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ÖZ 

MEKAN TASARIMINDA RENK VE KÜLTÜR  

İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Didem Asya Atik 

Yüksek Lisans Tezi  

Ġç Mimarlık Anabilim Dalı  

Ġç Mimarlık Yüksek Lisans 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Elif Altın 

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 

Renkler, ilk insanlar ile birlikte, hatta Dünya' nın varoluĢundan beri hayatın 

içerisindedir. Evde, okulda, iĢyerinde ve eğlence mekanlarında her zaman renklere maruz 

kalınmaktadır. Ġnsanlar farkında olmasa da aslında renklerin insanların psikolojileri üzerinde 

olumlu veya olumsuz etkileri vardır.YaĢantının sürdürüldüğü mekanlarda zaman geçirilirken, 

bazen insanlar sıkılıp, daralıp mekanı terk etmek isterler, bazen de  mekanda zamanın nasıl 

geçtiğini anlayamazlar. ĠĢte bu duygulara kapılmanın ilk nedenlerinden biri mekandaki renk 

tercihleridir, bu yüzden renk tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Renklerin 

etkileri günümüzde önem kazanan bir konudur ve artık renk tercihleri yapılırken dikkat 

edilmektedir. Doğru renk tercihleri insanların yaĢamlarını sürdürdüğü mekanlarda, kiĢilerin 

daha olumlu, daha  mutlu ve daha huzurlu olmasını sağlamaktadır.  

Bu tez çalıĢmasında renklerin mekanlardaki etkileri ve renklerin kültürel farklılıkları 

ve sebepleri incelenmiĢtir. Ġlk olarak rengin oluĢumu, tarihi, renk bilimi ve oluĢumu üzerine 

yazılan kuramlar araĢtırılmıĢtır. Ardından rengin ilk olarak algılandığı yer olan göz organının 

yapısı incelenmiĢ ve görme olayı ile birlikte ıĢığın önemi ve etkisi incelenmiĢtir. Görme olayı 

ile birlikte, görüntü beyne aktarıldığı için insan psikolojisi ana hatlarıyla anlatılmıĢ ve 

renklerin psikolojik anlamları, insan üzerindeki etkileri ve karakter üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. Son olarak renk-mekan iliĢkisi incelenmiĢ, renklerin mekanlardaki etkisi ve 

kültürel farklılıkları ve sebepleri araĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler:1. Renkler; 2. Psikoloji; 3. Mekan Algısı; 4. Kültürler. 
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ABSTRACT 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COLOR 

AND CULTURE IN SPACE DESIGN 

 
Didem Asya Atik 

Master Thesis 

Department Interior Architecture 
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Advisor: Asst. Prof. Elif Altın 

Maltepe University Science Ġnstutite, 2019 

 

Colours have been in life since the existence of Earth, even with the first humans. 

They are always exposed to colours at home, at school, at work and at venues of 

entertainment. Although people are not aware, in fact colours have positive or negative effects 

on people's psychologies. People some times get bored and want to leave the space or they 

cannot understand how time passes at living quarters. One of the first reason for these feelings 

is the preference of colours at the spaces therefore, attention should be paid for the 

preferences. The effects of colours become more of an issue at the present time and attention 

is paid when making colour preferences. The correct colour preferences make people more 

positive, happier and more peaceful at living quarters.   

In this thesis, the effects of colors on spaces and the cultural differences of colors and 

the reason of them has been studied. First of all, the theories written on colour formation, 

history, chromatics are researched and then, the structure of eye organ, where the color is first 

perceived, the importance and effect of light has been studied along with the occurence of 

vision. Since the image transferred to the brain with the visual occurence, the human 

psychology is explained in general  terms and the pyschological meaning of colours, their 

effects on human and the charecter are examined. Finally, the relationship between colour and 

space has been studied, the effects of colours on spaces, cultural differences and reasons have 

been researched. 

 

Keywords:  1. Colors ; 2. Psychology; 3. Space Perception; 4. Cultures. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Ġnsanoğlunun var oluĢundan bu yana, her zaman her yerde renkler günlük 

yaĢantımızın içerisinde olmuĢtur. Doğadaki varlığından günümüze kadar olan süreçte ve 

bu sürece eĢlik eden, uyum sağlayan renkler artık günümüzde anlam kazanmaktadır. 

GeçmiĢ yıllarda sayısız duyguyu, gücü, zenginliği, fakirliği ve sağlığı temsil eden 

renkler günümüzde etkisini ve kullanım alanlarını arttırarak yaĢamın her alanında yer 

almaktadır. 

Renk, cisimler tarafından yansıtılan ıĢığın gözde oluĢturduğu duyumdur (URL 

1). Rengin tanımı bu kadar kısa olsa da etkileri daha kapsamlı ve büyük olabilmektedir. 

Günlük yaĢantıda yer almasının yanı sıra sadece görsel etki için kullanılmamaktadır. 

Farkında olunmasa da, renkler psikolojiyi etkilemektedir. Renkler hem geçmiĢ yıllarda 

hem de günümüzde belirli duyumların simgesi bir nevi dili olmuĢtur, renklerin dünyada 

belirli bir tanımı ve anlamı olsa da medeniyetler arasında farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin Türkler cenazelerinde siyah giyinilirken Japonlar beyaz giyinmektedir 

(Washington, 2000). Mısırlılarda kırmızı erkeği temsil ederken, sarı kadını temsil 

etmektedir. Doğa için yeĢili, güneĢ için sarıyı tercih etmiĢlerdir (Mazlum, 2011). 

Yunanlılar da, Akropolis' deki kadın mermer figürleri hafif bir Ģekilde kırmızı, yeĢil ve 

sarı renklerine boyanmıĢtır (Daldal, 2000). Roma' da tanrıları renkler ile 

kiĢiselleĢtirmiĢlerdir, mor rengi imparatorluğun simgesi olmuĢtur. Tanrıları ve 

tanrıçaları gösteren figürlerini koyu mavi ve beyaz bir zemin üzerinde pembemsi 

kırmızı ve yeĢil kullanılarak betimlemiĢlerdir (Halse, 1968). 

Renklerin görsel etkisinin yanı sıra kiĢiler üzerindeki psikolojik etkileri de 

oldukça önemlidir, insanlar gittikleri mekanlarda farklı duygulara kapılabilmektedirler, 

bu hislerin en büyük sebebi renklerdir çünkü mekanda ilk algılanan öğe renklerdir.  

Psikoloji ve mekanlardaki etkisi dıĢında yapılan araĢtırmalarda insanların karakterlerine 

de etki ettiği gözlemlenmiĢtir.Renkler sadece betimleme ve temsil etmek için değil 

sağlık alanında da kullanılmıĢtır. 1877 yılında Niels Finsen hastalarını tedavi etmek için 

renkleri kullanmıĢtır. Ġnsan, kırmızı rengine yani sıcak renklere maruz kaldığında, kas 

geriliminde artıĢ, adrenalin boĢalması, kalp atıĢında hızlanma ve gastrik eylemde artıĢ 

görülmektedir. Bu yüzden birçok restoranda masa örtülerinde genellikle kırmızı 

kullanılmaktadır. Turuncu veya kırmızı renginde ıĢıklı mumların konsantre düĢük 
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düzeyli ıĢınları ilede birleĢince samimi bir psikolojik ortam oluĢmaktadır, buradaki 

amaç yemek yeme olayının etkisini arttırmaktır. Tam tersi soğuk renklere maruz 

kalındığında yani mavi yada yeĢil gibi sıcak renklerin aksine insan bedeninde kasta 

gevĢeme, kalpte yavaĢlama ve beden ısısında düĢme yaĢanmaktadır. Bu yüzden fast-

food restoranlarında, müĢterilerinin yemeklerini daha çabuk bitirmesi ve daha çok 

yemek satabilmek için mavi ıĢık ve sıcak renklerden uzak mekan planlaması 

yapılmaktadır (Roth, 2014). 

Bu tezin amacı renklerin mekanlardaki etkilerini incelemektedir, aynı zamanda 

kültürel farklılıklarının sebebinin incelenmesidir. AraĢtırmanın önemi günümüz mekan 

tasarımlarında renklerin etkilerinin bilincinde olup daha doğru ve etkili kullanılmasını 

sağlayabilmektir. AraĢtırma yöntemi tezin konusu ve baĢlığı belirlendikten sonra 

internet ve kütüphane aracılığıyla tezler, kitaplar, makaleler, sözlükler ve dergiler 

araĢtırılmıĢ elde edilen veriler sayesinde ana baĢlıklar ve alt baĢlıklar oluĢturulmuĢtur. 
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BÖLÜM 2. RENK 

Renk kelimesi tanımlanması gerektiğinde, tek bir cümle ile tanımlanabilir fakat 

renklerin tanımları değiĢebilmektedir. Renkler, sözlük anlamı ile cisimler tarafından 

yansıtılan ıĢığın gözde oluĢturduğu duyumdur. Bilimsel olarak tanımlaması ise değiĢik 

dalga boylarındaki ıĢık ıĢınlarıdır (Erarslan, 2015). Ġki Ģekilde tanımlanan renkler 

duyum olarak „sıcak‟ ve „soğuk‟ olarak ikiye ayrılırken fiziksel özellikleri yani 

ölçülebilir ve maddelerin iliĢkileri açısından „ana renkler‟ ve „ara renkler‟ olarak da 

ikiye ayrılmaktadır (Sarıca, 2011, URL2) . 

2.1. Rengin Oluşumu 

Renkler insanlar için cisimlerin özelliklerini ifade etmemize, cisimleri 

tanımlamamıza ve daha iyi algılamamıza yarayan soyut bir kavramdır (Karyağdı, 2016). 

Yeryüzünde canlı, cansız her varlığın bir rengi vardır. Nereye gidersek gidelim renkler 

insanlar için her zaman yön belirleyici, tanımlayıcı bir kavram olmuĢ ve bazı canlı, 

cansız varlıklarında kalıtsal özellikleri olmuĢlardır. Örneğin; erik her zaman için 

yeĢildir, patates hep sarıdır, mandalina, portakal her zaman turuncudur, narlar her 

zaman kırmızıdır. Sadece bitkiler için değil hayvanlar içinde  renkler kalıtsal özellik 

olmuĢtur, örneğin; timsahlar hep yeĢil, kargalar hep siyah ve gri, geyikler kahverengi, 

zebralar siyah ve beyazdır. Dünya‟ nın neresine giderseniz gidin bu değiĢmemektedir ve 

bu kalıtsal özellikler sayesinde insanların tanımlamasına yardımcı olmaktadır. Kalıtsal 

özelliklerin değiĢemediği gibi renklerin oluĢumunda da bazı Ģeyler değiĢmemektedir. 

Parramon‟ un ifade ettiği gibi sarı ile kırmızıyı karıĢtırırsanız turuncu, siyah ile beyazı 

karıĢtırırsanız gri elde edersiniz ve bu dünyanın neresine giderseniz gidin değiĢmez bir 

kuraldır (Parramon, 1994). 

Rengin oluĢumunda ıĢık büyük bir rol oynamaktadır. Rengin oluĢumundaki asıl 

kaynak ıĢıktır ve rengin oluĢumu içinde gerekli olan ıĢığı doğal kaynak olan güneĢ 

sağlamaktadır. ġekil 2.1.‟ de görüldüğü gibi güneĢten gelen ıĢınların rengi 

oluĢturabilmesi için belli bir dalga boyuna sahip olması gerekmektedir. Rengin oluĢması 

için güneĢten gelen bu ıĢın „görünür ıĢık‟ olarak adlandırılmaktadır, bu ıĢın aslında göze 

zararlı bir ıĢındır, bu ıĢının zararsız hale geldiği yerde atmosferdir.  
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Şekil 2.1. GüneĢten Gelen IĢınlar 

E.T. : 05.01.2019 

URL 3 

Atmosferden geçerek yeryüzüne inen ıĢınlar maddelere çarparak, maddenin de 

yansıtıcı özelliği sayesinde yansıma olayını gerçekleĢmektedir. Yansıtma sayesinde 

renkler görünür hale gelmektedir, renklerin görülmesindeki en önemli bir diğer etkende, 

renk veren molekül olan ve nesnelerinde içerisinde bulunan pigmenttir. Pigment, gözde 

ve nesnelerin genellikle dıĢ yüzeylerinde bulunan renklerin oluĢabilmesini sağlayan özel 

bir moleküldür (Parramon, 1994). Maddelerin içerisinde bulunan pigment 

moleküllerinin farklı atom özellikleri vardır ve bu sebeple ıĢıkları farklı Ģekillerde 

yansıtmaktadırlar, bu sayede renk tonları ortaya çıkmaktadır. Etrafımızda  görülen 

alanlarda ne kadar sayıda farklı renk var ise, bu o kadar farklı sayıda pigmentin varlığını 

göstermektedir, çevremizde görülen her Ģeyin rengi, maddelerin yapısında bulunan 

pigmentlere bağlıdır (Ustaoğlu, 2007). Pigment molekülünün harekete geçebilmesi için 

belirli bir enerji gerekmektedir. Bu enerji ıĢıktır, ıĢık ve pigment arasında kusursuz bir 

uyumları vardır, sebebi ise yeryüzüne ulaĢan 'görünür ıĢık' olarak adlandırılan ıĢık, 

pigment molekülü için özel olarak tasarlanmıĢtır (Parramon, 1994). Rengin 

oluĢumundan sonra rengi görebilmek için bir algılayıcıya ihtiyaç vardır. Bu algılayıcıda 

görme organımız olan gözdür ve göze yansıması ile rengi algılama yani görme olayı 

gerçekleĢmektedir (Ustaoğlu,2007). Farklı yansıma araçları ile renk ve renk tonları 
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oluĢmaktadır. GüneĢten gelip atmosferden süzülerek geçen ıĢık dalgalarının hepsi göze 

ulaĢırsa beyaz olarak algılanır, fakat ıĢık dalgalarının hiçbiri göze ulaĢmaz ise o 

zamanda siyah olarak algılanır (Karyağdı, 2016). 

2.2. Temel Renkler 

YaĢantımızda, günün baĢlamasından bitiĢine kadar milyonlarca renk ile 

karĢılaĢılmaktadır, fakat gün içerisinde görülen renkler sayılmak istense sadece birkaç 

renk sayılabilir. Toplumda ilk akla gelen renkler ile en az 10 tane renk sayılabilir, bu 

renkler toplumda da bilindiği üzere; sarı, kırmızı, mavi, yeĢil, oranj (turuncu), mor, 

pembe, kahverengi, siyah ve beyazdır. Toplumda temel olarak bu 10 renk bilinirken 

diğer renkler için bu temel renklerin tonu olarak bilinmektedir. ġekil 2.2.‟ de renkler ve 

tonları bir arada gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.2. Renk Diski 

E.T. : 08.01 2019 

URL 4 

Toplumda renkler yukarıda yazdığı gibi 10 tane olarak bilinilmekte fakat doğada 

sadece 3 temel renk bulunmaktadır. Doğada bulunan bu 3 temel renk sarı, kırmızı ve 

mavidir, bu 3 temel renk aynı zamanda „ana renkler‟ olarak ta bilinmektedir. Renklerin 
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tonu olarak adlandırdığımız diğer renklerde bu 3 ana rengin birbiri ile karıĢımından elde 

edilmektedir (Küçük, 2017). 

2.2.1.Ana Renkler 

Ana renkler baĢlık 2.3.‟ de anlatıldığı gibi doğada bulunan 3 temel renklerdir. 

ġekil 2.3' te gösterilmekte olan; Fiziksel olarak hiçbir renk ile karıĢtırılmadan fakat 

birbirleri ile karıĢtırılarak diğer renkleri oluĢturan saf renklerdir. Ana renk olan sarı, 

kırmızı ve mavi renkleri birbiri ile karıĢtırıldığında ara renkler elde edilmektedir (ĠĢıklı, 

2012, Sarıca, 2011). 

 

 

Şekil 2.3. Ana Renkler Sarı, Kırmızı, Mavi 

E.T. : 08.01.2019 

URL 5 

2.2.2. Ara Renkler 

Ara renkler, fiziksel olarak karıĢım halinde olan renklerdir fakat karıĢım halinde 

olsalar bile saflıkları korunmuĢtur (ĠĢıklı, 2012). Ara renklerin oluĢabilmesi için en az 2 

ana rengin birleĢmesi gerekmektedir. ġekil 2.4.‟ te görüldüğü üzere ara renkler oranj, 

(turuncu) yeĢil, ve mordur. Oranj sarı ve kırmızının karıĢımı ile yeĢil, sarı ve mavinin 

karıĢımı ile mor, mavi ve kırmızının karıĢımı ile elde edilmektedir. ġekil 2.5.‟ te ara 

renk oluĢumu gösterilmiĢtir(Sarıca, 2011). 
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Şekil 2.4. Ara Renkler Oranj, YeĢil, Mor 

E.T. : 11.01.2019 

URL 6 

 

 

Şekil 2.5. Ara Renklerin OluĢumu 

E.T. : 11.01.2019 

URL 7 

2.2.3. Sıcak Renkler 

Sıcak renkler, duyuma hitap eden renklerdir. Ġnsan algısında sıcaklık ve canlılık 

hissettiren renklerdir (Sarıca, 2011), aynı zamanda en dikkat çeken renklerdir. ġekil 

2.6.‟ da görüldüğü üzere sıcak renkler kırmızı, sarı ve oranjdır(turuncu). Sarı ve kırmızı 
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ana renktir, oranj ise ara renktir, sarı ve kırmızının karıĢımı ile oranj rengi 

oluĢmaktadır(Küçük, 2017). 

 

Şekil 2.6. Sıcak Renkler Kırmızı, Sarı, Turuncu 

E.T : 08.01.2019 

URL 8 

2.2.4. Soğuk Renkler 

Soğuk renklerde sıcak renkler gibi duyuma hitap eden renklerdir. Ġnsan algısında 

sakinlik, durgunluk ve serinlik hissettiren renklerdir. ġekil 2.7.‟ de görüldüğü üzere 

soğuk renkler mavi, mor ve yeĢildir (Sarıca, 2011). Mavi ana renktir. YeĢil ve mor ise 

ara renktir. Sarı ve mavinin karıĢımı ile yeĢil oluĢmakta, mavi ve kırmızın karıĢımı ile 

de mor oluĢmaktadır (Küçük, 2017). 

 

Şekil 2.7. Soğuk Renkler Mavi, Mor, YeĢil 

E.T. : 08.01.2019 

URL 9 
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2.2.5. Nötr Renkler 

Nötr renkler tarafsız renklerdir (URL 10). Diğer renklerin oluĢumunda 

yumuĢatmaya ve hafifletmeye yardımcıdırlar (ĠĢıklı, 2012). ġekil 2.8.‟ de görüldüğü 

üzere nötr renkler siyah, beyaz ve gridir, siyah ve beyaz aslında renk olarak kabul 

edilmemektedir, beyaz üç rengin karıĢımından; %59 yeĢil, %33 mavi ve %19 kırmızının 

birleĢiminden elde edilmektedir. Siyah aslında rengin olmaması durumudur yani 

ıĢınların gözümüze hiç denk gelmemesidir. Siyahta kırmızı, mavi ve sarı renklerinin 

birleĢimi ile elde edilmektedir.ġekil 2.9.‟de görüldüğü gibi gri renk ise siyah ve beyaz 

renklerinin karıĢımıdır (IĢık, 2017, URL 11). 

 

Şekil 2.8. Nötr Renkler Siyah, Beyaz, Gri 

E.T. : 10.01.2019 

URL 12 

 

 

Şekil 2.9. Gri Renk OluĢumu 

E.T. : 11.01.2019 

URL 13 
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2.3. Rengin Tarihi, Renk Bilimi ve Ortaya Çıkışı 

Renkler dünyanın varoluĢundan beri yaĢantımızın içerisindedir. Ġlk çağlardan 

beri ilk insanlar tarafından keĢfedildiği andan itibaren yaĢantımızın tamamı olmuĢ ve 

insanlar için duyguların, durumların hatta cisimlerin simgesi ve betimleme yolu 

olmuĢtur. Çok eski bir geçmiĢe sahip olan renklerin, kullanımının tarihi aslında daha 

kısadır.Renklerin ilk kullanımı mağara dönemlerinden baĢlamaktadır. Mağara 

döneminde ilk insanların duvarlara büyü ve inanıĢ amacı ile yaptıkları resimler ve 

figürler renklerin ilk kullanımının mağara döneminde olduğunu göstermektedir.  

Ġspanya‟ nın Kuzey kesiminde yer alan Altimara ve Fransa‟ nın Güneybatısında 

yer alan Lascaux mağarasındaki resimler ve figürler ġekil 2.10., 2.11.,2.12., 2.13.' de 

gösterildiği gibi renklerin ilk kullanılmaya baĢlandığını kanıtlamaktadır (Ustaoğlu, 

2007). 

 

Şekil 2.10. Ġspanya, Altimara Mağarası 

E.T. : 12.01.2019 

URL 14 
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Şekil 2.11. Ġspanya, Altimara Mağarası 

E.T. : 12.01.2019 

URL 15 

 

 

Şekil 2.12. Fransa, Lascaux Mağarası 

E.T. : 12.01.2019 

URL 16 
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Şekil 2.13. Fransa, Lascaux Mağarası 

E.T. : 12.01.2019 

URL 17 

Mağara dönemindeki insanlar, doğadaki hayvanlardan, bitkilerden, ateĢin 

renginden ve gökyüzünün renginden etkilenerek mağara duvarlarındaki resimleri ve 

figürleri çizmiĢlerdir (Özlen, 2014). 

YaklaĢık kırk bin yıl önce pigment ortaya çıkmıĢtır ve toprak, hayvansal yağ, 

kömür ve kireç gibi doğadaki malzemeler kullanılarak renkler boya olarak elde 

edilmiĢtir. Ġlk baĢlarda sadece 5 renk elde edilmiĢtir, bu renkler kırmızı, sarı, 

kahverengi, siyah ve beyazdır. 

GeçmiĢte birçok uygarlık renkleri gösteriĢ, güç gösterisi gibi durumlarda 

kullanmıĢlardır. Örneğin eski Babil ve Mezopotamya uygarlıkları gücü temsil etmek 

için altın sarısı ve gök mavisi renklerini kullanmıĢlardır. Yunanlılar, saray 

mimarilerinde gösteriĢ için beyaz ve sarı yaldız renklerini kullanmıĢlardır ayrıca 

Akdeniz kültürünün yansıması olan renklerde kullanılmıĢtır.  M.Ö. 80‟ li yıllarda Çin‟ 

deki duvar ve panolarda ara renklerin kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. Ġlerleyen 

zamanlarda Hıristiyanlığın yayılması ile renkler dini inançların bir anlatım dili olmuĢtur 

(Çitoğlu, 2008). Tarihte ilk boya rengi olarak Mısır mavisi olarak da bilinen renk 

bulunmuĢtur, kuartz kumu, bakır, karbonat ve kireç karıĢımı ile elde edilmiĢtir (Özlen, 
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2014).Mısırlılar 6000 yıl önce madencilik yaptığı zamanlarda ġekil 2.14.‟ de görüldüğü 

üzere lapis lazuli taĢı ile mavi rengini bulmuĢlardır (URL 18). 

 

Şekil 2.14. Lapis Lazuli TaĢı 

E.T. :09.04.2019 

URL 19 

Mısırlılar farklı renkleri birbiri ile karıĢtırarak farklı renkler elde edene kadar 

renkleri doğadaki halleri ile olduğu gibi kullanmıĢlardır (Nuhoğlu, 2006). Mavi rengi 

tarihte diğer renklerden sonra keĢfedilen bir renktir, Antik Yunan ve Çin‟ de mavi 

rengine pek rastlanmamaktadır. Mağara dönemlerinde göze çarpan ilk renk toprak 

kırmızısı rengidir. Kırmızı rengi en eski renktir 1400‟ lü yıllarda Aztekler, kaktüs 

böceği olan  Ģekil 2.15.‟ de görülen koĢinil böceğini ezip kurutarak kırmızı rengini elde 

etmiĢlerdir ve uzun yıllar boyunca birçok uygarlıkta kullanılmıĢtır hatta 20‟ ci yüzyıla 

kadar Ġngiltere‟ de orduların giydikleri kırmızı ceketleri koĢinil böcekleri ile 

boyanmıĢtır (URL 20). 
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Şekil 2.15. KoĢinil Böceği 

E.T. : 12.01.2019 

URL 21 

YeĢil, kırmızı renginden sonra en eski renktir, bitki özlerinden elde edilmiĢtir. 

Ġsveç‟ li kimyager Scheele 1775 yılında parlak yeĢil rengini elde etmiĢtir, parlak yeĢil 

rengini arsenik ve reçineden elde etmiĢtir. Victoria döneminde son derece popüler bir 

renk olmuĢtur fakat içerisindeki güçlü kimyasallar nedeni ile o dönemde sağlık 

problemlerine sebep olduğu gözlemlenmiĢtir (URL 22). 

Brent Berlin ve Paul Kay tarafından yapılan bir araĢtırmada renklerin isimlerinin 

rastgele seçilmediği ortaya çıkmıĢtır. En temel isimlendirme ile sadece karanlık ve 

aydınlığı ayırt etmek için yapılmıĢ, diğer renkler ise bu basit bölünmeye göre 

sınıflandırılmıĢtır (Arnheim, 1974). 96 dilin incelenmesi sonucunda içerisinden 30‟ 

unda dile giren 3‟ üncü bir renk isminin her zaman için kırmızı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu kategori kırmızıları, sarıları, turuncuları, pembeleri ve morların büyük bir kısmını 

içine almaktadır, geriye kalan renkler siyah ve beyaz (karanlık ve aydınlık) olarak 

ayrılmaktadır. Bir diğer dillerde renkler 6 düzeyde isimlendirilmiĢtir, siyah (koyu), 

beyaz (açık), kırmızı, sarı, yeĢil ve mavi isimleri görülmektedir. Diğer farklı dillerde ise 

temel renkler; mor, pembe, turuncu, gri ve kahverengidir (Ural, 1995). Ayrıca biyolojik 

mirasta en önemli renk olarak görülen kırmızının aynı kökten geldiği kan kelimesinden 

türediği tespit edilmiĢtir (Humphrey, Porter, Mikellides, 1976, Arnheim, 1974). 
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Pythagoras, plinus, Aristotales ve Platon gibi yazarların, rengin doğası üzerine 

yaptığı araĢtırmalarda, doğada bulunan toprak, ateĢ, hava, su gibi temel öğelerin, temel 

renklerin yansımaları olduğu konusunda hemfikir olmuĢlardır. Leonardo Da Vinci‟ de 

sarının toprağa, yeĢilin suya, mavinin havaya, kırmızının ateĢe ve siyahın karanlığa ait 

olduğunu yazarak aynı görüĢü savunmuĢtur (Özlen, 2014). Bu savunma ve araĢtırmalar 

ile birlikte, sarının güneĢ gibi neĢe ve enerjiyi, yeĢilin tazeliği, mavinin su gibi serinliği, 

kırmızının sıcaklığı ve ateĢi, siyahın ölümü, geceyi, günahı ve kötülüğü,  beyazın 

saflığı, masumiyeti ve barıĢı, kahverenginin toprak gibi verimliliğin rengi olmuĢlardır 

(Chijiiwa, 1989). 

Ġlk zamanlardan beri var olan renkler, üzerine yapılan araĢtırmalar ve merak 

sayesinde aslında renk biliminin doğmasına öncülük etmiĢtir. Renk bilimi rengi ve renk 

olaylarını inceleyen bilim dalıdır (URL 23). Ġnsanlar ilk çağlardan beri renkleri güzel, 

çirkin, koyu, açık gibi kavramlarla ve hislerini anlatabilmenin bir yolu olarak 

kullanmıĢlardır, fakat rengi sadece renk olarak görmeyip, ileri bakıĢ açısı ile 

empresyonistler rengi farklı açılardan incelemeye çalıĢmıĢlardır. Bütün empresyonistler 

ıĢık sisteminden yola çıkarak araĢtırmalar yapmıĢ ve ıĢık sistemini incelemeye 

baĢlamıĢlardır (URL 24).Renk biliminin ortaya çıkıĢında Sir Isaac Newton öncülük 

etmiĢtir. 1666 yılında yaptığı bir deneyde renk biliminin ortaya çıkıĢındaki ilk adımı 

atmıĢtır. ġekil 2.16.‟ da görüldüğü üzere cam bir prizma oluĢturan Newton, bu cam 

prizmayı güneĢe tutarak ıĢık yardımı ile 7 renk elde etmiĢtir, bu 7 renk kırmızı, turuncu, 

sarı, yeĢil, mavi, çivit ve mor renkleridir. Renkler cam prizmadan geçerken, her rengin 

farklı bir hızda cam prizmadan geçtiğini ve her rengin değiĢik dalga uzunlukları 

olduğunu fark etmiĢtir. Kırmızı en uzun dalga uzunluğuna mor ise en kısa dalga 

uzunluğuna sahiptir, o yüzden kırmızı cam prizmadan mora göre daha hızlı içeri 

girmektedir. Bunun yanı sıra Newton ıĢığın dalgacıklar Ģeklinde hareket ettiğini ve bu 

Ģekilde renkleri oluĢturduğunu söylemiĢtir ve titreĢimlerin düzeyine göre de sıcak ve 

soğuk renklerin oluĢtuğunu da eklemiĢtir (Mazlum, 2011, Albayrak, 2008). 

Yaptığı bu çalıĢmanın tüm detaylarını 1704 yılında yayınlanan „Opticks‟ adlı 

kitabında anlatmıĢtır (Avcı, 2014). Newton yaptığı bu çalıĢma ile renk biliminin 

önemini ortaya koymuĢ ve ilerideki araĢtırmalar için ilham kaynağı olmuĢtur.  
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Şekil 2.16. Newton' un Cam Prizma Deneyi 

E.T. : 17.01.2019 

URL 25 

2.4. Renk Kuramları ve Çarkları 

Renkler, tarih boyunca yaĢantımızın içerisinde olmuĢtur. O dönemin fizikçileri, 

kimyagerleri ve bilim adamları renkler üzerine araĢtırmalar, deneyler yapmıĢ ve hepsi 

kendi kuramlarını oluĢturmuĢlardır. 1666 yılında renk biliminin ortaya çıkmasında, 

ıĢığın fiziksel özelliklerinin araĢtırılması ve renk görme olayı ile ilgili ilk bilimsel 

çalıĢmaları baĢlatan, araĢtırmalara öncülük eden isim Sir Isaac Newton‟ dur (Ustaoğlu, 

2007). Newton deneyinin sonucunda 3 ana renk belirlenmiĢtir, bu renkler;kırmızı, sarı 

ve mavidir. Diğer renkler yani turuncu, mor ve yeĢil renklerini de ara renk olarak 

belirlenmiĢtir. ġekil 2.17.' de görüldüğü üzere 7 renk belirleyen Newton, mavi ile mor 

arasında, yedinci renk olan laciverti mavinin bir tonu olduğu için bu sınıflandırmaya 

almamıĢtır. Doğada bulunan bütün renkler deneyde de görüldüğü üzere ana renklerden 

doğmaktadır. Bunların arasında olmayan siyah ve beyaz renkleri de, bir cisim güneĢ 

ıĢığında ortaya çıkan renkleri yansıtmayıp yutuyorsa siyah, eğer bütününü yansıtıyorsa 

beyaz olarak görünmektedir (Erarslan, 2015). 
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Şekil 2.17. Newton' un Renk Çarkı 

E.T. : 12.05.2018 

URL 26 

Newton‟ dan sonra diğer fizikçiler ve kimyagerlerde renk konusunda 

yoğunlaĢarak çalıĢmalar yapmıĢlardır. 1802 yılında  Young „Trikomatisite‟ yani üç öğe 

kuramını ortaya koymuĢ ve esaslarını belirlemiĢtir. Bu kuramda, ana renkler olarak 

kabul edilen kırmızı, yeĢil ve mavi renklerinin doğru miktarda karıĢtırıldığı takdirde 

bütün renklerin elde edilebileceği savunulmuĢtur. 1860 yılında Maxwell ve Helmholtz 

bu kuramı desteklemiĢlerdir (Ustaoğlu, 2007).  Fizikçi Young, Newton‟nun deneyinin 

tam tersini yapmıĢtır. IĢığı yeniden oluĢturarak, tayfın 6 renginin birer ıĢığını bir 

perdede birbiri üzerine düĢürmüĢtür ve beyaz ıĢığı elde etmiĢtir. Daha sonra renkli 

lambalarla deneyler yaparak eleme yapmıĢ ve tayfın 6 renginin yine aynı tayfta yer alan 

3 temel renge indirgenebileceğini bulmuĢtur. 

ġekil 2.18.‟ de görüldüğü üzere sadece 3 temel renk olan kırmızı, yeĢil ve mavi 

ile beyaz ıĢığın elde edilebileceğini bulmuĢtur (Renk, 2007). Ayrıca bu 3 renk ikiĢerli 

olarak karıĢtırıldığında, diğer 3 rengi, yani siyan mavisi, macenta kırmızısı ve sarı 

renkleri elde edebileceğini anlamıĢtır. Bu deney sayesinde birincil ve ikincil renkleri 

bulmuĢtur (Erarslan, 2015). ġekil 2.19.' da Young' ın renk çemberi görülmektedir. 
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Şekil 2.18. Young' ın Deneyi, Beyazın OluĢumu 

Kaynak: Erarslan, 2015, S: 9 

 

Şekil 2.19. Young' un Renk Çemberi 

Kaynak: Erarslan, 2015, S: 9 

 

Goethe, 1810 yılında bitirdiği „Renk Öğretisi‟ adlı kitabında antik çağdan 

itibaren bütün kuramları özetlemiĢtir ve aralarında 1 asır zaman olan Newton ile kendi 

kuramını karĢılaĢtırmıĢtır. Her çağda olduğu gibi 18 yüzyılda da ana renkler üzerine 

tartıĢmalar yaĢanmıĢtır, özellikle kırmızı, sarı ve mavi renkleri tartıĢılmıĢtır (Ardıç, 

2018). 
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Goethe 'Renk Öğretisi' adlı kitabında rengi; "genel geçerli doğa formülleri 

arasında en iyi görülebilen ve kavranabilen, göz organını anlamlaĢtıran ve böylece göz 

duyusuna hitap eden en temel doğa olgusudur" Ģeklinde ifade etmektedir (Goethe, 

2013). Newton'un tüm renklerin tek bir renkten ortaya çıktığını savunan yaklaĢımını 

kabul etmemiĢtir, Goethe evrende var olan her olgunun fiziksel olarak bölünüp bir 

noktada birleĢtiğini savunmaktadır. Newton'un prizma deneyinden yola çıkarak; 

prizmadan yansıyan ıĢığı, zemine düĢecek Ģekilde ayarlamıĢtır ve ortada beyaz bir 

bandın oluĢtuğunu görmüĢtür. Bandın her iki tarafında mavi ve sarı renklerinin 

oluĢtuğunu görmüĢ ve buna 'kökensel belirme' adını vermiĢtir. ġekil 2.20.' de Goethe' 

nin renk çemberi görülmektedir. Bu deneyden sonra Goethe' ye göre ana renkler, 

aydınlığa en yakın renk olarak tanımladığı sarı, karanlığa en yakın renk olarak 

tanımladığı mavidir ve bu iki renkten diğer renklerin oluĢturulabileceğini söylemiĢtir 

(Seçkin ve Savacı, 2000). 

 

Şekil 2.20. Goethe' in Renk Çemberi 

E.T. : 12.05.2018 

URL 27 

Goethe'nin renk kuramında, beyaz ve siyah rengi iki zıt kutup oluĢturmaktadır. 

Mavi, yeĢil ve sarı renkleri beyaz esaslı renklerdir, turuncu, kırmızı ve mor renkleri ise 

siyah esaslı renklerdir.Goethe tüm bu renklerin birbirleri ile tamamlayıcı ve zıt 

etkileĢimleri olduğunu söylemiĢ ve böylelikle ana ve ara renklerin oluĢtuğunu 

savunmuĢtur (Tokdil, 2016).  
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Wittgenstein, Goethe' nin yaptığı çalıĢmalardan etkilenerek kendi kuramını 

oluĢturmuĢtur. 1950 yılında Viyana yaptığı ziyaret sırasında 'Renkler Üzerine 

DüĢünceler' adlı bir eser yazmıĢtır, bu eserinde renkler ile ilgili düĢüncelerini dile 

getirmiĢtir. Eser çeĢitli önermelerden oluĢmaktadır, eserin birçok yerinde Goethe 

referans alınmıĢtır fakat Wittgenstein, eserinde Goethe' nin kuramlarının bir kuram 

olmadığını önerme 70' de dile getirmiĢtir (Ardıç, 2018). 

Wittgenstein, renkler ile ilgili felsefi düĢünceleri dil oyunları ile 

çözülebileceğine düĢünmüĢ, renklerin anlamlarını ve ifadelerini incelemiĢ, açıklık ve 

koyuluk üzerinden kendi kuramını oluĢturmuĢtur (Ardıç, 2018). Eserinin baĢında dil 

oyununu açıklamıĢtır, dil oyunu; belli bir Ģeyin diğerinden daha açık veya daha koyu 

olup olmadığını bildiren Ģey. Yani iki Ģey arasındaki bağıntı bir dil oyunudur. Örneğin 

renkler arasındaki açık ve koyu bağıntısı ile numaralar arasındaki süreklilik bağıntısı, 

ikisinin de önerme Ģekli aynıdır 'X, Y' den daha açıktır.'. Ġki farklı tondaki siyahı 

karĢılaĢtırırken, birinin diğerinden daha siyah ya da diğerinin koyu gri olduğu 

söyleyebiliriz. Fakat bu bağıntılar arasında farklılıkları vardır, renklerin önermesi dıĢsal 

bir bağıntıdır ve geçicidir. Numaraların önermesi ise içsel ve sürekli bir bağıntıdır 

(Altuner, 2014).  

Wittgenstein için ana ve ara renklerde bir dil oyunundan ibarettir. Önerme 6 da 

bunu açıklamıĢtır. 

YeĢilin bir ana renk olduğu, mavi ile sarının bir karıĢımı olmadığı sözünün 

lehinde ne var? ġöyle demek doğru olabilir mi: “Sen bunu ancak renklere 

bakmayla doğrudan bilebilirsin”? Ama “ana renkler” kelimeleriyle aynı Ģeyi 

kastettiğimi nasıl bilirim ki, hem baĢka biri yeĢile bir ana renk denmesine 

meylediyorken? Hayır, – burada dil-oyunları karar verir (Altuner, 2014: 116) . 

Wittgenstein için bir rengin karıĢımından oluĢan rengin neye göre ana renk olup 

olmayacağına karar verilebilir. Örneğin sarı ve mavinin karıĢımından oluĢan yeĢilin 

içerisinde daha fazla sarı ya da daha fazla mavi  karıĢtırıldığında yeĢile daha az sarılı ya 

da daha az mavilimi denilmelidir? ĠĢte bu aslında bir dil oyunudur. Wittgenstein, renkler 

üzerindeki geleneksel düĢünceyi yıkabilmek için Goethe' nin yaptığı çalıĢmalar 

üzerinden böyle bir yol izlemiĢtir (Ardıç, 2018). 

Herring' de kendi kuramını oluĢturarak 'Oppenent' karĢıt renk kuramını öne 

sürmüĢtür. Bu kuram daha çok renk görme üzerine bir kuramdır. Herring' in bu 



 

38 

 

kuramına göre birbirinden ayrı 6 renk vardır ve bu renkler diğer renklerin karıĢımı ile 

elde edilememektedir. Bu renkler; siyah, beyaz, kırmızı, yeĢil, sarı ve mavidir 

(Ustaoğlu, 2007). Günümüzde geçerli olan renk kuramı ise Guth tarafından geliĢtirilen 

tirikomatik renk kuramıdır. Bu kuram Young-Helmholtz ve Herring‟ in kuramlarını da 

içermektedir (Ustaoğlu, 2007). 

2.5. Gözün Yapısı ve Görme 

Göz, insanların yaĢamını sürdürebilmesi için en önemli ve en gerekli 

organlardan biridir. Gözler çevremizi algılayarak ona göre hareket etmeyi ve 

yönlenmeyi sağlamaktadır, günlük yaĢamda birçok alanda görerek hareket edilmektedir. 

Renklerin ilk algılandığı yer gözlerdir, fakat renklerin görülebilmesi için öncelikle 

görme olayının gerçekleĢmesi gerekmektedir. Görme olayından sonra renklerin 

görülmesi, gözün içerisindeki farklı katmanlar sayesinde görülebilmektedir. Görme 

olayının anlaĢılabilmesi için öncelikle gözün yapısının incelenmesi gerekmektedir. 

Göz, en basit tanımı ile görmeyi sağlayan organdır. Bilimsel olarak tanımlanırsa 

ıĢığa duyarlı olan görmemizi ve algılamamızı sağlayan bir çift organdır. 

Kafatasımızdaki orbit denilen çukurda bulunmaktadır. Gözün dıĢarısında sklera ve 

kornea tabakaları, orta kısmında damar tabaka olan koroit, silli cisimcik ve iri, iç 

kısmında ise retina tabakasında oluĢan, irisin önünde ve arkasında ön ve art odalar 

bulunan, bütün tabakaların çevrelediği en iç kısmı da dolduran camsı bir madde olan 

vitröz maddesinden oluĢmaktadır (URL 28). 

Gözün vücutta bulunduğu konum sayesinde kiĢinin veya canlının görüĢ alanı 

oldukça geniĢtir aynı zamanda beyin ile arasındaki mesafenin kısa olması ile algılama 

süreci kısalmakta ve kolaylaĢmaktadır (MemiĢ, 2007). Göz boyut olarak küçük bir 

organ olsa da anatomik yapısı oldukça karıĢıktır (Kaiser ve Boynton, 1996). Göz 3 ana 

tabakadan oluĢmaktadır, bu tabakalar; göz akı tabakası, renkli tabaka ve ağsı tabaka 

yani retinadan oluĢmaktadır. Göz akı tabakası, ilk tabakadır ve dıĢtan içe doğrudur. Bu 

tabakanın koruyucu bir özelliği vardır, sert ve beyaz bir maddeden oluĢmaktadır. Gözün 

ön tarafına doğru geldiğinde saydamlaĢarak kornea ismini almaktadır. ġekil 2.21.' de 

gözün anatomik yapısı görülmektedir. 
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Renkli tabakada ise kan damarları mevcuttur, gözün ön tarafına geldiğinde iris 

ismini alır, göz bebeği de irisin ortasında açık kalan bölgedir. Ġris aynı fotoğraf 

makinesinin diyaframına benzemektedir, ıĢığın azalıp arttığı zamanlarda kaslar 

sayesinde incelip kalınlaĢarak nesneleri daha net görmemizi sağlamaktadır. 3' üncü 

tabaka olan ağsı tabaka yani retina gözün iç tabakasıdır, bu 3' üncü tabakada koni ve 

çubuk olarak isimlendirilen hücreler bulunmaktadır, bu hücreler ıĢık ve renk 

uyarıcılarına duyarlıdırlar ve ıĢıkta kimyasal olarak değiĢebilen pigmentler 

içermektedirler (Özdemir, 2005). 

 

Şekil 2.21. Gözün Anatomik Yapısı 

E. T. : 16.05.2018 

URL 33 

Görmek insanoğlunun dünyaya geldiği andan itibaren gerçekleĢtirdiği ilk 

eylemdir, konuĢmadan önce gelmektedir. Ġlk yıllardan itibaren insanlar yaĢamları 

boyunca çevreyi izleyerek öğrenmiĢlerdir.Görme olayının kendi içerisinde bir sistemi 

vardır. Bu sistem, göz ve retina tabakası, optik sinirler ve beyin içerisindeki görme 

yollarından oluĢmaktadır. Gözün optik elemanları kornea, irisin pupiller açıklığı 

(pupilla), lens ve retinadır. IĢık retinaya ulaĢırken kamera anteriordan ve korpus 

vitreumdan geçmektedir (Özlü, 2008). 

Göz tabakaları ıĢığın kırılmasını sağlamaktadır aynı zamanda ıĢığın miktarını 

ayarlar ve nesnenin ağ tabaka yani retina üzerinde daha net görüntü vermesini 

sağlamaktadır. Etraftaki cisimlerden gelen ıĢık ilk olarak en dıĢtaki saydam olan kornea 
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tabakasına girer, saydam tabaka eğer cisme yakınsak mercek görevini üstlenir ve ıĢığı 

kırar. IĢık demeti saydam olan tabakadan kırılarak geçer ve göz sıvısından da kırılarak 

geçen ıĢık demeti, irisin ortasından pupillaya iletilir. IĢığın Ģiddetine göre incelip 

kalınlaĢan iris ve pupiller, ıĢığın miktarını ayarlar ve daha net görmeyi sağlamaktadır. 

IĢınlar pupilladan geçtikten sonra irisin arkasındaki diğer bir odaklama aracı olan lense 

gönderilmektedir. IĢınlar lenste kırılarak, göz küresinin arka odacığını dolduran 

vitreustan geçerek retinaya gitmektedir. Gözün ön arka eksenindeki (aksiyel uzunluk), 

gözün gerçek odaklama elemanları olan kornea ve lensin kırıcı özelliği ile uyumlu 

olduğu takdirde ıĢık ıĢınları yani fotonlar, gözün ıĢığa duyarlı olan retina tabakasında 

odaklanır. Retina tabakasının yani ağ tabakasının üzerine düĢen nesnenin ıĢıksal 

görüntüsü, retinadaki koni ve çubuk hücrelerinde kimyasal süreci baĢlatmaktadır. Koni 

ve çubuk hücreleri görüntüyü ters olarak almaktadır. Retina, fotoreseptörlerin yardımı 

ile ıĢık enerjisini elektriksel enerjiye dönüĢtürmektedir. Bu enerji optik sinir yolu ile 

beyinin arka lobunda olan görme merkezine iletilmektedir, bu enerji beyinde görüntü 

olarak görülmektedir yani görme olayı gerçekleĢmektedir (Demirel, 2011, Özdemir, 

2005).  

2.6. Gözde Renk Algısı ve Işık Etkisi 

Görmenin ve görme sisteminin yanı sıra renkli görmekte kendi içerisinde bir 

sistemdir. Renklerin görülebilmesi ve algılanabilmesi için gerekli ve önemli olan öğeler 

vardır. Bu öğeler; ıĢık, yüzey, göz ve beyindir. Öncelikle rengin algılanabilmesi için bir 

ıĢık kaynağına, daha sonra bu ıĢık kaynağının gönderdiği ıĢık ıĢınlarını yansıtacak bir 

yüzeye, yüzeyden yansıyan ıĢını görebilmek için bir alıcıya yani göze son olarak da 

algılanabilmesi içinde beyne ihtiyaç  vardır. 

Rengin gözde görülebilmesinde en büyük rolü retina yani ağsı tabaka 

üstlenmektedir, özelleĢmiĢ birçok hücreyi tabakalar halinde içermektedir. ġekil 2.22.' de 

retinanın tabakaları görülmektedir. Retina bir milimetrenin yarısı kalınlığındadır (Irmak, 

Emiroğlu, Gökhan, 1972).  Retinanın içerisinde görme iĢlemi için son derece organize 

bir Ģekilde çalıĢmakta olan yaklaĢık 200 milyon sinir hücresi bulunmaktadır. Görme 

iĢlemi ilk olarak ıĢığın retinanın içerisinde bulunan reseptörlerdeki fotopigmentler 

tarafından emilerek baĢlamaktadır. Retinada 2 zar bulunmaktadır bu zarlar iç ve dıĢ 

olmak üzere retinayı çevrelemiĢtirler. Retinanın dıĢ zarında duyumsal bölümleri vardır 
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ve zarın etrafında da yer alan fotoreseptörler vardır. Bu fotoreseptörler koni ve çubuk 

ismi verilen alıcılardır. Koni alıcısı parlak ıĢıkta renkleri algılamamızı, çubuk alıcısı ise 

karanlıkta yani ıĢığın yetersiz kaldığı ortamlarda nesneleri siyah ve beyaz bir görüntü 

olarak algılamamızı sağlamaktadır. Koniler renklerin etkilerine oldukça duyarlıdırlar, en 

yoğun olarak bulundukları alan ise foveadır. Foveadan etrafa doğru koniler azalırken 

çubuklar artmaktadırlar, böylelikle bu alana düĢen ıĢık rengin en doğru Ģekilde 

belirlenmesini sağlamaktadır. Eğer bir görüntüyü daha detaylı olarak görmek istersek, 

görüntüyü foveanın merkezinde odaklanıncaya kadar gözlerimizi otomatik olarak 

istemsiz hareket ettiririz (Özdemir, 2005, MemiĢ, 2007). 

 

Şekil 2.22.Retinanın Tabakaları 

Kaynak: MemiĢ, 2007, S: 14 

Rengin görülmesi ve algılanması ilk olarak koni hücresinde baĢlamaktadır. 

Retinanın içerisinde ıĢığın farklı dalga boylarına reaksiyon veren 3 temel koni hücreleri 

yani fotoreseptörler vardır. Bu fotoreseptörleri 1957 yılında fizyolojist olan Rushton 

tarafından keĢfedilmiĢtir. Bu 3 temel reseptörler sadece 3 rengi algılayabilmektedir, bu 

renkler; kırmızı, mavi ve yeĢildir. Uzun dalga boyunu algılayan koni hücreleri 

kırmızıya, orta dalga boyunu algılayan koni hücreleri yeĢile, kısa dalga boyunu 
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algılayan koni hücreleri de mavi ıĢığa maksimum Ģekilde algılayarak reaksiyon 

vermektedir. Farklı renk tonlarının görülmesi ise yine bu temel 3 reseptör sayesinde 

görülebilmektedir. 3 temel renge reaksiyon veren koni hücreleri farklı oranlarda 

uyarıldıkları zaman milyonlarca farklı renk tonları algılanabilmektedir. Yani aynı dalga 

boyu tarafından, 2 ayrı farklı koni hücresi uyarıldığı zaman hücreler, değiĢik ölçülerde 

beyne sinyal gönderir ve beyin tarafından değerlendirildikten sonra, birçok rengin ayırt 

edilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu farklı koni hücreleri renkleri algılayıp 

öğrendikten sonra, sahip oldukları pigmentler sayesinde elektrik sinyallerine 

dönüĢtürmektedirler. Sinir hücreleri bu hücrelere bağlıdır ve sinir hücreleri, elektrik 

sinyallerini beyindeki özel bir bölgeye iletmektedir ve bunun sonucunda renkler görülüp 

algılanabilmektedir.  Aslında insanların yaĢantıları boyunca gördüğü renkler beyindeki 

bu birkaç santimetreküplük bölgede gerçekleĢmektedir (Özdemir, 2005, Demirel, 2011, 

Ustaoğlu, 2007, MemiĢ, 2007). 

Rengin görülmesindeki en büyük etkenin gözdeki retina tabakası olmasının yanı 

sıra, önemli bir diğer etken ise ıĢıktır. IĢık olmadan rengi görebilmek mümkün değildir, 

ıĢık olmadan renkte olmaz denilebilir ve ıĢığın renklerin üzerindeki etkisi oldukça 

büyüktür. IĢık, nesnelerin görülmesini sağlayan, belli bir yeri aydınlatmaya yarayan bir 

araçtır, aslında fiziksel bir enerjidir (URL 30). Fiziksel olarak, belli dalga boyu ve 

frekanstaki elektromanyetik dalgalardır (Tokgöz, 2010).  

Bölüm 2.3' de anlatıldığı gibi Newton, yaptığı deneyle rengin oluĢumunda ıĢığın 

önemi ortaya koymuĢtur.Ġnsan gözünün ıĢınlara duyarlı olduğu dalga boyu 380 ile 780 

nanometre arasındadır. Bu dalga boylarına ıĢık denilmektedir. IĢık, renk tayfındaki 

bütün renkleri içinde bulunduran fiziksel bir enerjidir, aslında içinde bütün renkleri 

barındırdığı için her nesneye renk veren bir enerjidir, yani insanlar rengi gördüğü zaman 

aslında ıĢığı görmüĢ demektir.Renkte aslında fiziksel bir oluĢumdur, ıĢığın etrafımızdaki 

nesnelerden yansıyarak göze ulaĢması sonucunda beyinde oluĢan bir duyumdur. Renk, 

ıĢığın frekansının belli bir oranda yoğunlaĢması sonucunda ortaya çıkmaktadır 

(Ahundzade, 2014, Ketenci ve Bilgili, 2006). 

En büyük ve en önemli ıĢık kaynağı güneĢtir, aynı zamanda doğal ıĢık 

kaynağıdır, rengin oluĢumunda ve görülebilmesinde büyük rol oynamaktadır. GüneĢ 

ıĢığı farklı dalga boyu uzunluğundaki ıĢınlar sayesinde oluĢmaktadır (Tokgöz, 2010). 



 

43 

 

GüneĢten gelen ve yansıyan ıĢınlar ilk olarak beyaz renkli olarak algılanmaktadır. Bazı 

ıĢık ıĢınları emildiğinde, bazıları da yansıdığı zaman renk olarak görülmektedir. 

Etraftaki her Ģeyin rengi, renk ıĢıklarının emilmesi ve yansıması sayesinde 

değiĢmektedir. Etraftaki nesnelerden göze gelen renk farklılıkları da bu sebepten  

kaynaklanmaktadır (Ketenci ve Bilgili, 2006). 

Etraftaki bütün nesneler 3 ana ıĢık rengi olan; mavi, kırmızı ve yeĢili alırlar, 

retinadaki reseptörler gibi. ġekil 2.23.' de görüldüğü üzere bazı nesneler aldıkları bütün 

ıĢığı yansıtırlar ve böylece 3 rengin birleĢimi olan beyaz renk algılanır, bu duruma 

toplamalı renk karıĢımı da denilmektedir. ġekil 2.24.' de görüldüğü üzere bazı 

nesnelerde ıĢığın hepsini emerek nesnenin ıĢıksız olduğu için siyah olarak algılanmasını 

sağlar ve bu duruma da çıkarmalı renk karıĢımı denilmektedir. Bazı nesnelerde 3 ıĢık 

renginin bir kısmını yansıtarak renkli olarak algılanmasını sağlar. Bu 3 ana ıĢık renkleri, 

ikiĢer ikiĢer bir araya geldiğinde daha açık ve daha ıĢıklı 3 renk ortaya çıkar ve 3' de 

birbiriyle karıĢtığı zamanda beyaz renk ortaya çıkar, yani ıĢığın kendisini tekrar 

oluĢtururlar (Ahundzade, 2014, Özdemir, 2005). 

 

Şekil 2.23. IĢıkta Beyaz OluĢumu 
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Şekil 2.24. IĢıkta Siyah OluĢumu 

Doğal ıĢık dıĢında bazı mekanlarda ek olarak ıĢığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ıĢıkta yapay ıĢık ile elde edilmektedir. Yapay ıĢık güneĢ dıĢındaki ıĢık kaynaklarıdır, 

yapay ıĢıklar lamba, mum ıĢığı, gaz lambası gibi kaynaklardır. Mekanlarda kullanılan 

ıĢık kaynağı genellikle lambadır, lambalar ıĢık üretmek için yapılmıĢ kaynaklarıdır 

(Sirel, 1973). Yapay ıĢık kullanılırken mekana göre ayarlanması oldukça önemlidir. 

Yapay aydınlatmalar seçilirken mekanın iĢlevi ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır. 

Renkler gibi ıĢıkta mekanın doğru algılanmasında etkilidir (Ayber, 2012). Yapay ıĢık 

kaynaklarından olumlu yararlanabilmek için ıĢık kaynağının rengi, konacağı yüzey ve 

yüzeyin malzemesi önemlidir (Gezer, 2008). Mekanlarda fazla parlak, göz alıcı ıĢıklar 

kullanmaktan kaçınılmalıdır. Hem görsel uyumsuzluğa hem de kiĢinin rahatsız olmasına 

sebep olmaktadır. Aynı zamanda mimari elemanları vurgulamak, mekânları vurgulamak 

ya da gizlemek, çeĢitli doku ve desen yaratmak, yönleri belirlemek içinde yapay ıĢıktan 

yararlanılabilir. Ayrıca ıĢığın yoğunluğu, ıĢığın yönü, dağılımı, yansıması ve rengi 

değiĢtirilerek mekanlar kiĢiselleĢtirilebilir. mekânın kiĢiselleĢtirilmesi mümkün 

olabilmektedir (Ayber, 2012). Renk ve ıĢık iliĢkisinde bu ikisinin bir bütün olduğu 

söylenebilir, aslında ıĢık olmasaydı renkte olmazdı. Etraftaki çoğu Ģeyi algılamada 

ıĢığın rolü tartıĢılamaz. Renk ve ıĢık ikilisinin, renklerin içerdiği titreĢimli enerji 

sayesinde insan psikolojisinde özellikle renkleri farklı algılamada büyük etkileri vardır 

(Ahundzade, 2014).  
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2.7. Psikoloji 

Psikolojinin insan yaĢamındaki yeri oldukça büyüktür ve önemli bir bilim 

dalıdır. Günümüzde oldukça sık kullanılan bir kelimedir ayrıca kullanım alanları da 

oldukça geniĢtir. Psikoloji, insanın çevresi ile olan iliĢkisini inceleyen ve kiĢinin 

çevresinde geliĢen sorunlara nasıl tepki gösterdiğini gözlemleyen, tepkilerin nedenlerini 

araĢtıran ve sorunlara bilimsel çözümler arayan bir bilim dalıdır (Ahundzade, 2014, 

Göler, 2009). Psikoloji kelimesi ilk olarak 16' ıncı yüzyılda Yunanistan' da Aristo ile 

ortaya çıkmıĢtır, 'psiko' ve 'loji' kelimelerinin birleĢimidir. Psiko zihin demektir, loji ise 

bilim, böylece ikisinin birleĢimi ile 'zihin bilimi' ortaya çıkmaktadır.Psikolojinin asıl 

odak noktası insandır (URL 31, Göler, 2009). Ġnsan psikolojisi, araĢtırılıp incelenmesi 

gereken apayrı bir konudur.   

2.7.1. İnsan Psikolojisi  

 Ġnsan psikolojisi anlaĢılması zor ve çok geniĢ bir konudur, belli kuralları ve 

kalıpları yoktur. Ġnsanın davranıĢları, olaylara ve durumlara karĢı tepkileri kiĢiden 

kiĢiye değiĢmektedir. KiĢi doğduğu andan itibaren düĢünce sistemini kullanmaya 

baĢlamaktadır, ileri zamanlarda düĢünce sisteminin geliĢmesi ile kiĢiler çeĢitli ve farklı 

davranıĢlarda bulunmaktadırlar. Ġnsanlar büyüdükçe duyguları geliĢmektedir, zamanla 

akıl, sevgi, korku, utanma, kızma gibi duyguları geliĢmektedir. 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca ve duygu geliĢimleri sırasında birçok olumlu yada 

olumsuz etkenle karĢılaĢmaktadırlar ve bu geliĢme süresince psikolojide geliĢmektedir, 

her insan da bu süreçte olaylara ve durumlara karĢı farklı tepkiler geliĢtirmektedirler, 

böylece insan  psikolojisi de geliĢip değiĢmekte ve farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu süreçte insanların topluma kazandırılabilmeleri için yaĢadığı ortamların 

düzenlenmesi gerekmektedir. Ġnsanların psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için 

karĢılaĢtığı sorunlara çözümler arayabilmesi, yeni düĢüncelere doğru yöneltilmesi ve 

araĢtırıp-bulma yeteneklerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir (Göler, 2009). 
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2.8. Renklerin Psikolojide Anlamları ve Etkileri  

Renklerin insanlar üzerindeki etkisi oldukça açıktır ve üzerine çok tartıĢılan, 

birçok deney yapılmıĢ bir konudur. Renkler psikolojik açıdan etkiler oluĢturmaktadır, 

bu etkiler tabi ki kiĢiden kiĢiye değiĢebilmektedir, öyle ki kültürler arası bile 

değiĢkenlik gösterebilmektedir. 

Renklerin psikolojik etkilerinin değiĢkenlik göstermesi, kiĢideki karakter, örf-

adet, kültür ve topluma göre değiĢebilmektedir. Renk seçimleri ve beğenileri kiĢiden 

kiĢiye değiĢmektedir, insanların renk tercihleri farklıdır sevdikleri ve beğendikleri renge 

göre tercihlerde bulunmaktadırlar. Günlük yaĢantıda bu sıkça görülmektedir 

giysilerimizde, ev dekorasyonlarında, seçilen objenin renginde kiĢisel tercihler ön plana 

çıkmaktadır. Her rengin kiĢideki psikolojik etkisi farklıdır, beğenilen bir renk baĢkası 

tarafından beğenilmeye bilir. Örneğin insanda özel bir anlamı olan objenin rengi mor ise 

psikolojik olarak mor rengi kiĢiye her zaman olumlu bir renk olarak iyi 

hissettirmektedir (Tokgöz, 2010).  

 

Şekil 2.25. Kırmızı 

ġekil 2.25.' de görülen kırmızı rengi birçok anlamı ve duyguyu barındırmaktadır, 

ilk baĢta kan ve aĢkın rengidir. Kırmızı tarihte ilk bulunan renktir, Altamira ve Lascaux 

mağaralarındaki resimlerde kırmızı rengi göze çarpmaktadır. En dikkat çeken, heyecan  

veren, coĢkulu, enerjisi yüksek bir renktir, sıcak renkler grubundadır bu yüzden 

kırmızının yoğun olduğu ortamlarda bulunan insanlar yerlerinde duramazlar (Tokgöz, 
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2010). Bu rengi genellikle liderler kullanmaktadır, Liderin rengi demenin nedeni çünkü 

kırmızı insana kuvvetli bir benlik ve istediği yere gelebilmesi için güçlü ve bitmeyen bir 

arzu vermektedir (ĠĢıklı, 2012). Kırmızı dünyada Ģiddetin, seksin ve Ģehvetin 

sembolüdür aynı zamanda inancın ve mutluluğunda simgesidir ayrıca insanlara 

cinselliği, saldırganlığı ve Ģiddeti de çağrıĢtırmaktadır (Muhammet, 2004).Doğada ateĢi 

çağrıĢtırdığından dolayı tehlikeyi de simgelemektedir. Kırmızı renginin iĢtah açıcı 

özelliği vardır bu yüzden restoranlarda sıkça kullanılmaktadır. Kırmızı rengi adını, 

Anadolu‟da yaĢamakta olan kurmis ya da kırmıs, arapçada ise kızıl olarak isimlendirilen 

böcekten almaktadır (Özlen, 2014). 

 

Şekil 2.26. Sarı 

ġekil 2.26.' da görülmekte olan sarı rengi, akla ilk olarak güneĢi getirmektedir. 

Sarı rengi renkler içerisindeki en ıĢıklı ve hareketli olanıdır, harekete geçirici, eğlenceli 

ve enerjik bir renktir. Sıcak bir renk olan sarı mutluluk, sevinç ve ferahlığı 

simgelemektedir fakat koyu tonları korkaklığı, hastalığı ve ihaneti de simgelemektedir 

fakat altın sarısı rengi bunun tam tersi olarak sadakati temsil etmektedir.Sarı aynı 

zamanda zekanın simgesidir, bu yüzden çalıĢma odalarında sarı rengin kullanılması 

önerilmektedir. Görsel açıdan da dikkat çekici olduğu için unutulmaması gereken 

Ģeylerde sarı renkler uyarıcı olarak tercih edilmektedir çoğu ülkelerde sarı rengi posta 

kutularında ve taksilerde kullanılmaktadır fakat bir yandan da geçiciliği 

barındırmaktadır, kısa sürede tükenecek bir durumu simgelemektedir bu yüzden araç 

kiralama firmaları tarafından sıkça tercih edilmektedir. Sarı renginin metabolizma 
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hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır, spor malzemeleri, enerji içecekleri ve vitaminlerde 

sarı rengine sıkça rastlanmaktadır.  Sarının sağlıkta da önemli etkileri bulunmaktadır, 

eğer kanın damarlarda daha düzenli akması, sinir sisteminin daha düzenli olması, zihnin 

daha açık ve dikkatin artması isteniyorsa sarı rengine uzun süre bakmak gerekmektedir 

(Tokgöz, 2010, Özlen, 2014, Aliyazıcıoğlu, 2012, Çağan, 2005, Uçar, 2004). 

 

Şekil 2.27. Mavi 

ġekil 2.27.' de görülen mavi rengi insanlarda gökyüzünü ve denizi akla 

getirmektedir. Soğuk bir renk olan mavi durgun, içe dönük, düĢünceli ve ruhanidir. 

Mavi rengi sonsuzluğu ve huzuru simgelemektedir, bu yüzden sakinleĢtirici ve 

dinlendirici özelliğe sahiptir, ayrıca temizlik ve rahatlık etkisi de bırakmaktadır . Bu 

özelliğinden dolayı genellikle su firmaları tarafından tercih edilmektedir. Huzuru ve 

sakinliği de temsil ettiği için bu etkiyi bırakmak isteyen firmalar tarafından da sıkça 

tercih edilmektedir. Ayrıca asaleti ve ciddiyeti de simgelemektedir. Mavi rengi siyaha 

doğru yaklaĢtıkça insanda keder, hüzün ve sıkıntı duygularını uyandırmaktadır, ancak 

su ve havanın rengine yaklaĢtıkça insana huzur vermekte ve dinlendirmektedir. Açık 

mavi ise insan ruhunda sonsuzluk etkisi oluĢturmaktadır. Psikolojik açıdan önemli olan 

mavi rengi Türk doktorları tarafından tedavilerde kullanılmıĢtır. Mavi renginin aynı 

zamanda düĢündürme, karar verme ve yaratıcı fikirlerin doğmasına yardımcı olmak gibi 

özellikleri de bulunmaktadır (Tokgöz, 2010, Özlen, 2014, AlakuĢ, 2009, Durmaz, 2009, 

ĠĢıklı, 2012). 
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Şekil 2.28. Turuncu 

ġekil 2.28.' de görülen turuncu rengi akla ilk olarak meyve olan portakal, 

mandalina meyvelerini getirmektedir. Turuncu sıcak bir renktir, canlı, cana yakın, 

parlak ve dıĢadönüktür, duyguları ve heyecanı simgelemektedir. Kırmızı rengine göre 

daha hareketli ve enerjik bir renktir. Turuncu kahverengine yaklaĢtıkça toprak rengine 

dönmeye baĢlar, bu turuncu rengi de insanda dünyevi duygular uyandırmaktadır, elde 

edilen bu turuncu rengi ise ciddilik, düzgünlük, dayanıklılık ve metaneti 

simgelemektedir. Eğer turuncunun içerisindeki kırmızı daha ağır basarsa iĢte o zaman 

neĢeli bir renk meydana gelmektedir, fakat bu renge uzun süre maruz kalınırsa insanı 

yormaktadır. Bu renginde kırmızı gibi iĢtah açıcı özelliği bulunmaktadır. Çocuksu bir 

ifadeye sahip olduğu ve kırmızıya göre daha enerjik olduğu için gençlerin gittikleri 

mekanlarda kullanılmaktadır, oyuncaklarda da sıkça kullanılmaktadır, dikkat çekici 

özelliğinden dolayı satıĢ noktalarında da sıkça tercih edilmektedir. Bu renk insanlarda 

sosyalleĢme duygularını da harekete geçirmektedir. Turuncu ve tonları insanda 

besleyici, yaklaĢılabilir ve dokunma hissi uyandırmaktadır, bu yüzden kozmetik 

alanında da kullanılmaktadır, güneĢi çağrıĢtırdığı içinde cilt bakımı ürünlerinde sıkça 

kullanılmaktadır (Tokgöz, 2010, Özlen, 2014, Derin, 2010, Durmaz, 2009, ĠĢıklı, 2012, 

Korkmazhan, 2010). 
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Şekil 2.29. YeĢil 

ġekil 2.29.' da görülen yeĢil rengi akla ilk olarak doğayı getirmektedir. YeĢil 

soğuk bir renktir, ferahlığı, tazeliği, barıĢı ve dinginliği hissettirmektedir. Ümidi, 

gençliği, yenilenmeyi ve barıĢı simgelemektedir, ayrıca dinçliği ve üretkenliği de 

simgelemektedir. Güven veren bir renktir bu sebepten dolayı bankalar bu rengi tercih 

etmektedirler. Mavi rengi gibi huzur veren, dinlendirici özelliğe sahiptir. Sarı ve mavini 

karıĢımı olan yeĢil ikisinin de özelliklerini barındırmaktadır, sarı renginin canlılığını, 

mavi renginin ise sakinliğini ve huzurunu taĢımaktadır. Ġlkbaharın rengi olan yeĢil 

sağlığı, hayatı, iyiliği ve yeni baĢlangıçları simgelemektedir, ayrıca yeĢil Ģifalı, 

iyileĢtirici ve yaratıcılığı olumlu olarak etkileyen bir renktir. YeĢil rengi insanlarda 

manevi duygular uyandırmaktadır yani ibadetinde simgesidir, mesela Türkiye' de 

türbeler yeĢildir, özetle Ġslam dinin rengi yeĢildir. YeĢil renginin insan vücuduna iyi 

geldiği gözlemlenmiĢtir, yeĢil rengine uzun süre bakılsa bile gözü yormamaktadır, bu 

yüzden kiĢiye çalıĢma kolaylığı sağlamaktadır. Gözlemlenen bir diğer olumlu etkisi ise 

yeĢilin yoğun olduğu ortamlarda insanların daha az mide sorunları ile karĢılaĢılmasıdır 

(Tokgöz, 2010, Ahmetoğlu, 2011, Ambrose ve Harris, 2013, Pilici, 2008, ĠĢıklı, 2012) 
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Şekil 2.30. Mor 

ġekil 2.30.' da görülen mor rengi de kırmızı gibi birçok Ģeyi simgelemektedir. 

Soğuk bir renk olan mor, zenginliği, asaleti, lüksü ve zarafeti simgelemektedir, aynı 

zamanda insanın kendisine olan güvenini de simgelemektedir. Sanatçı kiĢiliği olan 

insanların rengidir. Bir yandan da dindarlığı, kutsallığı, zekayı, hüznü, nostaljiyi ve 

gücüde simgelemektedir fakat melankoliyi de çağrıĢtıran bir renk olduğu için ölümle de 

iliĢkilendirilmekte ve intiharı da simgelemektedir. Çok uzun yıllardan beri zenginliği, 

gösteriĢi ve ihtiĢamı temsil etmektedir, asilliği de temsil eden bu renk orta çağ 

Avrupa‟sında aristokratlar tarafından kullanılmıĢtır. Mor romantizminde rengidir çünkü 

duygusallığı ve tutkuyu da simgelemektedir. Mor renk, inanlara gizemli, gerçeküstü ve 

sihirli Ģeyleri düĢündürebilmektedir. Mor renginin insan üzerinde çok fazla etkiye 

sahiptir, korku ve panik anlarında mor renginin tercih edildiği gözlemlenmiĢtir, eğer 

mekanlarda bilinçsiz olarak kullanılırsa korku ve panik duygularının artmasına sebep 

olmaktadır. Daha çok olumsuz etki yarattığı düĢünülen mor rengi sağlık alanında 

kullanılmaktadır, çünkü akıl, beden, ruh gibi kavramları da iĢaret etmektedir. Gıda 

sektöründe de kullanılan mor; üzüm, böğürtlen gibi lezzetleri akla getirmektedir. 

Gençlere yönelik ürünlerde de mor tercih edilmektedir, tazeliği, egzotizmi, eğlenceyi ve 

cesareti yansıtabildiği için. Mor renginin insan üzerindeki etkisi Ģöyle anlatılmaktadır; 

kızgın bir demirin suya atılmasıyla doğacak bir his (Tokgöz, 2010, Ahmetoğlu, 2011, 

Durmaz, 2009, Karakoç, 2008, AlakuĢ, 2009 Çağan, 2005, Parlak, 2006). 
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Şekil 2.31. Pembe 

ġekil 2.31.' de görülmekte olan pembe rengi akla ilk olarak diĢiliği 

getirmektedir, kadınlarla özdeĢleĢtirilmiĢ bir renktir. Eski zamanlarda da kız çocuğunun 

sembolü olarak kullanılmıĢtır. Beyaz ile kırmızının karıĢımından oluĢan pembe kırmızı 

gibi parlak ve canlı bir renktir. Pembe, neĢeyi, mutluluğu, güveni, uyumu, saflığı, 

sevgiyi simgelemektedir, ayrıca hayallerin ve aĢkında simgesidir. Bu rengin kırmızıya 

göre daha yumuĢak olmasından dolayı insanları rahatlatma özelliği vardır, insana 

yaĢama sevinci ve güzel enerji veren bir renktir, daima genç kalmanın ve sağlıklı bir 

yaĢamında simgesidir. Pembe aynı zamanda içerisinde çekiciliği, hünerliliği ve fanteziyi 

de barındıran bir renktir. Pembe rengi artık sadece kadınların rengi olmaktan çıkıp 

kendinden emin mesaj veren bir renk olmuĢtur (Ahmetoğlu, 2011, Aliyazıcıoğlu, 2012, 

Gill, 2006, ĠĢıklı, 2012). 

 

 

 



 

53 

 

 

Şekil 2.32. Kahverengi 

ġekil 2.32.' de görülmekte olan kahverengi akla ilk olarak toprağı getirmektedir. 

Dayanıklılığı, dostluğu, sadeliği, ciddiyeti, metaneti simgelemektedir, toprağında rengi 

olduğu için yeryüzü ve bereketinde simgesidir, olumsuz tarafı da Ģüpheyi ve kararsızlığı 

simgeler. Kahverenginin insanları hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır, çünkü insanlar 

kahverenginin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre hareketsiz kalamazlar. Genellikle 

fast-food restoranları tarafından mekanlarda sıkça tercih edilmektedir. Kahverengi rahat 

ve teklifsiz bir renktir, Kandinsky' ye göre kahverengi paranoyanın rengidir, çünkü 

davranıĢları kısıtlayıcı bir etkisi bulunmaktadır (Özlen, 2014, Aliye, 2007, Ġzgören, 

2010, ĠĢıklı, 2012). 
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Şekil 2.33. Siyah 

ġekil 2.33.' de görülmekte olan siyah belki de en sık kullanılmakta olan renktir. 

Siyah rengi görkemi, tutkuyu, gücü ve ağırbaĢlılığı simgelemektedir, ayrıca korkuyu, 

kötülüğü ve karanlığı da simgelemektedir, insanlarda genel olarak olumsuz etkiler 

bırakmaktadır. Tarihin ilk yıllarından beri insanlarda ölüm, yas, matem, keder ve üzüntü 

duygularını anlatmak için kullanılmıĢtır. Diğer renklerle karĢılaĢtırıldığı zaman gizemli, 

korkutucu ve derin bir renktir. Aynı zamanda iktidarlığı da simgelemektedir, çünkü 

gücü, istikrarı, sağlamlığı ve güvenirliği de simgeler, soyluluğu da simgelediği için 

makam araçlarında kullanılmaktadır. Derin bir renk olduğu için diğer renklerin yanında 

sıkça kullanılmaktadır. Siyah rengi aynı zamanda yasadıĢçılık, düĢ kırıklığı, melankoli 

ve umutsuzluğunda rengidir (Atalayer, 1978, Özlen, 2014, Uçar, 2004, Çağan, 2005, 

ĠĢıklı, 2012). 
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Şekil 2.34. Beyaz 

ġekil 2.34.' de görülmekte olan beyaz rengi temizliği, sağlığı, doğruluğu, 

açıklığı, dürüstlüğü, kıĢ mevsimini ve dinginliği simgelemektedir. Bütün renkler 

içerisinde en saf olan renktir. Açık ve Ģeffaf bir renk olduğu için masumiyeti, barıĢı ve 

teslimiyeti de temsil etmektedir, masumiyeti temsil ettiği için bekaretin de simgesidir, 

bu yüzden birçok ülkede gelinlikler beyaz olarak kullanılmaktadır. Ġnsanlara ferahlık 

vermektedir, ayrıca yaratıcılık duygusunu ortaya çıkarma ve geliĢtirme özelliği 

bulunmaktadır. Tasarım alanında moderniz mi vurgulamaktadır, katkısız ve Ģekersiz 

ürünlerinin ve cilt bakım ürünlerinin ambalaj tasarımında sıkça beyaz renk 

kullanılmaktadır. Temizliği temsil etmesinden dolayı deterjan reklamlarında da sıkça 

beyaz renk görülmektedir. Politikacılar tarafından da sıkça kullanılmaktadır, çünkü 

oluĢturmak istedikleri imaj doğrultusunda beyaz rengi yardımcı bir renktir. Beyaz rengi 

diğer renkler ile kıyaslanırsa en sessiz en sakin, en huzurlu ve en nötr renktir. Beyaz 

renk diğer renklerle bir arada kullanıldığında, diğer renklerin etkilerini arttırmaktadır 

(Yolcu, 2002, Ustaoğlu, 2012, Parlak, 2006, Özlen, 2014, ĠĢıklı, 2012). 
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Şekil 2.35. Gri 

ġekil 2.35.' de görülmekte olan gri rengi nötr bir renktir, ne siyahtır ne beyazdır, 

bu yüzdende ne kötüdür nede iyidir. Otoriteyi, kasveti, tevazuyu, saygıyı, karamsarlığı 

ve pratikliği simgelemektedir. Gri tarafsız, iddiasız ve alçakgönüllü bir renktir. Aslında 

gri zor ve karamsar bir renktir ve insana kendisini rahat hissettirmemektedir. Olumsuz 

etkileri ise içe kapanıklık ve acıya katlanmak hatta acıdan zevk almak gibi etkileri 

vardır. Grinin yaratıcılığı öldürdüğü düĢünülmektedir. Bir taraftan da her renk ile uyum 

içerisindedir, gri insana durağanlık vermektedir. Gri rengi koyulaĢtıkça boğucu etkisi de 

artmaktadır, fakat rengi açıldıkça etkisi de değiĢmektedir (Tokgöz, 2010, Parlak, 2006, 

Özlen, 2014).  

2.8.1. Renklerin Kişilik ve Cinsiyet Üzerindeki Etkileri 

Renkler aslında bir anlatım yoludur, görsel bir dildir. Güzelliğin doğal bir 

parçasıdır ve evrensel olarak kabul edilmiĢtir (ĠĢıklı, 2012).ġekil 2.36.' da görülmekte 

olan renklerin psikolojik etkilerinin yanı sıra kiĢilik ve cinsiyet üzerinde bile anlamları 

farklıdır, tabi ki bu etkiler her insana göre farklılık gösterebilmektedir. 
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Şekil 2.36. Renkler 

E.T. : 16.06.2019 

URL 32 

Örneğin kırmızıyı seven kadınlar, hayat dolu olmaktadırlar, çabucak heyecana 

kapılırlar ve öfkelenirler. Gelecek zaman için plan yapmaktan kaçınırlar, kırmızıyı 

seven kadınlar için her Ģeyi bir güne sığdırmak daha uygun olmaktadır. Ayrıca 

oldukçada azimli insanlardır. Kırmızıyı seven erkekler, genelde hiçbir Ģeyden 

korkmayan insanlardır, aynı zamanda çok zekidirler, zekalarıyla halledemedikleri iĢ 

olursa uğraĢmaz ve hemen baĢka iĢe kalkıĢırlar. Kırmızı seven erkeklerin tehlikeye 

davetkar bir yapıları vardır. BaĢlarına gelen felaketleri gülerek karĢılarlar (Ustaoğlu, 

2007, Çağan, 2005).  

Sarıyı seven insanlar, baĢka insanlara güvenirler ve iyide anlaĢırlar. Bu rengi 

sevenler neĢeli ve coĢkulu olurlar ve bu neĢeyi baĢka kiĢilerle de paylaĢmayı 

sevmektedirler (Çağan, 2007). Sarıyı seven kadınlar, dedikodu yapmaya müsait 

kiĢilerdir, durmadan konuĢan sarı sever kadınlar ağır konuları konuĢmayı pek 

sevmezler, bu tarz konular konuĢulurken suratlarına boĢ bir ifade takınırlar. Ġyilikleri 

üzerlerinde olduğu zaman yardım etmeyi severler fakat pek cömert sayılmamaktadırlar. 

Sarıyı seven erkekler, aslında korkak sayılmaktadırlar, bu özelliklerine rağmen 

kendilerini övmeyi oldukça sevmektedirler. Bazen değiĢik renklerde kıyafet 

giymektedirler ve herkesi kendilerine baktırmaktan zevk almaktadırlar (Çağan, 2005). 
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Mavi seven insanlar algısı güçlü kiĢilerdir, hayalcidirler ve bu durum 

yaratıcılıklarını da etkilemektedir. Ġdealleri yüksek kiĢilerdir, birkaç iĢi aynı anda 

yapmayı severler ve mantıklı düĢünüp karar verebilen kiĢilerdir. tetikler, mantıklı 

düĢünebilen ve mantıklı karar alabilen kiĢilerdir. Ayrıca gezmeyi ve yeni yerler 

keĢfetmeyi, yeni insanlarla tanıĢmayı oldukça sevmektedirler (Çağan, 2007). Maviyi 

seven kadınlar, genellikle hisleri derin olmaktadır. Bir anları bir anlarını tutmaya bilir, 

bir an çok neĢeli iken biraz sonra, sebepsiz bir Ģekilde kederli ve üzüntülü 

görülebilmektedirler. Mavi sever erkekler, sakindirler fakat kontrolsüzdürler. Sebebi ise 

genelde hayatlarını kazanmak zorunda olmalarıdır. Bu rengi seven erkekler ilhamla 

çalıĢmayı sevmektedirler, ilham gerektiren iĢlerde oldukça baĢarılıdırlar (Ustaoğlu, 

2007). 

Turuncu rengini seven kiĢiler cesur ve maceraperesttirler. Bu kiĢilere verimli ve 

üretken olduğunu hissettirmek gerekmektedir, yani yararlı kiĢiler olduklarını bilmek 

istemektedirler. Turuncu seven kiĢiler için tatmin duygusu oldukça önemlidir (ĠĢıklı, 

2012). Turuncu rengi seven kadınlar iyi bir dostturlar, sakin kiĢilerdir, asla kin 

tutmazlar. Bu rengi seven kadınlar, sıcakkanlıdırlar. Sinirlendikleri zaman seslerini 

yükseltmezler ve haklarını çok iyi savunmasını bilmektedirler.Bu rengi seven erkekler 

ise hoĢgörülü kiĢilerdir ve sabırlıdırlar, eğer hoĢlanmadıkları bir durum olursa hiçbir 

Ģekilde göz yummazlar. Çocuklarla çok iyi anlaĢmaktadırlar, genelde herkesle iyi 

arkadaĢ olmalarına rağmen gerçek dostları az kiĢilerdir (Ustaoğlu, 2007). 

YeĢil seven kiĢiler kendilerini denetleyebilen kiĢilerdir, yıkılmadan dimdik 

ayakta durabilen kiĢilerdir ve oldukça dayanıklıdırlar. Bu rengi seven kiĢiler anlaĢılması 

kolay kimselerdir,  katılımcı ve dengeli kiĢilerdir ayrıca dost canlısıdırlar. Etraflarındaki 

kiĢilere yardım etmeyi sevmektedirler ve Ģefkatli kiĢilerdir (Çağan, 2007). YeĢil rengini 

seven kadınlar hazır cevaplardır ve pratik zekalıdırlar. Bu yüzden her hangi bir laf 

dalaĢında bu kiĢilerle baĢ etmek neredeyse imkansızdır, ayrıca imalı ve iğneli cevaplar 

vermekte üzerlerine yoktur. YeĢili seven erkekler, genelde düĢüncesizdirler ve huzursuz 

kiĢilerdir. BaĢka insanlara fazlasıyla güvenmektedirler. Genellikle her Ģeyden memnun 

olmaktadırlar ve nerede sabah orada akĢam diyen bir yapıları vardır (Çağan, 2005). 

Mor seven kiĢiler duyarlı, hassas, inançları kuvvetli, ruhani, sezgisel ve araĢtıran 

kiĢilerdir. Etrafındaki insanlara son derece duyarlı kimselerdir. Bu rengi sevenler 
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yardım istemekten asla hoĢlanmazlar ve kendi iĢlerini kendileri yapmak istemektedirler. 

MenekĢe moru seven kiĢiler çekingen insanlardır, kendilerini ifade etmekte 

zorlanabilmektedirler(ĠĢıklı, 2012).Mor rengini seven kadınlar, ihtiĢamı ve lüksü seven 

kiĢilerdir, serveti, konforu, görkemi, Ģöhreti ve mevki elde etmeyi arzulayan kiĢilerdir, 

Etraflarından sürekli beğenilmeyi ve bolca iltifat almayı oldukça sevmektedirler. Bu 

rengi seven erkekler ise kadınları gibi hayatı lüks ve pahalı yaĢamayı sevmektedirler. 

Önlerine gelen herkesle arkadaĢ olmazlar, aristokrat fikirli kiĢilerdir ve genelde 

demokrasiyi kabul etmemektedirler. Gözleri her zaman yüksektedirler (Ustaoğlu, 2007). 

Pembe rengi insanların davranıĢları ve karakterleri üzerinde en olumlu etki 

bırakan renktir. Pembe seven kiĢiler alçak gönüllüdürler, sevgi dolu, yumuĢak, 

merhametli ve utangaç kiĢilerdir. Bu özelliklerinin altında kararlı ve inatçı bir kiĢilik 

yatmaktadır, ilginç tarafı ise risk almaktan korkmamaktadırlar. Pembe seven kiĢiler 

sadece ben demez, biz demektedirler, ayrıca etrafındaki sevdikleri insanlara hayır 

demekte zorluk çekmemektedirler (ĠĢıklı, 2012). Pembe rengini seven kadınların en 

dikkat çekici özellikleri , her zaman neĢeli olmalarıdır, mutlu kiĢilerdir. Çekingen olan, 

bu rengi seven kadınlar gereken yerde ciddi olmasını iyi bilmektedirler ve 

sorumluluklarını düzenli olarak yerine getirmektedirler. AteĢli ve coĢkulu kavramları bu 

rengi sevenlere uzak kavramlardır (Çağan, 2005). Pembe renginin olumlu etkisi en 

karamsar ve kötü kiĢileri bile etkilemektedir, öyle ki suçlu kiĢilerin üzerinde olumlu 

etkiler oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Ağır suçlar iĢlemiĢ kiĢilerin, kaldıkları 

hapishanenin bahçesi pembeye boyatılmıĢ ve zamanla iç mekanın rengi de pembeye 

dönüĢtürülmüĢtür ve zamanla fark edilmiĢ ki hapishanedeki suçluların aralarındaki 

kavga ve dövüĢ olaylarında gözle görülür bir azalma fark edilmiĢtir (ĠĢıklı, 2012). 

Kahverengini seven kadınlar, pek göze çarpmayan, kendi hallerinde olan 

kiĢilerdir. Hayal güçleri geniĢ değildir fakat metodiktirler. Bu rengi seven kadınlar ev 

iĢinden hoĢlanan ve Ģikayet etmeyen kiĢilerdir, hatta bu iĢi zevk alarak yaptıkları bile 

söylenebilir. Ayrıca kahverengini seven kadınlar pek zeki oldukları söylenemez. 

Kahverengiyi seven erkekler ise özgürlükten uzak, sade kiĢilerdir, fakat her Ģeyi görüp 

anlayan kuvvetli anlayıĢları ve iyi çalıĢan kafaları vardır. Bu rengi seven erkekler 

kimseden bir Ģey beklemezler, kendilerini oldukları gibi görürler ve süslü püslü 

Ģeylerden de hiç medet ummazlar (Ustaoğlu, 2007). Uzmanlara göre kahverengini seven 

ve tercih eden kiĢilerin, kuĢkulardan uzak, emin, Ģüphesiz, tehlikesiz ve güvenli bir yer 
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arayıĢında olduğunu göstermektedir (Çağan, 2007). Yapılan bir araĢtırmada 

kahverengine boyalı olan duvarların bulunduğu ortamlarda insanların daha hızlı hareket 

ettiği saptanmıĢtır. Ayrıca Kansas Üniversitesinin, sanat müzesinde bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. Halının altına elektronik bir sistem yerleĢtirilmiĢ ve duvarın renginin beyaz 

ve kahverengi olarak değiĢmesi sağlanmıĢtır. Duvarın renginin beyaza döndüğü zaman 

insanların müzede daha yavaĢ hareket ettiği ve daha uzun zaman geçirdiği, duvarın 

renginin kahverengiye döndüğünde zaman, insanların daha hızlı hareket ettiği ve daha 

kısa zaman geçirdikleri tespit edilmiĢtir (Ustaoğlu, 2012). 

Siyah rengi sıklıkla erkekler tarafından tercik edilen bir renktir, bu rengi seven 

erkekler sert düĢünceli ve sert yapılı kiĢilerdir. Sürekli karĢısındaki insana nasihat 

etmektedirler, ayrıca biraz bile ön planda olsalar hemen insanların hayatlarını kontrol 

etmek isterler ve baĢka insanların hayatlarına burunlarını sokmayı çok severler 

(Ustaoğlu, 2007). Siyah rengini seven insanlar psikolojik olarak saklanmak veya bir 

Ģeyi saklamak için kullanmaktadırlar, aynı zamanda sık sık siyah giyen kiĢilerin özne 

yerinde olmak istemeyen, olaylarda pasif rol oynamak isteyen kiĢilerdir (Parlak, 2006). 

Beyaz rengini seven kiĢiler iyi insanlardır, insancıllardır, sezgisel ve 

alçakgönüllüdürler. Bu rengi seven insanlar kendilerinden çok baĢkalarını 

düĢünmektedirler, egoları sıfır denecek kadar azdır (Çağan, 2007). Beyazı seven 

kadınlar saf ve temiz kiĢilerdir, ayrıca alçakgönüllü, asil, nazik ve değer bilen kiĢilerdir. 

Bu rengi seven erkekler ise zalim ve soğukkanlı kiĢilerdir, fakat aynı zamanda 

cömerttirler. BaĢka insanlara yardım edebilmek için zamanlarını, paralarını ve 

gayretlerini esirgemezler. Bu kiĢilerin karakterleri oldukça esrarlı ve çeliĢkilidir 

(Ustaoğlu, 2007). 

Renklerin davranıĢlar üzerindeki etkileri tablo 2.1.' de özetlenmiĢ hali ile 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Tablo 2.1. Renklerin DavranıĢlar Üzerine Etkileri 

Kaynak: Çelik, 2014' den yararlanarak yapılmıĢtır 

 

Renklerin cinsiyet farklılığında kiĢilik özelliklerinin farklılık göstermesi yapılan 

çoğu araĢtırmalarda gözlemlenmiĢtir. Renklerin psikolojik etkilerinin en önemli 

faktörlerinden biride cinsiyet farklılığıdır. 

Bu konudaki en büyük tartıĢma, cinsiyet ve renk iliĢkisinde kiĢinin doğumu 

itibari ile kendisinde var olan, hormonal sebepler açısından bazı renklere olan 

eğiliminin kendiliğinden mi oluĢtuğu, yoksa toplumun renkleri cinsiyete göre mi 

ayırmasıdır. Sebebi tam olarak bilinmese de renklerin cinsiyet farklılığı çeĢitli 

sektörlerde görülmektedir, bunun en iyi örneği satıĢ mağazalarda görülmektedir. 

Sektörü ne olursa olsun genellikle kadınlara hitap eden mağazalarda, kırmızı, turuncu ve 

pembe gibi renkler göze çarpmaktadır, fakat erkeklere hitap eden mağazalarda ise bu 

renklere neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Erkeklere hitap eden mağazalarda daha çok 

siyah, kahverengi, mavi rengi ve tonları göze çarpmaktadır.  
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Renklerden en çok etkilenenin kadınlar olduğu söylenmektedir ve bu bakıĢ açısı 

aslında sektörleri etkilemektedir (Ġbili, 2018). Örneğin ev için mobilya satılan veya 

üretilen mağazalarda daha çok kadınların beğenisine yönelik renklerde mobilyalar 

sergilenmektedir. Renklerin cinsiyet üzerindeki tercihlerine ve etkilerine yönelik çeĢitli 

birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Bunlardan biri 193 emekli insan ile yapılan araĢtırmadır. 

Bu araĢtırmada cinsiyetler arasında renk tercihleri ile ilgili farklar araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda kadınlar kırmızı ve pembe renklerini aynı oranda, erkekler ise 

kırmızı rengini pembeye göre daha çok seçmiĢlerdir. Kadınlar mor ve siyah renklerini 

erkeklere oranla daha çok seçmiĢlerdir. Her iki tarafında en çok seçtiği renk ise mavidir 

(Silver, 1995). Yapılan baĢka bir araĢtırmada ise yaĢ ve cinsiyet üzerinden bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 842 kiĢinin yaĢları 19 ile 90 arasında değiĢmektedir. 

842 kiĢi yaĢlı ve genç grup olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Genç grupta 232 kadın, 183 

erkek, yaĢlı grupta ise 270 kadın ve 157 erkek vardır. Bu iki gruba da kırmızı, sarı, mavi 

ve yeĢil renkleri arasından tercih yapılması istenmiĢtir. Sonuç olarak her iki grup ve 

cinsiyet içinde en az tercih edilen renk sarı iken, en çok tercih edilen renk mavi 

olmuĢtur. Erkekler kadınlara göre daha çok sarı, daha az kırmızı rengini seçmiĢlerdir. 

Bu araĢtırmada yaĢ grubunun etkisi ise son derece yararlı olmuĢtur. Ġlerleyen yaĢ ile 

birlikte seçilen renkler mavi yerine yeĢil ve kırmızı daha çok tercih edilmiĢtir (Dittmar, 

2001). Cinsiyet farklılıklarının biyolojik temelinin olup olmadığı için bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada yaĢları 18 ve 32 arasında değiĢmekte olan, 10 kız ve 10 

erkekten oluĢan toplam 20 kiĢilik bir grup vardır. AraĢtırmaya katılan kiĢilere renk 

çiftlerinden oluĢan karĢılaĢtırma görevi verilmiĢtir. Her renk çiftinin renk tonu, 

doygunluk ve parlaklık özellikleri bakımından farklılık göstermektedir. Sonuçta, 

kadınların düĢük doygunlukta yüksek parlaklıkta renkleri tercih ettiği, erkeklerin ise 

yüksek doygunlukta ama düĢük parlaklıkta renkleri tercih ettiği görülmüĢtür. Renk tonu 

tercihlerinin de cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği gözlemlenmiĢtir. Her doygunluk 

ve parlaklık seviyesi için, kadınların pembe ve lila renklerini tercih ettiği, fakat 

erkeklerin daha az tercih ettiği görülmektedir. Bu araĢtırmanın sonucunda yetiĢkinlerde 

renk tercihleri konusunda cinsiyet farklılıklarının olduğu görülmektedir (Hurlbert, 

2003).   
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2.9. Bölüm Değerlendirmesi 

Renkler, yeryüzünün oluĢumundan itibaren dünyada hep var olmuĢlardır. Ġlk 

insanla beraber keĢfedilen renkler hayatın bir parçası ve anlamı olmuĢtur ve Ģimdi de 

hayatımızın bir parçasıdır.Rengin tarihi bu Ģekildedir diyemeyiz çünkü rengin tarihi 

aslında dünyanın var oluĢu ile birlikte baĢlamaktadır fakat mağara dönemlerinde rengin 

keĢfedilip kullanılması ile rengin belgeli bir tarihi baĢlamaktadır. Rengin keĢfi ve 

kullanılmaya baĢlaması ile, insanlar renkleri belirli Ģeyleri tanımlamak, yönlendirmek 

ve sınıflandırmak için kullanmıĢlardır. Yunanlılar tapınaklarının bezemelerinde, 

düzenlerin parçalarını vurgulamak ve birbirinden ayırmak için kırmızı ve mavi 

renklerini kullanmıĢlardır (Roth, 2014).  Mısırlılar, mabetlerinin tavanlarını ise kutsal 

doğruluk ve cennet için mavi rengini kullanmıĢlardır, mekanlarının zeminleri için de 

mor rengini kullanmıĢlardır (Mazlum, 2011). Zamanla insanlar doğadaki malzemeleri 

kullanarak renkleri elde etmeyi baĢarmıĢlardır, bölüm 2.3' de anlatılan, Mısırlıların lapis 

lazuli taĢı ile mavi rengini elde etmesi gibi.  

Renkler, bilim insanlarının dikkatini çekmesi ile araĢtırmalara baĢlanmıĢ ve 

Newton sayesinde renk bilimi ortaya çıkmıĢtır. 19 yüzyılda, renklerin insanlar 

üzerindeki etkisine dair birçok Ģey yazılmıĢtır (Roth, 2014). Sadece Newton değil 

bölüm 2.4' te anlatıldığı gibi birçok bilimcinin, fizikçinin Newton sayesinde dikkatini 

çekmiĢ ve renkler üzerindeki araĢtırmalar geniĢlemiĢtir. Renklerin oluĢumu ve 

görülmesi üzerine pek çok kuram öne sürülmüĢ, deneyler yapılmıĢ ve kitaplar 

yazılmıĢtır. 

Renklerin oluĢumu her ne kadar ıĢıkla var olsa da rengin görülebilmesi için bir 

alıcıya ihtiyaç vardır. Bu alıcıda gözdür, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren 

insanların gerçekleĢtirdiği ilk eylem görmektir. Ġnsanların geliĢimleri boyunca birçok 

Ģeyi görerek öğrenmektedirler. Bölüm 2.5' de anlatıldığı gibi göz yapısı son derece 

karmaĢıktır, insanların her saniye algıladığı ve gördüğü nesneler beyinde görüntüye 

dönüĢtürülene kadar bir sürü aĢamalardan geçmektedir, fakat insanlar bu sürecin 

farkında bile değillerdir.  

Görmenin yanı sıra renkli görmekte kendi içerisinde oldukça karıĢık ve bir sürü 

aĢamadan geçmektedir. Bölüm 2.6' de anlatıldığı gibi renkli görme ilk olarak retinada 

baĢlamakta ve reseptörler sayesinde diğer aĢamalara aktarılmaktadır. Bu aĢamalar 
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sırasında ıĢığın etkisi asla göz ardı edilmemelidir, çünkü ıĢık olmadan renk asla var 

olamaz. IĢığın etkisi görme olayında da son derece etkilidir, ıĢığın var oluĢu ile nesneler 

algılanabilmektedir. Aslında ıĢık hem görmenin hem renk oluĢumunun vazgeçilemez 

ortak noktasıdır. 

Görmek ve psikolojide bir ikilidir aslında insanlar gördüklerini beyne aktarırken 

psikolojik olarak da olumlu yada olumsuz olarak etkilenmektedir. Psikoloji, bir 

ruhbilimidir (URL 33). Psikolojinin ilgilendiği çeĢitli birçok alan vardır. Ġnsan 

psikolojisi de ilgilendikleri alanlardan biridir, insan psikolojisi apayrı bir alandır ve son 

derece zor, aynı zamanda da karmaĢıktır. Belli baĢlı kuralları yoktur çünkü her insan, 

her düĢünce, her tepki farklıdır, bu yüzden genellikle tedavileri de kiĢiden kiĢiye 

farklılık göstermektedir. Ġnsan psikolojisi farklılaĢabildiği için renklerin psikolojik 

etkileri de kiĢiden kiĢiye değiĢebilmektedir, hatta renk tercihlerinde belli kiĢilik 

özellikleri vardır ve cinsiyet farklılığında da kiĢilik özellikleri değiĢmektedir. Tablo 2.2.' 

de renk tercihlerinin cinsiyet üzerindeki kiĢilik etkisi görülmektedir. Bu tablodaki 

cinsiyet üzerindeki kiĢilik etkileri genel etkilerdir, herhangi bir ırka ait değildir. 

Toplumsal olarak ise kültürel farklılıklar vardır, yaĢadıkları ülke, inanıĢları, iklim 

koĢulları ve coğrafi konumu renklerin anlamlarını değiĢtirebilmektedir.  

Günümüzde, renkler artık daha önemli bir yerdedir. Özellikle mekan 

tasarımlarında renk seçimleri rastgele değil, etkisi düĢünülerek seçilmekte, mekana 

istenilen enerjiyi vermek için dikkatle seçilmektedir.   
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Tablo 2.2. Renkler, Cinsiyet ve KiĢilik 

Kaynak: Bölüm 2.8.1.' deki kaynaklardan yararlanılarak yapılmıĢtır. 

 

 

Mesela Türkiye' de gelinler beyaz giyerken Hindistan' da gelinler kırmızı 

giymektedir. Siyah giyen katolik rahiplerinin aksine tibet lamaları safran sarısı 

giymektedirler, eski Çin‟ de ise sarı renkli kıyafetleri sadece imparatorlar 

giyebilmekteydi (Holtzschue, 2009). Yangın çıkıĢ kapıları ve kaçıĢ yerleri genellikle 

yeĢildir, bunun sebebi böyle bir durum sırasında insanlar telaĢlanacağı için yeĢil rengini 

kullanarak o anki stresi azaltmak ve insanları sakinleĢtirmektir (ĠĢıklı, 2012). 

 Renklerin psikolojik etkileri olduğu aslında daha ilk çağlardan itibaren kendini 

göstermektedir. Eski zamanlarda insanlar renkleri büyü amaçlı kullanmaktaydılar, aynı 

zamanda tapınma sırasında gösteriĢ amaçlı, düĢmanlarına korku salma amacı ile 

kullanılmaktaydılar. Günümüzde de insanlar renkleri bu tarz durumlar için 

kullanmaktadır. 
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BÖLÜM 3. MEKANDA RENK VE KÜLTÜR 

Mekanlar insanların gün içerisinde uzun veya kısa zaman geçirdikleri açık veya 

kapalı alanlardır. Özellikle kapalı mekanlarda zaman geçirilirken insanlar olumlu veya 

olumsuz duygulara kapılmaktadırlar, bunun sebebi ise renklerdir. Bu bölümde mekanın 

ne olduğu, mekanda renklerin insanları nasıl etkilediği ve renklerin farklı kültürlerde 

neden farklı anlamlar taĢıdığı anlatılacaktır.    

3.1. Mekan ve Tanımı 

Mekan, insanların gün içerisinde uzun vakitler geçirdiği kapalı veya açık olarak 

tanımlanabilecek alanlardır. Mekan sözlük anlamı ile tanımlanırsa; bulunulan yer, ev, 

yurt, uzay, yer ve gök anlamlarında kullanılmaktadır (Ayber, 2012). Aslında mekanlar, 

yaĢanan ve tecrübe edilen bir olgudur, çünkü mekanlar renk ile görülür, ses yankısı ile 

iĢitilir, yüzey ve dokusuyla dokunulabilir ve koku ile birliktede duyularımıza etki eder, 

böylelikle beynimizde bu Ģekilde tanımlanır.  

Mekanlar Ģimdiye kadar birkaç farklı Ģekilde tanımlanmıĢtır. Bunlardan ilki; 

devamlı olarak karĢılıklı etkileĢimde bulunulan, mimari tasarımda çeĢitli boyutlara bağlı 

olarak oluĢturulan en küçük mimari bütündür, farklı bir Ģekilde söylenirse, yapay bir 

çevredir (Kıran, 1986). BaĢka bir tanım ile; mekan insanların içinde hareket edebileceği 

ve aynı zamanda eylemde bulunabileceği düzlem elemanlarının bir araya gelmesiyle 

oluĢan veya üç boyutlu kütlelerin oyulmasıyla elde edilen kavramdır (Aydınlı, 1986). 

Mekanlar genel olarak tanımlanırsa; çeĢitli etkinliklere ve eylemlere hizmet etmek için, 

etkinliklerin ve eylemlerin gereklerine uygun olarak tasarlanmıĢ ve çeĢitli elemanların 

farklı Ģekillerde bir araya gelmesiyle oluĢmuĢ boĢluklar düzeni olarak 

tanımlanabilmektedir (Ural, 1995). 

Mekanların oluĢumu insanların ilk zamandan beri ihtiyaç duyduğu barınma ve 

içgüdüsel olarak korunma isteği ile ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanlar bu içgüdü ile birlikte 

yaĢadıkları alanları sınırlamak, çevrelemek ve doğadan korunma isteği ile birlikte 

mekan oluĢumları baĢlamıĢtır (Alici, 2019). 

Mekan mimarlık açısından son derece önemli bir kavramdır, çünkü mekan 

olmadan mimari bir eserden bahsetmek söz konusu değildir. Mimarlık sözlüğünde 
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mekan; bireyi çevresinden belli bir ölçüde ayıran ve bünyesinde çeĢitli eylemlerin 

yapılabilmesine olanak sağlayan bir boĢluktur (Hasol, 1990). Aynı zamanda mekan 

mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı gibi mesleklerin içeriğini oluĢturmaktadır ve 

mimari ürünlerin vazgeçilmezidir. 

Mekanlar kendi içerisinde özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar; doğal, 

yapay, karma, ve fiziksel olarak ayrılmaktadır. Doğal mekan yeryüzü, ağaçlar ve 

gökyüzünün oluĢturduğu mekanlardır, yapay mekanlar insanların yaptığı tavan, duvar, 

zemin, kolon ve kiriĢten oluĢan mekanlardır. Karma mekan ise mimari ve kentsel 

mekanlardır. Fiziksel mekanlar beĢ duyu organı veya birkaçı ile algılanabilen 

mekanlardır, bu mekanlarda iç ve dıĢ mekan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ġç mekan 

duvarlar ve tavan ile kapatılıp sınırlandırılan mekanlardır, dıĢ mekan ise sınırlandırılmıĢ 

alanın dıĢında kalan alandır. Ġç ve dıĢ mekan en sık karĢılaĢılan sınıflandırmadır, ünlü 

mimar Frank Lloyd Wright‟ a göre iç mekân bir gerçeklik, plan özgürlüğü ve odaların 

sürekliliğidir, dıĢ mekân ise iç düzenlemelerin bir sonucu, evin bahçe içine 

projeksiyonu, doğaya güvenme, samimi, doğal ve genelliklede yerel malzemelerin 

kullanılmasıdır (Alici, 2019, Ayber, 2012).  

Christian Norberg Schulz ise sınıflandırma yaparken beĢ farklı Ģekilde yapmıĢtır. 

Sıralaması aĢağıdaki gibidir (Alici, 2019, AlakuĢ, 2009). 

 Pragmatik (Pragmatic) Mekan: KiĢiyi doğa ile bir araya getirip 

bütünleĢtiren, insanı doğal organik çevresine getirerek davranıĢları 

belirleyen mekandır. 

 Algısal (Perceptual) Mekan: KiĢi tarafından mekanın anlık olarak 

algılanması ile, kiĢinin beyninde mekanın anlık ve ilk oluĢmuĢ halidir. 

 VaroluĢsal (Existential) Mekan: KiĢinin duyu organları ile algıladığı ve 

mekanı anı, iliĢki ve beklentiler ile bütünleĢtiren, bu yolla da sürekli 

biçimlenen ve yenilenen mekanlardır. 

 BiliĢsel (Conitive) Mekan: Mekanın anlık algılanmasında önce, 

duyularla algılanıp akılda oluĢan esas mekanlardır. 

 Soyut (Abstract) Mekan: Bu mekanlar dört duvar ile tanımlanmıĢ, 

mekanın kendi dıĢındaki her Ģeyden bağımsız olarak soyutlanmıĢ halidir.  
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3.2. Mekan ve Renk İlişkisi 

Renkler insan hayatında önemli bir yere sahiptir ve kiĢiler üzerindeki etkileri 

oldukça açıktır. Renklerin önemi mekanlarda daha da ön plana çıkmaktadır, çünkü 

mekanlarda kiĢilerin maruz kaldığı ve dikkatlerini çektiği ilk Ģey renklerdir. Mekanlarda 

tercih edilen renkler kiĢilerde olumlu veya olumsuz duygulara sebep olabilmektedir, 

bunun için renk seçimleri dikkatli yapılmalıdır. Doğru renk seçiminin bir diğer önemi 

ise mekandaki kiĢilerin eylemlerini daha rahat ve istekli Ģekilde gerçekleĢtirmelerini 

sağlamaktır. En önemli ve ilk amaç ise kiĢiler üzerinde duygusal etki bırakmaktır. 

Mekan her ne kadar doğru planlansa da renk açısından yetersiz ve donuk kaldığı 

taktirde mekan doğru algılanmayabilir, hatta istenilmeyen duygulara sebep 

olabilmektedir. Mekanda renk seçimi ile birlikte ıĢıkta önemlidir, renk ıĢığa göre 

farklılık göstermektedir. Bu yüzden ıĢık kaynağı tercih edilirken iĢleve uygun olacak 

Ģekilde tercih yapılmalıdır. Renkler etkilerini mekanda kullanılan malzemelerin dokusu, 

formu ve ıĢık kaynağı ile birlikte etkisini göstermektedir. Bazı renkler mekanlarda 

özdeĢleĢirler ve etraflarını etkilerler ve mekanlar, yoğun olarak kullandıkları renkler ile 

anılırlar, mesela Kızıl Meydan ve Turing sarısı gibi isimler ortaya çıkmıĢtır. 

Renk iç mekanda daha da önem kazanmaktadır ve etkileri belirginleĢmektedir. 

DıĢ mekanlarda da renk kullanılmaktadır ve önemlidir fakat, dıĢ mekanda renkten önce 

form gelmektedir, çünkü doğanın zaten kendine özgü rengi vardır. Mekanlarda birden 

çok renk düzenlemeleri kullanılmaktadır. Bu düzenleme yapılırken mekanın iĢlevi, yeri, 

yapısı, büyüklüğü ve kullanıcı kimliği göz önünde bulundurulmalıdır. ĠĢte bu durumda 

tasarımcının rolü oldukça büyüktür. Renkler kullanılan diğer renkler ile birlikte ve 

mekandaki kullanım yeri ile de etkisini göstermektedir. Mekan ve renk iliĢkisinde en 

önemli olay uyumluluk ve zıtlıktır. Eğer mekanda renkler birbiri ile uyumlu olursa o 

zaman mekandaki kiĢiler kendilerini güvende hissetmektedir ve aynı zamanda renkler 

birbirini dengelediği için, mekandaki etkiyi güçlendirmektedir. Eğer mekanda zıt 

renkler kullanılırsa o zaman mekan vurucu bir etki oluĢmakta ve ilgiyi o noktaya 

çekmektedir, çünkü zıt renkler bir araya geldiği zaman birbirlerinin Ģiddetini arttırıcı 

etkiye sahiptirler (Alici, 2019, ÖzsavaĢ, 2015, Reekie, 1972).   
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Renkler, mekanlara dar-geniĢ, alçak- yüksek, büyük-küçük ve yakın-uzak gibi 

etkiler hissettirmektedir, bunun için mekan ölçülerini iyi bilmek gerekmektedir, mesela 

mekanlarda renklerin yakınlık ve uzaklık etkileri birbirinden farklıdır. Mekanda 

yakınlık hissi veren renkler turuncu, kırmızı ve sarı renkleridir, yeĢil ve mavi renkler 

daha az yakınlık hissi oluĢturmaktadır. Açık değerli renkler, mekanda daha önde ve 

büyük algılanmaktadır (Alici, 2019). Bu tarz psikolojik etkilerden dolayı mekanın 

iĢlevinin ne olacağı bilmekte son derece önemlidir, çünkü bir konut için renk 

seçenekleri oldukça fazladır, fakat ofis ve hastane için renk seçenekleri daha azdır, bu 

mekanlarda parlak ve doygun renklerin kullanılmaması daha iyidir. Çünkü canlı bir 

kırmızı renkli odada yatan bir hastanın, kendisini rahatsız hissetmesi mümkündür, fakat 

bunu yerine kırmızı renginin restoran veya fastfood mekanlarında kullanılması daha 

etkili olacaktır. Kırmızı hem iĢtahı açıp yemeğe teĢvik edecektir hem de mekanda 

müĢteri sirkülasyonunu hızlandıracaktır (Özsırkıntı, 2009). 

Mekanda psikolojik etkiler açısından dikkat edilirken görsel estetikte 

unutulmamalıdır ve mekanın bütünlüğü de dikkate alınmalıdır. Bu açıdan mekanlarda 

renk armonisi de önemlidir. Renkler birbiri ile kullanıldıkları zaman birbirlerini etki 

altına alırlar ve uyumluluk- uyumsuzluk durumu ortaya çıkar. Her renk ile armoni 

sağlanabilir, bunu için denge, uyum ve bütünlük göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru 

seçimler yapabilmek için renk kartları kullanılabilir ve aynı zamanda renk türlerini 

araĢtırıp bilmek gerekmektedir. 

Renk armonisi kendi içinde renklerin iliĢkilerine göre yediye ayrılmaktadır ve 

aĢağıdaki Ģekildedir. 

 Tek renk ve tonları uyumu: Tek renk ve tonları ön plandadır. Tercih 

edilen rengin açık ve koyu miktarı ile mekan oluĢturulur. Renk dengeli 

kullanıldığı taktir mekanda sakin ve yalın bir görüntü oluĢturulabilir, 

eğer denge doğru kurulmaz ise o zaman estetik olarak zayıf kalacaktır. 

ġekil 3.1' de grinin tonları ile oluĢturulan bir salon görülmektedir. 
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Şekil 3.1. Salonda Tek Renk Uyumu 

E.T. : 01.09.2019 

URL 34    

 İki renk ve tonları uyumu: Bu armoni daha hareketli mekanlarda 

kullanılır. Ġki renk ile oluĢturulur ve ayrıca iki rengin birbirine karıĢımı 

ile oluĢan ara renkler ile de oluĢturulur.  

 Çoklu renk ve tonları uyumu: Ġkiden fazla rengin ve bunların karıĢımı 

ile elde edilen renkler ile yapılmıĢ armonidir. Burada kullanılan renkler 

birbirine karıĢtırılarak ara renkler elde edilir ve bu sayede uyumsuz 

renklerin birbiri ile kullanılabilmesi mümkün kılınmaktadır.  

 Yakın renk ve tonları uyumu: Ġki ana renk ve bunların karıĢımı olan 

ara renk ile yapılan armonidir. Örneğin; kırmızı-sarı-turuncu ya da 

kırmızı-mavi-mor gibi.  

 Sıcak renkler-soğuk renkler ve tonları uyumu: Bu uyum yakın renk 

armonisi kapsamına girmektedir. Kırmızı-sarı-turuncu ve bunlardan 

oluĢan diğer renkler, sıcak renkler armonisidir. Mavi-yeĢil-mor ve 

bunların karıĢımı ile elde edilen renklerde soğuk renkler armonisi 

grubunu oluĢturmaktadır. Bu armoni türleri yakın renklerden oluĢtuğu 

için gözde herhangi bir rahatsızlık oluĢturmamaktadır. ġekil 3.2' de hem 

sıcak renkler hem de soğuk renkler grubuna örnek gösterilmektedir. 
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Şekil 3.2. Sıcak ve Soğuk Renkler Armonisi 

E.T. : 01.09.2019 

Kaynak: Nedim Alici, 2019, S: 131 

 Uzak renkler uyumu: Birbirinden uzak olan renklerden oluĢmaktadır. Bu 

armoni üç ana renk veya üç ara renk ile yapılmaktadır ve dört farklı Ģekilde 

kullanılabilir. Oda Ģu Ģekildedir; Ana renkler; kırmızı-mavi-sarı. Ara renkler; 

mor-yeĢil-turuncu. Kırmızıya dönük turuncu-sarıya dönük yeĢil-maviye 

dönük mor. Sarıya dönük turuncu-maviye dönük yeĢil-kırmızıya dönük mor. 

 Zıt renkler (Tamamlayıcı renkler) uyumu: Zıt renklerle  yapılan 

armonilerdir. Bir diğer adıda tamamlayıcı renkler armonisidir. Bu tür 

renklerin kullanımı zordur, o yüzden daha uyumlu olabilmeleri için gri renk 

kullanılarak doymuĢlukları azaltılır. Bu yolla ile birlikte parlak ve canlı olan 

renklerdeki çarpıcı etki daha yumuĢak ve uyumlu hale getirilir. ġekil 3.3'de 

mavi ve turuncu rengi ile zıtlık oluĢturulmuĢtur (Alici, 2019). 
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Şekil 3.3. Zıt Renkler Uyumu 

E.T. :01.09.2019 

URL 35 

 

3.3. Mekanda Renk Kullanımı ve Etkileri 

Mekanlar insanlar için tasarlanmaktadır, bu yüzden mekanda kullanıcı kimliği 

ve mekanın iĢlevi çok önemlidir. Mekanlar kiĢiler üzerinde birtakım mesajlar ve etkiler 

bırakmaktadır. Kullanıcıları olumlu yada olumsuz etkilemektedir. Bruno Zevi durumu 

Ģu Ģekilde özetlemiĢtir; 'Mekan; biz istesek de istemesek de bizi etkiler ve benliğimize 

hükmeder.”. Görsellik insan algısında oldukça önemlidir. Mekanda insanların görsel 

olarak ilk algıladıkları Ģey renklerdir ve insanlar renklerinde sayesinde mekan ve 

mekandaki nesnelerle psikolojik olarak bir etkileĢime girmektedirler, insanların 

mekanlardaki psikolojik etkilerini belirleyen üç faktör vardır, bunlar; renkler, boyutlar 

ve temel ihtiyaçlardır (Alici 2019). Mekanlarda kullanılan renkler insanların zihinsel 

aktivitesini ve hareketlerini etkilemektedir, bu etkilemedeki bir diğer etkende ıĢıktır, 

çünkü ıĢık yoğunluğu ile renklerin verimliliği azalmakta yada çoğalmaktadır (Özer, 

1974).  

Renkler mekanların kimliğini oluĢturmasında en büyük yardımcıdır. Mekanın 

iĢlevi ve kullanıcı kimliği belirlendikten sonra mekanında yapısı göz önünde 
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bulundurularak renk seçimleri yapılabilir. Mesela çocuklar için tasarlanan bir mekan 

daha dinamik, hareketli ve eğlenceli olmalıdır. Aynı Ģekilde iĢ yerleri de tasarlanırken 

genel olarak daha ciddi, sessiz, sakin ortamlar elde edilmelidir. Fakat iĢ yerleri ve 

çocuklar için olan mekanların hangi Ģekilde hizmet vereceği düĢünülmelidir. Eğer çocuk 

için okulsa renk seçimleri farklı, eğlence oyun merkezi ise renk seçimleri farklı 

olmalıdır. Aynı Ģey iĢ yerler içinde geçerlidir, iĢ yerinin hangi alanda hizmet verdiği göz 

önüne alınarak tercihler yapılmalıdır. Kurumsal bir firma ile tasarım ofisi veya reklam 

ajansı firmaların renk seçimleri farklı olmalıdır. 

Mekanlarda kullanılan her rengin, her mekanda etkileri değiĢebilmektedir. 

Mesela kırmızı rengi mekana heyecan ve enerji katmaktadır. ĠĢtah açıcı özellinden 

dolayı sıklıkla restoranlarda kullanılmaktadır, iĢtah açıcı özelliğinin yanı sıra mekanda 

tüketimi ve hızlı sirkülasyonu da sağlamaktadır. Bu renk tasarım veya yaratıcılık 

gerektiren firmalarda kullanılabilir. ġekil 3.4' de ofiste kırmızı renginin örnek kullanımı 

görülmektedir. Kalp atıĢını hızlandırdığı için hastanelerin kardiyoloji bölümlerinde pek 

tercih edilmez, dikkat dağıtıcı olduğu içinde okulların derslik alanlarında pek tercih 

edilmemektedir daha çok spor salonu veya etkinlik alanlarında kullanılmaktadır. 

 

Şekil 3.4. Ofiste Kırmızı Renginin Kullanımı 

E.T. : 11.07.2019 

URL 36 

Sarı rengi mekanlarda mutluluk ve pozitiflik sağlayan bir renktir, restoranlarda 

kullanıldığında kiĢiler daha sabırla beklerler, sadece boya olarak değil mobilyalarda da 



 

74 

 

kullanılabilir. ġekil 3.5' de restoranda nasıl kullanılması gerektiğine dair örnek 

görülmektedir. Bu renk aynı zamanda geçiciliğinde rengidir. Yoğun sarı kullanımı 

kiĢilerin ortamdan çabuk ayrılmasını sağlayacaktır, bu yüzden ofislerde çalıĢanların 

nerede az vakit geçirilmesi isteniyorsa, mesela mutfak o zaman sarı rengi tercih 

edilebilir. Sarı rengi ayrıca çocukların daha rahat iletiĢim kurabilmesini sağlamaktadır, 

bu sebepten dolayı çok yoğun olmadan çocuklar ile ilgili mekanlarda kullanılabilir. 

Pozitiflik ve mutluluk rengi olan sarı yeni doğan bebeklere iyi gelmemektedir, bebekleri 

ağlattığı gözlemlenmiĢtir. Sarının açık tonları zihin geliĢtirdiği için çalıĢma odalarında 

da kullanılabilir (Sarıtepe, 2017, Poore, 1994, URL 37).  

 

 

Şekil 3.5. Restoranda Sarı Renkli Mobilya Kullanımı 

E.T. : 10.07.2019 

URL 38 

 

Mavi rengi mekanlarda huzur, sessizlik ve sakinlik sağlamaktadır, fakat iĢtah 

kapatıcı özelliğinden dolayı restoranların iç mekanlarında kullanılması 

önerilmemektedir. Ofislerde rahatlıkla kullanılabilecek bir renktir çalıĢanların sabırla 

çalıĢmasını sağlar bir yanda da dinlenmelerini sağlamaktadır. Hastanelerde de 

sakinleĢtirici etkisi vardır, tansiyon düĢürür, yatan hasta katlarında kullanılabilir. Bu 

renk aynı zamanda kaliteli uyku sağlamaktadır, bunun için yatak odalarında tercih 

edilebilir, fakat mavi renginin yoğun kullanımı kabus görmeye sebep olabilmektedir. 

Özellikle ergenlik döneminde çocukları rahatlattığı ve daha rahat iletiĢim kurabildiği 

gözlemlenmiĢtir (Poore, 1994). 
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YeĢil renginin mekanlardaki etkileri mavi rengi ile benzerlik 

gösterebilmektedir. Bu renk kiĢilere sağlıklı ortam hissi vermektedir, bu yüzden 

restoranlarda tercih edilebilir, aynı zamanda bu rengin yavaĢlatma etkisi vardır (Erdem, 

2017). KiĢiyi ortamda belli bir süre tutmayı sağlamaktadır. Bu rengin ayrıca güven 

duygusu vardır, o yüzden logolarda sıklıkla tercih edilmektedir, özellikle banka 

logolarında sıklıkla rastlanmaktadır. DüĢünmeyi gerektiren ofislerde tercih edilebilir 

çünkü düĢünce gücünü ve yaratıcılığı harekete geçirmektedir, mesela toplantı 

odalarında bu rengin kullanımı etkili olacaktır (Aliyazıcıoğlu, 2012). ġekil 3.6' da 

toplantı odasında yeĢil renginin kullanımı görülmektedir. 

 

Şekil 3.6. Toplantı Odasında YeĢil Renginin Kullanımı 

E.T. : 11.07.2019 

URL 39 

Turuncu rengi kırmızı renginin tonu olduğu için, mekana kırmızı gibi enerji, 

dinamiklik ve neĢe katmaktadır. Mekanda hareketlilik sağlar ve yönlendirici etkisi 

vardır. Bu renk özellikle bebeklerde ve çocuklarda çok etkilidir, çocukların daha rahat 

paylaĢımda bulunmalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır, bunu 

için çocukların eğlence ve oyun mekanlarında tercih edilebilir. 

Mor rengi mekanlar için biraz riskli bir renktir, çünkü kiĢilerde nevrotik 

duyguları açığa çıkarttığı gözlenmiĢtir. Bu sebepten dolayı daha çok psikologların 

kliniklerinde tercih edilmektedir. Fakat bu rengin tonlarını kullanarak mekanlardaki 

nevrotik duyguları açığa çıkarma özelliği önlenebilir. Para ile iliĢkili bir renk olduğu 

için genelde bekleme alanlarında kullanılır, insanların mekanı terk etmesi 
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zorlaĢmaktadır. ġekil 3.7' de mor rengini bekleme alanları için örnek kullanımı 

görülmektedir (Poore, 1994, Özlen, 2014). 

 

Şekil 3.7. Mor Renginin Bekleme Alanı Ġçin Örnek Kullanımı 

E.T. : 11.07.2019 

URL 40  

 

Kahverenginin mekanlarda hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Kansas 

Üniversitesinin, sanat müzesinde yaptığı bir araĢtırmada duvarlar renk değiĢtirebilen bir 

sistemle donatılmıĢ ve ilk olarak beyaz rengine çevrilmiĢtir, gelen ziyaretçilerin 

mekanda daha ağır hareket ettiği, kahverengiye boyandığı zaman ise ziyaretçilerin 

mekanda hızlandığı ve kısa sürede mekanı terk ettiği gözlemlenmiĢ. Bu renk toprak 

rengi olduğu için açı renkleri kullanıldığı zaman ortam daha samimi olmakta ve 

kiĢilerin ortamı terk etme olasılığı daha az bulunmaktadır (Ustaoğlu, 2012). 

Pembe rengi genellikle kız rengi olarak da bilinse mekana son derece mutluluk 

ve huzur vermektedir. Ayrıca bu renk yatak odalarında tercih edilebilir, çünkü kiĢilerin 

daha hızlı uykuya geçmesine sebep olmaktadır (URL 41, Aliyazıcıoğlu, 2012). Siyah 

rengi mekanlarda kullanılırken en dikkat edilmesi gereken renktir. Yoğunluğu doğru 

ayarlanmadığı taktirde, son derece boğucu ve çekilmez bir ortam olabilmektedir. Siyah 

ortamda ciddiyeti ve otoriteyi sağlamaktadır, kiĢiler istemsiz olarak ciddileĢmektedir. 

Bu yüzden ofis ortamlarında kullanılabilir. Bu renk kullanılırken mutlaka bir renkler 

birlikte kullanılmalı ve boğucu etkisinden kurtarılmalıdır.  
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Beyaz rengi belki de bütün mekanlarda sıklıkla tercih edilen bir renktir, çünkü 

hem diğer renklerle uyumu kolaydır, hem de her mekanda temizlik hissi 

oluĢturmaktadır, fakat bu rengin fazla kullanımı kiĢiyi huzursuz etmektedir, bu yüzden 

hastanelerde genellikle kiĢiler huzursuz ve tedirgin olmaktadır. Bu rengin en büyük 

etkisi mekanı olduğundan geniĢ gösterdiği için insanlarda ferahlık hissi oluĢturmaktadır. 

Bu renk istikrarı sağlar ve dinlendirir, bu yüzden ofislerde de kullanılabilir. ġekil 3.8' de 

beyaz renginin ofiste örnek kullanımı görülmektedir (Ġbili, 2018, Poore, 1994). 

 

 

Şekil 3.8. Beyaz Renginin Ofiste Kullanımı 

E.T. : 11.07.2019 

URL 42 

 

Gri rengi mekanda doğru kullanıldığı zaman son derece etkili bir renktir. 

Tamamlayıcı bir renk olarak tercih edilebilir. DüĢünmeyi engelleyen bir renktir, bu 

yüzden iĢ yerlerinde pek kullanılmaz, daha çok resmi kurumlarda 

kullanılmaktadır.Doğru renklerle kombini ile her mekanda kullanılabilir. Örneğin yeĢil 

veya kırmızı ile kullanılabilir (URL 43, URL 44). 

Renklerin mekanda kullanımı her mekanda, her yapıda aynı etkiyi 

oluĢturmamaktadır. Renkler seçilirken uygulanacakları yüzeye göre de tercih 

yapılmalıdır. Örneğin çok dar bir  mekanda duvarların siyah olması kiĢide boğucu bir 

etki oluĢturacaktır, fakat bu dar mekanda sadece zeminde veya tavanda kullanıldığında 

etkisi azaltılarak kullanılır hale getirilebilir. Bu yüzden mekanın büyüklüğü- küçüklüğü 
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ve yapısı dikkate alınarak tercihler yapılmalıdır, bu iĢlemde de tasarımcılara oldukça 

büyük rol düĢmektedir. Mekandaki özellikle iç mekandaki en önemli üç öğe; duvar, 

tavan ve zemindir, mekandaki nesnelerin ve mobilyaların renginden önce bu üç öğe 

düĢünülmelidir. Bu üç öğenin de aynı renge boyanması mekanda algıyı oldukça 

zayıflatmaktadır, bu yüzden bu öğeler arasında bir renk dengesi ve uyumu kurulmalıdır, 

bunlarla birlikte mekandaki mobilyalar, objeler ve kullanılacak kumaĢlar da dikkate 

alınarak bir bütün haline getirilmelidir. Mekanda üç öğenin iĢlevinin ne olduğu bilinirse, 

o zaman daha doğru renk tercihleri yapılabilir. Ġlk öğe olan duvarlar mekanı sarmaktadır 

ve yönlendirici bir etkisi vardır, burada kullanılacak renkler mekanı alçak, yüksek ve 

kasvetli gösterebilir. Mekandaki renk kullanımında en önemli öğe aslında duvarlardır 

(Alici, 2019, Erdem, 2017). Zemin insanlar için güven açısından önemlidir, çünkü 

sağlam zemine basmak isterler, bunun için koyu bir renk tercih edilerek sağlamlık hissi 

oluĢturulabilir. Zeminlerin aynı zamanda yönlendirme etkisi vardır; giriĢ- çıkıĢ, yukarı 

çıkma- inme gibi, bu sebepten dolayı mümkün olduğunca zemin rengi duvardan farklı 

seçilmelidir (Özdemir, 2005, Erdem, 2017). ġekil 3.9.' da zeminde açık ve koyu renk 

kullanımına örnek görülmektedir.  

 

Şekil 3.9. Zeminde Açık ve Koyu Renk Kullanıma Örnek 

Kaynak: Nedim Alici, 2019, S:193 
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Tavanlar insanlarda korunma duygusunu hissettirmektedir, buradaki renk 

seçiminde tavanın alçaklığı ve yüksekliği çok önemlidir, çünkü yüksek tavanlı yerlerde 

kiĢiler tavanı pek hissetmeye bilirler, fakat tavanın alçak olması renk seçiminin önemi 

arttırmaktadır. Eğer tavan alçak ise soğuk renkler tercih edilerek mesela mavi rengi gibi 

mekan daha yüksek gösterilebilir, eğer tavan fazla yüksekse o zamanda sıcak renkler 

tercih edilerek mesela kırmızı rengi gibi mekan daha alçak gösterilebilir (ÖzsavaĢ, 

2015). ġekil 3.10' da sıcak ve soğuk renklerin tavandaki örnek kullanımı görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.10. Sıcak ve Soğuk Renklerin Tavanda Örnek Kullanımı 

Kaynak: Nilay ÖzsavaĢ, 2015, S: 453  

 

 

Mekanda kullanılan her rengin etkisi kullanıldığı yüzeye göre değiĢmektedir. 

Tablo 3.1' de renklerin hangi öğede hangi etkiyi oluĢturduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.1. Renklerin Mekan Öğelerine Göre Etkileri 

Kaynak: Nedim Alici, 2019, S: 195 

 

Renkler kullanıldığı mekanda bütünlük sağlamakta ve çeĢitlilik 

kazandırmaktadır, ayrıca mekanın Ģeklini ve oranını da etkiler. Mesela bir mekandaki 

yatay ve dikey elemanlar renklerle belirginleĢtiği taktirde mekanda darlık yada geniĢlik 

etki oluĢacaktır. Zıt renklerin kullanıldığı bir mekanda yatay çizgilerin kullanımı 

geniĢlik duygusunu, dikey çizgilerin ise yükseklik duygusunu tetiklediği 

gözlemlenmiĢtir.Renkler ayrıca mekanın ölçeğinin de ortaya çıkartarak mekanda 

ağırlık, hafiflik duygularını oluĢturmaktadır. Mekanda sıcak renkler kullanıldığında, 

mekanın küçük ve samimi, ses oranının yüksek, dokusunun yumuĢak, iĢlevin aktif ve 

dıĢa dönük, harcanan fiziksel gücün daha az ve mekanda geçirilen sürenin kısa 

algılanmasını sağlanmaktadır, fakat mekanda soğuk renkler kullanıldığında yukarıda 

sayılan etkilerim tam tersi duygular sağlanmaktadır (Alici, 2019). 

Renklerin bu psikolojik etkilerden söz edilirken, her kiĢide aynı etkiyi 

oluĢturacağı söylenemez. Normalde sevdiği bir renge o gün olumlu cevap vermeyebilir, 

yada normalde sevmediği bir renge daha olumlu tepki verebilir. KiĢinin çok sevdiği 

rengin bir mekanda kullanımı onu rahatsız edebilir, yada hoĢlanmadığı rengi bir 

mekanda görüp o renkle ilgili daha olumlu duygulara kapılabilir. Bu durum kiĢinin 

psikolojisi ile alakalı olabilir, o gün kendini iyi hissetmiyor olabilir, fiziksel olarak iyi 

değildir ve doğal olarak tepkileri değiĢebilmektedir.   
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3.4. Kültür 

Kültür bir toplumun yaĢam biçimi, değerleri ve örf-adetleridir, her toplum 

kendi kültürü oluĢturmaktadır ve hepsi özgür kültüre sahiptirler. Kültür yüzyıllar 

boyunca oluĢan ve geliĢen bir kavramdır (Alici, 2019). 

Kültür kelimesinin kökeni Latinceden gelmektedir. Özen anlamına gelen colere 

kelimesinden türeyerek culture halini almıĢtır, culture Latincede tarım anlamına 

gelmektedir (Hançerlioğlu, 2000).Kültür kelimesinin tanımlanması sözlüklerde geniĢ bir 

yer almıĢtır. Türk Dil Kurumuna göre kültür;  tarihsel, toplumsal geliĢme süreci içinde 

oluĢturulan bütün özdeksel ve tinsel değerler ile bunları oluĢturmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü tanımlaması yapılmaktadır. Ayrıca, bir topluma veya halk 

topluluğuna özgü düĢünce ve sanat eserlerinin bütünü, muhakeme, zevk ve eleĢtirme 

yeteneklerinin öğrenim ve yaĢantılar yoluyla geliĢtirilmiĢ olan biçimidir.Budunbilim 

Terimleri Sözlüğünde ise kültürün tanımı; bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve 

tinsel alanlarda oluĢturduğu ürünlerin tümü olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca kültür, 

yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilebilmesi için 

kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düĢünceler, beceriler, inançlar, 

geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düĢünce, duyuĢ, tutum, 

davranıĢ ve yaĢama biçimlerinin topu olarak tanımlanmaktadır (Ahundzade, 2014). 

Kültür oldukça geniĢ bir kavramdır, kültür denildiği zaman akla sadece örf-

adet,töre gelmemelidir, çünkü kültür bir toplumun bütünüdür. Kültür son derece zengin 

bir kavramdır ve içerisinde bir toplumun; yiyecek-içecek, müzik, resim, sinema, 

mimari, giyim ve inançlarını kapsamaktadır. Her toplumun kültürü kendilerine göre 

Ģekillendiği için bazı durumlar kültürler arası farklılık gösterebilmektedir, mesela vücut 

dili, kelime anlamları ve renk gibi. ġekil 3.11' de görülen zafer iĢareti Türkiye' de barıĢ 

ve zafer anlamında kullanılırken, Avustralya' da ağır küfür anlamına gelmektedir 

(Turgut, 2015).  
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Şekil 3.11. Zafer ĠĢareti 

E.T. : 02.09.2019 

URL 45 

 

Vücut dilinin bile farklılık gösterdiği kültürlerde, renklerin de anlamları 

değiĢmektedir. Toplumlar kültürlerini oluĢtururken, yaĢam tarzları ve farklı etkenlerden 

dolayı renklere farklı anlamlar yüklemiĢlerdir.  

 

3.4.1. Kültür ve Renk 

Toplumlar kendi kültürlerini yüzyıllar boyunca oluĢturmuĢlar ve 

geliĢtirmiĢlerdir. Kültür içerisinde her Ģeyi barındırdığı için, toplumlar yaĢam Ģekillerine 

ve mimarilerine kültürlerini yansıtmıĢlardır. Her kültür kendi özgürlüğüne sahiptir 

(Michel, 1995) ve tarih boyunca her toplumun kendi bakıĢ açısı olduğu için kültürler 

arası farklılık göstermiĢtir (Ayber, 2012). Kültürden kültüre mimarlık algısında 

farklılıklar olmuĢ, her kültür kendi mekan anlayıĢını ortaya koymuĢtur (Giddens, 2001). 

Bu durum renkler içinde söz konusudur. Her toplum kendi kültürüne göre günümüzde 

de geçerli olan, renklere farklı anlamlar yüklemiĢlerdir. Siyah rengi batı ülkelerinde 

ölümün ve yasın rengidir cenazelerinde siyah rengi kullanılır, fakat Çin ve Japonya' da 

beyaz ölümün ve yasın rengidir (Çekinmez, 2011, Feisner, 2006). Genellikle çoğu 

ülkelerde gelinler beyaz giyinmektedir, çünkü masumluğu simgelemektedir, Hindistan' 

da ise kırmızı rengi masumluğun ve doğurganlığın rengi olduğu için gelinler kırmızı 

giyinmektedir, Japonya' da ise evlenmek isteyen kadınlar kırmızı giyinmektedir 

(Mazlum, 2011). Bu örnekler dıĢında diğer birçok renginde anlamları farklılık 
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göstermektedir. Tablo 3.2' de Renklerin diğer ülkelerdeki anlamları ve çağrıĢımları 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2. Renklerin Farklı Kültürlerdeki Anlamları ve ÇağrıĢımları 

Kaynak: Vural Çekinmez, 2011, Nuh Akçakaya, 2017, S: 89 

 

 

Ġlk uygarlıkların oluĢumundan beri, renkler önemli bir nokta olmuĢlardır. Antik 

dönemden beri kendilerini renklerle ifade etmiĢlerdir.  Renkleri kullanarak 

sınıflandırma, ayrım veya kiĢilik yükleme gibi durumlarda kullanmıĢlardır. Bazı 

uygarlıklar renkleri tanrılarla bütünleĢtirmiĢtir ve mekanlarında bu durumu 

yansıtmıĢlardır. Her toplumda renkler öncelik olarak cinsiyet üzerinde ayrım yaparak 

kullanılmıĢtır, çoğu uygarlıkta pembe rengi kadınlar için, mavi rengi ise erkekler için 

tercih edilmiĢtir (Akçakaya, 2017). Özellikle bazı uygarlıklar renkleri oldukça yoğun 

kullanmıĢlardır,  mesela Mısır tarihinde kadınlar için sarı, erkekler için kırmızı rengi 

kullanılmıĢtır. GüneĢ için sarıyı, doğa için yeĢili, cennet ve doğruluk için maviyi ve 

zeminlerinde ise mor rengini kullanmıĢlardır. Bu anlamlar Mısırlılar' ın mekanlarında 

yansımıĢtır, mabetlerinde tavanları maviye, zemini ise doğanın sonsuzluğu için yeĢili ve 
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maviyi kullanmıĢlardır (Muradoğlu, 1992). Yunanlılar renkleri diğer ülkelerden 

esinlenerek kullanmıĢlardır. Ticaretle uğraĢan Yunanlılar diğer ülkelerle iliĢkileri 

olduğu için o ülkelerde renk kullanımlarını görmüĢlerdir. Genellikle canlı ve parlak 

renkleri kullanmıĢlardır.  Akropolis' te  bulunan kadın figürlü mermerlerin hafif Ģekilde 

kırmızı, sarı ve yeĢil rengine boyandığı görülmüĢtür (Daldal, 2000). Yunan 

tapınaklarında ise ilk baĢta bulunan kalıntılardan yola çıkarak beyaz mermer olduğu 

düĢünülmüĢtür, fakat daha sonra açığa çıkarılan kalıntılarda kırmızı ve mavi renginin 

izine rastlanmıĢtır, bu renkler özellikle tapınaktaki parçaları birbirinden ayırmak ve 

vurgulamak için kullanılmıĢtır. Beyaz mermer düĢüncesi ise bu kalıntıların güneĢe 

maruz kaldığı için renklerinin solduğu ortaya çıkmıĢtır (Roth, 2014). Sarı rengi 

Yunanlılarda güneĢ tanrısının rengidir, çünkü güneĢin renklerinden etkilenmiĢlerdir 

(Öztürk, 2015). Roma imparatorluğunda ise mor rengi tanrılar ile iliĢkilendirilmiĢtir ve 

Roma imparatorluğunun simgesi olmuĢtur (Mazlum, 2011).  

Kültürlerdeki renk farklılıkların sebepleri her kültürün farklı düĢünce 

yapısından kaynaklanmaktadır. Farklı düĢünce sebeplerinin en önemlisi her kültürün 

kendine özgü inanıĢ Ģekillerinin olmasıdır. Her kültürün renk anlamlarının oluĢumunun 

temelinde inanıĢ ve o kültürde yaĢayan insanların algısı yatmaktadır. Örneğin 

Hıristiyanlıkta kırmızı rengi Ġsa' nın rengidir, çünkü Ġsa' nın kanı ve Ģehitliktir, bununla 

birlikte yeĢil rengi de Hıristiyanlıkta önemlidir. Bu iki rengin bir araya gelmesi Noel' in 

simgesidir. Kiliselerde yeĢil renkli kıyafetler giyilir, bu renk umudu ve sonsuz hayatı 

temsil etmektedir. Kırmızı giyen kardinaller ise papanın askerleri olduğunun simgesidir 

(Alici, 2019). Hindistan'da bekar kızlara sarı renkli kıyafetler giydirilmektedir, çünkü 

inanıĢlarına göre evlenene kadar genç kızlar kötü ruhlardan korunmaktadırlar 

(Topbasan, 2018). Türklerde renklerin temeli de inanıĢa dayanmaktadır. Türkler 

Ġslamiyet' i kabul etmeden önce ġamanist inancına sahiplerdi. Ülgen' e inanlar onun 

hayatındaki renkleri benimsemiĢlerdir, sarı rengi Türkler için merkezin rengidir. ĠnanıĢa 

göre Ülgen' in tahtı ve sarayı sarıydı, devlette merkez kabul edildiği için sarı rengi bu 

anlama sahip olmuĢtur. Beyaz rengi de cennet, ululuk ve adalet anlamlarında 

kullanılmıĢtır, çünkü ġaman dualarında Ülgen parlak hakan olarak ifade edilmiĢtir. 

Cennet olarak anlamlandırılması ise tufandan sonra insan Ülgen insan yaratmak 

istemiĢtir, fakat kardeĢi Erlik ondan önce davrandı kardeĢinden bir parça insan yarattığı 

çiçekten çaldı. Ülgen' de kardeĢine darıldı ve beddua etti. Ülgen kardeĢine senin kavmin 
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kara olsun ben kavmim ak olsun diyerek beddua etti, böylelikle ak yani beyaz cennet 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. YeĢil rengi de Ülgen' in yedi oğlundan biri olan YaĢil 

ile anılmıĢtır. YaĢil hem koruyucu ruh hem de bitkilerin büyümesinde görevliydi. Bu 

yüzden doğayla bütünleĢtirilmiĢtir (Genç, 2009). Çin' de sarı rengi merkez olarak 

kullanmıĢlardır, çünkü her yıl Gobi Çölü‟nden fırtınaların getirdiği lösle toprağı ile 

örtülen Kuzey Çin vadilerinin toprağı sarı renklidir, ayrıca bu merkez krallığa 

hükmeden imparatorun rengiydi (Öztürk, 2015). Bir diğer sebep ise toplumlardaki 

baskıcı yönetimle de iliĢkili olabilir, kadınların önemsenmediği toplumlarda dikkat 

çekici olmamaları gerekmektedir, bu yüzden siyah ve tonları giyinilmektedir. Bu 

durumu da toplum zamanla kanıksadığı için, ileride toplumun kültürü haline gelmiĢtir 

(Erarslan, 2015). Toplumların kendi içerisinde kabul gördüğü durumlarda 

olabilmektedir. Çin kültüründe yeĢil Ģapka giyen erkekler karısı tarafından aldatılmıĢ 

erkeklerdir. Hatta Amerikalı bir firma Hong Kong' da bir reklam afiĢi yayınlamıĢlardır. 

AfiĢte erkeğin yeĢil Ģapka giymesi yüzünden reklam kaldırılmak zorunda kalınmıĢtır 

(Zeynalov, 2008). Hıristiyanlarda sarı rengi pek sevilmez çünkü Roma' da fahiĢelerin 

rengidir, aynı zamanda övüncünde rengi olduğu için bu renge tepki oluĢmuĢtur ve 

çekemezlik, kıskançlık anlamlarını kazanmıĢtır. Kültür aynı zamanda coğrafi konum ve 

iklim koĢullarıyla da değiĢmektedir, psikolojik olarak etkilenmektedirler. Psikolog E. R. 

Jaensch' nin yaptığı bir araĢtırmada güneĢ ıĢığı alan ülkelerin kırmızı, sarı ve turuncu 

gibi parlak sıcak renkleri, GüneĢ ıĢığı almayan ülkelerde ise mavi ve gri gibi donuk ve 

cansız renkleri tercih ettiği görülmüĢtür (Çekinmez, 2011). Fakat sıcak iklim 

bölgelerinde yaĢayan kiĢilerin mimarilerinde sıcak renkler kullandığı, soğuk iklim 

bölgelerinde yaĢanların mimarilerinde sıcak renkler kullandığı gözlemlenmiĢtir. 

Amerika' da iklim sebebi ile pastel renkleri tercih edilmektedir (Ayber, 2012, Kıran, 

1986). Ġskandinav ülkeleri uzun süre kıĢın etkisinde kaldığı için, sarı, beyaz ve mavi 

renklerini tercih ederler. Miami' de ise sürekli sıcak ve güneĢli havanın oluĢunda dolayı 

gri rengi gibi soğuk renkler tercih edilmektedir (Çekinmez, 2011). Araplar genellikle 

beyaz giyinmektedirler, çünkü aĢırı sıcaktan dolayı beyazın yansıtıcı özelliğini 

kullanarak sıcaktan korunmaktır. Coğrafi konum gereği insanlar renkleri kullanarak 

önlem almıĢladır. Türkiye' nin Ege bölgesinde akrep yoğunluğu fazladır, bu yüzden 

insanlar evlerinin kapı- pencerelerini veya duvarlarını maviye boyamaktadır. Akrep ve 

sürüngen cinsleri mavi rengini ateĢ olarak algıladıkları için bu renkten uzak 
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durmaktadırlar. Ortadoğu' da evlerin kapıları da maviye boyanmaktadır, çünkü mavinin 

kötü ruhların eve girmesini engellediğine inanılmaktadır. Araplarda mavi sevmezler, 

çünkü meftun oldukları kadınların göz rengi mavi olduğu için düĢman sayılmaktadır 

(Topbasan, 2018). Çin' de ilk olarak beĢ renk kullanılmıĢtır. Bu renkler; kırmızı, sarı, 

beyaz, yeĢil ve siyahtır. Bu renkleri doğa ve kendi kullandıkları malzemelerden 

esinlenerek kullanmıĢlardır, yani toprak, ahĢap, su, metal ve ateĢtir (Öztürk, 2015).Çoğu 

kültürde koruyucu olduğuna inanılan nazar boncuğunun da rengi mavidir, mavi 

olmasının sebebi her kültürün inancına dayanmaktadır. Türklerde mavi olmasının 

sebebi kökenini mavi boncuk kelimesinden gelmesidir, eski inanıĢa göre Albıs' ın 

korktuğu Ģeydir ve bu yüzden koruyuculuğuna inanılmaktadır. Kültürlerdeki sınıf 

farkında da renkler kullanılmıĢtır, üste kesim olan insanlar alt kesimlerden farklılık 

oluĢturmak için daha farklı renkler tercih etmiĢlerdir. Bu kesimlere özel renkler bile 

üretilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda iĢçi sınıfının basit renkler, eğitimli kiĢilerin mat 

renkler tercih ettiği gözlemlenmiĢtir. Eğitimin bile renk farklılığının sebeplerinden biri 

olduğu düĢünülmektedir (Çekinmez, 2011).  

Renklerin anlamlarının farklılık göstermesi, kültürlerin mimarilerine de 

yansımaktadır. Yukarıda anlatıldığı gibi Mısırlıların ibadethanelerinin tavanları mavi, 

zeminleri yeĢildi. Hindistan' da evlerde kırmızı, mavi ve turuncu  renkleri 

kullanılmaktadır. Mısırlılarda ise sarı rengi göze çarpmaktadır. Japonlar evlerinde pastel 

renkler tercih etmektedirler. Çinliler ise tek renk baskın olarak, diğer renkleri yardımcı 

olarak kullanmıĢlardır. Japonlarda da iki renk kullanılmıĢ biri baskın, diğeri ise baskın 

rengi yumuĢatacak Ģekilde kullanmıĢlardır. 

Bu yüzden mekanlar tasarlanırken hangi kültüre hitap ettiği de dikkate 

alınmalıdır. Mekanda kullanılacak renk o kültürde olumsuz bir anlama sahip ise 

mekanda kullanımı pek hoĢ karĢılanmayabilir.  

Kültürler her zaman değiĢim ve geliĢim içerisindedir, renkler her kültürde var 

olmuĢtur ve kendi düĢünce yapıları, inanıĢları, iklim koĢulları, coğrafi sebepleri, toplum 

gelenekleri ve yönetim Ģekilleri ile beraber renklere birçok anlam yüklemiĢlerdir. Ġlk 

olarak doğadaki renklerin dikkatlerini çekmesi ile baĢlamıĢtır, fakat her kültür bunu 

inanıĢları ile beraber farklı yorumlamıĢlardır. Örneğin gökkuĢağını gören insanlar, bu 

olayı hayal güçlerini kullanarak hikayelerle anlatamaya ve açıklamaya çalıĢmıĢlardır. 
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Renklerin kültürel olarak anlamlar kazanması bir dizi etkene bağlı olarak 

gerçekleĢmektedir (Öztürk, 2015). Renklerin kültür farklıları ile ilgili fazla kaynak 

bulunmamaktadır, fakat bu farklılığının en büyük ve etkili olan sebebi yukarıda 

anlatıldığı üzere kültürlerin inanıĢ biçimi ve o kültürdeki insanların algılama ve bakıĢ 

açısı ile ilgilidir. 

3.5. Bölüm Değerlendirmesi  

Mekanlar farklı iĢlevlere olanak sağlayan kapalı veya açık mekanlardır. Ġlk 

olarak korunma duygusuyla ortaya çıkan mekanlar, insanların gününün çoğunu 

geçirdiği ortamlardır. Mekanlar iĢlevlerine göre isimler almaktadır. Bu mekanlar; 

restoran, ofis, hastane, okul, banka ve alıĢ-veriĢ merkezleridir. Bu mekanlara giriĢ 

yapıldığında görsel olarak ilk dikkat çeken Ģey renklerdir ve psikolojik olarak 

etkilemektedir. Bu yüzden mekanda doğru renk seçimi yapmak oldukça önemlidir. 

Renk seçimi yaparken mekanın iĢlevi, mekanın konumu, büyüklüğü, yapının formu ve 

kullanıcı kimliği dikkate alınarak yapılmalıdır. Renkler her ülkede kullanılan bir 

kavramdır. Her ülkenin kendine özgü bir kültürü vardır, bu kültürler yüzyıllar boyunca 

geliĢerek oluĢmuĢtur. Ülkelerin kendilerine göre kültürleri olduğu için yemek, dil, din, 

mimari olarak farklılık gösterebilmektedir. Bunlara yaĢam tarzı, inanıĢları, coğrafi 

konumları, iklim koĢulları ve yönetim Ģekilleri etki edebilmektedir. Bu duruma bağlı 

olarak renkler de kültürler arası farklılık gösteren bir kavramdır. Toplumlar yukarıdaki 

söylenen nedenlerden dolayı renklere kendi anlamlarını yüklemiĢlerdir. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Renkler, Dünya' nın varoluĢundan itibaren, günümüze kadar insanlara eĢlik 

etmiĢtir. Ġnsanlık tarihi boyunca renkler, ülke, din ve bayrak gibi birçok Ģeyi temsil 

etmek amacıyla kullanılmıĢtır. Renkler her zaman insanların hayatında olmuĢtur, 

zamanla renkler bilim insanlarının dikkatini çekmiĢ ve renklerin oluĢumu üzerine birçok 

araĢtırmalar ve deneyler yapılmıĢtır. Günümüzde de bu araĢtırmalar halen konuĢulmakta 

ve tartıĢılmaktadır. Renklerin psikolojik etkileri, günümüzde son derece tartıĢılan ve 

kimi insanların inandığı, kimi insanların inanmadığı bir konudur. Yapılan bu çalıĢmada 

ilk olarak rengin ne olduğu ve doğada nasıl oluĢtuğu, rengin tarihi ve bilimi, daha sonra 

bilim adamları tarafından ortaya atılan kuramlar anlatılmıĢtır. 

Renkler, öncelikle göz ile algılanan bir kavramdır ve ardından beyne 

iletilmektedir. Beyne iletildiği sırada farklı dalga boylarına sahip olduklarından dolayı 

renk çeĢitleri görülmekte ve aynı sebepten dolayı etkileri farklı olmaktadır. Renklerin 

etkileri kiĢiler üzerinde farklılık gösterebilmektedir, bunun en büyük sebebi ise insan 

psikolojisi ve karakteridir. Renklerin etkileri, cinsiyet açısından da farklılık 

gösterebilmektedir, bu konu üzerine birçok deney yapılmıĢtır, bölüm 2.8.1.' de yapılan 

deneyler anlatılmıĢtır. Kadınlar ve erkekler aynı göz ve beyin yapısına sahip olsalar da, 

kadın ve erkek psikolojisinin farklılığından dolayı etkilerde farklılık göstermektedir. Bu 

etkiler insanların yaĢadıkları ülkeye, örf ve adete hatta iklim koĢullarına göre değiĢiklik 

göstermektedir. Ġnsan üzerinde bile değiĢiklik gösteren renkler, kültürler arası bile 

değiĢiklik göstermektedir. Her renk her ülkede aynı anlama sahip değildir. Kültürler 

yüzyıllar boyunca oluĢan ve geliĢen bir kavramdır, her toplum kendi kültürünü 

oluĢturmakta özgürdür. Bu yüzden kültür denilince dil, din, yemek, mimari, sanat, renk 

ve toplum kuralları farklılık gösterebilmektedir. Renklerin kültürlerde farklı anlamlara 

sahip oluĢunun temel sebebi tamamen dini inanıĢlarından kaynaklanmaktadır, ardından 

o insanların zihin yapısı ve algılayıĢ biçimi ile ilgilidir.  

Mekanlar, eylemlerin gerçekleĢtirildiği açık-kapalı alanlardır. Mekanlar 

eylemlere göre iĢlev kazanmaktadır ve okul, ofis veya hastane gibi isimler 

almaktadırlar. Mekanı oluĢturan üç temel öğe zemin, duvar ve tavandır. Bu üçlünün bir 

araya gelmesi ile iç mekanlar oluĢmaktadır. Malzeme seçiminden sonra devreye iç 

mekan için en önemli olan renkler devreye girmektedir. Ġç mekan için renk seçimi 
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yapılırken dikkat edilmelidir, mekanın konumuna, formuna, kullanıcı kimliğine ve 

iĢlevine dikkat edilmeli, ona göre seçimler yapılmalıdır. Renk seçimleri yapılırken 

kullanılacağı yüzey ve yüzeyin malzemesi de dikkate alınmalıdır, çünkü kullanıldığı 

yüzeye göre psikolojik etkileri değiĢmektedir. Zeminlerde kullanılan renkler sağlamlık 

duygusunu harekete geçirmektedir, mesela zeminde kullanılan koyu renkler 

kullanıcılara daha sağlam olduğunu düĢündürmektedir. Mekanlardaki duvarlar kiĢinin 

korunma duygusunu tetiklemektedir. Bunun için duvarlarda sıcak ve soğuk renkler 

kullanılarak korunma duygusu sağlanabilir. Renklerin etkileri, rengin tonuna, 

doygunluğuna göre de değiĢiklik gösterebilmektedir. Neredeyse her rengin tamamen 

doymuĢ hali genellikle baskıcı ve olumsuz bir etki oluĢturabilmektedir. 

Renkler aslında görsel bir dildir, günlük yaĢamda da sıkça kullanılan bir dildir. 

Mesela kırmızı günlük yaĢantıda trafik ıĢıklarında dur anlamına gelmektedir. Elektrik 

panellerinde sarı tehlikeli anlamı taĢımaktadır. Renkler yukarıda anlatıldığı üzere belli 

sebeplerden dolayı kültürler arasında farklı anlamla taĢımaktadırlar, bu yüzden bazı 

kültürlerde olumlu anlam içeren renkler, bir diğer kültürde olumsuz anlam 

taĢıyabilmektedir. Bu durum mimarilerine de  yansımaktadır. YeĢil rengi Ġslam dini için 

kutsal bir renktir, genellikle camilerde zemin halılarında kullanılmaktadır. Kiliselerde 

ise mavi ve yeĢil rengi öne plana çıkmaktadır. Özellikle tavan iĢlemelerinde figürlerin 

kıyafetlerinde mavi rengi göze çarpmaktadır. Hindistan' da ise sarı rengi tapınaklarında 

ve ibadet yerlerinde kullanılmaktadır. Yani renklerin kültürlere göre kullanımı da 

farklılık gösterebilmektedir.    

Gün içerisinde iĢ, okul, hastane veya kafe olsun, insanlar zamanlarının çoğunu 

kapalı mekanlarda geçirmektedir. Ġnsanların 4 duvar olarak adlandırdığı bu mekanlarda, 

maruz kaldıkları ilk Ģey renklerdir. Bu yüzden renkler son derece önemli bir konudur. 

Bazı kiĢiler farkında olmasa da bulundukları mekandan çabuk sıkılmaktadır, kimi ise 

uzun vakit geçirerek ayrılmamaktadır, kimileri olumsuz duygulara kapılır, kimileri ise 

gittikleri yerde son derece neĢeli olur. ĠĢte bu durumların ve duyguların sebebi çoğu kiĢi 

farkında olmasa da renklerdir. Renklerin psikolojik etkilerini desteklemek için farklı 

düĢünülebilir. ġöyle ki ; 
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renklerin insan hayatında olmadığı varsayılsa, her yer, her Ģey siyah-beyaz olsa, 

aynı eski renksiz televizyonlar gibi, iĢte o zaman renklerin önemi ve etkileri daha iyi 

anlaĢılabilir (Erarslan, 2015). 

Bu çalıĢmaya göre renkler ıĢık ile birlikte var olan fiziksel bir oluĢumdur, farklı 

dalga boylarında sahip oldukları için renk ayrımları ortaya çıkmaktadır. Renk ilk olarak 

göz ile algılanmaktadır ve mekanlarda da ilk algılanan kavramdır. Renk algılamasından 

sonra insan psikolojisi devreye girdiği için kiĢilerde sakinleĢtiren, heyecanlandıran, 

rahatlatan ve huzursuzlaĢtıran etkiler bırakmaktadırlar. Mekan tasarımına oldukça 

büyük değer katan bir kavramdır ve mekandaki kullanımı psikolojik açıdan önemlidir. 

Kültürler arası farklılığından dolayı mekanlar da kullanımı değiĢmektedir. Bu yüzden 

mekan tasarımlarında mekanın hangi kültüre hizmet vereceği de dikkate alınmalıdır, 

doğru mekanda doğru renk tercihleri yapılmalıdır.  

Bu çalıĢma sırasında araĢtırmalar yapılırken mümkün olduğunca bilimsel 

kaynaklar kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada bir sonraki araĢtırma konusu, belirli 

mekanlardaki etkileri olabilir. Tek bir mekan ele alınıp mesela okul gibi, her rengin bu 

mekanda nasıl kullanılması gerektiği ve kullanıcı kimliği üzerindeki etkileri ele 

alınabilir veya yine tek bir mekan üzerinden her rengin birbiri ile kullanımı ve bunun 

sonucundaki etkileri araĢtırılabilir.  
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