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Yaşama Sanatı Serisi  2 

“Rüzgârınızı doğru kullanın” 
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Renkler doğanın muazzam döngüsü içinde birer görsel şölendir. 

Gökyüzü ve denizin mavisi, ormanların yeşili, gün batımının 

kızılı, bir çiçeğin sarısı, rengârenk bir kelebek bizi rahatlatır, 

günlük yaşamın kargaşasından anlık uzaklaştırırlar. 

 

 

 

 

 

 

Çok eski zamanlardan beri renklere anlamlar yüklemiş. Örneğin 

“kırmızı” saltanatın, iktidarın simgesi olarak görüldüğünden 

hanların, imparatorların rengi olmuştur. Sadece yönetimde değil 

dini hayatta da rengin önemi kabul edilmiş; örneğin Hz. 

Muhammed’in “yeşil” rengi sevmesinden dolayı İslamiyet’in 

rengi sanki “yeşil olmuştur. “Mavinin” koruyucu etkisine 

inanılmış ve neredeyse tüm nazar boncuklarında bu renk 

kullanılmıştır. Çinliler ile Hindistanlılar ise “kırmızı’ya aynı 

gücü yüklemişlerdir. 

Çocuklarla yapılan deneylerde genellikle temel renkler,  

özellikle de parlak renkler tercih edilmektedir. İleri yaşlarda ise 
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ara renklere tercihler artar. İçinde bulundukları kişilik gelişimi 

veya çevrenin etkisiyle renk tercihleri değişebilir. 

İçinde bulunduğumuz duygu durumunu simgeleyen bir renk 

mutlaka vardır. Yapılan araştırmalar renklerin duygu durumuza 

etkilerini kanıtlamıştır. Renklerin anlamlarını, psikolojik 

etkilerini bilip yaşam alanlarımızda kullanabiliriz. 

Renkler ve anlamları  

Kırmızı 

Kırmızının kan 

basıncını artırdığını, 

böbreküstü bezlerini 

uyararak adrenalin 

artışı sağladığını 

biliyor muydunuz? 

Tarih boyunca 

liderlerin rengi 

olmuştur. Çünkü 

gücü, liderliği, risk 

almayı, başarı 

duygusunu simgeler. Dünyanın bazı yerlerinde olumsuz 

düşünceleri gerilettiğine inanılır. Romantizmin değil direk 

cinselliğin rengidir. Bu nedenle içeriğinde cinsellik olan 

yerlerde yoğunlukla kullanılır. Kırmızı dikkati çeken dinamik 

bir renktir. 



 

~ 4 ~ 
 

 İştah açıcı özelliği bulunduğundan gıda firmalarının 

logolarında kullanılır. Kırmızı ilginç bir renktir çünkü yakında 

kolaylıkla ayrıt edilebilirken uzaklarda ayırt edilmesi zordur. 

Yüksel binaların tepelerindeki yanıp sönen kırmızı ışıklar 

sökülerek yerine mavi renkli olanlar takılma başlandı bile. Polis 

otolarında hem kırmızı (yakın için), hem de mavi (uzak için) 

lambalar kullanılıyor.  

Sarı 

Bilinen en parlak renk olduğu için beyni uyaran, tetikte tutan bir 

renktir. Sıcaklığı ve 

yumuşaklığı yanında, 

canlandırıcı, harekete 

geçirici özelliği de 

vardır. Bu nedenle 

hafıza, açık düşünme, 

karar verme gibi 

entelektüel 

düşünmeyi kışkırtan 

bir renktir. Sarı aynı 

zamanda iyimserliği 

çağrıştırır. Hem özgüveni artırırken hem de diğer insanların 

beğenisini kazanma isteğini içerir. 

Sembolizmde sarı; geçiciliği, ölümü hatırlatır. Sarı odalarda 

çocukların daha çok ağladığı, büyüklerin daha sinirli oldukları 

tespit edilmiş. Bu nedenle ev dekorasyonunda pek fazla 

önerilmiyor. 
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Mavi 

Kan basıncını yavaşlatan, sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkisi 

vardır. Gevşetici 

özelliğinden dolayı 

duygusal onarımın 

rengi olduğuna 

inanılır. Sakin 

gecelerin rengidir 

mavi. Uykusuzluğu 

giderdiği, zihinsel 

kontrolü ve 

yaratıcılığı artırdığı 

söylenir.  

Amerika'da bir ilkokulun duvarlarını beyaz ve portakaldan 

maviye çevirmişler; çocukların notlarının yükseldiğini ve 

yaramazlıklarının azaldığını tespit etmişler. Mavi ve özelikle 

lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir; sonsuzluğu, 

otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. O yüzden dünyadaki 

firmaların yarısından fazlası logolarında maviyi kullanırlar. 

Yeme içgüdüsünü azalttığı için fast-food zincirleri içeride mavi 

olan hiçbir şey kullanmazlar. Tüm diyet ürünlerinde mavi yazı 

ve logo kullanılır. Süt ve süt ürünleri de sağlıklı şişmanlatıcı 

olmadıklarını anlatmak için maviyi ve yeşili tercih ederler. 
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Beyaz 

Beyaz saflığın rengidir.  Bu renk insana 

huzur ve rahatlık verir. Beyazı kendinizi 

özgür ve derli toplu bir açıklık hissi 

vermek için kullanılabilirsiniz. Çok 

fazla beyaz ayrılık duyguları verebilir. 

İstikrarı, devamlılığı ve temizliği 

simgeler. Beyaz elbiseler sizin temiz 

olduğunuz algısını uyandırır.  

İş görüşmelerinde beyaz giymeniz "yavaş ama kalıcı, devamlı 

bir personel" İzlenimi verecektir. 

Beyaz, güneşin ışık renklerinin tümünü içinde gizlenmiştir. 

Güneş ışığı kırılıp parçalandığında gökkuşağının bütün renkleri 

ortaya çıkar. Beyaz ışık tüm renkleri içerdiğinden, sarının 

neşeliliğini de, kırmızının gücünü de içinde taşır. Bu nedenle 

beyaz, tüm bu duyguların toplamıdır.  

Yeşil 

Yeşil kalbin fiziksel dengesini koruması ve rahatlaması için 

önemlidir. Yeşil renk kaslarımızı rahatlatırken bizim daha rahat 

nefes almamıza yardımcı olur. Yeşil konfor, rahatlama, sakinlik 

hissi yaratır. Yeşil, duygularımızı yatıştırmaya yardımcı 

olur. Doğayı çağrıştırdığından bizde iyi duygular uyandırır. 

Önemsemeye, kabul edilmeye, tanınmaya karşı özel bir zaafı 

olduğundan insanlarda kararlılık ve özgüveni sağlar. 
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Bazı büyük otellerin mutfaklarında, aşçıların yaratıcılığını 

artırmak için duvarları yeşile boyanmaktadır. Bir çok hastaneler 

de logo ve iç dizaynlarında yeşili tercih ederler. Çünkü 

rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Tabiatı en çok hatırlatan renktir. 

Yeşil alanlarda insanların daha az mide ağrısı çektikleri tespit 

edilmiş. Sakız paketlerinde ve sebze satılan yerlerde de yeşil en 

tercih edilen renktir. 

Turuncu 

Turuncunun cinsel organlarda uyarıcı etkisi olduğu 

kanıtlanmıştır. Ayrıca, sindirim sistemini rahatlattığı ve 

bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.  

Turuncu, kendine acıma duygusu ile isteksizliği giderirken öz-

değeri artırır ve affetmeyi kolaylaştırır. Turuncu duyguların 

önünü açar ve müthiş bir antidepresandır. 
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İnsanların çabuk dikkatini 

çeker. Turuncu rengi gören 

insanlar o kapıdan içeri rahat 

girebileceklerini hissederler. 

Portakal rengi bulunduğu 

grubu sayıca çok gösterir. 

Bazı yazarlar turuncunun neşe 

ve canlılık verdiği için çocuk 

ve yemek odalarında 

kullanılabileceğini ancak 

çalışma, dinlenme ve yatak odalarında kullanılmaması 

gerektiğini söylüyorlar. 

Mor 

Mor rengin arındırıcı, antiseptik etkisi olduğu söylenir. Açlığı 

bastırdığı ve metabolizmayı dengelediği bilinmektedir. 

Amerika’da bazı 

doktorların anestezik 

etkisinden dolayı 

ofislerinde 

kullanmaktadırlar.   

Bilindiği gibi beynimizin 

sağ yarım küresi sezgiler 

ve hayal gücü ile 

ilişkilidir. Menekşe rengi 

beynin bu bölgesini 

uyarmaktadır. Bu renk 
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şok ve korku ile mücadelede etkilidir. Psişik etkisinden dolayı, 

güzellik, hassasiyet, yüksek ideallere bağlılık, yaratıcılık, 

maneviyat ve şefkati uyarmaktadır. Duygusal rahatsızlıkların 

iyileştirilmesinde etkili bir renktir. Zihinsel dengeyi 

yakalamada, obsesyonların ve korkuların dönüştürülmesinde 

etkilidir.  

Bütün bunların yanında insanların bilinçaltında korktukları da 

bir renktir. İntihar girişiminde bulunan bir çok kişinin eşyaları 

arasında mor renk dikkat çekicidir.  

Mor aynı zamanda cinsel fantezilerde ortaya çıktığı için 

erotizmin de rengidir.  

Siyah 

Eski Mısırda yaşamın ve yeniden 

doğuşun simgesi olan bu renk Japonya’da 

mutluluğu ifade etmekte kullanılır. Oysa 

batı kültüründe yas’ın, dulluğun, ölümün, 

protestonun, ciddiyetin ve resmiyetin 

rengidir. Birçok toplumda şeytani 

güçlerle özdeşleştirilmiştir.  

Diğer renkler bir dereceye kadar ışığı 

yansıtırken siyah ise emer. Siyah’ı 

kullanırken dikkat etmek gerekir. 

Evinizde ofisinizde aşırıya kaçmayan, düşük dozlarda 

kullanırsanız “altın” değerinde olur. Kilonuzu gizlemede, 

ciddiyetiniz göstermede yerinde kullanmayı becermelisiniz.  
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Siyah konsantrasyonu en çok getiren renktir. Einstein bir şeye 

odaklanabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan bir 

odaya girer ve öyle düşünürmüş. 

Kahverengi 

Cansas Üniversitesi sanat müzesinde bir 

araştırma için halının altını elektronik bir 

sistemle donatmışlar, duvar rengini 

beyaz ve kahverengi olarak değişebilir 

yapmışlar. Arka fon beyaz 

kullanıldığında, insanlar müzede yavaş 

hareket etmiş, daha uzun süre kalıp, 

daha fazla alanda dolaşmışlar. Arka fon kahverengiye 

döndüğünde ise, insanlar müzede çok daha hızlı hareket edip, 

daha az alanda dolaşmış ve müzeyi çok daha kısa sürede terk 

etmişler. O yüzden dünyadaki fast-food restoranların hepsinin 

sandalyeleri ve masaları kahverengi, duvar boyaları ise 

kahverengi-şampanya-pembe karışımıdır. Hiç bir fast-

foodcunun duvarını beyaz göremezsiniz. 

Londra'daki Mc Donalds'tan, Amerika'dakine kadar duvar 

resimlerinin hep kahverengi olduğunu görürsünüz. "Çabuk 

yiyin! Çabuk gidin!" 

Büronuzda kahverengi mobilyalar kullanmayın! (Çalışanlar 

uzun kalsın istiyorsanız). Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, 

rahat bir renk olarak kabul edilir. Gazetecilere tavsiye edilecek 
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bir renktir. Karşınızdakinin kendisini resmiyetten uzak daha 

rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar. 

Gri 

Gri’nin akıl, bilgi ve bilgeliğin rengi olarak anılır. Uzun ömürlü, 

klasik ya da rafine olarak algılanmaktadır. Muhafazakâr ve 

onurlu bir renk olarak görülür. Gri, siyah ve beyaz arasında 

oturan, kontrollü ve göze 

çarpmayan, bu nedenle 

uzlaşmacı bir renktir. 

Tasarımcılar arka plan rengi 

olarak kullanmayı tercih 

ederler.  

Gri, gözün en rahat ayırdığı algıladığı renklerden biridir. 

Diplomatik ve ağır bir renktir ama hareketsizliği, yavaşlığı ve 

ciddiyeti temsil eder. Genellikle silahlı kuvvetlerde her yeri 

griye boyanır. Kapılar, kaloriferler; Devlette de her şey gridir. 

Puslu belirsiz bir hava gibi yaratıcılığı öldürdüğü öne sürülür. 

Hayatın içinde renkler 

Yapılan deneylerde, pembe renge bakan kişilerin rahatladıkları, 

kırmızı, turuncu ve sarı gibi sıcak renklere bakanlarda 

tansiyonun yükseldiği, nabzın ve solunumun hızlandığı, 

terlemenin çoğaldığı, mavi rengin ise tam tersi etki yarattığı 

belirlenmiştir. 
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Araştırmalar insanların en çok mavi rengi sevdiklerini, bunu 

kırmızı ve yeşilin takip ettiğini göstermektedir. Erkekler yeşil, 

deniz mavisi, turuncu ve koyu mor renkleri tercih ederken, 

kadınlar firuze yeşili, açık mavi, pembe gibi açık-uçuk renkleri, 

çocuklar ise mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve turuncu gibi canlı 

renkleri daha çok sevmektedirler. 

Bir binada sarı renge boyanmış bir tavan, odayı daha yüksek, 

sarı renkli duvarlar ise daha geniş gösterir. Kliniklerin sıcak 

renklere boyanması, beyaz rengin hastalarda yarattığı hüzün 

duygusunu azaltır. Ayaküstü hazır yiyecek satan dükkânların 

duvarları iştah açtıran portakal rengine boyanırken yarış 

arabalarında kırmızı veya turuncu-sarı renkler tercih edilir. 

Aslında bir renk olmayan, daha doğrusu renksizlik olan siyah da 

makam araçlarının klasik rengidir. 
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Kırmızı renk kan rengidir, asırlar boyu tehlikenin ve tahribatın 

simgesi olmuştur. Trafik ışıklarında 'dur' sinyali olarak 

kullanılmasının nedeni de budur. Ameliyathanelerde, bulaşan 

kan rengini belli etmeyeceği için mantıken kırmızı giysi 

kullanılması gerekirken, teskin edici mavi ve yeşil renkler tercih 

edilir. 

Renk tercihlerinin nedenlerine bakıldığında kişisel ve toplumsal 

nedenler olarak düşünebiliriz. Renklerin genel özelliklerinden 

başka kişide uyandırdığı çağrışımlar farklıdır. Bazen renkler hiç 

ilgisi olmayan bir nesneyi yada bir olayı anımsatır.Hoş bir anıyı 

yada bir eşyayı düşündürür.İnsanların çocukluk dönemi, geçlik 

dönemi renk tercihlerinde önemlidir.Bunun dışında kişisel 

eğilimler ve yatkınlıklar, aldığı eğitimler, yaşam biçimi ve 
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mesleği renk tercihlerini büyük ölçüde etkiler. Cinsiyete göre 

kişilere renkler yakıştırılır; kızlara pembe erkeklere ise mavi 

uygun görülür. 

Renklerin algılamaya etkileri  

Sıcak renkler seslerin daha şiddetli algılanmasına yol açarken, 

sessizlik ve sakinlik soğuk renklerin bir özelliğidir. Bununla 

birlikte büyük mekânların daha sıcak algılanmasını isterseniz 

sıcak renkleri kullanabilirsiniz. Mekânda serinlik duygusu 

uyandırmak içinse soğuk renkleri deneyebilirsiniz. 
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Renklerle ilgili ilginç bilgiler 

 Nöropsikolog, Kurt Goldstein 1930 yılında kişinin ruhu 

üzerindeki renk etkilerini araştırdı. Kırmızı ışıkta görünen 

nesnelerin daha büyük ve ağır, yeşil ışıkta görülen renklerin 

daha küçük ve hafif algılandığını buldu. 

 Amerika’da bir fabrikada tuvaletlerin rengi yeşile boyanmış 

ve üretimin %8 arttığı görülmüş. 

 Taşıma yapan işçilerle yapılan bir araştırmada aynı 

malzeme ile doldurulmuş siyah kutuları yeşil kutulara göre 

daha ağır buldular. 

 Glascow’da Sokak aydınlatmada mavi renk ışık 

kullanılmaya başlandıktan sonra suç oranında azalma 

görülmüş. 

 Mavi, güven ve güvenirlik taşır. 

 Yeşil, konsantrasyonu artırır. 

 Bir eşyaya olan duygularımız rengine göre çeşitlilik 

gösterir. 

 Yapılan bir araştırmada erkeklerin, kırmızı giyen kadınları 

diğerlerine göre %30 daha cazip algılamışlar  

 Kırmızı: dalga boyu en yüksek olduğu için gökkuşağının en 

geniş yayı olan dış tarafında algılanırlar. 
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 Beyaz gelinlik Eski Yunanlılar tarafından kullanılıyordu. 

1800 yılında Amerika’da tekrar kullanılmaya başlayıncaya 

kadar gelinler farklı renklerde gelinlik giyiyorlardı. 

 Tıp doktorları enfeksiyonlu kir taşımadıklarını göstermek 

için 1900’lü yıllardan sonra beyaz önlük giymeye 

başladılar. 

 Batı’da cenazelerde siyah giyilirken, Çin’de beyaz giyilir. 

Afrika’da beyaz ölümün rengidir. 

 Kızılderililer, kötü ruhları kovmak için kerpiç evlerinin 

kapılarını parlak mavi ile boyarlardı. 

 İş görüşmelerinde kıyafet tercihinin mavi olması öneriliyor. 

 Bazı uzmanlar evinizi dekore ederken sarı rengi 

olabildiğince kullanmamanızı söylüyorlar. 

 Modacılara göre, ayakkabı rengine uygun çorap giyilmeli. 

Siyah elbisenin altına kesinlikle kahverengi renkli ayakkabı 

ve çorap giyilmemeli. Açık gri takımların altına ancak 

gündüz kahverengi ayakkabı giyilir. Eğer kıyafetine düşkün 

bir erkekse, gece 18.00’den sonra kahverengi ayakkabı 

kesinlikle diğer takımların altına giymemeli. 

 Favori renginiz ile cinsel yaşamınız arasında benzerlik 

vardır. 

  



 

~ 17 ~ 
 

    

Kaynakça 

http://library.thinkquest.org/27066/psychology/nlcolor

psych.html 

http://www.izafet.com/bilim-and-teknik/62721-

renklerin-etkileri.html 

Psikolog Süreyya Coşkuner Renkler ve Kişiliğiniz 

 

BBuu  bbrrooşşüürr,,  PPssiikkoolloogg  ŞŞeenneell  KKaarraammaann  vvee  PPssiikkoolloogg  

NNuurrccaann  AAttaassooyy  ttaarraaffıınnddaann  kkaayynnaakkllaarrddaann  

ddeerrlleenneerreekk  hhaazzıırrllaannmmıışşttıırr..  

AArraallııkk  22001122  

http://library.thinkquest.org/27066/psychology/nlcolorpsych.html
http://library.thinkquest.org/27066/psychology/nlcolorpsych.html
http://www.izafet.com/bilim-and-teknik/62721-renklerin-etkileri.html
http://www.izafet.com/bilim-and-teknik/62721-renklerin-etkileri.html


 

~ 18 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liman Psikoloji Atölyesi 

0232 463 45 30 

0532 134 42 35 

1404 Sokak No:5 Daire:2 Alsancak İzmir 

 


