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“Z×tl×k” deyince akl×ma ilk gelen “birlik” sözcüùü olur. Z×tl×k deyince hemen çaùr×üan “denge” sözcüùü
yaüam bulur zihnimde. Z×tl×k karü×tl×ù×n× içinde bar×nd×r×r. Ve karü×tl×ù×n× doùurur.
Öùrencilerime bariz bir üekilde z×tl×ù× gösteren saydamlar× izletirken yaüamda z×tl×k konusunda bana örnek
verebilir misiniz, diye sordum. Söyleüilerde çokça yaüanan derste de yaüan×yor. Soru soramamak ve konuüamamak
ve de örnekleyememek. Soru sorulduùunda üaük×nl×k yaüamak. ûaük×nl×k zamanlar×n× geçirsinler diye erkek - kad×n
dedim. Arkas× gelmeye baülad× yavaüça. Islak - kuru, gece - gündüz, kapal× - aç×k, gibi…
Z×tlar×n birliùi, z×tlar×n dengesi, her olay kendi z×tl×ù×n× doùurur. Z×t gitme, z×dd×ma gidiyorsun. Z×tl×k
yapma. Ne kadar z×tlar deùil mi? Kontrast olmuü-z×t olmuü. Yaüamda, dilde yerini al×yor z×tl×k. Z×t derken d×üar×da
b×rak×lan asl×nda içimizde olan.
Yumurtan×n sar×s×n× seven ben, beyaz×n× seven arkadaüla deùiü tokuü yapard×k. Bu z×tl×k iüimize yar×yordu
çünkü. Bizi tamaml×yordu. Uyku-uykusuzluk. Güzel-çirkin. Yumuüak baül×d×r - sert baül×d×r. Beyaz gibi iyimser,
siyah gibi karamsar. Ekmeùin k×y×s×n× sever. Ekmeùin içini sevenle iyi anlaü×r.
Sözcük anlam×yla z×tl×k; karü×tl×k, karü×t olma, çeliüki olarak ele al×nmaktad×r. Z×tl×k-karü×tl×k kavram×na
geniü kapsam×yla bak×ld×ù×nda, evrende her üeyin karü×tl×klar dengesi içinde oluütuùunu görürüz. Bu sosyal
yap×da da, biçimsel yap×da da böyledir ve z×tl×k yoksa hareket yoktur, varl×k yoktur, süreç yoktur. Sanki hayat
yoktur. Yaüamla ölüm z×tl×ù× gibi… Sanat aç×s×ndan deùerli görülen her yap×tta kuükusuz çok iyi çözümlenmiü
kontrast bir denge vard×r. Bir üeyin deùerlendirilmesinde karü×tl×klar daima ön plandad×r. Z×tl×kta denge kurulmas×
bir çok üeyi çözümleyecektir. Çünkü görsel anlamda en önemli belirleyici özellik z×tl×k kavram×ndad×r. Bu
karü×tl×ù×n boyutu, al×mlanmas× bireye göre deùiüir. Baz×lar×nda üiddetli, baz×lar×nda yumuüak olabilir. Baz×lar×nda
deùerli, baz×lar×nda s×radan, baz×lar×nda da deùersiz olabilir. Bir z×tl×k daha. Bireysel farkl×l×klara dayanan. Bu
ayr×cal×kla zenginleüen dünyam×z. Farkl× renklerde, z×tl×ùa dayanan boyutta. Bir topluluùun çorbay× yemekten
önce, diùer topluluùun yemekten sonra içmesi. Birinin doùay×, diùerinin insan× model almas×. Birinin sanatta,
diùerinin bilimde ilerlemesi. ûu çeüitliliùe ve doùurduùu zenginliùe bak×n×z.
Ölçü z×tl×ù×, aral×k z×tl×ù×, renk z×tl×ù×, doku z×tl×ù×, biçim, üslup z×tl×klar× ilgi toplad×ù× ve canl×l×k yaratt×ù×
için önemlidir. Örnekleri çoùaltmak mümkündür. Uzun – k×sa, kal×n – ince, dar – geniü, yuvarlak – köüeli, sert –
yumuüak, mat – parlak, kuru – ×slak, hafif – aù×r, siyah – beyaz vs.
Z×tl×k konusundaki uygulamalarda; resim ve fotoùraflardan yararlan×larak anlam baùlam×nda z×tl×k
yaratacak bir yap×t üretilebilir. Bir yaüam kurgulanabilir z×tl×k özünde. Anlam yan×nda biçimsel tarzda z×tl×k
kavram×ndan yaralan×larak çal×üma yap×labilir. Z×t malzemeler birlikte kullan×larak çal×ü×labilir vs. Hani birbiriyle
hiç iliükisi görünmeyen ama yarat×c×l×k baùlam×nda deùer bulan iliükilendirmelerle. Biri yazar. Biri çizer. Biri
düüünür. Biri yarat×r, diùeri uygular. Tamamlayan z×tl×klar, zenginleütiren z×tl×klar, çeüitleyen z×tl×klar. Ay×ran
z×tl×klar. Ya sizin z×tl×ù×n×z!...
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