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Caml, teknik, malzeme, Liretim, kimya vs olarak inceleyen, tarih<;:esini de

rinlemesine yansltan pek <;:ok kaynak bulmak olas!. Ama camm, hem ure

tende, hem de izleyici-kullamci iizerindeki "kar§l konulmaz <;:ekim ve cazi

besi ve estetik gucuniin analizi" konusunda, fazla bir bilgi bulunmamakta

dlr. Bu yazl, camm ayncahkh bir ozdek olarak yarattlgl estetik etkilerin, de

gerlerin ilgi alanlannl goze batlrmada, "ANA BA~LIKLARI" belirliyecektir. 

Aglrhkh olarak "silisli kumun" yuksek lSlda erimesi sonucunda a<;:lga pkan, 

saydam esash azdek olan cam; tum l§Ildama gucune kar§m, a§m klfllgan 

bir yapldadlr. ZaYlfhk, aglrhk zafiyetine kar§m, l§lkhhgmm buyusel etkisiy

Ie "insan ya§amma" giren cam; gunllik ya§amda ampul den aynaya kadar 

geni§ bir alanda kullamlmaktadlr. Hem de dogal camdan kristal cama, "cam 

damlasmdan" buzlu cama kadar, nitelik ve nicelik olarak olarak geni§ bir 

<;:e§itlilik i<;:ererek. Kabartmaya (roliefe), her tLir bukume, §i§erek geni§leme

ye, kazlmaya, boyamaya kadar, her rur i§lemeye ve farkh malzemelerle bir

le§meye elveri§lidir. Opalden, "kopuk cama" flotaldan elektrokromatige ka

dar yaplsal farkhhklar i<;:eren, mercek yaplmmda, sogrulma teknikleriyle, 

"kmlma indisi" slflra <;:ok yakm bir kaliteye el veren bir ozdektir cam. BU

YUSEL ETKISI, insanhgm en eski inanCl olan "yeniden dogu§ inancmda" bii

yuk bir yer bulmu§; tabuttan "klil kaplanna," sutunlardan "goz ya§l §i§ele

rine," heykelden muhiirlere kadar kullamlml§tlr. Yani cam, milattan binler

ce yll once, "anaerkil" toplumda bilinip kullamlml§, "kutsanml§ bir ozdek

tir." bzellikle, "ate§e verilerek gage u<;:urulmu§" insanm kullerinin konuldu

gu KUL KAPLARI, "l§k-a§k" ikonografisinin tam bir yanslmasml i<;:ermekte

dir. <;:unkLi insanhgm ilk inan<;: bi<;:imi olan ATE~ KOLTUNDE, "l§k-l§lk", gok-
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ten yere ya§aml ta§lyan "tozdur." 

Klsaca sertlik, ge<;irgenlik (saydamhk), purlizsuzluk, kmlganhk, ve yogun

luk (aglrhk) ozelliklerine kar§m, camm insan ya§ammda <;ok yogun bir kul

lamm alam bulunmaktadlr. Ama eaml cam yapan, i§levselik yaplsmdan <;ok, 

estetik etkile§im olu§turan gorunu§ degerleridir. 

Cam, Felsefe-Bilgelik: 
Cam, l§lltlh, panldayan, pmltl sa<;an, l§lk yansltan, l§lldayan bir ozdektir. 

Felsefe ise; en geni§ kapsamlyla, "varhga, varolu§a, yaradlh§a" ili§kin, her 

tlir bilginin kullamldlgl, "bilme, anlama, anlamlandlrma" alamdlr. Varhgm, 

varolu§un, nesnelerin ne oldugunu, olu§umunu sorgulayan, bilgi alamdlr. 

Metafizik mantlkh, idealist felsefe daha YUNAN-HELEN uygarhgmda ortaya 

<;lk1p, yapllanmadan; her§eyi-ozdegi "tozlu-eanh" kabul eden Animist inan<; 

kulturunde (ki insanhgm en uzun surmu§ uygarhk donemidir), cam "gok

sel, buyusel, gizemli, tannsal" bir "gu<; varhgl" olarak algllanml§tlr. Cam bu 

donemin destanlanndan efsanelerine kadar, her tur bilgelik alanmda yer 

tutmu§tur. 

Felsefe ve bilgelik, ozunde, "bilgi sevgisi, bilmeyi bilme" olarak, "varolan

lann, varhgm anlaml ve nedenini" yorumlamaktlr. Diren<;, geli§me, sorunla

n <;ozumleme, varhgm kahClhgml saglama adma, adl felsefe olmamasma 

kar§m, smlfh toplumlar oncesi donemlerin ozellikle "efsaneleri," bilgelik yo

gunluklan i<;ermektedir. Bu donemin bilgelikleri (kendine ozgu bilme et

kinlikleri, ku§atlcl, baglmslz ve degi§ime a<;lk yaplsl) ile, camm tum l§lksal 

degi§kenlikleri varhkla§tlran yaplsl, bir yakmhk, ozde§me i<;ermektedir. tlk 

<;ag insanmm, varhgm ozgurlugunu, direncini, canhhgml, aphmlanm ve <;0-

zlimlemelerini i<;eren bilgelik ogeleriyle, camm "ozgurle§tirici, aphp-saplan 

l§lmasl" onu kutsanan bir bilgi varhgma, "ya§aml ta§lyan, tozsel bir nesnel

lige" donu§turmu§tUr. Bilmenin gerekliligi, bilmenin <;aga uygun eksiksizli

gi, anlamanm, anlamlandlrmanm bilgisi olan bilgelik, camm nitelikleriyle 

ortU§tUriilmu§tur. 0 done min insam, camm asIa bir bilgelik ger<;ekligi olma

dlgmm bilincindedir. Ama camm l§lkla olan gizemli bagl, onu bir bilgelik 

varhgl olarak nitelenmesini saglaml§tlr. Bu anlamda cam, l§lma-panltl, bir 

felsefeyi temsil eder ve yansltlr gibidir. Boylede olmu§, cam 0 donemlerde, 

"YA~AMIN KABI" (kul kabl, goz ya§l §i§esi), hem de "yeniden dogu§" felse

fesinin simgesel varhgl, nesnelligi olmu§tur. 

Cam, Ate~ Kiiltli, Yeniden Dogu~: 
Anaerkil Toplumun (tlkel Sosyalist Toplum bi<;iminin) ve insanhgm en es

ki, AY TANRIC;:A inancmm ATE~ KULTU (on Turk kiiltUru, Umay-Ece olarak 

adlandmlan ay tann<;a inanel, insanhgm en eski inan<; bi<;imi), "yeniden do

gu§" felsefesine dayanmaktadlr. 0 donemin insam, daha ins an somurusu ve 

kolelik kurumla§masml tammadlgmdan, dogaya dayah "ikici-dualist" bir 



mantlkla dLi§unup, tasarltyordu. Smlfll toplumun "metafizik manttgml ve 

idealist felsefesini" bilmeyen anaerkil toplum insam, her §eyi kar\ilttyla ve 

biririyle ili\ikili" bir b(itunl(ikte anlaYlp kavnyordu. Dogum varsa, al(im var

d!. blUm varsa, yeniden dogu§ yard!. blUmde, yeniden dogu§ i<;:in, insan 

"tOzunun" (canm, ya§am enerjisinin, tinin) GOGE YUKSELMESt ZORUNLUY

DU. (Gc'>k; hem gece Ay ile, hem de g(indt.iz Gune\ile, yere ya\iaml indiren, 

ta§lyan ana kaynakt!. Yer altt ise Ylklm, kaWlUk, karanltk, sonsuz olumdu.) 

Normal alUmlerde, taz(i-canl gage pkaran "§amandlr." Ama en kusursuz ve 

dogrudan gage yukseli§, "ate§e vurma" ile ger<;:ekle§mektedir. Bunun i<;:in, 

toplanan kurultayda, alenin topluma yararlt oldugunun kararla§tmlmasl ge

reklidir. Bu asia "ate§e tapma" degil, ATE~-OD araclltglyla, dogrudan "gage 
u<;:urulma" inam\ildlr. Yak lima dan sonra, kullerin bir "kaba" konmasl ve ya

pllan i§lemin bir KAYAYA KAZINMASI (Sin ta\i, Bilig ta§, Bal-Bal, Yazllt kaya) 

gerekmektedir. Bayle tamamlanan rit ile, "yeniden dogu§" ba§laml\i olmaktadlr. 

Bu inan<;:ta GUN I~IGINDAN daha etkin ve anemli saYllan, "ya§amm surdu

rucusu" olarak A Y I~IGININ kabul edilmesidir. (Ana neden; ay l\ilgmda 6!um 

oranmm dt.i§mesi, aym di§ilikle azde§mesi, di§iligin de doguma dayalt ure

tici gu<;: olmasldlr.) ister dogal, ister yapay l§lkta olsun, CAMIN PARILDAMA

SI ve I~IMASI, ay l§lglyla ozde§tirilmi§tir. 13u kutsama, cam olarak KUL KABI 

kullammml, ayncaltklt kllml§ttr. Cam panltlsl ve l\ilmasl, yeniden dogu§un 

ger<;:ekligi ile azde§ saYllml§ttr. 

Gecenin, l\ilkslzltgm, eski <;:aglarda, "alUm oranl" uzerine etkisi, genlerimize 

kadar i§leyen "karanltk korkusunu" yaratml§ttr. Aym, ate§in, I~K'm kutsal 

saytlmasmm arkasmda, gece aVCllannm ve yuksek saYlda gece olumlerinin 

ytldmcl gudi vardlr. Karanltga kar§l koyu§ta, ay l§lgmdan, yansltma ozelli

gi olan saydam her §ey (saydam mermer, kaymak ta§l, mika, inceltilmi§ de

ri vs), kendi "nesnel ger<;:ekligi" dl§mda, bir YA~AM KAZANDIRICI olarak de

ger kazanml§ttr. Bunlar i<;:inde "kum- gakta§l <;:arpl§masl" sonucu olu§an kt.i

resel veya eliptik "cam olu§umlan" kutsal nesneler olarak yer tutmu§, diger 

malzemelerden farkltla§arak, I~K ile (l§lkla, ya§am kazandlflClyla) ozde§en 

bir "gu<;:" saytlml§ttr. 

Mekan olarak, "mimari" saYllacak her "kapanan-artunen" alanla birlikte, 

"aydmlanma-l§lk" agesi ane pkarak, caml insan ya§ammm kopmaz bir par

<;:asl durumuna getirmi§tir. Mekanm algllanmasmda cam (<;:evrenin ya§ama 

uygunla§ttnlmasmdan, ko§ullara insam kendini uydurmasma kadar), meka

m hem anlamlandlran, hemde algllamaya yardlmcl olan, ana c'>ge durumun

dadlr. Gunumuzde ise, kamksanml§ olarak, <;:ok fazla farkedilmeyen (ancak 

ktnltrsa gerekliligi ve ger<;:ekligi dayattcl olarak ortaya <;:lkan) cam, tam ak

sine, ilk <;:aglarda algmm, anlamanm, anlamlandlrmanm ve yeniden dogu§ 

l§lgmm ana simgesi olmu§tur. bzellikle ge<;:irgenlik, yansltma, l§lk-galge 
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efektleri, buyultme, bozma (defolu imge) , ak1§kanhk, geni§lik gibi degerle

riyle, salt mekanm bir par<;:asl de gil , baglmslz, tekil bi<;:imlendirmelerle, ca

mm kendisi, dogrudan bir mekan varhgl saYllml§tlr. 

Cam, Buyu: 
Buyunun, klasik olarak yaygmca bilinen metafizik anlaml; varsaytlan doga 

ustU gu<;:lere dayah olarak, dog a yasalanna aykm sonu<;:lar yaratmak i<;:in ya

pllan gizli i§lem ve eylemlerdir. Cam, ge<;:mi§de bu anlama paralel olarak da 

yogun olarak kullallllml§ttr. (en basitinden bir ornek, buyuci.ilerin her §eyi 

gosterdigi varsaYllan sihirli cam kureleridir.) 

Buyunun birde "nesnel anlaml" vardlr. Bu, estetik bir bi<;:im duzeninin kay

nakhk ettigi, algllayanda duygusal bir ya§ama ge<;:i§i ve heyecalll olu§turan 

etki ve etkileme gucudur. Anla§llmasl zor gibi gel en bu etkile§imde, gizem

Ii olan bir "duygusal <;:ekicilik gucu" ve kar§l konulmaz bir <;:ekim soz konu

sudur. Hazza dayah, duygusal esash ve bilincide etkileyen bir "kendinden 

ge<;:meyi" i<;:ermektedir camm buyu gucii. 

Hacl-hoca, cadl-hiiyucu, cin-peri gibi mistik inan<;: metafizigi dl§mda, nes

nel buyu gucu; guzel nesne olarak uretilmi§ sanat varhgmm ta§ldlgl estetik 

deger ve ogelerin etkisiyle ortaya <;:lkan etkile§imdir. Bu anlamda biiyu; sa

nat tasanm yarattclhgma dayanan, hilinci bastmp insalll "estetik heyecan, 

<;:o§ku, esrime dunyasma" <;:eken gu<;:tUr. Bu kapsamda, estetik yaratmaya 

dayanan, yuklendigi anlamla her hangi bir urun olmaktan pkml§ estetik bi

<;:imlendirmenin buyu giicu; ilerletici, yonlendirici, doyurucu, katlhmcl, 

olumlu olan bir gu<;:tur. Buyunun bu nesnel anlaml dl§mda kalan tUm bu

yu i§lemleri, <;:lkar, Ylkma, korkutma, Ylldlrma, somurme vs kapsammda ki 

olumsuzluklardlr. Bu anlamlar, On-Turk kulturunde "Ak ~amanlann" yaptt

gl AK Bi)YLJ (olumlu buyu) ile, "Kara ~amanlann" yaptJgl KARA BUYLJ, olum

suz hiiyii etkinligine benzetilebilir. 

Cam, dogrudan malzeme ozelligine bagh olarak; "saydamhk, l§lma, titre§

me, panldama" etkileri ile, insan bilincini dogrudan etkileyip, duygusal bir 

ruh durumuna yukseltmektedir. Bu dogal ozellik, eger cama verilecek 

bi<;:imle etkin bir "ritim" butUnlUgune ula§tmhrsa; camm nesnel anlamdaki 

buyuleyici etkisi (<;:ekimi, cazibesi, kendinden ge<;:irmesi), ba§ka hi<;:bir sa

nat-tasanm alalllyia klyaslanmayacak bir derinlik i<;:ermektedir. <;.:unku "ca

rna hi<;:im vermek", aslmda "l§lga bi<;:im vermektir." Bir anlamda, cam san

ki, "Ak Buyli" etkinligi yaratmaktadlr. 

Mitolojinin her anlattsl, insanhgm "<;:ozlimsuz kaldlgl" bir sorun kar§lsmda; 

aydmlattcl, kendine gore <;:oziimleyici, rehberlik edici olarak, "ortal bilin<;:le" 

liretilmi§tir. Dogasal ve toplumsal zorluklara kar§l; <;:ozumlemelerde "bliyii 

etkinlikleri" insanlara moral, gliven ve sava§lmcl!tk kazandlrml§t1f. Camla 

ili§kilenen her "estetik ozne", bu tarihi <;:ok eski olan guclin, tUm <;:ozlimle-



yici ozelliklerini kullanan oznedir. Tum gu~luklerine kar§m, cam buyuleme 

gucunu en zengin olanak sunan malzemedir. Evrenin en hlzhlannda olan 

l§lgl ZAPTETMEK, camla olanakh olup, duzen kazandmlml§ "l§lksal ritimle" 

~ekim gucu, tam bir buyuleme yaratmaktadlr. Camm bi~imiyle ayn§an l§lk 

frekanslannm, titre§en yaYlhm ve ayn§lmlan, bakl§lan "kesintisiz" olarak us

tunde toplar, beyin hucrelerinde "anestezik" bir etkiyle, bilint;; dl§l gut;;lerin 

ve olumlu duygulann etkinle§mesini saglar. I§lgl bit;;imlendirmek, btiyu gu

cu yayan nesne Uretmektir. I§lgm ritmsel etkisi, l§lma derecelenmeleri ile, 

kan basmcml, oksijen dengesini bozar. lnsan, bilincin katlhklanndan kurtu

lur. Duygu dunyasmm olumlu kimya ve hormonlan bedeni sarar. I§lgm 

ritmsel etkisi, dansm ken din den get;;irici hazlanmasmdan daha derin etkile

§im yaratIr. Bu anlamda, carru bit;;imlendinnekte, izlemekte, I~IKlA DANS ETMEKTIR. 

Cam ve Panltmm Gi.ici.i: 
Parlama, ya karanhk bir ortamdaki l§lk kaynagmm anhk "l§lldamasml," ya

da gut;;lu bir kaynaktan gelen l§lgm "l§lmasml" niteler. Ozellikle, saydam 

ylizeyler, slfIr yuzeyler, lslak yuzeyler, polisajh-vernikli-kromajh yuzeyler, 

bunyeleri ne olursa olsun, l§lgl maksimum oranda kmp yanSltIrlar. I§lgm kJ

nhml ve yanslmalan; BENEK (noktasal), REFLE (t;;izgisel), ~ERiT Clekesel) ola

rak meydana gelir. Camdan her bit;;imlendirmede, ko§elerde ve bombeli yu

zeylerin tepe noktalannda tanecik olarak olu§an beneksel parlamalar, ke

narlarda olu§an ~izgisel-reflesell§lmalar, yuzeylerde §eritler bit;;iminde leke

sel panltllar olu§ur. Refle, zaten "yansIyan l§lktan" olu§an pmltllardlr. Duz 

veya egri, dokulu veya dokusuz yuzeylerde §eritler bit;;iminde l§lltlh, tam 

beyaz lekeler olu§ur. Bu lekeler, yuzeylerin geometrisine gore, t;;ok par~a

h, dalgah ve her yuzeyde (golgeli yuzeylerde bile) meydana gelir. l§te pa

nltmm estetik ogeleri, noktasal, ~izgisel, lekesel l§lmalara dayamr. Ogeler, 

tam siyah, tam beyaz zlthglyla olu§urlar. (Bu tam l§lkhhk, tam 1§lkslZhk nes

nelliklerinin biraradahgldlr.) Bu iki ZIt ucun, surekli titre§en ve "oynak" du

rumda olan birlikteligi, camm estetik gUdinti olu§turur. Her apdan buyuk 

degi§iklik it;;eren, l§lksal titre§im oynamalan, alglYI a§1f1 bit;;imde uzerinde 

toplar. Bilincin denetleyici gucu olan us i§lemleri "bulamr." Duygular ve bi

lin~ dl§mda kalan zihin gut;;leri ozgurle§ir. Beyin du§sel, imgelemsel bir can 

konumuna get;;er. Zihinde canh, renkli imgeler egemenle§ir. Duyumsama 

alam geni§ler. lnsan, get;;ici de olsa, "u~ar." 

Cam, Ozde§le§im (Empati): 
OZde§le§im (Empati), salt bir duygu durumu degildir. insan ya§ammda, il

gi ve ~ekim yogunla§maslyla olu§an, "degi§tirici" derin duygu tutumudur. 

It;;ten duyma, ba§kasmm, duygulanm, nesnelerin etkilerini ken dine aktarma 

veya kendi duygulanm ba§kasma veya nesnelere aktarmadlr. insanm ken

disini, canmJ-tinini ba§ka birine veya varhga yerle§tirmedir. PanldaYlp, ke-

SAYI: 19, 2008 



sintisiz l§lldayan cam, insanm duygu ilgisini, a§1f1 bir bi<;:imde <;:eker. Cam 

ile izleyen arasmda, klsa-anhk olmayan "duygusal bir ili§ki," kendiliginden 

olu§ur. Cam, ins an zihnini yogun bir bi<;:imde i<;:ine almca; us bilin<;: dingin

le§ip etkisizle§irken, "heyecan ve <;:osku" artar. Boylece, insanda duygusal 

esash heyecan ve co§kunun kabarmasl, l§lyanla ozde§le§ip, bir kendinden 

ge<;:me durumunun ya§anmasl olu§ur. Camda olu§an l§lma benekleri, refle~ 

ler, §eritler; noron hucrelerindeki "glikozun" i§lemlerini etkileyerek Cdevre 

dl§l blrakarak), dogrudan ozde§le§im tutumu yaratlr. Bu ili§ki, cam malze

meli bir nesnenin, bilin<;: durumuna bagh olmakslZln, duygusal boyutta kav

ranarak i<;:le§tirilmesi ger<;:ekligidir. Yani cam, insanm cansal, duygusal yanl

m serbest<;:e ya§amasml saglayan bir ozdektir. Cbzellikle gu<;:lu ve kararh bir 

denge i<;:eren bi<;:imlendirmeye sahip cam) 

I§lk titre§imleri, panltl efekleri; ins and a hareketlilik ve derinlik etkinlikleri

ni uyanr ve bu ozde§le§tirici devinim, "i<;:erigi ger<;:ekle§tirme" istekliligi Car

zusu) yaratlr. Camm bi<;:imlendirmesine dayah "ritimle," di.irtusel esash, mo

tor tepkilerin a<;:lga <;:lkmasl, heyecan ve co§ku duygulanOl insanda egemen kllar. 

Cam, Canhhk-(Dirimlilik): 
Ya§amm varhgml Cbiyolojik yapIsml) niteleyen "canhhk," aym zamanda 

gu<;:, hareket, klvrakhk anlamma gelmektedir. Estetik bir deger olarak da, 

hem i<;:, hem dl§ nitelik saYllan "canhhk," l§lgmda en temel ozelligidir. Can

SIZ bir bile§im (inorganik sentez) olan cam, tUm "dingin" molekUl yaplsma 

kar§m, l§lkla olan ili§kisi sonucunda, yaplsmda makro seviyede "canhhk, 

hareket, dirimlilik" ozellikleri kazanmaktadlr. Bu ozellikleriyle, insan algl

smda, "ardll degi§iklikler- degi§kenlikler" yaratan ender bir ozdek olan cam, 

her yon ve noktada birbirinden <;:ok farkh olarak l§lmalar yansltmaktadlr. 

Malzemeye verilen "bi<;:imin" sabit ve kanlksanml§ gorunu§une kar§m, yan

sltma ve l§lma ozellikleriyle, <;:ok farkh "l§lk-golge degerleri-dengeleri" olu§

turarak, cam bi<;:imini, <;:ok canh, hareketli bir goruni.ime <;:evirmektedir. Ya

§ama benzeyen camm bu dirimliligi, aym zamanda da, yuksek zeka klvrak

hklanna benzer bir ozde§lik i<;:ermektedir. byle ki hi<;:bir sanat-tasanm mal

zemesi Chatta en saydam olanlan bile), bu kertede canh ve her noktadan al

gtlamaYI farkh etkileyen bir dirimli etkinlik i<;:ermemektedir. Yani her tUr 

l§lk altmda cam, ozdek yaplsma dayanan l§lk yansltmaslyla, nesnel ger<;:ek

ligi a§an bir nitelige sahiptir. Canh gibidir. Candandlr. Canlandlrandlr. 

Cam ve Simetrinin Ylklml: 
Simetri ve guzellik alanmda kurulan ili§kinin kokleri <;:ok eskilere dayan

maktadlr. Daha sonra Aristonun, yasa olarak tammladlgl simetri, gorsel al

glyl etkileyen bir bi.itundeki gi.i<;:lerin e§itligine, benzerligine ve "bakl§lkhgl

na" dayanmaktadlr. idealist Yunan-Helen kulturi.inun, "guzel olan, simetrik 

olandlr" denklemine aykm ger<;:ekligi; cam ozellikleri ile olu§turup goster-



gele§tirmektedir. Orantlllhk, gorsel gu~lerin e§itligi ve bakl§lkhk i~eren si

metri; "dogrudan kavranan, hemen - kolay algllanan, ho§a giden, rahatslz 

etmeyen" bir "yeknesak uyumu" olu§turur. Estetigin geli§mesi, bilimlerin 

derinle§mesi, "asimetrik denge ve duzenlerin," enerji ve ozdegin bi~imle

nip, paketlenmesinde, daha yaygm bir ilke oldugunu gostermi§tir. 

Beyaz l§lk, tum l§lk frekanslanmn Cozellikle insan gozunun algllayabildigi) 

giri§mi§ durumudur. Camm molekul yaplsl ve ge~irgenlik katsaYlsma gore, 

her frekansm a~lsal kmhmml, bunye i~inde ger~ekle§tirmektedir. I\ilgm, ca

mm i~inde farklr a~llarla kmlrml, l§lgm degi§ik yonlerde yayllrmml olu§tu

rur. I§lgm geli\i apSI ne olursa olsun, camm i<;:indeki dagllrml ve yayllrml; 

cam "tam simetrik bir bi~imlendirme" i<;:erse bile gorunu§u farklrla§trrmak

tadlr. I§lksal dagllma, yayrlma, geni§leme, titre§me, bi~imi "asimetrik bir go

runtime" <;:evirir. Panltr §eritlerinin, benek ve reflelerin kesintisiz titre§imi, 

goruntlinun "fiziksel bi<;:imini" farklrla§trrmakta ve tam simetrik duzenleme

ler bile, camla, "asimetrik" bir <;:ekim gucu kazanmaktadlr. Bu ise, hem ilgi

yi, hemde izleme stiresini artrrarak, ~ekimi ve algllamaYI en ytiksek seviye

ye pkarmaktadlr. Cam l§lma ve panltr degerleriyle, "asimetri denge ve gti

zelligin" varlrgl olmaYI dogrudan ta§lmaktadlr. 

Cam ve OzgurlLik: 
Ozgurluk genel anlamlyla; baglr olmama, engellenmi§ olmama, dl§ardan bir 

etkiyle belirlenmi§ olmama durumudur. Ya da, insanm kendi istencine da

yanarak du§unmesi, duyumsamasl, davranmasl, kendi istenciyle eylemle§e

bilmesidir. insan, dogar dogmaz, ~evresi, ortaml, toplumsal egemenlik gu<;:

leri tarafmdan "gudulenme ve ko§ullanmaya" ugrar. Duzene uygun "nor

mal" insan durumuna sokulur. Se<;:meden begenilere, inan<;:tan ahlaka, cin

sellikten cins aynmlanna, duygulardan du§unceye kadar, "toplumca ve ege

menligin <;:izdigi slmrlar i<;:inde, "a§llamr." insan bu dl\i etkilerden baglmslz 

ne du§unur, ne de davramr. lnsan ko§ullanmalan ve gudUlenmeleri kadar 

ya\iar. Bunda egemenligin bi<;:imlendirip, kO\iulladlgl us ve bilin<;:, denetleyi

ci, ol<;:Ulendirici, smlrlaYlcl, sansurleyici olarak "jandarmalrk" yapar. insan 

ancak "bilinci bulanmca, usu devre dl§l kalmca, istenci kmlmca" daha ser

best ve denetsiz konu§ur, davramr, duygulanlr. 

Algrlanan, duyumsanan etki kaynagl, eger usu, bilinci "devre dl\il blraka

cak" guce sahipse, zihin bu gticun etkisi ile usun, bilincin basklsmdan kur

tulup, ozgurle§ir. C~ogu empatik ili§kilenmede olan, ge~ici de olsa zihnin 

ozgurle§mesi durumudur.) Cam malzemeli bir nesne, bi~im, kendini her

hangi bir normal nesne, varllk gibi gostermeyen; <;:ok devinimli, canh, l§l

malr bir bi<;:imdir. Bu her aCldan farklrla\ian bi<;:imin algllam\il, bilinci degil, 

dogrudan Cnoronlardaki glikozu etkisizle§tirerek) tini, cam, ruhu, duygusal 

dunyaYI Cheyecan ve co§ku tetiklemeleriyle) etkinle\itirip, baskmla§trnr. 
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Cam bir nesneyle ili§kilenen insanm bilinci hlzla otelenince, duygusal ge

ni§leme, zihin ve ruhda-canda tam bir "ozgurle\ime" geli§tirir. (Kendinden 

gee;:me durumu, empatik yukseli§.) AIgllayan, e;:ok hlzla tinsel, duygusal bir 

konuma gee;:er. Bu insanm tinsel, duygusal etkinle\imeyi, gee;:ici de olsa bir 

ozgurle§meyi camla ve camda ya§amasldlr. (Empatiyle "0 gibi" olu§a, cam 

gibi serbesce titre§meye, l§lmaya, yaYllma-savrulma-ae;:llma durumuna yuk

selmedir.) Camdan yayllan l§lmanm kesintisiz ritmiyle, dogrudan (derecesi 

ve derinligi ne olursa olsun) estetik bir haz duyumsamasmm, tadm, "cama 

yuklenerek, cam yoluyla edinerek" ya§anmasldlr. Bu duygusal empati, asIa 

aYlk, net bir biline;:le, etkin bir usIa ya§anamaz. t§te camm bu istenci etkile

yen "buyusel gucu", biline;: etkinligini kJrarak, insanm ie;: ya§am enerjisini ve 

duygusal giie;:lerini ozgurle§tirmesidir. Camm yaptlgl bu etkile§im, dl§tan ah

nan kimyasallarla keyif kazanmalarda oldugu (no ron hucrelerindeki gliko

zun YlkJml ile biline;:in bulandlfllmasl, keyif verici ozdek tiryakiligi) gibi, ru

hun, canm "du§sel bir dunyaya" yukselmesinin gucudur. (Dstelik bu ili§ki, 

atlk ve antikor uretmeyen bir zararslzhktlr.) tnsanm, kendi dl§mdaki bir 

kaynakla oZde§le§erek, kendi haz ve zevkini, hlzla ve ozgurle§erek ya§ama

sldlr. Yani dl§taki bir nesneden etkilenerek ve ona deger yukleyerek guzel

ligi ozgiirce ya§amada, cam tartl§llmaz bir biiyusel gue;: kaynagldlr. 

SONUC: 
Doganm bir pare;:asl ve bire§imi olan insanm ozu, ruhu, canl; en iiretken, 

katlhmCl ve sava§lmCI var olu§ bie;:imi olarak kendini "ozgurliikle" ifade 

eder. Gunumiiz ic;:in de, estetik oznenin en ust var olu§ bic;:imi, ozgurluktiir. 

Ozgurluk, tUm zorlara kar§m, tum somut-nesnel dayatmalara kar§m, pkar

lara kar§m; ruhun, ic;:in, canm ust bir bire§imle, "kendi ic;:inde kavraYlp edin

digi" ve kendi ie;:inde, ya§ama ve liretmeye kar§l yarattlgldlr. Ozgur gorme, 

duyma, duyumsama, tasarlama, kurma, bulma ve yansltma; Dl§m, Ortamm, 

Somut Verilerin de gil , ie;:in, ie;: dunyanm sundugudur. Biline;: taassubunun kJ

nlmasl ve zihnin diger giic;:lerinin etkinlik kazanmasldlr. Diledigini, istedigi

ni, hic;:bir §ey gozetmeden yapma, asIa gere;:ek ozgiirllik degildir. Cam hem 

malzeme, hem de kazandlgl bie;:im degerlerine bagh olarak, ruhun, canm 

ozgurle§mesinde bir "kapl ae;:an-aralayan" guc;:tur. Ohern izleyende, zihin

sel bir ozgurle§me saglar, hem de lireticide "yaratma durtlislinli, tutkusunu 

ve cesaretini" tetikler. 0, bic;:im gibi Slll1rlanmaya, kahplanmaya, dengelen

meye kar§m, l§lmayla yarattlgl geni§lemeyle, devinimle, canhhkla, "olanm 

daha farkh olabilecegini" her an bildirip-somutla§tlran gibidir. 

CAM G1Bt CAN OLANLARDAN MISINIZ? 
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