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1. RENGİN TARİHİ 

"Renksiz bir dünya sadece sıkıcı ve kasvetli bir dünya değil, 

aynı zamanda zehirlenmenin kolay olduğu tehlikeli, 

öngörülemeyen bir dünyadır. Renk bize bir şekilde nesnelerin 

kimyasal bileşimini anlatıyor - isterseniz, bir psikolojik 

spektroskopi şeklidir. Kompozisyonun ana ipucu tek başına bu 

renktir, nesnelerin rengini değiştirerek ve onlara verdiğimiz 

tepkiyi gözlemleyerek kolayca görülebilir." 

Chris McManus, MA, MD, Psikoloji University College, 

Londra Doktora Profesörü Önsözden The Acemi's Guide to 

Color Psychology'ye 

Renklerin insanlığı büyülemediği bir dönem olmamıştır ve her 

zaman bir gizem olarak kabul edilmiştir. Her uygarlığın renkle 

ilgili mitleri ve çağrışımları vardı (ve bugün hala var), ama garip 

bir şekilde, hiçbiri birçok rengi adlandırmadı. 1960'larda 

antropologlar Berlin ve Kay, dünya çapında bir renk adlandırma 

çalışması yürüttüler. Birçok dil, beyaz (açık) ve siyah (koyu) ile 

eşdeğer olan yalnızca iki renk terimi içeriyordu. İncelenen 98 

dilden en fazla sayıda temel renk terimi İngilizceydi. Burada on 

bir tane var: “Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turuncu, 

pembe, mor, gri ve kahverengi”. Diğer milyonlarca renk, 

avokado, üzüm, şeftali, ten rengi, altın vb. 
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MÖ 350 – 1500 MÖ 4. Yüzyılda büyük filozof Aristoteles, mavi 

ve sarıyı gerçek ana renkler olarak kabul etti ve hayatın 

kutuplarıyla ilişki kurdular: “güneş ve ay”, “erkek ve dişi”, 

“uyaran ve yatıştırıcı”, “genişleme ve daralma”, “dışarı ve içeri” 

“yang ve yin”. Ayrıca renkleri dört elementle ilişkilendirdi:” 

ateş, su, toprak ve hava”. Gün boyunca ışığın nasıl değiştiğini 

gözlemledi ve bu çalışmadan, gün ortasının beyaz ışığından gece 

yarısı siyahına kadar değişen doğrusal bir renk sistemi geliştirdi. 

Sanatçılar evrensel olarak onun ilkelerini benimsediler ve onları 

iki bin yıl boyunca uyguladılar, ta ki Newton'un 17. ve 18. 

yüzyıllardaki keşifleri genel renk teorisinde onların yerini alana 

kadar. 

Tıp pratiğinin babası olan Hipokrat, Aristoteles'in çağdaşıydı 

(görünüşe göre onun hakkında çok yüksek bir görüşü yoktu). 

Rengi tıpta yaygın olarak kullandı ve örneğin beyaz bir 

menekşenin terapötik etkilerinin mor (mor) olandan oldukça 

farklı olacağını kabul etti. 

On birinci yüzyılda İbn-i Sina, bir kişinin fiziksel renginin, o 

kişinin çeşitli hastalıklara yatkınlığını göstereceğine inanıyordu 

ve teşhiste her zaman hastanın rengini dikkate aldı (ki bu, Renk 

Etkileri ile güçlü bir şekilde rezonansa giriyor. 21. yüzyıl 

fikirler). 
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1500 -1650’li yıllarda Aristoteles'in teorileri, iki bin yıl boyunca 

Rönesans'a kadar neredeyse tüm sanatsal çabaların temelini 

oluşturdu ve tüm sanatsal çabaların temelini oluşturdu. On 

beşinci yüzyılda, Paracelsus olarak bilinen ünlü İsviçreli doktor 

Von Hohenheim (1493 - 1541) çok seyahat etti ve yöntemleri 

oldukça tartışmalı olarak kabul edildi - o zamanlar 

Copernicus'tan daha fazla ilgi gördü. Rengin iyileşmedeki 

rolüne özel bir önem verdi. İlginçtir ki, o sadece Copernicus'un 

değil, Martin Luther, Leonardo da Vinci ve Rönesans'ın diğer 

birçok ünlü şahsiyetinin de çağdaşıydı - bu yüzden hayatı ve 

öğrenimi, düşüncede büyük bir geçiş atmosferinde yürütüldü. 

Tarihsel olarak renk anlayışımıza en büyük katkılar, çalışmaları 

bilim ve matematiği sanat, metafizik ve teoloji ile birleştiren 

insanlardan geldi - aslında insan çalışmasının toplamı. Ancak on 

beşinci yüzyılda hümanist düşüncenin ve Martin Luther'in 

gelişiyle birlikte muazzam bir entelektüel çalkantı yaşandı. 

Kilise eğitim üzerindeki hâkimiyetini kaybetti ve birçok disiplin 

'kendi yoluna gitti' - bu da sanatın bilimden sanal olarak 

ayrılmasına yol açtı. Renkle ilgili daha fazla çalışma, 'Bilim' 

kampına yerleştirilmiş gibi görülmektedir. Sanatçıların bunun 

için bir içgüdüyle doğduğu kabul edilmiştir. 

Fizikçi Franciscus Aguilonius, Aristoteles'in teorisine itiraz 

etmek için bilimsel araştırmayı kullandığına inanıyordu. Benzer 

şekilde çalışan diğer sistemlerin öncüsü olan kırmızı, sarı ve 

maviye dayalı daha düzenli bir üç renkli sistem tasarladı. Aynı 
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zamanda Finlandiya doğumlu bir astrolog, rahip ve Neo-

Platoncu Aron Sigfrid Forsius, renk teorisi üzerine yaptığı 

çalışmalardan renklerin özel bir düzene sokulabileceği sonucuna 

vardı. “Sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve gri” olmak üzere beş ana 

ortanca renkle başlayan ve bunları beyaza yakın veya siyaha 

yakın olarak derecelendiren bir sistem geliştirdi. 

Resim 1. Forsius Renk Küresi http://www.colour-affects.co.uk/history-of-

colour 

Renk derecelendirme sistemini açıklarken, Forsius'un ilk 

çizilmiş renk sistemini kurduğuna inanılır. 

1560 - 1900 Millattan Sonra 1672'de, büyük bilim adamı “Sir 

Isaac Newton” renk üzerine ilk tartışmalı makalesini ve 40 yıl 

sonra ise “Opticks” adlı çalışmasını yayınladı. Newton beyaz 
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ışığı üçgen bir prizmadan parlattığında, ışığın dalga boylarının 

farklı açılarda kırıldığını ve bunun ayrı bileşenleri, yani tayfın 

renklerini, gökkuşağını görmesini sağladığını buldu. (Onları bir 

prizmadan geri döndürmeyi ve tekrar beyaz ışığı elde etmeyi 

başardı, ancak bir prizmadan tek bir renk parladığında daha 

fazla bozulma göremedi.) 

 

Resim 2. Newton’un Optics çalışması Beyaz ışığın üçgen bir prizmadan 

parlatılması http://www.colour-affects.co.uk/history-of-colour 

Spektrumun mor ucunu alıp başlangıç noktasına (kırmızı) 

bağlayarak Newton ilk renk çarkını yarattı. 



6 | Ö ğ r .  G ö r .  B .  R u h s a r  K A V A S O Ğ L U  

 

 

Resim 3. Newton'un renk çarkı ve modern bir eşdeğeri http://www.colour-

affects.co.uk/history-of-colour 

Tarihin en büyük beyinlerinden biri Johannes Wolfgang Von 

Goethe'nin’ kiydi.- Newton'un kendi bulgularına ilişkin 

yorumlarına tamamen katılmayan. Goethe'nin 'Renkler Teorisi' 

(1810'da yazılmış, 1840'ta İngilizceye çevrilmiş ve hâlâ 

basılmaktadır.), Newton'un prizma deneylerinin ışığın bileşen 

renklerine bölündüğünü kanıtladığını tartışıyor. Newton 

haklıysa, o zaman beyaz ışığın her türlü koşulda bölünmesi 

gerektiğini hissetti, ancak kendisi bir odadaki bir ekrana beyaz 

ışık tuttuğunda, görüntünün merkezinin beyaz kaldığını ve 

renklerin sadece kenarlarda göründüğünü buldu. Bu onu 

Aristoteles'in fikirlerine geri götürdü; mavi, karanlıkta görünen 

(ve geceleri en çok görünen) renktir ve sarı, ışık dışında görünen 

ilk renktir (ve ışık koşullarında en görünür renk). Bu nedenle, 

örneğin, 
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Newton'un renkle ilgili çalışmaları bilimsel temelliyken, Goethe 

daha çok rengin psikolojik etkileriyle ilgilendi. İnsanların renge 

tepkisini anlamanın önemli olduğuna inanıyordu ve araştırması 

modern renk psikolojisinin başlangıcını işaret ediyordu. Bununla 

birlikte, Newton'dan neredeyse üç yüz yıl sonra, renkle ilgili tüm 

diğer çalışmalar, esasen görünüş ve görme ile ilgiliydi- ve 

bunların çoğu kesinlikle bilimseldi. 

 

Resim 4. Goethe'nin Üçgeni http://www.colour-affects.co.uk/history-of-

colour 

Bununla birlikte, sanatta büyük ilerlemelere yol açan parlak bir 

bilimsel çalışma örneği daha vardı. Bu çalışmada Boyama 

kimyasını incelerken, noktacılık ve neo-izlenimciliğin kalbi 

haline gelen bir renk sistemi geliştiren on dokuzuncu yüzyıl 
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Fransız kimyacısı Chevreul'ün eseriydi. Seurat ve Signac gibi 

sanatçılar şimdiye kadar yalnızca Chevreul'ün temel renk 

paletini kullandılar. Aynı sıralarda (1800'lerin başlarında), renk 

teorisini inceleyen başka bir araştırmacı olan Phillip Otto 

Runge, renklerin uyumunu göstermek için küre şeklinde üç 

boyutlu bir renk modeli geliştirdi. Renkleri ton ve değerlerine 

göre düzenleme girişimi, o zamanlar devrim niteliğinde bir 

yaklaşımdı. 

 

Resim 5. Phillip Otto Runge http://www.colour-affects.co.uk/history-of-

colour 

Bu noktada "birincil renkler" ifadesinin farklı bağlamlarda farklı 

renkler anlamına geldiğini belirtmekte fayda vardır. Pigmentleri 

karıştırırken, kullanılan primerler kırmızı mavi ve sarıdır, mavi 

ve sarının karıştırılması yeşil üretecektir. Ancak örneğin PC 

monitörlerinde veya televizyonda ışık kullanılırken ana renkler 

RGB Red (kırmızı) Green (Yeşil) ve Blue (mavi)’dir. Sarı, 

ikincil ve bir açık renktir. Yazdırma birincilleri camgöbeği 
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mavisi (Cyan), magenta, sarı ve siyahtır ve psikolojik birinciller 

kırmızı, mavi, sarı ve yeşildir. 

On dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru rengi anlamaya ilişkin 

çalışmalar oldukça hızlandı. 

İskoç fizikçi “Sir James Clerk Maxwell” 1872'de elektroman-

yetik ışık teorisi üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkarak 

(Goethe'ninkine çok benzeyen) üçgen şeklinde bir çizelge 

geliştirdi. Üçgeni içinde bilinen tüm renkleri üretebileceğine 

inandığı birincil olarak kırmızı, mavi ve yeşili seçti. Onun 

çizelgesi, bilgisayar fosfor tabancaları tarafından üretilenler gibi 

ışığı ölçmek ve niceliksel eştirmek için bugün kullanılan 

Commission Internationale’de l'Eclairage (CIE) kromatiklik 

çizelgesinin temelini oluşturmuştur. 

 

Resim 6. CIE Renkliliği https://stringfixer.com/tr/Monochromatic_light 
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Hermann von Helmholtz, zamanının doğa bilimlerinin mutlak 

ustasıydı. 1860'da artık ünlü olan “Psikolojik Optik El Kitabı”’ 

nı yayınlamıştır. 

Hem Helmholtz hem de Maxwell, renk karışımlarıyla ilgili 

gözlemlenen gerçekleri açıklamak için en uygun diyagramı 

seçmeye odaklandı. Trikromatik teori hem mevcut hem de kabul 

edildiğinden, dikkatleri fenomenolojik yönleri dikkate almadan 

üçgenin geometrisine çevrildi. Bununla birlikte, spektral 

renklerin beyaza (sırasıyla üçgenin merkezinde yer alması 

gerekir) değişen mesafelere sahip olması gerektiğini fark 

ettikten sonra, Helmholtz Maxwell'in yapısının değiştirilmiş bir 

versiyonunu ortaya koymuştur. 

 
Resim 7. Hermann von Helmholtz http://www.colour-affects.co.uk/history-

of-colour 

1878'de fizyolog Ewald Hering, Işığa Duyarlılık Teorisi Üzerine 

adlı kitabını yayınladı. Renklerin salt fenomenal veya fiziksel 

anlayışına karşı çıkan Viyana'da. Gözün üç boyutlu uzay algısını 

araştırmak için de epey zaman harcamış olsa da, Hering daha 
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çok renklerin içe dönük yönleriyle ilgileniyordu. Örneğin, renk 

üzerine yaptığı çalışma, üç renk sistemindeki sarı sorununa atıfta 

bulunur. Helmholtz'a göre sarı, zorunlu olarak kırmızı ve yeşilin 

karışımından üretilmişti, ancak bu -Hering'in fark ettiği gibi- 

insan deneyimiyle uyumlu değildi. Sarı hissi temeldir ve bir 

karışıma kadar izlenemez. Hering ayrıca kırmızı ve yeşil 

karışımlarının asla oluşmadığını, birbirini yok ettiğini belirtti. 

Bir kırmızı-yeşil basitçe düşünülemez. Bu nedenle Hering, 

sözde rakip süreçler aracılığıyla algımızı kodlayan üç değil dört 

temel renk duyusu veya psikolojik birincil olduğu sonucuna 

varmıştır. 1878'de Hering şöyle yazdı: "Kırmızı, sarı veya yeşil 

bir renk tonuna sahip olabilir, ancak mavi değil mavinin 

yalnızca kırmızı veya yeşil bir tonu olabilir ve kırmızı, yalnızca 

sarı veya mavi renk tonuna sahip olabilir. “Dört renk, tam bir 

doğrulukla, Leonardo da Vinci'nin daha önce yaptığı gibi, basit 

veya temel renkler olarak tanımlanabilir. Dilin de onların basit 

betimlemeleri vardır, renkli doğal cisimlerden ödünç alınmış 

ifadeler değildir. 
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Resim 8. Ewald Hering  

https://www.colorsystem.com/?page_id=831&lang=en 

“Anders Hard”, “Gunnar Tonnquist” ve “Lars Sivik” “Doğal 

Renk Sistemini (NCS)” Yirminci yüzyılın sonlarına doğru 

yarattıklarında, büyük ölçüde Hering'in insanların renkleri nasıl 

deneyimlediğine dair teorilerine dayanıyordu. Bugün, NCS, 

dünyadaki çoğu boya şirketinin renk yelpazesinin arkasındaki 

renk sistemidir). 

19. yüzyıl ikinci yarısında tıp camiası asırlık renk terapisi 

uygulamasına fiilen para ödemiş ve onu 'mumbo-jumbo' olarak 

reddetmiştir. 

1901'den bugüne Yirminci yüzyılda renklere olan ilgi patlama 

yaşadı. Renk terapisi sanatı yeniden doğdu ve bugün günümüzde 
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oldukça yaygın olarak doktorların rengi çalışmalarının günlük 

bir parçası olarak kullandıkları görülmektedir. 

1915'te bir sanat öğretmeni olan Albert H. Munsell, ışıktan 

ziyade pigmente dayalı kendi 3D renk küresini geliştirmek için 

Runge'nin çalışmalarını kullandı. Saf renk tonlarının hafiflik 

derecelerinde değişiklik gösterdiğini ve bazı renklerin 

diğerlerinden daha canlı olduğunu gözlemledi. Bu nedenle, tüm 

saf renk tonlarının aynı yatay düzlemde olmamasına ve daha 

canlı renklerin eksenden daha uzak olmasına karar vermiştir. 

 
Resim 9. Munsell Renk Ağacı ve Munsell Rengi Katı 

https://www.britannica.com/science/Munsell-color-system 

Munsell Renk Küresi sanatçılar, tasarımcılar ve boya üreticileri 

arasında kullanılmaya yaygın olarak devam edilmektedir. 

1920'lerde Almanya'daki ünlü Bauhaus okulunda, öğretim 

kadrosunun “Itten, Albers, Kandinsky, Mondrian ve Klee” gibi 

armatürleri içerdiği, teknoloji ve sanat tamamen yeniden bir 
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araya geldi. Johannes Itten özellikle renkler-duygular, renkler- 

şekiller arasındaki bağlantılarla ilgilendi. Ayrıca öğrencilerinin 

her birinin çalışmaları için belirli bir paleti tercih ettiğini 

gözlemledi ve ayrıca, tercih edilen palet bir şekilde o öğrencinin 

kendi fiziksel rengiyle ilgili görünüyordu.  

"Renk klavyedir, gözler çekiçtir, ruh birçok telli piyanodur. 

Sanatçı, yani çalan el, amaçlı olarak tuşlardan birine dokunarak 

ruhta titreşimler yaratır." 

Vasily Kandinsky 1866 – 1944: "Siyah, ölümden sonra bedenin 

sessizliği, hayatın bitişi gibidir.". 

Vasily Kandinsky, 1911: "Renk hayattır; çünkü renksiz bir 

dünya bize ölü gibi görünür. Renkler ilkel fikirlerdir, ışığın 

çocuklarıdır." 

 

Johannes Itten 1888-1967: Bununla birlikte, Angela Wright 

1970'lerin ortalarında renk psikolojisini daha derinden anlamaya 

başladığında, 1920'lerden bu yana pek ilerleme 

kaydedilmediğini gördü. Farklı renklerin psikolojik etkilerini 

belirlemeye yönelik deneyleri açıklayan bilimsel materyal 

sıkıntısı yoktu. Bununla birlikte, bulgular genellikle çelişkiliydi 

ve hiçbir sağlam teori ortaya çıkmamıştı, bu nedenle tamamen 

öznel ve dolayısıyla tamamen öngörülemez olarak kabul edildi. 

Buna ilk tepkisi, bu deneylerin hiçbirinin rengin daha ince 

noktalarını - gölge, ton ve ton değerlerini hesaba katmamasıydı. 
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Renkleri incelemek bir psikoloğun görevinin bir parçası 

değildir, bu nedenle örneğin, 'tam spektrumlu aydınlatma ile 

mavi ve turuncuyu kullandıkları' deneyleri tarif edeceklerdir. En 

az bir milyon mavi ve yanı sıra turuncu olduğu için bunun 

nispeten anlamsız olduğunu hissetti. Renk uyumunun psikolojik 

etkide önemli bir belirleyici faktör olduğunu hissetti.  

Technicolor'u icat eden ve geliştiren Kalmus ailesinin bir üyesi 

olan Bayan Lorea Shearing ile çalışarak California'da renk 

dinamikleri okudu. Renk uyumuna farklı bir perspektiften 

yaklaşan renk kalıpları ve kişilik tipleri arasındaki bağlantıları 

içeren net bir hipotez oluşturdu. Aristoteles'in mavi ve sarının 

gerçek ana renkler olduğu fikrine geri dönerek, tüm renkleri 

önce soğuk (mavi içeren) ve sıcak (sarı içeren) olarak 

sınıflandırdı, ardından yoğunluk seviyeleri ve siyah, beyaz veya 

eklenmesi açısından alt bölümlere ayırdı. Gri: Bu, Angela 

Wright'ın daha sonra Jung'un psikoloji teorilerine önemli 

referanslarla tanımlanan dört kişilik tipiyle ilişkilendirdiği 

Özellikle dışa dönüklük Sarı ve içe dönüklük Mavi rengi dört 

tonlu aile kavramı olarak üretti. Spesifik renk 

kombinasyonlarına bireysel tepkilerin şaşırtıcı bir doğrulukla 

tahmin edilmesini ve renk psikolojisinin çok daha hassas ve 

anlayışla uygulanmasını sağlayan net, rasyonel bir renk sistemi 

olan Renk Etkileri Sistemini geliştirdi. 

1990'larda İngiltere'deki Derby Üniversitesi'ndeki Renk ve 

Görüntüleme Enstitüsü, Renk Etkileri Sistemi içinde 
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sınıflandırılan renklerin, her bir renk grubu içinde, daha önce 

tanımlanmayan farklı gruplardan renkler arasında var olmayan 

matematiksel ilişkilere sahip olduğunu doğruladı. Hala 

çalışmalar devam etmektedir. 

http://www.colour-affects.co.uk/history-of-colour 

2. RENK 

Renkler, ışık dalgalarından oluşan, elektromanyetik enerjinin 

belirli çeşididirler. İnsan gözü sadece 380-780 milimikron ışık 

dalga boyları arasındaki dalga boylarına sahip renkleri görebilir 

(1 milimikron= 1 nanometre= 10 -9 metre). Kırmızı renk; en kısa 

kırılma açısına ve en uzun dalga boyuna sahiptir, mor renk ise 

en büyük kırılma açısına ve en kısa dalga boyuna sahiptir. Diğer 

renkler ise bu ikisinin aralarında yer almaktadır. Işık dalgaları 

kendi başlarına renkli olmayıp, insan gözü ve beyninde renkli 

hale gelerek görünmektedirler. Işık insan gözü tarafından 

algılanarak retinada sinirsel sinyallere dönüşür, buradan optik 

sinir sistemi vasıtasıyla beyne iletilmektedir. İnsan gözü üç 

temel birleştirici olarak bilinen kırmızı, yeşil ve maviye tepki 

vermektedir, diğer renkleri bu üç rengin farklı birleşimleri 

olarak algılamaktadır. Renklerin algılanışı bulundukları dış 

koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Görülen renkler 

“güneş ışığında” farklı, “mum ışığında” daha farklı 

algılanacaktır. Ancak, insanın görme duyusu ışığın kaynağına 
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hemen uyum sağlamakta ve rengi her koşulda aynı renk olarak 

algılamaktadır. 

Diğer duyularımızda da olduğu gibi, tad almak, duymak, 

dokunmak vb. duyumlarının yanı sıra renklerin algılanışı kişiden 

kişiye farklılıklar göstermektedir. Bir rengi soğuk-sıcak, 

heyecan veren- rahatlatıcı veya parlayan-sakin olarak 

algılanabilmektedir. Fakat bu tanımlamalar, kişinin dil, cinsiyet, 

yaş, kültür, ortam veya deneyimlerine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Renkler farklı kişilerde her zaman farklı 

duygular uyandıracaktır. İnsanların gamma ışınına verdikleri 

duyarlılıklar sayesinde birbirlerinden ayırmak mümkündür. 

Bu durumda; aydınlattığı nesnenin algılanmasını sağlayan “ışık” 

araç olarak da tanımlanmaktadır. Kişi bir nesneyi ancak 

gözlerinin ışık tarafından uyarıldığı zaman nesneyi görmekte ve 

renk olarak algılamaktadır. 

Buna göre Işığı tanımlayacak olursak; maddenin atomik 

etkileşim sonucu fiziksel yapısında meydana gelen bir tür enerji 

olarak kabul edilmektedir. Işık kaynağından çıkan her yöne 

dağılmakta olan “ışık” dalgalarla ilerlemektedir. Herhangi bir 

objenin görülebilmesi için objenin kendisinin bir ışık kaynağı 

olması ve objenin üzerine düşen ışığın yansıtılmış olması 

gerekmektedir. Işık, kaynağı olmayan cisimler, objeler ve 

özelliklerine göre üzerlerine düşen ışınların bir kısmını az-çok 
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yansıtmaktadır. İki tür ışık kaynağı vardır: Doğal ve yapay ışık.  

http://www.kameraarkasi.org 

2.1. Renk ve Ton 

Objelerin ışık alan kısımları ile ışık almayan kısımları arasında 

kalan yumuşak renk geçişlerine (orta değerlerin hepsine) ton 

denir. Rengin parlaklık derecesini göstermektedir. Koyu mavi 

renk ve açık mavi rengin birbirinden farklı olması mavi rengin 

aldığı ışık yoğunluğunu belirlemektedir. Işığı az alan taraf koyu 

mavi, ışığı fazla alan tarafsa açık mavidir. 

▪ Açık ton (aydınlık kısım),  

▪ Koyu ton (karanlık kısım),  

▪ Gölge: Objenin zemin üzerine düşen yansıması. 

Değer ve Skala Değer: Herhangi bir rengin “açıklık ve koyuluk” 

derecesidir. Renklere siyah ve beyaz renk ilave ederek rengin 

açık ve koyu değerleri elde edilmektedir. 

Skala: İki rengi birbiriyle karıştırarak elde ettiğiniz renk 

değerleridir. 

2.1.1. Birincil renkler (Ana renkler) 

Birincil renklerin diğer adı ana renklerdir. Renk çemberine 

bakıldığında ana renk bölümünde kırmızı, mavi ve sarı olduğu 

görülür. Bu renklere ana renk ya da birincil renk denmesinin 

nedeni de şudur: Bu renkler doğanın temsili, doğada saf olarak 

bulunmaktadır. Herhangi bir düzenleme ya da karışım yapılarak 
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ortaya çıkmamaktadır. Ana renkleri oluşturan kuvvet, doğal renk 

molekülü olarak bildiğimiz pigmentlerdir. Geriye kalan tüm 

renkler “Ana renkler” olan “sarı, kırmızı ve mavin”’nin 

karıştırılmasıyla oluşmaktadır. 

 

Resim 10. Ana Renkler http://renketkisi.com/renk-cemberi.html 

2.2. Renk Çemberi (İkincil Renkler -Ara Renkler) 

  

Resim 11. Renk Çemberi http://renketkisi.com/renk-cemberi.html 

Renk çemberi dikkatlice bakıldığında üç ana renk olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Bu renkler “sarı, kırmızı ve mavi” renklerdir.  
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ARA RENKLER : (Kırmızı + Sarı = Turuncu ) 

(Sarı + Mavi = Yeşil ) 

(Mavi + Kırmızı = Mor) 

Yeşil: mavi ve sarı rengin karışımından,  

Turuncu: kırmızı ve sarı renginin karışımından  

Mor (violet): mavi ve kırmızı rengin karışımından oluşmaktadır. 

Mor renk için mavi ve kırmızı rengin eşit miktarda karıştırılması 

gerekmektedir. Kırmızı renk çok olursa “Erguvan”, mavi renk 

çok olursa “Lacivert” bulunur.  

 

 

Resim12. Ara Renkler nasıl oluşur? http://renketkisi.com/renk-cemberi.html 
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2.2.1. Tarafsız (nötr) renkler siyah beyaz gri 

Beyaz: Işığı oluşturan renklerin birleşmesi ile oluşmaktadır. 

Siyah: Işığın olmadığı veya nesnelerin ışığı yuttuğu renktir. 

Renksizliktir, nötr renk olarak da tanımlanır. 

Siyah ve Beyaz: Doğada bulunan tüm renkler ana renklerden 

doğmaktadır. Siyah-beyaz ise Renklerin beyaz ışığın prizmadan 

ayrıştırılmasıyla oluşmaktadır. Her bir renk beyazdan 

oluştuğundan, "beyaz" renkten sayılmamaktadır. "Siyah" ise tüm 

renkleri soğurmaktadır, yani renksizliktir.  

 

Resim 13. Siyah ve Beyaz Renklerin Oluşumu http://renketkisi.com/renk-

cemberi.html 

Zıt Renkler Kırmızı ve Yeşil (Mavi + Sarı), Mavi ve Turuncu 

(Sarı + Kırmızı), Sarı ve Mor ( Kırmızı + Mavi), kontrast 

renklerdir. Zıt (kontrast) renkler aynı zamanda birbirini 

tamamlayan renklerdir. Ara renkleri oluşturmak için hangi rengi 

dâhil etmiyorsak o ana renk tamamlayıcısıdır. Sarı-Mor/ Yeşil-

Kırmızı / Mavi Turuncu  
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Resim 14. Zıt (Kontrast) Renkler http://renketkisi.com/renk-cemberi.html 

Sıcak Renkler: Ateşi ve sıcaklığı hatırlatan aynı zamanda da 

yansıtan renklerdir “Kırmızı, Sarı ve Turuncu”. 

Soğuk Renkler: Serinliği ve soğukluğu hatırlatan renklerdir 

“Mavi, Mor ve Yeşil”. 

 

 

Resim 15. Sıcak Renkler/ Soğuk Renkler http://renketkisi.com/renk-

cemberi.html 

Komşu Renkler: İki ana renk birbirine karıştırıldığında ortaya 

çıkan renkle komşu olmaktadır.   
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Bütünleyici Renkler: Sarı-mavi-yeşil, sarı-kırmızı-turuncu, 

mavi-kırmızı-mor komşu renkler.  

Valör: “açık ve koyu” renkler: Hangi renk olursa olsun 

kullanılan renge belli oranlarda siyah ya da beyaz eklenirse o 

rengin tonları elde edilmektedir.  

 

Resim 16. Ostwald Sistemi “Valör” (Meb 2011, Ankara)  

2.3. Renk Perspektifi 

▪ Her rengin bir karakteri vardır. 
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▪ Resme derinlik ve genişlik katarlar, 

▪ Sıcak renkler resim üzerinde bulundukları yeri veya 

cisimleri yakın, soğuk renkler ise uzak gösterir, 

▪ Sıcak renkler resim üzerinde bulundukları yeri veya 

cismi büyük, soğuk renkler ise küçük gösterir, 

▪ Güçlü renkler, zayıf renkleri arka plana atar, yani renkler 

“kırmızıdan maviye” gittikçe etkileri azalır. 

▪ Gri, yeşil ve mor renkler bulundukları yeri veya cisimleri 

oldukları gibi yansıtırlar, uzak ve yakın göstermez, 

pasiftirler. (Meb 2011, Ankara) 

2.4. İnsan Gözünde Rengin Algılanış Sistemi  

Bir nesneden yansıyan ışık göze geldiğinde, göz retina 

üzerindeki ışık algılayıcı fotoreseptörleriyle tepki vererek 

sinyalleri beyne gönderir. Bazı foto reseptörleri “kırmızı, mavi, 

yeşil” gibi dalga boylarına duyarlıdır. Bu sinyaller alınmaya 

başladığında beyin renkleri algılamaktadır. Renk körlüğü ve 

trikromatizma anomalisi bu sinirlerin hasar görmesi sonucu 

oluşmaktadır. 
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Bazı hayvan türleri karanlıkta göremezken, bazılarının görüşü 

mükemmeldir. Kedi ve köpekler renkleri görmezler. Tüm bu 

olaylar optik sinirlerin fonksiyonlarıyla ilgilidir. Işık kornea ve 

gözbebeğinden geçerek, retinanın üzerinde görüntü 

oluşturmakta ve optik siniri uyarmaktadır. 

Resim 17. A. Kornea B. Lens C. Vitrea D. Retina E. Optik sinir  

(Meb 2011, Ankara) 

Birleşik Karışımı: Ekran ışığı olarak da bilinmektedir. Üç temel 

renk; “RGB (Red, Green, Blue)” olarak tanınmaktadır. Buna 

göre insan gözü yaklaşık “400 nm-500 nm” civarındaki dalga 

boylarını mavi olarak, “500 nm- 600 nm” civarındakileri yeşil 

ve “600 nm-700 nm” civarındakileri kırmızı olarak 

algılamaktadır.  



26 | Ö ğ r .  G ö r .  B .  R u h s a r  K A V A S O Ğ L U  

 

Doğadaki bulunan bu renkler üç dalga boyunun farklı 

yoğunluklarda bir araya gelmesiyle elde edilmektedir. Üçünün 

%100 oranında karışımından “beyaz” ışık elde edilmektedir. Her 

bir eleman % 0 oranına indirildiğinde ise ışıksızlık, karanlık 

yani “siyah” elde edilmektedir.  

RGB’nin farklı şekillerde birbirine ilave edilerek daha farklı 

renkler elde etme sanatına “birleşik renk karışımı” 

denilmektedir. Bu teknik bilgisayar ekranında renk oluşturmak 

için kullanılmaktadır. 

 

Resim 18. RGB Renk Sistemi (Meb 2011, Ankara 

2.5. Ayrışık Renk Karışımının Temel Üç Rengi 

Beyaz ışık üç temel rengin % 100 oranında karışımından elde 

edilmektedir. Karışımdan “kırmızı” ayrıştırıldığı zaman” C 

(Cyan)”, “Yeşil” çıkartıldığında “M (Magenta)”, “mavi” 

çıkartıldığındaysa “Y (Yellow) sarı” renk elde edilmektedir. 
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“Ayrışık renk karışımı” Beyaz ışıktan renklerin çıkartılmasıyla 

yeni renklerin elde edilmesi işlemine denilmektedir. Vernik ve 

Boyalar bu teknikle üretilmektedir. Bu karışıma “siyah” da ilave 

edilerek dört renkli baskı renk modeli olan “CMYK” modeli 

elde edilmektedir. 

 

Resim 19. *Cyan = mavi-yeşil karışımı / ** Magenta =  mora yakın bir renk 

(Meb 2011, Ankara) 

2.6. Renk Modeli ve Renk Sistemleri 

“Renk modeli” Renkleri tanımlamak için kullanılır. Basım 

sektörü CMYK modelini kullanır. İnternette bulunan grafikler 

ve imajlarda ve bilgisayar veya LCD ekranlarında RGB renk 

modeli kullanılmaktadır. 

RGB renk modeli: “Kırmızı, yeşil ve mavi” ekranlarda, 

tarayıcılarda, televizyon vb. kullanılmaktadır. 
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CMYK renk modeli: Baskı renkleridir. Matbaacılık alanında 

baskı rengi olarak kullanılan renk modeldir. Renk tanımlamalara 

mürekkebin emilme özelliğine göre yapılmaktadır. 

HCV (tonlamalar, krom, değer-aydınlık): Bu model, insan 

gözünün algılayışına dayanmaktadır.  

 

Resim 20. Renk Modelleri www. epson.com.tr 

2.7. Munsell Renk Sistemi 

1905 yılında Amerikalı A:H:Munsell tarafından önerilen ve 

1945 yılında yeniden gündeme gelen Üç renk özelliğini Munsell 

Renk sistemi tanımlamaktadır; “H ( hue: tonlamalar), C 

(chroma: krom) ve V(value, değer:aydınlık)”. 

Tonlamaları beş temel renge ayrılmaktadır: “Kırmızı (Red), Sarı 

(Yellow), Yeşil (Green), Mavi (Blue) ve Erguvani (P)” ile 10 
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değerinde olan renkler arası ikinci bir boyuttur. Bu değer 

renklerin aydınlık ve karanlık değerlerini ölçmektedir. 

“Beyazdan siyaha” doğru 11 derece olarak tanımlanmaktadır. 

Krom, bir rengin doygunluğunu ölçmektedir, 15 değer seviyesi 

vardır. Munsell sisteminde renkler 3 sembollü gruplar halinde 

gösterilmektedir.  Örneğin, parlak bir kırmızı 5R,4/14, 5R 

tonlamalar 4 aydınlanma ve 14 krom olarak tanımlanmaktadır 

(Poynton, C., 2011). 

 

Resim 21. Munsell Renk Sistemi 

https://www.britannica.com/science/Munsell-color-system 

 

2.8. “Ostwald” Renk Sistemi  

Alman bilim adamı “Ostwald” tarafından 1914’te önerilmiştir. 4 

temel renk ve 8 tonlaması bulunmaktadır. “Deniz Mavisi, Sarı, 

Deniz Yeşili, Kırmızı” ve bu renkler de kendi aralarında 24 

renkli bir daire yaratacak şekilde ayrılmaktadır (Poynton, C., 

2011). 
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Resim 22. Munsell Renk Sistemi 

https://www.britannica.com/science/Munsell-color-system 

2.9. CIE Renk Modelleri 

Model ''Commission Intenationale de Eclairage'' tarafından 

üretilmiştir.  İnsan gözünün “RGB” modeline verdiği tepkiye 

dayanmaktadır. İnsanın renk algılayışını düzgün bir biçimde 

gösterebilmesi için tasarlanmıştır. Bu renkler herhangi bir 

tarayıcı, monitör ve yazıcılarda aslına uygun olarak 

üretilebilmektedir. Bilgisayarda rahatça kullanımları mümkün 

olduğundan daha geniş bir renk yelpazesi oluşturulabilmektedir.  

2.10. CIE XYZ 

1931’de “CIE”, “Norm Renk Sistemi” denilmektedir. “XYZ” 

renk sistemini geliştirmiştir. “XYZ” renk sistemi genelde bir 

yelkenin siluetini andırır ve iki boyutlu grafikle temsil 

edilmektedir. Yatay “x koordinatı”, bir rengin kırmızısının 

içeriklerini ve dikey “y koordinatı” ise yeşilin içeriklerini 

göstermektedir. Renklerin tayfı koordinatlar boyunca ilerledikçe 
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azalmaktadır. Bu modelde aydınlık gösterilmemektedir (Poynton, 

C., 2011). 

 

Resim 23. CIE 1931 renk uzayı kromatiklik diyagramı. 

https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#/media/File:CIE1931xy

_blank.svg 

2.11. CIE L*a*b 

Bu üç boyutlu modelde, algılanan renklerin farklılıkları 

renklerin değeri olarak ölçülmüş uzaklıklara denk gelmektedir. 

“CIE XYZ” modelinin güçlendirilmiş halidir.  

“a” ekseni “yeşilden (-a) kırmızıya (+a)” ve “b” ekseni 

“maviden (-b) sarıya (+b)” doğru gitmektedir. Aydınlık (L)  

aşağıdan yukarıya gidildikçe azalmaktadır. Renkler rakamsal 

değerlerle ifade edilmektedir. “CIE L*a*b” modeliyle, rengin 

aydınlanması (L), tonlamaları ve doygunluk (a,b) tek tek 

incelenebilir. “XYZ” modeline oranla, “CIE L*a*b” renkleri 
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insan gözünün algıladığı renklerle daha uyumludur. Sonuç 

olarak görüntünün genel renge, görüntüye veya görüntünün 

aydınlığına dokunmadan değiştirilir. “CIE L*a *b” tertibattan 

bağımsız olduğundan, “RGB”’den “CMYK”’ye veya 

“CMYK”’den “RGB”’ye geçildiğinde, software (yazılım) 

değişikliği önce “CIE L*a*b” tarafından yapılması talep 

edilmektedir. 

 

Resim 24. “CIE L*a * b” https://en.wikipedia.org  

2.12. HSL Renk Modeli 

“RGB” modeline benzemektedir. “HSL hue” (tonlamaları)”, 

“saturation” (doygunluk) ve “luminance” (aydınlık)” ifadelerini 

temsil etmektedir. Model, bazı bilgisayarlar tarafından 

desteklenmektedir. Daha az yaygın bazı modeller “HSB” 

(tonlamaları, doygunluk, aydınlık) ve “HCL” (tonlamaları, krom 

ve aydınlık)” modelleri de “HSL” kapsadığı modellerdir. 
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Resim 25. PhotoShop renk seçicisi, https://en.wikipedia.org 

“SB, RGB, LAB ve CMYK” modellerinde bir rengin rakamsal 

değerlerini göstermektedir. 

RGB modeli “kırmızı, yeşil, mavi” bilgisayar ekranları veya 

katodik televizyon tüpleri gibi, doğrudan emilimle çalışan 

tertibatlar da kullanılmaktadır. Doğada mevcut bulunan tüm 

rengi elde edebilmek için üç birincil rengi karıştırmaktadır. Her 

bir renk “% 100” oranında karıştırıldığında “beyaz” ve” % 0” 

oranında karıştırıldığında “siyah” elde edilmektedir. 

RGB renk değerleri tüm tarayıcılarda desteklenir. Bir RGB renk 

değeri şu şekilde belirtilir: “RGB (kırmızı, yeşil, mavi)”. Her 

parametre “(kırmızı, yeşil ve mavi)”, rengin yoğunluğunu “0 ile 

255” arasında bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, “mavi” 

parametre en yüksek değerine “(255) ve diğerleri 0'a” 

ayarlandığından “RGB (0, 0, 255)” “mavi” olarak işlenmektedir. 
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“CMYK” modeli: Matbaa sektöründe boya üretiminde renkler 

bazı dalga boylarının emilmesi ve diğerlerinin de yansıtılması 

yoluyla elde edilmektedir. 

Üç birincil renk “RGB”, karıştırıldıklarında “beyaz” elde 

edilirken, üç birincil “CMY” renginin karışımı sonucunda 

“siyah” elde edilmektedir. Mürekkepler saf renkler 

üretemeyeceklerinden, siyah (K) ayrı bir renk olarak eklenmiştir 

ve modelin adı “CMYK” olarak değiştirilmiştir. Yeniden 

üretilebilen renk gamması RGB modeline oranla daha az 

olduğundan, “RGB” verileri “CMYK’ya aktarıldığına renkler 

daha soluk görünmektedir. 

Photo YYC (Photo CD):  

Kodak’ın Photo CD teknolojisi, fotoğrafları televizyon ekranına 

yansıtabilmek için tasarlanmıştır. Yüksek kalitesi sayesinde bu 

sistem birçok ticari uygulamada da kullanılmaktadır. 
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Resim 26. Photo YYC (Photo CD (Meb 2011, Ankara). 

Photo CD renk modeli olarak PhotoYCC’yi kullanmaktadır. Bu 

RGB verilerini tek bir ışık ve iki renk sinyaline 

dönüştürmektedir. Gümüş nitrat film görüntülerini, gerçeğe 

uygun biçimde üretmektedir. Aynı zamanda verilerin televizyon 

sinyallerine dönüştürülmesi için gerekli bilgileri içermektedir. 

2.13. Renk Üretim Serisi 

Işık içinde milyonlarca renk barındırmaktadır. Fakat bu 

renklerin her biri bilgisayar veya basım mürekkebi tarafından 

üretilememektedir. 

Üç birincil renk olan “RGB” rengini kullanan bilgisayarlar ve 

tarayıcılar, renkli yazıcılar ve “CMY” birincil renklerini 
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kullanan diğer baskı aletlerinin her birinin farklı bir renk serisi 

bulunmaktadır. 

En düşük üretim kapasitesi “CMY”’nin dir. Bir bilgisayar 

ekranında mükemmel görünen RGB renkleri, “CMY”’ye 

çevrildiklerinde çok daha karanlık görünmektedirler. Bunun 

nedeni ise ekrandaki görüntünün “CMYK”’de üretilemeyecek 

renkler kapsamasından kaynaklanmaktadır. 

2.14. Baskı Renklerinin Üretimi 

  

Resim 27. Renk Ayrımı (Meb 2011, Ankara) 

Baskılarda gri tonlamasının eksiksiz olması için “beyaz”dan tüm 

ara “gri “tonlarını içerek “siyaha” ulaşmasıdır. Yani bir 

fotoğrafın renklerinin içinde bulunan “gri” rengindeki küçük 

değişimlere “sürekli ton” denir. Baskıda bu etki, yazıcılarda “üç 

birincil çıkartma” renkli mürekkep setine yani çalışılmış renkli 

mürekkepler de denen “(C) Cyan, (M) magenta ve (Y) sarı) 

renklerine (S) siyah” mürekkep eklenmesiyle elde edilmektedir. 

Çalışılmış renkli mürekkepler yarı saydam olduklarından, yarı 

boyalı “Cyan” bir nokta üzerine basılan yarı boyalı “sarı” bir 

nokta “yeşil” görünecektir. Yoğun renk bulunan bölgelerde 
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böyle çok nokta vardır, az renkli bölgelerdeyse az nokta 

bulunmaktadır. Bu şekilde değişik derecelerde renkler elde 

edilebilmektedir. 

2.15. Çalışılmış Renkler ve Spot Renkler 

“CMYK” renklerini çoğu baskı sistemi işlemlerinde doğadaki 

renkleri üretebilmek için kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise 

spot renkli baskı (kişileştirilmiş renkler) kullanılmaktadır. Spot 

renkler özel mürekkeple hazırlanan renklerdir. “Spot renkler” 

kusursuz üretilmesi gereken veya “CMYK” ile üretilmesi zor 

olan renkler örneğin; firma logoları veya özel efektler için 

kullanılmaktadır. “Pantona” ve “FocolTOne” renk sistemleri 

spot renkleri seçmenin mümkün olduğu örnekleri 

seçmektedirler. “Spot renkler” programlar tarafından doğrudan 

ayırt edilebilmektedir. 

 

Resim 28. Pantona ve FocolTone Renk sistemleri  (Meb 2011, Ankara) 
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2.16. Çalışılmış Renkler ve Renklerin Ayrıştırılması 

 

Resim 29. Çalışılmış Renkler  (Meb 2011, Ankara) 

Teorik olarak, üç çıkartma rengi “Cyan (C), sarı(Y) ve magenta 

(M)”, %100 oranında karıştırıldığında anahtar renk olan “siyah” 

elde edilir. Mürekkep saf olmadığından saf bir “siyah” elde 

edilmesine izin vermediği görülmektedir. Bu yüzden, basım 

sektörü ayrıca anahtar renk olarak kabul edilen siyah 

“K(siyah=anahtar renk)” rengi ekleyerek dört renkli bir sistem 

oluşturmaktadır. Sürekli renk geçişlerinin bulunduğu doğal 

görüntüler elde edebilmek için dört renk için dört farklı baskı 
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levhasına ayrılmaktadır. Renklerin ayrıştırılması prensibi, 

“RGB” ekleme ve “CMYK” çıkartma renkleri arasındaki 

tamamlayıcı ilişkiyi kullanılmaktadır.  

2.17. ''Trapping'' Alt Tabakanın Kaplanması ve 

Tabakaların Üst Üste Yerleştirilmesi 

Baskı mürekkebi yarı şeffaftır. Bu yüzden, bazı baskı işlemleri 

tabakların yardımıyla yapılmaktadır. Örnek verecek olursak; 

“mavi” bir tabaka üzerine “sarı” harfler basılmak istendiğinde, 

“mavi” renk yalnızca “sarı” harflerin bulunduğu noktalarda 

kaldırılır. Eğer “sarı” harfler “mavi” fonla aynı tabakaya 

basılırsa renkler karışmakta ve ortaya “yeşil” renk çıkmaktadır. 

Bu operasyonun adı “alt tabakadaki rengin çıkartılması” adı 

verilmiştir. 

 

 

Resim 30. Trapping (Solda) Tabakanın kaplanması (Sağda) Üst baskı(Meb 

2011, Ankara) 

İçinde “CMYK” bulunan levha, “mavi” bir tabaka üzerine 

basılırsa levhanın hareket etmesiyle “mavi” tabaka ile “bordo” 
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renkler arasında boşluklar bırakır ve bunun kesinlikle önlenmesi 

gerekmektedir. Bunun kontrolü için “CMYK” rengi bulunan 

alanı genişletmek gerekmektedir. Bu işleme “Trapping” denir ve 

bu işlemle “beyaz” zemini açığa çıkaran boşlukların kalması 

önlemektedir. “Trapping” işlemi yapılmazsa levhanın çok hafif 

bir şekilde oynaması durumunda dahi “beyaz” zemin ortaya 

çıkacaktır. 

2.18. Moiré Etkisi  

Baskıda, renk farklılıkları ''yarı renk noktaları'' diye adlandırılan 

noktalar tarafından elde edilmektedir. Basılan noktalar, CMYK 

levhaları sayesinde görüntüyü oluşturmak üzere üst üste 

gelmektedir. Bu noktaları oluşturmak için, fotoğraf çekimi 

sırasında, değişik boyutlardaki noktalardan oluşmuş bir görüntü 

veren, sık bir retina kullanılmaktadır. Yarı boyaların dijital 

hazırlanışı ise her bir nokta birçok küçük noktadan 

oluşmaktadır. Retinatur yönteminin yan etkilerinden biri, 

noktaların merkezde fazla yoğunlaşmasından (%50 civarında) 

kaynaklanmaktadır. Bu işleme “nokta kazancı” denilmektedir. 

Bu etki “retinatur” den önce görüntünün merkezindeki ışığın 

arttırılmasıyla engellene bilinir. 
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Resim 31. “Moire Efekti” (Meb 2011, Ankara) 

Fotoğrafların tümü baskı levhaları üzerindeki noktalardan 

oluşmaktadır ve üst üste geldikleri zaman “Moirè efekti” denen 

bir interferans (birbirine karışma) yaratmaktadır. Levhalar doğru 

açıda olduklarında veya fotoğrafın kendisi doğru bir retinaya 

sahipken de “Moirè” retinaları meydana gelebilmektedir. 

(Hareketli bir kumaş veya tuğla bir duvar gibi ). Bu durumun 

engellenmesi için, bütün levhaların hafifçe döndürülmesi 

gerekmektedir. 

2.19. UCR (alttaki rengin çıkarılması) ve GCR (gri 

öğesinin yerine konması) 

Siyah ve diğer üç renge (siyahın ögeleri olan) göre, renkleri 

ayrılma işlemi, renklerin üst-üste basılmasını kolaylaştırmak için 
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iki ayrı teknikte gerçekleştirile bilinir. UCR(alttaki rengin 

çıkarılması) ve GCR (gri öğesinin yerine konması).  

• UCR (alttaki rengin çıkarılması): Günümüzde baskı 

sistemlerinde kullanılan mürekkepler dört “CMYK” 

rengini bir önceki renk kurumadan üstüne basılabilme 

özelliğine sahip değildir. Bu sorunu aşabilmek için, 

yazıcılar “UCR (undercolor removal, yani alttaki rengin 

kaldırılması)” yöntemini kullanmaktadırlar. “CMY” 

mürekkebini meydana getiren renkler “siyah” rengin 

basılacağı yerlerden kaldırılmaktadır. Bu alanların 

çıkarılması kolay bir işlem değildir ve her baskı firması 

farklı bir teknik kullanmaktadır. 

• GCR (gri öğesinin yerine konması): “UCR” tekniği gibi, 

“GCR” de “griyi” elde etmek için kullanılan alternatif bir 

yöntemdir. “CMY” mürekkepleriyle basılan “gri” 

bölgeler, “siyah” yarı rengiyle basılmaktadır. 

 

Resim 32.  UCR(alttaki rengin çıkarılması) ve GCR (gri öğesinin yerine 

konması). (Meb 2011, Ankara) 
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3. RENKLERİN ETKİLERİ VE RENK ŞEMALARI 

Adaptasyon (uyarlama): İnsanın renk algılaması sürekli değişim 

içindedir. İnsan gözü çevre koşullarına uygun olarak rengi 

algılar ve renk ve ışık değişimlerine adapte olunur. 

Karanlığa adaptasyon: Aydınlık bir odadan karanlık bir odaya 

girildiğinde, gözler yavaş yavaş karanlığa alışmadan etrafını 

seçmesi zordur. Bu olay karanlığa adaptasyon ismini alır.  

Işığa adaptasyon: Bu bir öncekinin tam tersidir. Karanlık bir 

ortamdan aydınlık bir ortama geçildiğinde gerçekleşmektedir. 

Kromatik adaptasyon: Gözlük takıldığında, ilk önce her şey 

merceklerin rengindeymiş gibi görünse de bir süre sonra rengin 

farkına varılır. Bu kromatik adaptasyondur.  

Işığın sabitliği: İnsan gözü belli bir renge alıştığı zaman, ufak 

yoğunluk farkları, ışığın algılanışını değiştirmeyecektir. Bu 

ışığın sabitliği özelliğidir. Aydınlatma değişse de renk yine aynı 

şekilde algılanacaktır 

3.1. “Tonalite kontrastı” ve “komplementer 

(tamamlayıcı) kontrast” 

Tonalite kontrastı: Aynı renk etrafındaki renklere bağlı olarak 

herkes tarafından farklı gözükebilmektedir. Örneğin: “turuncu”, 

“kırmızı” bir zemin üzerinde daha “sarı” gözükürken, “sarı” bir 

zeminde daha “kırmızı” görünecektir. 
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Resim 33.  Tonalite kontrastı ve komplementer (tamamlayıcı) kontrast . 

(Meb 2011, Ankara) 

Komplementer kontrast 

Komplementer (tamamlayıcı) renkler: boyalar belli oranlarda 

karıştırıldığında nötr bir renk veren, renk çiftleridir. Nötr bir 

“griyi” özel bir zemine koyduğumuzda, bu rengin kendi 

komplementer rengine doğru kaydığı gözlemlenmektedir. 

Örneğin, aynı “gri” ölçeğini “mavi” bir zemine koyduğumuzda, 

“gri” “turuncuya” yakınlaşacak, “turuncu” bir zemin 

üzerindeyse “maviye” yakınlaşacaktır. 

 

Resim 34.  Komplementer kontrast (Meb 2011, Ankara) 
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Işıklı kontrast ve kromatik kontrast 

 

Resim 35.  Işıklı kontrast ve kromatik kontrast (Meb 2011, Ankara) 

Işıklı kontrast 

Doğal bir “gri” önce “parlak gri” bir zemin, daha sonra da 

“siyah” bir zemin üzerinde, ilkinde ikincisinden daha açık 

duracaktır. 

 

Resim 36. Işıklı kontrast (Meb 2011, Ankara) 

Kromatik kontrast: Alçak kromatik seviyeli bir “turuncu” önce 

daha yüksek seviyeli bir “turuncu”nun, ardından renksiz bir 

“grinin” üzerine konulduğunda, ikinci durumda ilkinden daha 

parlak duracaktır. 
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3.2. Renk ve tonalite şemaları 

Renkler aralarında görünüşlerine göre farklılık gösterirler. 

Ancak aralarındaki benzerlik ve farkları anlamak için itinalı 

tanımlayıcıların yardımına ihtiyaç duyarlar. “Renk şemaları 

“renkler arasındaki ilişkileri tanımlamaya yaramaktadır. Ancak 

bazı “renk şemaları”, tonaliteye veya renklerin derecesine bağlı 

olmaktadır. “Komşu renkler”, renk dairesindeki “komşu 

tonaliteler”dir. 

 

Benzer renklerse 

birbirlerine yakın 

bulunan ve renk 

dairesinde “komşu 

olmayan” renklerdir. 

Orta renkler, renk 

dairesinde, aralarında 90 

derecelik bir açı bulunan 

renklerdir. “Zıt renkler” 

uyuşmayan 

komplementer renkler 

ise renk dairesinde 

birbirlerinin tam 

karşısında bulunan 

renklerdir 
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3.3. Tona Göre Renk Şemaları 

Farklı tonalitelere bağlı renkler tonla oynanmasıyla “aydınlık ve 

kromatik” uyumlu hale getirilebilirler. Bazı şemalar “tona” 

bağlıdır. Aynı “tona” sahip şemalar; “eş tonlu şemalar”, “benzer 

tona sahip şemalar”; b”enzer tonlu şemalar” ve “büyük ton 

farklılıkları bulunan şemalar”; “kontrast (karşıt) ton şemaları” 

olarak adlandırılırlar. 

 

Eş ton renkleri 

 

Benzer ton renkleri 

  

Kontrast (karşıt) ton renkleri 

Resim 37. Eş, benzer kontrast ton renkler (Meb 2011, Ankara) 
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3.4. Johannes Itten’in Renk Şeması Teorisi 

1961 yılında ressam ve renk teorileri öğretmeni “Johannes 

İtten”, kendi “Renk Teorisi”’ni yayınladı. Burada, “tonun 

“üzerinde özellikle durarak, renkleri uyuşturma işlemini 

tanımlamıştır. “Üç birincil renk”, “turkuvaz”, “magenta” ve 

“sarı”dan yola çıkarak, “12 tonlu” bir renk dairesi tasarlamıştır. 

“Komplementer renkleri” iki renkli uyum olarak tanımladı. “Üç 

renkli uyumu” eş kenar bir üçgenin, “dört renk uyumunu” bir 

karenin, “beş renk uyumunu” bir beşgenin ve “altı renk 

uyumunu” bir altı genin köşeleriyle gösterdi. Bu şema renk 

uyumunu anlayabilmek için kullanılmaktadır. 

 

Resim 38. Johannes Itten’in Renk Şeması (Meb 2011, Ankara)  
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4. RENKLERİN ÖZELLİKLERİ VE UYUMLARI 

4.1. Rengin Özellikleri  

Rengin üç özelliği “tonlama (renk derecesi), aydınlık ve 

doygunluk”tur. 

Tonlama: “Tonlamalar” renklerin “kırmızı”, “sarı”, “yeşil”, 

“mavi” veya bunların arasındaki herhangi bir birleşimden 

meydana gelen “ara renkler” şeklinde sınıflandırılmasını 

sağlayan özelliktir. “Ton” farklılıkları, gözün algıladığı ışığın 

dalga boyundaki değişimlere bağlıdır. Tonlamalar görsel olarak 

“kırmızıdan yeşile, maviye ve yeniden kırmızıya” dönen bir 

renk dairesi şeklinde gösterilmektedir.  

Aydınlık: Aydınlık rengin “koyuluğu ve açıklığını” belirtir. 

Aydınlık oranını ışığın değdiği fiziksel yüzeyin yansıtma 

derecesi belirler. Aydınlık arttıkça, renk daha açık olur.  

Doygunluk: Doygunluk rengin parlaklığıyla ilgilidir. Bir rengin  

“aynı aydınlıkta” ve “renksiz bir griye” oranıyla ölçülür. 

Doygunluk azaldıkça renk “griye” yaklaşır. Doygunluk sıfır 

olduğunda renk “gri”dir. 

4.1.1. Kromatik ve akromatik renkler 

“Akromatik renkler” “beyaz, siyah ve gri”dir.  Renk özellikleri 

ve doygunlukları yoktur. “Kromatik renkler” “renk” olarak 

algıladıklarımızdır; “beyaz”, “siyah” ve “gri” olmayanların 

tümüdür. 
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Resim 39. A: Tonlama B: Aydınlık C: Doygunluk 

(https://www.kameraarkasi.org) 

4.1.2. Renk dairesi ve ara (tamamlayıcı) renkler  

Renk dairesi üç birincil renk “kırmızı”, “yeşil”, “mavi” ve “üç 

birincil ışık” “sarı”, “turkuaz”, “magenta” arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Örneğin, “magenta” iki komşu renk “kırmızı” 

ve “mavinin” birleşmesinden oluşmaktadır. Aynı şekilde “sarı” 

ve “turkuaz” da, birleşerek “yeşil” meydana getirirler. Renk 

dairesinde birbirine “zıt renkler ara (tamamlayıcı)” renklerdir. 

“Yeşil”in tamamlayıcı rengi “magenta”dır. Örneğin, çektiğiniz 

resimde fazla “yeşil” renk mevcutsa, bu etkiyi, onun 

tamamlayıcı rengi olan “magenta” (RGB modeline göre kırmızı 

ve mavi)  eklenerek azaltılabilir. Tersine, “turkuazı” (RGB 

modelindeki yeşil ve mavi) azaltarak, “kırmızı” 

açılabilmektedir. 
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Resim 40. Renk dairesi ve ara (tamamlayıcı) renkler 

(https://www.kameraarkasi.org) 

4.1.3. Rengin sıcaklığı  

Rengin sıcaklığının ölçümü, bir nesneye baktığımızda, ışığın 

durumunu objektif değerlerle belirleyebilmek için 

kullanılmaktadır. Rengin sıcaklığı “Kelvin”’le ölçülmektedir. 

Tüm ışığı emen “siyah”, hayali bir nesneyi temel alır. Renk 

sıcaklığı, ışık saçan ve bir enerji oluşturan “siyah” bir cismin, 

belirli bir kaynaktan (bir lamba gibi) çıkan enerjinin rengine eşit 

bir renk yansıtabildiği sıcaklıktır. Örneğin öğlen vakti güneş 

yaklaşık “5000 Kelvin”; sabah ve akşam saatlerindeyse “4000 

Kelvin”’dir. Floresan bir lamba “6500” Kelvin ve bir bilgisayar 

ekranı da genellikle “6500” Kelvin’dir. 

Rakam azaldıkça, renk “kırmızı”ya, arttıkça “mavi”ye yaklaşır. 

Bu aynı giysinin niçin normal durumda ve floresan lamba 

ışığında farklı göründüğünü açıklanmaktadır. 
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4.1.4. Renklerin ölçümü   

Herkesin renk algılayışı farklıdır. Çevrenin de bizim 

algılayışımız üzerinde çok etkisi vardır. Öyleyse renkler 

hakkında diğer kişilere kesin bilgiler vermek nasıl mümkün 

olabilir? Renkler elektromanyetik dalgalar olduğundan fizik 

yasalarına göre karşılaştırmak mümkündür. Fotoğrafların 

aydınlatılması için standart bir ışık kaynağı belirleyerek 

başlayalım.  Bazı standart kaynaklar belirlendi, bulutların ve 

gökyüzünün etkisi dikkate alınmadan ortalama güneş ışığına 

karşılık gelen bir ışık kaynağı gibi (5000 Kelvin ışık sıcaklığı). 

Bir rengi ''Spektrofotometre'' adlı bir aygıtla ölçmek 

mümkündür. Bu cihaz, örneğin araba renklerinin tanımlanması 

gibi durumlarda, renklerin tam istenilen renkte olup olmadığının 

kesinleştirilmesi için kullanılmaktadır.  

4.1.5. Kalibrasyon (çap ayarı) ve netleştirme   

 

Resim 41. Kalibrasyon (çap ayarı) ve netleştirme  

(https://www.kameraarkasi.org) 
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Bilgisayar ekranı, tarayıcı ve yazıcı gibi tertibatlarının 

çoğunlukla bir renk üstünlükleri vardır. “Kalibrasyon” birbirine 

bağlı tertibatlarında “renklerini”, “renk sıcaklığını”, “gamma 

rengi”nin dengelenmesini ve diğer özelliklerin ayarlanmasını 

saptamak amacıyla yapılmaktadır. Kalibrasyon verileri 

kaydedildikleri takdirde diğer tertibatların kontrolü sırasında da 

“dış veri (output)” olarak kullanıla bilinmektedir. Diğer 

tertibatlar verilerini aldıkları zaman o tertibatlarında renk 

ayarları düzenlenebilir. Bu işleme “belirginleştirme/netleştirme” 

denir. Renklerin kontrolü için tasarlanan sitemlere örnek olarak 

“Apple’ın ColorSync’i” ve “Kodak’ın KCMS’ini” 

gösterilmektedir. 

4.1.6. Bilgisayar ekranında renklerin dengeli biçimde 

yerleştirilmesi (gamma düzeltmesi)   

Gamma, girdi (input)- çıktı (output) arasındaki ilişkinin 

rakamsal ifadesidir. Örneğin, bilgisayar ekranında bir görüntü 

ancak elektrik basıncının ani bir artışı sonucunda aydınlanır. 

Nötr griler asıl nesneye göre “daha koyu” veya “daha açık” 

olabilirler. Yazıcılarda ve tarayıcılarda da grinin tonu aynı 

şekilde değişeceklerdir. Griler (RGB’de grinin birincil renklerin 

aynı oranda karıştırılmasıyla elde edildiğini unutmayalım) 

kırmızı, yeşil veya mavi ağırlıklı grilere dönüşebilirler. Bu 

olaylar, gamma değerini kontrol eden bir program tarafından 

düzeltilebilir.  
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Eğer girdiden (input) çıktı (output) toplam gamma oranı “1” ise, 

elde edilecek dereceler girilen (input) tarafından belirlenenlerle 

aynı olacaktır. Televizyon yayınlarında, ekrana doğru derecenin 

yansıması için, gamma düzeltmesi uygulanır.  

4.1.7. Apple ColorSync  

 

Apple’ın 

ColorSync, 

Kodak’ın KCMS ve 

renk kontrolü için 

tasarlanmış diğer 

sistemler, her 

tertibatın 

özelliklerini 

kaydeden bir tertibat 

profili yaratırlar. 

Bazıları buna bir de 

gamma yönetimi 

için ayrıca bir profil 

ekler.  

 

CIE renk modeline (bir temel renk modeli) göre tasarlanan 

Apple ColorSync,  tertibatlar arası rengi ayarlar ve her tertibat 

tarafından kullanılan RGB veya CMYK gibi renk ifadelerinin 

değişik özelliklerini kontrol eder.  
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5. RENKLERİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

5.1. Dünya Kültürlerinde Renk  

Farklı kültürlerde "yeşil" renk günümüzde ekoloji kavramının 

doğanın rengi olarak kabul edilmektedir Oysaki yeşil Ortaçağ’da 

büyük felaketlerle ve doğal afetlerle özdeşleştirilmiştir. 

“Erkeksi” bir renk olarak algılanırdı. Mesela, Hristiyanların 

bazıları yıllarca yeşil giyişlerden kaçınmıştırlar. Çünkü onlara 

göre yeşil renk ilkbaharı ve bunun uzantısı olarak pagan 

dinlerini temsil etmekteydi. Ama yeşil rengi yıllar içerisinde bu 

olumsuz sıfatlarından kurtularak “belirsizliğin” rengi haline 

dönüşmüştür.  

Amerikalı İrlandalılar için yeşil renk bir halkın ve ulusun 

simgesi haline gelmiştir. İrlanda’nın en büyük azizi olarak 

bilinen Saint Patrik’in doğum gününde her yıl  Chicago River’in 

sularına yeşil boya dökülmektedir. Yine yeşil renk İngiltere’nin 

Yorkshire bölgesindeki tarlaların rengi İngiltere’de iki ayrı 

siyasi akımın simgesi haline gelmiştir. Paris’te çalışan çöpçüler 

1979 yılından beri yeşil renkli giysiler giymekte ve yeşil 

renkteki süpürgelerle çalışmaktadır. Amaç çöpçülük mesleğine 

daha çevreci ve daha dinamik bir kimlik kazandırıldığı 

düşünülmektedir. Kırmızı renk ise politikadan tutun dine kadar 

hemen hemen tüm alanlarda tutkuyu simgelemektedir. Eski 

Yunanlılarda ise kırmızı “erkeksi” kimliğe sahip ve savaş tanrısı 

Ares ile özdeşleştirilmiştir. Oysaki ilkel kültürlerde kırmızı renk 

“dişi ilke”nin rengi olarak bilinmektedir. Çünkü biliniyor ki 
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toprak ana ilkel insanlara ilk Neolitik figürleri gerçekleştirmeleri 

için aşı boyasını sunmuştu. Hristiyanlık döneminde de 

kırmızının önemli bir dinsel sıfatı olduğu bilinmektedir. Buna 

göre Hz. İsa’nın ve Hristiyanlık uğruna hayatını yitiren tüm 

kurbanların kanını simgelendiği söylenmektedir. Antic Roma’da 

olduğu gibi günümüzde “Kırmızı” renkli gelinlikler Çin’de de 

evlilik töreni sırasında gelinlere giydirilmektedir. Katoliklerin 

Papa’dan sonra gelen en büyük din adamları olan kardinallerin 

Hz. Isa’nın kanını hatırlatması için özellikle “kırmızı” giysiler 

giydikleri bilinmektedir. Batı Asya toplumlarındaysa gelin; 

“kırmızı ve pembe” renklerle simgelenmektedir. Pembe renk 

evlenmeden önceki gelini, “kırmızı” renk ise evlendikten 

sonraki gelini tanımlamaktadır. Bu anlayış eski Türklerde de 

mevcuttur. Eski dönemlerde gelinler “kırmızı” renkte gelinlik 

giydikleri söylenmektedir. Yine “Kırımızı” renk için Tunç 

çağından kalma mezarlarda ölünün yanında bulunan çeşitli 

kaplar içerisinde bolca “kırmızı” boyanın bulunması 

hayatlarında önemli yer tuttuğunun göstergesidir. Eski 

Mısırlıların yaşadığı dönemde camın büyük önemi olduğu 

bilinmektedir ve o dönemde bir “kırmızı” cam parçasının hakiki 

bir yakut parçasıyla eş değerde olduğu bilinmektedir. İspanyol 

kökenli Amerikan toplumlarında “Santos” adı verilen bir tür 

dinsel ağaç heykelleri vardır ve çok yaygındır. Santosların 

boyanmasında ilginç olan bir durum vardır bu da bu heykellere 

kırmızı renkte boya yerine insan kanı sürülmektedir. “Mavi” 

dinginliği ve sakinliği simgelemektedir. Mısır’da en önemli 
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tanrılardan biri olan Aton’un derisinin renginin de  mavi olduğu 

söylenmektedir. Tarih boyunca “unutma beni” çiçeğiyle 

özdeşleşen mavi renk sadakatin de simgesi haline gelmiştir. Eski 

bir İngiliz geleneği olarak gelinin evlilik töreninde elbisesinin 

üstünde “mavi” renkli kurdele ve “mavi” safir taşından yapılmış 

yüzük taşıdığı söylenmektedir. Ortaçağda gerçekleştirilen birçok 

dini temalı resimde Meryem Ana’nın kıyafetinin “mavi” renkte 

çizildiği görülmektedir. “Mavi” renk gökyüzünün rengi olduğu 

için cennetin, barışın, iyiliğin ve acımanın da simgesi haline 

gelmiştir. Araplar “mavi” renkli taşların kan akışını 

yavaşlattığına inanmaktadırlar. Bu yüzden de nazar boncukları 

“mavi” renklidir. Türkler için mavinin önemi çok büyüktür. 

Özellikle “Turkuaz mavisi” “Türk Mavisi” olarak 

isimlendirilmiş bir mavidir. Osmanlı tarihi yakından 

incelendiğinde “mavi “renk “yeşil” renkten sonra gelen en 

önemli renk sayılmaktadır. Üst mevkilerde görev alanların 

kıyafetlerinin açık “gök mavisi” olduğu görülmektedir ve bu da 

“mavi” rengin önemini vurgulamaktadır. “Siyah” renk her türlü 

korkunun sembolü olarak görülmektedir. “Siyah” renk genelde 

“hareketsiz/ durağanlıkla” özdeşleştirilmektedir. Ancak aynı 

zamanda “korku ve tehdidin” de simgesi olarak görülmektedir. 

Asırlar boyunca “siyah” renk ile “güç ve iktidar” her zaman yan 

yana olmuştur. Dolayısı ile Polis, hâkim ve hakemlerin 

giysilerinde “siyah” rengin hâkim olduğu görülmektedir. Eski 

uygarlıklara bakıldığında “siyah” rengin her zaman yeraltı 

tanrılarıyla özdeşleştirildiği görülmektedir. Bu süreçte yaşayan 
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tüm toplumlarda “acının ve ölümün” simgesi haline gelmiştir. 

Birçok ilkel toplumlarda o dönemlerde ölen insanların yüzü “kül 

ile siyaha” boyanırdı. Böylece onların “kötü ruhları” görmekten 

korunacakları düşünülmekteydi. Modern toplumlarda “siyah” 

renk, özellikle moda sektöründe zarafetin ve dengenin unsuru 

olarak ele alınmaktadır. Birçok modacıya göre “siyah” ayakları 

yere basmanın, asaletin ve bilgeliğin rengi olarak 

belirtilmektedir. Mısır’ın kutsal hayvanı siyah kedidir. Ancak 

“siyah” renkteki kedinin birçok toplumda uğursuzluk sembolü 

olarak görülmektedir. “Sarı” renk iki anlam ifade eden 

renklerden biridir. İlk anlamı zenginlik, ikinci anlamı tehlike ve 

hastalıktır. Aynı zamanda “altın rengi” olmasından dolayı ise 

“sarı” renk zenginliği sembolize etmektedir. Bu nedenle 

zenginliğiyle ünlü olan Çin İmparatorları festivallerde ve kutsal 

günlerinde “sarı” renkli kıyafetleri tercih etmektedirler. “Sarı” 

renk barındırdığı mikrop ve hastalık nedeniyle karantinaya 

alınan gemilerde “sarı” bayrak çekilmektedir. Bazı düşünürlere 

göre İncil’den hareket ederek sarı rengin ihanetin ve tehlikenin 

simgesi olduğunu iddia edilmiştir. Bazı düşünürlere göre ise 

“sarı” renk dikkat çekici bir özelliğe sahiptir denilmektedir. Bu 

yüzden tehlikeli durumlarda kullanılan trafik işaretleri “sarı” 

renktedir. Birçok ülkedeki ticari taksinin “sarı” renk olmasını da 

dikkat çekmek amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. “Sarı” Ortaçağ 

Avrupa’sında lanetlilerin rengi olarak belirtilmiştir. “Beyaz”, 

çeşitli kültürlere göre en fazla farklı mesajları içeren renk 

olduğu görülmektedir. Batı dünyasına bakıldığında her zaman 
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saflığı, bekâreti ve temizliği simgelemektedir. Eski Roma 

döneminde senatör adaylarının “beyaz” tunikler giydiği 

belirtilmektedir Günümüzde de halen evlilik törenlerinde 

gelinler “beyaz” renk gelinlikler tercih etmektedirler. Ancak 

doğu toplumuna baktığımızda “beyaz” rengin tam tersi bir 

durmaları sembolize ettiği görülmektedir. Doğuda “beyaz” renk 

ölümle özdeşleştirilmekte ve acıyı simgelemektedir. Japonya’da 

“beyaz” renk cenaze törenlerinde kullanılan renktir. 

Hıristiyanlıkta ise gelinlerin “beyaz” giysileri farklı renkten 

kumaş parçalarıyla dengeledikleri görülmektedir. Yalnızca “tek 

tanrılı” dinlerde değil, Kore kökenli Moon tarikatının da 

düğünlerinde de “beyaz” gelinlik tercih edilmektedir. 

İngiltere’de daha önceden evlenmiş ve sonradan boşanmış olan 

bir kadının daha sonrasında ikinci veya üçüncü kez evlenmesi 

durumunda ne kilisede evlenmesine ne de “beyaz” gelinlik 

giymesine izin verilmemektedir. Irkçı Ku Klux Klan örgütüne 

göre ise başlarına taktıkları “beyaz” renkteki “kukuleta” onların 

ırksal saflığının simgesi halini almıştır. “Mor” renk Çinliler ve 

Hıristiyanlar için “yas rengi” olarak kabul edilmektedir. 

Gerekçesi ise morun insanın coşkusunu söndüren özelliğe sahip 

olması gösterilmektedir. Eski dönemlerde “kızıl” saçlılar 

öldürülmüştür. Çünkü onların barındırdığı şeytani özelliklerden 

dolayı “kızıl” saçlı olduğu düşünülmektedir (E. Ustaoğlu, 

İstanbul 2007).  
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5.2. Türk Kültüründe Renkler 

Asırlar boyunca atlarıyla göçebe bir hayat sürerken tabiatla iç 

içe yaşamış olan Türk insanı toprağın, “yeşil”, “boz” ve “sarı” 

renginden, “gökyüzünün mavisinden, “atların kımızından ve 

ateşin renginden” payına düşeni aldığı görülmektedir. Tabiat, 

bozkırın bazen çok uzun süren bazen de hızla akıp geçen 

mevsimlerine şahit olurken günlük hayatını dinsel törenlerin, 

savaşların, bayramların ve kutlamaların rengine can olduğu 

görülmektedir. 

Türklerin göçebe hayatını besleyen renk dünyası, beslediği sözlü 

edebiyatta yoğun olarak içeriğinde işlemiştir. Türklerin 

geleneklerinden örf ve adetlerine hatta kılık-kıyafetten; günlük 

yeme-içme alışkanlıklarına kadar pek çok kültürel malzemeyi 

içermekte olan Destanların içerisinde renklerin çağrıştırdığı 

anlamlar hakkında çok önemli bilgiler verilmektedir. 

Asırlarca “dilden dile” aktarılan ve günümüze kadar uzanan 

“Dede Korkut Hikâyelerinde” renklerin gelenekler ve inançlarla 

ilgili özel anlamlar taşıdığı görülmektedir Bu hikâyelerin 

konusuna hâkim olan renklerin “ak, kara, kızıl, boz, gök ve sarı” 

olduğu görülmektedir. Eski kültürlerin çoğunda dünyanın dört 

bölüme ayrıldığı ve ayrılan bu bölgelerin ve yönlerin renklere 

göre düzenlenmesi fikrinin geliştiği görülmektedir. 
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5.2.1. Türk Kültüründe Yön ve Renk Eşleştirmeleri 

Türklerde mekânın on yönü vardır. Bunlar “dört ana yön”, “dört 

ara yön”, “üst yön” ve “alt yön ”dür ve bunlardan yalnızca dört 

ana yöne kendilerine mahsus hayvan ve renk simgeleri 

verilmiştir. Yönler ve renkler dünyanın hareketleri ile ve 

ekinokslarla yakından ilişkilidir. 

Tüm ruhlara, tüm doğa kuvvetlerine niyaz eden Türklerde bu 

unsurlar arasında bir hiyerarşinin varlığından söz 

edilmemektedir. Ancak kuzey ve doğu yönlerinin daha 

ayrıcalıklı olduğu söylenebilir. Yönler yalnızca renk ve 

hayvanlarla değil, yıldızlar ve maddesel unsurlar (elementler) ile 

de simgelen dirilmiştir. 

ORTADA MERKEZ; sarı ve altın, sarıg orungulug (Satürn) BATI 

yönünün; hayvanı ak pars, rengi beyaz olduğu gibi; elementi 

maden, yıldızı erklig (Venüs) DOĞU yönünün; hayvanı mavi 

ejder, rengi mavi, elementi ağaçtır. Doğu Güneş'in doğduğu 

yöndür ve kutsaldır, yıldızı ıgaç-yultuz (Jüpiter). KUZEY 

yönünün; hayvan simgesi kara yılan, rengi siyahtır. Elementi su, 

yıldızı ise sub-yultuz, (Merkür). GÜNEY yönünün; hayvanı kızıl 

saksağan, rengi kırmızı, elementi ateş, yıldızı ot-yultuz (Mars). 
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Resim 42. Türk kültüründe yön ve renk eşleştirmeleri 

https://www.tarihicevir.com 

 
Resim 43. Türk Kültüründe yön ve renk https://www.tarihbilimi.gen.tr 
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Resim 44. Türk Kültüründe yön ve renk https://www.turkedebiyati.org 

Türklerin yönlerini renklerle belirlemesini yapılmış oldukları 

uygulamalar da görülmektedir. Yaptıkları savaşlarda atları bu 

“renk” ve “yön” anlayışına göre dizdikleri dikkat çekmektedir. 

Mesela “Asya Hun Ordusu”, “Çin ordusunu” M.Ö 203’te 

“Peteng” kalesi çevresini 400 bin atlıdan oluşan ordusuyla 

kuşatmıştır. Kuşatma esnasında “kuzeyde yağız (=kara) atlılar, 

batıda ak atlılar, güneyde doru atlılar, doğuda kır atlılar 

bulunuyordu” Atların bu şekilde dizilimleri Türklerde yönlerin 

renklerle gösterilmesine uygunluk gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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Çünkü Türklerde “batı: ak, “doğu: gök”, “kuzey: siyah” ve 

“güney: kırmızı” renklerle sembolize edilmektedir. Bu bilinen 

anlayışa göre atların bu renklere en yakın tonda olanları 

söylenilen yönde dizildiği anlatılmaktadır. Daha da önemlisi 

“yön” ve “renklere” göre dizilen atlar ve atlılar karışıklığı 

önlemek amacıyla uygulanacak taktikleri başarmak açısından da 

çok önem taşıdığı görülmüştür. 

 

Resim 45. Yön bildiren renkler https://www.turkedebiyati.org 

Türklerin geniş coğrafyalara yayılmaları ile birlikte yönlerin de 

“renklerle” ilintili olan anlayışlarının devam ettiği 
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görülmektedir. Bu süreçte denizlere verdikleri isimler de bu 

çerçevede değerlendirilebilir. Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz, 

güneyinde Kızıldeniz, batısında Akdeniz ve doğusunda Gökçe 

Göl yer almaktadır. Bu isimlerin geleneğe uygun olarak verildiği 

ve Türk kültür çevresinde yerlerini aldığı görülmektedir. 

Anadolu’nun doğusunda Gökçe Göl’den Dede Korkut 

hikâyelerinde her zaman Gökçe Deniz olarak söz edildiği 

görülmektedir. 

Ayrıca Türk kültüründe renklerin asıl anlamları ve kullanımları 

dışında farklı anlam ve kullanımlarının da olduğu bilinmektedir. 

AK MI? KARA MI?  

AK: “Ak” rengi, Türklerin en eski inançlarından olan Şamanist 

dönemiyle ilgili olarak bazı manevî inanışlarından kaynaklanarak 

ululuk, adalet ve güçlülük anlamları kazandığı görülmektedir. “Ak” 

sözü ve rengi Şamanî Türk inançlarından yüceliğin sembolü haline 

geldiği görülmektedir. Bu yüzden “ak” renk için “baş renk” de 

denilmektedir. 

Altay Türkleri arasında iyilikler ilahî olan Ülgen’i temsil eden 

“ak” cennet anlamına gelir. 

Dede Korkut’taki “ak âlemler” sözü bu bayrağın ululuğunu 

görkemini, ihtişamını işaret etmektedir. Batı Türklerinde 

“aksakal” deyimindeki “ak” sözü yaşlılığı, büyüklüğü, bilgeliği 

göstermektedir. Anadolu’da aksakallı dediğimiz zaman yaşça 
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büyük, yaşlı, saygın, güvenilir, deneyimli, kişiler aklımıza 

gelmektedir. Günümüzde halen kullandığımız “alnı ak”, “yüzü 

ak”, “alnının akıyla” vb. Kalıplaşmış sözlerimiz, deyimlerimiz 

bize bu eski gelenek kalıntılarından aktarılmıştır. 

“Aklık” temizliktir, yüceliktir, ululuktur. Yaşlılık, tecrübe ile 

donanmış bir kocalıktır, büyüklüktür. Devletin ululuk, adalet ve 

güçlülüğünün bir sembolüdür. Devlet büyüklerinin özellikle 

savaşlarda giydikleri kıyafetleri “ak” rengidir. Askerî birliklerin 

içindeki üst subay ve komutanların ayırt edilmesi için asker 

kıyafetlerinden ayırt edinilmeleri için “beyaz” giydikleri 

anlaşılmaktadır. “Beyaz” rengin Hun büyüklerinin ve 

subaylarının bir üniforması gibi olduğu görülmektedir. 

KARA: Eski Türklerdeki Şaman inancına göre yeraltı tanrısı 

Erlik, bütün felâketlerin, kıtlıkların, hastalıkların sebebidir ve 

“kara” renkle adlandırılmıştır. 

Çok farklı manalarda ve oldukça fazla kullanılan ve tüm Türk 

Lehçelerinde geçen bir renk olduğu anlaşılmaktadır. “Kara” 

renk ve kelimesi Devlet Teşkilatı’nda, adlarda, yas 

durumlarında, hastalık tanımlamalarında, yön ve coğrafya 

tasvirlerinde, utanç itaatsizlik manalarında ve onursuzluk, kötü 

ruhların ifadesinde kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Bahtsızlık ve kader rengi olarak yoksulluk manasında, 

düşmanca kötü tutum ve kötü niyetli davranışların ifadesinde, 

hayvan ve bitki adlarının belirtilmesinde de sıkça kullanıldığı 

https://www.turkedebiyati.org/turkcenin-lehceleri-siveleri.html
https://www.turkedebiyati.org/turkcenin-lehceleri-siveleri.html
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görülmektedir. “Kara”, “karakaş, kara göz” gibi olumlu 

kullanımlar yanında “kara haber, kara cahil, kara kış, kara yer” 

gibi olumsuzluk anlamları da taşımaktadır. “Kara”, Orhun 

Yazıtlarında yağız olarak belirtilmekte ve “üstte mavi gök, altta 

yağız yer” şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla “kara” toprak 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kara yani “siyah” renk diğer toplumlarda olduğu gibi, Türkler 

arasında da “matem alameti” olarak kullanılmıştır. Kitabelerinde 

olsun, Dede Korkut’ta olsun, “kara” renk bir yas, bir acının 

karşılığı olarak bilinmektedir. Bu yüzden facialar ve ölümler 

sonrasında “karalar” giymek, ağıt yakmak gibi yas âdetleri 

bütün Türk coğrafyalarının geleneksel kültüründe yaşamış ve 

yaşamaktadır. Dede Korkut’ta da yas evinden söz edilirken, 

“Karalı göklü otag” (karalı yeşilli çadır veya ev) denilmekteydi. 

Türkçemizde bugün bile kullandığımız “kara haber”, “kara 

ölüm”, “ölüm bir kara devedir, her kapıya çöker” vb. tür 

kullanışlar yüzyılların ötesinden günümüze aktarılan sözlü 

kültür ürünlerindendir. 

GÖK MAVİ Mİ? YEŞİL Mİ? 

MAVİ: Türklerde “göğün” de “ululuk”, “kutsallık” anlamı 

vardır. Türk kültüründe genellikle “gök” rengi olarak ifade 

edilen “mavi” kutsal sayılan göğün ve suyun simgesi olarak 

kullanılmıştır. Sonsuzluğu, türeyişi, emniyet ve dinginliği 
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çağrıştırmaktadır. Aynı zamanda dostluk, sadakat, refah, 

aydınlık, temizlik ve ruhanilik simgesi olarak kullanılmıştır. 

Aynı zamanda gök rengi bir yön adı olarak da doğunun, 

doğumun, varlığın, başlangıcın, ilk olma durumunun ifadesi 

olarak kabul edilmiştir. 

Kültürümüzde gökyüzü kubbeye benzetilmektedir ve gök kubbe 

olarak anılmaktadır. Bu yüzdendir ki cami, medrese, türbe, 

minare gibi yapılarda gök renk kullanılmaktadır. 

“Mavinin” bir tonu olan turkuaz “Türk rengi” olarak 

bilinmektedir. “Mavi”; sessizlik, sonsuzluk, huzur ve 

duygusallığı ifade etmektedir. Denizin ve gökyüzünün bir rengi 

olması itibariyle sonsuzluk ve huzur kavramları bu renk ile 

karşılanmaktadır. Karşıladığı bu anlamlar itibariyle de 

mekânlarda sıklıkla kullanılan bir renktir. Ayrıca “mavi” nazara 

karşı da koruyucudur. “Mavi” nazar boncukları 

vazgeçemediğimiz aksesuarlar içinde en ön sırada gelmektedir. 

YEŞİL: Bir taraftan “kök (gök)”: “göğermek” fiilinde olduğu 

gibi bir anlamı, diğer taraftan “mavi=gök” anlamı taşımaktadır. 

“Kutsallık”, “bereket”, “ümit etmek”, “sevinç ve niyet” bildiren 

bu kelimenin kökünde “yaş (=ıslak)” olması nedeniyle “bolluk 

ve rahatı” sağlayan bereketin sembolü olmuştur. Türk 

mitolojisinde “iyilikler” ilahi Ülgen’in “koruyucu ruhu” olarak 

bilinen yedi oğlundan birinin adı “Yaşıl (=yeşil) Kağandı” ve 
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bitkilerin yetişip büyümesini sağladığına inanılmaktaydı. 9. 

yüzyılda Kırgız Türkleri “yeşil” kumaştan bayrak yapmışlardır. 

Böylece “yeşil”, bir yerde egemenlik sembolü de olmuştur. 

Sonraki yüzyıllarda Müslümanlıkta da “yeşil” kutsal bir renk 

olarak kabul edilmiştir. 

SARI: Merkezin hâkimiyet ve gücü ifade eden “sarı”, tarihte 

Türklerin sıkça kullandığı renklerden biridir. Bu anlayış 

Türklerin en eski inançlarından olan Şamanizm’den 

kaynaklandığı bilinmektedir. Gerçekten de hayır ilahî Ülgen’in 

altın kapılı sarayı ve altın tahtı, Türklerde hep “sarı renk (altın 

sarısı- sırma rengi)” ile ifade edilmiş ve Ülgen’in tahtı nasıl 

devletin, ülkenin ve dünyanın merkezinde olarak algılanmışsa 

da tıpkı onun gibi “sarı” renk de dünyanın merkezinin sembol 

rengi olmuştur. Bu yüzden “Türk sarısına” “altın sarısı” 

denilmekteydi. “Altın sarısı” destanlarda hâkimiyet sembolü 

olarak kullanılmıştır. 

Kültürümüzde “sarı” aynı zamanda felaketin, kötülüğün, 

hastalığın, yabancılığın, düşmanlığın ve nefretin simgesi olarak 

da bilinmektedir. 

“Sarı”, Edebiyatta; beniz, yıldız, çiçek ve giyim için 

kullanılmaktadır. 

“Sarı saç üstüne sarışın yazma, Yakışır başına kurban 

olduğum.” 
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Dede Korkut’ta geçen “sarı tonlu Selcen Hatun” ifadesi 

günümüz giysilerinin kökenine de işaret etmektedir. Uygur 

Türklerinde egemenlik belirten “sarı” renk, Harzemşahlar 

Döneminde de bayrak olarak kullanılmıştır. Selçuklular da 

hükümdara mahsus bayrağın sarı olduğu kayıtlara geçmiştir. 

Osmanlılarda da aynı düşünce devam etmiştir. 

AL: Boşuna dememişler, “Türk’ün gözü aldadır” diye. Adeta 

kutsallaşan bir renktir “kırmızı”. Tonları ve değişik 

adlandırmalarıyla “al” veya “kızıl” diye de bilinmektedir. Türk 

kültüründe güneyin rengidir “kızıl” renk. Türklerin en eski 

inançlar ile ilgili olarak onlarda “Al Ruhu” veya “Al Ateşi” 

adları verilen bir “ateş tanrısının” veya “hamî (=koruyucu) bir 

ruhun” varlığı olarak bilinmektedir. İşte Türklerin en eski 

devirlerinden beri “Al bayrak” kullanmalarının bu “Al Ateş 

kültürü (=inancı)” ile bağlı bir gelenek haline geldiği 

anlaşılmıştır. 

Kazak- Kırgızlar bayrak kelimesi yerine “Yalav” kelimesini 

kullanırlar ki, aslı alav (=alev(-)’dir. Al Ruhunun adı ile “al” 

rengin ilişkisini göstermektedir. Dolayısıyla “al (kızıl) rengin” 

de tarihimizin başlangıcından beri bizde “manevi ve milli renk” 

olarak algılandığı ve tarih boyunca inançları yansıtan, aynı 

zamanda da Türk duygusunu ve ruhunu anlatan bir millî 

“sembol” haline geldiği görülmektedir. 
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Ateşin ve alevin rengi kırmızıya daima büyük değer verildiği ve 

sevgi gösterildiği görülmüştür. Bu rengi halk, ordu ve savaş 

geleneği haline getirildiği görülmektedir. Ayrıca bu rengin 

Sembol yapıldığı ve sancak ve bayraklarında sıkça kullanıldığı 

görülmektedir. 

Kaşgarlı’nın “Ağdı kızıl bayrak-“ Toğdı kara toprak” şeklindeki 

bir beyi tinde bu “kızıl” bayrağın Türklerde genellikle “savaş 

bayrağı” olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Resim 46. Sancaklarda renk https://www.turkedebiyati.org 

Osmanlılarda baş sancaklar veya baş âlemler her zaman “ak” ve 

“al” (kızıl- kırmızı) sancaklar olarak kalmıştır. O dönemlerde 

yaşayan halkın binlerce yıldan bu yana tuttuğu ve sevdiği bazı 
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renkler vardır. “Bayrak” diye ancak onların peşinden giderler ve 

onların altında ölürler. Anlaşıldığına göre, sadece Osmanlılar 

döneminde değil, çok eski zamanlarda da Türkler “kırmızı (al) 

renge” büyük değer vermişler ve saygı göstermişlerdir. Bunu bir 

“halk ordu ve savaş geleneği” haline getirmişler ve “sembol” 

yapmışlar; belki de “devlet sembolü” olan “Ak” ile halk ve ordu 

geleneğinin sembolü olarak “Al”ı görmüşler ve çok eski 

çağlardan başlayarak yan yana muhafaza etmişlerdir. Bu günkü 

bayrağımız da “ak” ve “al” renklerini bir arada barındırdığı 

görülmektedir. 

 

Resim 47. Türk Kültüründe Kıyafetlerde Al rengi kullanımı 

https://www.turkedebiyati.org 

Dede Korkut Hikâyelerindeki bilgilere göre Oğuzlardaki 

güveylik (=damatlık) elbise “kırmızı” kaftan, gelinlik ise “al” 

duvaktır. Bu giyim tarzının yansımalarına Orta Asya’dan 
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Balkanlara kadar tüm kına gecelerinde ve düğünlerde bu gün de 

rastlanmaktadır. Kına gecelerinde kırmızı örtü örtülen kız düğün 

günü beyaz gelinlik giymektedir. Kültürümüzde gelin olma 

işareti “beyaz”’dır. Temizliğin, bekâretin, rengi ise gelinlik 

üstünde bele takılan “kırmızı”’dır. Gelinin beline bağlanan 

“kırmızı” kurdele bereketin simgesi olarak görülmektedir. 

Dinamizmin, coşkunun, canlılığın rengi olan “kırmızı” 

edebiyatımızda da sevgiliyi anlatan ifadelerin rengi olmuştur. 

Aşkın ve tutkunun rengidir. 

Azerbaycanlılar, “kırmızı” rengi çok kullanmaktadırlar. Yeni 

doğan bebeğin göbeği “kırmızı”yla bağlanır. “Kırmızı” renkle 

düğünlerde yeni gelinlerin beli bağlanır. Hatta cenaze 

merasimlerinde de “kırmızı” renkli eşyalar kullanılmaktadır. 

Bunun anlamı ise “kırmızı” hayatı temsil eden bir sembol 

olmasındandır. 

Bu üç renk Türk tarihinin muhtelif devirlerinde beylik ve 

hükümdarlık sembolleri olarak yan yana veya iç içe 

kullanıldıklarına dair örnekler verilmiştir. Daha sonrasında 

bugünkü Türk dünyasında mevcut üç rengin bir arada ve yaygın 

bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

“Sarı, kırmızı ve yeşil” üçlüsünün yan yana ve “hükümdarlık 

sembolü” olarak sancaklarda kullanıldığına dair en eski bilgimiz 

“Selçuklular Dönemi”’ne aittir. “Sarı, kırmızı ve yeşil” 

bayrakları vardır ve onları kullanmışlardır. 
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Yine “sarı, kırmızı ve yeşil” renkler gerek yan yana gerekse iç 

içe olarak “Osmanlı Dönemi”’nde devletin sona erişine kadar 

çok yaygın bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, bugün Türkçe’nin muhtelif yörelerinde ve 

özellikle kadınların giyim kuşamlarında bu renklere çokça 

rastlanmaktadır. Belki de bunun ifadesi olarak Anadolu halkı 

arasında; “Al yeşil üstüne sarıyı bağla, Ger yakışmaz ise gel gör 

beni” şeklindeki deyişin halk şairlerimizden bu güne devam 

edip geldiği ifade edilmektedir. 

“Kaşgarlı Mahmut”‘un vermiş olduğu bilgilerden de elbiselerde 

“yeşil ve kırmızı” renklerin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 

“Kadın güzel görünmeyi, iyi geçinmeyi bilirse kırmızı giyer; naz 

etmeyi, kırıtmayı bilirse yeşil giyer.” sözlerinde “yeşil ve 

kırmızı “renkli elbiselerin önemine dikkat çekilmektedir. 

“Türkiye Cumhuriyeti”’nde kutlanan “Nevruz Bayramı” 

dolayısıyla düzenlenen coşkulu bayram törenlerini gösteren 

televizyon yayınlarında da, “Özbekistan”’dan “Azerbaycan”’a 

kadar “Türk kadınlarının ve erkeklerinin” kıyafetlerinde “sarı, 

kırmızı ve yeşil” renkli kıyafetleri yaygın bir biçimde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu durum aynı kültürel kimliğin, 

aynı “Millî kimliğin” unsurlarından sadece bir kaçıdır. 

Sonuç olarak; renklerle adlandırmalar aradan binlerce yıl geçse 

de unutulmadı. Göçlerle renkler de göçtü. Türkler yaşadıkları 

https://www.turkedebiyati.org/kasgarli_mahmut.html
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her sahada yer adlarında renkleri kullandı. Türkistan’dan batıya 

göç eden Türkler, Anadolu ve Rumeli’ne yerleştikten sonra 

yerleşim alanlarına ad verirken renkleri kullanmaya devam 

etmiştir. Bu sebepledir ki Anadolu ve Orta Asya’daki yer 

adlarının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. 

“Ak”, “Akça”, “Altın”, “Boz”, “Kara”, “Karaca”, “Kızıl”, 

“Kızılca” gibi sayısız yer adı Asya, Avrupa hatta Afrika’da da 

karşımıza aynı şekilde çıkmaktadır. 

Renkler ve onlara asırlarca süren tarihler boyunca yaşamış 

insanlar tarafından verilen manalar milletlerin dünya ve kâinatı 

hissetmeleri ile alakalıdır. Renkler gözün gördüğü maddî şeyler 

değildirler, insanların onlara yükledikleri anlamlarla maneviyat 

kazanmışlar ve maddî maneviyatın da üzerine çıkmışlardır. 

Ortak kültür coğrafyamızda gökkuşağının tüm renklerini 

yaklaşık aynı tonda görülmektedir. Renkler tüm dünya 

coğrafyasında ayrıştıran değil buluşturan, gönülleri bir eden, 

uzak coğrafyaları yakın eden değerlerin başında gelmektedir. 

https://www.turkedebiyati.org 
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5.3. Renklerin Psikolojik Anlamları 

Doğada yer alan renkleri üç farklı sistemde incelenmektedir. 

Bunlar:   

1. Fiziksel sistemde renk: Işığın hangi dalga uzunluklarını 

hangi oranda bulundurduğunu gösteren ölçülerle ve 

rakamlarla ifade edilebilen değerleridir.  

2. Fizyolojik sistemde renk: Çeşitli ışık cinslerinin göz 

retinası üstündeki sinirler vasıtasıyla oluşturduğu 

fizyolojik olaylardır.  

3. Psikolojik sistemde renk: Beynimizde uyanan bir 

duyumdur.  

İnsanlar üzerinde rengin, psikolojik bir etkisi olduğu bu etkinin 

duyusal bir algı yarattığı bilinmektedir. Renklerin duyusal algısı 

kültürler üzerinde etkili olduğu görülmüş ve kültürel kodlara da 

dönüşmüştür. Her ne kadar kültürler arasında yarattığı algılar 

farklılık gösterse de ışığın fiziksel olarak fizyolojimize yaptığı 

etki bakımından beynimizde oluşan duyusal etkileşim; 

psikolojik olarak bir renk algısı oluşturduğu görülmektedir. Batı 

kültürlerinde kırmızı renk bir sinyal olarak uyarı, eylem, ateş ve 

öfkeyle ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden reklamlarda kırmızı 

rengin yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Beyaz saflığı 

çağrıştırmakta ve Doğu’da ölüm ve yas anlamına gelmektedir. 

Mavi soğuğu, temizliği, bilimi, uzayı ve özgürlüğü 

çağrıştırmaktadır. Güneşin rengi olan sarı sıcaklık, yaşam, 

sevinç ve yaz mevsimini simgelemektedir. Psikologlar için 
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yeşilin özel bir yeri vardır. Ne sıcak, ne soğuk, ne de edilgen 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden doğayla, sakinlikle, güven 

duygusuyla ilişkilendirilmektedir. Öte yandan fosfora yakın olan 

yeşil foto grafik açıdan çok dikkat çekmektedir. Toprağın rengi 

olan kahverengi ise sıcaklık, dinginlik ve uyumu 

çağrıştırmaktadır. 

5.3.1. Renklerin İnsan psikolojisi üzerindeki etkileri 

Siyah: Işığı emen özelliği bulunan “siyah” renk: yalnızlık, 

hüzün, endişe ve sıkıntı” sembolü olarak karamsarlığı 

arttırmaktadır. Bazı toplumlar için “ölümün rengi” kabul 

edildiğinden, matemi anlatmaktadır. “Kötülüğün sembolü” 

olarak ta kabul edilmektedir. “Siyah” aynı zamanda “soyluluk, 

güç, hırs, ağırbaşlılık ve tutkunun” ifadesidir. Bulunduğu 

ortamları daha gizemli hale getirmektedir. 

Beyaz: Bütün renkleri içine alan “beyaz”, “masumiyet, saflık ve 

temizlik” sembolüdür. “Asalet, istikrar ve devamlılık anlatan 

beyaz”, insanlara “huzur” veren bir renktir. Bazı toplumlarda 

“matem rengi” olarak kullanılmaktadır. “Beyaz” rengin hâkim 

olduğu yerler “ferah ve geniş” olarak algılanmaktadır. 

“Dengeleyici ve tamamlayıcı” olarak benimsenmektedir. 

Siyah &Beyaz: Genellikle bir arada kullanılan bu iki renkten 

“beyaz sadeliği ve masumiyeti” temsil ederken; “siyah asaleti, 

gücü ve klasikliği” simgelemektedir. Giyim markalarında 

“beyaz” kullanılırken, “yemek ve güzellik” sektöründe “siyah” 
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kullanılmaktadır.  En iyi kombin yapılan renkler olarak çoğu 

markada kullanımına rastlanmaktadır. “Adidas, amazon.com, 

PES, Fizy, Nokia, Puma, Motorola” vb. 

Mavi: Yeryüzünde en fazla görülen renk olan “mavi”, “huzuru, 

özgürlüğü ve sonsuzluğu” anlatmaktadır. İnsana huzur veren, 

rahatlatıcı etkileri bulunmaktadır. Bu rengin müdavimi olan 

kişiler, “düzenli, sakin, güvenilir ve sadık” olurlar. Gözleri 

rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Koyu tonlarda bir “mavi” 

“sıkıntı”, açık tonlardaki “mavi” ise “yalnızlığı” çağrıştırabilir. 

“Güvenilirlik ve sağlamlık” mesajı içermektedir. “Sonsuzluk, 

bilgelik, güven ve sakinlik” gibi anlamları da vardır. “Banka ve 

finans” sektörlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca teknolojide, 

içecek şişelerinde, “hastane, üniformalarda” vb. pek çok alanda 

kullanılmaktadır. Facebook, twitter, skype gibi uygulamalar, 

“Blue Jeans” gibi giyim markaları, “Turkcell” gibi iletişim 

şirketleri, “Ford” gibi araba markaları, “Hayat” gibi su markaları 

da “mavi logo” kullanmaktadırlar. 

Kırmızı: En sıcak renk olan “kırmızı”, gençliği, dinamizmi ve 

hareketi ifade etmektedir. Kişileri duygusal olarak “mutlu, 

azimli ve kararlı” yapmaktadır. “Azmin ve gücün” sembolü 

olarak kabul edilmektedir. İnsanlara şevk vermekte ve hareketli 

olmalarına neden olmaktadır. “Tutkuyu, gücü ve coşkuyu” 

temsil etmektedir. “Heyecanlı ve yüksek enerjiyi” çağrıştırır ve 

“uyarıcı” bir renk olması sebebiyle “trafik işaretlerinde ve acil 

durum araçlarında” kullanılmaktadır. Vücuttaki hipnozun 
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salgısını harekete geçirdiğinden ve iştah uyandırdığı için “gıda” 

sektöründe kullanılmaktadır. “Coca Cola”, “Redbull”, “Ferrari”, 

“Eti”, “Ülker” vb. markalar kırmızıyla bütünleşmiştir ve 

tasarımları akılda kalıcı olduğu görülmektedir. 

Sarı: “Sevinç, ışık ve verimliliğin” sembolü bir renktir. Kişilere 

“ilham vermekte, sevinç ve coşku duyguları” yaşatmaktadır. 

“Hem canlılığı, hem de hüznü” anlatabilmektedir. İki etkiyi 

uyandırdığından, zihinlerin karışmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle çalışma odaları ve dinlenme yerleri için uygun 

olmayacaktır. “Güneşin rengi” olduğu için “sıcaklığı” temsil 

etmektedir. “Dikkat çekici ve enerjiktir”. Daha çok “yiyecek, 

eğlence ve oyuncak sektöründe” kullanılmaktadır. Ancak tek 

başına kullanıldığında okunaklı olmayacağı için diğer renklerle 

birlikte kullanılmaktadır. Örneğin; “Best” “Buy”, “Shell”. 

Yeşil: Doğayı simgeleyen renk olan “yeşil”, “huzurun ve 

rahatlamanın” kaynağıdır. Kişiye “güven” verir ve “iç huzuru” 

sağlamaktadır. “Gençlik ve canlılık duygularını” harekete 

geçirmektedir. Kişileri “uyumlu ve dengeli” olmaları konusunda 

uyarmaktadır. En çok “doğayı” ve “sağlığı” çağrıştırdığından 

“gıda, sağlık ve hijyen” sektöründe kullanılmaktadır. “Yaşamı 

ve doğal hayatı” simgelemektedir. Aynı zamanda “parayı ve 

askeri alanları da” simgelemektedir. Bu nedenle kullanılan 

tonlarına göre farklı anlamlar içermektedir. “Greenpeace”, 

“Doğadan” gibi markalar “yeşil” rengi kullanmaktadırlar. 
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Mor: “Asalet, zenginlik, lüks duygularını” çağrıştıran “mor” 

renk, “hayal gücünü” arttırmaktadır. Kişilerde “konsantrasyonu 

arttıran, şevk veren” bir renktir. Bu rengi seçen kişiler, 

“ruhsallığı dikkate alan, asil ruhlu ve ağır başlı” özellikler 

taşımaktadır. Zenginliğin tanımı olan “mor” renk, kurumsal 

markalar tarafından oldukça sık tercih edilmektedir. “Mavi” 

“rengin huzuru ve kırmızı rengin heyecanının karışımı” olan bir 

renktir. Kadınlara hitap etmektedir. “Yahoo” bilinen 

markalardan yalnızca biridir. 

Lacivert: Bu renk “sezgilerin artmasına”, “kararları 

kolaylaştırmaya” etkilidir. “Düşüncenin rengi” olarak kabul 

edilmektedir. Göze batmayan bir renktir. Kişiler için “otorite ve 

sonsuzluk” sembolüdür. Kişilere kendini karizmatik hissettiren 

bir renktir. 

Turuncu: “Dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, 

dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı” bir renktir. Kırmızıdan sonraki 

en sıcak renk olan turuncu gösterişin ve şatafatın rengidir, fakat 

kırmızı kadar rahatsız edici değildir. “Turuncu” renk 

“metabolizmayı hızlandırmaktadır Canlılık, cesaret ve güven” 

vermektedir. Zihni harekete geçirmektedir. “Güneşin rengi” 

olduğu için “sıcak, enerjik, çekici ve insanın içini ısıtan bir 

renktir”.  Kırmızı kadar baskın olmasa da yine de “coşkuyu”, 

“heyecanı “çağrıştırmakta ve insan algısı üzerinde güçlü bir 

etkisi olduğu bilinmektedir. Daha çok oyuncak ve yiyecek 

markalarında kullanılmaktadır. Ayrıca sağlığı ve gençliği temsil 
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ettiği için spor ürünlerinde de kullanıla bilinmektedir.  Ünlü 

çocuk kanalı Nickelodeon da logosunda turuncuyu 

kullanmaktadır. 

Kahverengi: Toprak ve ahşap rengidir. “Sağlam ve güvenilir” 

bir his vermektedir. Kahverengi doğal, rahat ve açık bir 

atmosfer” yaratmayı sağlamaktadır. “Durağanlık, güçlülük, 

olgunluk ve güvenilirlik” mesajları iletmektedir. Toprağı 

çağrıştırdığı için “zenginlik ve tutarlılık” simgesidir. Moda 

sektöründe sıkça kullanılır. Mobilya ve yemek alanlarında da 

kullanılmaktadır. Çikolata, bal, ekmek, tahıl gibi ürünlerin 

ambalajlarında da kullanılır ve “sağlığı, doğallığı” temsil 

etmektedir. “Starbucks”, “Ups” gibi markaların logolarında da 

kullanılmıştır. 

Pembe: “Narin ve romantik” bir renktir. Aynı zamanda 

“sakinleştirici” bir etkisi vardır. İnsanları sakinleştirmekte ve 

kalpleri yumuşatmaktadır. Bir hapishanede kapı ve pencere 

demirleri pembeye boyandığında, mahkûmların saldırgan 

davranışlarının kaybolduğu gözlemlenmiştir. “Pembe” “enerjiyi 

çeken sakinleştirici” bir rol oynamaktadır. Ancak “pembe” 

rengin teskin edici etkileri bazen kısa süreli olabilmektedir. 

Pembe rengi seven insanlar ki bunlar genellikle kadınlardır, 

duygusal, neşeli, sorumluluklarının bilincinde ve biraz ürkektir, 

fakat çekingenliklerini fazla belli etmemektedirler. 
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Gri:  “Siyah ve beyaz” renklerin belli oranlarda karıştırılması ile 

elde edilen bir renk olan “gri”, gözün en rahat algıladığı 

renklerden biridir. “Alçak gönüllülüğü” ifade eden, “uzlaştırıcı” 

ve “deng”e unsuru olan bir renktir. “Ciddiyet ve hareketsizliği” 

çağrıştırmaktadır. “Diplomatik ve resmi ortamlarda” denge 

unsuru ve uzlaştırıcı olarak kullanıla bilinmektedir. Kullanıldığı 

ortamlarda “bunaltıcı ve huzursuzluk verici” bir havaya neden 

olabileceği için fazla tercih edilmeyen bir renktir. 
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