
Teşhir-i Etô.zıl adlı kitabında (ı 306) Re
nan'a cevap vermiştir. Ancak bu çalışma 
ilmi ve fikri bakımdan bir değer taşımaz . 

Arap ve islam dünyasında Renan'ın dü
şüncelerinin tartışılmasına XX. yüzyılda 

devam edilmiştir. Suriye'de Ferah An-tOn 
onun izleyicilerinden biridir. Renan'a bü
yük güveni olduğunu söyleyen, isa'nın 
Hayatı'nı Arapça'ya çeviren AntOn, Mu
hammed Abduh'un arkadaşı olmasına rağ

men Renan'a ilgisi sebebiyle onun tepki
sini çekmiştir. Laikliği hararetle savunan 
AntOn, Renan 'ın bilimle din ilişkisi bağla

mında uygulanmasını istediği laikliği siya
si ve dini alana kaydırmış . böylece müslü
mantarla hıristiyanları yakınlaştırmak iste
miştir. Daha sonra Renan'ın düşünceleriy

le ilgili otarak Abdurrahman ei-Kevakibl 
ile Reşld Rıza da uzun tartışmalara giriş
mişlerdir. Bilimset veya poJemik mahiyet
te olsa da Renan'ın dinler tarihinde açmış 
olduğu çığır her bakımdan önemli olduğu 
gibi Renan şarkiyatçılar arasında islam 
dünyasıyla ilgili düşünceterini bu derece 
açık söyleyen ilk aydınlardan biridir. Gün
cettiği devam eden Renan'ın fikirleri üze
rinde Türkiye'de ve Arap dünyasında he
nüz yeterli çalışma yapılmamıştır. 
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Aslı Farsça olan renk (reng) kelimesinin 
Arapça'daki karşılığılevndir (çoğulu elvan) . 
Arapça'da renk isimteri çoğunlukla eri! 
olarak "ef'al", dişi! otarak "fa'ta"' kalıptarın
da oluşturulmuştur. Bunun dışında "fail, 
fa'!, fal!" (hanit. cevn. faki ') gibi on beş ka-

dar kalıpta daha renk isimlerine rastlan
maktadır. Bazı renkler yabancı dillerden 
atınma kelimeteri e (dahil) karşılanmıştır 
(zercun, benefsed). Aynı kökten türeyen 
bazı adlar farkl ı renkleri ifade edebilmek
tedir. " F15-c" kökünden türemiş, Arapça'da 
genellikle sıfat kabul edilen renkler gra
merde bir başka kelimeye bağımlı olarak 
kullanılan kelimeler (tevabi ') grubunda de
ğerlendirilmekle birlikte bazı renk adları 
zamanla bağımsız birer isim haline dönüş

müştür. "Abyel"in (ala) bir tür kargaya, 
"er~5-am"ın (benekli ) bir tür yılana ad olu
şu bir nesnenin belirgin niteliğiyle adlan
dırılmasına örnek teşkil eder (S!beveyhi , 
ll , 2, 5) 

Arapça'da hemen her renk için birden 
çok kelime bulunmakla beraber bunlar ara
sında birer tanesi ilgili rengi karşılamak 
üzere en sık kullanılan isim halini almıştır. 
Beyaz (ebyai.-beyz:a') klasik Arapça'da bir 
bakıma hayatı simgelemektedir. Araplar'ın 

içtikleri su, ekmek yaptıkları buğday veya 
bazan ekmeğin kendisi beyaz (ebyai.) ola
rak anıtmış, su veekmeğe "iki beyaz" (eb
yai.ayn) denmiştir. Ebyai.ayn "iki şah dama
rı" anlamında da kullanılır (Lisanü'l-'Arab, 
"byz" md.) Siyah ve beyaz tam bir müte
kabiliyet içerisinde kullanım alanı bulmuş
tur. Beyaz (ebyai.) kelimesinin müennes 
şekli beyza' "güneş" veya "iyi söz" mana
sındayken "kötü söz" için siyah (esved) ke
limesinin müennesi olan sevda' kullanılmış

tır. Araptar ruh temizliğini ( Hassan b. Sa
bit, s. 23) ve ağacı olmayan yeri beyaz ola
rak ifade etmişler, ekini ve otu bol olan 
yerleri , özellikle Irak bölgesini belirtmek 
için siyahlık 1 karaltı (sevad) kelimesini kul
lanmıştardır. Beyaz iranlılar' ı da ifade et
mektedir. Beyaz el (el-yedü'l-beyi.a') terki
bi "kuwet ve otorite" demektir (Lisanü 'l
'Arab, "by<;!" , "svd" md. leri ). Siyah (esved
sevda') bütün renklerin aslı kabul edilmiş 
olup bunda esvedin seyyid (efendi) kelime
siyle aynı kökten gelmesi et kili olmuştur 

(İbn Cinn!. ırı. 63). Arapça'da siyahınanlam 

alanı çoğunlukla köt üdür. Kör olan biri için 
"sevide'r-recül" denir. Esved "yılan , gece. 
sıcak" anlamlarında kullanılmıştır (Lisanü'l
'Arab, "svd" md.). Akrep ve yılana "esve
deyn" (iki siyah) denir (Ebu Davud. " Şalat", 

165 ; Tirmizi . "Mev§.l~it", 170). Altına "aşfar
şafra"' (sarı) . attın ve safrana "aşfareyn" (iki 
sarı ) denilmiştir (Lisanü'l-'Arab, "şfr" md. ). 
Kelimenin şufr şekli ise "sarı 1 bakır, tunç" 
anlamındadır (Hassan b. Sabit, s. 96) As
farın müennesi olan şafra ' Cahiliye şiirte
rinde güzel kadın için kullanılmıştır (Na
biga ez-Zübyan!. s. 39). Aynı kökten türe
yen şafer "sarılık hastalığı", şafre ise "aç-
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lık" demektir. Cahiliye Arapları , Romalılar 

ve Bizanslılar'a Benü'I-Aşfer (Sarıoğulları ) 

derlerdi (Lisanü'l-'Arab, " şfr" md.). Yeşil 
(abc;!ar-bac;!ra') doğayı temsil etmektedir. Fi
lizken saimayı ifade etmek üzere "genç 
yaşta öldü" anlamında bu kökten "übtü<;li
re" fiili kullanılmıştır. Klasik Arap edebiya
tında çok defa sular yeşil otarak anılmıştır. 

Mavi (ezral5-zer!5a') göz rengidir. "Masmavi 
gözlü kadın" anlamında zerka' ve zürküm 
kelimeteri kullanılmıştır. Arapça'da zorlu 
düşmana "mavi düşman" denmiştir. Bil
hassa Romalıtar böyle anılırdı (Lisanü 'l
'Arab, "zrl<' md.; Muhammed b. Ahmed 
Desuki. ll , 5 ı ı ) Kırmızı (al)mer-t:ıamra'), "in
san" anlamında kullanılmasının yanında 
Cahiliye şiirinde gençlik dinamizmini de 
ifade ederdi ( İbrahim Muhammed Ali. s. 
60, 68) . 

Kur'an-ı Kerim'de levn kelimesi iki ve 
çağulu "elvan" yedi defa geçmektedir 
(M. F. Abdülbaki , el-Mu'cem, "lvn" md ). 
Bir ayette (er-Rum 30/22) diğer bazı koz
motojik deliller yanında insanların farklı 
renklerde yaratılması ; ayrıca bitkiterin 
renk renk olması (en-Nahl ı 6/1 3; ez-Zü
mer 39/2 ı ; Fatır 35/27), keza bal arısının 
bitkilerden hazırladığı ve henüz şerbet kı
vamındaki farklı renk ve tonlardaki balın 
oluşumu (en-Nahl 16/69) Allah ' ın üstün 
kudretinin delilleri olarak zikredilmiştir. 

Kur'an'da beyaz. siyah. kırmızı , mavi, sarı , 

yeşil renk imgelerine yer verilmiştir. Bun
lardan en sık kullanılanı beyaz ve siyahtır. 
Bu iki renk genellikle "yüzlerin ağarması" 
(sevinçli ve mutlu olma) ve "yüzterin karar
ması" (üzgün ve mutsuz olma) ifadelerinde 
geçer (Al-i İmran 3/1 06- 107; en-Nahl 16/ 
58; ez-Zümer 39/60; ez-Zuhruf 43/17) Be
yaz sözcüğü el (mesela bk. ei-A'raf 71108; 
Taha 20/22; eş-Şuara 26/33), ip (ei-Bakara 
2/187), kadeh (es-Saffat 37/45-46), yollar 
(Fatır 35/2 7), hGriler (es-Saffat 37/49) ve 
gözler (Yusuf 12/84) kelimeleriyle birlikte 
kullanılmıştır. Gözterin ağarması (Yusuf ı 2/ 
84) "görme yeteneğini kaybetme" anla
mında metafordur. Siyah ise yüzter (vü
cQh) sözcüğüyle ilgili olarak kullanılmasının 
yanında ip (ei-Bakara 2/1 87 ), yollar ( Fatır 

35/27) kelimeleriyle ilgili otarak da anılmış
tır. Kur'an'da "15-ater-15-atere" (Yunus 10/26; 
Abese 80/4 ı) ve gabere (Abese 80/40) 
kelimeleri de esvedin yüzler kelimesiyle 
birlikteki kullanımına yakın bir anlam ta
şımaktadır. Doğrudan renk olmayıp renk 
(siyah) çağrışımı ağır basan "yal)mQm" 
( ei -Vakı a 56/43) ve "15-atıran " (İbra h im 
14/50) gibi birkaç sözcük de Kur'an'da geç
mektedir. Azabı gören kafirlerin yüzleri
nin kötüleşmesini ifade eden "slet" fiili (el-
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Mülk 67/27) İbn Abbas gibi bazı müfes
sirler tarafından "kararma" diye yorumlan
mıştır (Kılıç, s. 87). Aynı şekilde yüzlerin 
sıfatı olarak kullanılan "basire" kelimesi de 
rengi değişmiş, kararmış şeyi, zifirl siyah 
(el-Kıyame 75/ 24). "na'ime" ise beyazlık 
kavramıyla aynı çizgide ruh neşesini ifa
de etmektedir (el-Gaşiye 88/8) . 

Kur'an'da cennetteki iki bahçenin koyu 
yeşilliğini belirtmek üzere "müdhil.mme
tan" kelimesi kullanılmıştır (er-Rahman 
55/64). Sarı renk de inek (el-Bakara 2/69). 
deve (veya urgan) (el-Mürselat 77/33). bulut 
(veya ekin) (er-ROm 30/51), ekin (ez-Zümer 
39/2 1; el-Hadld 57/20) kelimeleriyle ilişkili 

olarak geçmektedir. Kırmızı renk bir yer
de yolları niteler (Fil.tır 35/27); "kızarmış 
yağ renginde gül gibi" (verde ke'd-dihan') 
ifadesi de (er-Rahman 55/37) kırmızının bir 
tonunu belirtmektedir. Yeşil renk tabiatın 
rengi olduğundan Kur'an'da bitki (el-En
'am 6/99). ağaç (Yasin 36/80). başak (Yu
suf 12/43, 46), yeryüzü (toprak) (el-Hac 
22/63) sözcükleriyle birlikte anılmış, bazı 
ayetlerde yastık (er-Rahman 55/76) ve ipek 
elbise ( el-Kehf ı 8/3 ı; el-insan 76/2 ı) için 
sıfat olmuştur. Kur'an'da haşir sırasında 
günahkarların gözlerinin aldığı rengi ifade 
etmek üzere "zürkan" (ls;j) şeklinde ge
çen "maviler" (Taha 20/1 02) günahkarların 
yaşayacakları dehşet halinin sembolik bir 
anlatımıdır. Böylece renk adlarının Kur' an'
da gerçek birer renk olarak kullanımları
nın yanında bazı olgulardan kinaye olma
ları da söz konusudur. Hadislerde de ge
rek levn kelimesi gerekse çeşitli renk ad
ları hem gerçek hem sembolik ve mecazi 
anlamlarda sıkça geçmektedir (Wensinck, 
el-Mu' cem, "by çi ", "l:ımr", "bçlr", "lvn", 
"svd", "şfr" md.leri). 
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Felsefe. Genel anlamda renk, cisimlerin 
yansıttığı veya yaydığı ışığın gözle algılan
ması ya da ışığın eşya üzerinde kırılma ve 
yayılma çeşitliliğinden doğan görsel du
yum olarak ifade edilir. Fiziğin konusu ol
makla birlikte tarih boyunca insanların 
hayatında önemli etkileri bulunan, bazan 
sembol olarak kullanılan renk olgusu An
tikçağ'dan itibaren düşünürlerin ışık ve 
görme kuramlarıyla ilişkili olmuş, İslam'ın 
ilk yüzyıllarındaki tercüme hareketleri ne
ticesinde oluşan ilmi atmosferle beraber 
İslam düşüncesinde büyük önem kazan
mış, bu çerçevede tabiatı , mahiyeti ve et
kileri üzerine düşünceler ileri sürülmüştür. 

Renk, eşyayı algılamanın doğruluğu ve gör
sel tecrübenin niteliği açısından felsefi bir 
problem olmanın ötesinde soyut düşün
celerin sembolü ve işaretleri olarak sos
yal, kültürel ve dini anlamları olan, görsel 
sanatın her türünde kullanılan, insanın fi
ziksel, duygusal ve ruhsal yönlerine hitap 
ederek onda güzellik fikirleri doğuran, nes
nelerin estetik algısına imkan tanıyan, tıp
ta tedavi amaçlı kullanılabilen, değişik kül
türlerde büyü ve sihir için vazgeçilmez bir 
öğedir (Andrews, s. ll). Tanımlanmasında 
bazı zorluklar olmakla birlikte, çeşitli ışık 
cinsleri tarafından gözün retinası üzerin
de göz sinirlerinde meydana getirilen olay
lardan dolayı fızyolojik, beyinde uyanan bir 
duyum olması sebebiyle psikolojik ve öl
çülerle kesin biçimde bilinebilen ışığın dal
ga uzunlukları olması yönüyle fiziksel renk 
çeşitlerinden söz etmek mümkündür. Bu
na göre renklerin nesnelerden göze gel
mesi fiziksel, bu ışınlar karşısında gözde 
meydana gelen işlemler fizyolojik, ışınların 
gözde algılanması psikolojik olaydır. Renk
ler nesnelerin dış görünümlerindeki en te
mel unsurlardandır. Fiziksel dünyanın bil
gisini elde etme ve tek tek nesnelerin al
gılanması açısından öncelikli olan husus 
nesnelerin dış görünüşleridir. Bu noktada 
renk bilimi (veya rengin bilimsel açıklaması) 
ile renk felsefesi modern çağın iki önemli 
etkinlik alanı olmuştur. Rengin mahiyetiy-

le ilgili yapılan fiziksel ve optik çalışmalar 
çok eski dönemlere kadar gitse de kimya
sıyla ilgili çalışmalar Rönesans'tan sonra 
hızlanmıştır. 

Felsefede renk konusu öncelikle, tabiat 
bilgisinin bir parçası olarak epistemolojik 
bir problem olmuştur. Nesnelerdeki ren
gin doğası, niteliği, objektif mevcudiyeti
nin bulunup bulunmadığı, insanoğlunun 
renk tecrübesi, bu tecrübenin boyutları, 
gerçekliği, evrenselliği ve çeşitliliği araştı
rılmış, bunun yanında rengi algılayan ki
şinin yanılıp yanılmadığı, algılayan kişide 

renklerin nasıl duygular bıraktığı üzerin
de durulmuştur. Nesnelerin objektif mev
cudiyetiyle atakalı olarak birbirinin karşıtı 
iki görüş ortaya çıkmış, algıdan bağımsız 
biçimde nesnelerin renkli olduğunu ileri 
sürenlere realist, buna karşılık nesnelerin 
renkli oluşunu algıya bağlayanlara sübjek
tivist denmiştir. Realizme göre nesneler 
algılayana bakılmaksızın renklidir, renklili
ğin özü nesnenin içindedir. Sübjektivizme 
göre ise renkli nesnelerden ziyade renk al
gısından ve renk tecrübesinden söz edi
lebilir. Nesnelerin atom, proton, etektran 
gibi temel parçaların birleşiminden oluş
tuğunu söyleyen fizikçilerle realizm ters 
düşmüş, filozofların çoğunluğu da renkle
rin nesnelerde potansiyel (bi'l-kuwe) ola
rak var olduğunu, ışık sayesinde gerçek
leştiklerini (bi'l-fiil). ancak nesnelerin hac
mi, formu ve ağırlığı gibi temel özellikle
rinden olmadığını ifade etmişlerdir. 

İnsanların renklerle ilgisi çok eski tarih
lere kadar gitmektedir. Şamanlar, Kızıl
derililer, Çinliler, eski Mısırlılar ve Yunan
lılar'ın renklerle ilgilendikleri, renkleri de
ğişik amaçlarla kullandıkları ve mahiyetini 
bilme çabası gösterdikleri bilinmektedir. 
Milattan önce 1550 yılına kadar geri gi
den ve rengin tedavi amaçlı kullanıldığını 
gösteren eski Mısır'dan kalma papirüsler 
bulunmaktadır. Antik Yunan düşüncesin
de rengin ışıkla ilgisi çözülmeye çalışılmış, 
niteliği üzerine bilimsel teoriler geliştiril
miştir. Özellikle fizikçi Hippocrates, Luc
retius, Eflatun, Pisagor, Aristo, Stoacılar, 
Galen (CallnGs). Öklid ve Ptolemy, görme 
duyusu olan gözle görülen nesne arasında
ki bir ilişkiden söz eden ve bu ilişkinin ni
teliğini çözmeye çalışan Antikçağ Grek dü
şünürleridir. Vlll ve IX. yüzyıllarda müslü
man düşünür ve bilginler Yunanlı düşü
nürlerin Arapça'ya çevrilen eserlerini ince
lemiş, yorumlamış, ışık ve renk konusun
da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ça
lışmaların, Ortaçağ Avrupası'nda tekrar Ba
tı dillerine çevrilmesiyle birlikte Yeniçağ'
da oluşan ışık ve renkle ilgili bilimsel çalış-


