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Canun öyküsü yansımayla başlar.Saydam geçirgenliği olan varlığını ışıkla 

gösterir. Yaşanun her alanında k. "Ullanılan. başkalannın dünyasına sızan tarihin bir yerinde 

bulunmuş olan cam sanatçılan tarafindan üretilmiş, tüketim maddesi yanı sıra kalıcılığını 

korumuş.zaman zaman dönüşüm sağlamış bir form olmuş,bazen espri ya da sadece cam 

smıatmın dün bugün kavramlanın yakınlaştrrmış camın estetik olarak yok edilmesini ortadan 

k ald ınnışt ır. 

Cı.ınıı. aynı teınayı.aynı konuyu işleyen sanatçının diliyle görebilmek üzerinde 

Jurulabilcxck önemli bir konu. 

Smrrl:ırıru tayin edcmediğim canun, taş,bronz ya da alçıdan farklı olduğu 

araştrrrrkcn beni yetersiz kılan Türkiye'de kapsamlı camla ilgili kitap ve yayınların 

bulunm::ıyı.şı olmuştur. 

Bu tez alıntı konusunda bir çerçeve olarak görülrııektedir.Almtı örnekleriyle görüniü 

kılın:.ı. tczin ağırlık noktasım oluşturan araştırmarun yapısında sözün geride durması, 

!;!Örsdliğin öne çıkması da bu nedenle bağlanmalıdır. 

Yine dc.son bir bölüm olarJ.k alıntı ve aktanna yöntemine bağ!anmadan; camın 

1.:.stctik olarak önt: çı.kardığ,ı öğckr.ölçütlcr ve değerler kuramsal ciarak itk kez betirn1eruniştir . 
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ABSTRACf 

Glass is known for centuries.İt has been used. as tableware objectiarchitectural and 

decorational elernent.Developing structural tecgnologies have allowed it to be a statical 

member architecture. 

Glass has been used by artists for a long time. 

Recently,technological advances in moulding,cutting and fusing,glass has been 

e::\:panded the possibilities ofusing it in new fields,for glass artists. 

My research,certainly,can not contain all the fields of glass,as it is widely used.For 

that reason,this research is limited by only the three dimensional art works of 

glass;thus,industrial glass and stained glass,that have been developed by artists for centuries 

as jcwelry,are not mentioned. 

My research; aims to attract attention to the aesthetical values created by glass, 

new expcrimental forms, samples used in art and forms that created in workshops. 
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ÖN SÖZ 

"Cam, silisin (Si02),çeşitli alkalilerle,(potasyum oksit K20 veya sodyum oksit 

Na20 gibi) karışımını eritmek suretiyle meydana gelen,soğumayla kristaUeşmeksizin sert 

(rigit) duruma geçen inorganik eritme ürünüdür.Uygarlıklar ilerledikçe,cam da önemli ve 

vazgeçilmez yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir_. 1 
Bugüne kadar rastlanan en eski cam reçetesi, M.Ö 668 yıllannda yaşamış Mısır 

firavunlarından birinİn mezar kazısı sırasında bulunmuştur.Cam üretimi eski Mısırdan sonra 

Romalılar tarafindan geliştirilerek devam etmi.ş,orta çağda ise Venedik (Murano) cam 

sanatının merkezi olmuştur.Daha sonra cam üretimi bütün Avrupa'ya yayılmış,yüzyıllar 

boyunca geliştirilerek bugünkü en gelişmiş teknolojisine ulaşmıştır. 

Ülkeler, devirler ve üsluplar carnın,biçim,renk,bezeme,tür ve kullanım alanlarını 

etkiledikleri halde onun sıvı doğası hep aynı kalmıştır.Cam,eskiden olduğu gibi hep ayru 

malzemelerden üretilmektedir. 

Uygarlık yapıtları arasında yerini almış sanatçılar, carnı kendi beceri ve 

yaratıcılıklarını katarak,yeni boyutlara ulaştırmışlardır. 

Tezimin konusu; üç boyutlu cam çalışmalar olmasına rağmen,günümüzde cam 

heykeller konusunda kısıtLı kaynak bulunduğundan, tüm bilgileri değerlendirmek istedim. 

Bu yüzden ilk üç bölüm derleme esaslı olarak alıntı ve özetierne yöntemiyle 

hazırlandı.Dördüncü bölüm ıse, cam malzemesinin,heykele kazandırdığı estetik 

öğder.ölçütler ve değerler bu konudaki ilk kuramsal yaklaşım olarak hazırlandı. 

Heyket malzemesinde carnı araştırmaya yönlendiren tez danışmarıım Heykel 

Bölümü Başkanı Pro(Dr.Aytaç KA Tl, bu konuda yardımları olan Pro( Dr. Alxiullah DEMİR, 

Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, Öğr.Grv. T.Serkan RODOSLU, Arş.Grv.Ayşe ERYILMAZ' a 
=---

tcşck.kürlcrimi surıuyorum. 
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GİRİŞ 

Cam yüzyıllardır biliniyor.Cam kullanma eşyası,mimari öğe ve süslemede 

sıkça kullanılmıştır.Gelişen yapı teknolojileri camı mimaride statik öğe olarak 

kullarulmasına o !anak tanımıştır. 

Cam sanatçılar tarafından uzun zamandır kullanılmaktadır ... 

Son zamanlarda camın dökümüne,kesimine ve yapıştırılmasına ilişkin 

teknolojik gelişmeler cam sanatçılan için yeni alanlarda kullanılması için kapılar 

açmıştır. 

Benim araştımıarn kuşkusuz can1 gibi çok geniş kullanma alanı olan bir 

nl3.lzemenin tüm alarılar1nı kapsayamazdı.bu nedenle araştırma yalnızca üç boyutlu 

sanat çalışmaları ik sınırlarıdırılarak böylece endüstriyel cam.,takı olarak carnın ötesinde 

yüzlerce )ıldır ressamlar tarafından geliştirilen vitray tekniklerini bağlanu dışında tuttu. 

Araştım1am sanat alarıında kullanıları ömekler,sanat atölyelerinde üretilen 

fom1l::ır \·e deneyiere dayalı olarak bir bir biçimleri oluştummyı amaçlamaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

CAMJIN O!LUŞUMU 

l.CAMIN TARİHÇESİ 

Cam'ın ilk kez nerede, nasıl bulunduğu üstüne elde kesin bir belge,bilgi 

olmadığında, bu konuda yer ve zamana bağlı değişik birçok sav ileri sürülmektedir. 

Örneğin tarihçi Pluny tarafından anlatılan öyküye göre, Finike kıyılıınna çıkan ticaret 

gertıisindekilerin nehir yataklarmda ateş yakıp,sonra da küller arasmda saydam cam 

parçaları buldukları belirtilmektedir. Öykünün gerçekliği bir yana,odun ateşinin 

camlaştımıayı sağlayacak denli yüksek ısı verdiği bilinmektedir. Cam, doğada, zaten 

opsidiyen adı verilen kristal kaya olarak vardır.Bu hazır olarak doğada bulunan 

obsidiyen, çeşitli dönemlerde, değişik yöntemlerle biçimlendirilerek 

kullanılmıştır .(ER YILMAZ,A, 1999, s.3) 

Resim 1 
Kaya tuzu 
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Carnın ilk kez bulunduğu yer konusunda değişik görüşler ileri 

sürülmektedir.Bunlar Mısır,Mezopotamya, Çin ile Güney Amerika'dır.Adı geçen bu 

yerlerin tümünde de doğal cam yani absidiyen bulunmaktadır. İ.Ö. 3000-5000 yılları 

arasında bu kristal kayalar,balta,rruzrak gibi çeşitli araçlar yapımında kullanılmıştır. 

Cam üretimi ile tasarımın ilk kez kurnun bol olduğu Mısır ile 

Mezopotamya'da gerçekleştirilmiş olduğu savı usa daha yakın görünmektedir. Mısır'da 

cam üretimi,krallık döneminde sırlama ile, seramik sanatının ardından geliştirihniştir. 

Camlar önce kalın bloklar olarak elde edilmiş, sonra bu bloklar aşındınlarak 

biçimlendirilrniştir. Cam üzeri aşmdınna, camın ilk biçirnlendirilmesiyle başlamış, 

günümüze dek değişik yöntemlerle süregelmiştir.Bu ilk cam aşınciırma çalışması 

yapıldığı Mısır'da, yeni krallık dönemindeki işlik (atölye) kalıntılarının günümüzdeki 

buluntulanndan anlaşılmaktadır.Kimi uzmanlara göre bu kalıntılann tarihleri,İ.Ö.3000 

yılından da eskilere gitmektedir. 

Mısır'daki ilk cam ürünleri,toprak ile taşın camla kaplanmasıyla 

görülilr.Sonralan değişik taşiara benzetilen cam, zamanla renklendirilmiştir.Mısır'daki 

cam eşyalann renkleri beyaz,mavi ve yeşildir.Daha sonraki dönemlerde vazolar 

görülmeye başlar;değerli sıvılarm saklandığı küçük cam eşyalarla 

karşılaşılır.Özellikleri.renkleri ile süslerinden gelmektedir.AyTıca,o dönemde cam 

oldukça yüksek ederli bir malzemedir.(ERYILMAZ,A. I 999, s.25) 

Cam hamuru ise.bu aşarnaların ardından kullamlmaya başlanrnıştır . İlk kez 

cam hamurunun kolay ergiyip,geç soğuması için içine soda katılmıştır. 

Mısır cam üretiminin ilk yöntemi,iç kalıp olmuştıır.Bunu sırasıyla 

dökürn.pres, üfleme yöntemleri izlerniştir.Eski Mısır'da üfleme yöntemi ile, yapılan 

vazo ile diğer cam eşyalar dünyarım çeşitli müzelerinde korunrnaktadır.Özellikle tel 

çubuklarla bezenmiş vazolardaki büyük ustalıklar,bütün dünya tarafından taşıdığı sanat 

eseri niteliği açısından onay görmektedir. 

Pres yöntemi ilc üretilen camın daha çok tiyatro bileti ile para olarak 

kullanıldığı sanılmaktadır.Boyut lan 23 mm.dir. 

Yunanlılar ise,hamıır cam.ı hızla dökerek açık san ve yeşil renklerle,cam 

yüzeyinde yivler ile dalgalar oluşturarak birçok değişik örnekler 

vermişlerdir .İskenderiye' de Roma yönetimi sırasında gelişen şişecilik,cam eşya 
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sanatında ileri noktalara gidildiğini göstermektedir.Burada yapılan "Verre Plague" diye 

anılan ikinci bir astar tabakası olan,iki katlı camlar yapLlnuştır.(ER YILMAZ,A. 1999, 

s.25) 

l3.yüzyılın sonlanna kadar çok değişik türde cam ürünleri 

gömıekteyiz.Özellikle bu dönemin son iki yüzyılında üfleme yöntemi ile yapılan cam 

eşya üzerindeki mine işlerrıe,belirtilmeye değer niteliktedir. 

Cam, 5000 yıldan beri toplumlarda önemli bir yer tutmuştur. Üretiminde 

doğal hammaddeler ve ener_ıınırı yanı sıra insanın yaratıcı gücünün de katılmasıyla 

sanatsal anlatımlar için daima bir araç olmasını sağlamıştır.Bu özelliğiyle de 

günümüzde sanayı haline gelmesine rağmen sanatsal anlatım kişiliğini 

koruyabilmiştir.Bir çok medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'da da her dönernde cam 

sanatı ile uğra.şılmış çok parlak örnekler verilmiş ve bu gelenek günümüze kadar 

ulaşmıştır. (ÇAGLA Y AN,A.1993, s.28) 

2.CAM NEDİR ? 

Cam insanlar tarafından çok eski tarihlerden beri kullanıian bir 

malzemedir.Doğal cam olan oksidian,ilk çağlarda ok ucu,bıçak gibi kesici aletlerde 

kullanılmıştır. Yapay olarak üretilen ilk camlar,süslemede aletlerde ve boncukların 

- yüzeylerinde emaye olarak kullanılrruştır.Günümüze intikal eden ve tamamı cam olan 

en eski kap ise M.Ö 7000 yıllarına aittir.(SEGEL,H-Reha KUBAN, 1995, s.l5 ) 

Tüm çağlar bo)unca üretilen ve k.'llllanılan cam, en büyük gelişmeyi 1900'lü 

)'lllarda yapmıştrr.Yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni cam olanaklannın 

bulunmasıyla. bugün yaklaşık 700 farklı kompozisyon,optik elyaftan pencere camına 

kadar pek çok fu.rklı kullanım sahası için ticari olarak üretilmektedir. 

Can1 amorf yapılı bir katıdır.En önemli özellikleri,transparan olrnası.bir çok 

kimyasal madde ile reaksiyona ginnemesi ve sert olmasıdır.En kötü özelliği ise 

kırılganlığıdır.Cam oda sıcaklığında tam bir elastik katıdır.Camın en çok rastlanan tarifi 

1945 tarihlerimk ASTM tar.ıfından tcklif edilen tanımdır: " Cam bir inorganik ergitme 

ürünüdür... Bugün gliserin gibi bazı organik malzemelerden de cam elde 

cdildiğinden.aynca ergitmenin yanı sıra başka yöntemlerle de can1 yapıldığından, bu 

tamm her zaman geçerli dcğ.ildir,ancak.ticari olarak üretilen pek çok cam bu tanıma 

uygw1 olarak ürctilmcktcdir. 
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Soda-kireç-silis camında,başta Sio2 olmak üzere pek çok alkali ve toprak 

alkali metal oksitleri ile AJ2o3 ve Fe203 gibi 3+ değeriikti iyonların oksitleri 

mevcuttur.Bunlar nihai camda istenen fiziksel ve kimyasal özelliklere veya camın 

üretim sürecinin gerek.1:irdiği bazı özelliklere göre belirli oranlarda camın bileşimine 

katılırlar. Diğer bir deyişle,söz konusu oksitlerin her biri miktarlarına bağlı olarak,cama 

gerek nihai üründe gerekse üretim sırasında,etken olan bazı özellikler 

verirler.(SEGEL,H.-Reha KUBAN, 1995, s.15) 

Bu noktadan hareketle cam içinde yer alan oksitler başlıca üç grupta 

toplanırlar: 

1- Cam yapıcılar, 

2- Akışkanlar, 

3- Stabilizatörler. 

1- Cam yapıcılar:" Ağ yapıcı " olarak adlandırılan oksitlerdir.Si02 en 

önemlisidir. 

2- Akışkanlar: Cam hannanmda düşük sıcaklıkta reaksiyon veren 

oksitlerdir.Akışkanlarca zengın camların kimyasal dayanırlıklan 

düşüktür. 

3- Stabilizatörler: Carna yüksek kimyasal dayanıklılık veren 

ok.sitlerdir.Aynca,akışkanlarla birlikte,camın şekillendirilmesi için önemli olan işleme 

özelliklerini kontrol ederler.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, s. l7) 

"Cam soğuma ile kristalleşmeksizin sert (rigit) duruma geçen inorganik 

bir eritme ürünüdür."Bu tarumlamayla birlikte carnın; 

-Sert ve kırılgan olduğu, 

-Renksiz yada renkli olabileceği,genellikle saydam olduğu,bunun yanında 

yan saydam ve ışık geçirimsiz de olabileceğ~ 

-Özel bir cam türü belirtileceği zaman, temel tarumJarnayı izleyerek flint 

camı.baryum camı,pencere canu gibi tarutıcı kavramlarli1 kullanabileceği 

vurgu lanmaktad ır. 

2. 1. C amın Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 

Optik özellikler: Camın içinden ışığın geçmesi geçirgenlik olarak bilinir. 

- ışık geçirgenliği, 



-yansıma, 

-ışığın emilmesi, 

-ışığın kırılması. 

Kimyasal özellikler: Başka maddelerle.özellikle gazlar ve sıvılarla reaksiyon 

verme direnci. 

Isıl özellikler: Bir madde ısıtıldığında boyutlannda meydana gelen büyürneyi 

ifade eder.Camın içinde gerilimler meydana gelecektir.Gerilimler aşırı olduğu zaman 

camın kırılmasına neden olacaktır.Buna tennik şok direnci denir. 

Mekanik özellikler: Darbeye maruz kalınca kınlmaya göstereceği direnç 

mekanik direnç olarak adlandırılır.(SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, s.l8) 

2.2. Camm Oluşumu 

Ergimiş ya da sıvı haldeki cam yüksek bir viskoziteye sahiptir. 1000 oc 
civarında olan normal ergimiş yada sıvı haldeki camın viskozitesi koyu yağdan daha 

yüksektir. 

Resim2 

Bohumil Elias."Düşüş" Levha cam ve bantlar,metal 
ağ,baskı yapılmış ve 550 o de firınlanmış.Kaide metal 
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Böyle bir cam soğutulduğunda moleküller sıvı halin moleküler yapı 

düzeninden katı halin düzgün kristal yapısına geçemezler.Çünkü yüksek viskozite ve 

ağır molekül hareketleri nedeniyle yeni bir moleküler yapı oluşturabilecek süreleri 

yoktur. 

Cam,yapısının sıvı gibi kalmasına rağmen,katı madde görünümündedir.Aşırı 

soğutulınuş bir sıvı olarak da tanımlanır. 
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Cam ısrtıldığında, viskozitesi aşamalı olarak düşer ve tersine soğutulduğunda 

aşamalı o larak yükselir. 

2.3. Cam ve Camiaşma 

Birçok inorganik elementler ve bileşikler uygun sıcaklığa 

ısıtıldıklarında,akışkanlıkları (viskoziteleri) suya yakın olan sıvıları oluştururlar.Bu tip 

sıvılar donma noktalarına kadar soğutulduklarında hızla kmialleşerek.,katılaşırlar.Bazı 

maddeler ise çok daha az akışkan olan sıvılar oluştururlar.Bu sıvıların atom veya 

molekülleri yüksek viskozite nedeniyle fazla hareketli değildir ve dolayısı ile donma 

noktalarının altında soğutulduklarında çok yavaş kristalleşirler.(SEGEL,H. - Reha 

KUBAN, 1995, s.l9) 

Eğer kristalleşme hızı yeterince yavaşsa eriyiği doruna noktasının altına 

kadar kristalleşmeden soğutrnak olanaklı olabilir.Eriyik soğudukça viskozitesi artar ve 

neticede meydana gelen malzemenin mekanik özellikleri, ideal bir elastik katı maddeye 

benzer. 

Doğal carnın orijini dünyanın oluşumuna kadar uzarur.İlk doğal camiara 

örnek olarak necef taşı,sünger taşı ve Erzurum dolaylarında bulunan Ohu taşı 

verilebilir.Bunu dışında arkeolajik çalışmalardan insan oğlunun yaptığı ilk cam 

örneklerinin M.O 3000-4000 yıllarında Mısır ve Mezopotamya'da yapıldığı 

anlaşılıruştır . M.Ö !.yüzyıldan itibaren camcılık hızlı bir gelişme göstermiş. 15.yüzyılda 

Venedik önemli bir cam üretim merkezi olmuştur.Anadolu Türk1erinin camcılıkla 

uğraşları Selçuklular ile başlamış Cumhuriyet Döneminde sanayii dalı olarak gelişimini 

sürd ünnüşt ür. 

Camın tarihinin eskiliğine rağmen,cam teknolojisindeki ilerleme çok yavaş 

olmuştur.Kullanım alnı çok geniş olan cam malzemenin tiretiminde rekabet koşullan 

giderek arttığından verirnlilik.kalite ve maliyet öğeleri önem kazanmaktadır. 

3. CAMIN YAPISI VE TÜRLERİ 

Camın yapısını açıklamak amacıyla pek çok kurarn 

geliştirilmiştir.Ancak,bunlar arasında en yaygın olarak kabul gören~ Zachariasen 

tarafından geliştirilen "serbest ağyapı modeli" dir. Si02 pek çok ticari camın ana 
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bileşeni olduğundan açıklamalar silika (Si02) camı ile başlayacak ve ticari açıdan en 

yaygın olarak üretilen soda-kireç-silis camları ile ilişkilendirilecektir . ( SEGEL,H. -

Reha KUBAN, 1995, s.25) 

3.1. Silika Camı 

Isı, 1 71 O oc nin üzerinde iken,akışkanlığı çok düşük bir sıvı olan Si02,yavaş 

yavaş soğutulursa kristalleşerek kuvarsı (trimidit,kristobalit) oluşturur.Silikanın kristal 

formlarında veya pek çok silikatiarda silis iyonu dört oksijen iyonu ile birlikte 

tetrahedral yapı birimlerini oluştururlar.Bu yapı biriminde silis,tetrahederin 

merkezinde,oksijen iyonlarının her biri ise tetrahederin köşelerinde yer alır. 

Carn,soğutma sonucu kristalleşmeden katılaşan inorganik bir ergitme ürünüdür.Isıtılınca 

akışkanlık kazanan,soğuyunca sertleşerek saydam veya mat görünüm verebilen kırılgan 

bir malzemedir.Camın mekanik mukavemeti oldukça yüksek olmasına rağmen,yapısal 

özelliği nedeni ile canun işlenmesi sırasında yüzeyde oluşan görülmeyen çatlaklar bu 

özelliği bozar.Carn kısaca oksitler karışımı olan bir rnaden olmakla birlikte, ergirne 

noktası yerine yumuşama noktasına sahiptir.Isrtılırken önce yumuşar,giderek akıcılığı 

artarak sıvı hale geçer. 

Camın en önemli özelliği atomik yapısının düzensiz olmasıdır.Bir eksidin 

cam oluşturabilmesi için metal ve oksijen bağının düzerısiz bir yapıya olanak 

sağlayacak esneklikte olup,sağlam olması gerekmektedir.Bu özelliğe sahip oksitlere 

cam yapıcı oksitler adı verilir.Cam yapıcı oksitler olarak silisyum oksit,bor oksit,fosfor 

nentaoksit,arsenik pentaoksit sayılabilir.Cama farklı özellikler sağlamak üzere,düzensiz 

yapıdaki boşluklara giren oksitlere, yardımcı oksitler denir. 

Camın içerdikleri oksitlere ve özelliklere göre sınıflandırılırlar. Soda-Kireç

S ilis Camları gibi ... 

Cam ambalaj adı ile üretilen eşyalar soda-kireç-silis camından cam yapıcı 

oksit olan silisyum akside eritici olarak soda,kuvvetlendirici olarak kalker eklenerek 

llretilir . Pencerc.şişe ve zücaciye camları bu sınıfa girer. 

3.2. Soda-Potas-Kireç-Silis Camlan 

Cam yapıcı oksit olan silisyum akside eritici olarak sodyum karbonat ve 

potasyum karbonat,kuvvetlendirici olarak kalker kullanılır . Soda kireç carnına göre daha 
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pahalı olmakla birlikte daha parlak ve renksiz bir görünümdedir.Soda-potas camlan 

daha gety katılaştığı için elle üretimde kullanılmaktadır. 

oksit 

Cam Tipleri 

Otomatik zücaciye camı 

El imalatı zücaciye camı 

Sorosilikat camı 

Kurşunlukristal canu 

3.3. Kurşunlıı Kristal Camlan 

Ana Harrnnaddeler 

Kurn,soda,kalker 

Kuvarsit,soda,kalker,potasyum karbonat 

Kum, boraks 

Kuvarsit,soda,kalker, potasyum ,kurşun 

Bileşimindeki potasyum ve kurşun miktan yüksek bir cam türüdür.İçerdiği 

potasyum ve kurşun nedeni ile ışığı kırma özelliği fazla olduğundan,daha çok renksiz 

cam eşya yapımında k.-u.I.larulır .Aynca kurşun içerdiği için diğer camiara göre daha 

ağırdır.Kesme,dekor alanlannda kuvvetli bir pırıltıya sahiptir.Kristal mamullere 1971 

yılında içerdikleri kurşun oksit ve niteliklerine göre işaretlenmeleri yasası getirilmiştir. 

Kurşunlu kristal camlar,.kurşun oksit yüzdeleri ve ışık kıncılıklanna göre 

aşağıdaki gibi isimJendirilirler. 

Kristal Cinsi 

Süper kurşunlu kristal 

Kurşunlu kristal 

Pres kurşunlu kristal 

JA. Sorosilikat Camlan 

Kurşun Oksit 

%30 

%24 

%18 

Cam yapıcı oksit olarak boroksit kullanılarak elde edilir. Diğer carnlara göre 

düşük gcnlcşmc katsayısı nedeni ilc ısı farklılıklarına daha dayanıklıdır.Kirnyasal 

dayanıklılığının yüksek olması nedeni ile laboratuar kapları imalinde kullanılır. 
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4. CAMIN KULLANIM ALANLARI 

C~endüstriye küçük atölye kavramlanyla girer.Günümüz dünyasında 

genelde,özellikle cam resminde kullanılan çeşitli camiann küçük atölyeler tarafindan 

üretildiği bilirunektedir.Örneğin Belçika'daki Bir kişinin atölyesinde iki bin beş yüz 

renk cam yapıldığı söy1enmektedir.Küçlik atölyelerin eskiden de vitray için özel cam 

ürettikleri biline gelmektedir.(ERYILMAZ,A.l999, s.14) 

13.yüzyı1dan önce 25 x 30 cm. büyüklüğünde ince,düzgün,değişik renklerde 

camlar yapılmıştır. 

Günümüzde cam üretimi genellikle makine ile yapılmakta,tekneli havuzlu 

finnlar elli tondan,bin iki yüz elli tona kadar büyümekte,giderek daha büyük fabrikalar 

kurulmak.'ia, bu fabrikalara da çok büyük yatınmlar ayrılmaktadır. 

Makine ile üretim başladıktan sonra,cam ürünlerinin değiştiğini 

görüyoruz.Dünyada ilk kurulan fabrikalardan biri olan Fransa'daki Baccorot'da sanat 

değeri olmayan,yalruz işlevsel sayılabilecek,ucuz,niteliksiz cam eşyalar 

üretilm.iştir.Değişik alanlarda ürünler gibi,cam ürünlerin yapımında da 

üreten,pazarlayan-kuUanan olgusu ile,tüketiciye yalnız çeşitli ürünlerin arasından seçme 

olanağı kalmış,makine ile niteliksiz üretim başlamış,kaba ürünler 

yapılmıştır.(ERYILMAZ,A.1999, s. I 5) 

Üretimin hızlı değişmes~ tilketim olgusunda rekabetin gelişmesi,ürünlerin 

kısa süre kuUanılmalanru doğurmuştur.Cam endüstrisinin bu gelişimi,cam resmi yapan 

sanatçılan da değişik biçimlerde etkilemiştir.Cam resmi yapan sanatçı bir yerde cam 

üretimine bağımlı kalmıştır.Özeliklc ülkemizde gerek renkli cam,gerekse diğer cam 

üretiminin kısıtlı oluşu üretime 

etkilemektedir. 

bağımlı " cam sanatlarını" olumsuz yönde 

Cam üretiminin gelişmesi yaşadığımız yüzyılın sonlarına 

rastlar.Örneğin.cam endüstrisinde grium oxide'nin bulunması,geliştirilrnesi daha 1969 

y1lında gerçekleştirilrrjş,bu gelişmelere koşut olarak çok çeşitli alanlarda kullarulan 

daha nitelikli camJann yapılmasına başlanmıştır.Son üretimlerde cam elyafı,cam 

köpüğü.renkli televizyon yapımında kullanılan tüpler,değerli taşlar üretilmeye 

baş lunnuşt ır. 



Resim3 

Richard Whiteley. 2000.Portakal 
kırmızısı. "Gaffer" camı dökümü 

4.1. Kısaca Camın Yapımı Ve Çeşitleri 
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Camın kimyasındaki maddeler,gerektiği ölçülerde karıştınlarak 

yıkarur,öğütülür,renk gerektiğinde metal oksitlerle birlikte homojen olarak 

harmanlarur.Kimi kez,cam hamuruna yıkarunış,dövülmüş eski cam kırıklan da (%20-30 

kadar) eklenir.Maddelerin çeşitlerine göre (1000-1600 oc' de) sıcaklığı bulunan değişik 

fırınlarda akıcı duruma getirilir.İlkel üretimlerde,eritme fınnları olarak kullanılan 

potaların kimilerinin üstü açık,kimilerinin kapalıdır.Az oranda değerli cam elde etmek 

için,150·180 metrelik kröze potalar kullanılır ve maddeler yerleştirildikten sonra 

fırınlara konur.Boetius adı verilen bu fırınlar basit :firınlar olarak bilinmektedir. Sonraları 

gelişmiş potalı fırınlar olarak Siemens pota firınları yapılmıştır.Bu fırınların ısınma 

sistemleri ayrımlıdır.Cam, 1350-1600 °C'de eritilir.Sonraları bu aralıklı çalışan fırınların 

yerini sürekli çalışan tank fi.nnları (tekneli havuzlu firınlar)alır.Bu firınlarda kaba cam 

üretimleri yapılır.Isıtma işlemi kütlenin tam üzerinde yakılan gazlar yardımı ile 

sağlanır.Daha sonra cam yapımı değişik başka yöntemlerle de yapılır.İlkel biçimde 

üretilen camlar,sırasıyla: 

a. Akıtma Metodu-Levhalar halindeki kalın camiann yapılmasında 

uygulanır. 
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b. Yufkaçlama Metodu-Arme ve kalın camların yapılınasında uygulanır. 

c. Kalıplama Metodu-Bardak,şişe,optik camların yapılmasında uygulanır. 

d. Üfleme Metodu-Vazo ve şişelerin yapılmasında uygularur. 

e. Çekme Metodu-Cam boru.,carn çubuk ve tabaka camiann yapılmasında 

uygulanır. 

( Pencere camları-Yan saydam yada saydamdırlar.Kesitlerinden 

bakıldığında yeşilimtırak görünürler.Bileşiminde ana madde olarak 

k.~kalker (beyaz tebeşir) ve sodyum karbonat bulunur;bunlar 

eritilerek,kanştınlır ve kristalleştirilirler.Saydam ve renkli olanlan 

vardır.(ERYILMAZ,A.l999, s.l6) 

Bir Yüzeyi Pürüzlü Olan Camlar: Bu camiara yan saydam camlar da 

denir .Bunlar: 

-Buzlu cam-İnce basınçlı k.llll1 püskürtülerek aşındınlnuştır. 

-Arnuva cam-Bir yüze)'inde çeşitli girinti ve çıkıntılar vardır. 

-Steir cam-Bir yüzü ince çizgili camlardır. 

-Katedral cam-Bir yüzü yarım mercimek şeklinde bombelidir. 

4. 1. 1. Kalın Cam 

Uygun bir sıcaklı.k:ta tutulan font sahanlara cam eriyiği dökülür ve yınc 

uygun sıcaklıkta tutularak silindirle yufkaçlarıır . Elde edilen kaba levha 130 metrelik 

tünel fırınlanndan çekilir.Bu levhalar 70 metreye kadar ısınır.70'nci metreden sonra 

soğUITl3yn başlar.Çıkan camlar kum zımpara taşı veya font levhalanrıa sürülerek 

parlatılır. 

4. 1.2. Anne Cam 

Bu camın arasına metal bir örgü konulur.Çarpmalara dayaruklıdır.Kırıldığı 

lllilklll parçalan dağılm::ız~sıçramaz. Bu camlar;sert çatıların üst kısırnlarını kapamakta 

kullanıldığı gibi.dahn knlın olanları döşemelerde kullarulır.Malzemesine boya 

kntılnbilir.Kullaruldıkları yerler camiler.kimi kez de evlerdir. 
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4..11..3. Tripl~x Cam 

Cam arasına,şeffaf seliloz koyularak elde edilirler.Bu seliloz tabakaya 

yapışan camlar dağılmazlar.Kalınlığı altı rniliınetredir.Otoınobil sanayiinde kullanılırlar. 

4.1.4. Sekanit (Securi.te) Camiaır 

İki kez firınlanıp,yavaş yavaş soğumaya bırakılırlar.Kolay 

kırılmaz1ar,kınldıkları zaman sivri olmayan parçalar halinde dağıldığından zarar 

vermezler. Otomobillerde kullanılırlar. 

Cam eskiden olduğu gibi bugün de bir çok değişik alanlarda 

kullanılmaktadır .Ancak cam yapımındaki aşamalar giderek camın çeşitliliğini,kullanım 

alanlarının sayısını arttırmıştır. 

Biraz geçmişe bakıldığında cam sanat işlerinin iki alan için üretildiği 

anlaşılır.Kullanım eşyası ve mimari malzeme ... Bunlardan bazıları 

hareleme,kabartma,göınm.e,yapıştırma, tabaka kaplama, bazıları da tıraşlama,buzlama, 

cam kazıma olarak kullanılmıştır. 

• 4 • • • 

1 Resim 4 

Bert van Loo. ~ 990,Dokuz adet cam levha,yedi tanesi salyangoz 
şekilli,kuşun iş emeli;tahta,birbirine tutturolmuş demir levhalar ve 

neon kullanılmış. 



Resim 5 

Bohumil Elias.Levha carn,baskı yapılmış ve 550 
°C de finnlanrnış.Kaide metal. 

Resim 6 

Csezlaw Zuber."Form ve 
Boşluk" 1990 sarımtırak 

5. CAM Y APlMlNDA KULLANILAN HAMMADDELER 

13 

Cam yapıınında ülkenin kaynakları doğrultusunda üretime uygun 

özelliklerde kullanılan başlıca hammaddeler kum,kalker,dolornit,soda,feldspat,sodyum 

sülfattır.Aynca cama renk vermek veya renksizleştirmek amacı ile pirit,kömür,seryuın 

oksi4çinko selenit,kobalt oksit ve benzeri kullanılır.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, 

s. l 5) 
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5.1Kum 

Kum cama ~02 şeklinde giren en önemli cam yapıcı oksitten oluşur .Cam 

özellikleri üzerine başlıca etkileri şunlardır: 

-Erimiş haldeki c amın viskozitesini artırır. 

-Asidik etkilere karşı canun kimyasal dayanıklılığını artırır. 

-Soğumuş haldeki carna,carnsı özellik kazandırır. 

-Canun termik şoka karşı dayanıklılığını artırır.( SEGEL,H. - Reha 

KUBAN, 1995) 

5.2. Soda 

-Soda cama Na20 şeklinde girer, 

-Ergimiş canun akıcılığını artırır. 

-Carnm genleşme özelliğini artırarak, termik şoka karşı dayanıklılığını artınr. 

-Canun ergime derecesini düşürür. 

-Carnın kimyasal dayanıklılığını suyun etkilerine karşı azaltır. 

-Canun mekanik dayanıklılığını düşürür. 

-Canun çabuk şekil alınasını sağlar. ( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, 

s.l5) 

5.3. Kalker 

-Cama Cao şeklinde girer, 

-Canım su tesirine karşı dayanıklılığını artınr. 

-Fazla kullanıldığında kristaliza.c;;yona sebep olur. 

-Canım mekanik dayanıklılığını artırır.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, 

s.20) 

5.4 . . nolonıit 

-Cama MgO Vt! CaO şeklinde girer, 

- I larmanın crgiıncsini hızlandırır. 
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-Cam ürüne parlaklık kazandım. 

-Cama çabuk katılaşma özelliği vererek şişe makinelerinde hız artırımını 

sağlar.(SEGEL,H.- Reha KUBAN, 1995, s.21) 

5.5. Ticari Soda-Kireç-Sills Camlan 

Ticari olarak üretilen camlarda çok çeşitli oksitler vardır.Serbest ağ yapı 

modeli her birinin yapıdaki rolünü açıklamakta kullanılabilir. 

Zachariasen'e göre bir oksit camının ana maddesi ağ yapıcı oksitlerdir.Si02 

bunlar arasında en yaygın olanıdır,fakat Ge02,As25'de tetrahedral yapı birimleri 

oluşturarak,cam yaparlar.B203 ise üçgenler halinde ağ yapı oluştururlar ve kolaylıkla 

cam yapar.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, I 995, s.18) 

Resim 7 

Maria Lugossy.İçermeler.l990.Lamine edilmiş düz gri 
camlardan oluşmuş on adet küp,kum 

püskürtülmüş,yapıştınlmış,yüzeye oturtulınuş ve belirli yerleri 
parlatılınış.İnsan yüzü detaylarının bir kısmı bronz olarak 

dökülmüş. 
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Cam yapımında kullanılan diğer oksitler,Na20 gibi ağ yapının sürekliliğini bozuyorsa 

tadil edici.koşullara bağlı olarak ağ yapıya giriyor veya boşluklarda yer alıyorsa ara 

(antoterik) oksitler olarak bilinirler.Alkali ve toprak alkali metallerinin oksitleri tadil 

edici oksitlerdir.Li+ ve K+,Na+ gibi davramrlar,ancak Li+ daha küçük olduğu için 

boşluklarda daha az,K + daha büyük oldlloöundan boşluklarda daha çok yer kaplar.Caü 

ve Mgü de sürekli silika ağ yapısını bozar,fakat,Ca2+ ve Mg2+ 2+ yüklü katyonlar 

olduklarından her biri 2 adet köprü kurmayan oksijen bağı 

oluşturur.(ERYILMAZ,A.l999, s.l9) 

Al203,Be0,Ti0ı2r02 gibi oksitler ise ara oksitler olarak bilinirler. Bunlar 

tek başlarına camın ağ yapısını oluşturmasalar dahi ağ yapıcı oksitlerden oluşan yapıda 

bir yapı biriminin yerini alabilirler veya daha farklı koşullarda,ağ yapıdaki boşluklara 

girebilirler.Örneğin,Al103'deki Ab+,tetrahederdeki Si4+ iyonunun yerini alabilir. Diğer 

bir deyişle oluşan AIO-t tetrahederi Si04 tetrahederlerinin oluşturduğu ağ yapıya 

girebilir. Tabü ki elek.Lriksel nötrlüğü koruyabilmek için yakın bir boşlukta 1 + yüklü bir 

alkali metal iyonuna veya iki A104 tetrahederi arasında ortak kullanılarak, 2+ yüklü bir 

toprak alkali metal iyonuna gerek vardır. (ERYILMAZ,A.1999, s.l9) 

6. Y APlSAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE CAM TÜRLERİ 

6.1. Vitrifiyc Sitika 

Silika kurnunun veya kuvars kristallerinin silikanın erune sıcaklığı olan 

1725 °Cnin üzerinde bir sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilir. Bu cam viskozitesirıin çok 

yüksek olması dolayısı ile. tüm anlamıyla babbesinden kurtularak afine 

ol'UTlafTlaktadır.Dolayısı ile vitrifiye silikanın elde edilmesi için bir başka tekniğe 

gereksinim duyulmaktadır. 

Buharla biriktirme olarak adlandırılan bu ikinci yönternde 1500°C nın 

)Ukarısında bir sıcaklıkta silikon tetraklorür, oksijen ile reaksiyona tabii tutul.mak."ta ve 

"itrifiyc silika tanı:cikleri elde edilmekte ve bu tanecikler 1800°C sıcaklıkta tutulan bir 

tabaka üzerinde biriktirilmektedir. V it rifiye silika çok düşük ıs ıl gen1cşme katsay1Sına 

sahip olduğu için.w.ay araçlanndaastronomik aynalarda ve düşük genleşme ile ısı! şok 

Jayaıuklılığuuı gerek du)ulan tilm alanlarda kullanılmaktadır.(ER Y1LMAZ,A.l999, 

s.20) 
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6.2.Alkali Silikatlar 

Eriyik silikanın viskozitesini düşürmek için cama akışkanlık sağlayacak 

oksitlerin ilave edilmesi gerekmektedir.Alkali metal oksit!eri mükemmel bir 

akışkandırlar ve yapıda köprü kurmayan oksitleri meydana getirerek,carm yumuşatırlar. 

Alkali oksitler cam harmaruna genelde karbonatlar olarak ilave 

edilirler.550°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda silik:a ile reaksiyona girerek silisçe zengin 

eriyiği oluştururlar.(ERYILMAZ,A.1999, s.2 1) 

7. SODA 

Soda,ana hammaddeler arasında en hızlı reaksiyona girenidir.Bu nedenle 

tane boyunun küçük veya büyük olması önemli değildir.Tane boyutu açısından en 

önemli kısıt tozumadır.İnce soda (toz soda) segregasyona ek olarak,finn içinde önemli 

miktarda tozuma,dolayısıyla rejeneratör tıkanmasına neden olur.Buna bağlı olarak cam 

sanayünde,fiyat açısından pahalı olmasına rağmen,tane iriliği çoğunlukla 0.1 mm' nin 

üstünde olan graniller soda aranır.( SEGEL,H.- Reha KUBAN, 1995, s.15) 

8. CAM KIRlGI 

Cam kırığı tane iriliği bakırnından da hammadde gibi yorumlanmalıdır.Cam 

kınğı çok ince veya çok kalın olmamalıdır.Cam tozunun,özellikJe bazı cam türlerinde 

habbe yapması nedeniyle,fınna girmemesine dikkat edilmelidir. 

9. NEM 

Cam hammaddeleri gerek doğadaki halleri,gerekse geçirdikleri işlemler 

nedeniyle bir miktar nem içerirler.Bu nem miktan spesifikasyorJarla 

belirlenrniştir.Genelde yüksek ve değişken nem hammaddede topaklanma vs. yanı sıra 

harman hazırlarnada hammadde tartımlarını olumsuz etkilcr.Tartımlar da daima nem 

miktarına göre düzeltme yapılır. 

Aslında harrnan,hammaddelerin tane boyu farkı nedeniyle oluşan 

scgregasyonu önlemek amacıyla %3.5-4.0 kadar nem içerir.Ancak,asıl istenilen 

hammaddelerin baştan kuru olrnası , hannan hazırlanırken tartımdan sonraki karıştırma 

sırasında karıştırıcıya verilen sıvı i1e (su,NaOH) kontrollü olarak 
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nemlendirilmesidir.Ancak,hammaddelerin kurutulması pahalı bir işlem olduğundan 

genellikle uygulanmaz.Kanştıncıya ancak,hammaddelerden gelen kompanse edecek 

şekilde su verilir. Gereğinden fuzla nemli harman bazı cam türlerinde habbe 

yapar.A)Tica,fınnda,olan suyu buharlaştırrrıak için de yakıt harcanacağından,artı 

maliyet kalemleri oluşur.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995,s.21) 

IO.KUM 

Kurn bilindiği gibi harman maddeleri arasında en güç reaksiyona girendir.Bu 

reaksiyonun bir kısmı,SiOı,CaO vb. 'nin direkt olarak kimyasal reaksiyon vererek 

sodyum veya kalsiyum silikatlan oluşturması şeklinde gerçekleşirken,eritmenin daha 

ileri kademelerinde,arta kalan kum taneleri ergimiş cam içinde çözünerek cam fazına 

geçer.Bu itibarla k."UUTT tanelerinin reaksiyon yüzeyi ne kadar geniş,diğer bir deyişle tane 

iriiiideri ne kadar küçükse çözünme o kadar hızlıdır. Bu neden1e kurnda genellikle +0.5 

mm irilikli taneler istenrnez.( SEGEL,H. - Reha KUBAN, 1995, s.22) 

Kurnda istenmeyen diğer bir fraksiyon - 0.1 mrn'dır.İnce kum taneleri,iyi 

nemlendirilmerniş harmanlarda,fınna girdikten sonra fırındaki gaz akırn1anyla 

tozurlar.Tozuyan kum taneleri artık gazlarla rejenaratörlere sürüklenir,bir kısnu burada 

birikip tıkanmalara neden olurken bir kısmı da baca gazlarıyla atrnosfere atılırlar.Kurn 

için tipik bir spesifikasyon aşağıda verilmektedir 

Hamrna.ddelerde tane boyu dağılımı elek analizi ile belirlenir.Burada göz 

açıklığı belli elekler.en büyüğü en üste gelmek kaydıyla,üst üste bir çalkala:y1cı 

makineye yerleştirilir.Belirli ağırlıktaki temsili hammadde örneği en üstteki eleğe 

konur.Makine belirli bir süre çalıştınlarak,hammadde elenir.Makine 

durdurulur.açılır.her bir eleğin üzerinde kalan mik.1ar tartılır,baştan belirli olan toplam 

örnek tartırnma omnlanarak, sonuçlar % olarak ifude edilir. Örneğin; "+0.6 mm = %ı T' 

göz açıklığı 0.6 mm olan eleğİn üstünde kalan miktar deneye tabi tutulan miktarın % 

ı Tsi anl:ınundadır.Eleğin altına geçen kısım"-" işareti ile gösterilir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

CAMIN KULLANIM ALANLARI 

1. CAM RESMiNDE BİÇİM VE IŞIK 
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Biçim,görme duyusu ile algılanan,nesnelerin sahip oldukları olgu,ışık 

isc.görme duyusu ile algılanan ve ışuna ile ucuz,güçlü bir eneıji kaynağıdır.Işık 

ışmı.yayılan ışığın izlediği doğrultudaki foton tanecikleridir.Bir nesnenin görünürlüğü, 

o nesneden göze yansıyan ışık oranı ve izieyenin algılama yetisine bağlıdır.Etkili 

görünürlük, gelen ışığın şiddeti ile orantılıdır. Bir çok sanat dalında ışığın önemi 

büyüktür.Cam resminde kimi teknikler önden aldıkları ışıkla da görünürlük 

kazanırken,esas olarak içinden geçen ışıkla etki kazanırlar.Cam resmindeki başarı gelen 

ışıkla orantılıdır.Başarılı bir cam resmi tasarınu yanlış ışıklama nedeniyle değer 

t.:ış.ımaz..Işık.yapay ve doğal olmak üzere iki çeşİttir.Her iki ışık da gizli ışık ve 

doğrudan gelen ışık olarak ikiye aynlırlar.Işık yaygın yada bir nok.'tada toparianmış 

olarak elde edilebilir.Işık taneciğine "foton" denir.Yandan gelen ışığa ise,"eğri ışık" 

denir.Doğal ışık ile yapay ışık kendi özellikleri bağlamında değerlidirler.Yapay ışık 

aynı etkide korunabilirken,doğal ışık gün boyu değişir.Işığın değişmesi ile nesnelerin 

biçimlerinin görüntüleri de değişir.Işığın yansuna ve yayılrnası,ışığın şiddetine göre 

olduğu kadar.yüzeyin parlak yada matlığına göre de değişir. Örneğin:bitkilerde klorofili 

yüzeyler ışığı emcr.koyu-açık ve değişik renklerde ıŞJğın kırılma ve yansımasını değişik 

biçimlerde etkiler.Işık.hir .. serbest" enerjidir. Yaşarnın ne irısani görsel algının 

tcmdidir. <<Görsel algının,fark edişin,bilginin temel ön koşulu ışıktır .>> 

(ATALAYER.f. 1997, s.l) Görme yoluyla algılamayı sağlayan ışık,varlığın 

görünilşilnü de etkilcr.l3u etki ışığın şiddeti,açısı,tipi ve aksı ile ilgilidir. 

Maddenin ışığa tepkisi emme ve kırıp yansıtma biçimindedir. Y ansıyarı 

ışık,in.'k1n gözü tarafindan varlığın algtlarırnasını sağlar.ErniJen ışık ise,tutuklanamayarı 
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ışık ışınlarında eksiitilen frekanslarıdır.Böylece varlığın yüzey renk yapısı yansıyan 

frekanslarla oluşur.Madde ışığı emerek,varlığının rengini oluşturan ışınları yansıtır.<< 

Işık ışınlarından,maddede emilenler sayesinde açığa çıkan frekanslar,yüzeyin rengini 

oluşturur.>> (AT ALA YER,F.1996, s.l )Yansıyan ışık,çarptığı yüzeyi aydınlatan 

ışıktır.Şiddeti; ton,frekansı; renk olarak,insan gözü tarafindan duyumsanır.Ama ışığın 

madde üzerindeki etkisi,insani algılamanın iki önemli öğesini de oluşturur.Kütle ve 

derinlik.<< Işık-gölge,en iyi kütle değerini yaratan,derinlik algısını veren somut 

öğedir.>>(ATALA YER,F.1994, s.l67) 

Resim 8 

Toshio Lezumi 

"Işık ve Su" Lamine edilip,parlatılmış levha 
canı,çelik fıskiye 340x40x40 cm 
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Işığın, varlık üzerindeki etkis~iki önemli değer daha yaratır. Parıltı ve 

saydarnlık.Parıltı,yüzeyde yansıyan ışığın,geldiği şiddete eşit olmasıdır.<< Işık ışınları 

eğer yüzeyin-maddenin yapısma,bombesine,köşesine ve keskin kenarlarına bağlı 

olarak,olduğu gibi kınlıp yansıyorsa panltı biçimlerini oluşturur.>> 

(AT ALA YER,F.l998, s.3) Saydaınlık,doğrudan ışığın süzülüp geçebileceği bir 

maddeyi niteler.<< Işığın madde içinden geçının oranı çok farklıdır.Bazı 

maddeler,ışığın çok az açısal farkla yoluna devam etmesine izin verir.Bu maddeler 

saydamdır.>>(HODGDEN,L.F.1968, s.29) Işığın bir madde içinden geçişi,maddenin 

görünüşünü tamamen değiştirir.Madde,sanki içinden eneiJı salıyormuş gibi ışır. Bu 

varlığ~biçiıni daha canlı,daha ömel bir görünüşe sokar. 

Cam ve camm plastik kullanımlan bu öğe ve nitelikle~üretilen biçime 

yükler.Özellikle cam resını ışığın bu niteliklerinin bilincinde olarak 

tasarlanmaktadır.Görüntü,hiçbir zaman taslak veya boya ile yapıldığı gibi değildir.Cam

ışık-saydamlılık,tasarlanaru çok değişik bi boyuta getirir. Cam resminde değişiklikler: 

a-Camm kimyasal yapısına, 

b-Camın kalınlığına, 

c-Cam yüzeyinde biriken toz tabakasına, 

ç-Camın bulunduğu ortamın ısısına, 

d-Carrnn rengine,dokusuna,yüzeyine yapılan değişikliğe bağlıdır.Camların 

farklı ısı ortamlarındaki genleşmeleri,farklı yansırna ve yayılma gösterirler. Camdan 

yansıyan ışık, gelen ışıktan daima daha kuvvetlidir.Ayru zamanda kınlan ışık 

renklenmeye de başlar.Cam yüzeyine gelen ışığın bir bölümü yüzeyden geri döner, bir 

bölümü yüzeyde, bir bölümü de camın ortasında yayılır, yayılma camın arka yüzeyinde 

de olur ve büyük bölümü camın içinden doğrudan geçer.<< Renkli camdan geçen ışığın 

yaşattığı estetik etki,iç hacimdeki yüzeylerin renk ve aydınlık değişikliğine 

uğramasıdır.>> (MANN,F.l991, s.32) 

Özellikle camdan gelen ışıkla aydınlanan hacimlerde, gelen ışığın bir 

bölümü. hacim ile nesnelerin yüzeylerinden yansıyarak geri döner.Geri dönen ışık , cam 

yüzeyinin büyüklüğü ilc orantılıdır.Giren ışığın niteliği ile canun boyutlan hacimdeki 

dış ile iç ışık arasındaki oransızl.ık1a gözü rahat ettirir. 

Örneğin: Büyük hacimlerde yetersiz ölçülerdeki pencereler gibi .... Cama 

arkadan gelen ışık, önden gelen ışık gibi parlaklık yaratıp, ışığı yansıtmaz. Kimi 
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ülkelerde üretilen camlarda önden gelen ışığı yansıtmayan camlar yapıhnıştır.Bu tür 

camlar, genellikle resim camları olarak kullanılmaktadır.Cam yüzeyine zamanla 

toplanan camlar bu parialdığı yok ettiğinden , bu durum bilinçli olarak kullaruJrnaktadır. 

Işık, camın ölçüleri ve konumundaki farkta değişlik özellikler 

gösterir. Mimarilerdeki pencerelerin üst ve alt ışık diye adlandırabileceğimiz farklı ışık 

durumları vardır. Bu durum tasarianacak cam resminde önemle dikkate alınır. Sözü 

edilen üst ışık, alt ışıktan daha fazladır. 

Cam resminin izlendiği:uzaklık açı , aşağıdan yukarıya veya yukarıdan 

aşağıya olması yada cam resminin arkasındaki görüntüler alt ve üst ışık şiddetini 

etkiler.Haciınlerdeki ışık kaynağı pencerelerden sağlanır. 

Resim 9 

Brian Clarke. Paralel birleştirilmiş vitray.752,4 metrekare. 

12. ve 13. Yüzyılda kiliselecin bol ışık alan pencereleri, kalın ve renkli 

camlar kullanılarak ışığı zayıflatmış, vitrayların yanlarındaki boş pencerelerdeki 

rahatsız edici ışık ise camlar griye boyanarak giderilmiştir. Cam resminin yarundan giren 

ışık rahatsız edici niteliktedir.Aynı durumda bir yere cam resmi yapmak 

yanlıştır. Yapılması söz konusu olduğunda cam resmi ile boşluğun etkisi 
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eşitlenmelidir.Hacimdeki cam resmi ha.cimle bütünlük içerisinde olmalıdır.Renklerin 

gerek psikolojik ve gerekse fizikset genel geçerleri cam resmi içinde aynen söz 

konusudur. Işığı en çok geçiren renkler mavi ve mavi benzeri renklerdir. Yoğun ışık alan 

pencereler çok uzak.1an izlenildiğinde, renkler birbirlerini etkileyerek istenilen 

kompozisyondan farklı bir etki oluşturur. Örneğin, mavi ve kınnızı gibi iki renk mor 

görünür.Çok renkli cam resimlerinde gri etkiler oluşur.(ERYIUv1AZ,A.1999, s.23) 

Bu arada konurnuzu ilgilendirmesi açısından uhraviole ışınlarına da 

değinmek gerekir.İçerinde demir oraru düşük olan camlar, quartz camlar ve nikel oksit 

ihtiva eden camlar ultraviole ışınlarını geçirirler.Camlar içerisinden geçirdikleri 

radyasyonların dalga boylaruu kısalttıkları gerçeği uzun bir süredir bilinmek.1edir.Camın 

bu özelliğinden daha çok fotoğrafçılıkta yararlarulır. Uzay fotoğrafçılığında hayati bir 

önem taşır. 

2. CAM SANATI 

Carn.insanlan doğadan elde ettikleri hammaddeyi yüksek derecelerde ısı ile 

ürüne dönilştürdükleri bir sanat ve endüstri dalı olarak Akdeniz çevresinde başlayıp 

yayılnuştır.i\nadolu'nun yaşadığı her kültür döneminde varlığını sürdüren cam 

yapınıı.Cumhuriyet döneminde de sanat ve endüstri olmak. üzere iki yönde 

gdişmiştir.San:.ıt yönü kısıtlı ve zayıf,endilstri yönü ıse çeşit açısından zengin,teknik 

açıdan da zaman içerisinde adım adım gelişen ve gelişmekte olan bir süreç 

sergilcm:ktcdir.(8- ı 0- ı ı) 
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Resim 10 

Csezlaw Zuber. "Aşk"1990 

Resim ll 

Steven Weinberg.İsimsiz.Dökme kristal 



Csezlaw 

Resıim 12 (üst) 

Resim 13 (alt) 

Zuber.İsimsiz.l989. Sarımtırak optik 

kırılmış,kesilmiş,kum püskürtülmüş,parlatılmış ve dışı firça ve spreyle boyamnış. 
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carrı,çekiçle 

Csezlaw Zuber.(alttaki resim)l990.Sarımtrak optik carrı,çekiçle kınJmış,kesilmiş ve 
parlatılmış.Kum püskürtülmüş ve dışı tirçayla boyanmış. 



Resim 14 

Bertil Vallien,Kum döküm kristal elle işlenmiş ve 
parlatılmış.250x300x200 cm 

Resim 15 

Levha cam,levha cam bantlar,üfleme caın.Baskı yapılmış ve 550 oc de pişirilmiş. 
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Camın işlevsel bir ürün olarak farklı amaçlara hizmet etmesi yanı sıra,salt 

sanat yapıtiarına dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması,bu yüzyılın getirdiği bir 

yeniliktir.Bu yöndeki çabalar 1962 yılında ABD'de başlayan.,giderek Kuzey ve Orta 

Avrupa ülkelerinde,Japonya'da ilgi gören ve "stüdyo cam akımı" olarak tarumlanan 

dönemi başlatrruştır.(ÇAGLA Y AN,A.l983, s.38)Küçük bir grup sanatçı,eğitimci ve 

araştırrnacı.,belki de çabalarının ileride bir akıma öncülük edeceğinden habersiz,cam 

üretimini fubrika ortamı dışına,bazı üniversitelerin ve müzelerin bünyelerinde 

kurduklan küçük atölyelere taşırnı.şlardır.Cam sanatında ilk kuramsal yapılanış 

İngiltere'de gerçekleşmiştir.<<William Morris,eski el sanatlarının yüceltilmesi 

için, <<kurduğu okulda cam işçiliği, vitray,duvar resrrıi,halı,metal işçiliğini eğitime 

soktu>> (Y ADA,S.1966, s.l02) Böylece cam sanatı.,fabrikalara oranla daha kısıth 

olanaklan olan,ancak daha özgür ve cesur deneyler yapmaya açık,bu nedenle de daha 

yaratıcı bir ortamda,el yapırru eserlerin tek tek ortaya çıkanlması ile geliştirilmiş ve yeni 

bir kimlik kazanrmştır . Sanatçılar,ön çağlar ve orta çağlarda k."Ullanılan üretim 

tekniklerini benimseyerek uygulamanın yanı sıra,kendi sanat gereksinimlerine uygun 

yeni yöntemler geliştinnişler ve bu sanat dalına 20.yüzyılın katkılamu getirmişlerdir. 

Camın fabrika ortamında bir endüstri ürünü olarak yaptığı sıçramalar,ürün 

kalitesi olarak varılan sonuçlar,seri üretirnin getirdiği sayısal veriler ve benzeri olumlu 

niteliklere bakıldığında,stüdyo ortamında cam üretme çabalannın bir geri dönüş olduğu 

düşünülebilir;ancak sanat arnacı ile gerçekleştirilen,sanatçıların imzalarını taşıyan 

özgün yaprtlar,her türlü teknik olanağı bilinçli kullanarak varılan sonuçlar cam sanatına 

her gün yeni boyutlar kazandırıldığının kanıtlarıdır . Stüdyo cam akırrunı benimseyen ve 

gelişmesine katkıda bulunan ülkelerde 1962'den günümüze kadar sayılan giderek artan 

bir sanatçı grubu yetişmiş.bu yapıtları ulusal ve uluslar arası sergilere taşınarak 

tanıtılmış ve bunlan belgeleyen sayısız yayın yapılmıştır.(ÇAGLA Y AN,A.l983, s.41) 

Ülkemi.z,henüz bu gelişmeleri yakalayamarnıştır;bu nedcnle,yukarıda da 

belirtildiği gibi,Türkiye'de camın sanat yönü zayıftır. Üniversitelerin bünyelerinde 

Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı bölümlerinde cam ancak bir isim olarak vardır.Serarnik 

eğitimi programları,gerck lisarıs gerekse yüksek lisans düzeylerinde başarı ile 

sürdürülmekte;bunlara ek olarak üniversitelerden bağımsız çalışan sanatçılar da kendi 

olanakları ile serarnİkle uğraşlarını sürdürmekte,ulusal ve uluslar arası scrgilere 

katılarak yapıtlarını tanıtmaktadır.Buna karşın cam eğitimi programları ya hiç 
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işlememekte,yada çok zayıf bazı çabalardan ileri gidememektedir.Bu çelişkinin 

nedenleri sorgulanırsa,başta yetişmiş eğitimli insan gücü eksikliğinin geldiği 

söylenebilir.Ömeğin,seramik ile benzer hamrnaddelerden,hem sıcak hem soğuk 

şekillendirme teknikleri kullanılarak tirüne dönüştürüten camı,en geleneksel yapım 

tekniği olan sıcak camı serbest üfleme yöntemi ile şekillendirmede teknik olanakların 

yanı srra,ama belki de onlardan daha önemli etmen,birlikte,uyum içinde bir ekip olarak 

çalışahilen insan gücüdür.Bunun eksikliğinin sonucu ise bu alanda çalışmak üzere 

başlatılan kişisel atılnnlann fazla ileri gidememesidir.Benzer zorluklar cam yapımında 

kullanılan bütün teknikler için geçerlidir; bu nedenle de ülkemizde canım atölye 

ortarnmda sanat yapıtma dönüştürülmesi uğraşı yok denecek kadar azdır.Bu azlığın 

doğal sonucu olarak bu dalda çalışanlar,amaçları ve yapıtları hakkında da ancak tesadüfi 

ve yetersiz bilgi derleyebilmektedir.(ERYILMAZ,A.1999, s.54) 

Resim 16 

Harvey Littleton. Şeffaf ve renkli camlar sıcakken bir araya getirilmiş,kesilmiş ve 
parlatılmış.30,4x31, 7x31. 7 
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Bu bilgi eksikliği içerisinde burada örneklenen üç yapıttan birincisinde sıcak 

cam serbest üfleme yöntemi ile şekillendirilrniş, ikincisinde sıcak cam kütle haline 

getirilip soğutuldu.ktan sonra soğuk kesme yöntemi ile biçimlendirilmiş,üçüncüsünde ise 

soğuk cam kesilerek biçimlendirildik.'ten sonra kalıp içerisinde çökertilmiştir.Bu 

örnekler üç ayn teknikle gerçekleştirilen kişisel yaklaşımlardır ve tek başlarına 

Cumhuriyet döneminde ülkemizdeki cam sanatının varlığını,yapıtların iletmek 

istedikleri mesajları,biçirn,renk ve benzeri özelliklerini ve cam sanatının izlediği yönü 

tartışmaya olanak verrnemek.'tedirler.Buna karşın bu yaprtlar,ayru malzeme hıUanılarak 

vanlan değişken sonuçlan ve cam ile çalışmanın olanaklarının sınırsız çeşitliliğini 

\lırgularnak-ıa ve ileride bu teknikleri sınamak isteyeceklerin çoğalması ile cam 

sanatının ülkemizde de yeni bulgulara dayanan yeni boyutlar kazanacağını ümit 

e tt irrne k t edir. 

Hammaddesi yıne cam oları,ancak bu kez her türlü toplama carrıın 

değerlendirilerek bir ürürıe dönüştüröldüğü cam boncuk ve göz boneuğu yapımı 

geleneksel bir ··halk sanatı" ya da "aile sanatı ve endüstrisi" olarak 

tanırnlanabilir.Ülkemizde çok eski bir geleneği olan bu sanat küçük atölyelerde,ilkel ve 

kısıtlı teknik olanaklar ve basit yöntemlerle hazırlanan malzeme ile babadan oğula 

geçen bir uğraş olarak varlığını sürdürrnüştür.Curnhuriyet döneminde İzmir 

Cumaovası.Görece köyüne yerleşerek,birkaç nesil faaliyet gösteren cam boneuğu 

ust:ıb.rı 1970.li ytll3.fda otuz aileye yayılmıştır.Aynı dönemde İzmir Kemalpaşa'nın 

Kurudere köyünde altı.Bodrum içerisinde ise bir gözboneuğu atölyesi faaliyet 

göstcnıüş.yapıtb.rı turistik yörelerin aranan ürünleri arasına yerleşmiştir.Ancak zaman 

i<,.--erisinde bu ustalar emeklerini ekonomik açıdan daha tatminkar alanlara kaydırmışlar 

ve bemcuk üretimi giderek azalmıştır. Bu geleneksel sanatın yok olmaması için son 

yllhrdn ~\·urul:ın Grün ve teknoloji geliştirme çabalan ile, boncuk üretiminin ilkel 

koşullardan kurtarılıp daha kontrollü bir ortama taşınrnası.bazı eleştirmenler tarafından 

"tarihsel sürekli l iğin bozulması.. şeklinde yorumlanrnaktadır.(ERYIUvtAZ,A.l999, 

s.42) 

J. CAM ENDÜSTRiSi 

Cumhuriyd dönemimk ülkemizde canı,diğer bir çok ülkede olduğu gibi,fabrika 

ort :unında.Joğnı sc--çilmiş,uygunluğu araştırılmış ve sınanmış harnmaddelerle,gelişmiş 
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makineler,en yeni teknoloji kullanılarak ve en büyük bölümü seri olarak üretilen bir 

sanayi ürünüdür.Kuruluşundan başlayarak büyük atılımlar yaparak ilerlerniştir; bugünde 

aynı dinamik yapısını sürdürrnekte,tekel,günlük kullanım,ev gereksinimlerini 

karşılamanın yanı sıra yapı,mimarlık,dekorasyon,ilaç ve kimya sel-törlerine de hizmet 

vermektedir. 

Ülkemizde bugün gelişmiş bir sanayi dalı olarak varlığını sürdüren cam 

üretiminin kuruluşu,Cumhuriyet hükümetirıin,aynen dokuma endüstrisi gibi gelişmesine 

öncelik verdiği sanayi dalları arasında yer alması ile olınuştur.Dolayısıyla devlet 

tarafindan planlı,programlı olarak kurulan ve yine devlet desteğiyle geliştirilen bir 

sanayi dalıdır.Cumhuriyet hük-ümetinin bu alanı desteklemesi,kuruluş ve işleyiş için 

kaynak yaratması,bir bakıma Osmanlı döneminde cam ustalannın devletin koruması ve 

denetimi altında çalışmalarını,devletin bu sanatı geliştirmek için örgütlendirme 

çalışmaları yapmasını arumsatmaktadır.Ancak, 16.yüzyıl ve sonrasında devlet bir 

taraftan üretimi desteklerken,diğer taraftan İtalya ve bazı Avrupa ülkelerinde ün yapmış 

merkeziere kendi kullanım gereksinimlerine ve zevkine uygun özel sipariş vererek 

yaptırdığı dış alıma da büyük ölçüde yer verrniş;bu nedenle de İstanbul'da çoğunlukla 

Bizans döneminde bu alanda faaliyet göstermiş semtlerde kurulan cam atölyeleri zaman 

içerisinde rekabete dayanarnayarak kapanmışlardır.Son olarak,biri 19 .yüzyılın hemen 

sonunda ,diğeri Cumhuriyet dönemi öncesinde olmak üzere, İstanbul'da cam üretmek 

üzere hareketlenen ancak başarılı olamayan iki özel teşebbüsten söz edilebilir.İlki 1884 

yılında Paşabahçe'de,şimdiki Tekel içki Fabrikası ile vapur iskelesi arasında,deniz 

kıyısında.bir İtalyan tarafindan kurulan Modiano fabrikası'dır.Bu tesis, 19.yüzyılın 

başlannda Beykoz'da harekctlenen camcılık geleneğinin canlı tutulmasında rol 

oynamış,günlük kullanıma yönelik bir üretim çizgisi belirleyerek aydınlatma elemanları 

olarak çeşitli lambalar,şişe ve bardak üretmiş,ancak ithalat rekabetine karşı duramadığı 

için I 922 yılında kapanmıştır.Aynı tarihlerde faaliyet gösteren ve Edirnekapı'da Tekfur 

Sarayı civarında kurulduğu söylenen ikinci tesis,su ve çay bardağı üretmeyi 

arnaçlarnış.fakat kısa süre sonra o da kapanmıştır.I3u son atılımları hemen izleyen 

Cumhuriyet döneminde, I 930'lu ylllarda yine Paşabahçe semtinde canlanmaya başlayan 

camcılık hareketi ıse ilk gelişmesini ve dinamizmini..Cumhuriyet hükümetinin 

· 'kolaylıkla elde edilebilecek hammaddeleri ürüne dönüştünnek" , "temel ihtiyaç 

ürünlerinde dışalımı zaman içerisinde durdurarak döviz kaybını önlemek" , '-rekabete 
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karşı durabilecek atılırnlar yapmak" gibi temel ilkelerinden almıştır.Osmanlı 

dönernindeki yaklaşırndan hemen ayrılan bu tutum Cumhuriyet döneminin başta gelen 

endüstri atılırnlarından birini gerçekleştinniştir. 

Sanayi alanındaki gelişmeleri planlamak ıçın hazırlanan, 1930 yılında 

benimsenerek uygulamasına başlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) , 

Cumhuriyet döneminde kurulacak sanayi dallarını beş temel grup ve bunlara bağlı alt 

gruplar halinde sıralarken,bu dalların seçiminde "hammaddesi memleketimizde bulunan 

veya bulunabilecek olan,en büyük ihtiyaç maddelerirıirı üretilmesi" ilkesi benimsenmiş; 

bu sanayi dallannın "özel teşebbüs ve sermayeye de olanak sağlamasını" öngörmüştür. 

Kurulacak fabrikaların yer seçiminde üç ölçüt kullanılmıştır: Bunlardan birincisi 

ekonomik nedenler olarak tanımlanan " en az maliyet" , ikincisi "geri kalmış bölgelerin 

geliştirilmesi" "üçüncüsü de "milli savunma gereksinimlerine uygunluk" 

ilkeleridir.Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafindan 1932 yılında hazırlanan raporda 

bu kentin furklı sanayi daliarına uygunluğu tartışılırken, Türkiye'de toprak sanatlarının 

menşei ve vatanı olarak bilinen bu kentte seramik hammaddesi gibi cam üretiminde 

kullanılan hammaddelerinde bol mik'larda bulunduğu,dolayısıyla cam ve şişe üretimi 

için en uygun yer olduğu belirtilmektedir.Ancak yer seçiminde Kütahya'nın bu 

beklentisi gerçekleşmemiş ve bakanlar kurulu 17 şubat 1934 tarihinde çıkardığı bir 

kanun veya kararname doğrultusunda cam sanayiinin İstanbul'da kurulmasına ve bu 

görevi Türkiye iş Bankası ' nın desteklemesine karar vermiştir.Paşabahçe'nin fabrika 

yeri olarak seçilmesini etkileyen nedenler arasında,Paşabahçe'de Beykoz'dan arta kalan 

cam kültürünün bulunması.Tckcl rakı fabrikasının Paşabahçe'de olması 

vardır. Bunlardan başka, Paşabahçe 'nin deniz kenarında bulunuşunun malzeme 

taşımacılığını kolaylaştırması da önemli bir etkendir. Paşabahçe Şişe 

ve Cam Fabrikası'nın temeli 14 Ağustos 1934 tarihinde Paşabahçe'de Sahip Molla'run 

arazisi üzerinde, isınet İnönü tarafından atılmıştır.Fabrika binaları ,denize dik,birbirine 

paralel uzark'lil dikdörtgen planlı hannan ve fınnlarna binaları ile idari bina olmak 

üzere.çelik strüktürden inşa edilmi.ştir.Bazı kaynaklara göre 1 Temmuz 1935,diğer 

bazılarına göre ise 29 Kasım ı 935'te Türkiye iş Bankası tarafindan Fransız Stein 

tirması sorumluluğunda işletmeye açılan fabrika.400 çalışanı ile üretime 

gcçrrıiştir.Görevlcndirilen bu 400 kişi daha önce İtalyanlar tarafından kurulan Modiano 

Fabrikasında çalışıp, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde işsiz kalan 
1 
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cam işçileridir.fabrikanın kurulmasıyla bunlara yeni bir çalışma ortamı oluşrnuştur.Bu 

fabrika S Şubat 1936 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan AŞ 'ye devredilecek ve 

daha sonra buna bağlı olarak kurulan alt birimler tarafından yürütülerek gelişecektir. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan A.Ş'nin yıllık faaliyet raporları ve broşürlerinde 1935-

1997 arasında tesisin gelişmesi için izlenen politikalar ve yeni atılımlar dört dönem 

olarak ele alınmaktadır. 

1935-1960 arasındaki ilk yirmi beş yıl ülkemizdeki cam sanayünin kuruluş 

dönemidir. Anadolu'da ilk olarak cam üretimi küçük atölyelerde sürdürülen bir üretim 

dalı olmaktan çıkarak,fabrika ortarrunın kontrollü malzeme ve kontrollü üretim koşullan 

ile kimlik bulma çabasına girrniştir.Dönemin 1935-1945 arasındaki ilk on yılı "öğrenme 

süreci" olarak isirnlendirilmektedir.Başlangıçta ülkenin günlük kullarum ve tüketim 

gereksinimlerini karşılamak ve böylece dışalırndan kaynaklanan döviz kaybını önlemek 

amacıyla şişe,zücaciye,kandil ve aydınlatma elemanianna öncelik verilmiş,fabrikanın 

açılışını izleyen birinci yıl sonunda şişe ve zücaciye toplam üretimi 3000 ton/yıl 

düzeyine çıkrnıştır.İş Bankası'ndan sürekli destek alınan bu süreçte,üretim çabalan 

düşük randırnanla sürdürülmüş,fabrikayı ayakta tutmak için bir "var olma savaşı" 

verilrniştir.BBYSP çerçevesinde kurulan fabrikaların uygularnalarını gösteren diğer bir 

kaynaktan, 1938 yılında şişe ve zücaciye üretiminin 5338 ton/yıl kapasiteye 

ulaştığı,ancak planda öngörülen ikinci aşama olan pencere camı üretiminin henüz 

kurulamamış olduğu anlaşılmaktadır.(ERYILMAZ,A.I999, s.59) 

1944- 1946 yıllan arasında,İkinci Dünya Savaşı 'nın yarattığı özel koşullar ve 

döviz darlığı dışalımı azaltnuş: bu da bir taraftan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan'run 

ilerlemesine ve mekanizasyona gcçmesine,diğer taraftan da artan gereksinimleri 

karşılamak üzere küçük ölçekli,özel imalathanelerin açılmasına neden olmuştur.İlk on 

yılda teknoloji açısından herhangi bir atılım olmamasına karşuı,l 946 yılından 

başlayarak mekanik üretime geçmek üzere yeni teknoloji almak veya teknoloji üretmek 

için bir atılım sürecine geçildiği görülmektedir.Ancak bu atıhnu gerçekleştirmek 

için.gcrekli olan makine alımlarının da dış kaynaklı olması kuruluş döneminin 

zorluklan arasındadır.Şişc imalatında mekanik üretime geçmek üzere ilk olarak 1946 

yılında Belçika' dan.! 948 yılında Çekoslovakya'dan şişe makineleri getirilmiş;ancak 

modası geçmiş bu makinelerle nitelik açısından yetersiz ve düşük kaliteli bir üretim 
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başlatılmıştır.Mekanik üretimin daha uygun koşullara kavuşması 1955- 1958 yıllan 

arasında Marshall Yardım Planı çerçevesinde getirtilen makinelerle gerçekleşmiştir . 

Yukanda belirtildiği gibi,savaş yıllannda Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikalan'nın Milli Savunma ve Tekel İdaresi'nin isteklerini karşılamaya yönelmesi 

sonucunda,bu özel koşulların devamı süresince piyasanın gereksinimlerini karşılamak 

üzere.Paşabahçe'nin imtiyazlarına dokunulmarnak kaydıyla,özel teşebbüsle İ stanbul ve 

İzmir'de küçük ölçekli,basit el imalathanelerinin açılmasına Ekonomi Bak:arılığı 

tarafından karar verilmiştir.Ömeğin,İstanbul'da 1944 yılında kurulan Gökyiğit Zücaciye 

ve Çubuklu Şişe Fabrikası, 1950 yılında Cibali'de kurulan Net Cam zticaciye ve 

aydırılatma malzernesi fabrikası bugüne kadar çalışmalarını sürdürmüş kuruluşlardır. 

1960- 1980 arası Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan AŞ'nin büyüme 

dönemidir.Büyümenin ilk ve en önemli adımı da 1961 yılında Çayırova'da kurulan 

fubrika ve ilk finnın açılması ile başlayan düz cam üretimididik olarak 1944- l 945 

yıllannda denenen düz cam yapımı çerçevesinde Batıdan düz cam üretim teknolojisi 

alınmaya çalışılmış,ancak: fuzla başarılı olunamamıştır.Teknoloji alımında karşılaşılan 

zorluklar.ba.ş\urulan ülkelerin Türkiye'ye teknoloji yerine ürün satınayı tercih 

etmeleri.bu gelişmeyi desteklememelerinden kaynaklarırnış ve düz cam alanında 

ilerleme gecikmiştir.Ancak.izlcycn yıllardaki gelişmeler hızlıdır.l967 yılında ikinci bir 

finn üreti.nıe ba.şlanuş: 1968 yılında Ouracam ve otomotiv sektörü için cam üretimi, 1971 

yılında da buzlu ve telli cam üretimleri gerçekleştirilmiştir. Hızh ilerlemeler 

arasında.l977 yılınd:.ı düz cam üretiminde yeni ve verimli bir yöntem olan Float cam 

üretimi ıçın Tmkya fabrikasını kurulması ve 1981 'de üretime başlaması 

gdmektedir.T elevizyon camı.otocam.fiır camı gibi günlük ihtiyaca yönelik üretimler de 

bu yıllarda ba.şlo.tılanlar arasındadır . (ERYILMAZ.A.1999, s. 68) 

On beş )11 içerisinde dilz cam üretimi geliştirilirken,ev ve mutfuk eşyasında 

da teknik ilerlemeler yapılmıştır.1969'da altı pota ile başlayan ve dönernin prestij ürünü 

ohn kristaLbaşta gelen gelişmelee arasındadır . Bunlara ek olarak farklı işlevler için yeni 

ürünler üretilmeye roşlarınııştır.Örneğin. ı 966 'da nötr cam boru irnalatı.l968'de 

bbor.:ıtuar camı imalatı ile ilaç Ye kimya sektörlerinin gereksinimleri karşılannuştır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ . 1960-1980 y1lları arasında yapılan iki 

yeni atılun ilc ilk olarak dışa açılımı gcrçcklcştirmiştir.Bunlard:ın birincisi 1960 yılmda 

:\Dl)'yc ilk ihracatın yapılması.böylece c~un ev ve mutfak eşyası alanında dışsatınun 
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başlatılması;ikincisi ise daha önce sadece yurt içi ile sınırlı olan fuarlara katılımın 1971 

yılında ilk olarak uluslar arası fuarlara kaydırılması,izleyen yıllarda bu etkinliklerin 

artt ıniması d ır. 

1960-1980 yıllan arasındaki büyümeler çerçevesinde üzerinde durulan diğer 

konu ise cam üretiminin başlama ve sonuçlandırma aşamalan ile ilgilidir.Ba.şlangıç 

a.şarnası için gerekli ambalaj ve bununla ilgili tesislerin kuruluşu da bu döneme 

rastlamaktadır.1980'li yıllar geldiğinde,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ,cam 

üretiminin çeşitli aşamalannı en başından en sonuna kadar kendi imkarılan ile 

gerçekleştirebilecek bir noktaya ulaşmış ve iç piyasarıın tüketiminden arta kalanlan da 

dış pazarda tüketebileceği bir ortam hazırlanmıştır. 

1980'lerden günilmüze kadarki süreci kapsayan dönem,giderek 

güçlenen,ürünleri çeşitlenen Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ bünyesinde "kendini 

karııtlarna ve dünya pazarlarına açılış dönemi" olarak tarıımlanmaktadır.1930'lu yıllarda 

cam üretimine başlamanın temel amaçlarından ilki olan "iç piyasanın gereksinimlerini 

karşılayarak döviz kaybını önleme" isteği a.şılarak ikinci bir a.şama olan "dış piyasalara 

açılma" isteği de yerine getirilmiş ve artık döviz getiren bir ürün olma özelliği 

kazanmıştır.Buna ek olarak 1944- 1945 yıllarının teknoloji satın alma çabalan 1997'de 

teknoloji satmaya ve bazı ülkelerle birlikte üretim yapmak üzere işbirliğine 

dönilşmilştür. 

Burada akla "Sanayide cam üretiminde sanata yer var mıdır?" sorusu 

gelmcktedir.Ba.şlangıçta,piyasaya kısa sürede çok sayıda kaLiteli ürün verebilmek 

amaçlarııyordu . Burada,sanat ve estetik kaygılannın varlığı ve zaman içinde bunları 

öncelik kazarup kazanmadıkları sorgulanabilir.Bu konuda,Türkiye Şişe Cam Fabrikalan 

AŞ'nin üretiminin ve ürünlerinin sanat ile olan ilişkisi kendi yöneticileri tarafindan 

"Sanatın bizin1 can1cılığımızdaki yen ancak ev eşyalannda değer kazamyor.Ev 

eşyasındaki kalite ve ucuzluğa ya da maliyet faktörüne bir başka şeyi de ilave etmemiz 

gcrckiyor.o da sanaLSanat dediğimiz zaman dizayn ve moda anlaşılıyor" denilerck 

açıklanma.ktadır.Ev ve mutfak eşyalarının el ile dekorlama.yani yüzeye boya ile desen 

uygulama.çıkartma olarak süsleme gibi yöntemlerle süslenerek özel ürünler elde 

cdilmesi.yapılan çalışmalar arasındadır.Bunlara ek olarak kuruluşun bünyesinde,sanat 

amaçlı çalışmalar yapmak üzere sanat atölyesi faaliyetleri ve endüstri tasanmcıları 

tarafından yenı biçim arayışı amacıyla gerçekleştirilen tasarımların ürüne 



35 

dönüştürülmesi de desteklenen ve sürdürülen çalışmalardandır. ( BAKJRER,Ö. 1997, 

s.27) 

4. MİMARiDE CAM 

Camın mimarideki y~mimarlığın gelişimi ile birlikte gelişmiş ve 

hızlanrru.ştır.Özellikle yaşadığınuz son yüzyılda mimarideki gelişim ile cam 

üretimindeki gelişim koşut olmuştur.Cam mimari yapılarda kullanılmadan önce,mimari 

yapılarda bırakılan pencere boşluklanndan iç mekana ışığın geçmesini sağlamak ıçın 

birçok yöntem kullarulmıştır.Canun işlevini bir ölçüde de olsa üstlenen ışık 

geçirgenliğine sahip malzemeler uzun yıllar kullanıla gehniştir.Cam mimaride 

kuUanılıncaya değin başka hiçbir malzemeden görünebilirlik sağlanmanuştır. Eskiden 

yapılan yapılarda dışa bakan pencereler yoktu.Mekanlann aydınlatılması,odaların avlu 

denilen yere bakan kapıların üst kısımlannda yer alan bir boşlukla sağlanırdı.Bu 

boşluklar sıcak mevsimlerde açık bırakılır,ayru zamanda havalandırma işlevini 

görürlerdi.Soğuk mevsimlerde bu boşluklara halı., kumaş, v.b.gibi şeylerle 

örterlerdi.Kimi eski mimari yapılarda dış kısmı dar,iç kısmı geniş boşluklar bırakılır, bu 

boşluklara mazgal denirdi.Bu mazgal denilen pencere boşluklarında,dışarıyı az da olsa 

görebilmek için.yağlanmış ince deriler gerilirdi. Yakın zaman kadar ülkemizde doğu ve 

güneydoğu yörelerindeki birçok evlerde cam yerine bezir yağı ile kaplanmış kalınca 

kağıtlar kullanılnuştır.Bu yörelerde yaşayan yaşlıların anlattıklarına göre,bu kağıtlar 

ahşap çubuklardan oluşan kafesler üzerine gerilmiş ve dikilmiştir. Carnın bu 

yörelerirnize bu denli geç girmesine neden olarak pahalı olması gösterilmektedir.60-70 

yıl önce 50x50 cm. boyutunda bir carnı 5-6 lira arasında satıldığı düşünülürse,oldukça 

pahalı olduğu söylencbilir.gcnd olarak caın mimariye ilk kez küçük parçalar biçiminde 

kullanılarak girer. Yapılardaki pencere boşlukları,camın gelişimine göre yeni boyutlar 

kazanıp.deği.5iklikler göstermiştir . ilkin bu küçük cam parçalan düzgün değildir . Büyük 

cam yüzeylcri,küçük parçalarm kayıtlarla birleştirilmesiyle elde edilmektedir.Bu 

kayıtlar.çerçeveler,genellikle yerinden oynaınaz.lar.Ancak küçük cam parçalarını tutan 

küçük kayıtların kimileri.açılabilir bir biçimde yapılmıştır .Türkler pencerelerde alçı 
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kayıtlar kullandıklanndan ağır,ağır olduklan denli de açılıp kapanması çok zor 

olrnuştur.(Mirnarlık:&Dekorasyon Dergisi, 1992, sayı 43) 

Mimaride cam bu biçimde kullarulrnaya başlaması eski yöntemleri yavaş 

yavaş bırakılınasına yol açnuştır.Carnın Türkler tarafindan ilk kLillanılrnası Selçuklular 

döneminde başlar.Selçuklular döneminde "Rovzen" denilen camlı pencereler 

yapılmıştır.Rovzenler,ilkin çamurdarı,daba sonralan alçıdan yapılmıştır.Osmanlılar 

döneminde bu pencerelere "Revzan" demişlerdir. Selçuklular dönemindeki"Rovzen" 

Farsça'dan gelmektedir.Türkler revzam kLillanrnış iselerse de,bu pencerelerin adını uzun 

yıllar " gözenek" diye anrnışlardır.Ancak renkli olanlarına " nakışlı pencere" ( Revzeni

Menkuş ) denmiştir.Bu isimleri yalnızca cami,türbe ve sarayların süslü pencereleri için 

kullanrnışlardır.(ERYILMAZ,A.l999, s.30) 

Bu esprideki camlar ,Almanya,İsviçre,Belçika gibi ülkelerde evlerde de 

kullanılıruştır.Evlerde pencereler arınalar yapılır ve ailelerin soyluluk derecelerini 

yansıtılırdı..Sözü edilen ülkelerin çoğunda küçük cam parçalarını birleştiren kayrtlarda 

kuşun gibi değişik malzemelerde kullanılmıştır.Zamanla cam mimarinin kaçınılmaz bir 

parçası olmuştur.Makine ile üretim başlarnış,çok çeşitli ölçülerde ve değişik amaçlarda 

kulJanılan bir çok cam çeşitleri üretilrniştir.Bir ara kolayca satın alınabilecek durumda 

gelmiştir.Günürnüz mimarisinde carn,genel olarak aydınlatma,izolasyon.estetik amaçla 

kullanılmaktadır. 

Mimaride kullanılan cam çeşitleri kısaca çeşitli pencere carnlan,cam 

bloklar,cam karolar,cam tuğlalar,cam kiremitler,mozaikler ve camla cephe 

kaplamaları,cam izalatörlerdir.Bazı ülkelerde inşaat demiri olarak da camın 

kullamlmaya başlandığını bilinmektedir. 

5. CAM TUGLA 

Modem mimarinin vazgeçilmez ürünleri arasmda sayılabilen cam tuğlanın 

geçnuşı bundan 1.5 asır öncesine dayarur. I 9.yüzyılın birinci yarısında masif cam 

bloklar,gemi depoları ile badrum katiara ışık aimak için kullanılmaya başlandı.Önceleri 

basit dört köşeli kesilen camlar.zaman içinde geliştirilerek ışığı daha fazla yansıtabilen 

prizrna biçimiııde preslenerek üretilen cam elemaniarına dönüştürüldü. 
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Cam tuğlaların ilk örnekleri ise geçtiğimiz yüzyıl sonlarında üfleme metodu 

ile dışa doğru bombeli ve bal peteğine benzer ağzı açık şişeler şeklinde üretildi.Bu 

tuğlalar ayıncı ve dış duvar elemanı olarak harçla işleniyordu.Bu ilk örnekler pek çok 

üretim hatalarını içeriyordu. 

Cam tuğlanın ilk seri üretimi Luxfer ve Siemens fabrikaları tarafindan 

gerçekleştirildi; şekilleri ise tuğlaya benziyordu.Bugünkü cam tuğla üretim 

prensiplerine uygun üretim ıse ancak 1930'lardan itibaren yapılmaya 

başlanabildi.Corning,Owens ve Pilkington firmaları yeni tekniğin öncüsü oldular. 

Resim 17 
Dalga, 19xl9x8 cm, 

seff:::ıf 

Şişecam'ın cam tuğla ile tanışması 1960'lı yıllara dayanmaktadır.Yaklaşık 

1 O yıl öncesine kadar devam eden üretim, olması gereken kalite seviyesine ulaşamadığı 

için durdurulınuştur.80'li yılların sonlarına doğru dünyada artan cam tuğla talebi 

Türkiye'ye de yansınıış ve pazardaki talep ithal ürünler ile karşılanmaya başlannnştır. 

Önümüzdeki yıllarda üretimine başlanması planlanan yarım cam tuğla,köşe 

cam tuğlası ve renkli cam tuğla ile Jara serisinin zenginleştirilınesi düşünülınektedir. 
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Şişecam'ın ürettiği cam tuğlarun beyaz boya ile kaplı yan yüzeyinde 

Şişecam'ın logosu ve Şişecam-Turkey ibaresi bulunmakta ve üzerinde Şişecam Lara 

Cam tuğla yazılı olan 5'li karton kutularda satışa sunuhnaktadır. 

Cam tuğla,yüksek ısı geçirgenliği,ses ve ısı yalıtım özelliklerinin yanı sıra iç 

ve dış rnekanlara getirdiği estetik boyut ile de tercih edilmektedir.Merdiven 

boşlukları,ışıklıklar,duş kabinleri,oda bölüm duvarları ve benzeri alanlara getirdiği 

çözümler ile cam tuğla mimari kullanıının vazgeçilmez bir yapı malzemesi haline 

gelmiştir. (Mimarlık&Dekorasyon Dergisi,yı1.1995, s. 72) 

Resim 18 
Özel bir binadan cam tuğla görüntüsü 

6. CAM ve CAIVIAL Tl RESMiNİN NİTELENMESİ 

Camaltı resmi konusunda,ilk bilimsel araştırınayı Hüsamettin Koçan'ın 

bulgularını burada özetleyerek camın nitelenmesini sağlamış oluruz. 

Cam ikiyüzlüdür.Hem görünen,hem gösterendir.Cam kınlgandır.Belki 

görüınnez olabildiği için öyledir; belki kırılgan olduğu için görünmezdir. 

Camın üstüne konuşulacak çok şey vardır.Takı olarak girer insan 

yaşamına,sonra eşya olur,sonra da mekanda kullanılmaya başlar.İnsan iç mekanı 
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aydınlatmak için çok yol denedi;geçirgen rnennerler,mika,kaymak taşı,ahşap ve 

deri.Ama ışık asıl carnla çoğaldı iç rnekanda.İnsanlar öteki insanların yüzlerindeki en 

kaçamak ifadeleri ve çevrelerindeki nesnelerin kıvrımlarını daha iyi görmeye başladılar. 

Mekana dolan ışık çoğalınca pencereler büyüdü,onlar büyüdükçe iç yaşarn 

aynı pencereden dışan yansıdı.Mekan delinmiş oldu böylece;perde pencerede 

sallanmaya başladı.Carn hem açılma hem de örtünme nedeni oldu.Gören-göstenneyen 

ikiliği girdi yaşama. (KOÇAN ,H. Yapı Kredi Y ay.l997) 

Camaltı resimleri cama bağımlı resimlerdir.O nedenle cam teknolojisinin 

tarihini izleyerek bu resimlere bir soyağacı çıkarılabilir.Arna bizim için böyle bir 

soyağacı çok şey ifade etmez.Çünkü camaltı resimleri üretenlerle camı üretenler aynı 

kişiler değildirler.Öte yandan carnı yaşarnda çoğaltan nedenler camaltı resminin yok 

oluşunu öneren nedenlerdir. 

Resim 19 

Kuşlu ve Çiçekli kompozisyon. Üstte, dükkanlara asılan ve Allah'tan rızk dileyen bir 

levha. 

Kaynaklar,büyük ılıca pencerelerinde dökrne carnı ilk kullananların 

Romalılar olduğunu söylüyor.Camaltı resimlerle ilişkitendirilecek kurşunlu 
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vitray,Batıda ilk olarak VIII. Yüzyılda kuliarulır.Üfleme yöntemi ile elde edilen cam 

XV.Yüzyılda yaygınla.şır.Türklerde ise camın kullarulışı Selçuklulara değin uzanır.Cam 

endüstrisi XVII.ve XVIII..yüzyılda önemli gelişmeler gösterir,İstanbul'da Tekfur Sarayı 

ve Eğri Kapı çeVTesinde yoğun1a.şır.l795'te Çubuklu,önemli bir cam üretim 

merkezidir.Bu bilgilerle eldeki camaltı örnekJerirıi karşılaştırınca gerçekten zamansal 

bir ilişki kunnak olanaklı değildir.Çünkü camaltı resimlerde bu tarihsel süreci 

doğrulayacak örneklere pek rastlanmaz." Halk sanatçısı o dönemlerde camın bir yaratım 

malzemesi olarak ~-ulianrruştır" demek ıse yalnızca bir olasılığı 

açıkJar.(KOÇAN,H.Yapı Kredi Yay.l997) 

Halk kültüründe.tarihsizleşme isteğirıin tutku boyutuna ulaştığı 

görülür.Çünkü süreklilik her şeydir burada.Değişim bu kültür atmosferinin en güçlü 

tehdididir.Anonirnleşme ve kendirıi yok sayabilme geleneği tarihi bir bakıma 

donuklaştınyor.O nederıle büyük toplumsal olaylar,yenilikler,teknolojik gelişmeler 

dışında hatk. kültürü için tarihsel veri neredeyse yo~1ur,bu duruma bağlı olarak halk 

ressamının tarihi yoktur denilebilir.Halk sanatçısının kendirıi gizleme çabasına,carnın 

kınlganlığıru; ona da halk kültürünün koruma ve araştırma bağlamı dışında tutuluşunu 

cklcyince.elirnizde az sa) ıda örnekler ve yakıştırmalar kalıyor.(KOÇAN,H. Yapı Kredi 

Yay.1997) 

Camın kınlgan oluşu.onu küçük kristal parçalanna mahkum ediyor.Carrun 

dünyasında yalan ve inkar vardır. Yarısımalar .sel e dönüşüp c amın kaygan yÜZeyinden 

akıp gider.Görüntüler gen gelmemeye yazgılıdır.Karşısındakini gösterdiğini 

varsaydığımız aynalarda öyk'dir.bcllckleri yoktur. İnkarı yanı başında hazır tutar.Göz 

uzaklaştığı an yok sayar her şeyi.Su gibi akar bu dünya aynaların önünden.. 

Halk sanatçısı carru arkadan boyar.I-Ier fuça darbesi.sanatçıyı ürettiği 

görüntüden U?llklaştınr.Saruıtçı.resmi.izle)icinin gözüne yakla.ştınrken kendinden 

uz.akl::ıştırır.Ressam.gözle kendi arasına perde asar ve yokJuğa gider.Buradaki ilişki,cam 

yüzeyinden akıp giden görüntilkri.n yolculuğu gihi hüzünlü ve esrarlıdır. 

Camaltı resimlerinden söz edince eski çckmecenin kırılgan.yarısırnalı bir 

gözünü urarız.Bunu bilerek yaprn..:L~ık da belli duygular bu çckmccedcn o gözü bir an 

uncc göz.kmkrimize katm..-ı.)ı gündeme getirir.Gcri dönürn..'>üz yolculukların esrarıdır 

bizi Yönkndiren:camın hüzünlll Yolcu!uQudur. llalbuki.Camaltı resimlerinden söz . . ~ 
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açınca Halk resimleri konusunu,yani eski çekmeceyi konuşuruz,yok oluşa terk edilmiş 

eski çekmeceyi. 

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'nin camaltı resimlerini öne alarak 

sergilemesinin nedenleri arasında camaltı resimlerinin kınlgan ve yansımalı öyküsünün 

rolü vardır.Eğer bu başlangıç halk resimlerinin öteki tekniklerini ve alanlarını bağlarm 

dışında tutarsa eksik bir iş yapılmış olur. 

Halk kültürü yeni hayatımız tarafindan dışlanmıştır.Makinelerin önerdikleri 

bizirnde kabul ettiğimiz ve adına yeni dediğimiz hayat:ırruz,yalruzca geleneksel k.-ültürle 

bağlanmızı kopannadı; insanı (Anadolu İnsanı) derin bir yalnızlığın içine itti. Artık 

efsanelerin ,inanışların, geleneksel motiflerin, sembollerin anlamı yok oldu bu hayatta. 

Herkes kendi bedeninin telaşını yaşıyor. 

Cumhuriyetin ilk yılları halk kültürü ıçın bir yol ayrımını 

başlatır.Modernizmin pratik uygulamaian yaşamı değiştirmekle kalmaz,teknolojik bir 

baskınla amacına ulaşınaya kalkışır.Bu kalkışma elle yapılam makinenin yaptıklarıyla 

aynı kulvara sokar.Öte yandan yaşamın kapalı kapılannı aralayarak insanları yeni bir 

dünya ile ilişkilendirir.Bu ilişki modadan,güncellikten ve kendi ürettiğine yabancı 

değerlerden beslenir.Sonuçta öteki yaşarnlara açılan içe dönük yaşam,kendine ait 

değerleri terk eder;terk etmeye zorlarur.Halk kültürüne resmi ilgi Cumhuriyeıle 

başlar.Ürnmetten bireye taşınmak istenen insanın yaşayacağı dönüşümün kültürel ayağı 

halk kültürü üstüne konulmak istenir.Modernizmin öngördi.lğü çağdaş kültür,Osmanlı 

kü!ti.lrü ile harrnanlanarnayacağına göre halk kültürü,çağdaş alanla yeni bir kucaktaşma 

için belki de tek çaredir.Evet,böylece Cumhuriyet dönemi halk kültürü için iki gerçekli 

bir süreci gündeme getirir.Onayla ve yok etme. 
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Resim 20 

Ölümden sonra dirilişe ilişkin bir efsanenin kahramanlan olan yedi uyurlar'ın (Eshab'ı 
kehf) isimlerinin yazılı olduğu amentü gemisi, bereket getirmesi dileğiyle dükkan ve 

işyerlerine asılırdı. 

Halk resimleri ile ilgim Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda bir kitabın kapak resmi 

ile başladı.Sonra bu kapak1:an içeri girdim.Malik Aksel'le orada tanıştım.Malik 

Bey,kültürel değişim sürecine katılmış,onu destekiemiş bir sanatçı.Halk resimlerinin 

yok oluş sürecine girdiğini sezebilmiş önemli bir araştırmacı.Malik Aksel'in '"Anadolu 

Halk Resimleri" (1960) , "Türklerde Dini Resimler" (1967) adlı kitapları halk resimleri 

için çok önemli ayrıntılar sunan arşiv niteliğini taşıyor.Malik Bey 1958 yılında taş 

baskısı halk resimlerini Resim Heykel Müzesinde sergilerken geleneksel kültürü resmi 

bir müzeye ve sanatçı dikkatine sunabilen ilk insandır.Malik Bey bir öncüdür halk 

resimleri için.Aynı sergi için yayımlanan katalog da yine bu alanda bir ilktir.Söz konusu 

katalogun sunuş yazısında Malik Aksel "Bundan aşağı yukarı 40-50 sene önceki halk 

resim sergileri kahvelerde yer alırdı ... " derken halk resmi için toplumsal ilginin ve 

yaygınlığın adresini gösteriyor. 

Halk resmini anlama çabası için 1957 baskılı Sabahettin UZLUK'un 

"Mevlevilikte Resim, · Resimde Mevlevilik" adlı kitabını da önemsiyorum.Sahabettin 

Bey 1976 yılındaki görüşmemizde;önemli birikimlere sahip bir insan olarak değerli 

şeyler söyledi. Yeni bir yayının hazırlığında olduğunu da o dönemde öğrendim,ama bu 

yayının baskıya girmediğini sanıyorum.Bir başka araştırma ise Rüçhan Arık'ın 1976 

baskılı "Anadolu Tasvir Sanatı". Malik Bey'in derinleştirdiği bu alanda Hüsamettin 
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KOÇAN'ın Türkiye'de halk resimleri konulu basılmamış araştırması ile Gül 

DERMAN'ın Taş Baskı Resimler araştırmaları var. 

Halk resimleri yaşamın bütününü ifade ediyor.Parçalamnış bir yaşamı 

anlatabilmek için geleneksel kalıpların parçalanması ya da yeniden kurulması 

gerekir.Bu da halk sanatçısı modeline aykırı bir önermedir. 

6.1. Cattuııltn ıresmi 

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar büyük bir gelişme göstermesi ve yaygın 

olmasına rağmen cam altı resim sanatı bugün Türkiye'de tamamen kaybolmuş 

durumdadır. 

Bir zamanlar çok nıoda olan bu resimlere evlerin dışında mescit,tekke,türbe 

gibi dini mekanlarda;kahvehanelerde,şekerci,kasap ve berber dükkaniarında sık 

rastlanırdı.Bugün ise onları az sayıda bazı halk malıailelerindeki dükkanlarda,dini 

yerlerde ve köy evlerinde görebiliyoruz. 

Resim 21 

Bir tavus kuşu ınotifi. 

Toplumun kültürü ve gelenekleri doğrultusunda,onun inanç ve duygularına 

hitap eden bu resimleri genelde resim eğitimi görmemiş halk ressamları 

yapıyordu.Onlar da çoğu zaman yeni kompozisyonlar yaratacaklarına,ünlü hattatların 

yazılarını,basılı resim ve desenleri kopya ediyorlardı. Ama endüstri devrimi,yeni baskı 

yöntemleri,ucuza ınal edilen kağıda baskılı renkli resimler,camaltı resim sanatını krize 

sokınuş,daha sonra da tamamen kaybolmasına sebep olmuştur. 
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On yıl öncesine kadar carncılarda,cami ve tarihi binaların yakınındaki 

turistik eşya satan dükkanlarda,cam altı resimler bulmak olanaklıydı.İstanbul'da ise 

özellikle sahaflar çarşısında eski ve yeni kitapların yanında sergilenerek satılırdı.Malik 

Akscl de camaltı resimler üzerine makalesinde, <<eskiden bunların İstanbul'da 

Beyazıt'ta Hattatlar Çarşısı"nda,sonraları Malta Çarşısı'nda ve Sahaflarda 

görüldüğünü>> belirtiyor.(AKSEL,M, 1970, s.60) 

Bugün ise malzemenin kolay kırılır oluşundan dolayı,camaltı resimlerin 

tamamen ortadan kaybolmalan ve artık yapan sanatçıların da bulunmaması,antikacı ve 

eskicilerde görülen nadir örneklerin fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. 

Bugüne kadar bu konu üzerine bir kitap yayırnlanmadığından,ömekJerde az 

görüldüğünden günümüzde de bu sanat dalı bilinmemektedir.Zaten camaltı resimleri 

çok az araştırınacıyı ilgilendirmiştir.Müzelerimizdeki paha biçilmez tarihi eserlerin 

yanında basit bir artistik aktivite kabul edilen camaltı resimleri, vitray ve diğer cam 

işkrine,sanat tarihçileri ve eleştirmenlerin gösterdiği ilgiyi hiçbir zaman 

gönnemiştir.Aslında müzelerimizde canıaltı resim koleksiyonu bakımından zengın 

olmadığı gibi,olan yaprtlarda sergilenmemek.--tedir. 

Son yıllarda özellikle koleksiyoncuların ve bazı sanatçıların ilgi gösterdiği 

camaltı resimlerin en ilginç örnekleri de özel koleksiyonlarda bulunrrıak.--tadır. 

Bask1 sanatırun camaltı resimlerin gelişmesinde büyük etkisi 

olmuştur.Sadece canu üzerine koymakla,istenilen deseni kolayca kopya 

cdebildiğinden,bu yöntem kısa zamanda başka Avrupa kentlerine de 

yayılmıştır.(AKSEL.M. 1970, s.60) 

Yağlıboya resminden farklı olarak,camaltı resmi mesleği terimi,ilk olarak 

168-nc Almanya'nın Augsburg kenti arşivlerinde görülüyor.Alman sanatçılar özellikle 

o zaman egemen olan,barok sanat stilinde resimler yapıyorlardı.Marsilya'daki Cantİnİ 

Müzesi'ndeki zengin camaltı koleksiyonunda görüldüğü gibi.Fransa'da ise camaltı 

ressanıları özellikle.Fragonard,Boucher,Chardin,Greuze,Hubert Robert,Joseph 

Yernet.Boilly.Largilliere gibi tanınmış ressamların.."galant" (kadınlara sevgı 

göstcrmc.kur yapma) sahnelerini gösteren tablolarını~rnanzaralanru,harabe 

görünilmlerini ve kırsal gi.lzellikleri yansıtan peyzajlarını kopya etmişlerdir.Camaltı 

sanatçıları sadece tablo olarak kopya yapmakla kalmarruş,esinlendikleri 
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kompozisyonlan tabak, vazo,kupa,meyve sepeti,bardak,leğen gibi diğer camdan 

objelerin üzerlerine de çalışmışlardır . (DEMİR,C. 1975, s.56) 

Bugün Fransa'da "eglomise" cam olarak tanımlanan,üzeri boyalı ve desen 

kazılmış altın varaklı cam tekniği ise adını,Paris'teki dükkanında,İtalyan gravür ve 

desenlerinin çerçevesine paspartu olarak yaptığı,bu tarzda çalışmalanyla ünlü 

oian.18,yüzyılda yaşamış Jean Baptiste Glomy'den alnuştır.Bu teknik özellikle saat 

kadranları,barometre,ayna ve çerçevelerde,mücevherat ve madalyonlarda,dini eşyalarda 

süsleme olarak uygulanmıştır.Fransız ve Alman saray ve şatolarındaki, 18 . yüzyıl rokoko 

stil mobilyalarda da, bu teknikten yararlarııld.ığı görülür. 

Camaltı resim sanatı,cam endüstrisine ve onun dağılınuna bağlı olarak 

gelişmiştir.Camıyla meşhur Bohemya'da 18 .yüzyılın sonunda 70 cam merkezi 

bulunuyordu.Onnanlık bölgelerin carnı oluşturarı maddeleri sağlaması nedeniyle 

imalathanelerin çoğu zaman buralarda kurulması,carnırı ve el işçiliğinin ucuz 

olması.cam atölyelerinde çalışan köylüleri de,ek gelir sağlamak için camaltı resimler 

yapmaya yöneltmişti.Ailece üretilen ve sayıları yılda 30-40 bin adete ulaşabilen carnahı 

resirnleri.gezgin satıcılar sayesinde çeşitli kentlere hatta başka ülkelere kadar 

dağılıyordu .(KOÇAN,H. I 997, 48) 

Bir rastlantı sonucu keşfedilen ve M.Ö 3500-2500 yılları arasında Akdeniz 

ve Yakın Doğu Medeniyetleri Fenikeliler,Mısırlılar ve Babilliler tarafindan da 

kulhruları carnın üzerine ne zaman resim yapılmaya başlandığı kesin olarak 

bilinmiyor.ama doğulu cam ustaları ve Yahudilerin,Hıristiyanlardarı önce cam üzeruu 

boyadıkları.bilincn bir gcrçek.Antik Roma döneminde,kentteki Yahudi mezarlıklarında 

boyalı cam objcler bulunduğu gib~ilk Hıristiyanların buluşma ve saklarıma yerleri 

ohn.Roma yer altı mezarlıklarında da.üzerlerinde primitif şekilde yapılmış dini konulu 

resimler.Hz.İsa ve diğer azizierin portreleri ve de semboUer oları cam madalyanlar 

bulunmuştur. 

6.2. Cam İçin Söylenenler 

Bu söylenenler Türkiye Şişecam Fabrikaları AŞ.'nin yayınlarından oları 

··cam ... Ebedi güzel"'adlı yayınından aluınuştır. 
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"Taşın yerinde daha yeni açmış üç çiçek~ kara toprağın yüzüne yaslanmış 

Birisi kırmızı, parlak billur kırmızısı ... 

Y alım yalım ... 

Uzun boyunlu. 

Birisi de sarı,sapsarı,billur sarısı ... 

Uzun boyunlu. 

Birisi de mavi,devedikeni mavis~caın göbeği~gök mavisi,yahm mavisi,billur 

Uzun boyunlu." 

YaşarKemal 

Resim 22 



Sürahi Çeşmıbülbül 1 9. YY (Beykoz tipi) 

"Cam zümrütten de,yakuttan da,elmastan da daha değerlidir. 

Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük icadıdır. 

Yukarıdaki cümlelerde hiçbir abartma olmadığını sanıyorum. 

Çünkü cam olmasaydı gün ışığı evlerimizin içinde olmazdı. 

Elektrik ampulü,televizyo~bilgisayar,teleskop,mikroskop olmazdı. 

Penceresiz uydu olmayacağına göre insanoğlu uzayda olmazdı. 

Çağımızdaki uygarlık düzeyine ulaşamazdık cam olmasaydı. 

İnsanlık,caını icat eden Fenikelilere çok şey borçludur. 

Cam sanayii ve sanatı bu çok önemli işievin bir kesitidir yalnızca ... " 

Turhan Selçuk 

Resim23 

De boralı Thomas. "Mavi gül A vizesi" Kırık mavi 
caın,tellerle tutturulup,çelik iskeletle birleştirilmiş. 
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"CAM; baş köşedeki en değerli objede~sıradan bir şişeye 

dönüşebile~alçakgönüllü, uyumlu .. . 

CAM; doğuşu çileli .. . 
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CAM; çeşit çeşit,yerine göre renkli ... geçmişin tanığı,günün sırdaşı ... 

CAM; içi dışı bir,dürüst...koruyucu .. . 

CAM; tertemiz,şık,zarif,narin ... 

Ve 

CAM; bir kadeh,bir şişe ... " 

Yuırdaer Altantaş 

Resim 24 

Etienne Leperlier,Coupe Fleche,18.5x44 cm 



Resim 25 

L ynda Benglis, "T af' , 1984 Metallerle renidendirilmiş kum 
dökümü cam, toz haline getirilmiş ve seramik kırıntıları 

kul1amlm1s. 

"İnsan ruhu sırça gibidir,çatladı mı onarmak zordur,der ruhbilimciler. 
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İnsanın maddi ve manevi yanının ne kadar hassas bir denge içerisinde 

olduğunun güzel bir ömeğidir.Bu örnek için seçilen cam,özünde barındırdığı 

emek,ustalık ve incelikle,insan ruhundaki o dengenin estetikle buluşmasıdır." 

Timuır Seiçuıık 

"Cam, berraktır .. . " 

Avni Aırbaş 



Resim 26 

Joehem Poensgen. Çizgilerin Arasında I ve ILElle şişirilmiş 
antika cam (asitle oyulmuş),her bir parça kurşun "köşeler" 

ile birbirine tutturulmuş. 

"On yıl önce şunları yazmışnn: 
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Çocukluk arkadaşım T.ile Çubuklu'nun koyabakan küçük ve şirin balıkçı 

kahvesinde oturduk,uzun uzun lafladık.Alnı hafifçe açılmaya başlamıştı ve yüzilnde 

yaşamın güç,bunalunlı,karmaşık dallarının bıraktığı derin gölgeler.Hiçbir şeyden tat 

almadığını,yaşam sevincini özlediğini söylüyordu.Oysa hava olağanüstü güzeldi.Hafif 

bir esinti sabah durgunluğundaki denizin yüzünü ürpertiyor,Boğaz yollarını süsleyen 

ılılarnur ağaçlarının kokusunu getiriyordu.Bıçkın garsonun damalı masa örtüsüne 

bıraktığı tavşan kanı çay,Paşabahçe yakın olduğu için olsa gerek,bir balıkçı kahvesi için 

lüks sayılabilecek,mağazadan özenle seçilmiş kristal ve ışıltılı bardaklardan bize göz 

kırpıyordu.Bardağı ince belinden yakalayarak gözüıne yaklaştırdını.Güldüm. 'Büyük 

şeyler arama' dedim T. 'ye, ' Git kendine bir çift ışıltılı çay bardağı al ve sabahları onun 

kristal çiçekleri arasından yeryüzüne bakarak güne başla.Bir şeylerin değiştiğini 

göreceksin' O da güldü ... " 
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Onat Kutlar 

·· Cam hayatıının en önemli,en belirleyici W1Suru.Nedeni,ilkokul sıralarından 

beri dünyaya iki camın arkasından bak:mam.O camın olmadığı zaman dünyayla bütün 

ilişkilerimin tl ulaşması. Yani kısacası. gözlük kullamyorum Meslek hayatımda buna bir 

de kameranın objektiflerini eklersek,dünyaya bir sürü insandan farklı baktığım 

söylenebilir.Tabü cam sayesinde ... " 

Atıf Yılmaz 

"Kristal.kendi soyluluğuna kulak asmadan,her sınıftan ışıkla hemen 

sevişıneye kalkan aşk delisi bir prens ... 

Harcıalem gün ışığıyla cilveleşen kristal vazo,elektriğin her türlü ışığıyla 

durnıadan öpüşen kristal avize.şamdanların mum ışığını durmadan koynuna davet eden 

kristal kadeh.bir çakmak alevinde bile içi tutuşan kristal ayna ... 

Vitraylar mistil-tirler .. . Y eşilleri,kırnuzıları, turuncuları,sanlarıyla ışıkları 

kendi benliklerinin gizemli biçimleriyle öyküsel görüntülerinden süzerek sessiz dualara 

dönüştürürler.. . 

Ya peki pencere camları? 

Kendi varlıklarını hemen hiç belli etmeden gözlerini kendilerine çevirenlere 

dünya)ı gösteren pencere camlan .. . Tıpkı büyük yazarlar gibi ... En çok onları severim 

ben. Pencere camlarını. .. ·· 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CAM İŞLEME YÖNTEMLERİ 

1. CAM MALZEMESİNİN ÜÇ BOYUTLU KULLANIMI 

l. 1. Çarkla Oyma Kase 
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Gerçekte, camın üzerine tasanmlan oymak için iki tür metot vardır; 

birincisi,camdan daha sert bir malzemenin ucunu kullanarak üzerine çizgiler 

çinnek;diğeri ise hızla dönen çark üzerine aşındıncı (zırnpara gibi) konulmuş bir disk 

kullanmak.Bu iki metotta Romalılar zamanında kullarulıyordu.Sert taş malzemelerde 

çok etkili bir şekilde kullanılmış olduğu söylenemez ise de, bazı zamanlarda çarkla 

kesme metoduyla birlikte kullanılarak işlenen form yüzeyindeki çizgiler daha da üç 

boyutlu hale getirilerek başarılı bir şekilde uygulanmıştır.Taş oymacılığının gerçek 

sanat değeri,özellikle heykelsi olarak,konkav yüzeylerin art arda üç boyutu verecek 

şekilde birleştirilmesidir.Bu sonuca ulaşmak için bir çok tür çark kullanılabilir. 

Şu anda hali hazırda Romalılara ait bir ekipman bulunamadığından ve 

günümüzde de herhangi bir şekilde konu ile ilgili bir betirnleme 

bulunmadığından.ortada sadece spekülasyonlar vardır.Halbuki yaptıkları işleri bu 

milenyuma mükemmel biçimde ulaşan mücevher işleyicilerinin kullandıkları aletleri 

kendilerine göre adapte eden cam oymacılarının gereksinimleri temelde aynı 

olduğundan dolayı mantıklı bir şekilde sonuç çıkarılabilir. Yunan mücevher 

işleyicilerinin.tomaya bağlı bir kesme kafası kullandığı hakkında kanıtlar vardır.Öyle 

ki.kesici tomanın mili bir kordonla eğimli bir tahta parçasına (yay) bağlayarak değerli 
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taşlan işlemişlerdir.Bu metot,Doğu da birçok endüstriyel amaçlar için kullanılmaya 

devam etmiş olduğu ve Avrupa'da halen pedalla çevrilen aparatlar kullamlırken,İran'da 

özellikle mühür kesme işi için kullaruidığı bilinmektedir.Genelde tahta yay bir erkek 

çocuk tarafindan işletilmişti.Buradan da,Romalı oymaciların da buna benzer aparatlar 

kullanmış olduğunu tahmin edebiliriz.(NEUES GLAS,1999, s.l6) 

Resim 27 
Osamu Noda."Deniz Bahçesi" Cam,paslanmaz çelik ve taş.Işıklandırma. 

Kalıpta üflenmiş ve yapıştırılmış. 

Şu anda M.Ö ilk yüzyılda camın tomada işlendiğini ve mükemmel rölyef 

işlemelerinin ortaya çıkarıldığını biliyoruz.(no.9).Değerli taş oymacılığı renksizliğinin 

az bir şekilde renkli camdan daha baskın çıkmasıyla M.S 100 yıllarına doğru 

muhtemelen daha da öne çıkmaya başladı. Oyma ve çizme teknikleriyle işlene camların 

M.S ikinci yüzyıla ait olduğu sanılıyor.Gerçi bu ürünlerin tarzlan pekte itici 

olmamasına rağmen oymaciların üç boyutlu formu algılamasında eksiklikler vardır ve 

çizgi detaylarındaki hataların düzeltilmeye çalışıldığı belli olmaktadır.Üçüncü yüzyıl 

oymacılığının daha iyi olmasına karşın,dördüncü yüzyılda iyice belirginleşen bütün 

formların ince çizgilerle belirlenip dokuların sadece tararnayla verilmesiyle oluşan stil 

yozlaşmasına doğru bir eğilim vardır.Yüzdeki göz sadece bir yarıktan,elbiseler ve 

aksesuarlar sade çizgilerden ve saçlar da yan yana diZilmiş kesimlerden 

oluşmuştur.Cam oyma endüstrisinin merkezlerinin Mısır,belki İtalya ve Ren civarlan 

olduğu görülmektedir.Bu üçüncü yüzyıldan dördüncü yüzyıla olan period,aynı zamanda 

kuzeyde kaba nokta oymacılığını ve yüzeyin az bir kısmını sıyıran yüzeysel oymacılı 

ortaya çıkarmıştır.(no.19 muhtemelen İtalyan bir parça). Belki de daha yetenekli 
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sanatçılar kafes işlemeli kupaları üretmeleri ıçın daha prestijli atölyelerde 

çalıştınlrruşlardı.(NEUES GLAS, 1999, s.14) 

Bu ufak yeşil kase nadir bir parça olmasına rağmen eşsizde değildir. Bir 

Hıristiyan konusu i.şlenmi.ştir.(İsa ve felçli) Bu oyma yukarıda anlatılan özellikleri 

taşımakta ve üç boyutu kavrama çabası göstermektedir. 

1.2. Kınnın Çiçek 

1960'lardaki denemelerden önce özellikle Avrupa'daki ufak stüdyolarda 

kalıplarn.a.metalle eriterek.birleştirme,kesme,öğütme,oyma,asitleme,lamine,boyama ve 

vitray yapma gibi konular ufak çaplarda denenmi.ş olduğu halde,sanatçılar tek başlarına 

fabrika ortarru dışında eruruş camla çalışamaıruşlardır.20 .yüzyılın 

başlarında. Tiffany,Galle,Laligue,Hald ve Gate (Cam işçileriyle oldukça yakın çalışmış) 

ile cam endüstrisinde sanatçıların güçlü varlığı ortaya çıkrnıştır.1945'den 1948'e kadar 

Çekoslovak cam endüstrisi güçlerup kamulaşırken,sanatsal atölyeler ticari cam işleri 

için kurulma::--a ba.şlandı.Sanatçılar.kendi cam sanatlarını yaratmaları için endüstrinin 

teknik ve materyal kaynaklarını kullanabilecek endüstriyel tasanmcılar olarak i.şe 

alındı.(MORGETTS.M. 1999. s.34) 

SoS)aLekonomik ve politik durumlar, 1957'deki Uluslararası Dekoratif 

Samtb.r Sergisi (Xl. Milan Trienali) ve 1958'deki Brüksel Dünya Fuarı'ndan önce 

ÇekosiO\-ak cam sanatının Doğu Avrupa Bloğunun dışında daha az tanınmasına yol 

açmıştı.Çekoslovakların bu iki uluslar arası sergide gösterdikleri üfleme .. kalıplama ve 

kesme escrlerindeki yapısal ölçüt ve ustalık seviyesi 1950 ve 1960 yıllan arasında 

Amerikalı sanatçılar tarafından ancak hayal edilebilmi.şti. I3u Doğu Avrupa camcılığının 

Batıdaki sanatçılam etkisi hayli derindi.Uygulamalı sanatlar okullarında gelişmiş olan 

mükemmel teknik becerileri Çeklcrc.carrun saf optik kalitesini.özellikle kalıplama ve 

katı camı prızma ve lcns olarak keserek,soyut formlarda işlemelerini 

sa~lamıştır.(i\tORGETI"S. i\ t.\999. s.SI) 

1 950'lcrde üne kavuşan Çek sanatçtiann çoğu,o zamanlar bugün en 

mükemmel ne yapabikcckkrsc onu üretiyorlardı.Onların yerlerine geçecek olan yeni 

ncsilc yol göstcrip.öğrctmcnlik yapıyorlardı. 1 950 ' lere kadar beraber çalışan Stanislav 

Lihcnsky (d.\92 1) ve Jarosbva !3rychtova (d.1924),I3rüksel'deki Dünya Fuan'ndaki 

düküın cam n~ beton dumrbrıyla en ürılü can1 sanatçıları olmuşlardı.Onların 
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menumental cam heykel üretmedeki (döküm cam ile mimariyi birleştiren yüksek estetik 

ve teknik kalitede) öncülük çabalan yeni bir yol açmış ve cam sanatında yeni bir 

mükemmellik standardı oluşturmuştu. 

Libensky ve Brychtova'nın Kınnızı Çiçek'irıin soyut havası,carnın,diğer 

materyaller ile oluşturulması mümkün olrnayacak,çok engin potansiyeli olan bir 

malzeme olduğunu gösteriyor.Carnın derin ve istikrarlı rengi,görüntüsünü en kalın 

noktadaki scarletin kenarlardaki taç yapraklanndaki kızıl arnbere dönüştürüyor.Kırrrıızı 

Çiçek iki parçada dökülrnüş.Pürüzlü parçalar cam soğuduktan sonra kesilmiş ve 

kalıptan aynlrnış;sonra parça izleyen çiçeğin derinliklerine dalabiisin diye ışığın içeriye 

girmesi için parlatılmış. 

1.3. Kesme ve Oyma Kaplı Kavanoz 

Eski çağlardaki üretirninden itibaren,insanlann cama bakışlannda bir ayrılık 

olrnuştur.En başta doğal bir taşın yerine konularak değerlendirilrniş,ya da carnın 

kendine ait bir yaşamı olduğu varsayılrnıştır.Cam işleyicileri baştan beri bu kararsızhkla 

boğuşmuşlar ve bu ikilem kaya kristaline rakip olacak renksizlikte carnı ilietebilecek 

kadar teknik becerilerini geliştirdikleri halde bile tam olarak azalrnamıştır.Tarihin farklı 

zamanlarında bir konsept diğerinden daima ötesine baskın çıkrruştır.Rönesans da 

Venedikli camcılar başanyla fınnda işlenen carnın, daha carnsı olduğunu iddia 

etmi.şler.Bununla birlikte ürettikleri renksiz carnı yine "cam" olarak değil de "kristal" 

(cristallo) o larak adlandırmışlardır. Hemen hemen aynı zamanlarda Alman topraklannda 

kaya kristallerine benzeyen cam konsepti vardı.Görünüşteki sonuç ise doğal kristal ve 

diğer taşlan o zaman yegane işieyebilme metodu olan kesme ve oyma ile verilen 

süslemelerle verilen güzellikti.(NEUES GLAS, 1999, s.20) 

1 7 ve 18. yüzyıldaki tekerlek oymacılığı 1 9. yüzyılda baskın o Ian tekerlek 

kesme metoduyla önce desteklenmiş ve sonra tamamen devre dışı bırakılnuştır.fakat bu 

teknik gitgide zorlanmış ve camın kendine has estetik görünümünü belirginleştiren ufak 

farklılıklarıru oluşturan özellikleri yok etmişti.Bunu en bilinen sonucu,John Ruskin'in 

'The Stones of Venice" adlı,carnın şeffaflığıru ve yumuşaklığıru üzerine basarak anlatan 

kitabında yazdığı eleştiridir ; '"Bu nitelikleri (şeffaflık ve yumuşaklık.) açıkça ve yüksek 

sesle(!) ortaya sürmeyen bütün cam işleri kötüdür.Bu nedenle,bütün kesme cam 
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işleri.camın yumuşaklığıru örtüp gizlediği ve camı kristal gibi gösterip yarulttığı için 

kaba ve görgüsüzdür .. .. ".Bugün Ruskin'in sözleri yine önem kazanıyor gibi 

görünmektedir. 

Bazı zarnanlarda,zamanla ünlenen ve estetik olarak kabul edilen cam 

konsepti yine de kesme ve oyma teknikleriyle ad geçiyordu.Bu tür el işlerinin 

geleneklerle desteklendiği ülkelerden farklı olarak diğerlerinde (İngiltere gibi) bu işin 

yapıldığı ufak ama önemli merkezler vardı. Wilhelm Von Eift'in (1890-1943) öğrenci ve 

asistanlarırun oluşturduğu bir tanesi belki de savaş arası yıllardaki en büyük oymacılık 

merkeziydi. Yinnili yaşlannda Charles Michael'in Paris'teki dekorasyon dükkanında 

freze atölyesi kurmuştu. 1913 deki Viyana' da kısa süreli kalması,Lobmeyr şirketinin 

önde gelenlerinden Michael Fowolny ve Stephan Rath ile kontak kurmasına sebep 

olmuş.kariyerinde bir dönüm noktası haline gelmiştir.O zaman dahi camın ve sert 

taşların üzerine rölyef yapabilen çok yetenekli bir oymacıydı.Savaştan sonra 1922 

de.Stuttgarter Kunstgewerbeschule'a profesör · olarak Almanya'ya gen 

döndü.Burada.kendi sanatsal yeteneklerini geliştirmekten öte,çalışrnalanndaki geleneği 

sürdürerek öğrenci ve asistanlar yetiştirip,onlara ilham verdi.Konrad Habermeier; Hans 

Klcin:Eugen Hassenfratz; burada gösterilen kavanozu işleyen Noraortlieb;Von Eift'in 

düşüncelerini Danimarka ve Japonya 'ya taşıyan Ase V o ss Selırader ve Ko so 

Kagami:İskoçya'daki Juniper Atölyesi'ne taşıyan Helen Monro-Tumer;bütün bunları 

d:ıha sonraki cam dckorasyoncu nesillere iletmiştir .Nora Ortlieb'in kavanozu,hem şekli 

itibariyle hem de kumaş gibi kıvnrnlanyla akan,akarmışçasına yumuşacık çalışılmış sırt 

yüzeyiyle Von Eifl'in rölyef kesimi camlarının başarındaki yolda çok önemli bir 

çahşmasıdır. 

2. 20.\'ÜZYILDA HEYKEL-1\lALZEME İLİŞKİLERİ,DEGİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER 

Heykd-malzeme ilişkisi oldukça kapsamlı ve dağınık bir konu.Yüzyılımızda 

hcykelde kullanıl~ın m::ıb.emcler çok çeşitlendi .Tüm yüzyıla yayılmış görünen bu 

gelişim. özdlikk yüzyılın son çeyreğinde heykel sanatının sınırlarını zorlayaı1 bir 

görilnilmc bilrilndil . Bilindiği kadarıyla.heykel-malzeme ilişkisi fazlaca 
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irdelenmerniştir.Bu yazıda,nesnel verilerden hareketle,tamamen öznel değerlendirmeler 

çerçevesinde konuyu biraz disipline sokup,bu değişimlere neden olan,değişirni 

hazırlayan,önemli bir-iki sanatçı ve grup hareketlerinden başlayıp,yaygın olarak bilinen 

örneklerle destekleyerek bugüne kadar getirilmeye çalışılacaktır. 

Bu bölümde, "İzm"ler üstünde hiç durulmayacaktır.Çünkü malzeme "İzm" 

leri belirlerniyor:Bronz bir heykel Empresyonist olabileceği gibi,Kübist de olabiliyor,taş 

bir heykel,bir Roma heykeli olabileceği gibi,tamamen kavramsal bir yapıt içinde de yer 

alabiliyor.Ayrıca "İzm" lerin çıkış nedenleri,diğer sanat disiplinleri ile ilişkileri çok 

daha farklı ve çoğunlukla malzeme ile ilişkili değil.Malzemenin biçimle birlikte sanatçı 

tarafindan belirlenmesi de kuşkusuz ayrı bir önem taşıyor.Bir müzede veya galeride 

hemen yanı başınızda duran,tıpkı sizin gibi giyinmiş birisine merhaba denilebilir,ama 

yanıt alamazsınız,çünkü o bir heykeldir.Burada kullanılan malzeme ve teknik algıyı 

yarultmıştır.Diğer yandan,aynı form,bronz veya polyester ile yapıldığında benzer etkiyi 

verebilir,malzemenin farklı oluşu ayırt edilmeyebilir veya aynı form,ahşap,pleksiglas 

yada demirle yapıldığında çok farklı etkiler yaratabilir.Belki bu konunun 

zorluğu!kolaylığı, bütün bu oluşumların içinden heykel ile malzeme ilişkisini çekip 

çıkarmak zorluğu!kolaylığıdır.(TOPUZ,S. ı 997, s. ı 4 ı -142) 

Resim 28 

Bente Bonne. Kurşun levha üzerine, çökertme sistemiyle uygulanmıştır. 
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Çağlar boyu kullanılan kil yada pişmiş toprak,bronz,taş,ahşap .. . bu yüzyılda 

da kullanıldı,günümüzde de kullanılıyor.Kuşkusuz,geleneksel malzeme heykelin 

kalıcılığını da sağlıyor.Aksi halde,bugün ne Yunan ne Roma ne Mısır ne de diyelim 

Rönesarıs dönemi heykellerini görülebilirdi. 

Rodirı,Maillol,Brancusi,Arp,Segal,Naguchi,Fray,Dine yüzyılımızda 

geleneksel malzeme ile çalışan sanatçılardan sadece birkaçı.Bu örneklerde heykelin 

kalıcı olma özelliği malzerneye bağlı olarak korunuyor. Üç boyutlu bu yapılar genellikle 

bir kaide üzerinde yer alıyor ve etraflarında dolaşılabiliyor. Yani geleneksel heykelin 

temel özelliklerini taşıyorlar . 

Diğer taraftan,yüzyılın başından itibaren heykel sanatında önemli bazı 

deşiklikler olmuştur.Yeni heykel öğeleri, yani heykele giren yeni anlatım yolları ve 

buna bağlı olarak yepyeni malzemeler kullanıldı.Heykel geleneksel kalıplarından 

kurtuldu.Bu değişim ve farklılaşma sonucu heykel sanatında,üç boyutluluktan çok 

boyutluluk; durağanhl.1:an devingenlik;kalıcı olma1.1:an,kalıcı olma koşulunun 

aranmaması;kütleye dayanrnaktan,kütlenin dağılması doğrultularında köklü dönüşümler 

yaşadı, yaşanıyor. 

Bir evrim ve bir devrim geçiriyor heykel.Bu çok önemli değişiklikler,Birinci 

Dünya Savaşı öncesinde 1913'de Duchamp'ın ünlü "Bisiklet Tekerleği" yapıtı ile 

başladı.Kendisi bunun bir fantezi olduğunu söylese de yada bu iş sanat yapıtı 

oluşturmaya son verme arılarnma gelse de,"ready-rnade" (hazır nesne) kavranu bu 

yapııla tarihe geçti.Duchamp'la başlayan "ready-rnade" yaklaşımı, Man 

Ray,Picasso ,Cornell,Rauchhenberg,Koons ve pek çok başka sanatçı ile günümüze kadar 

yaygın biçimde kullanılmaya devam ediyor. 

Duchamp sanatın çok çeşitli tanımları olduğunu söylüyor.Bu tanırnların sık 

sık değiştiğini de; " Ben burada ki şeye 'sanat' diyorsam,onu ben yapmış olmasam bile 

bu radikal olarak sanat yapmak demektir (1915). "Bu tutum ve anlayış sanatı bütün 

kurumları ve değerleri ile dönüşüme,değişime itmiştir. 

Bundan iki yıl sonra,1917'de Sovyet devrimi gerçekleşti . Bu devrimden çok 

etkilenen Rus sanatçılardan pek çoğu ülkelerine 

döndüler.Gabo.Pevsner,Rochenko,Tatlin gibi sanatçılar Rusya'da yoğun bir sanat 

ortamının oluşmasına katkıda bulundular.Oe\Tİrnin getirdiği değişi.ı'Tl,dinamizm ve 
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idealler,makineleşmeye duyulan özlem,teknoloji ve dolayısıyla malzemedeki 

değişiklikler,özde bu sanatçıların çıkış noktalarını oluşturdu.Heykel sanatındaki radikal 

değişimi 1920'de yayınladıkları manifesto ile ortaya , koydular. "Geleneksel heykelin 

kurallarını yıkma ve yerine yeni değerler ve doğrular koyma çabası." olmuştur. Önemli 

yenilikçi yam,geleneksel heykel kütlesinin çözülmesi doğrultusunda attıkları 

adım. Y ani,kütlenin önemini azalıyor,dolayısıyla seçilen malzeme de önemli 

değişiklikler uğruyordu.Kil,taş,bronz gibi kütlesel malzemeler bir yana 

itiliyor,yerlerirıi,plastikler,teller,camlar,metal ve tahta levhalar alıyordu.O günkü 

teknolojinin,malzemelerini serbestçe kullanımı başlamıştı. 

Günümüzde her türlü malzemenin kullanılmasına olanak sağlayan ve bir 

takım yeni heykel öğelerinin oluşmasına neden olan hareketin başlangıcında 

Konstrüktivİst düşünce olduğu kadar,Duchamp'ın sanata ilişkin radikal tavrı ve "ready

made" var.Ayrıca,bir bağlamda bu hareketler,kavramsal sanatında kaynaklanndan birini 

oluşturuyor.Duchamp sanata ilişkin geleneksel öğelerin yitirilmesine neden 

olurken,Konstrüktivistler yeni olanaklar önermişlerdir. 

Kütle önemini yitirip,o günkü malzemeler gündeme 

gelince,saydamlık,ışık,devinim gibi yepyenı öğeler de heykel sanatına 

girdi.Heykelciler,bu yeni malzemelerin tüm olanaklarım kullandılar. 

Boşluğun,uzayın,kütlenin yerını aldığı işlerin,şüphesiz bugüne kadar çok 

farklı biçimlerde bir çok örneği 

vardır. Gabo,Pevsner ,Kubra, Tatlin,Picasso, Calder ,David;Smith, 

Sera,Annesley,Koman,Caro,Nelson,Agan,Saret,Tony Smith aralarından seçilebilecek 

birkaç isimdir.Brancusi,Moore,Hepworth gibi bazı sanatçılar ise saydamlık(boşluk) ve 

kütleyi birlikte kullanmışlardır. 

Resim 29 
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Kinetik sözcüğü ilk kez 1920'de, Gabo'nun Kinetik Konstrüksiyonu 

ik hcykel sanatına girdi.Burada hareket bir zil motorundan sağlanrnak.1:adır.Hareketin 

yalnızca bir motor yardımıyla değil bir çok başka biçimlerde de sağlanabileceği 

bilinmek.1edir. ı 930' da Caller kendiliğinden oluşan hava akunları ile hareket eden ilk 

.. Mobil.. heykelini gerçekleştirmiştir.Duchamp heykelin ısırn babası 

olmuştur.Sobrino ,saydam malzemenin olanaklarından faydalanmıştır.Üst üste getirilmiş 

renkli pleksiglas malzeme ile,bu kez seyircinin hareketine bağlı bir "görsel yanılgı" 

sonucu oluşturrnak1adır.Haake ' nin Hava Küpünde (1965) kapalı,saydam bir küpün 

içindeki SU)un buharlaştırıp,yoğunlaştırılmasından kaynaklanan sürekli bir devinim 

vardır.Rikey' in kritik denge konumunda tutulan anıtsal boyutlardaki çelik çubukları 

ise.seyircinin küçük bir dokunuşu ile uzun süren salınırnlara geçmektedir.Bu 

bağlamda.Oldenburg'un Buz Torbası (1970) heykelde devinim,teknoloji ile birlikte 

kullanılışma çarpıcı bir örnektir.Osaka fuan ıçın yapılan bu heykel,sanatçı ile 

mühendisler arasında sıkı bir işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.Heykel,özel 

dokutulmuŞ.hava geçirmez.,dev boyutlu kauçuk-vinil kumaştan yapılmış 5 m. Çapında 

bir torba ve metal bir başlıktan oluşrnak1:adır.Bu torbanın içine yerleştirilen hava 

kompresörleri ve pistonlar heykele çok yörılü bir hareket vermektedir.Gabo'nun kinetik 

sözcüğünü heykele soktuğu yıllarda.Almanya'da ı 919-32 arasında Walter Gropius'un 

kurduğu B:ıuhaus okulu sanat dünya<>ına,farklı bir nitelilde girmiştir.Bu okulun 

runaçlarından biri de s.:ınat ve teknolojiyi yakırılaştırmak ve sanatı rasyonel biçimde 

toplumsal amaçlara yönelmektir.(GROPIUS, W. l923) Kandinsky,KJee,Moholy-Nagy 

!.!ibi önemli s.:ınatçıbr ve sanat teorisyen!eri burada ders veriyorlar, öğrencilerine bu 

sanat kuranılannı öğretiyorlar. (TOPUZ.S.s. ı 41-142) 



Resim 30 

Erwin Eisch.Döküm cam, çökertme sistemiyle yapılmış, boya ile üzerine 
müdahale edilmiş. 
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Resim 31 
Cesar,Kristal no : 16 1969 
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Cesar'ın 1971 yılında gerçekleştirdiği bir seri Yeni Honda motosiklet 

sıkıştırmalarında televizyon boyutlanndaki bir paket haline gelen motosikletin bütün 

bütün parçalarını görmek mümkün olmaktadır. Yine aynı yıl plastik malzemelerin 

sıkıştırılmasından elde ettiği formlarda değişik renk unsurlannın kullanımı dikkati 

çekmektedir. 

Cesar'ın bu sıkıştırma çalışmalarının yanında demire olan tutkusu hiçbir 

zaman azalmanuştır.Her yeni atılımında eski çalışmaları ile olan bağlantılan tekrar 
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hatıriayarak az sayıda da o lsa eski malzemeleri ile eserler vermekte veya aldığı 

siparişlerin yapımında kullanmaktadır. 

Sanatçının malzerneye olan ilgisi onu her zaman yeni malzemelerin 

kullanuruna yöneltmiş süreklilik arz eden demir, poliüretan gibi malzemeleri 

kullanmasının dışında plastik,caın, kağıt ve bez gibi malzemeleri de kısa dönem de olsa 

eserlerinde kullandığı görülmektedir. 

1992 yılında gerçekleştirdiği Coca-Cola şişelerinden oluşturduğu sıkıştırma 

çalışmasından bir yıl sonra Murano'nun cam atölyesinde yine Coca-Cola ve Perrier cam 

şişeleri kullanarak 1 700 derecedeki ısıda yaptığı sıkıştırınada şişeler asıl formlarını 

kaybederek aldığı şekiller sıkışmış tüm kütle içinde ilginç bir görüntü sergiler.Kırılabilir 

bir malzemeden elde edilen bu kütle aynı zamanda saydamlığında etkisi ile diğer metal 

sıkıştırmalara göre farklı bir plastik ifade sergiler. 

Resim32 
Cesar, Kristal no : 63, 1969 
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Kendine özgü duyarhlığıyla daha yüzyılın ilk yarısı biterken modem sanatın 

anlamını hisseden sanatçı gerçekle sanat arasındaki kopukluğu gidermeyi hedef alan 

yeni bir anlatım üslubu üstlenmiştir. Yeni gerçekçiler grubunda yer almasına rağmen 

onun sanat serüveni çoğu kez kendi yalnızlığı içinde oluşmuştur. Malzemeyi plastik 

imkanlarına göre kullanmayı bilmiş ve gerçekleştirdiği sıkıştırmalarında bile 

yönlendiriciliği ön planda tutarak tesadüf marjını en aza indirmeyi başarmıştır. 

Heykellerinde kullandığı poliüretan demire~ plastik borulardan cam bamuruna kadar 

birbirinden farklı malzemelerin estetik ve enerjisel değerini ortaya koyarak sadece 

onlara uygun anlatım dilini uygulamakla kalmayıp, bu dilin çağdaş ve avant-garde 

(öncü) olması için mücadele vermiştir. (KA TI,A.l996) 

2.2. Lmnll§ Comfort Tııffaımy 

Doğumunun yüz ellinci yılı büyük bir sergi ile New York Metropolitan 

Museum'da kutlanan Louis Comfort Tiffany (1848-1933),New York'lu ünlü kuyumcu 

ve gümüş ustası Charles Lewis Tiffany'nin oğludur.Sergide tasarımcı ve dekoratör 

olarak yüzyıl dönümüne damgasını vuran L.C.Ti:ffany'nin 

lamba,mozaik, vazo,mine,seramik,takı ve vitraylarından oluşan yaklaşık 300 parça eseri 

yer almıştır. 

Resim 33 
Tiffany, 1903. Favrile Cam Vazo 
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L.C.Ti:ffany,babasırun atölye ve mağazasında görmeye alıştığı dekoratif 

sanatlada uğraşmak yerine yaratıcılığını resim sanatına yöneltrniştir.On dört yaşında 

katıldığı askeri akademinin bulunduğu şehirde yaşayan manzara ressamı George 

Inness'ten ilk resim derslerini alır.Ressaın olmaya karar verdikten sonra askeri 

akademiden ayrılarak İngiltere,Fransa,İtalya ve Sicilya'yı kapsayan uzun bir yolculuğa 

çıkar.Paris'te bir süre oryantalist ressam Leon Adolphe August Belly'nin stüdyolarına 

devam eder.Hocasının etkisinde Mısır ve kuzey Afrika ülkelerine yapacağı yolculuk 

onun resim sanatını,renk ve ışık anlayışını etkileyecek ve İslam mimarisine olan ilgisini 

arttıracaktır. 

William Morris'in öğretileri onu etkilemiş ve Arts and Crafts ustalarının el 

sanatı becerilerine saygı duymakla beraber hiçbir zaman tasanma olan yaklaşımı el 

sanatı çıkışlı olmamıştır.Bir çok yönden,gerek egzotik ve tarihsel kaynaklara olan 

ilgis~gerekse dekoratif sanatlara yaklaşımı açısından Aesthetic Movement'ın 

takipçisidir. 

Resim34 
Tiffany, 1899. Asma lamba Kurşunlu vitray.Çapı: 

26cm 
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1870'de bir ressam olarak ünlenen Tiffany,kendine yeni bir uğraş alanı 

olarak dekaratörlüğü seçer.Tüm yaşarnı boyunca resun yapmayı sürdüren 

L.C.Tiffany'nin ilk dekaratörlük denemesi kendi evidir.Japon.,Moresk,Hint tarzlannın 

ilginç bir kanşunı olan bu evin görüntülerinin Artistic Houses'da yayınlanmasıyla 

sosyetenin ilgisini çeker.l879'da Samuel Colman,Lockwood De Forest ve Candace 

Wheeler ile birlikte "Louis C.Ti.ffany and Associated Artists" adıyla bir ortaklık . 

kurarlar.Hepsinin ayn uzmanlık alanlan vardır; S.Colrnan, renk ve desen uzmanıdır,de 

Forest ahşap oyma,mobilya ve Hint el sanatlan uzmarudır.Tekstil tasanıncısı Wheeler 

kumaş ve nakışlardan sorumlu,Tiffany de projelerin yürütülmesi ve özellikle her 

mekanda kullandığı cam işçiliğinden sorumludur.Bu dörtlü 1883 'te ortaklık 

bozuluncaya kadar önemli işler yapacaklardır.Müşterilerin arasında tren yollan kralı 

Cornelius Vanderbilt,yazar Samuel Clemens ( Mark Twain), ilaç milyoneri Georg 

Kemp,ABD Başkanı Chester Alan Arthur bulunmaktadır. 

L.C.Tiffany'nin dekorasyon çalışmalannın en önemlilerinden biri babasının 

Madison Ave. Ve 77.Sokağın kesiştiği yerde yaptırdığı bütün ailenin bir arada 

yaşayacağı beş katlı evin dekorasyonudur.Özellikle en üst katta yer alan stüdyosu yazar 

Alma Malıler Werfel'in tanırnıyla "Bir rüya: New bir arada yaşayacağı beş katlı evin 

dekorasyonudur.Özellikle en üst katta yer alan stüdyosu yazar Alma Malıler Werfel'in 

tanınuyla "Bir rüya: New York'ta Arap geceleri" olarak Yakındoğu mimarisinden 

etkilenrniştir.Diğer önemli bir proje de Lousine ve Henry Osbarn Havemeycr çiftinin 

evidir.Hiçbir masraftan kaçınılmayan bu evın her odası başka bir tarzla 

düzenlenıniştir;giriş holü cam mozaiklerin kullandığı İslam munansı 

etkisinde.kütüphane kelt çizgilerinin Bizans sanatıyla birleşirni,müzik odası Japon ve 

oryantal tarzda.Havemeyer evinin tümü sanat ve tasarınun ilginç bir birleşimi olarak en 

ufak ayrıntısına kadar Tiffiıny'nin kontrolünde ve metal,ahşap,carn,teksti~duvar kağıdı 

gibi konularda en iyi ustalann çalışmalanyla gerçekleştirilmiştir.Havemeyer daha 

sonralan da Tiffany'nin değişik ürünlerini de satın alarak en zengin koleksiyonuna 

sahip olacaktır. 

Tiffany'nin tasarımları arasında en önemli yerı vitraylar alır . l877- 1920 

yıllan arasında kütüphane.kilise,mağa?...a,tiyatro ve evler için binlerce vitray çalışması 

yaprnıştır . Vitray çahşmaları Amerika'nın dışmda İngiltere,Fransa ve Avustralya'ya 

kadar uzanmaktadır.Kurşurılu vitray çalışmalarında önceleri ortaçağdan beri uygulanan 
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teknik,cam parçalarının boyanarak firuılanması Tiffany'nin renk paleti için yeterli 

değildir.Üstelik camın boyarıması veya çizilmesi mat bir etki yapmakta,ışık geçirgenliği 

onun istediği biçimde olmamaktadır.Bu nedenle yaptığı araştırmalann sonunda opal etki 

veren tekniği geliştirir,diğer geliştirdiği teknik derinlik etkisi veren birkaç kat camın üst 

üste kuilaruldığı kaplama tekniğidir.Değişik cam atölyelerinde gerçekleştirdiği 

çalışmalarla istediği sonuçları alamayınca I 892' de Tiffany Furnaces adlı kendi finruru 

kurar. 

Tiffiıny 30 yıllık bir araştırmanın ve çalışmanın sonunda, "Camın yüzeyini 

boyama,kazırna,yakma gibi teknikleri uygulamamanın yolunu buldwn.Potada istediğim 

renk ve tonda cam yapabiliyorum" diye övünerek bulduğu bu tekniğe "Favrile" aduu 

verir.Favrile sözcüğü Eski İngiliz'ce de elde dövülmüş anlamına gelen fabrile 

sözcüğünden türetilmiştir.Bu teknikle aym zamanda farklı potalardan yedi renge kadar 

karışım elde edilebiliyor,böylece doğayı ve renklerini taklit edercesirie alacalı ve derin 

damarlı baş döndürücü renk çeşithliğine ulaşıyordu.Cam yüzeyine pırıltılı sedef etkisi 

verebilmek içinde firuılama aşamasında bitmiş ürüne veya parçaya metalik buhar 

püskürtülüyordu.Lusterli (sırlı) cam tekniği Tiffany şirketi ürünlerinin en belirgin 

özelliğidir.L.C.Tiffany geliştirdiği bu tekniği üfleme cam ürünlere de başarıyla 

uygulamasıyla Art Nouveau dönemin ünlü tasanmcıları arasında sayılmasına neden 

olacaktır.Uluslar arası üne sahip bir tasarımcı olarak yapıtları Paris'te Siegfried Birig'iri 

~L ·Art Nouveau" adlı galerisiride dönemin diğer büyük ustaları Emile Galle,Karl 

Koeppirig.Henri Cros ve George Morren ürünleriyle birlikte sergilenecektir. 

FmTile ürünler gerek renk gerekse form olarak bu dönemin en güzel 

örnekleri arasındadır.Tiffany'nin doğa tutkusu bitkisel soyutlamalar olarak özellikle 

kadeh ve vazo tasarunlarının organik formlanru belirlemiştir.Diğer ilgiriç örnekleriri 

arasında volkanik cam adını verdiği gerçekten de yanardağ ağzından dökülen klzgın 

lavlan andıran renkleriyle kaseler yer alır. 

L.C.Tiffany bütün yaşamı boyunca renk ve ışık tutkusunu yapıtiarına 

yansıtrruştır.özellikle lamba tasarımları ışık kaynağını kaHayan , saran gövdeler olarak 

bu tutkunun en güzel ömcklcridir.Genclde kurşunlu vitray tekniğinin uygulandığı lamba 

şapkaları yÜZlerce parçanın bir arada karmaşık bir kompozisyon içiride resimsel 

anlatımlardır.Geometrik kompozisyonlardan bitkisel deseniere kadar uzanan bir 
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çeşitlilik içinde Tiffany Studio'nun 1906'daki koleksiyonunda 125'in üstünde değişik 

lamba tasanmı sunuluyordu. 

Renkli cama uyguladığı tekniğin doğal bir sonucu da emaye objelerdir.Bakrr 

ve diğer metallerin üzerine cam, cam silik:atlan ve metal oksitlerin yüksek ısıda 

fınrılanmasıyla elde edilen bu tekniği Tiffany takı tasanmına özgü bir teknik olmarun 

ötesinde vazo, kaseve kutu tasarunlarına uygulamıştır. 

1900'de Exposition Universelle'de görmüş olduğu Fransız sanat seramikleri 

ilgisini çekmiş ve tasarımlarını seramik ürünleri de eklemiştir.Bu seramik objelerde de 

temel çıkış noktası doğadan alınıruş çiçek ve meyve formlandır. Seramik çalışmalan 

içinde en ilginç örnekler içieri sırlanrnış dı.şı ise sırsız bırakılarak rölyef etkisi bilinçli 

olarak öne çıkardığı tasarımlardır.Seramik ürünlerin ilginç bir yönü de Tiffany'nin 

çalışmalarında ender rastlanan döküm kalıp tekniği ile elde edilen seri üretim 

yönterrridir.Tiffany Studio seramik üretimini ancak on yıl kadar sürdürmüştür. 

Baba Tiffany'nin ölümüriden sorıra L.C.Tiffany, Tiffany & Co.İşletmesinin 

sanat yöneticiliği görevını üstlerımiş ve çalışmalamu takı üretiminde 

yoğunlaştll1l11.Ştır.Takı tasanmı onun için yeni bir konu değildir, zaman zaman babası ile 

birlikte bu konuda çalışarak fuarlara katılmıştır.Tiffany&Co.'nin alışılagehniş çizgisi 

Tiffarıy ile birlik-te değişmiş, diğer çalışmalarında görülen asirnetrik kompozisyon, 

akışkan çizgiler ve organik formlar takı tasarunlanna da yansırnıştır.Diğer bir yenilik de 

opal, ametist. mercan gibi yan kıymetli taşların ve mine tekniğini takılarda kullanarak 

fa,.Tile cam ürünlerinde görülen ışık ve renk etkisini elde edilınesidir.Tiffany Aynı 

zamanda takıda ilk defa platini kullananlardan biri olmuştur. 

Anaao u Unıversite~ 
Merk ı Kütiioh.~i 2 
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Resim 35 

Erwin Eisch,isiınsiz.Kalıpta şişirilmiş ve sonra şekil verilmiş. 

Ti:ffany Studio üretiminin büyük bir kısmı tek parça üretim veya sipariş 

üretim olarak oldukça yüksek fiyatlarla ancak belli bir kesimin satın alabileceği 

tasarımlardır.Bunun yanı sıra kataloglada da satışa sunulan çok sayıda üretilen örnekler 

arasında masa üstü yazı takımları, şamdan, çerçeve gibi metal atölyelerinde üretilen 

tasarımlara ancak 1897' de cam firınlarının yanına bir dökümhane kurduktan sonra 

başlanmıştır.Tiffany metal ürünleri çoğunlukla bronz döküm ve dövme veya pres bakır 
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levhalardan üretilmiştir.Yüzey işlemesi olarak yeşil antik, kahverengi patine ve altın 

kaplama gibi teknikler kullarulınıştır.Metal objelerde gümüş ve altın kullannnına ancak 

babasının şirketinin yönetimini devraldıktan sonra başlamıştır.Tiffany Studio 1932'de 

kapanmıştır.Tiffany&Co. Bugüne dek New York ve Londra'da sürekli yeni tasanınlara 

ve tasarımcılara açık olarak varlığını başarıyla sürdürmektedir.(AL Y AN~Ş. 1998, 

s.ll0-114) 

Bay ve Bayan Samuel C.Johnson,Kuzey Wisconsin' deki evleri yangında yok 

olunca çok büyük bir felaket yaşannşlardı.Evi yeniden inşa etme planlarında,evin 

antresine, vitray sanatmdan büyük bir parça örnek ile o boşluğa mükemmel bir uyum 

sağlayacak olan "katedral" tavanı uygulamak vardı. 

Sam ve Gene çok hevesli natüralist oldukları kadar,modem sanat işleri 

koleksiyonculanydılar.Benim işlerimi Daha önceki bir komisyondan biliyorlardı ve 

evlerinin yeni antresi için benim bir çalışına yapmam konusunda karar verdiler. Tek 

şartları, yapılacak işin Wisconsin' de yaşayan bir yaratık olmasıydı. Ben, o boşlukta 

aşağıya doğru bir şey asmak istedim ve "Karlı Baykuş" büyüklüğü ve zarafetiyle bana 

mükemmel bir seçim olarak gelmişti. 

Resim. 36 



71 

Erkek kalıbı oluşturmak için parça,üzeri çarnur kaplı bir arınatür üzerine inşa 

edildi.Desenler direkt olarak çamur üzerine çizildi,üzerinden geçildi ve caına transfer 

edildi.3800 adetten fazla olan her bir cam parçası çok büyük bir titizlikle kesildi ve 

lineer elemanların en az genişliği kapiayabilmesi için elmas çark yardımıyla 

yerleştirildi. Cam parçaları çamur üzerine yerleştirildi ve parçalar halinde 

kaynaklandı.Plaster dişi kalıp içerideki bağlantı yerleri kaynaklanırken şekli korumak 

için her bölümün altına yerleştirildi. 

Resim 37 

Kuşun kafasındaki caın,havadaki dökülen kanatların uçları ve ayaklar~yumuşak 

kıvrımlarını elde edebilmesi için :firında şekillendirildi.Kanatların ve kuyruğun ilk 

tüyleri önce cam boyasıyla renktendirildi ve sonra firınlandı.Gagası bakırdan ve 

pençeleri ise pirinçten üretildi. 
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Resim 38 

Projenin başlannda,kanatlan aydınlatinası ıçın uygun açılarda tavana 

yerleştirilecek iki adet minyatür spot belirlemiştim.Kuşun ana gövdesi içinden 

aydınlatıldı.En son montajdan önce kanatları ve gövdeyi desteklemesi için pirinçten 

imal edilmiş iç yapı,hem elektrik kablolannın içinden geçtiği kanal olarak 

kullanıldı,hem de kuşun bir noktadan asılabilmesini sağladı.Işıklandırmarun gireceği bir 

panel "Karlı Baykuş~' un sırt tasarımının bir parçasıydı. 

Bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan proje şimdi ateşli bir şekilde 

Johnson'ların evini davetsiz misafirlere karşı korumaktadır.(GLASS,Glass.l997, s.98-

99) 

Resim 39 



73 

2.41. Işıığıııııı. Peşmde 

Çağdaş sanatın bir çok eğiliminden biri de arkeolojinin etkisi 

altmda,yalnızca tarihle ilgili yeni öğeler ve yeni bilgiler aramak değil,aynı zamanda 

geçmiş kültürlerle günümüz arasındaki en duyarlı iletişim yollarım bulmaya çalışmak 

olmuştur. 

Böyle bir uğraşta sanatçı zincirin bir halkasıdır.Bilgisine,duyarlığına ve 

sezgisine dayanarak bu arayışa tümüyle dalan sanatçıhem dışanya doğru bakar,hem de 

içeriye doğru;bulduklarını aydınlığa çıkarır.Belirsiz olana ışık tutar,karanlığı 

kovar,örtüleri kaldırır.Başka bir deyişle sanatçı,gizli ile açık arasındaki ilerleme 

sürecinde dolaysız bağıntıları kurarken,hem dünü hem de bugünü yaşamanın ve böylece 

yarını kavramanın yalnız olanağına değil,yeteneğine de sahiptir.Sözün kısası,gelecekle 

iletişim kurmanın en temel ölçütlerini de elinde tutar. 

Nitekim Handan,Bizans'ın tarihsel anıtlarından olan Aya İrini'de sergı 

açmaya karar verdiğinde de bu anlayışla çalışmıştır. 

Farklı malzemeler (demir,bakır,kuşun,taş,cam ... ) ve aynı zamanda farklı 

renklerle,geçıniş ile şimdi arasında diyalog kurma peşindedir. 

Resim 4® 

Handan Börüteçene. "Kanun sesleri" I,II,III Parça 200x100x80 cm.Bakır,cam,taş 
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Handan Börüteçene'nin bu yönde ileriediği anlaştlıyor.Bugüne kadar ki 

yapıtlan bunu gösteriyor.Zor,çetin bir yol bu,ama bence yaratmanın özünü yakalamak 

isteyen bir sanatçının seçebileceği tek yol. 

Bu satırlan yazarken,aklırna,Konstantinos Kavafis'in Şehir adlı şiirinden 

dizeler geliyor. 

" 

Yeni bir ülke bulamazsın,başka bir deniz bulamazsın. 

Bu şehir arkandan gelecektir ..... 

. . . . başka bir şey urnrna-

Binıxeğin gemi yok,çıkacağın yol yok." 

Sanatçılar içinde böyle. Tek yol,en zor yol.(DAVVETAS,D.l991) 

Cam sanatını bir çok sanatçı farklı malzemelerle 

kullanmıştır.Mimaride,heykelde. 

Bu sanatçılardan biri Heykeltraş Handan Börüteçene "Işığın Peşinde" 

sergisinde arkeolojinin etkisi altında tarihle ilgili geçmiş ve gilnümüz kfiltürleri arasında 

iletişimi sağlarrnştır.Carru esas alarak bakır levhalarla sunarken,kütle taşlarla 

sağ lamlaşt ırıyo r. 

2.5. Ali İsmail Türemen 

"Seramik. heykelleri şekillendirirken oluşan derin boşlukların uzlaşmaz 

dilidir. Cam heykellerde çok yüzeyli kütlenin saydam yalruzlığı ile kesişir . Kendime 

yakın bulduğum her malzemeyi buyur ettiğim sanat dünyamda malzemenin karşı 

koyuşunu hep sevdirn.''(TÜREMEN.İ . l992) 
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Resim 41 
A.İsmail TÜREMEN Cam Heykel 

Resim 42 

Yan Zoritchak. Taş ve cam birleşimi 
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4.i.M.PJE1I 

Pei,bir cam piramit inşa etme kararı verdiğinde,bir yandan PEl'nin on 

yedinci yüzyıl ağırlıklı klasik Fransız peyzaJ mımarısı konusnnda yaptığı 

araştırmalann,diğer yandan da yeni binanın bir metro istasyonuna benzernemesi 

amacıyla yeterince yüksek bir çatı elde etme gereksiniminin doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Piramit formuntın seçimlenmiş olmasının en önemli nedenleri,bu formtın 

stilistik olarak nötral olması nedeniyle diğer binalar ile rekabete girmeyeceğine ve bu 

temel geometrik biçimin Louvre'un klasik geometrik simetrisine uyum sağlayacağına 

inanılmasıdır. 

Resim 43 

Bunun ötesinde,PEI,söz konusu piramirlin caınla kaplanmış ve saydam 

olması halinde,mevcut mimarinin üzerinde minimum bir etkisi olacağı ve arzu etmekte 

olduğu "ışıkla dolu uzam" ı yaratacağı sonucnnu çıkarmıştır. 
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Daha sonra,PEI,bu formu sanki su içinde yüzüyonnuş gibi göstermek 

amacıyla,üç tarafina suni göller ve çeşmeler yerleştinniştir.Ortaya çıkan çözüm tam 

PEl' ye göresani geometrik olarak saf,rninimal ve heykelsidir. 

Ancak,proje~ilgili komite ve basma ilk tanıtımı esnasında büyük eleştirilere 

hedef olmuş ve yıllardır şehirlerindeki modernleştione çabalarından rahatsızlık 

duymakta olan Paris halkı tarafindan" kabul edilemez'~ olarak nitelendirilıniştir. 

Hatta bu eleştiriler,.ziDnan içinde,mimari sorun boyutlarını aşmış ve 

Mitterrand karşıtları tarafindan bir koz olarak kullanılmaya kadar vardırılmıştır.Öyle 

ki,piraınit,PEI ve Mitterrand'ın megalomanilerini tatmin edecek bir anıt olarak bile 

nitelendirilmiştir. 

Resim 44 

Bunun iizerine,o zamanlar Paris Valisi olan Jack Chirac,projenin en büyük 

destekçilerinden ve Fransa'nın en güçlü kadınlanndan biri olan Madaıne Pompidou'nun 
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isteği üzerine,projeye son bir şans vermeye karar vermiştir.Bu amaçla yapılan bir 

görüşme sonucunda.PEI'den.pirarnidin gerçek boyutlarda bir modelini Louvre 

MUzesi'ne planlanan şekilde yerleştinnesi ve halkın kararını bu modeli yerinde görmek 

suretiyle vermesi istenmiştir. 

Bunun üzerine, 1985 bahannda,pirarnidi temsil eden bir model Louvre 

Müzesi'ne yerleştirilrrıi.ş.dört gün boyunca 60.000 Parisli tarafindan incelenmiştir. 

(Mimarlık&Dekorasyon Dergisi) 

5. LEKE DENİZİ FORM GRUBU 

1 %0'lardasanatçılar fabrika dışında erımış camla çalışma denemelerine 

başlarken karşılaştıkları en büyük engel,tek.nik. beceri eksikliğiydi.O zamanlar,Birleşik 

Devletler'de sıcak cam üzerine çalışan bir sınıf yoktu.(larnba tarzı ve alev içinde cam 

şekillendirerek yapılan sistematik cam üfleme haricinde).Böylece bu konu hakkında 

bilgi:i sadece bu konuda çıkan yayınlar ve cam mühendisleriyle bilim adamlarının yurt 

dışındaki f:ıbrikalarda çalışan sanatçıları izlemesiyle elde edebilirlerdi.Bilgi,bazen de 

cam endüstrisine katılan.Dominick Labino,Erwin Eisch ve Owens İllirıoist'un ilk cam 

ütkmecisi Harvey Leafgreen ile bırakılnuştı.Deneme ve yanılma yöntemi 

y:ıygındı.l970'lere kadar .st üd yolarda çalışarı cam üflemecileri.eksik bilgi 

de~yimlerinden dolan tasarımlarını gerçeğe dönüştürürken önemli kısıtlamalarla yüz 

yüze kaldılar. 

1962 sonb.:ıhannda..cam işçiliği ile ilgili ilk üniversite dersi Harvey Littlefon 

tarnfindtın Wiscon.sin Üniversitesi'nde açıldLAvrupa'dakinin aksine cam eğitimi sadece 

Birleşik Devletler'de yaygınlaşnuş fabrikalar,tek.nik. yada sanat okulları ve 

stUdyolurdaki cam derskrindc alınabiliyordu.Maine'deki Haystack Mountain School of 

Crafis ve Kuzey Caroline'daki Pcnland School of Handcrafts gibi mevsimlik 

okullar.yoğun yaz okulu progr.ımlarıyla bu eğitime önemli katkıda bulunmuşlardır. 

Eğitin1 prognunlan urasında belki de en etkili olanı "The Pilhuck Glass 

School .. dtır ve 1970 ve !980'1erde stüdyo carncılığırun gelişmesinde önemli bir rol 

oy1l3mıştır.Littk:lon'un öğn:ncilcri olan Dalc Chillilly (d . l941) ve destekçileri john ve 
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Ann Gould Havberg tarafindan 197l'de kurulan okul,Washington/Seattle'ın hemen 

kuzeyindeki bir ağaç çiftliğinde inşa edilmişti.Ufak öğrenci gruplarını ve uluslar arası 

üne sahip öğretnıenleri,tüm cam işleme metotlan için verilen yoğun derslerle bir araya 

getirdi.Pilhuck'ın resmi olamayan atmosferi hakkındaki açık görüşlü felsefesiyle 

okul,hem işlerinde cama yer veren tanman sanatçılar hem de tüm dünyadan öğrenciler 

için bir mıknatıs olmuştu. 

Resim 45 

Y oshihiko T aka. "Anlak Kutu" 
Alailikle boyanmış üfleme camlar 

Eğitici olarak katkılanna artı olarak Dale Chihuly önemli ve herkes 

tarafindan tanınan bir sanatçı olmuştu.Sonraki üç senede Wisconsin Üniversitesi ve 

Rhode Island School of Design'daki öğretimi ve Murano'daki Venini fabrikasındaki 

çalışmalarında kaplar üzerinde çok değerli seriler geliştirdi.Çalışmaları da rafine ufak 

bir ekip tarafindan gerçekleştirilen çok incelikli İtalyan stiliyle ün kazaruiL 

Burada gösterilen heykel ve Chihuly'nin daha önce geliştirdiği spet ve deniz 

formlarını sentezleyen Macchia ( İtalyanca ·~ıeke" ) serisinin ilk örneklerinden 

biridir.Chihuly'nin birçok karakteristik özellikleri çok mükemmel bir biçimde 

birleştirir,stabil olmayan bir şekilde dengeli,zevki okşayan renklerde,detaylı benek ve 

halka süslü çizimler ağır basmıştır.Uygulamalar,cam sıcakken yapılmıştır. 

(GLASS,Glass.l997) 

6. DEDICANT No:8 

Cam daha fazla ulaşılabilir oldukça,heykel malzemesi olarak daha fazla üne 

sahip oldu.l970'lerin ortalarında,ortamın olanaklarından etkilenen sanatçılar,uzun 

deneme süreçlerinden geçmeden kendilerine,güvenle istedikleri cam şekillendirme 
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tekniklerinden birini seçebiliyordu.Teknik bilginin,yetenekli el işçilerinin ve sıcak cam 

olanaklannın çok yaygın olmas~sanatçılara,herhangi bir cam üretimiyle ilgili bir yere 

bağlı olmasalar veya bu konuda öğrenim görmemiş olsalar bile,sıcak cam eserlerini 

repertuarlarına katabilmelerine izin veriyordu.Bu sanatçılar, kendilerini kısıtlayan 

önyargılardan bağımsızlardı ve camın diğer malzemelerle beraber kullanıyorlardı.Cam 

zamanla çağdaş sanat kavramının daha geniş çerçevesine yayıldıkça,stüdyo caıncılığı 

kavramını belirlemek ve kategorize etmek gittikçe zorlaşıyordu.Ohio,Toledo'da ortaya 

çıkan gelişmeler ve 1962 'deki atölyeler konsepti gelişmeye zorladı. Artık cam ustalan 

atölyelerinde camı kendi başlarına ütleyip işlemiyorlardı." Stüdyo camcılığı" 

kavramının 1990'larda dahi kullanılınasına rağmen,fabrika ortamında yada stüdyoda 

bütün cam tekniklerini içeren (sıcak-soğuk) ve tasarımemın tek tek elle işlememiş 

olabilen objeleri de içermeye başlamıştır. 

Camı daha büyük yüzeylerde kullanmak isteyip teknik sorunlarla karşılaşan 

sanatçılar,endüstrinin yardımına sık sık başvurmak zorunda kalıyorlardı.Rhode 

Isiand'daki Providence'da çalışan Haward Ben Tr'e ( d.l949) 20 feed uzunluğuna ve 

1.200 pound ağırlığına ulaşan heykellerini yaratabilmek için kalıplama yöntemlerini 

kullanıyordu. 

Resim 46 

Howard Ben Tre; Yapı 
23,1984,Döküın cam ve 

haklr.41x12--4x11 
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Ben Tr'e'nin 1980'lerin ortalarında başladığı sergilerinden biri olan 

"Dedicant" ,# 8" erimiş camın kum kalıbma dökerek üretilmiştir.Sıcak malzemeyi 

kalıptan çıkarmadan evvel,soğutma firırunda tam altı hafta boyunca yavaş yavaş 

soğutmak zorunda kalınmıştır. 

Kaba olarak elde edilen form basınçlı kum püskürtülerek üzerindeki 

kalıptan geçen kalıntılardan arındınlmış,kesilmiş ve yerine yerleştirilmiştir.Tepesine 

altın varak ve renkli bal mumu uygulanmış ve kıvnmlı duvarları bakır telleriyle görünür 

( opak) hale getirilmiştir.Böylece çalışmaya bir antika kalitesi katılmıştır.Dikey pirinç 

bantlar cama kakılrnış ve iki taraftan çerçevelenmiştir.Bu sembolik kutsal emanetlerin 

koruyucusu gerçekte değersiz olan pirinç ve cam elementlerini,mimari ve endüstrinin 

onlarla işbirliği ile,ritüel anlamı olan bir objeye dönüştürmüştür.Ben Tr'e, Dedicant =8'i 

bir metafor olarak görür ve onun aleladelikten mükemmeliyete yükselişini insanoğlunun 

ruhsal deneyimleri sembolik tuzaklarla arayışına benzetir.(GLASS,Glass.l997) 

Resim 47 
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Howard Ben Tre; Yapı 30,1986,Döküm cam ve bakır,48xl5xl2 

Resim 48 

Stanislav Libensky/Jaroslava Bryhtova 

Kasabanın Sililletleri III Cam,kalıba dökülmüş,bazı parçaları kesilmiş ve pariatılmış 

7.DANYLANE 

Lane,bir bilim adamının oğlu olarak lllinois'da doğdu.Bu nedenle,takip ettiği 

sanat yolu arasında hiç fark gönnez.Sanatın ve bilimin bir çok yönden neredeyse aynı 

olduğunu savunur.Galeriler ve stüdyolar tıpkı laboratuarlarda olduğu gibi beyaza 

boyanmıştır. Ve bir sanat eseri yapmak aynı bilimsel deneylerde olduğu gibi 

metodoloji,uygulama ve pragmatizm içerir.60'lı yıllarda,ailesi Greenwich köyünde 

yaşıyordu.Annesi onu çocuklar için sanat derslerine gönderiyordu.Okuldan mezun 

olduktan sonra,ailesinin daha sonra yaşadığı ve kendisinin de Tiffany tarzı lambalar 

yapıp vitrayla uğraştığı Baltiınor'a döndü.Gördüğü bir reklamla,vitray sanatçısı olan 

Patrick Reytiens'in işlettiği yatılı kursa başvurdu ve İngiltere'ye taşındı."Patrick altı ile 
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sekiz öğrenci kabul etti ve kocaman bir stüdyosu olan devasa bir evde hep beraber 

kaldık.Bütün İngiltere'yi dolaştık.Patrick mükemrneldi.O,gerçek bir Rönesans 

adamıdır."Fakat burası kapandı ve Dany önce "Byam Show Sanat okulu"na ,oradan 

da,ileri görüşlü hayalperest bir ressam ve daha sonra onun akıl hocası olan Cecil 

Collins'in yanında resim çalıştığı Central Sanat Okulu'na gitti.Cllins ona materyaller 

hakkında tamamen analitik olınayı öğretti. 

Resim 49 
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Dany Lane.Onun çalışmaları boyutla sırurlandınlmadığı sürece en iyi halindedir. 

"Süreç",Dany Lane ' in bir çok işinde kullandığı bir sözcüktür."Bu canlı ve 

yaratıcı bir süreçtir."der."Ufak bir skeçle işe başiayabilirim ama oluşum sürecinde canlı 

gidersiniz.Bir şeyler yapılırken parçalarda bir şey göremeyeceksi.n.iz,ama bittikten sonra 

bir hikaye görünmeye başlar.Obje,bir kere tamamlandığında sürecin dondurulmuş 

o lması gibidir." 

En meşhur çalışması, Victoria ve Albert Müzesi için yaptığı camdan 

korkuluktur.Yaptığı iş boyuıla sırurlandınlmadığı zaman en güçlü halini alır.( stüdyo

fabrikasının tavan yüksekliği,onun ruhunun uçmasına izin verecek kadar yüksektir.) 

Fakat yaptığı çalışmalar,bir isim vermek gerekirse mobilya parçaları,sipariş üzerine 

yaptığı çalışmalara nazaran daha fazla kalite içerir."Bu Windsor sandalyesi 

gibidir.Orijinal tasarı yüzyıldan fazla süredir rafine edilrniş.Fakat tasarım baştan bu 

gelişimi kaldırabilmek için yeterince güçlüdür." Özel olarak aldığı siparişlerin başansı 

Darıny ve müşterisİrlin arasındaki ilişkiye bağlıdır . istekleri tatmin etmesinde herhangi 

bir problemi yoktur ama Mirni Lipton gibi müşterilerle çalıştığı zaman gerçekten iyi 

işler çıkarır çünkü onları "gerçekten" anlar. Yaptığı işler yılaldığı ya da değiştirildiği 

zaman çok fazla üzüimez."Eğer bir şeyin sonu iyi bir şekilde gelirse üzülmem;arna 

belgelenmiş ve hala yaşıyorsa.Bu benim için yeterli." 

"Kendine göre en iyi çalışma muhtemelen dal kirişler üzerinde mesnetlenrniş 

bir cam yatak olmalı.Gerçekte pratiklik ve uygulanabilirliğe tepeden bir baJr~ş." Onun 

konulara olan yaklaşımını belirtmektedir.(GLASS,Glass. 1 997) 

8. CAM DOSTLARI 

Eskiden bir nakliye komisyoncusu olan John Patsalides'in başını çektiği 

Londra merkezli tasarım ortaklığı,eski ışığın üzerine (özellikle dinsel) yenisini dökerek 

büyük çaplı heykeller ve daha kişisel olan ufak aksesuarlarla bir vitray sarıatı formu 

ortaya çıkarttılar.Central St.Martin's School of Art and Design'da öğrenim derecesi 

aldıktan sonra 1990'da kendi stüdyosunu kuran Petsalides,kullandığı tekniğin muhtemel 

uygulamalanndaki önyargıları kırma amacındadır.Bunun ıçın birlikte çalışan 

umıanlar,her projeye her biri katılan ve hiçbirisi de kendine ait farklı ve kişisel 

çalışmaları olmayan bir mobilya tasarımcısı,cam sanatçılan, bir baskıcı,ressarnlar,metal 
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işçileri ve aydınlatma tasarımcısından oluşur.Bu grubun üyeleri; Birn Burton,Amanda 

Townsend, Vero Rogers-Thomas, Tim Cunliffe,Abi Abdolwahabi,Michael Sanders ve 

Ashley Stuart'dır.Her iş için ( tüzel yada özel,büyük yada küçük olsun) :fikirler önce 

suluboya ile keşfedilir,sonra cam,metal ve ışık işlenir. 
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Rıe§im 50 
Sekiz parçalı bayraklar üzeri renkli olarak çizgili hale getirilmiş ve kesilmiş,silikatlarla 

birleştirilip çelik çerçevelerle tutturolmuş camlardan yapılınıştır. 

Resim 51 

Yay kemerler,fiberoptik aydınlatılınış çelik ve camlardan oluşan bir tüneldir 
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"Scoop" Lonra' daki Haagen-Dazs gemisi restoram için yapılan bir ortak çalışmadır 

Resim 53 

''Saat" çalışan zaman rnekanizmalı ve spiral çelik desteğe oturtulmuş cam 
diskler şeklindedir. 
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9. JKJİŞİ§JEJL UYGULAMALAR 

9.1!.. Attattürrlk Büsıtü 

Yüzlerce metrekarelik cam resmi (vitray) dışında,son araştırmalarım 

ışığında,üç boyutlu cam malzemesinin kullanırnında,iki uygulamam öne 

çıkmıştır.Bunlardan ilki Atatürk büstüdür. 

Büst çökertme tekniğiyle uygulanmıştır.İki paçadan oluşan büst parçaların 

ayrı ayrı işlem görmesiyle oluşmuştur.600°C de pişirilen camlar yavaş soğumayla 

tansiyonu azaltılarak sertleşmesi sağlanmıştır. 

Resim 54 

Tekin Koçan.200 1.3 7x51. Tek renk (doğal cam rengi) esaslı camın 
çevredeki renkleurnesi ile çevreye egemen olması;Atatürk'ü yalın 

kisiliği ile özcies1estiri1mistir_ 

9 .2. <Cuıımllınuırrbaşbımhğa Amtıı 

Cwnhurbaşkanı anrtı çalışmamda kullandığım camın boyutu 220x70x32 

cm.dir.Otuzahı adet camın arka arkaya gelmesiyle oluşmuştur.Her bir camın kalınlığı 1 
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cm.dir ve bir adet camın ağırlığı 50 kg.dır.Yazılar tüm camlarda aynı olur kumlama 

yöntemiyle her birine ayrı ayrı yazılrnıştır.Böylece derinlik kazandırılmıştır.Camlarda 

bulunan dört adet delik,camların birbirlerine tutturulmasında kullanılmıştır. 

Resim 55 

Tekin Koçan.200l.Cumhurbaşkanı anıtı.AfYon Kocatepe 
Üniversitesi,Ahmet Necdet Sezer Kampüsü,Fen-Edebiyat Fakültesi 

koridoru. 
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Resim 56 

Tekin Koçan.200 l.Cwnhurbaşkanı Anıtından Detay. 



9.3. Cam HeykeH 

Resim 57 

120x70 cm'lik kaide üzerine, 190x40 cm lik camlar üzerine 
polyester ile müdahale edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ESTETiK OLARAK CAM 

1. CAM MALZEMESİNİN ÜÇ BOYUTLU KULLANIMINDA ESTETiK ÖGELER 

92 

Araştırrnarun buraya kadar olan bölümleri,betimleme,tarutma,belirleme ıçın 

derleme ve al--tarma yöntemi ile düzenlendi.Teknik bilgilere,tarihsel gelişline ve öne 

çıkan sanatsal çabalara,olduğu gib~yorumlamadan aktanna,özetleme,doğrudan 

yansıtma olarak gerçekleştirildi.Bu bilgiler ışığında,tezin temel yönelişi olan," cam 

malzemesinin estetik öğeleri,ölçütleri ve içerik "özellikleri" bu bölümde 

incelenip,kuramsal açınımlanyla nitelenecektir. 

Daha önceki bölümlerde aktanldığı gibi,çağda.ş heykel,kJasik 

yapısında,konumunda ve "ready made" gibi felsefe ve malzemesinde büyük dönüşümler 

ve değişimler yaşamaktadır.Cam malzemesi,heykel yaratısı ve tasarunında köklü 

değişme ve dönüşmeler sağlamarnaktadır.Böyle bir önermemiz veya önerme 

yoktur.Ama cam malzemesinin "tasarlanan" ile bitmişi-(sanat varlığı) arasmda,artı pek 

çok farklılıklar oluşmaktadır.Cam malzemesi,heykel varlığına değişik,ilgi boyutu 

yüksek.vital (yaşamsal-dirimsel) değerler katmaktadır . 

Bu tez,işte bu değerlerin,öğelerin,niteliklerin neler olduğuna ilişkin kurarnsal 

bir yaklaşım getinneyi amaçlamaktadır. 

Plastik sanatların ve özel olarak da heykel sanatının estetik öğeleri,dokudan 

çizgiye,biçimdcn ölçüye kadar ortak özellikler içermektedir.İnsanm tasariayıp üreteceği 

her şey,bir takım öğelere zorunlu dayanacaktır. << Tasarlanarıın ifade edilişinde bir 

takım elemanlar kullanılacaktır.Bu elemanlar diza)'11 elemanlandır ve şöyie 

sıralanır . Nokta.çizgi.yön,ölçü,biçim,doku,renk. » ( GÜRER.L.l990, s.JJ ) 

Cam malzeme,bu öğelerin ortadan kalkması demek değildir.Onlan,tersine 

güçlendirir.Cam,heykel varlığında tüm bu öğelere,daha ileri.daha heyecanlı katılımlar 

sağlar. 
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Katılımlan bir kısmı canun yapısından,bir kısmı da kullanandan ve üç 

boyutlu kullarumında ortaya çıkan estetik öğeler tanımlarup,açıklanacaktır. 

l.l.Görsel Düzenleme (Kompozisyon) 

Cam; ağırlığına,kırılganlığına,kalıp zorluklarına karşın,istenilen her türlü 

ölçüde üretilme olanağına sahip,zengin bir " bulunabilir" malzemedir.Bu ölçü 

özgürlüğü,kompozisyon sınırlılıklan gibi bir kaygıyı ortadan kaldırır. 

Her kompozisyon,bir görsel düzenlemedir.Bu düzen,kompozisyonu 

oluşturan öğelerin ilişkisinden doğar.Her kompozisyon; << kendi içinde bir ilişkiler 

düzerıidir.>> ( GÜRERL.l990, s.42 ) 

Cam,doğasında olan saydamlık ve panltı sayesinde,tasarlananın daha 

anlamlı,daha derin,daha etkili ve vital (yaşayan-dirimli) organizasyonuna olanak 

sağlamaktadır. 

<< Düzeni elde etmek için gereken temel şart,bütürılük,uygurıluk ve açıklık 

anlayışlan içinde bir sistem kurarak,bütünlüğü olan bir görüntü meydana 

getirmekdir..>> (D ENEL, 1970, s.25) Carn,kompozisyona,malzeme olarak 

bütünlük, uygurıluk ve açıklık kazanciırınada verimli ve dirimli bir malzemedir.Işıkla 

biltürıleşerek.hem ışıyan.hemde ışık yayarı bir malzemenin ister yekpare döküm,ister 

kesmc.istcr yapıştırma olsun,furklı bir düzerıi,kompozisyonu,kendi doğası ortaya 

çıkannaktadır.Malzemerıin ışıması.göz sinirlerini ve beyin merkezlerini farklı 

ctki1cmcktcdir. << Ritrrıik parlamalar,optik sinirler aracılığı ile,beyin faaliyetlerinin 

elektrik bildirilerini doğrudan etkilcr.(A.H.Algı Kapılan, 1989, s.96)Bu fizyolojik etki 

ise kompozisyonu.düzenini,bir sembol ilişkisinden daha üst bir anlam düzenine 

yükscltir.Çünkü.<< Görsel ışıma.insanlar Ezekiel'in "ateş taşları",dediği, Weir 

Mitcheirinde ''şeffaf meyve'' olarak tarurrıladığı bir bolluk algılarnasıdır.Burılar 

kendilerinden aydınlanırlar .ebedi bir renk parlak:lığı sergiler ve ebedi bir belirginliğe 

~ıhiptirlcr.>> (Aigının Sınırları.s. 70) Camın,kompozisyon olarak yansıttığı düzen böyle 

bir dirinuilik etkisi yaratmaktadır. 

lkykel (ister tckiLister çoğul,ister reel,ister soyut)bir kompozisyondur.<< 

kompozisyon.okuyucunun iletiyi açıkça ve anında kavramasına yardım etmelidir..>> 
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(BASKEITE,Sissors,Brooks, 1986, s.226) Cam malzemes~kompozisyonun etkisini 

art ırnıakt ad ır. 

Cam,heykel için düşünülen ölçünün ve alanın en etkili kullarurruru ortaya 

çı.karmak.-tadır.Işıklılığı,parıltısı ve saydamlığı ile heykelde << ön-arka plan ilişkisini 

kuran,başarılı bir kompozisyonun temel noktalan >> olarak cam yüksek bir verimlilik 

sağlamaktadır. (HOY,l986, s. l63) Çünkü cam Hem Göstererı,(saydamlılığı ile),hem de 

görünen(ışıma ve parıltı) olarak heykelde alışılmışın dışında bir düzen yaratır. 

Dolayısı ile,camın kompozisyon olanaklan resim,grafik,filrn, vs den çok 

farklı ve başkaca bir malzeme ile elde edilemez nesnellik içennektedir.Çünkü,cam 

malzemeli heykel,ışık düzenine (kompozisyonuna) ulaşmış bir tasarım gerçekliğine 

dönüşmektedir.Işırna ile sınırlar genişlernek de,görme genişliği artmaktadır. 

l.2.Hareket 

Carrıı izleyen <<insanın niteliğine ve ancak insandan insana ufuk bir ölçek 

de değişrnek üzere,bu hareket arzusunurı,bir gerilim olduğu,bir yönü ve hızı olduğu 

ortaya çıkacaktır.(DENEL,B.l970, s.50) Gerçekten carn,görsel kuvvetleri 

şiddetlendiren,görüntilye egemen kılan bir malzeme olmaktadır.Işıkla olan ilişkis~hem 

yansıtma (ki bunlar parlarnadır),hem de geçirgenlik (ki bu saydamlıktır) açısından tüm 

opak malzemelerden farklıdır.Kendini doğrudan duyumsatan bu görsel 

kuvvetlerJarketmeyi,duygulanmayı, ilgiyi pozitif olarak etkilemektedir. 

Yine camın bu ışığa ilişkin doğrudan kuvvetleri,ritirn ve denge olarak kalıcı 

bir varlığa sahiptir . Çürıkü insan beynini,bu "ışırna" sonucunda,foto- şirrıik bir olumlu 

duyarlılığa yükseltrnektedir. << Canım doğasına bağlı olan ve ışık ışırılan ile silrekli diri 

kalan kuvvet etkileri,estetik varlığı bambaşka bir çızgıye 

yükseltir.>>(ATALA YER,F. 1986, s.4) 

Cam; en durağarı,en kütlesel bir form çözümünü bile,hareketli bir varlığa 

dönüştürmektedir.<<Camda,konunun hareket veya hareketsizliğinden öte,cam- ışık 

sentezinden doğan.yeni bir estetik değer bulunrrıa.k.-tadır.>>(ATALA YER.F. 1986, sA) 

Alışılmış,aşina şeylerin etkisi çoğu zaman "kayıtsızlıktır".Cam ise,hcm ışıması ile.hem 

saydam-canlı renkleri ile.doğal bir aktarıcı,etkileyici olarak,hiçbir izleyiciyi kayıtsız 

bırakmaz.Bir mücevher gibi insanlan etkileyen camın,hareket,ritim ve denge 

iletileri.çok farklı bir estetik oluş kaynağı olmaktadır. 
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<<Cam ... çok etkendir.Cam sayesinde bütün bir bina,mesela Sen 

ŞapeLChartes ve Sens katedralleri büyülü ve nakledici bir şeye dönüştürülebilir.Cam 

sayesinde,Uccello çapı dört metre olan yuvarlak bir mücevher tasarlayabilrniştir.Yaptığı 

büyük Yeniden Doğuş Penceres~be[kide şimdiye kadar üretilmiş hayal oluşturucu en 

sıra dışı-olağandışı çalışmadır.(Algırun Sınırları.s.74) 

Tüm bu nesnel değerlerden dolayı,cam heykelin hareket 

etkileri,benzerlerinden daha farklı bir estetik titreşim ve iletişim gücüne sahip 

o Irrıak.1adır. <<Hareket( ... ) ne rastgele çıkıverir ,ne de kaybolur, tersine kendiridedir ve 

canlı gerçeğin edimselliği,hareketini meydana getirir.( ... ) bu şenlik aynı zamanda 

saydam ve sakin bir dinlenrnedir.(HEGEL,F. 1976, s.94) 

1..3. Yalınlık (Sadelik) 

<< Hatırda tutulmalıdır ki,Newton'un deyimiyle "tabiat lüzumsuz hiçbir şey 

yapmaz".Azın yapabileceğini çokla yapmak gereksizdir.Çürıkü tabiat sadelikten 

hoşlanırJazla debdebeli hallerden müteessir olur.>>(Akt.Denel.B, 1970, s.46) 

Yalınlık,cam malzemesinin atom paketlenmesine ilişkindir. Yoğunluğu fazla 

olan cam (ki ağır bir malzemedir),tekdüze bir bünyeye sahiptir.En kaba-adi cam bile (içi 

hava kabarcıklı olan),yoğunluğundan dolayı,yalın bir görünüme sahiptir.Bu bünyenirı 

ışıkla olan bütünlüğü ise,biçirne bir "tembih sadeliği" (Sirnplicity of stimulus) 

kazandınr.Böylece cam bünye,yoğun ışıması ile taşıdığı anlarru,yalm bir gösteren 

durumuna ulaşır.En soyut biçimlendirrneler bile cam ile derin.güçlü ve kalıcı bir anlam 

yalınlığı yaratır.Camda renk ve parıltı ı.şunaları;bir süs,eklenrniş bir takı olarak biçime 

eklenmemiştir.Cam malzemesinin doğal yapısına aittirler. 

<< Güçlü bir ışık hüzmesi( ... ) görsel sanatın yeni biçimlerini yaratmamızı 

sağlamadı..aynı zamanda en eski sanatlardan biri olan heykel sanatınada..( ... ) yeni bir 

görsel nitelik kazandırdı.>> (Algının Sınıriarı,s. 1 13) Carnın,heykel varlığına 

katılımı.yalınlı.k ıçeren doğasından getirdi.kJeridir.Cam,heykelin bilince 

çıkarılmasını., ışık ve parıltısı ilc sağlıyor. ışık ıse ( renkle birlikte ),evrenin en yalın 

özelliklere sahip enerjisidir.!şığı,bünyesinde hem tutan,hem geçiren,hem yansıtan 

cam.ı.şıktaki özellikleri (hususiycti) ka?..anır.Bu da onu:'izomorfik" bir malzeme 

durumuna getirir.Görünüşü ile anlam arasında bir yapı ilişkisi kurar.Bu da carnın en 

yalın öğe nitcliğidir. 
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1.4.Konum 

Cam,doğası gereği,"tarafsız" bir malzeme değildir.Parıltılı,saydam,renkli 

yapısı,doğrudan biçirnlendirmeye katılır.bu ise,cam-heykelin herhangi (rasgele) bir 

konumda bulunması düşünülemez.Cam ve cam rrıalzemeli heykel,konumunu her zaman 

özel (ayrıcalıklı) olmasım gerekli kılmaktadır. Çünkü cam heykel,çevresine daima 

egemen olur. Parıltısı,ışıması,saydamlığı ve renkleri ile öne çıkan, varlığım sürekli 

duyuran bir malzemedir.Çevrenin zemini,karakteri,dokusu carnla bütürıleşmek 

zorundadır.<<Cam çevresini etkiler ve yörılendirir.>>(ATALA YER,F. 1986, s.4) 

Konum olarak çevre,zernin cama uymak zorundadır. 

İkinci olarak,carn ışıkla (ister gün ışığı ister yapay aydırılatma olsun) 

varlığını sergileyen bir konurndadır.Camın ışığa gereksirıimi,zorurıludur.Bu açıdarı,cam

heykelin konumu daima "ışıklılık" ortarnıdır.<<Işık,renk ve belirginlik soyutlamada 

yoktur.Bunlar nesneleri tarumlarlar veya nesnelerle ifade edilirler.>>(Algırıın 

Sırıırları,s.66) Carn-heykelin kendini göstermesi,anlatması ve surırnası,özel bir ışıklılık 

ortamıru gerekli kılmaktadır. 

Cam heykelin yüksekliği,çevre açısı,göz seviyesi ile ilişkisi; onun yüceltilip

etkinleşmesini,olduğu gibi görünmesini yaratmaktadır.<<Carnın ışıkla ilişkis i yeterince 

iyi değilse,konunun anlaşılması neredeyse olanaksızdır.(AT ALA YER,f. 1986, s.4) Bu 

yüzden cam heykelde konum özel bir öğe niteliği içermektedir. 

l.5.Panltı 

Cam malzemesinin çok tipik rıiteliği,parıldayan bir yüzey yapısına sahip 

olrnasıdır.Parıltı, ışığın bir yüzeyden tüm şiddeti ile yarısımasıdır.Panltı cama özel bir 

ruh,özel bir dirimiilik adeta bir canlılık sağlar.Parıltı ise , içeriği,konuyu,biçimi farklı bir 

boyuta yüceltir.Biçirn,insan gözünün alışıp-kanıksandığı opak yüzey,keskin sınır 

değerlerirıi,cam malzemesi ile çok üst bir estetik çizgiye ulaştırır.Alışılmışın dışında 

örgütlenmiş bir biçim sentezi,cam malzemesinin heykele kazandırdığı estetik bir öğedir. 

<<V e bütün bu ışıklıilk uyumlu bir şekilde bütünleştirilrniş,görsel 

yoğunluğun daha da yüksek bir düzeyde bir mücevher haline getirilmiştir.>> (Algınırı 

Sınırları, s.89) Saydarnlıkla birleşen parıltı,heykel kitlesirtİ bir mücevher gibi 

ışıtarak,onu ender bir varlığa dönüştilrür.Bu ise , parıltı öğesinin heykele sağladığı bir 

üstünlük rıiteliğidir. 
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<< Camın parıltısı,titreşimleri,ışık kınlrnalan; insan beyninde fantasmagori 

(çeşitli hayaller) çağrışımlan sağlar.>>(AT ALA YER,F. 1986, s.5) Canun heykel 

malzemesi olarak kullanırnında,üst bir estetik etki kazarulrnaktadır . Bu etkinin öğesel 

temeli de parıltıdır.<<Bugün ışıklanciırma (ve ışıma malzemeleri) 

sayesinde,atalaruruzdan daha ileri gidebiliyoruz.Bize geçmişin ilettiği büyük heykcl 

eserlerini yeniden yorumlamakla kalmayıp,bu eserlerin görünümünü de değiştirmeyi 

başardık.> > ( Algının S ınırları, s. I 14) Gerçekten c amın hey k ele katılımı, heykel 

eserlerinin anlam.işlev,konum ve görünüm olarak çok değişmesini ve üst bir estetik 

boyuta ilerlemesini sağla.ma.k.1adır. 

1.6. Renk \ ' e Kontrastlık 

Renk.cam malzernede (boyama bile olsa) çok furklı bir yapı ve özellik 

içerrnektedir.Rengin ışıksal değeri,Hue'sidir.Cam esas-ana değerle ışıyan bir 

malzemedir.Canlı.etkili,saydam ve katışıksız renk ışımaları,cam heykeli klasik 

görünüşlerin çok üstünde bir değer varlığına dönüştürür.Renk ve renkli carn,mekaru

hacmi niteler.Renk üçüncü bir boyut öğesidir.Çünkü renkli camda,renk sapması,renk 

kirliliği.renk bozulumu yoktur.Saf renklerin kentrastlan ise,ton aralığının genişliğinden 

dola)1 ışığı izlenir bir çekicilik ve yumuşaklığa götürür.<<Renkleri (o,varlığın 

~'3.retidir) bize insan öncesi doğallıkta gözüken bir parlaklıkla parlar,çürıkü ( .. . ) 

tamamen karıştınlmadan (yansıdığı için) doğaldır.>> (Algının Sınırları, s.64) 

Cam malzernede rcnk.ışık frekanslarına en yakın saflıkta ve doğallıkta 

ışır.Bu ise boşluktu değil.varlıkta ışık-renk oluşumudur.Heykelin yapay biçimi (nasıl 

tas3rlanırsa ta~rlansın),cam renk ışımaları ile,doğal bir estetik nesne varlığına 

dönilşür.<<Renklcrin daha parlak,daha saf,ancak daha yumuşak bir ahenk içinde olan>> 

vurlıklaşmasıdır bu.(Algının Sınırları.s.65) 

Renk VI! panltı.cam heykelin biçiminde ebedi bir güzellik görünüşü ile hem 

içinden. hem yüz.eylcrinden ışır.Bu.başkaca bir malzemenin veremeyeceği. bir 

üstünlük tür. 

<<Şeyleri sımdan olmayan bir ışıklıkla scrgilcmck,alevin canlı sırrı ve 

sadt.-cc vuroluşun açıklanamaz görkemliliğini ilan etmek demektir.>> (Aigının 

Sınırları.s. 1 1 6) 
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Renk camda farklı bir boyut içerir.<< Soğuk kırnuzıda çok 

derinleşebilir.Karakteri de bir hayli değişir.( ... ) kendi içine geri çekilrniş,ama pusuda 

yatan bir şey gib~enerjik bir patlama hissettirir.>> (KANDINSKY,V. 1993, 

s.76),carn,ışığın kendi varoluşunu,tüm gizemini sergilediği bir malzemedir.Carn,sanki 

ışığın kendisi gibi ışıyabilmektedir.Bu doğal renklilik ile heykel,mitosların,dü.şlerin 

gizemli varlıklarına dönüşmek-tedir. Yakıcı olmayan, yumuşak bir ışık-renk,kaos 

olmayan ama dirimli bir ışık ve renk,kirli-karışık olamayan sak bir ışık-renk.Bu ışık

renk öğesi ile heykel,salt bir kütle,salt bir hacim olmaktan çıkar,ışık-mekan yapısına 

ulaşır. 

ı. 7.Ritim 

Ritim,öğelerin plastik sanatlarda kazandığı bir düzendir.Her öğe ise, gözü 

uyaran bir kuvvettir.Yani ritirn,kuvvetleri tekrar özlü,iç düzenidir.<<Ritirn,kendi 

kendini tekrar eden karakteristik ve düzgün "darbeler" halinde aşağı veya yukanya,sağa 

veya sola; kuvvetli,zayıf,uzun,kısa>>(DENEL,B. 1970, s.54) Camda,ışıma,renk ve 

panltı öğeleri egemendir.Dolayısıyla cam malzemesi,heykelde ritim güçleri olarak 

ışımanm,panltının ve ışık-rengin kazandığı iç düzen olarak açığa çıkar.Bu ise,hiçbir 

başka opak malzemenin ulaşamayacağı özellil-tir.lşunanın,parıltının,ışık-rengin 

ritmi,cam heykeli,farklı bir varldık konumuna yükseltir. 

Işığın(parıhı, ışırna ve renk olarak) kazandığı ritirn,seyirciyi farklı 

etkilemektedir.Kişiler bu ritim etkisinde,aşın bir ilgi ile çekime uğramaktadır.Çünkü 

ışığın ritmLbir çeşit hipnoz gibi, izleyiciyi büyülemek.-tedir. <<Görüntü düzenlemesi( ... ) 

farkların ilişkisi ve ölçümü demektir.Sürekli faaliyet,sinirsel eneiJıyı yok 

eder.(GÜRER.L. 1990, s.48) Işığın ritmine yakalanan göz,gücünü yitirir ve düş 

dilnyasına girer. 

Cam malzemesinin heykel varlığına kaz.andırdığı bu çekici 

yoğunJaştırıcı.kendinden geçirici öğe.ışık-renk ritmidir. 

2. CAM MALZEMESİNİN İÇERiKLE İLGİLİ ÖLÇÜTLERİ 

Genel olarak plastik sanatlarda "içerik" kavramı özü,anlamı da kapsayacak 

bir bütünlük te kullantlmaktadır. <<Gt=nel olarak içerik, bir bütünü o luşturan içsel-dışsal 

öğelerin tümünü kapsar.Yani bütünü oluşturan öğe ve süreçlerin tümü içeriği 
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oluşturur.>> (AT ALA YER,F. 1994, s.135) Burada içerik,anlam.,öz gibi kavramlan 

açıklarup kıyaslanmayacak,cam malzemesinin içeriğe kazandırdığ.ı özellikler ve bunun 

ölçütlerini tanımlanacaktır.Bunun nedeni de,içeriğin,sanatsal oluşurnlarda,bütünü 

kapsayan en önemli nitelik olmasıdır.<< Sadece sanatın banndırabileceği ve sadece 

sanatı.n,sadece kendine özgü araçlarla,açık-seçik ifade eden içerik.>>(KANDINSK V. 

1993, s,JO) 

Cam malzemes~tüm özelliklerine karşın,kendi başına estetik değildir. Onu 

estetik kılan ona yüklenen içerik ve kullarum biçirnidir.İçeriğin aktanm ölçütleri ise 

estetik etkinin derecesini belirlemektedir.Işık görüntülernede kullamlan ölçütler,cam 

heykel işinde geçerlidir.<< İçerik bakırnından ( ... ) üç ölçüt; anlatırnda canlılık,ilgili 

bağlam ve anlam derinliğidir.>>(EW ANS,H. 1982, s.47) 

2. 1. Aniatımda Canlılık 

Sanatın,sanatçırun temel bir isteği,farklı olan (basma kalıp olamayan) 

anlatırnlara yönelmesidir.Bir konu,fikir,kavram veya evrensel bir "drarna" ,salt 

betimleme ile gösterilebilir.Diğer sanatçılar gib~heykel sanatçısıda,iletiyi farklı aniatma 

durumundadır.Bu kişisel bir özeUiktir. 

Cam ise,sanatçıya bu temel istekten daha öte olanaklar sunmaktadır.Her an 

LŞJyan,parlayan,saydamlığı ile sinir fizyo lojisini "kendinden geçirici" etkileyen cam 

rnalzemesi.kişisel anlatıma etkili katkılar sağlamak.1:adır.<<Görünen yaşarn olarnalı,ileti 

ölü olmamalıdır.>>( AT ALA YER.F. 1986, s.5) Carn,heykel varlığını canlılık niteligine 

dönüştürür.lşırnadaki süreklilik. par ıl tırun çe kimi, cazibe s i heykelin tüm 

boyutlannı.kliTilldayan,titreşen,enerjisini tüketmeyen bir görünüşe çevlrir.Sürekli yem 

olan.sanki eskimeyen bir yapı oluşturur. 

Heykel sanatçısının seçtiği konular,kavramlar,düşünceler,carnla varlık 

kazanıncao an olan.izlenilen anda da yaşayan bir arılatırna ulaştırır.Bu ise,stil ne olursa 

olsun~anlatımın dirimli!iği,canlılığıdır. <<Bugün en yüksek uc un olduğu yer~''yarın" bir 

sorıraki kesim alır.( ... ) yarın ikinci kesi.mi.;1 hayatının anlam ve duygu dolu içeriğine 

dönüşür.>> (KANDINSKY,V. 1993, s.27) Cam,her am "şimdi'' olan bir 

canlılığı.üretilen heykel kitlesine kaz.andınr. 
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2.2. İlgili Bağlam 

Her sanat nesnesi gibi,heykelde ilgili olduğu bağlamda değerlendirilir ve 

değer bulur.Konuya,içeriğe, fikre ilişkin değerlerin,heykelin bütünü ve parçalarında 

yansıması gerekmektedir.Görünümü "hiçleştiren" veya absürt "konusuzluklar" 

bile.heykel olarak yapılan varlık'ta iletilen,gösterilen v.s.dir. 

Bu genel tanımlama ışığında,cam (doğasına bağlı özelliklerden dolayı) 

heykelin ilgili olduğu bağlanu yok eden,ortadan kaldıran veya süsleyen bir değerde 

kullanılmamalıdır .. Cam,bazı konularda,iletiyi en iyi gösteren olabileceği gibi,tam tersi 

bir oluşwnu da oluşturabilir.Bu yüzden,cam her ne olursa olsun ilgili bağlanu zorunlu 

doğru seçmeye zorlayan bir malzeme olrnaktadır.Bu seçimde,aşağıdaki başlıklandırılan 

ölçütler,cam malzernesi için geçerlidir. 

2.2.1. Etki 

Her konu:her insanı,zümreyi,topluluğu etkilemez.Dolayısıyla heyketden 

estetik keyf almak seyırcının kültürüyle,inançlanyla,duygusal coğrafyası ile 

ilgilidir.Ama cam malzernesi.her kültür seviyesindeki ınsanı etkileyen bir 

malzemedir.Bu )iizden,cam malzemesi ıçın seçilecek 

konunun. önemi. vı.ırgusu.hayatiyeti önem kazanmaktadır.Olay,konu,fikir ne kadar 

duyarlı \·e önemli seçilirse,cam malzemesinin etkisi de o derece artrnaktadır.Cam 

malzemesi ile konunun niteliğinin uyumu, etki ölçütünün derecesini vermek'1edir. << 

Cam .. hd~ kristal yapılı carn,adeta göksel bir dünyanın varlığı gibi bir etkileyici gücüne 

sahiptir. Doğru kullanılması gerekir.>> (AT ALA YER.F. 1986, s. ll) Çünkü,uygun ışık 

veya aydınbtmada..cam malzemesinin etkisi,daima görkemlidir. 

2 .. 2.2. Zamanmdalık 

Her heykel (geçmişi canlandırma bile),zamanına aitlik değerini doğrudan 

tnşım:.ıktadır.Cam ise.heykd olarak görlintünün ışıkla biltünleşerek '·hızh"aktarırnını 

sağlamuktudır.Türn malzernckr.yapıldığı andan itibaren ·'zamaru" dondurup.geleceğe 

t~ıy:m-aktar:.ın özelliğini sergilcmektedir.Halbuki cam.,geçmış bir anda bile 

oluşs.'ı.ışıklılığınd:.ın ve eskime sıfırlığından dolayı.hep "şimdiyi"gösterirler.O an 

varolmuş etkisini.ışımnsını yayarlar.Her gelen zamanda..şimdiyi sergileyen bu 
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saydam,ışımalı,enerjik malzeme,hep zamanındalık ölçütüne sahiptir.<< Elmas ve cam 

kristaller.gelecekte bu aru,eskirneden gösteren ender maddelerdir.>>(Hint deyişi) 

2.1.3 Çatışma 

Anlamın, fi.krin,ko n unun evrensel yapısı, daima bir çatışkıya 

dayanmaktadır.Drama da ,evrensellik içeren,konuyu var eden temel zıtlıklardır.Cam 

alışılagelmiş hatta klasikleşmiş bir heykel malzemesi değildir.Elmas,cam 

kristaller,renkli carnlar,kırılganlığı ne olursa olsun,cam malzemeler,heykelin arıa teması 

ile bir çatışma yaratır.Bu çatışma bir dengeye,bir uzlaşmaya,bir ritme sokulursa,ortaya 

etkil~kalıcı ve enerjik bir sonuç çıkanr.Her koşulda cam,konuyla,içerikle,fikirle çatışan 

bir malzeme yapısına sahiptir.Ağırdır,zor iş!enir ve kırılgandır.Ama tüm bu çatışmalar 

"denetlenip,dengelenirse" ,estetik ışıması çok yüksek görünüşler,biçirnlendirmeler 

oluşturur.Çünkü carnı denetlemek,carnı dengeleyip-ritme sokmak,ışığı 

denetlemektir.<<Bütün arnacı,bir kavram birliği olan eserden tek bir özellik 

seçiliyor,spotlarırnız üzerine üstüne odaklıyor ve böylelikle bütün bağlam1arın 

dışında,onu izleyicinin bilincine zorluyoruz.( ... ) Böylece en ciddi klasiği tersine 

çevirebiliyoruz.>> (Algınm Sınırlan.s.ll4) 

2.2.4. İlgi ve Srradı.şthk 

Bazı düşünceler,konular,olaylar sıradışı olabilmek.'1edir.Ama cam,ışık-rerık

panltı olarak doğasından gelen bir sıradışılığa sahiptir.Böyle olunca,carn heykelin her 

konusu,sıradışı bir etkiyi ve ilgiyi sağlamaktadır. 

İlgi,bir dururrıa,bir konuya,bir bilgiye, bir görüntüye yönelik aşın 

yoğunlaşmadır.Carn malzemesi,doğrudan bir ilgi kaynağıdır.Işımaları,parıltılan ile tüm 

ilgiyi üzerine çekrnektedir.Psikolojik olarak da canlılık,parıltılılık,hareket,hız,ilgi çeken 

etkinliklerdir.Bu doğal ilgi kaynağırun.bildirirnini,içeriğirıi tam anlatan biçimiendirmesi 

ise.ışığın ve rengin doğal enerjisel yapısıyla düzenlenmesidir.Heykel olarak yapılan 

biçirnlendirrrıenin.böyle güçlü bir ilgi odağına dönüşmesi.iyi tasarianmasını da zorunlu 

hale gctinnektedir.Cam.yoğun ilgi alanı varlığıdır.Bunun bilincinde olarak 

biçirnlendirrnek..bu ölçütün iyi ka'-'Tanıp, iyi kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 
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<<Klasik heykelleri farklı ışıklada aydınlatıp,renklendirelim çok farklı 

sonuçlar ve çok yoğun ilgiler elde ed~riz.>> (Algının Sınırları) 

2.3. Anlam Derinliği 

Tao'cu felsefeye göre," varlığın saf anlamı.,özü, "TE" içdedir,derindedir." 

( Ans.Brt.) Sanatta,estetikte,anlarn,karmaşık,çözülernez,anlaşılmaz özellikleri ile değil 

tersine,katışıksız ama e\-TenseLyalın ama nesnel olması önemlidir.<< Anlam; 

varlıklaşmış özdür,içeriktir.>> (HE GEL, 1976) 

Anlamı gösteren,rnaddi olan malzemenin aldığı biçirndir.Her rnaddeleşen 

öğe,iyi-kötü bir anlamı ifade eder.Anlam derinliğinden kastedilen 

ölçüt,anlaşılmaz,çözülmez,fark edilmez,ulaşılmaz bir anlatı.ileti değildir.Heykelin 

öğeleri ve yüzeylerindeki düzen,görünenden daha derine taşınabilir,izleyici daha 

derinden etkilenebilir.Heykel biçirni,ilgi çeken bir ışımadan öte değere ulaştırılabilir.<< 

İyi bir görüntü,konu bakkında,sanatçının duyumsadıklannm tam anlamıyla ifade 

edilmesidir ve en derin anlamda; sanatçıru,yaşamın bütünlüğü içinde,ya.şanılan 

anlann,duyguların gerçek bildirisidir.>> (HEYMAN and DURNIAK. 1986, s.9) 

Cam malzeme,üstüne biçim olarak yüklenen anlamı ezebilir,yada önüne 

gcçcbilir..Bu durumda cam süs veya kile ölçülerİnİ verir.İletilen bozuluyor,tarafsızlığı 

ortadan kalkıyor ise.cam anlamı yok ediyordur.<< İnsan, önüne konan şeyın 

biçimine.yüzeyine,kitlesine göre davrarur.Varlığın biçirn,yüzey ve kitlesinin belli 

ölçülere göre içsel eksikliği varsa,ilgisizlik,hatta sıkıntı yaratır.>> (READ,Herbet. 1970, 

s.28) Çünkü.hcr biçimlendirme yapay bir nesne üretimidir.Bu nesneye anlam sanatçı 

tarafindan yüklenir. <<Anlam .. . Estetik temelli öz.sanatçı tarafından, ürettiği nesneye 

yüklcnmiş.cstetik bir gerçeklik enerjisel güç frekansları,varoluş değeri.>>( 

AT ALA YER.F. 1994. s.75) Cam.cam olarak derin bir anlam içerrniyorsa,ışıltılı bir 

kitlcden,dekorasyon malzernesi olmaktan bir şey değildir.Çünkü pencereden,mutfak 

eşyasına.biblodan laboratuar araçlarına kadar değişik i.şlevlerle kullanılmaktadır. Yoğun 

bulunabilirlik.kaçımlrnaz bir benimseme ve kanıksamaya yol açar.Bu genel yargıdan 

dolayı."heykekk cam malzemesinin'' kullanımında "anlam derinliği" çok özel bir ölçüt 

olmaktadır.<<Öz-anlam.dolaysızlığında ve başkalarıyla ilgisiz ilişkisinden çıkıp,kendi 

ik yalın birliğe dönmüş varlıktır.>> (HEGEL,F. 1976, s.l23) Heyket ile cam 
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malzemesinin bir sanat eserine ulaşmasında,diğer ölçütlerle birlikte en önemli ölçüt de, 

"anlam derinliği" dir. 

<< Böylece yaratıcılık,ben-dünya ilişkisi içinde anlamı oluşturmaya 

yönelindİğİ sürece,her deneyimde derinlik içermelidir.>> ( MA Y,F. 1998, s.l36) 

Özellikle carnın heykelde kullarumında,anlam derinliğ~biçirni süslü,ışıltılı görünüş 

olmaktan çıkaran önemli bir ölçüt olmaktadır. 

3. ESTETİK NiTELiKLER 

Her heykcl gibi,cam heykelde,niteliği ne olursa olsun bilgi iletme amacı 

taşıyan bir biçimlendirmedir.Cam ışımasıyla,panltısıyla,rengiyle ilgi çeken bir 

malzemedir.Ama salt bu öğelerin ilgisi,estetik ilgiyi yaratmamaktadır.Cam heykelin 

estetik bir biçimlendirme bütünlüğü sergileyebilmesi için,carnın özelliklerinden daha 

fazla değerlere sahip olması gerekmek-tedir. 

Bir öğe,öne çıkarı bir öğe olarak,kompozisyona (düzene) önceki bölümlerde 

yer verilrnişti.Cam heykelde,kompozisyonun (görsel düzenin) estetik niteliklerin en 

önemlilerinden biri olduğu düşünülmektedir.Hem kendi içinde,hem çevresi ile,bilinçli 

yapılan bir kompozisyon; cam heykelin daha iyi daha yalın algılanmasını ve iletinin 

etkisinin artmasını yaratabilmektedir.Her biçimlendirme,kalitesi ne olursa olsun bir 

düzenlcmedir.Ama her düzen kurma estetik olmayabilir.Kompozisyonun estetik 

nitelikler kazanabilmesi için bazı bireysel katılımları gerektirmektedir.<<Bilinçli bir 

estetik kompozisyonun dört temel özelliği; yalın tasarım.güçlü bir ilgi 

merkezi,bütündeki ili.şkiyi yeniden yapılarıdırmak için,bilinçli bir çerçeve!eme; ön-arka 

plan ilişkisini doğru kurmaktır.>>(HOY,F. 1986. s.l63) 

Heykel bir çizgi roman,film yada tiyatro gibi ·'süreç" içeren bir düzen 

içerrnez.Gerçeğ.in,oluşun,konunun.fikrin bir aru'dır . Başlangıçtan biti.şe ,tüm içerik 

bütünlüğünü tek başına temsil etmektedir.Bu yüzden gereksiz olan hiçbir öğe,heykelde 

yer almaz.Ortaçağın yaygın bir geleneği olan "OCCAM' IN USTURASI" (Occam's 

razor),cam heykel tasarımının en yalın duruma getirilmesinde geçerlidir.Occam 

usturası.elzcm öğeler dışındaki gereksiz herşeyin "kesilip atılması" 

tekniğidir.Gerçektende ,hcykcl herşeyin,tüm nesnelerin,oluşun gösterilmesi demek 

değildir.Dolayısıyla heykel bir detay.bir an.oluşun bir aşamasını temsil eder.Bu ise,bir 

çok detayın,nesnenin biçimlendirmenin dışında bırakılması demektir.Bu yalın 
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biçimlendirme,tasarım,cam heykel için tam bir zorunlu estetik niteliktir.Occam 

Usturası ( Caroll,200l.W\Vw.skepdic.corn!occam.html) Cam heykelin 

biçimlendirmes~nekadar yalın olur ise,ileti,içerik ve görünüm o kadar anlaşılırlık ve 

estetik nitelik kazanır. 

Cam heyket için,ikinci bir estetik nitelik,ilgi merkezinin salt cam 

malzemeden çıkanlmasıdır.Cam,heykelin içerik ve iletisinin önünde,ona egemen 

ise,cam salt ışırna ve panltı olarak ilgi çeker.Heykelin diğer öğeleri ilginç,okunabilir ve 

etkin olursa,cam heykel bir bütün olarak (salt cam olduğu için değil) güçlü bir ilgi 

merkezi oluşturabilir. 

Heykel yapısı gereği üç boyutlu bir biçimlendirmedir.Cam ise,enerjisel 

ışıklılığından dolayı,kenar,yüzey ve hacim öğelerini geri alana itebilmektedir.Cam 

malzemesi,bakmayı,düz algıyı iki boyutlu bir etkiye dönüştürebilmektedir.<<Derinlik 

algısı,temelde iki göz arasındaki mesafeden oluşan,çok az farklı iki görüntüye 

daya.nına.k.'1adır.>>(ARNHEİM,R. 1967, s.l 1) Bakma ile görme arasında bir 

etkiye,biçimlendirmeyi dönüştürmernek için, heykelin,salt cam olma gibi bir zayıflıktan 

kurtarılması gerekmektedir.Bunun için,heykeli oluşturan öğeler,cam malzernede nasıl 

etkinleşeceği,özel olarak yapılandırılmalıdır.Bunun için kenarlarını yüzeylerin ve 

geometrinin,cam malzeme ile bütürıleşip,bir uyum içinde tasarıanınası 

gerekmektedir.Çünkü bilinçli bir düzenleme yapılmadığında,görünüş cam malzemeli 

heykelin karmaşık kenar ve yüzeylerden (ışıklı ve saydamlık etkisiyle) başka bir anlam 

taşırnayacaktır.<<İçerik,biçimden ayrılamaz,Biçimden kasıt yüzeylerin,çizgilerin ve 

degerierin karşılıklı etkileşiminin özenle düzenlenmesidir.Sadece bu . düzenleme 

ile,insanın duygu ve düşünceleri açık,iletilebilir ve etkin olmaktadır.>> (POLLACK,P. 

1977. s.l55) Cam malzemenin heykelde kullarurru,biçime,kenarlara,yüzeylere yönelik 

daha titiz duyarlılık,daha doğru yerleştirme ile iletinin,carnı aşarak iletilmesi 

gerekir.Kurulan görsel yapı ile,iletilenler estetik bir değer olarak yansıyabilrnelidir. 

Yine bir diğer estetik nitelikte hareket ile ilgilidir.İnsarun algılama hızı 

sabittir.Bu sabiti aşan hızlardaki biçimsel oluşumlan görüp algılayarnayız.Ömeğin bir 

boksörün yumruk yediği andaki yüz kaslarındaki hızlı tepkimelen çıplak gözle fark edip 

ayırt edemeyiz.Ama onu arka arkaya çekilmiş görüntülerde izlersek.bu görüntüler 

varlığın yeni durumları olarak ilgiyle izlenip,algılanır.Daha önce göremedikleri farklı 

görüntülcr.kcşif duygusunu doyuran estetik bir etki oluşturur.Camdaki ışıma,parıldarna 
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ve saydamlık,her yönde farklı titreşim ve uyanlar yaratır.Eğer,sürpriz bir izleme 

istenmiyor ise,tasarunın etkisi,carnın özellikleri tarafindarı engellenip yok edilebilir.Bu 

sürpriz ve rastlarıtısal öğeler öylece kullanılabileceği gib~tasanmın denetim ve düzenine 

de sokulabilir. Tasarlarıarı güçlü bir arılatı ve hareketin yok edilmemesine dikkat 

edilip,tersine güçlendirici olarak carru kullanmak,estetik bir özel değer olarak 

kullarırnak demektir. 

Son olarak camın ister kesme,ister kumlarna,ister kalıp,isterse polisaj ile zor 

ama her yoğunluk-ta işlenebilirliğ~onun dokusal zenginliğe el veren bir malzerneye 

çevirir.Pürüzlülükten panltıya,orgarıik yumuşaklıktart kristal sertliklere kadar her 

doku.bilinçlice tasarlarup kullarulırsa,camın heykel kutlarunundaki estetik etkileri çok 

artar. 
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SONUÇ 

Cam Malzemesinin heykelde kullanımı, sanatın " karşıtlıkların simgesel 

olarak birleştirilmesi" gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Tersine, bu bölüme · kadar 

dokümanter ve analiz yorumlan olarak belirtilenler göstermektedir ki; sanat eserlerinin 

oluşumuna cam bir katılım oluşturmak-tadır. 

<< Yaratıcı ürün, bireylere uzlaşma duygust4 uyuşmazlık ve uyumsuzluklan 

estetik bir biçimde çözrnüş olma duygusu vennelidir.Sözgelimi, sanat yapıtı biçim ve 

mekan gerilimlerini yeniden düzene sokar, dengeler ve seyirciye bir yüzleşrne ve 

doyum duygusu verip, içsel gerilimlerini yatıştırır.>> (GOUGH,H. 1964, s.4) 

Cam malzemesinin heykele olan katılırnında; ışırna, saydamlık, parıltı ve 

renk olarak salt "zevkten öte" kazandıracağı içsel doyum, içsel gerilimleri yumuşatma 

ve mekan-varlık ilişkisini enerjisel bir biçimde dengelerne gibi etkileri olabihnektedir. 

Sanatçının ele aldığı konu ne kadar evrensel olursa, camın kazandırdıklan da o kertede 

evrensel olmaktadır. Böylece carnın, süslü, dekoratif çocuksu ışırnalannın geçici ilgi 

etkileri aşılmış olmaktadır. Yani camın heykelde kuUanırnında zevki okşayan, süsü 

tadından öteye gitmeyen aldatıcı, dekoratif ve yoksullaştıncı etkilerini bozan öğelerden 

antılıp, estetik boyuta yükseltilebilirunektedir. Cam malzemesi, özel ve etkin 

yaratılarda, iç gerilimleri evrensel boyutta yansıtma olanaklanna sahiptir. Carnın 

malzeme olarak sahip oldu~u ışırna, panltı ve ışık-renk öğeleri, irisanların iç 

dünyalarına, müzik kadar etkin işleyebilmekte, izleyici iç yaşamıyla çok derin iletişim 

kurabilmektedir. << tüm sanatlar. sürekli olarak müziğin konumuna gelebilrnek için 

çaba gösteriyor.>> (PATE~ W.H. 1961) Yani cam malzemesi, özel değerler içeren 

öğelerinden dolayı, müzik gibi: iç gerilimleri önce ortaya koyup, sonra bunlara simgesel 

çözümler veren yapısı gibi etkiler yaratabilir. Müziğe benzer bu evrensel etki, cam 

öğelerinin ritimsel di.lzeni ile oluşturulabilir. Ritim birleştirici ve düzenleyici bir öğedir. 

İnsanın dış ortarn ve mekan olanaklan ile, iç yaşamında, cam malzemesinin ritim 

düzeni. bir çekim ve yansıtma aracı olarak, etkilice kullanılabilir. 

Carnın, sahip olduğu öğeler, değerler, ölçütler ne olursa olsun, salt malzeme 

olarak estetik değildir. Ama biçim ve ritim düzeni ile, evrensel etkilere yükscltilebilir. 

İnsanın coğrafik olarak ilişkili olduğu zaman ile, iç yapısının-psikolojisinin zamanını 

birlcştirip. insanı estetik bir duyarlılığa yükseltmekte, cam malzemesi etkin olarak yer 
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alabilir. Güzellik duygusunun ve estetik tadın, beynin bilinçdışı alanlanndan 

kaynakl.anmak--tadır. << Estetik tadın, bilinçli irade denetiminin ötesinde olduğunu ... 

biliyoruz.>> (STORR,A. 1992, s.289) 

Camın. bilinç dahil beynin tüm bölgelerine kalıcı bir etkileme gücü vardır. 

Renk, ışık, panltı ve saydamlık değerleri ile, derin bir etkileme aracı olarak cam 

malzemesinin heykelde yer alması, bir olumluluk olmaktadır . 

Işık, insan yaşamına doğrudan katılan, olmazsa olmaz koşuldur. Bu yaşamsal 

eneiJının, kısmen denetlerup yansıtılması, biçimin ışığı öne çıkaran durumuna 

getirilmesi cam ile olanaklı olrnaktadır.Bu etkinlik ise, carnı tüm kınlganlığına karşın, 

heykelde daha anlamlı kullanılabilir kılmaktadır. Çünkü ışığa verilecek bu görsel düzen 

( salt bir aydınlatma değil) kavramı ve etkis~ görsel anlarnda duyarlılık ve anlamlılık 

ıçeren tasarınun geleneksel olamayan bir canlandınlrnasıdır. İster soyut, ister klasik 

olsun; heykelin biçirnlendirilmesirıde cam malzemesinin kullarulrnası ile, ışığın 

doğrudan heykcl bünyesİrlde doğlmış gibi bulunmasını sağlaınal--tadır. Bu ise, ışıkla 

aydınlatılan geleneksel heykel- ışı.k ilişkisirıirı farklı, ileri ve vital ( dirirnli) bir çözümü 

olmaktadır. 

İç veya dış mekanda bulunan bir heykel, doğal ve yapay bir ışıkla ilişkili 

olmak zorundadır. Görünüp algılanması, salt etkisini aşan; ışıma, parlama ve saydamlık 

değerleri ile bir '· ışık enerjisi kaynağı" konumuna ulaşmaktadır . Bu da heykelin 

görünüşünü·· bü::.üsel .. bir etkile:riciye çevirrrıek.-tedir. 

Cam kınlgan bir malzemedir. Yıkılma, darbe alma veya ani ısı farklılıklarına 

karşı mekanik direnci az bir malzeroedir. Fakat ışırna, parlama ve saydamlık etkileri, 

insanın psikolojik olarak cama duyarlı, yumuşak, ince değişlerle yaklaşmasını telkin 

etmektedir. Cama dokunma, kavrama, tutma girişimlerinde, insanlar çok sert, basınçlı 

ve kuvvetli tepkiler vermektedir. İnsanı duyarlı davranmaya iten bu garip etkilenme, 

cam malzemesinin bir korunma kalkanı olmaktadır. Delaylı kazanılan " zamana 

dayanma'' niteliği ile, cam malzernesi estetik öğe ve değerlerini geleceğe 

taşıyabilmektedir. 

Cam. tozlanma ve kirknme dışında, oksidasyonu ve erozyonu hemen hemen 

sıfıra vakın olan bir rnalzemedir. Kısaca, "eskirneme" niteliği, cama "zarnandaşlık" gibi 

çok özel bir estetik değer kazandırmaktadır. Her yapay varlık, üretilir üretilmez; 

geçmişte kalan bir "anı' ' temsil eder. Yani her madde paketlenip. uzay1 kapatan varlık 
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olunca. o anki zaman enerjisini dondurmuş olur. ( Karbon 14 deneyi ile zaman, yaş 

bundan dolayı tespit edilebilmektedir.) 

Cam bu konuda, diğer malzernelerden çok farklı bir yapıya sahiptir. Camın 

ışığı yutma ve hapsetme (absorbe) niteliği sıfua yakındır. Bu yüzden ısı enerjisinden 

fazla etkilenmez. Işığı ya geri çevirir yada bünyeden geçirip dağıtır. Bu yüzden, estetik 

olarak CarJ4 hep "şimdiyi,.,, üretilme arıını sürekli aynı tutmayı sağlayan, yansıtan bir 

malzeme o lmaktadır. 

Cam. klasik estetik öğelere (köşe, kenar, yüzey, ölçü, dok.""U, renk, v.s.) ek 

olarak özel değer, öğe ve ölçütler kazandırmaktadır. Burılar ise, estetik heykel varlığına 

farklı boyutta katılımlardır. 

Her tasarım bir varlıktır. Sanatçı, cansız maddeye "ruh üfleyen" 

kişidir.(kandirısky). Cam heykel ise, doğrudan malzemesindeki değşken ışırnası, 

panltılan ile, canlı bir tasarım gibidir. Bu carnın, gelecekte hep dirimli, canlı bir 

varoluşunu sağlar. 

Cam. ışımalan ile, alışılmış net sınır, kenar görünümlerini ortadan kaldırır. 

Böylece. seyTedenin görsel belleğindeki donmuş imgeler kesintiye uğrar ve cam hemen 

bir görüntü algısına elvermez.Seyreden, algılamak için daha uzurı zaman ve zihinsel 

çaba sarf eder. Kenarların titreşmesi, parlaması, psikolojik kaymalar, kendinden 

geçmekr yaratır. Böyle sınırsız ama tehlikesiz heykel varlıklaşması, geleneksel 

görüntüden çok farklı. bilyüsel bir bağlanış yaratır. Bu ise camın, heykele sağladığı 

yüksek seviyede estetik bir katılım olmaktadır. Cam düşsel etkiler yaratmaktadır.<< 

Duş düşleme ve görü göm1e ... imgdem; ipleri kopartmak, kişinin önünde açılan ufukta 

yeni demir atma şansiarına sanlmadır.>> (MA Y, R. s. 120) 

Gerçekten. cam ışımalarıyla, canlı renkleriyle, panltısıyla, günlük "opak" 

görüntüleriı1 dışında. cnfes titreşimierin varlık kazanmasıdır. << Tekmum ışığı, 

heyecensız. kişisiz or.ıdalığı her durumda anlatmak içm kullarulır.Sıradan şeyleri, 

sımdan olmayan hir ı~ıkta sergilemek, o alevin canlı esrarı ve varoluşun açıklanamaz 

harikubdcliğini ilan etmek demektir.>> (Algının Sınırları ) 

Cunun bir sıradı.ş ı ışıltılılığı, onu, "hayal sunan malzeme" niteliğiıle ulaştırır. 

Parl:ık. saf. ı~ıklı renkler. mitoslar da, inanç dünyalarında hep "'öte dünya ve tanrısal 

akm"' sayılmıştır. << Parluk.saf renklerle ışıyan sanat eseri, uygun şartlarda kişmm 

akimı. öteki tx:Hgekrc göti.irme yctcncğindedir. Parlak. saf renkler, özel bir tür güzellik 
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almalan nedeniyle hayale aittirler.>> (AJgırun Sınırlan) Cam malzemenin büyüleyici 

etkis~ bu niteJ..il...""te bulunmaktadır. 

Kısac~ Eski bir geçmişe sahip olan carnın, heykelde kullanınu camın çok 

özel değerlerine. öğelerine ve ölçütlerine farklı bir çıkış, oluş kazandırmaktadır. Ayrıca 

cam. heykel tasanmlanna, yukanda belirtilen özellikleri bir üst katkı olarak 

vermektedir. 
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