
ÖZET
Amaç: Birçok araflt›rmac› farkl› renklerin etkilerini de¤i-

flik ortam ve metotlarla incelemifllerdir. Levy yapt›¤› çal›fl-
mada morun hüzün verdi¤ini, k›rm›z›n›n öfkeye yol açt›¤›-
n›, mavinin sakinlefltirici oldu¤unu bulmufltur. Levy k›rm›z›-
n›n aktif duygular› uyard›¤›n› düflünürken, Kwalleck kafa
kar›fl›kl›¤› ve kötü hissetmeye yol açt›¤›n› ileri sürmektedir-
ler (1,2). Stone ise mavi çevrenin depresyona neden olabi-
lece¤ini öne sürmektedir. Ayn› zamanda yüksek dikkat is-
teyen görevler verilen kiflilerde mavinin olumsuz etkileri ol-
maktad›r (3). Farkl› duygusal durumlar ile renkler aras›nda-
ki iliflkiyi araflt›rd›¤›m›z bu çal›flmada, renk ve duygu iliflkisi-
nin daha iyi anlafl›lmas›, amaçlanm›flt›r. Bu çal›flma renkle-
rin duygusal durumu nas›l etkiledi¤ine ve bugün çok s›n›rl›
bir flekilde uygulanan renk terapisine yönelik bir yöntem
araflt›rmas›n›n öncülü olarak planlanm›flt›r. 

Yöntemler: Çal›flmaya Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu'nda okuyan sa¤l›kl› ve sa¤ ellerini
kullanan gönüllü k›z ve erkek toplam 79 ö¤renci kat›lm›fl-
t›r. Deneklerden 15 farkl› duygu durumu ile 8 farkl› renk-
ten birisi ile efllefltirmeleri istenmifltir. Deneklerin yar›s› efllefl-
tirmeyi renkleri okuyarak di¤er yar›s› ise renkleri görsel ola-
rak yapm›flt›r.

Bulgular: Bu bulgular sonucunda, deneklerde heyecan
ile k›rm›z› renk iliflkilendirme oran› %58, öfke duyular› ile yi-
ne k›rm›z› renk iliflkilendirme oran› %73, ciddiyet ile lacivert
renk iliflkilendirme oran› %53 ve içe dönüklük duygular› ile
yine lacivert rengi iliflkilendirme oran› %33 olarak ön plana
ç›km›flt›r. Görsel olarak efllefltirmelerde ise paralellikler göz-
lenebildi¤i gibi farkl›l›klar da ortaya ç›km›flt›r.

Sonuç: Sonuç olarak k›rm›z›n›n heyecan ve öfke duy-
gusu ile lacivert rengin ciddiyet ve içedönüklük duygusu
aras›ndaki anlaml› iliflkisi yap›lan çal›flmalarla uyumludur.
Bir sonraki aflamada, bu farkl› etkinin depresyon ve anksi-
yete ile iliflkisini araflt›rmada, ayr›ca k›z ve erkek deneklerde
olabilecek farkl›l›klar›n de¤erlendirilmesinde anlaml› olaca-
¤› düflünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: duygu, heyecan, öfke, renk

ABSTRACT
Objectives: Many researchers examined the effects of

different colors with different environment and methods.
Levy found that violet gives sadness, red causes anger and
blue makes calmness. While Levy thinks that red alerts
active emotions, Kwalleck thinks that it causes confusion
and bad feelings (1,2). But Stone notifies blue environment
may cause depression. However blue makes negative
effects on people working with high attention (3). In this
study related with different emotional situations and color
effects, the aim is to understand better the relation
between color and emotion. 

Methods: This study is planned as premise study to
color therapy applied in a limited way to effects of colors
to emotional situations. Total 79 male and female healthy
and right handed students at Gazi University Vocational
High School of Health Services made contribution. From
contributors, matches with 15 different emotional
situations and 8 different colors are collected. Half of
contributors did matches by selecting word and the
remaining part used visualized colors. 

Results: As a result of these findings, subjects match
red color to excitement with 58%, again red color to anger
with 73%, seriousness to violet color with 53% and again
violet color to intrapersonal with 33% ratio. Both parallel
and differences are observed as visualized color is applied.

Conclusion: Red color with excitement and anger
emotion, violet color and seriousness and intrapersonal
situation are consistent with the studies done. Next plan is
to study the color effects to anxiety and depression with
different female and male groups.
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G‹R‹fi
Renkler felsefi, biyolojik, antropolojik ve psikolojik aç›-

dan y›llard›r çal›fl›lm›fl ve hastal›klar› tedavi etmek amac›yla
kullan›lm›flt›r. Antik M›s›r zaman›nda, hastalar farkl› renkte-
ki odalara al›narak renk terapisi uygulanm›flt›r. Günümüz-
de ise, restoranlar müflterinin ifltah›n› uyand›rmak için sar›
ve k›rm›z› renkleri tercih ederken, hastaneler ise hastalar›n›
rahat ettirmek için yeflil rengi tercih etmektedirler. (4)

Araflt›rmalar, de¤iflik renklerin farkl› psikolojik etkileri
oldu¤unu ortaya koymakta ve bu etkinin çeflitli uygulama
alanlar› olabilece¤i öne sürülmektedir. Renklerin etkisi duy-
gusal durumumuzda de¤ifliklik yaratma kapasitesine sahip-
tir. Bu etkiler kimi zaman yafl, kültürel faktörler gibi de¤ifl-
kenlerle etkilendi¤i gibi, ayn› rengin farkl› bireylerde farkl›
uyar›lma durumu oluflturdu¤u da gözlenmektedir.(4) Bu-
nunla birlikte birbiriyle uyumlu sonuçlar gösteren birçok ça-
l›flmada k›rm›z› rengin olumlu veya olumsuz uyar›c› etki ya-
ratt›¤›n› söyleyebiliriz. K›rm›z› renk bir çal›flmada uyar›c›,
canland›r›c› ve mutluluk verici bulunurken, (1) di¤er bir ça-
l›flmada öfke duygusu uyand›rd›¤› gözlenmifltir. (2) Öte
yandan mavi renk sakinlik ile iliflkilendiren çal›flmalar oldu-
¤u gibi, (1-2) depresyon dikkat gerektiren ifllerde olumsuz
etki oluflturdu¤unu söyleyen araflt›rmac›lar da vard›r.(3) Bir
rengin olumlu ya da olumsuz etki göstermesinden çok ren-
gin uyar›c›l›k de¤eri daha önemli gibi görünmektedir. Bire-
yin kiflisel özellikleri, uyar›labilirlik durumu, duygu durumu
bu etkilenmenin fliddet ve özelli¤ini belirliyor görünmekte-
dir. K›rm›z› renk uyar›c› özelli¤i ile kimilerinde canland›r›c› ve
olumlu bir etki olufltururken, kimileri ise bu renge öfke tep-
kisi ile karfl›l›k vermektedir. Ayn› flekilde mavi renk sakinlefl-

tirici özellik gösterirken, baz› kiflilerde depresyona neden
olabilmektedir. Bizim çal›flmam›z›n gösterdi¤i sonuçlarda
da, olumlu ve olumsuz duygu ile renk efllefltirmesi sonuçla-
r› bu bulgular› do¤rular niteliktedir. K›rm›z› renk olumlu bir
uyar›c› durum olarak düflünebilece¤imiz heyecan ile eflleflti-
rildi¤i gibi, ayn› zamanda öfke duygusu ile de anlaml› flekil-
de iliflkili bulunmufltur. Ayr›ca lacivert rengin ciddiyet ve içe-
dönüklük ile, sar› rengin yorgunluk ve tiksinme ile, pembe-
nin masumiyet ve nefle ile, mavinin güven ve özgürlük ile
ba¤lant›s› yüksek oranda bulunmufltur. Görsel ve kavram-
sal renk alg›lar›n› dikkate ald›¤›m›zda ise birçok renk ve
duygu ba¤lant›s›nda önemli farkl›laflmalar ortaya ç›km›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çal›flma Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yük-

sekokulu'nda okuyan gönüllü toplam 79 ö¤renciye uygula-
nan anket çal›flmas› ile gerçeklefltirilmifltir. Deneklerin yar›s›-
na 15 farkl› duygu durumunu (heyecan, ifltah, nefle, güven,
özgürlük, ciddiyet, yarat›c›l›k, masumiyet, öfke, kasvet, tiksin-
me, yorgunluk, hüzün, depresyon ve içedönüklük) ile 8 fark-
l› renkten (k›rm›z›, turuncu, sar›, yeflil, mavi, lacivert, mor ve
pembe) birisi ile efllefltirilmesi istenmifltir. Di¤er yar›s›na ise ay-
n› 15 farkl› duygu durumu ile görsel olarak haz›rlanm›fl renk-
lerden efllefltirme yap›lmas› istenmifltir. Elde edilen sonuçlar›n
ayr› ayr› frekans da¤›l›mlar› ç›kar›larak de¤erlendirilmifltir.

BULGULAR
Bu araflt›rma sonucunda, dikkate al›nacak belirgin so-

nuçlar flu flekildedir. Deneklerde heyecan ile k›rm›z› renk
iliflkilendirme %58 (Y) ve %69 (G), öfke duyular› ile yine
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K›rm›z› Turuncu Sar› Yeflil Mavi Lacivert Mor Pembe

Y G Y G Y G Y G Y G Y G Y G Y G

Heyecan 57.5 69.2 0 2.6 0 2.6 12.5 5.1 5 2.6 2.5 5.1 10 7.7 12.5 5.1

‹fltah 20 20.5 7.5 23.1 15 2.6 27.5 25.6 10 0 7.5 12.8 2.5 2.6 10 12.8

Nefle 5 20.5 15 7.7 12.5 15.4 12.5 15.4 12.5 7.7 5 2.6 10 5.1 27.5 25.6

Güven 10 10.3 7.5 0 5 10.3 10 12.8 25 20.5 22.5 25.6 12.5 15.4 7.5 5.1

Özgürlük 10 12.8 10 0 7.5 12.8 17.5 23.1 35 25.6 7.5 15.4 7.5 7.7 5 2.6

Ciddiyet 20 33.3 0 7.7 7.5 2.6 2.5 7.7 15 2.6 52.5 33.3 2.5 12.8 0 0

Yarat›c›l›k 7.5 10.3 25 12.8 17.5 23.1 5 5.1 10 10.3 2.5 2.6 25 17.9 7.5 17.9

Masumiyet 10 7.7 2.5 5.1 15 7.7 15 10.3 17.5 41 2.5 0 5 5.1 30 23.1

Öfke 72.5 71.8 2.5 2.6 2.5 2.6 0 15.4 10 2.6 5 5.1 5 0 0 0

Kasvet 17.5 12.8 10 23.1 10 0 2.5 30.8 0 7.7 30 10.3 25 15.4 5 0

Tiksinme 7.5 12.8 22.5 20.5 32.5 23.1 7.5 5.1 0 2.6 10 12.8 7.5 7.7 12.5 15.4

Yorgunluk 5 23.1 7.5 28.2 27.5 17.9 17.5 7.7 15 2.6 12.5 10.3 12.5 10.3 2.5 0

Hüzün 12.5 17.9 7.5 10.3 17.5 7.7 5 5.1 10 33.3 22.5 12.8 17.5 12.8 7.5 0

Depresyon 20 20.5 10 12.8 10 7.7 2.5 12.8 5 12.8 25 17.9 22.5 15.4 5 0

‹çedönüklük 10 10.3 12.5 15.4 12.5 28.2 5 5.1 7.5 10.3 32.5 12.8 17.5 15.4 2.5 2.6

Tablo 1. 15 farkl› duygu durumu ile 8 farkl› rengin yaz›l› (Y) ve görsel (G) olarak efllefltirmesinin % oranlar›.



k›rm›z› renk iliflkilendirme %73 (Y) ve %72 (G) oranlar› ile
di¤er renklerden belirgin bir flekilde ayr›lm›flt›r. Ciddiyet ile
lacivert renk iliflkilendirme kavramsal olarak %53 (Y) ora-
n›nda olmas›na ra¤men görsel olarak bak›ld›¤›nda %33,3
(G) oran›na düflme göstermifltir. Yorgunluk duygusu dikka-
te al›nd›¤›nda kavramsal olarak sar› renk %27,5 (Y) ön
planda gözükürken, görsel olarak bak›ld›¤›nda k›rm›z› %23
(G) ve turuncu %28 (G) oran› ile kavramsal alg›lamaya cid-
di fark yaratm›flt›r. Mavi rengin hüzün ve masumiyet duy-
gusuna efllenmesinde yine görsel olarak ele al›nd›¤›nda s›-
ras›yla %33,3 (G) ve %41 (G) kavramsal olarak %10 (Y) ve
%17,5 (Y) efllefltirme oran› ile belirgin bir fark yapm›flt›r.
Kasvet duygusu konusunda ç›kan sonuçlara bakt›¤›m›zda
ise; lacivert ve mor renkler kavramsal olarak ön planda gö-
zükürken görsel olarak yeflil rengin %31 (G) oran ile kav-
ramsal olan %2,5 (Y) oran› ile yer de¤ifltirmesi ilginç bir ç›-
k›fl olmufltur. Yorgunluk duygusu kavramsal efllefltirmede
sar› renk ön planda iken görsel efllefltirmede k›rm›z› ve tu-
runcu renk öne ç›km›flt›r.

TARTIfiMA VE SONUÇ
Renkler ile duygu ifadelerini efllefltirmede önemli farkl›-

l›klar elde edilmifltir. Bununla birlikte duygu ifadelerini efl-

lefltirmede kavramsal ve görsel olarak de¤erlendirilmesinde
oldukça farkl› sonuçlar ortaya ç›km›flt›r. K›rm›z›n›n heyecan
ve öfke gibi duygular› belirtmede belirgin bir paralellik ol-
mas›na ra¤men kasvet, hüzün ve yorgunluk gibi duygular-
da paralellik gözlenememifltir. Bu durum rengin kavramsal
ifadesi ile görsel ifadesinin farkl› etki yapt›¤›n› do¤rular ni-
teliktedir. Sonuç olarak, renkler ve etkileri konusunda yap›-
lan çal›flmalar çevre, kültürel de¤erlerle ve kifliden kifliye de-
¤ifliklikler göstermektedir. Renklerin etkisinde kalmak duy-
gu durumlar›nda ani de¤iflikliklere neden olabilmektedir.
Bu duygu durumlar›ndaki de¤ifliklikler kavramsal ve görsel
olarak efllefltirme oranlar› ve oranlardaki yer de¤ifltirmeler
dikkate al›nd›¤›nda belirgin bir flekilde görülmektedir.
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