
RENK 

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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ımı SoNER GüNDüzöz 

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-



malara ivme kazandırdığı görülmektedir 
(Sezgin, s. 43) 

Aristo, De Anima (ruh üzerine) adlı 

eserinin ikinci bölümünde "Görme ve Gö
rülebilir Olan" başlığı altında ( 4 ı s•-4 ı 9b-
440h), yine Parva Naturalia'da (doğa bi
limleri üzerine) "Algı ve Algının Nesnele
ri Üzerine" başlığı altında (438b-439b) ışık, 
göz, görme ve rengin mahiyetini açıklama
ya çalışmış ve kendisinden sonraki düŞü
nürler için kaynak teşkil etmiştir. Aristo'
ya göre ışık olmazsa görme de olmaz, bir 
objenin rengi ancak ışıkta belirlenebilir. 
Görmenin nesnesi görülebilir olandır, gö
rülebilir olan şey de öncelikle renktir. Say
damlık bütün renk olaylarının temelidir. 
Az ya da çok her cisimde mevcut olan say
damlık rengi alır (Aristoteles, De Anima, 
s. ı 73- ı 75; Doğa Bilimleri Üzerine, s. 45-
48) ve o renkte gözükür. Renk şeffaf bir 
cismin sınırıdır ya da onunla özdeştir. Işık 

ve gözdeki saydamlık rengin algılanma
sında zaruri olan iki unsurdur. Işık nesne
lerde bi'l-kuwe bulunan rengi ortaya çı

karan etkendir. Çünkü bir rengin özü ışık
taki değişimiyle doğru orantılıdır. Siyah ya 
da beyaz arasında sıralanan renkler ışı
ğın zayıflamasına veya ışık ve karanlığın 
belirli oranlarda karışmasına dayanır. Aris
to'nun ışık, saydamlık ve renklerle ilgili dü
şünceleri hemen hemen bütün Meşşai dü
şünürleri etkilemiş ve şerhlerinde tekrar
lanmıştır. Öklid'e göre görme, düz çizgi
lerle gözden çıkan ışınların objelere ulaş

ması ve dönmesiyle gerçekleşmektedir. 
Ptolemy ise bir nesnenin ışığı tuttuğu an
da onu gördüğümüzü ileri sürmüştür. 

Ali b. Rabben et-Taberi (ö 247/86l'den 
sonra), Huneyn b. İshak ve Ya'küb b. İs
hak el-K.indi'den itibaren İslam düşünür
leri ışık ve görmeyle ilgili bilimsel çalışma
lara başlamışlar, miras aldıkları Antikçağ 
Yunan düşüncesindeki ışık ve görme ku
ramlarını, özellikle Aristo'nun De Animd
daki fikirleriyle Öklid'in optiğini incelemiş 
ve geliştirmişlerdir. Ali b. Rabben et-Ta
beri'ye göre nesnelerdeki kuruluk, ıslaklık 
ve ısı ile bu üç özelliğin karışımı üç temel 
rengin (san, yeşil ve kırmızı) ve diğer çeşit
lerinin kaynağını oluşturmuştur (Ef2!İng.J, 
V, 701-702) 

Tercümeler vasıtasıyla gelişen felsefe ha
reketleri yanında Mu'tezile düşünürleri, 
inanç konularındaki akılcılığa paralel bi
çimde tabiattaki nesneleri ve bu nesne
lerin algılanmasını duyularla açıklamaya 
çalışmış. bu çerçevede rengin genelde doğ
rudan duyumla (göz) algılanan bir özellik 
olduğunu belirtmişlerdir. Basra ekolünün 
kurucusu olan, felsefi çevirilerden yarar-

lanarak bir tür atom cu doğa felsefesi ge
liştiren ve duyularla ilgili olarak Kitabü's
Sem' ve 'I-başar adlı bir risale yazan Ebü'l
Hüzeyl el-Allaf ise beş duyunun kendi ba
şına kesin. bilgi veremeyeceğini, sonuç iti
bariyle insanın nesneleri idrakinde ilahi 
aracılığın mevcudiyetini ileri sürmüştür. 
Duyu bilgisine ve tecrübeye büyük önem 
veren Nazzam cevherlerin birbirine zıt araz
ların birleşip kaynaşmasıyla ortaya çıktı
ğını. renk, koku, ses, tat, sıcaklık, soğuk
luk gibi araz diye adlandırılan niteliklerin 
gerçekte şeffaf nesneler olduğunu ve hep
sinin aynı mekanı işgal ettiğini belirtmiş
tir. Nazzam'a göre nesnelerde sıcakla so
ğuk, tatlı ile acı , kuru ile yaş bir arada ve 
iç içe bulunmakta (tedahül teorisi), bunla~ 
rın hafif olanı katı olanına sirayet etmek
tedir. Bişr b. Mu'temir'e göre duyu organ
larıyla . elde edilen bilgiler zorunlu idrak
lerdir. Görme, işitme ve tatma gibi du
yumlarla rengin nesnelerin doğasında araz 
olarak bulunduğunu ve cevherler tarafın
dali ortaya çıkarıldığını, ancak cevherlerin 
Tanrı tarafından bu imkanla yaratıldığını 
söylemiştir. Hişam b. Amr el-Fuvati ise 
rengin nesnelerin basit bir biçimi olduğu- · 
nu belirtmiş ve Tanrı 'nın varlığı için bir ka
nıt oluşturamayacağını ileri sürmüştür. 

Basra Mu'tezile ekolünün ileri gelenlerin
den olup meani teorisiyle tanınan Muam
mer b. Abbad'a göre nesneler arazları yo
luyla görülebilir. Tanrı da arazları doğru
dan yaratmayıp bir şeyi yaratırken ona 
başka bir şeye sebep olma ve yine ondan 
başka bir şey elde etme özelliğini vermiş
tir. Dolayısıyla renk, tat. uzunluk, genişlik, 
koku, sertlik, yumuşaklık, güzellik, çirkin
lik, kuwet. zaaf, hayat, ölüm, sağlık, has
talık gibi olguları Tanrı'dan ziyade mea
niye sahip olan nesneler meydana getir
mektedir. Siyahlık beyazlıktan ayrılır, diğer 
bir mana dolayısıyla bir şey siyah olurken 
diğeri beyaz olur. Hareket. tat ve renk gi
bi her araz, ilk halkasını Tanrı'nın oluştur

duğu sonsuz sayıda belirleyici bir mana 
zincirinin varlığına gereksinim duyar. Eğer 
Tanrı bir cismi renklendirirse bu o nesne
nin renklenmeye uygun oluşundan dolayı
dır. Ebu Haşim el-Cübbai ise renkliliği cev
herin zorunlu bir niteliği olarak görmez. 
Ona göre renk de cevher ve araz gibi dış 
dünyada gerçekte var olmayan şeylerden
dir. 

İslam düşüncesinde ilahiyat, metafizik, 
psikoloji ve ahlak çalışmalarının yanında 
başta fizik olmak üzere doğa bilimleriyle, 
dolayısıyla ışık ve renk teorisiyle de ilgi
lenen Ya'küb b. İshak el-Kindi Risale if 
ma'iyyeti'l-cirmi 'l-J:ıamil bi-tıba'ihi'l-

RENK 

levne mine']-'anaşıri'l-erba'a ve'lle?;i 
hüve 'illetü'l-levni fi gayrih başlıklı ri
salesinde (Resa'il, ll, 64-65) rengin göz için 
özel bir keyfiyet olduğundan, bunun ya
nında oluş ve yok oluş alemindeki dört 
unsurun terkibinden meydana gelen nes
nelerin renkli oluşundan söz etmiştir. Ri
sale fi 'illeti'l-levni'l-lazuverdi elle?;i 
yüra fi'l-cevvi ii ciheti's-sema' ve yü
;çannü ennehu levnü's-sema'da ise gök
yüzünün aslında belli bir renginin bulun
madığını, karanlık olan uzaydan gelen ışın

ların atmosferdeki cisimciklere çarparak 
zayıfladığını, yeryüzünden yansıdıktan son
ra daha da zayıflayan bu ışınların karan
lık olan uzaya tekrar karışması sonucun
da gökyüzündeki mavi rengin oluştuğunu 
söyler ( Resa' il, ı. ı 03- ı 04) Risale if ec-

. za'in JJ.ubriyyetin fi'l-musi]:ra ' ıiın ikinci 
bölümünde de yine renkler ve kokuların 
özellikleriyle bunların insana etkilerini ele. 
almıştır (Zekeriyya Yusuf. s. 22). 

K.indi, görme konusunda Öklid'in ve Aris
to'nun ışık kurarnlarını benimsemekle bir
likte onlarrtashih eder (Adamson, s. 207-
236) . Öklid'in de ileri sürdüğü gibi göz nes
nelerden yansıyan ışınları emdiği için gö
rür. Işık güçlüyse renk daha açık, zayıfsa 
renk de zayıf olacaktır. Yine Aristo'da ol
duğu gibi görme yetisi görülen şeyin for
munu alır ve öylece görme gerçekleşir. Do
layısıyla görme olayı tek yönlü bir ilişki ol
mayıp gözdeki kornea ile nesne arasında 
mükemmel bir uyurnun neticesidir. Kindi 
için renk duyu algısıyla, yani gözle idrak 
edilen genel bir araz. cismin (saydam olma
yan nesnenin) sınırı olan bir keyfiyettir. Say
damın rengi olmaz. rengi bulunan şey de 
saydam değildir. En çok saydam olan şey 
ise en az görülebilir alandır. Dolayısıyla dört 
unsurdan sadece toprak saydam olmayıp 
bilfiil renge sahiptir. Çünkü saydam olma
mak ışığı tutmak ve yansıtmak demektir. 
Faal akıl, mümkün olan idrak edilebilir şey
lere gerçeklik kazandırdığı gibi ışık da opak 
nesnelere çarparak onlardaki potansiyel 
renkleri gerçek hallerine dönüştürür. 

Farabi, Aristocu ışık ve görme kuramını 
benimsemiş, ay üstü alemde bulunan se
mavi cisimlerin basit. saydam ve renksiz, 
ay altı alemdeki nesnelerin ise element
lerin bir araya gelmesi neticesinde renkli 
olduğunu belirtmiştir. Farabi rengi cismin 
yüzeyi olarak tanımlamış ve özlerinde bil
fiil görünme yeterliliği olmadığını, buna 
karşılık güneş sayesinde gözün ve nesne
lerin aydınlandığını , bu şekilde görme ve 
renkleri algılamanın mümkün olduğunu 
söylemiştir. Göz ancak güneşten aldığı ışık
la bilfiil görür, renkler de ışıkla bilfiil görü-
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lür. Bilfiil akılla heyCılanl aklın ilişkisi ışıkla 
gözün ilişkisi gibidir ( el-Medlnetü 'l-fazıla, 

s. 102- 103). 

Kitdbü'ş-Şifa' adlı eserinin bir bölümü
nü görme, saydamlık ve renk konusuna 
ayıran İbn Sina rengi nesnelerde potansi
yel olarak bulunan ve ancak ışıkla görüle
bilen bir özellik diye ifade eder. Işık say
dam cisimleri, renk ise katı nesneleri etki
leyen niteliklerdir. Işığın varlığı potansiyel 
olarak şeffaf olan bir nesneyi bi'l-fiil şeffa
fa dönüştürür. Işık arttıkça rengin görün
tüsü de artar. Ancak mutlak şekilde ren
gin jeneriği ışık değildir. Ayrıca renk yal
nız beyazlık da değildir. Işık sadece rengin 
görüntüsünün kaynağı ve tamamlayıcı un
surudur. 

İbnü'l-Heysem, Kind'i'nin bıraktığı yer
den devam ederek optik konusuyla doğ
rudan ilgilenmiş. Kitdbü'l-Mena+ır'da ışı
ğın doğrusal yayılmasından, yansıma ve 
kırılmasından, gökkuşağı ve haleden söz 
ederek kendisinden çok sonra gelen iki op
tik uzmanını , Kemaıedclin el-Farisi ile Frei
bergli Theodoric'i etkilemiştir. İbnü'l-Hey
sem'e göre görme sadece gözden çıkan 
ışınla olmayıp bu ışık aracılığı ile nesne
den göze gelen, cisimden yansıyan ışınlar
la gerçekleşir. Nesnelerden yansıyan ışın
lar o nesnelerin renklerini ve şekil özellik
lerini de getirir (Kitabü'l-Menfı?ır, s. 232-
243). Bu görüşüyle İbnü'l-Heysem, görme 
olayında ışığın gözden çıktığı kuramı (gö
zışın) yerine ışığın nesneden geldiğini ka
nıtlamasıyla bilim tarihindeki yerini almış
tır. Görmenin fiziksel ve matematiksel ol
duğunu vurgulayan İbnü'l-Heysem'e göre 
renk sadece gözle ışığın kaynağı arasında 
yer alan bir görüntüdür. Işığın kalitesi ren
gin görüntüsünü etkilemekle birlikte bu 
durum renklerin kendi varlıklarının bulun
duklarının işaretidir. 

İbn Bikce de renk konusunda Aristo'dan 
etkilenen düşünürlerdendir. Ona göre göz
de renkleri görmeye imkan tanıyan bir ye
tenek, güç vardır, bu gücün cisimde ilk 
algıladığı özellik renktir. Rengin oluşma
sında havanın aracılığı zaruriclir. Renk özün
de ışın ihtiva eden bir formdur. Karanlıkta 
sadece bi'l-kuwe olup etkin bir varlığa sa
hip değildir. ışıksız bir ortamda renkler al
gılanamaz, ışık da renklendiği anda idrak 
edilebilir. 

Aristo'nun De Anima'sı üzerine yazdığı 
şerhte İbn Rüşd rengi, "ateşin (bi'l-fiil şef
faf olan nesnenin) toprakla (şeffaf olmayan 
nesneyle) karışımından oluşan bir tür ışık" 
diye tanımlar. Bu durumda renk, nesnele
rin yüzeyinde bulunan ve ışık aracılığı ile ay-
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dmiatılınca görülebilen bir özelliktir. Renk
lerin farklı oluşları, eksik veya fazlalıkları 
ışığın yoğunluğu ve nesnenin şeffaflığı ile 
doğru orantılıdır. Işık sadece renkli nesne
nin görülebilir olması açısından tamamla
yıcı unsurdur. İbn Rüşd'e göre renkler id
rak edilmeseler bile objektif varlıkları bu
lunmaktadır, ancak görülebilmeleri için ışı
ğa ihtiyaç vardır. 

Astronomi, matematik, tıp ve felsefeyle 
ilgilenen Kutbüddln-i Şiraz!, İbnü'l-Heysem'
den sonra nisbeten ihmale uğrayan optik 
alanındaki görüşleriyle bu ilmin İslam dün
yasında yeniden canlanmasına vesile ol
muştur. Şirazl'nin gök kuşağını açıklama 
yolunda yaptığı çalışmalar önemlidir. Işık 
ışınının yağmur damlasında iki defa kırı

hp bir defa yansımasıyla gök kuşağı renk
lerinin oluştuğunu ilk defa doğru olarak 
açıklayan Şlrazl, kendisinden sonra optik 
alanında önemli düşünceler üreten Kema
leddin el-Farisi'ye öncülük etmiştir. İbnü'l
Heysem'in Kitdbü'l-Mena+ır'ı üzerine yaz
dığı Ten]fi]J.u'l-Mena+ır'da gök kuşağının 
tabiatını açıklayan Kemaleddin el-Farislışık
la renk arasındaki temel ilişkiyi de açıklı
ğa kavuşturmuştur. Farisl, güneşten çıkan 
ışık ışınlarının bir yansıma ve kırılma yüze
yiyle karşılaştığında yansıyarak ya da kırı
larak bir başka noktaya ulaştığını belirtir. 
Farisi'ye göre renkler karanlıktaki nesne
lerde potansiyel olarak temsil edilir. Işık 
tesir ettiği anda bu potansiyel renkler ger
çek renklere dönüşür (Topdemir. Modem 
Optiğin Kurucusu, s. 78) . Işıklar çoklu yan
sıma ve kırılma neticesinde zayıflar ve gö
rünmez olur. Gök kuşağını doğru açıklayan 
Farisi ve Theodoric, gerekli olan kırılma 
bilgilerini İbnü'l-Heysem'in Kitdbü'l-Me
na+ır'ından almış olduklarını eserlerinde 
belirtmişlerdir (a.g.e., s. 81-82). 

Batı dünyasında ışık, görme ve renk 
konusundaki ilk bilimsel çalışmalar lsaac 
Newton tarafından yapılmıştır. Newton'
dan önce renk bilgisi ve renk felsefesi üze
rinde duran, müzik ve bitkilerle birlikte 
renk ışınlarının da tedavideki gücüne işa
ret eden Paraeelsus geleneksel yaklaşım
ları reddetmesi yüzünden pek dikkate alın

mamıştır. Buna karşılık Opticks or a Tre
atise of the Retlections, Refractions, Inf
lections and Colours of Light adlı ese
rinde ışığın kırılması ile renk arasındaki 
bağıntıyı doğru biçimde belirleyen New
ton, 1666 yılında karanlık odaya yerleştir
diği prizmaya gönderdiği güneş ışığının 
prizmada kırılması sonucu oluşturduğu 
renkleri inceleyerek güneş ışığının farklı 
kırılabilme dereceleri olan ışınlardan, do-

layısıyla renklerden oluştuğunu gözlem
lemiştir. Newton'la birlikte renklerin ger
çek niteliğinin anlaşılması XVII. yüzyılda 
Thomas Young'ın çalışmalarıyla mümkün 
olmuştur. Fizik ve optikteki gelişmelere pa
ralel biçimde Descartes'tan itibaren man
tıkçı pozitivistlere kadar modern dönem
de de renk konusu önemli bir epistemolo
jik problem olmaya devam etmiştir. Eleş

tirel ve kuşkucu yaklaşımını ışık ve renk 
konusunda da sürdüren Descartes renk 
ve diğer ikincil özelliklerin sadece duyum
lar olduğunu iddia etmiş, John Locke ise 
renk, ses ve tatları "eşyanın kendinde ol
mayan, ancak nesnelerdeki mevcut birin
cil niteliklerle birlikte çeşitli duyumlar orta
ya çıkaran ikincil özellikler" olarak tanım
lamıştır. Türk astronomu ve matematik
çisi Takıyyüddin er-Rasıd fizikoptik alanın
da Öklid, İbnü'l-Heysem ve Kemilleddin el
Faris'i'nin konuyla ilgili çalışmalarını ince
leyerek ışığın mahiyeti, küresel yayılımı, 
kırılması ve renklerle olan ilişkisi gibi ko
nuları Nevru ]J.adi~ati'l-ebşar ve nuru 
J:ıa~i~ati'l-en+ar adlı eserinde ele almış
tır (Topdemir, Taklyüddln 'in Optik Kitabı, 

S. 63). 

İslam tarihinde renk sadece felsefe, fi
zik, optik ve astronominin konusu olma
mış. bunun yanında astrolojide, edebiyat, 
mimari, tezhip, seramik ve minyatür süs
lemelerinde bolca kullanılmıştır. et-Tef
him li-eva'ili şına'ati't-tencim adlı ese
rinde (s. 396-406) B'irünl, semavl cisimler
le renkler arasında bir irtibat olduğunu 
ifade ederek renklerin astrolojik semboliz
mine ve kullanımına değinmiştir. Osman
lı döneminde yetişen Levnl lakaplı Abdül
celil Çelebi, Osmanlı minyatür sanatında 
renkleri eserlerinde ustalıkla kullanmış ve 
renk uyumuna dikkat etmiştir. Minyatür
lerinde çarpıcı parlak tonlar yerine rahat
latıcı ve dağacı bir renk zevkinin hakim ol
ması, zıt tonların bile ahenk içinde veril
mesi Levn'i'nin en belirgin özelliğidir. Edir
ne'de Selimiye Şifahanesi'nde hastalar 
renkli odalarda müzik ve su ile tedavi 
edilmiştir. Endülüs'te İslam mimarisinin 
önemli bir sarayı olan Medlnetüzzehra'da
ki 15.000 direk altınla kaplanmış, züm
rüt, yakut, mermer ve inciyle süslenmiş, 
taş üzerine süse ağırlık verilerek renk sa
natı bütün inceliğiyle uygulanmıştır. 
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I.IJI!I AYDIN T OPALOGLU 

RENK 
( o.!.lij l) 

Eyyubiler ile Memlükler 'de 
sultan ve ümera tarafından kullanılan 

L 
özel işaret, arına. 

_j 

Eyylıbller ve Memlükler'de sultanların ve 
emirlerin kendilerine mahsus özel işaret 
ve arınalarına renk ( çoğulu rünuk) adı ve
rilmiştir. Hükümdar ve saray görevlilerinin 
yürüttükleri işleri sembolize eden renk 
kullanma adeti Suriye, el-Cezire bölgesi ve 
Mısır'da Atabegler ve Eyylıbller dönemin
de ortaya çıkmış , Memlükler zamanında 
yaygınlık kazanmıştır. Bununla birlikte ren
gin özel işaret olarak kullanılmasıyla ilgili 
ilk haber IV. (X.) yüzyılın son çeyreğine ait
tir. İbnü'd-Devadari, Fatımiler devrinde da
ha önceleri toprakla meşgul olan Kassam 
et-Türrab'ın 368 (978) yılında Dımaşk'ta 

çıkardığı isyanla idareyi ele geçirdiğinde 
kendisine önceki mesleğini hatırlatan kıh
fı (çanak, yarım kadeh şeklinde tahta kap) 
renk 1 sembol edindiğini kaydeder (Ken

zü 'd-dürer, VI, 195, 2!0) . Bu bilgi doğru 
olsa bile geleneğin kalıcı olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Renk kelimesinin bir idareciye mahsus 
özel işaret manasma kullanımıyla ilgili ye
ni haberler XII. yüzyılın ortalarından itiba
ren başlamakta ve genellikle Mısır, Suriye 

ve el-Cezire bölgesiyle sınırlı kalmaktadır. 

NCıreddin Mahmud Zengi, Dımaşk'ta inşa 

ettirdiği medresenin mihrabının üzerinde 
ve Humus'taki Cami-i Kebir'in iki sütunun
da nilüfer (lotüs) çiçeğini sembol olarak be
nimsemiştir. Ancak nilüferin terim anla
mıyla bir renk değil , başkaları ,tarafından 

da kullanılan bitkisel bir süsleme motifı ol
duğu görüşü yaygındır. Nilüfer çiçeği sem
bolüne diğer sultanlarda, ayrıca para ve 
kıymetli eşyalar üzerinde sıkça rastlanma
sı buna delil gösterilir. Bu çiçek Memlük 
paralarında da kullanılmıştır (Balog, s. 22-
34) Ebü'l-Fida, Harizmşahlar Hükümdan 
Muhammed b. Tekiş'in ölümünden bahse
derken üst düzey saray görevlileri ve ar
matan hakkında bilgi vermekte, devada
rıo arınasının yazı takımı. silahdarın ar
masının yay, taştdarın ibrik, camedarın 
bohça. imrahorun at nalı, cavişin altın kub
be olduğunu söylemektedir. Ancak Ebü'l
Fida bu armalar için renk kelimesini değil 
alarnet kelimesini kullanmıştır ( el-Mui)ta
şar, VI, 49). Eyylıbiler'in Diyarbekir kolu hü
kümdarı el-Melikü'l-Muzaffer Şehabed
din'in kendine arma olarak aslan fıgürünü 
seçtiği ve 608' de ( ı 2 ı ı ) babasından aldığı 
Urfa'nın Harran Kapısı'nın üzerine onu nak
şettirdiği görülmektedir (Mayer. Saracenic 
Heraldry, s. ı 18. lv. 1/8). EyyCıbiler' in son 
zamanlarında sultanların , emirleri bir gö
reve tayin ederken onlara görevleriyle ala
kah bir renk tahsis ettikleri anlaşılmakta
dır. Nitekim el-Melikü's-Salih Necmeddin 
EyyCıb , memlükü izzeddin Aybek'i kendi
sine çaşngir tayin ederken ona vazifesine 
uygun bir işaret olarak sofra fıgürünü seç
miştir (İbn Tağrlberdl. VII, 4). 

Memlükler döneminde renk kullanımı 
daha da yaygınlaşmıştır. Memlük hüküm
darları başta kendileri için olmak üzere 
hayvan ve kuş f igürlerinden renk edinir
lerdi. ı. Baybars arma olarak asianı seç
miş ve Kahire'de inşa ettirdiği Kanatırü's

siba'nın üzerine bir aslan heykeli yaptır

mıştı. Bu heyket halen yerindedir. Onun 
arması ayrıca yaptırdığı diğer mimari eser-

Kahire'de 
surcü's-sika 
cephesinde 

Sultan Baybars 
ei-Bundukd<iri'nin 

rengi aslan 
kabartması ile 

Mencek ei-Yüsufi 
Silahdar Sarayı 

kapısında 

silahdan n 
rengi k ı lıç 
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lerde bastırdığı paralarda görülmektedir. 
Son dönem sultanlarından Barsbay da ken
disine renk olarak asianı seçmiş, diğer sul
tanlar pars ve kartat gibi hayvanları renk 
edinmişlerdir. Memlükler'de sadece sul
tanların kullandığı yazı/ mühür şeklinde 
işaretler vardı. Bilhassa cam ve madeni 
kaplarda görülen bu işaretlerde üst sıra
da sultanın adı , orta satırda ona övgü, alt 
satırda dua ifadesi yer alıyordu (Ahmed 
Abdü rraz ık Ahmed, sy. 21 II 974]. s. 89). 

EyyCıbiler'de olduğu gibi Memlük sul
tanları da önemli bir göreve tayin ettikleri 
emirlere görevleriyle alakah bir renk ve
rirlerdi. Kalkaşendi, Mısır'da küçük büyük 
her emirin kendine ait renklerinin bulun
duğunu söylemektedir ($ubf:ıu'l-a'şa, IV, 
63). Emirlerin görevlerini sembolize eden 
renklerden devadarıo rengi yazı takımı , 

taştdarın ibrik, silahdarın kılıç , bunduk
darın yay, camedarın bohça, imrahorun 
at nalı , cavişin altın kubbe, sakinin kadeh, 
çevgandarın küre (polo) sopaları . çaşnigi

rin sofra, alemdarın iki bayrak, başmak
darıo nalın . teberdarın balta olduğu gö
rülmektedir (Memlükler döneminden gü
nümüze ul aşan a rınala rı n şeki ll eri için bk. 
Ahmed Abdürrazık Ahmed, sy. 2 I 1 I 974]. 
S . 70-74, 84-88) 

Renklerin yer alacağı genellikle daire 
şeklindeki zemin "şatfe" denilen yatay çiz
gilerle ikiye, üçe veya satranç tahtası biçi
minde karelere ayrılırdı . Hükümdarıo renk
leri (er-rünGkü's-sultaniyye) bayrak üzerine iş
lenir, paralara basılır, kullanılan eşyaya özel
liğine göre ahşap veya taşsa oyma, cam 
veya seramikse boyayıp fırınlama, kumaş
sa boyama veya aplike, halıysa dokuma, 
metaise çalma veya kakma tekniğiyle nak
şedilirdi. Bu arınalar saray, medrese, has
tahane, dükkan gibi binaların cephelerine 
kabartma olarak yerleştirilirdi. Yine çe
şitli renklerdeki arınalar at ve deveterin 
eyer ve sernerierinin üzerindeki kumaşla
ra nakşedilirdi. Değerli madeniere nakşe
dilen renkler sultan veya önemli biri kar
şılanırken şehrin girişlerine , temizlenip 
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