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Umudun dengesinde yaüamak …
Eline bir denge alm×ü ipte yürüyor rahatça.
Her üeyde bir denge arayarak… Ancak dengeyi
nerede, ne kadar aramal× mutlu olmak ad×na?
Dengeyle yaüarsan bu denli y×pranmazs×n… O
zaman dengeyi tutturmal×s×n… Dengeyle
durmal×s×n… Dengesini yitirmiü olmal×… Biraz
dengeli ol… Ne dengesiz insan… Dengede
dural×m… Senin hiç dengen yok mu?... Böyle
dengesizce bir yere varamazs×n… úliükilerde dengeye
bakmak laz×m… úüte böyle uzar gider, “denge”
sözcüùü cümlelerimizin içinde yaüam bulmaya
çal×üarak.
Denge deùiüik ölçüler aras×nda aranmal×d×r.
Resimde dengeyi dikey ve yatay çizgiler kurar.
Ayr×ca salt çizgilerle deùil, aç×kkoyu z×tl×ù×yla da verilebilir.
Denge yaüamda da aranmal×d×r,
sanatta olduùu kadar. Baüar×l×
bir düzenlemede kullan×lan
öùeler birbirleriyle
karü×laüt×r×ld×klar×ndan genelde
denge hissedilmiütir. T×pk×
baüar×l× iliükilerde olduùu gibi.
Denge; biçim, yön, ölçü, aral×k,
doku, renk ile saùlanabilir
sanatsal tav×rda. Ya
davran×ülarda nas×l saùlan×r?
Siyah-beyazla m×, yoksa araya konan grilerle mi?
Görsel aù×rl×klar× olan öùelerin eüit daù×l×m×n×n bir
türü olan denge, tasar×m ilkelerinden biridir. Hatta
en önemlisidir belki de… Z×tl×kta denge, kurguda
denge, renkte denge, iliükide denge… Yaüam
güzelliùinin ilkesinde olduùu gibi. Denge z×tl×kla
koüulludur adeta. Yeryüzündeki her üey z×tl×klar
dengesine dayal×d×r. Dolunun boüa, tüketimin
üretime, sabr×n isyana, gecenin gündüze, bitmenin
baülang×ca... únsan×n yaüam× ve kendisi dengeye
dayal×d×r. Dengesizlik her üeyi altüst edebilir. Çünkü
dengesizlik; bozukluk, yanl×ül×k demektir. Görsel
uyar×c×l×k, görsel tat, görsel irkiltme, görsel kirlilik
dengedeki doùruluk ya da rahats×z edicilik sonucu
oluüur. Gerek görsel, gerek devinimsel, gerekse sessel
anlat×mda dengenin saùlaml×ù× söz konusudur.
Denge; formda, renkte, harekette, aç×k-koyuda
kendini gösterir. úki boyutlu düzenlemeye ait

dengede, ifadeyi saù ve sol olarak ya da alt ve üst
olarak iki bölüme ay×ran düüey ve yatay eksen aran×r.
Ya baüka neler aran×r?
Denge, simetrik (bak×ü×k) ve asimetrik
(bak×ü×ms×z) olarak ikiye ayr×l×r.
Simetrik denge, bir eksene göre öùelerin ayn×
durumda tekrar etmesiyle oluüur. únsan vücudunun
doùal olarak simetrik dengeye sahip olmas×, sanat
gücünü -bilinçalt×nda- o yönde etkilemiütir. Kesin,
kararl×, oturmuü bir kompozisyonu oluüturur
simetrik denge. Ancak fazla ilgi uyand×rmaz.
Duraùanl×k çaùr×ü×m×d×r. Tekdüzelik göstergesidir.
Kütlenin, hareketsizliùin, aù×rbaül×l×ù×n dengesidir
simetriklik… Tabii öncelikle kendimizdenlik
simetriye götürür bizi…
Asimetrik denge, eüit ya da eüit
olmayan görsel aù×rl×ktaki ve
çekicilikteki öùelerin
düzenlenmesiyle oluüturulur.
úlgi çekici olmas× yönünden
kompozisyon daha baüar×l× olur.
Anlat×m× oluüturan elemanlar×n;
benzerlik, z×tl×k, üslup,
uygunluk iliükileriyle renk,
biçim, hareket, aç×k-koyu ile
oluüan denge, asimetrik dengeyi
oluüturur. Davran×ülardaki
çeüitlilik, insanlardaki farkl×l×k birbirini tamamlayan,
ama asl×nda asimetrik olan. Ve üaü×rtan, beklenmedik
olan. Heyecan uyand×ran. Yaüama hareket saùlayan,
f×ük×ran, duraùan olmayan… Tahterevallide uca
geçtiùinizde, tek taraftaysan×z, yani karü×n×zdaki yok
olmuüsa ans×z×n, sizi gökyüzüne s×çratan, ama sonra
topraùa yap×üt×ran. úki tarafta olanla ise, zaman
zaman simetriye ulaüan, tekrara dönüüen gelip
gitmeler, alçal×p havalanmalar, içinde asimetriyi
bar×nd×rmalar an an…
Denge yaüamdan taüan, kaù×da bulaüan.
Kaù×ttan, kilden, taütan, seramikten f×ük×ran,
yaüamda can bulan… Sesten ç×kan, gönülde yerleüen
denge... Dengeniz neyin içinde? Dengeniz nas×l
bak×üm×ü yaüama, ulaüm×ü insana, sanata, bilime ve
topraùa… Bulutlara yükselmiü hayallerde… Denge,
herkese ne kadarl×k kat×lm×ü evrende?...
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