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Hiç noktan×n yaüam×n×zdaki yerini düüündünüz mü?
Nokta düzensizliùin içinde ilk düzen eleman×d×r. Yer belirler. Nokta, görsel anlat×m×n temel ögelerinden
biridir. Tek baü×na durgunluùu ifade eden nokta çoùald×kça, dinamizme, ritme ya da karmaüaya dönüüebilir.
Noktalar yan yana geldiklerinde birbirleriyle iliükiye girer. Yaüamda da böyle deùil midir? “Bir elin nesi var, iki
elin sesi var”, denmez mi? únsanlar yan yana gelince yaratt×klar× dinamizmle olumluluk da yaüayabilirler,
olumsuzluk da. Önemli olan o birlikteliùin dönüütürme amac×n×n iyi ve güzel olmas×d×r. úüte yaüam×n hareketi
noktaya vurulduùunda, kaù×tta düzene dönüütürülmesidir. Yani yaüam bulmas×d×r. Önemli olan da yapt×klar×n×z×n
ve yaüad×klar×n×z×n aras×nda bir denge kurabilmektir. Noktaya üimdi bir de sanat, bilim, yaüam aç×s×ndan bakal×m.
Hiç düüünmüü müydünüz, evren içinde dünya noktad×r. Uzakta uçan balon ya da bir uçak nokta
görünümündedir. Ya da tam tersi, uçaktan aüaù×ya bakt×ù×n×zda gördükleriniz noktad×r. Durduùunuz yere baùl×
olarak görmek. Noktalar yan yana gelince çizgi olur. Hani insanlar el ele tutuüup halay çektiklerinde ya da
bedenden duvar oluüturduklar×nda olan. Noktalar yan yana, üstüste, çapraz konduùunda lekeler oluüur.
Fotoùrafta gren, yaüamda dokusal görüntüler oluüturur. Görselliùin d×ü×na kayal×m. Bilime, yaüama bir bakal×m:
Suyun kaynama noktas×, patlama noktas×, birleüme, kesiüme noktas× vb. “Birleütiùimiz noktadan hareket ederiz”.
“Noktay× koyacaù×n yeri bilmelisin.” Bu söz salt yaz×nda m× geçer? Hay×r, yaüamda da geçer. Bilirsen huzur,
bilemezsen huzursuzluk baülar. “....noktas×ndan bakacak olursak” úüte burada da nokta önemli. Hiç yaüant×n×zda
noktan×n yerini düüündünüz mü? Doùaya bakal×m; canl× ya da cans×z×na, bitkilere ve hayvanlara, kelebeùe, çeüitli
böceklere... D×ü görünüülerinde; büyüyen, küçülen, düzenli-düzensiz, renkli-renksiz benek ya da birimlerin
oluüturduùu doku örnekleri. Evet, onlara özlerinin, tan×mlar×n×n d×ü×nda bakal×m, biçimlerine, noktalar×na. Haz
duymakla. únsan×n yaratt×klar×na bakal×m, doùadan esinlenerek. Kumaü desenlerine göz gezdirelim. Dolay×s×yla
beùenimize... Bizi yaüatan zevkimize.
Resimsel anlat×mda nokta; denge, hareketi durdurma (nokta koyma) için kullan×l×r. Yaz×da cümleyi
bitirmek için, konuümada susmay× bilmek için. Nokta diùer görsel elemanlarla, örneùin çizgiyle, iliükili
kullan×ld×ù×nda yeni anlat×m olanaklar× verir; ofset bask×da, bilgisayar teknolojisinde, fotoùrafta... Hepsinde de
nokta var. Bakt×k m× noktan×n hayat×m×zdaki yerine... Noktalar× büyütelim, küçültelim, seyrekleütirelim,
s×klaüt×ral×m, renklendirelim. Sanat Tarihine bakal×m. Nokta nokta yap×lan tablolara...
Noktadan neler yap×labilir? Film yap×labilir Norman Mc Laren’in yapt×ù× gibi. Baüka? Temel Tasar×m
dersimde yapt×ù×m gibi... Bu yazd×ù×m yaz×n×n biraz daha geniüini öùrencilerime verdim. Önce ortak teknikle yani
siyah-beyaz tekniùiyle noktasal bir düzenleme yapacaklard×. Daha sonras× önemli. Çünkü kiüilikleri deùerliydi,
yarat×c×l×klar×, aktar×mlar×-transferleri. Müziùini, Müzik Topluluklar× Program×n×n haz×rlayacaù×, Modern Dans
Program×ndaki arkadaülardan-öùrencilerimden “nokta” konusunda bir dans gösterisi haz×rlamalar×n× istedim.
Hem düüünüyordum kendilerini nokta kabul edebilirler, örneùin patlama noktas×nda, suya at×lan bir taü×n sonucu
s×çrayan tanecikler olabilirler diye, hem de ne yapacaklar×n× merak ediyordum. únan×lmaz bir üey oldu. Beni
gördüklerinde, “biz birer noktay×z” dediler. Hakikaten harika bir gösteri haz×rlam×ülar. Temel tasar×mda
edindiklerini kendi alanlar×na, bedenlerine çok güzel aktarm×ülar, noktaya can vermiülerdi. Benim için eùitim,
yöntem tabii ki doùru yöntemler ve öùrencinin kiüiliùinden hareketle yarat×c×l×k sürecine dayal× olan bir olgudur.
Bu nedenle seçilen malzeme, alan çok önemlidir. O, bir kiüilik göstergesidir. Fotoùraf program×ndaki öùrenciler,
nokta konusunu fotogramla yapacaklar, yani fotografi malzemesini kullanarak bir düzenleme gerçekleütirecekler.
Bileüik Sanatlar Program×ndakiler, resim malzemelerini ve serbest malzeme kullanarak, úletiüim Tasar×m×
öùrencileri de bilgisayar× kullanarak bir çal×üma gerçekleütireceklerdi. Sanat yönetimini ise “nokta” konusunu
tan×mlamadan anlatmal×yd×lar. Daha önceleri baüka öùrencilerime ayn× üeyi “renk” ve “yarat×c×l×k” konu baül×ù×
vererek yazd×rm×üt×m. Yani yarat×c×l×ù× bilimsel, ansiklopedik tan×mlamadan anlatacaklard×. Kendilerini, yarat×c×
süreçlerini, ütopyalar×n×, projelerini, an×lar×n×, düülerini... Böylece bir derste, bir alanda edinilenler, öùrenilenler,
baüka alanlara aktar×lm×ü oluyordu. Bu, salt eùitim baz×nda, okulda deùil; yaüam düzeyinde de geçerliydi. Ayr×ca
daha da m× farkl× bakmak gerek? Parçadan bütüne gidilirken bütünden parçaya bakarak...
Bir öùretmen arkadaü×m ziyaretime gelmiüti. Ona Temel Tasar×m dersi için oluüturduùum, Grafik Tasar×m
dersimde de öùrencilerime gösterdiùim saydamlar× gösterdim. Öùrenci ve sanatç× örnekleri vard×. Resim, yontu,
mimari ve fotoùraftan oluüan. Bak diyordum, bu saydamlar “nokta” baül×ù×nda, bunlar ”çizgi” baül×ù×nda, üunlar
”doku” , bunlar “z×tl×k, ritm vs”. “Doùrusu” dedi, “etrafa hiç böyle bakm×yorum.” Aùaç dallar×nda yaùmur
tanecikleri nokta, dallar× çizgi, yapraklar leke, gövde doku...
Hiç, her gün geçtiùiniz yolda gördüklerinize, ya da gördüùünüzü sand×klar×n×za, bir de farkl× bir gözle
bakmay× düüündünüz mü? Gördüklerinizin deùeri nokta kadar m×?
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