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İstanbul’un, eski adıyla Hebdomon, günümüzdeyse Bakırköy 
olarak anılan ilçesinde dünyaya geldim. İlkokulu İstanbul’da, 
üniversiteye kadar geri kalan okullarıysa Akdeniz’in enteresan 
illerinden biri olan Mersin’de okudum. Lise çağlarında başlayan 
Türkçe aşkı, üniversitemi de şekillendirdi ve Eskişehir Anadolu 
Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü birincilikle ta-
mamladım demek isterdim ama kaçıncı bitirdiğimi hatırlayamı-
yorum. Mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda Türkçe, edebi-
yat öğretmenliği yaptım. Üniversite yıllarından itibaren hayalim 
olan kitap çalışmaları nedeniyle öğretmenliğe ara verdim ya da 
tamamen bıraktım… Şu an bunu kestirmek pek mümkün değil.
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KAFESOĞLU, PROF. DR. MUHARREM ERGIN’IN BIRLIKTE 
HAZIRLAYARAK TÜRKOLOJI DÜNYASINA ARMAĞAN 
ETTIKLERI ROZETTIR.





Bilinen odur ki kelimeler hiç kimsenin öz malı değildir. 
Bu sebeple herhangi bir kelimenin etimolojisi, Türk ya 

da yabancı fark etmeksizin birçok Türkolog ya da dil bilimci 
tarafından defalarca kez incelenmiş olsa da kimse çıkıp “Bu 
sözcük benimdir!” dememiştir, diyemez. Burada okuyacağınız 
sözcüklerin kökenlerine belki daha önce, başka başka eser-
lerde rastlamışsınızdır. Kim bilir, belki bundan sonra başkaca 
kitaplarda yine rastlayacaksınız. İşte bu yüzden kelimeler mil-
letindir, milletin ortak malı olduğu için de herhangi bir kişinin 
tekelinde değildir.

“Türk dilinde yazılmış bir eser, hiç şüphesiz, Türk milletinin 
eseridir.” der Reşit Rahmeti Arat. Bu yüzden bu eser benim 
değil, değerli okuyucuların ve kelimelerin bilinmedik âlemleri-
ne beni daldırıp Türkçenin benzersiz kâinatında bana muhte-
şem seyahatler sunan yüce Türk milletinindir.

Bu maceraya atılmamı sağlayan ve Türkçenin görkemli 
kelimeleriyle haşır neşir olmama vesile olup Türk dilini bana 
öğreten kıymetli annem Azra Karamanoğlu’na ne kadar teşek-
kür etsem de asla ama asla hakkını ödeyemem. Ayrıca, üni-
versite yıllarımda beni ben yapan öğretmenim Akif Tuğuz’a, 
gece gündüz demeden yardımını esirgemeyen Ertuğrul Evis 
kardeşime, bana cesaret veren ve her türlü desteğini, yardı-
mını hiçbir zaman sakınmayan Ayşegül Büşra Çalık’a sonsuz 
teşekkürlerimle…

Elinizde tuttuğunuz bu etimoloji serüveninde güzel ve eğ-
lenceli bir macera yaşamanızı temenni ederim değerli okur. İyi 
yolculuklar…





Kahve yokken “kahverengi”ne ne deniyordu?
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SARIŞIN

ESKİ Türkçede “gök” sözcüğü, “sonsuz boşluk”tan zi-
yade “mavi” rengini karşılamaktaydı. “Gök” kökünden 

“gökle alakalı, mavi” anlamlarındaki “gökçe” sözü, “ma-
vimsi, mavimtırak” manalarındaki “kökşin/gökçin” keli-
mesi, “maviye çalan renk” anlamındaki “gökçül” sözcüğü, 
“mavi gözlü kimse” demek olan “gökmen” sözü ve bunla-
rın yanı sıra renklerle ilgili birçok sözcük türemiştir.

“Güvercin” sözcüğü de “gök”ten türeyenlerden biridir.
Şöyle ki: Eski ve Orta Türkçede “gök” sözüne eklenen 

“-Er” eki, bu sözcüğü “göğer-“ hâline getirip ona “gök ren-
gini almak” anlamını katmıştır. İşte bu “göğer-“ eylemine, 
Türkçede genellikle kuş adlarında görülen “-çİn” eki geti-
rilip “güvercin” sözcüğüne ulaşılmıştır. Eski Türkçede ek-
seriyetle “kögürçgün, kögürçün,” Orta Türkçede “kökürç-
kün” hâlinde gördüğümüz “bir tür kuş” olan “güvercin”in 
etimolojik serüveni tam anlamıyla “göklere” dayanmakta-
dır.

Peki, sadece “güvercin” mi?
Türkçe, tek bir ekle yalnızca bir kelime türeterek “Ben-

den bu kadar.” der mi?
“Yüksek, ulu, büyük” anlamlarındaki “ala” sözüne 

“-çİn” ekini ilave ettiğimizde “beyaz renkli bir cins şahin” 
olan “laçın”ın Orta Türkçedeki biçimi olan “alaçın”ı elde 
etmekteyiz.1

1 Anadolu ağızlarında pek çok hayvan adı “ala” sözüyle yapılmıştır. 
“Alabahta (üveyik), alarga (alacakarga), alaguzu (kirpi), alabaş, alaça-
vuş (ibibik kuşu) vb.
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Yağlı mı yağlı eti olduğundan, eti için “bıldır bıldır et” 
yakıştırması yapıldığından mıdır2, Türk yurtlarına yılda bir 
uğradığı için “bir yıldır, geçen yıl” anlamındaki “bıldır” sö-
zünün ona uygun görülmesinden midir3 bilemiyoruz fakat 
göçebe ve güzel kuşumuz “bıldırcın”ın da “-çİn” ekiyle tü-
retildiği aşikârdır.

Bu “-çİn” eki sadece kuş adı mı türetmiş?
Hiç sanmam.
Güzel ekimiz “-çİn”in türettiği diğer kuş isimlerini4 bir 

kenara bırakacak olursak farklı renklerle girdiği ilişkilere 
ve kelimelere hangi anlamları kazandırdığına değinelim.

“En koyu renk, siyah” manasındaki “kara” sözüne ek-
lenen “-çİn” eki, biraz değişiklik göstererek sözcük içinde 
“-şIn” şekline bürünüp “esmer” manasındaki “karaşın” 
sözünü türetmiş, bununla yetinmemiş, “kara”nın karşıtıy-
la da iş birliği yapıp “albino” anlamındaki “akşın” kelime-
sini ortaya çıkarmış. Tabii bu iki renkten sonra “sarı”ya uğ-
ramayı da ihmal etmeyip “sarı saçlı” demek olan “sarışın” 
sözcüğünü elde etmiş, hazır dolaşmışken “alev” anlamın-
daki “yal” sözüyle birleşip “yalçın”ı ve “alaca, boz renkli” 
manasındaki “borçın/burçin” ortaya çıkarmıştır.

Kaynaklarda “kuş adı türeten” ve “renk adı oluşturan” 
olarak iki farklı şekilde görülse de özellikle “güvercin” 
maddesinden dolayı ve “güvercin”e renkle alakalı da anlam 
kattığı için “-çİn/-şIn” ekini ayrıştırmamak kanaatindeyim.

Tabii unutmadan, muhakkak “ağır, hareketsiz, bol ve 
kabarık tüylü bir tavuk ırkı” demek olan “koşin” kelime-
sini bilenler vardır. Bu kelimenin ne “-çİn” ekiyle ne de 

2 Daha fazla bilgi için bk. Tietze, Andreas (2002), Tarihî ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lügati, İstanbul, Simurg Yayınları.

3 Daha fazla bilgi için bk. Gülensoy, Tuncer (2007), Türkiye Türkçesindeki 
Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, I. Cilt, Ankara, Türk Dil Kuru-
mu Yayınları.

4 “Balıkçıl/balıkçin, çamurcul, kaşıkçıl, tavşancıl” vb.




