaıl renk
(zümrüt yeili rengi).
Özbek Türkçesi: yakut (yakut rengi), zumurrad (zümrüt rengi).
Kırgız Türkçesi: zımırıttay/zımırıt tüs/açık caıl tüs (zümrüt yeili,
zümrüdi).
Kazak Türkçesi: koyu kök/casıl tüs/kök-casıl tüs (zümrüt rengi,
zümrüdi).
Hakas Türkçesi: malahit (malakit yeili).
4.3. Sıvılar
Türkiye Türkçesi: petrol mavisi
Gagavuz Türkçesi: nefti (petrol rengi).
5. Nesnelerle ølgili Renk Adları
5.1. Süs Eúyaları
Türkiye Türkçesi: emerot yeili; karmen kırmızısı, karmen mavisi,
karmen renkli; kına rengi, krem rengi, yaldız sarısı.
Azerbaycan Türkçesi: kremî (krem rengi), sürmeyî/sürmeî (sürme
rengi).
Nogay Türkçesi: akıl sarı (krem rengi).
Hakas Türkçesi: aamsıh sarı (krem rengi).
Yakut Türkçesi: krem (krem rengi).
5.2. Dokuma Eúyalar
Türkiye Türkçesi: canfes kızılı, kadife laciverdi, bayrak rengi, çadırî,
fes rengi.
Kazak Türkçesi: küre kızıl/koyu kızıl tüs (fes rengi).
5.3. Cam Eúyalar
Türkiye Türkçesi: billur rengi, cam yeili (camgöbei yeili,
camgöbei), kristal mavisi, mine mavisi.
5.4. Di÷er Eúyalar
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Türkiye Türkçesi: boncuk mavisi, kibritî, mum sarısı, mürekkep siyahı,
piyano siyahı, sahtiyan siyahı, saks mavisi, suluboya mavisi, ie mavisi,
tebeir beyazı, barut mavisi (barut rengi, barudi, barut esmeri).
Azerbaycan Türkçesi: barıtı (barut rengi).
Kazak Türkçesi: aık kök/kögildir tüs (boncuk mavisi).
6. Özel Adlarla ølgili Renk Adları
6.1. Yer Adları
6.1.1. ùehir Adları
Türkiye Türkçesi: Bursa yeili, Edirne kırmızıs, Kemirî, Sevr mavisi.
6.1.2. Ülke Adları
Türkiye Türkçesi: Çin kırmızısı, ran kırmızısı, Prusya mavisi, Saksonya
mavisi.
6.2. Kiúi Adları
Türkiye Türkçesi: Bismark renkli (Bismark kahverengisi), Van Dyck
esmeri (Van dyke kahverengisi), Ecevit mavisi.
6.3. Millet Adları:
Türkiye Türkçesi: Çingene pembesi, Fransız mavisi, Hint sarısı, ngiliz
Yeili, Maya mavisi (Doan 2007: 39, 268), Türk çinisi yeili (Türk
yeili).
7. Gökle ølgili Renk Adları
7.1. Gökyüzü Cisimleri
Türkiye Türkçesi: bulut grisi; gök mavisi (gök rengi, gökyüzü mavisi),
gök taı rengi.
Azerbaycan Türkçesi: asimani (gök rengi, gökyüzü rengi), göy âbî
(gök rengi, gök mavisi).
Özbek Türkçesi: asman/osmon/semavi/samoviy (gök rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: asmaniy (gök rengi, semavî), hava re (gök
rengi, gök mavisi), kök (gök mavisi, havai), kökü re (gök mavisi, gök
rengi).
Tatar Türkçesi: kök/kük (gökyüzü mavisi, gök rengi), zenger kük (gök
mavisi, gökyüzü mavisi).
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Baúkurt Türkçesi: kölhıv tös/kügelyem/kükhel
zenger/zenger tös (gök rengi, gök mavisi).

(gök

rengi),

Kırgız Türkçesi: kögi/kögü/kögültür (gök mavisi).
Kazak Türkçesi: aık kök/kögildir/kökil tüs (gökyüzü mavisi, gök
rengi).
Nogay Türkçesi: kögilgim/kökil (gökyüzü mavisi, gök rengi).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: gök/gökumal/gökılt (gök mavisi, gök
rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: kögala (gök mavisi, gök rengi).
Hakas Türkçesi: tig r kög (gök mavisi).
Altay Türkçesi: çakır/çekir (gök rengi).
Çuvaú Türkçesi: çak r/k vak/senker (gök rengi, gökyüzü mavisi).
Halaç Türkçesi: âbi/âsmân rengi/asman rengivara (gök rengi, gök
mavisi, gökyüzü mavisi).
7.2. Hava Olayları
Türkiye Türkçesi: gurup rengi, havai (havai mavi, semavi mavi); kar
beyazı, kar mavisi; sis mavisi, uzay mavisi.
Tatar Türkçesi: tangsu (tan rengi).
Hakas Türkçesi: harnı aı (kar beyazı).
8. Maddelerle ølgili Renk Adları
8.1. Biyolojik Maddeler
Türkiye Türkçesi: küf yeili, kül mavisi (kül rengi).
Azerbaycan Türkçesi: kül rengi.
Gagavuz Türkçesi: kül (kül rengi).
Türkmen Türkçesi: külcümek/kül rak/sazmık (kül rengi).
Özbek Türkçesi: kulrang/külreng (kül rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: kül re (kül rengi).
Tatar Türkçesi: köl tösle/köl
sorı/sorgılt/sorı (kül rengi).
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Baúkurt Türkçesi: köl töslö (kül rengi).
Kırgız Türkçesi: kül tüs/külgün/surça/sur tüs (kül rengi).
Kazak Türkçesi: aık casıl/salat tüs (küf yeili), külgin/kül tüs (kül
rengi).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: kül betli/külsıpat/kül tüs (kül rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: ıım bet/kök (kül rengi), kül bet (kül rengi).
Hakas Türkçesi: ah sur (kül rengi).
Çuvaú Türkçesi: s r (kül rengi).
8.2. Kimyevî Maddeler
Türkiye Türkçesi: asit yeili, cıva mavisi, fosfor yeili, ispirto rengi;
katran moru, katran siyahı; kurum karası (is siyahı), kükürt sarısı,
serolyum mavisi, ya yeili, zehir yeili.
8.3. Mimarlıkla ølgili Maddeler
Türkiye Türkçesi: beton rengi, kiremit rengi, sıva rengi, tula rengi.
Gagavuz Türkçesi: keremedi (kiremit rengi).
Karaçay-Malkar Türkçesi: koun bet (kiremit rengi).
9. Tabiatla ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: çimen yeili, kabuk yeili, kır rengi, kum grisi,
orman yeili, ta rengi, toprak mavisi, toprak rengi (hâkî), toz
pembesi, tozlu kahverengi, tozlu sarı, yaprak kırmızısı, yaprak
kurusu, yaprak yeili, deniz dibi yeili, deniz mavisi (deniz rengi);
iç midye yeili, mercan yeili (mercani), Okyanus mavisi, sedef
pembesi (sedefi), vapur dumanı, yosun yeili, ate kırmızısı (alev
kırmızısı, atei); duman rengi.
Azerbaycan
Türkçesi:
renk/hâkisterî/toprak renkli.

atereng/od

rengi,

hâki/hâki

Gagavuz Türkçesi: mercan (mercan rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: kum re (kum rengi),
Tatar Türkçesi: kuçkıl (duman rengi), töten töse/tötensu (duman
rengi), tufrak töse (toprak rengi), yaıl yufrak töse (yeil yaprak
rengi).
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Baúkurt Türkçesi: akhıl sargılt (ate rengi), asık horo (kır rengi).
Kazak Türkçesi: koyu casıl (orman yeili), ot tüsti (alev kırmızısı).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: ciyren (alev kırmızısı).
Karaçay-Malkar Türkçesi: kök/kırdık bet/kök kırdık (kır rengi).
Tuva Türkçesi: burul (kır renkli).
Altay Türkçesi: boro (kır renkli).
10. Organ Adlarıyla ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: bet rengi (sarımtırak bir pembeye yakın kül rengi,
çehrenin rengine benzer ve bal ve soluk nohudi rengini andırır bir renk),
burun kanı rengi, damar mavisi, et rengi (et renk, ten rengi), hanım teni, irin
rengi, kan kırmızı (kan rengi), kemik rengi, safra yeili,
Azerbaycan Türkçesi: et rengi/etreng (et rengi), gankırmızı/kan kırmızısı,
suretî (yüz rengi), zirekî (göz yaı).
Gagavuz Türkçesi: öt eil (öd yeili).
Özbek Türkçesi: cigarrang/cigerreng (cier rengi).
Yeni Uygur Türkçesi: ciger re (cier rengi).
Tatar Türkçesi: ten töse (ten rengi).
Baúkurt Türkçesi: kızıl (kan rengi).
Kazak Türkçesi: aık kızıl (kan kırmızı), dene tüs (ten rengi).
Kumuk ve Balkar Türkçesi: kan kızıl (kan rengi, kan kırmızısı).
Karaçay-Malkar Türkçesi: kızıl (kan rengi).
Hakas Türkçesi: han-hızıl, hızıl see (kan kırmızısı, kan kırmızı).
11. Hastalık Adlarıyla ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: sıtma sarısı.
12. Dinî Kavramlarla ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: hacı yeili, Kâbe yeili, eytan kırmızısı, türbe yeili.
13. Mesleklerle ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: askerî yeil, havacı mavisi.
14. Zaman Kavramıyla ølgili Renk Adları
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Türkiye Türkçesi: gece mavisi; sonbahar kızılı, sonbahar mavisi.
Kazak Türkçesi: koyu kök (gece mavisi).
15. Co÷rafyayla ølgili Renk Adları
Türkiye Türkçesi: Akdeniz mavisi.
Kazak Türkçesi: kanık aık kök tüs (Akdeniz mavisi).
B. Anlam ve Yapı Yönünden Renk Adları:
1. Güney-Batı Grubu Türk Lehçeleri (O÷uz Grubu)
1.1. Türkiye Türkçesi:
Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve
dier lehçelerde renkler üzerine ayrıntılı bir çalıma yapan Alman Türkolog
Cirtautas (1961) eserinde daha çok kara, ak, kızıl, yeil, sarı, ala, kök (mavi,
yeil), boz, kır, (s. 19-94) gibi temel renkler üzerinde durmutur. Gri ve
kahverenginin tonlarıyla ilgili olarak ise kuba, çal, çakır, kurunî, kül rengi,
konur, küren, yaız, esmer, kumral ve kahverengi (s. 95-104) gibi renkleri
incelemitir. Yazar söz konusu renklerin dıında tabiattan somutlatırma
yoluyla yapılmı renklerden kuruni, kül rengi ve kahverengiye yer vermekle
birlikte verdii örnekler daha çok çada Türkiye Türkçesine aittir ve bunlar
yakın dönem yazarlarından Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Yaar Nabi Nayır
ve Haldun Taner’in eserlerinden alınmadır. Cirtautas (1961) bunun dıında
at donlarını da (s. 105-113) ayrıntılı bir ekilde incelemitir. Ancak balı
baına Türkiye Türkçesindeki renk adları üzerine en sistemli ve kapsamlı
çalımayı Kaymaz (1997) yapmıtır.
Türkiye Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk
adları yapı yönünden genellikle belirtisiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması
kuruluunda olup bir kısmı nispet i’si ile oluturulmutur. Örnein ateî,
barudi, bergamodi, budayî, cevizî, çadırî, çividi, demiri, erguvani, fındıki,
fıstıki, filizî, gövezî, gümüi, hâkî, havai, kâfurî, Kemirî, kibritî, kuruni,
kuzguni, leylaki, mercanî, neftî, nohudi, patlıcani, portakalî, samani, sedefî,
sincabi, arabi, tahini, tarçıni, zeytuni, zümrüdi gibi.
Türkiye Türkçesinde “gibi” edatıyla oluturulan: altın gibi, billur
gibi, kaymak gibi, katran gibi, kehribar gibi, kireç gibi, kömür gibi, köpük
gibi, kuzgun gibi, kül gibi, limon gibi, mermer gibi, sakız gibi, turna gözü
gibi, zümrüt gibi; aızlara özgü “gelen” kelimesiyle oluturulan: kızıl gelen,
mor gelen, sarı gelen, yeil gelen; aızlara özgü “çalmak” fiiliyle
oluturulan: eflatuna çalar koyu pembe, eflatuna çalar mavi, gümüîye çalan
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koyu mavi, kahverengiye çalan yeil renk, yeile çalar gök rengi, yeile çalar
mor vb. kelime gruplarında somutlatırmadan daha çok benzerlik söz
konusudur (Kaymaz 1997: 304-306). Bunlara + msı ekiyle (mavimsi, sarımsı
gibi) oluturulanları ve nispet i’siyle oluturulmu (beyazî, eflatunî,
laciverdî, siyahî, zerî, zifirî gibi) renk adlarını da eklemek mümkündür.
1.2. Azerbaycan Türkçesi:
13. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın balarında hazırlanan ve 1900
yılında Rus Türkolog Melioranski tarafından kaleme alınan ve
Sanpetersburg’da yayımlanan Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini
taıyan bni-Mühennâ Lûgati’nde (Battal 1997), kül rengi karılıı olarak
boz; gül rengi karılıı olarak gülgün ve kızılgül; meneke karılıı olarak
yaız; hatem çiçei rengi manasına biyûn/beyûn sözcükleri kullanılmıtır.
Renk adlandırmaları yönünden Türkiye Türkçesine en yakın lehçe
Azerbaycan Türkçesidir. Azerbaycan Türkçesinde doadan somutlatırma
yoluyla yapılmı renk adları daha çok çiçek, maden, meyve, sebze ve hayvan
adlarından yola çıkılarak oluturulmutur. Türkiye Türkçesinden farklı
olarak Azerbaycan Türkçesinde bedrenk, gendûmî, horuzkuyruu, hurmayı,
nîlî, sumagı, suretî, sürmeyî/sürmeî, yasemeni, zirekî renkleri
kullanılmaktadır. Azerbaycan Türkçesinde de Türkiye Türkçesinde olduu
gibi nispet i’si ile oluturulan somutlatırmalar mevcuttur. Asimani,
badımcani, barıtı, beneveyi, budayı, demiri, ergevani, gehveyi, garpızı,
gendûmî, gurunî, gülü, gümüü, haki/hâkisterî, hurmayı, kremi, nilî,
nohudu, poladı, portugali, samanı, sumaı, suretî, sürmeyî, yasemeni,
ze’feranı, zeytunî, zirekî ve zümrüdü bunların balıcalarıdır.
Etrengi, horuzkuyruu, kestane rengi, kül rengi ve tunç rengi
belirtisiz isim tamlaması; atereng, gankırmızı, gülreng, gül renkli, lalegun,
lalereng ise sıfat tamlaması kuruluundaki somutlatırmalardır.
Meneke ve mor karılıı olarak beneve (Van) sözcüü, benöve,
benöye ve benöyü (Idır, Kars) ekillerinde Türkiye Türkçesi aızlarında
günümüzde de kullanılmaktadır (DSa 1993: 628, 630).
Türkiye Türkçesinde havai, havai mavi kelimelerinin karılıı olarak
Farsçada gök, semâ, gökyüzü manasına gelen âsmân kelimesi Azerbaycan
Türkçesinde asmani/asiman/asimani eklinde ifade edilmektedir.
Farsçada gendüm buday ve gendüm-gûn buday rengi/renkli
demektir. Sözcük, Azerbaycan Türkçesinde gendûmî ekline dönümütür.
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Buday renginde olan demektir. Azerbaycan Türkçesinde gendum’un
yanında buday sözcüü de kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesi aızlarında
“dibekte dövülerek yemek yapılan buday ya da arpa” karılıı olarak
gendime (Zonguldak, Gümühane, Artvin, Erzincan, Malatya, Mara,
Kırehir, Kayseri, Nevehir, Adana), gendem (Çankırı), gendeme (Çankırı,
Kayseri), gendima (Artvin), gendirme (Nide), gendüme (Samsun, Tokat,
Ordu, Giresun, Kars, Erzurum), gerdüme (Tokat) sözcükleri bugün de
kullanılmaktadır (DSb 1993: 1990).
Azerbaycan Türkçesinde horuz guyruu renginin bir dier adı
horuzbibiyi/horuzpipiyi yani horozibii’dir (Orucov 1987: 334). Kırmızı
rengi karılamak için kullanılan bu somutlatırmaya Türkiye Türkçesi
dıında dier lehçelerde rastlanmaz.
Farsçada nîl lâcivert renkli çivit otudur. Azerbaycan Türkçesi
kelimeyi nîlî ekline dönütürerek somutlatırma yapmıtır. Türkiye
Türkçesindeki karılıı çividi, çivit mavisi ve çivit rengi’dir. Ouz Grubunda
Türkmen Türkçesinde (nil) ve Uygur-Karluk grubunda Özbek Türkçesinde
de (nili) görülen bir somutlatırmadır. Kıpçak Grubu lehçelerinden Bakurt
lehçesinde kük tös; Kırgız Türkçesinde kök; Kazak Türkçesinde nil kara kök
ve nil kök; Karaçay-Malkar Türkçesinde köbdürevüz betli eklinde
karılanmıtır.
Azerbaycan Türkçesindeki samanı somutlatırması Türkiye
Türkçesinde Gaziantep azında sarı renk manasına gelmektedir (DSc 1993:
3530). Türkiye Türkçesinde saman rengiyle ilgili olarak yazı dilinde saman
rengi, saman sarısı ve samani somutlatırmaları yer alır. Özbek
Türkçesindeki karılıı ise saman’dır.
Safran kelimesinin aslı Arapça za’feran’dır. Türkiye Türkçesi
kelimeyi kendine mal ederken, Azerbaycan Türkçesi incelterek korumayı
tercih etmitir. Ouz grubu lehçelerinden Gagavuzcada afran boya; UygurKarluk grubundan Özbek Türkçesinde za’far ve za’faran rangi; Yeni Uygur
Türkçesinde zepren re; Kıpçak Grubunda Bakurt Türkçesinde zeferen;
Nogay Türkçesinde zagafran; Karaçay-Malkar Türkçesinde zapran, sapıran
ve Karaim Türkçesinde zafran eklinde karımıza çıkar.
Yeil manasına gelen Farsça sebz kelimesini somutlatırma yoluyla
yapılmı renk olarak kabul edebiliriz, çünkü sebze rengi yeildir. Türkiye
Türkçesinde kullandıımız sebze kelimesinin kökeni sebz’dir. Uygur-Karluk
grubunda Özbek Türkçesinde de sabz yeil renk, yeilimsi, sabza ise yeillik
demektir.
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Arapça kökenli olan ve ekilik vermek için kebaba, hamura ve bazı
yemeklere konulan ekice ve kırmızı taneli sümmâk, Türkiye Türkçesine
sumak eklinde geçmitir. Türkiye Türkçesi aızlarında “dada yetien,
küçük, kırmızı bir çeit meyve karılıı olarak somak (Balıkesir, Bursa,
Mula) sözcüü kullanılmaktadır (DSc 1993: 3662). TaS’de (1971: 3576)
ise sumak “eki yemi veren bir bodur aaç ve yemii” eklinde
karılanmıtır.
Farsça kökenli hâk toprak manasına gelmekte olup Azerbaycan
Türkçesinde toprak rengi karılıı olarak hâkisteri’nin yanında toprak rengi
de kullanılır.
Nispet i’si ile oluturulmu ve zeytin renkli manasına gelen zeytuni
Arapça’dır. Türkiye Türkçesinde zeytin rengiyle ilgili olarak zeytin rengi,
zeytin siyahı, zeytin yeili gibi somutlatırmalara rastlanırken Ouz
grubundan Türkmen Türkçesinde zeytun sarımtıl, yeil rengi karılar. UygurKarluk grubunda Yeni-Uygur Türkçesinde zeytune zeytin rengi, kestane
rengi, kahverengi demektir. Kıpçak grubundan Kazak Türkçesinde ise
zâytün zeytin rengi manasına gelir. Tatarlarda zeytune aynı zamanda kız
adıdır.
Daha çok Divan edebiyatında karılatıımız gözyaı manasına
gelen Farsça sirik sözcüü, kelime baı ünsüzü (s->z-) deiimiyle
Azerbaycan Türkçesinde zirekî’ye dönümütür. Özetlemek gerekirse
Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesinden farklı olarak daha çok Arapça
ve Farsça kökenli kelimeleri doadan somutlatırma yoluyla renk adı
yapmakta kullanmıtır.
1.3. Gagavuz Türkçesi:
Gagavuz Türkçesinde somutlatırmalar daha çok çiçek, meyve ve
aaç adlarına dayalı olarak üretilmitir. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan
Türkçesinde olduu gibi Gagavuz Türkçesinde de nispet i’si ile oluturulmu
somutlatırmalar söz konusudur. Gülgüli, keremedi, kıbrızı, neftî gibi.
Kestene boya, öt eil, afran boya sıfat tamlaması; yumurta sarısı
belirtisiz isim tamlaması kuruluunda oluturulmutur.
Rusçada liliya leylak ve lilovıy leylâkî, lilâ manalarına gelmektedir
(Mustafayev ve çerbinin 1972: 370). Lileka veya liliaka yazımlarını liliya
ile ilikilendirmek mümkündür. Nefti isimdir ve Farsçadır. Neftî kelimesi ise
Farsça + Arapça eklinde oluturulmutur.
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Türkiye Türkçesinde kullanılan güvercinboynu, güvercingösü,
güvercinkanı kırmızısı gibi güvercinle ilgili adlandırmaların aksine Gagavuz
Türkçesinde yalnız güvercin sözcüü kullanılmıtır.
Kiremit rengi Gagavuzcada keremedi ile karılanmıtır. Türkiye
Türkçesindeki safran sözcüüyle afran eklinde karılaılır. Kahverengi
Gagavuzcada birden fazla sözcükle; kızgıld, kofe ve mor ile karılanmıtır.
Kofe ise ngilizce coffee’nin Rusçalamı eklidir.
1.4. Türkmen Türkçesi:
Türkmen Türkçesinde somutlatırma yoluyla yapılmı renkler daha
çok maden, meyve ve deerli talardan üretilmitir. Buday renk, kül rak,
lagl renk Türkmen Türkçesinde sıfat tamlaması kuruluundaki
somutlatırmalardır. Nispet i’si ile oluturulmu hurmayı somutlatırması
Azerbaycan Türkçesinden sonra Türkmen Türkçesinde de karımıza
çıkmaktadır.
Türkmen Türkçesinde kül rengi; külcümek, kül rengi, sazmık gibi
birden fazla sözcükle karılanmaktadır.
Farsça asıllı olan ve “1. Altın saçan, altın saçıcı, 2. Altın kakmalı, 3.
Bir lale türü” eklinde anlamlandırılan zerefan aynı zamanda bir kız adıdır.
Türkmen Türkçesinde zerevan ekline dönümütür. Özbekistan’daki
Buhara ve Semerkant gibi eski ehirleri barındıran “Zerefan Vadisi” ünlü
bir tarım bölgesi olarak bugün bu ismi yaatmaktadır.
Türkmen Türkçesinde gök mavisi veya açık mavi manasına gelen
göümtil ve gümü rengi karılıı kullanılan kümüçleç aslında birer
benzerlik sıfatıdır. Bunlara ilave olarak Türkmen Türkçesinde gour (gızgılt
mele, garamtıl gızıl, açık kestane rengi, esmer), mele (sargılt açık renk,
öçügsi sarı renk; açık sarı, esmer, esmer tenli; mele göz: koyu kestane
renginde gözler), sur (gour, altın renk övüsyen gımmat bahalı bagana ve ol
görnüdeki renk) gibi somutlatırmalardan da söz etmek mümkündür. Narınç
dier lehçelerden farklı olarak Türkmen Türkçesinde nar rengi karılıı
kullanılmıtır.
2. Güney-Do÷u Grubu Türk Lehçeleri (Uygur-Karluk)
2.1. Özbek Türkçesi:
Rengin rang ve tös sözcükleriyle karılandıı Özbek Türkçesinde
somutlatırma yoluyla yapılmı renklerin genellikle bitki, çiçek ve maden
adlarına dayalı olduu görülür.
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Budayrang, cigarrang/cierreng, gunafa rang/günefe reng,
kahvarang/kahvereng, kulrang/külreng, rayhoniy rang sıfat tamlaması
kuruluundaki somutlatırmalardır. Kuruni, nili ve semavi ise nispet i’si ile
oluturulmutur.
Türkiye Türkçesinden farklı olarak Özbek Türkçesinde kahverengi
ve kestane rengi cigerreng ile karılanmaktadır. Azerbaycan Türkçesinde
rastladıımız sebz somutlatırması Özbek Türkçesinde kalın ünlülü ekliyle
sabz ve sabza olarak karımıza çıkmaktadır. Buday renkli somutlatırması
ise Özbek Türkçesinde budaymaız eklinde ifade edilir.
Tunç ve tunçtan yapılmı manasına gelen Fransızca kökenli bronze
sözcüü Özbek Türkçesinde Rusçanın tesiri ile bronza ekline dönümütür.
Bunun gibi kafur ve kafurî manalarına gelen kamfara da Rusçadır.
2.2. Yeni Uygur Türkçesi:
Yeni Uygur Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı
renk
adlarının
sonuna
genellikle
re
sözcüü
getirilmitir.
Somutlatırmaların genellikle çiçek, meyve ve maden adlarından üretildii
ve sıfat tamlaması kuruluunda olduu görülür.
Asmaniy ve zeytune Yeni Uygur Türkçesinde nispet i’si ile
oluturulmu somutlatırmalardandır. Türkiye Türkçesinden farklı olarak
Özbek ve Yeni Uygur Türkçesinde “cier rengi, koyu kırmızı” manasına
gelen ciger re ve bronz rengi karılıında bronza sözcüü kullanılmıtır.
Çeyze Yeni Uygur Türkçesinde patlıcan demektir. Yine Yeni Uygurca’da
kehva re’in dıında, bé ir re de kahverengini karılar.
Azerbaycan ve Özbek Türkçelerinden farklı olarak Yeni Uygurcada
sebz ve sebze havuç manasına gelmekte olup turuncu ve portakal renklerini
de karılar. Aynı ekilde Özbek Türkçesinde sebzi, Kazak Türkçesinde
sebz/sebiz ve Kırgız Türkçesinde sabiz havuç manasına gelmektedir.
3. Kuzey-Batı Grubu Türk Lehçeleri (Kıpçak Grubu)
3.1. Tatar Türkçesi:
Kuzey-batı grubu lehçeleri içerisinde doadan somutlatırma yoluyla
renk yapma yönünden Azerbaycan Türkçesinden sonra Türkiye Türkçesine
en yakını Tatar Türkçesidir diyebiliriz. Tatar Türkçesinde renk karılıı
olarak renk, tüs/tös ve buyau sözcükleri kullanılır.
Somutlatırmaların genellikle yiyecek-içecek, meyve ve maden
adlarına dayalı olduu ve sıfat tamlaması kuruluunda olduu görülür.
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Yımırtanın ahı ve yımırtanın sarısı belirtili isim tamlaması kuruluundaki
somutlatırmalardır.
Rusça asıllı apelsin veya eflisun Kazak, Tatar, Özbek, Kumuk,
Balkar ve Karaim Türkçelerinde portakal ve turunç demektir. Apelsin/eflisun
tös gibi kızgılt sarı da Tatar Türkçesinde portakal rengini ve kavuniçini
karılar. Kahverengi karılıı kullanılan kongırt hayvan donu için kullanılan
renklerdendir. Bunun gibi köl tösli ve kölsu’nun yanında büz de Tatar
Türkçesinde kül rengini karılar. Akçıl sorı gibi kırçıl da kır rengi manasına
gelir. Tatar Türkçesinde saman karılıı kullanılan salam Altay Türkçesinde
de yer almakla birlikte Karaçay lehçesinde olduu gibi Altay Türkçesi
sözlüünde de saman rengi somutlatırmasına yer verilmemitir.
Köncet Farsçadan Tatar Türkçesine geçmi bir sözcüktür. Kazak
Türkçesinde küncit ve Bakurt Türkçesinde kunjut susamı karılamakla
birlikte somutlatırma için kullanılmamıtır. Türkiye Türkçesi aızlarında
susam manasına gelen küncüt (Idır, Bayburt, Kars), kürcü (Adana) ve
susam tanesi manasına gelen küncü (Bursa, Bolu, Giresun, Trabzon,
Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Malatya, Urfa, Gaziantep, Mara, Hatay,
Ankara, Kayseri, Nide, Konya, Adana, çel, Antalya Mula), künci (Van),
küncük (Samsun), künlü (Urfa, çel) sözcükleri bugün de kullanılmaktadır
(DSe 1993: 3036).
Rusçada katan kestane demektir. Kestane rengini ve tonlarını
karılamak için Tatar Türkçesinde ciren, katan, koba kızıl, koba, kofi tösli,
kongırt, kören, kuçkıl gibi birden fazla sözcüün kullanıldıı görülür.
Kuruni manasına gelen Pulya ise Rusçadır.
Tatar Türkçesinde ciren kestane rengi, ciren kızıl kestane kırmızısı,
cirensu ise kestane rengine çalar renk manasına gelir. Ciren Kazan Tatar
Türkçesinde kırmızı at ve tilki sözcüklerini de karılar (TTAS 1981: 781,
Kakuk ve Baskı 1999: 27).
3.2. Baúkurt Türkçesi:
Rengin tös ve buyav sözcükleriyle karılandıı Bakurt Türkçesinde
somutlatırmalar genellikle çiçek, yiyecek-içecek, maden ve meyve
adlarından türetilmitir. Önemli bir kısmı sıfat tamlaması kuruluundadır.
Kier tösö, limon harıhı/limon töse, yomortka aı ve yomortka harıhı
belirtisiz isim tamlaması kuruluundaki somutlatırmalardır.
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Bakurt Türkçesindeki somutlatırma ekli bu gruptaki dier
lehçelerle paralellik gösterir. Fransızcadan Rusçaya geçen bronza ekli Yeni
Uygur Türkçesinden sonra Bakurt Türkçesinde de karımıza çıkar.
Kongort’un Bakurt Türkçesinde kongort kızıl; koyu kızıl ve kongort
harı: açık sarı olmak üzere iki tonu daha mevcuttur. Bakurt Türkçesinde
kören renginin de deiik tonlarını bulmak mümkündür. Örnein: Akhıl
kören (bej rengi, saz rengi), harı kören (sarı kahverengi), kara kören (koyu
kahverengi), seye kören (koyu vine rengi) gibi. Gök rengi karılıı olarak
kullanılan kügelyem’in kügelyem zeger ile kügelyem yeel ve kük’ün zenger
kük (gök mavisi), kara guskıl kük (mavimsi kır renk), kızıl kük (mor), kük
buyav (ultramarin mavisi) gibi çeitleri mevcuttur. Bunun yanında gök rengi
karılıı kullanılan zenger’in zenger kük (gök mavisi), zenger boyav (gök
mavisi), akhıl zenger (açık gök mavisi), asık zenger (ultramarin mavisi) gibi
kullanımlarına da rastlamak mümkündür (Uraksin 1996).
3.3. Kırgız Türkçesi:
Kırgız Türkçesindeki renkleri leksik ve semantik bir anlayıla ele
alan Kubatbek (2003) Orhun Yenisey Yazıtları’ndan yola çıkarak Kırgız
Türkçesinde ve bu sahada yazılmı çeitli eserleri tarayarak kapsamlı bir
çalıma ortaya koymutur. At donlarının da ele alındıı çalımada bakır kızıl,
erguvan, yepkin, bayın, gülgün kızıl; altın, altın tüstü, altın sarı; turmalin,
safir, kümü tüstü; zafaran/afir, kafur; leylak rengi karılıı olarak
kızgıltım, kızıl, koçkul kızıl, kızgılt kökü, kögü kızıl tüs, külgün, koçkul
külgün, kızgılt kök, kızıl külgün, sireneviy; gök rengi, gök mavisi karılıı
olarak asmanday/asman/kök; mala kızıl (gül rengi), araptay kızıl (arap
rengi); portakal rengi karılıı olarak kızgılt sarı, kızgıltım sarı, sargıç kızıl;
kum tüstü, saman tüstü, cumurtkanın agı, buuday ire, kölökö tüs, saz ire,
kartoka öndü (patates rengi); konur, kürö gibi somutlatırmalara yer
verilmitir.
Rengin tüs ve ire sözcükleriyle karılandıı Kırgız Türkçesindeki
doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk adları genellikle çiçek, meyve
ve maden adlarına dayalı olup önemli bir kısmı sıfat tamlaması
kuruluundadır.
Lipa gülü belirtisiz isim tamlaması kuruluundadır. Tek sözcükten
olumu kürö daha çok hayvan donu için kullanılan bir renktir.
Kurun rengi demek olan korgoun tüs’teki korgoun sözcüünün
orijinali korn (Eren 1999: 269) olup Moolcada korgan ekliyle büyü,
sihir gibi durumlarda “eritilmi mâî” manasına gelmekte olup korgalcın ise
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“eritilen” demektir. Korgal sıyaktuu eklinde de kullanılır. Moolca korgan
“eritilmi mâî” demektir (Seydakmatov 1988: 148-149). Eren (1999: 269)
sözcüün Moolcadaki eklini qoralcin olarak vermitir. Azerbaycan
Türkçesinde gurguun, Türkmen Türkçesinde gurun, Tatar Türkçesinde
kurgaın, Kırgız Türkçesinde korgoun, korgoum, Kazak Türkçesinde
korgasın, Karakalpak Türkçesinde korgasın, Nogay Türkçesinde korgasın,
Özbek Türkçesinde korgåim ekillerindedir (Eren 1999-268).
3.4. Kazak Türkçesi:
Tüs, re, tür, boyag ve sır sözcüklerinin rengi karılandıı Kazak
Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk adlarının dier
lehçelerden farklı olarak genellikle açık, koyu sözcükleriyle oluturulduu
görülür. Somutlatırmada daha çok yiyecek-içecek, meyve ve maden
isimlerinden yararlanılmıtır. Bunların önemli bir kısmı sıfat tamlaması
kuruluundadır.
Biyday ödi, burak tüsdi, kola tüsdi, kül tüsti ve ot tüsti belirtisiz
isim tamlaması kuruluundadır. Anarday/narttay (nar gibi), karday (kar
gibi), süttey (süt gibi), kınaday (kına gibi) gibi kullanımlarda daha çok
benzerlik hâkimdir. Bunlara Türkiye’de ikamet etmekte olan ve renk
kavramını torıl kelimesiyle karılayan Afganistan Kazakları’na ait
sèteftırak’ı (sedefimsi, sedef rengi) da ekleyebiliriz (Biray 2009: 475).
Kazak Türkçesinde, Özbek ve Kırgız Türkçesinde kalempir kırmızı
biber demektir. Kalampir tüs’ün Türkiye Türkçesindeki karılıı
kahverengi’dir (KTLS 1991: 426, 478). Ancak Kazak Türkçesinde kızıl burı
aynı zamanda kırmızı biberi karılamakta olup bir dier adı da Hint
biberidir. Kırmızı biberin Bakurt Türkçesindeki karılıı da kızıl boros’tur.
Çuva Türkçesinde kullanılan p r  sözcüü de biber manasına gelmekle
birlikte hardal karılıı olarak sar p r s sözcüünün kullanıldıı görülür
(Krueger 1961: 226).
3.5. Nogay Türkçesi:
Renk karılıında yaygın olarak tüs sözcüünün kullanıldıı Nogay
Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk adları genellikle
yiyecek-içecek, çiçek, meyve ve sebze adlarından türetilmitir.
Konır tüs, mor tüs ve sargılt küren sıfat tamlaması; yomırtkadın
sarısı ve yomırtkadın agı ise belirtili isim tamlaması kuruluundaki
somutlatırmalardır.
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Nogay Türkçesinde kahve rengi karılıı olarak kofe, konur, mor,
morgılt sözcükleri kullanılır. Havuç manasına gelen morkov ise Rusçadır.
Nogay Türkçesi ile ilgili olarak Rusça kaleme alınan ve Djanibekov
vd. (1981) tarafından yazılan sözlükte doadan somutlatırma yoluyla
yapılmı renk adına rastlanmamıtır.
3.6. Kumuk ve Balkar Türkçesi:
Renk kavramının renk, tüs ve bet sözcükleriyle karılandıı Kumuk
ve Balkar Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk adı az
olup var olanlar da genellikle yiyecek-içecek, çiçek ve maden adlarına
dayalıdır.
Kan kızıl, kızgılt tüs, kongur tüs, kül betli, külsıpat, kültüs, meleve
tüs, nefti tüs, süt ak sıfat tamlaması; yımırtkanı sarısı ise belirtili isim
tamlaması kuruluundadır.
Narıncı sözcüü narınç eklinde koyu sarı karılıında Anadolu
aızlarından Bayburt ve Kars azında, portakal rengi karılıı olarak
Burdur’da bugün de kullanılmaktadır (DSd 1993: 3239).
Kahverengi karılıı olarak bu lehçelerde Türkçe boyamı
sözcüünün kullanılması dikkat çekicidir. Yine kahverengi karılıı olarak
kullanılan kula ile koyu kestane rengi karılıı kullanılan kongur ve alev
kırmızısını karılayan ciyren daha çok hayvan donu olarak karımıza
çıkmaktadır. Külsıpat ve kül betli ise kül’den türemi sıfat tamlaması
kuruluundaki adlandırmalardır. Türkiye Türkçesinde Kumuk ve Balkar
Türkçesi sahasında yazılmı sözlük sayısı az olduu için dier
somutlatırmalara ulaılamamıtır.
3.7. Karaçay-Malkar Türkçesi:
Karaçay-Malkar Türkçesinde rengin karılıı bet’dir. Boyav veya
boya ise kullanılan dier sözcüklerdir. Somutlatırmalarda genellikle maden,
çiçek ve aaç adlarından faydalanılmıtır. Bunların önemli bir kısmı sıfat
tamlaması kuruluundadır.
Sıfat tamlamaları ve tek kelimeden olumu somutlatırmalar dıında
gakkını sarısı belirtisiz isim tamlaması kuruluundaki tek adlandırmadır.
Nogay, Kumuk ve Balkar Türkçelerinden sonra kahverengini karılayan mor
sözcüü Karaçay-Malkar Türkçesinde de karımıza çıkar.
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3.8. Karayim (Karay) Türkçesi:
Rengin boyav/boya, sılov, reng/renk, ve tüs sözcükleriyle
karılandıı Karaim Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı
renk adlarının sayısı azdır. Somutlatırmaların genellikle yiyecek-içecek,
çiçek ve maden isimleriyle oluturulduu görülür.
Altın renk ve gümü renk sıfat tamlaması; agı yımırthanın/agı
yumurtanın ile sarısı yımırthanın/sarısı yumurtanın ise tamlayanla tamlananı
yer deitirmi belirtili isim tamlaması kuruluundaki somutlatırmalardır.
Yımırthanın agı belirtili; yemertka agı ile fine tüsü belirtisiz isim tamlaması
kuruluundadır.
Karaim Türkçesindeki ipkin somutlatırması Eski Uygur
Türkçesi’nde yäbkin, yipin, yipkin, ipkin ~ yipkün ekillerinde olup meneke
rengi demektir. Divanü Lügati’t Türk’te yipkin eklindedir (Caferolu 1993:
190, 193) . Meneke rengi, erguvan renginde olan, konur, koyu kırmızı
manalarına gelir. Kıpçak dönemi eserlerinden Codex Cumanicus’ta kelime
ipkin eklinde olup meneke demektir (Toparlı vd. 2007: 113). Clauson
(1972: 876) kuzey-batı lehçelerinde ipkin’in mor karılıı kullanıldıını
belirtir. Kelimenin yibün, yüpün, yipin, yipün, yipkün, yipgil, yipgin, yepün,
epgin, ipgin, ipkin, ipgin gibi deiik yazımlarına rastlamak mümkündür
(Clauson 1972: 875-876).
Çulha (2006) tarafından yazılmı olan sözlükte ise somutlatırma
yoluyla yapılmı renk adına rastlanmamıtır.
4. Kuzey-Do÷u Grubu Türk Lehçeleri (Sibirya Grubu).
4.1. Yakut (Saha) Türkçesi:
Renk karılıı sibekkite sözcüünün kullanıldıı Yakut Türkçesinde
somutlatırmaya dayalı renk adları azdır. Bunların önemli bir kısmı yiyecekiçecek ve meyve adlarına dayalıdır.
Somutlatırmaların önemli bir kısmı tek kelimeden olumutur.
Ciren sibekkite sıfat tamlaması kuruluundaki tek somutlatırmadır. Hakas
Türkçesinde kahverengi karılıı kullanılan hoor, Saha Türkçesinde hoor’a
dönümütür.
Saha Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk
adlarını tespit etmek için bavurulan Türkçe-Sahaca sözlük (1995),
Türkçeden Sahacaya eklinde olduu için çok güvenilir bir sonuç elde etmek
mümkün olmamıtır.
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4.2. Tuva Türkçesi:
Tuva Türkçesi ile ilgili sözlüklerde de somutlatırma yoluyla
yapılmı renk adlarının sayısı oldukça azdır. Bir at donu olan küren kelimesi
(kelime baı k->h- deiimiyle) Tuva Türkçesinde hüre ekline
dönümütür. Burul veya buurul da aynı zamanda bir at donudur. Lehçelerde
bu renk genellikle demirkırı at karılıı olarak kullanılmıtır.
4.3. Hakas (Abakan) Türkçesi:
Renk kavramının mast ve ö sözcükleriyle karılandıı Hakas
Türkçesinde somutlatırmaların genellikle meyve, sebze, çiçek ve maden
adlarına dayalı olduu görülür.
Aamsıh sarı, ah sur, altın sarı, han-hızıl, hızıl see, k rpis ön g,
morkov ön g, küre ö, nirl g ö sıfat tamlaması; harnı aı belirtili isim
tamlaması; nımırha aı ile tigir kögi ise belirtisiz isim tamlaması
kuruluundaki somutlatırmalardır.
Açık doru, konur manasına gelen hoor, küren ve ker aynı zamanda
birer at donudur. At donları yönünden Hakas Türkçesi zenginliiyle dikkati
çekmektedir. Hakas Türkçesinde kahverenginin çeitli tonlarını da bulmak
mümkündür. Örnein huba açık kahverengi, hara küre koyu kahverengi
demektir. Rusça asıllı morkov veya morkop Hakas Türkçesinde havuç
manasına gelmekle birlikte turuncu rengi de karılar.
Krem rengi karılıı verilen aamsıh sarı aslında beyazımsı sarı,
bej manasına gelmektedir. Hakasçada k rpis kerpiç ve tulayı karılar.
Dolayısıyla k rpis ön g aslında kiremit rengi olarak da tanımlanabilir.
Malahit Rusçada yeil renkli, yontulup parlatılabilen, doal bakırlı, hidratlı
karbonat, bakırtaı, malakit demektir (Naskali vd. 1997: 293). Tig r ve kög m
kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluturulan tig r kög ’de tig r gök,
hava; kög m ise gök veya yeilimsi demektir.
4.4. Altay Türkçesi:
Altay Türkleri renk karılıı olarak ö kelimesini tercih etmilerdir.
Küren ö sıfat tamlaması kuruluundadır. Boro somutlatırmasıyla ilgili
olarak sözlükte yer alan boro at (kır at), boro a (gri hayvan; mec. Karaca),
boro çıçkan (gri fare; mec. Gri köstebek), boro iyt (gri köpek; mec. Kurt),
boro ku (serçe kuu), boro momon (gri köstebek) kullanımları boro’nun
daha çok gri renk karılıı kullanıldıını göstermektedir. Küren dier
lehçelerden farklı olarak Altay Türkçesinde esmer karılıı olarak
kullanılmaktadır.
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5. Çuvaú Türkçesi:
Rengin ts ve sar sözcükleriyle karılandıı Çuva Türkçesinde
doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renklerin sayısı az olup genellikle
tek kelimeden olumutur.
Çak r sözcüü bugün Türkiye Türkçesinde çakır, Altay Türkçesinde
çakır eklinde yaamaktadır (Egorov 1964: 316). Kahverengi, kestane
dorusu, kestane rengi karılıında kullanılan h m r sözcüünün Yeni
Uygurcada koyu kahverengi karılıı olarak kour, Özbek Türkçesinde
kugur, Kazak Türkçesinde koır, Tatar Türkçesinde kongırm, Bakurt
Türkçesinde yanık renk, kahverengi, kumral karılıı olarak kuır, Türkmen
Türkçesinde açık kahverengi karılıı olarak hoor’dur (Egorov 1964: 291).
H m r somutlatırması ise Hakas Türkçesindeki hoor ve Yakut
Türkçesindeki hoor ile ilikilendirilebilir.
Çuva Türkçesinde gri, kül rengi, boz ve kır manalarına gelen
s r ’nın karılıı Uygur, Kırgız, Kazak, Kara Kalpak ve Yakut Türkçesinde
sur, Türkmen Türkçesinde suur, Tatar Türkçesinde sorı, Bakurt
Türkçesinde horo, Altay Türkçesinde koyu kül rengi, koyu boz, koyu gri,
koyu kır karılıı olarak kara sur’dur (Egorov 1964: 183).
Gök rengi, gök yüzü mavisi karılıı olarak Çuva Türkçesinde
kullanılan k vak sözcüünün Yeni Uygur, Kırgız, Kazak, Kara Kalpak,
Nogay, Hakas ve Altay Türkçesinde karılıı kök, Türkmen ve Türkiye
Türkçesinde gök, Özbek, Bakurt ve Tatar Türkçesinde kük, Azerbaycan
Türkçesinde köy, Tuva Türkçesinde ak-kök, Yakut Türkçesinde küox’dur
(Egorov 1964: 96).
Yine Çuva Türkçesinde kullanılan sap-sura’yı karılamak için
kullanılan snow-white ve very white ifadelerini dikkate aldıımızda sözcüü
kar beyazı eklinde karılamak mümkünse de bunun pekitirme sıfatı olma
ihtimali daha kuvvetlidir (Krueger 1961: 87).
6. Halaç Türkçesi:
Rengin, reng, rang, elvan ve boya sözcükleriyle karılandıı Halaç
Türkçesi Sözlüü’nde (Doerfer ve Tezcan 1980) doadan somutlatırma
yoluyla yapılmı renklerin genellikle yiyecek adlarıyla türetildii görülür.
Asman rengi, yumurka akïrï ve yumurka hirüni belirtisiz isim
tamlaması kuruluundaki somutlatırmalardır.
Azerbaycan, Özbek, Yeni Uygur Türkçelerinden sonra gök mavisi
karılıı olarak kullanılan âsmân kelimesi Halaççada da karımıza
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çıkmaktadır. Halaç Türkçesinde akïr sarıyı; hirin, hürün veya hirün ise
beyaz’ı karılamaktadır. Sözcüün Eski Türkçede örü / ürü / ürüg / yürü
/ yörüng eklinde yazımları da mevcuttur.
Sonuç
Türkiye Türkçesi dier Türk lehçelerine göre doadan somutlatırma
yoluyla yapılmı renk adları yönünden daha zengindir ve bunu belli bir
kurala oturtmutur. Bu kural dier lehçeler için de geçerlidir. Tespitlerimize
göre Türkiye Türkçesinde doadan somutlatırma yoluyla yapılmı ortalama
360 adet renk adı mevcuttur. Ancak bu zenginlik Türkçe Sözlük’e (2005)
gereince yansımamıtır. Türkçe Sözlük’te (2005) bugün somutlatırma
yoluyla yapılmı renklerin sayısı 158’dir. Kaymaz (1997: 251-341), Aksan
(1999: 59), Ayvazolu (2001: 65) ve Bayraktar (2003)’ın çalımalarında adı
geçen ancak Türkçe Sözlük’te yer almayan daha birçok somutlatırma
vardır. Bunlar unlardır: abanoz karası (abanoz siyahı), akide pembesi,
akrep kızılı, altın rengi, altın yeili, Ankara armudu yeili, asit yeili, askerî
yeil, asma filizi, ateî, avokado yeili, ayva rengi, bakır kızılı, bakır pası,
barut esmeri, barut mavisi, bayrak rengi, bet rengi, beton rengi, biftek
kırmızısı, billur rengi, Bismark renkli (Bismark kahverengi), bonbon
pembesi, böürtlen siyahı, buday renkli, buday sarıını, budayî, bulut
grisi, Bursa yeili, burun kanı rengi, buz mavisi, cam mavisi, cam yeili,
camgöbei yeili, can erii yeili, canfes kızılı, ceviz yeili, cıva mavisi,
civciv sarısı, çadırî, çala rengi, çarpılmı yumurta sarısı, çelik grisi,
çidem sarısı, çikolata rengi, çilek pembesi, çimen yeili, Çin kırmızısı,
damar mavisi, deniz dibi yeili, deniz rengi, domates kırmızısı, dudu yeili
(papaan yeili), Ecevit mavisi, Edirne kırmızısı, Emerot yeili, erguvan
çiçei rengi, eski tunç rengi, et rengi (et renk, ten rengi), fare grisi, fare
tüyü, fıstık yeili, fildii sarısı, fosfor yeili, Fransız mavisi, fulya sarısı, füme
rengi, gelincik kırmızısı, gök mavisi, gök rengi, gök taı rengi, gül kurusu
rengi, gül pembesi, gümü karası, gümülü mavi, güvercinkanı kırmızısı,
hacı yeili, hanım teni, hardal sarısı, hareli neftî, haha pembesi, havacı
mavisi, havagazı alevi mavisi, havagazı mavisi, iç midye yeili, incir moru,
ngiliz yeili, ran kırmızısı, irin rengi, ispirto rengi, kabak rengi, Kâbe
yeili, kabuk yeili, kadife laciverdi, kadminyum sarısı, kâfur rengi (kâfurî),
kâfurî beyaz, kan rengi, kar beyazı, kar mavisi, karanfil yapraı yeili,
karmen kırmızısı, karmen mavisi, karmen renkli, karpuz kabuu yeili,
katran moru, katran siyahı, kayısı kızılı, kayısı rengi, kehribar sarısı,
keklikayaı, kestane karası, kestane kızılı, Kemirî, kına rengi, kır rengi,
kibritî, kiraz rengi, kömür karası (kömür siyahı), krom sarısı, krom yeili,
kumru gösü, kurun beyazı, kuruni mavi, kuru üzüm rengi, kurum karası
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(is siyahı), küfrengi, kükürt sarısı, kül mavisi, lâl rengi, leylak moru,
macenta kırmızısı, madeni beyaz, magnezyum yeili, marul yeili, maun
rengi, meneke moru, mercan rengi (mercanî), mimoza sarısı, mine mavisi,
mum sarısı, mürekkep siyahı, nar kızılı, narçiçei rengi, narkabuu
kırmızısı, narkabuu pembesi, okr sarısı, oksit sarısı, ördek sarısı, papatya
sarıını (papatya sarısı), paslı sarı, patlıcan moru (patlıcan rengi), pimi
ayva (ayva piii), piyano siyahı, portakalî, Prusya mavisi, safir rengi,
sahtiyan siyahı, sakız rengi, sakız sarısı, saks mavisi, Saksonya mavisi,
salatalık yeili, sardunya pembesi, sedef pembesi, sedefî, semavî mavi,
serolyum mavisi, serpik sırma rengi, Sevr mavisi, sıçan tüyü, sıtma sarısı,
sıva rengi, sinabr yeili, sincap grisi, sis mavisi, soankabuu (soanî),
sonbahar kızılı, sonbahar mavisi, su yeili, suluboya mavisi, sütlü lacivert,
ampanya rengi, arap kızılı, arap tortusu rengi, eftali çiçei rengi, eker
pembe(si), ie mavisi, ta rengi, tebeir beyazı, toprak mavisi, toz pembesi,
tozlu kahverengi, tozlu sarı, tula rengi, turkuaz mavisi, türbe yeili, Türk
çinisi yeili, Türk yeili, tütün sarıını, utremer (outremer) mavisi, uzay
mavisi, üzüm yeili, Van Dyck esmeri (Van dyke kahverengisi), verenoz
yeili, vermiyon kırmızısı, vessi yeili, vine rengi, ya yeili, yakut rengi,
yaldız sarısı, yaprak kırmızısı, yaprak yeili, yonca yeili, yosun yeili, zehir
yeili, zeytin aacı yeili, zeytin siyahı, zeytin yeili, zümrüt rengi.
Türkolojiye, Türklere ve yabancılara Türkçe öretiminde kültür
aktarımı yönünden katkıda bulunacaına inandıımız bu çalımada lehçelere
yönelik hazırlanmı bir kısım sözlükler yardımıyla doadan somutlatırma
yoluyla yapılmı renk adlarını incelemekle birlikte ilgili lehçelerdeki
somutlatırmaların tümünü tespit ettiimize dair bir iddia taımıyoruz.
Bunun gerçeklemesi her eyden önce Türkiye Türkçesi, Azerbaycan,
Gagavuz, Türkmen, Özbek, Yeni Uygur, Tatar, Bakurt, Kırgız, Kazak,
Nogay, Kumuk-Balkar, Karaçay-Malkar, Karayim, Yakut, Tuva, Hakas,
Altay, Çuva ve Halaç Türkçelerindeki sözlüklerin muhteva, düzenleni,
madde ve sayılarının yeterliliine balı olup, renk adlarının eksiksiz ve
doru tespit edilmesi oldukça zahmetli ve yorucu bir çalımayı
gerektirmektedir. Doadan somutlatırma yoluyla yapılmı renk adları,
Türkiye Türkçesinde olduu gibi çada Türk lehçeleri sözlüklerinde de
yeterince dikkate alınmamıtır.
Bugün ivedi olarak Türk dünyasını ve Türkiye Türkçesini yakından
ilgilendiren bir renkler kitabına veya bir renkler sözlüüne ihtiyaç
duyulmaktadır (Kaymaz 1997: 253). Ancak Türk lehçeleriyle ilgili sözlük
türündeki çalımaların önemli bir kısmı bugünkü ekliyle yetersizdir.
Özellikle aynı rengin tanımı sözlükten sözlüe deiiklik göstermektedir.
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Örnein Gagavuz Türkçesi ile ilgili sözlüklerde güvez sözcüünün anlamı
leylak rengi, leylaki, lila, erguvan rengi, mor ekillerinde verilmitir.
Zeytingillerden yaprakları karılıklı bir aaç olan leylak (Syringa vulgaris)
ve bu aacın beyaz, eflatun, veya pembe renkteki çiçeklerini karılamak için
kullanılan leylak rengi ile baklagillerden eflatunla kırmızı arası renkte çiçek
açan güzel bir süs aacı olan erguvan (Cercis siliquastrum) ve bu aacın
çiçeinin rengini karılayan erguvan rengi sözlüklerde sıkça karıtırılmıtır.
Yazılı eserlerde erguvan renginin güzel ve parlak kızıl, kırmızı, kırmızıya
yakın, eflatun, eflatunla kırmızı arası, eflatunla mor arası, pembe ve
pembemsi sözcükleriyle karılandıını görürüz. Rusça sözlüklerde eflatun
renginin ngilizce purple’den bozma (Latince pùrpura), kırmızı manasına da
gelen purpur sözcüüyle de karılandıı görülür. Erguvan (aravân) Farsça
bir sözcüktür. Türkiye Türkçesinde erguvan rengiyle ilgili olarak erguvan
çiçei rengi, erguvan rengi, erguvani; Azerbaycan Türkçesinde ergevani,
erguvani renk; Gagavuz Türkçesinde güvezi sözcüünün yanında lileka,
liliaka; Yeni Uygurcada kızguç kökü re; Özbek Türkçesinde arguvan;
Kırgız Türkçesinde kızgılt kökü, lipa gülü; Kazak Türkçesinde küngirt kızıl;
Karayim Türkçesinde ipkin, yepkin, yipkin sözcüklerinin kullanıldıı
görülür. Leylak rengiyle ilgili olarak ise Gagavuz Türkçesinde lileka, liliaka;
Bakurt Türkçesinde siren tös; Hakas Türkçesinde siren; Halaç Türkçesinde
banafš, benefš sözcükleri kullanılmıtır. Yine Rusçadan ilgili lehçeye
yönelik olarak hazırlanmı sözlüklerde sözcüklerin ilgili lehçedeki
karılıklarının tam olarak verilmedii görülür. Bu durum ilgili lehçeden
Rusçaya düzenlenmi sözlükler için de söz konusudur.
Dier yandan lehçeler sözlüklerinin önemli bir kısmı Türkiye
Türkçesine kazandırılamamıtır. Örnein Kora’ın (2009: 777-778) iaret
ettii gibi Yeni Uygur Türkçesi ile ilgili çok sayıda sözlük olmasına ramen
bunlar hâlâ Türkiye Türkçesine aktarılmamıtır. Türkiye Türkçesi ile
yazılmı Necip’e ait (2005) Uygur Türkçesi sözlüü de bu ekliyle yeterli
deildir. Üstelik mevcut sözlüklerin önemli bir kısmı eski tarihli olup
Rusçadırlar ve Kiril alfabesiyle yazılmılardır. Bunlara ilave olarak Türkiye
Türkçesinden dier lehçelere yönelik yazılmı sözlüklerin sayısı da azdır ve
yeterli bir daılım söz konusu deildir (Kora 2009: 776).
En önemlisi bugün hâlâ sözlük çalıması yapılmamı lehçeler
mevcuttur. Örnein Nogay ve Karakalpak Türkçelerinde Türkiye
Türkçesiyle yazılmı sözlük bulmak mümkün deildir. Bu alanda yazılmı
Rusça sözlüklerin bir an önce Türkiye Türkçesine aktarılması ilgili sahada
çalıma yapacak aratırmacılar için faydalı olacaktır. Bunun gibi Karaçay
diline ait Kiril alfabeli Rusça yazılmı Karaçay-Malkar-Orus Sözlük (1989),
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Agiev vd. (1993) tarafından yazılmı Kiril alfabeli Rusça sözlük ve Bakurt
Türkçesi ile yazılmı Ethemow’a ait (1994) Kiril alfabeli sözlükler henüz
Türkiye Türkçesine aktarılmamıtır. Dier yandan tarihî Kuman lehçesi ile
Kumuk, Balkar, Karayim lehçeleri üzerine çalıma yapacaklar için de sözlük
türündeki eserlerde önemli eksikler göze çarpmaktadır (Kora 2009: 766).
Sonuç olarak Türk lehçelerine yönelik olarak Türkiye Türkçesi,
Rusça ve ilgili lehçelerde yazılmı Latin ve Kiril harfli sözlüklerin önemli
bir kısmı eski çalımalar olup büyük bir kısmında doadan somutlatırma
yoluyla yapılmı renk adlarına ilikin madde içerikleri birbirini
tutmamaktadır. Dier yandan var olan sözlüklerin sayısında da önemli bir
dengesizlik gözlenmektedir. Örnein Azerbaycan sahasındaki sözlüklerin
sayısı fazla olmakla birlikte; Hakas, Tuva, Altay, Çuva, Yakut, Kumuk,
Balkar, Bakurt, Karaçay, Karakalpak, Karayim ve Nogay lehçelerine ait
sözlüklerin sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kurumsal olarak
Türkiye’de ivedi bir ekilde çada Türk lehçelerine yönelik sözlük
çalımalarının hızlandırılmasına ihtiyaç vardır. En önemlisi ilgili
lehçelerdeki Kiril harfli Rusça sözlüklerin de bir an önce Türkiye Türkçesine
aktarılması Türk dünyası ile kültürel bütünleme yönünden sonsuz fayda
salayacak ve Türkçenin eitimi ve öretimine katkıda bulunacaktır.
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