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Hiç noktan n ya am n zdaki yerini dü ündünüz mü? 
 

Nokta düzensizli in içinde ilk düzen eleman d r. Yer belirler.  Nokta, görsel anlat m n temel ögelerinden 
biridir. 
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Tek ba na durgunlu u ifade eden nokta ço ald kça, dinamizme, ritme ya da karma aya dönü ebilir. 
Noktalar yan yana geldiklerinde birbirleriyle ili kiye girer. Ya amda da böyle de il midir? “Bir elin nesi var, ik
elin sesi var”, denmez mi? nsanlar yan yana gelince yaratt klar  dinamizmle olumluluk da ya ayabilirler, 
olumsuzluk da. Önemli olan o birlikteli in dönü türme amac n n iyi ve güzel olmas d r. te ya am n harek
noktaya vuruldu unda, ka tta düzene dönü türülmesidir. Yani ya am bulmas d r. Önemli olan da yapt klar n
ve ya ad klar n z n aras nda bir denge kurabilmektir. Noktaya imdi bir de sanat, bilim, ya am aç s ndan bakal m. 
Hiç dü ünmü  müydünüz, evren içinde dünya noktad r. Uzakta uçan balon ya da bir uçak nokta 
görünümündedir. Ya da tam tersi, uçaktan a a ya bakt n zda gördükleriniz noktad r. Durdu u
olarak görmek. Noktalar yan yana gelince çizgi olur. Hani insanlar el ele tutu up halay çektiklerinde ya da 
bedenden duvar olu turduklar nda olan. Noktalar yan yana, üstüste, çapraz kondu unda lekeler olu ur. 
Foto rafta gren, ya amda dokusal görüntüler olu turur. Görselli in d na kayal m. Bilime, ya ama bir ba
Suyun kaynama noktas , patlama noktas , birle me, kesi me noktas  vb. “Birle ti imiz noktadan hareket ederiz”. 
“Noktay  koyaca n yeri bilmelisin.” Bu söz salt yaz nda m  geçer? Hay r, ya amda da geçer. Bilirsen huzur, 
bilemezsen huzursuzluk ba lar.  “....noktas ndan bakacak olursak” te burada da nokta önemli. Hiç ya ant n
noktan n yerini dü ündünüz mü? Do aya bakal m; canl  ya da cans z na, bitkilere ve hayvanlara, kelebe e, çe itli 
böceklere... D  görünü lerinde; büyüyen, küçülen, düzenli-düzensiz, renkli-renksiz benek ya da birimlerin 
olu turdu u doku örnekleri. Evet, onlara özlerinin, tan mlar n n d nda bakal m, biçimlerine, noktalar na. H
duymakla. nsan n yaratt klar na bakal m, do adan esinlenerek. Kuma  desenlerine göz gezdirelim. Dolay s yla 
be enimize... Bizi ya atan zevkimize.  

Resimsel anlat mda nokta; den
 için, konu mada susmay  bilmek için. Nokta di er görsel elemanlarla, örne in çizgiyle, ili kili 

kullan ld nda yeni anlat m olanaklar  verir; ofset bask da, bilgisayar teknolojisinde, foto rafta... Hepsin
nokta var. Bakt k m  noktan n hayat m zdaki yerine... Noktalar  büyütelim, küçültelim, seyrekle tirelim, 
s kla t ral m, renklendirelim. Sanat Tarihine bakal m. Nokta nokta yap lan tablolara... 

Noktadan neler yap labilir? Film yap labilir Norman Mc Laren’in yapt  gibi. 
e yapt m gibi... Bu yazd m yaz n n biraz daha geni ini ö rencilerime verdim. Önce ortak teknikle y

siyah-beyaz tekni iyle noktasal bir düzenleme yapacaklard . Daha sonras  önemli. Çünkü ki ilikleri de erliydi, 
yarat c l klar , aktar mlar -transferleri. Müzi ini, Müzik Topluluklar  Program n n haz rlayaca , Modern Dans 
Program ndaki arkada lardan-ö rencilerimden “nokta” konusunda bir dans gösterisi haz rlamalar n  istedim. 
Hem dü ünüyordum kendilerini  nokta kabul edebilirler, örne in patlama noktas nda, suya at lan bir ta n son
s çrayan tanecikler olabilirler diye, hem de ne yapacaklar n  merak ediyordum. nan lmaz bir ey oldu. Beni 
gördüklerinde, “biz birer noktay z” dediler. Hakikaten harika bir gösteri haz rlam lar. Temel tasar mda 
edindiklerini kendi alanlar na, bedenlerine çok güzel aktarm lar, noktaya can vermi lerdi.  Benim için e
yöntem tabii ki do ru yöntemler ve ö rencinin ki ili inden hareketle yarat c l k sürecine dayal  olan bir olgudu
Bu nedenle seçilen malzeme, alan çok önemlidir. O, bir ki ilik göstergesidir. Foto raf program ndaki ö renciler, 
nokta konusunu fotogramla yapacaklar, yani fotografi malzemesini kullanarak bir düzenleme gerçekle tirecekler
Bile ik Sanatlar Program ndakiler, resim malzemelerini ve serbest malzeme kullanarak, leti im Tasar m  
ö rencileri de bilgisayar  kullanarak bir çal ma gerçekle tireceklerdi. Sanat yönetimini ise “nokta” konusu
tan mlamadan anlatmal yd lar. Daha önceleri ba ka ö rencilerime ayn  eyi “renk” ve “yarat c l k” konu ba l
vererek yazd rm t m. Yani yarat c l  bilimsel, ansiklopedik tan mlamadan anlatacaklard . Kendilerini, yarat c  
süreçlerini, ütopyalar n , projelerini, an lar n , dü lerini... Böylece bir derste, bir alanda edinilenler, ö renilenler, 
ba ka alanlara aktar lm  oluyordu. Bu, salt e itim baz nda, okulda de il; ya am düzeyinde de geçerliydi. Ayr ca
daha da m   farkl  bakmak gerek? Parçadan bütüne gidilirken bütünden parçaya bakarak... 

Bir ö retmen arkada m ziyaretime gelmi ti. Ona Temel Tasar m dersi için olu turd
e de ö rencilerime gösterdi im saydamlar  gösterdim. Ö renci ve sanatç  örnekleri vard . Resim, yontu, 

mimari ve foto raftan olu an. Bak diyordum, bu saydamlar  “nokta” ba l nda, bunlar ”çizgi” ba l nda, unlar
”doku” , bunlar “z tl k, ritm vs”. “Do rusu” dedi, “etrafa hiç böyle bakm yorum.” A aç dallar nda ya mur 
tanecikleri nokta, dallar  çizgi, yapraklar leke, gövde doku... 

Hiç, her gün geçti iniz yolda gördüklerinize, ya da g
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 dü ündünüz mü? Gördüklerinizin de eri nokta kadar m ? 

 


