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Camm bir c;:ok talllmlYla kar§lla§tlabilir, bu talllmlar ic;:inde en kapsaml1lann

dan birisi, ISltlldlgl zaman yuksek derecede aklcll1k kazanan, aklttldlkc;:a ve 

sogudukc;:a katlla§an, en sonunda da durgunla§an inorganik bir sistem1, ta

lllmlamasldlr. SOzcl.ik anlaml olarak cam, Ong. glass) silisli kumun soda ve 

potas katllarak ergitilmesiyle olu§an saydam ya da yan saydam, malzeme

dir c. .. )2 

Cam yaplsl ozelligi ile de ilginc;: bir maddedir ne tam bir SIVI ne de tam bir 

katl olarak talllmlanlr. Cam, elle tutulursa sert ve durgun bir etki yapar. Kl

nlganl1g1 nedeniyle de sert bir yere vurulunca kml1r. Boyle olmakla birlik

te kimyaCllar "ic;:inden su ic;:tigimiz kabm kendisinin bir SIVI oldugunu"3 

soylerlcr. 

Cam, silisyum dioksit ve maden oksitlerin bir kan§lmldlr. Fakat cama aS11 

ozelliklerini kazandlran onun atom yaplsmdaki ilginc;: durumudur. Cam, ne 

tam bir slvldlr; ne de kristal yaplh gerc;:ek bir katldlr. ikisinin arasmda yer 

alan c;:ok ozel bir konumdadlr. Boyle bir konumdaki malzemeye, katlla§ma 

derecesinin altmda dondurulmu§ bir SIVI talllmlamasl yapllabilir. Camm ic;: 

yaplsl ozel arac;:larla incelendiginde; diger katllarda bullman atomlann duz

gun kristal dizili§ine sahip bulunmachgl gorUll.ir. Bir benzetme yapmak ge

rekirse; camdaki atomlann dizili§i, bir slVlda oldugu gibi rastgeledir. Fakat 

bir anlamda SIVI olarak nitelendirdigimiz cam c;:ok klvaml1dlr. t§te bu ned en-

1 ECZaClb3§J Sanat Ansiklopedisi, s.312 

2 SOMENGEN, Olgu Gozboncugu Renklerinin Seramik ve Cam Tasanmmda KullaJumJ, (Anadolu Oniversitesi Sosyal 

Bilimler EnstitUsii Yiiksek Lisans Tezi, 2004), s.5 

3 KOCOKERMAN Onder Cam SanatJ, (Tiirkiye l§bankasJ KiiltUr Yaymlan, 1995), s.20 
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Ie de yen;:ekiminden etkilenmez ve ald1g1 bi<;:imi korur.4 

Cam bir maden olarak tammlanmasma ragmen onu diger madenlerden aY1-

ran <;:ok onemli belirgin bir fark vard1r, a da "erime noktas1" de gil , "yumu

§ama noktas1" olmas1d1r. t§te bu onemli ozelligi nedeniyle eamm i<;:inde bu

lundugu ortamm lSlSl arttmhrsa gittik<;:e daha <;:ok slv1la§lr ve aklClhk kaza

mr. A<;:lk<;:a gorUleeegi gibi eamm bu durumu, <;:ok degi§ik yontemlerle bi

<;:imlendirmeye, ufleyerek §i§irmeye elveri§li alan noktas1d1r. 5 

GorUldugu gibi cam farkh bir maden farkh fiziksel ve kimyasal yap1ya sa

hip bir malzemedir ve camm tarihi ineelenirken, bu farkh yapmm dikkate 

almmasmda fayda vard1r. 

Buyuk patlamadan bu yana 4,5 milyar Y1ld1r dogal eamm var oldugu bilin

mektedir. Kuvars minerali magmatik yolla §ekillenerek volkanik bir kaya<;: 

olan obsidisyeni meydana getirir. Dag kristali ise yine kuvarsm metomorfik 

yolla olu§mu§ haline denmektedir. Bunlar magmatik, metamorfik yolla yer

kabugunun olu§umu slrasmda meydana gelen ve olu§umu devam eden do

gal camlard1r. Dogada daha <;:ok obsidisyene rastlanmaktad1r. Obsidisyen 

genellikle siyah, koyu ye§il renklerde olup, volkanik bir cam tipidir.6 

tnsanoglu dogal cam1 ke§fettikten soma, daha oneeleri <;:akll ta§lan ve kaya 

par<;:alanndan yaptlg1 el aletleri ve silahlan dogal camdan yapmaya ba§la

m1§tlr. A ynca bu obsidisyen denilen dogal cam parlak, <;:ekici goruntilsun

den dolaY1 sus e§yas1 yap1mmda da kullamlm1§t1r. Yans1tma ozelligi alan 

obsidisyenin yuzeyi duzeltilip parlatlld1gmda ayna gorevi de gormektedir 

ve tarihte ayna olarak kullamld1g1 bulunan kalmtllardan anla§1Imaktad1r. 

Fulgurit denilen diger dogal cam tipi ise <;:ok ilgin<;: bir yolla, kuma Y1ldmm 

du§mesi sonucu, kumun eriyip camla§mas1 ile olu§maktad1r.7 

Bilindigi uzere do gal cam dLinyanm varolu§undan, zamanm ba§langlCmdan 

bu yana var olmu§tur. Fakat suni, yapay eamm ilk olarak nas11 ve ne zaman 

yaplld1g1 hakkmda kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda en yaygm ve kabul 

edilen bilgi, Ramah bir tarih<;:i olan Pliny'in hikayesidir. Pliny'e gore, M.b. 
5000 Y1llannda Suriye'ye ta§lmaClhk yapan tiearet gemisindeki Finikeli de

nizciler, sahil kenannda bir kamp kurarlar ve yemeklerini yukleri alan so

da bloklan uzerinde pi§irirler. Geceyi orada ge<;:iren denizciler sabah uyan

d1klannda kullerin i<;:inde parlak cisimler gor(ir. Kum ve soda kan§arak ve 

ate§in etkisi ile cam1 olu§turmu§tur.8 GorUldugu gibi burada ilk suni eamm 

M.b. 5000 Y1llannda yaplld1g1 savunulmaktad1r. Pliny'in hikayesi <;:ok ku<;:uk 

4 KO~OKERMAN, Onder Cam SanalI, (Tlirkiye l§bankasl KUltlir Yaymlan, 1995), 5.21. 

5 KO~OKERMAN, Onder Cam SanalI, (Tlirkiye l§bankasl KUltlir Yaymlan, 1995), 5.21. 

6 UZUNER, Bilgihan Bulunu§undan Oflemeye Uygulamah Cam Teknikleri, AKANTA~ (lnkilap Kitapevi Yaym Sanayi ve 
TicaretA.~., 2004), 5.5 
7 UZUNER, Bilgihan a.g.e., 5.5 
8 http://www.glassonline.com/inioserv/history.html. 2007 



aynntllar dl§mda aym olmasma ragmen, farkh bir kaynak camm ilk olarak 

Mlslrhlar ve Finikeliler tarafmdan 1.0. 2. yuzYllda uretildigi soylense de, Me

zopotamya'da bullman ilk cam orneklerinin tarihi, 1.0. 3. yuzYlla dayan

maktadlr, bilgisini verir.9 

Suni camm ilk olarak ne zaman uretildigi tartl§maya a<;:lk blraklhp, farkh iki 

kaynakta ge<;:en tarihlere de yer verilerek toparlanacak olursa, ilk kaynak; 

"Arkeolojik buluntular, bazl cam boncuklann 1.0. 4 binden itibaren imal 

edildigini, cam kaplann ise ilk olarak 1.0. 2 bin in ortalannda kendini gos

terdigini belirtmektedir. Son Ylllarda bu konu uzerine <;:ah§anlar cam malze

menin Mlslrdan once Kuzey Mezopotamya'da ozellikle Hurri-Mitanni bol

gesinde yaplldlgml one surmektedirler. Bir<;:ok yazltta bize cam yaplmml ve 

cam yaplm re<;:etesinden bahsetmektedir."lO bilgisiyle M.O. 4000'li ylllan i§a

ret eder. 

Literatlir tarandlgmda kar§lla§llan en eski tarih ise M.O. 5500'dur. 11k cam 

orneklerin M.O 5500 tarihine ait oldugunu savunan kaynakta, "Cam ins a

noglunun ke§fettigi ve urettigi en eski suni maddelerden biridir. ~imdiye 

degin arkeolojik kazllarda bulunan en eski cam urtin M.O. 5500 ylllanna ait 

olup, Mlslr'da bulunmu§tur. Daha sonraki aSlr ve yuzylllara ait bulgular ise 

bir hayli fazladlr, orne gin Mlslr'da Firavun Amenotop'un cam gozu 

(M.0.4000). Ancak daha sonralanna ozellikle M.0.1500 ylllanna ait Ml

slr'daki bulgular bir hayli fazladlr; bu donemde cam sanatl Mlslr'da muhte

melen en parlak devrini ya§aml§tlr."l1 bilgisine yer verilir. 

Gortildugu gibi suni camm ilk olarak ne zaman yaplldlgma ve yaplm tek

niklerine dair kesin bir bilgi ve kamt olmadlgl i<;:in bu konuda yapllan yo

rumlarda tarihler farkh verilebilmektedir. 

Camm tarihsel surecindeki, cam §ekillendirme teknikleri incelendiginde bu 

tekniklerin iki slmfa aynlabilecegi gorulmektedir. Bu slmf1andlrmada §ekil

lendirme ko§ullan goz onune almdlgmda, iki ayn uretim tipi belirgin ola

rak aynlmaktadlr. BaZl cam §ekillendirme yontemleri camm bulunu§undan 

bu yana, fmnda kahplar araClhglyla ve uzun sure<;:lerde yapllmaktadlf. Di

ger §ekillendirme yontemlerinde ise, ak1§kan haldeki cam fmn ve ocak dl

§ma pkanhp, goturUlerek, anhk ve dogrudan yonlendirmelerle bi<;:imlendi

rilmektedir. Bu iki ayn cam §ekillendirme teknigi Fmnda Cam ~ekillendir

me Teknikleri ve Serbest Cam ~ekillendirme Teknikleri olarak tammlanabilir.12 

Cam §ekillendirme tekniklerinde yeni bir smlf1andlrmanm yapllmasml sera

mik kokenli bir sanatp olan Heykeltra§ Henri Cros'un 1850'li Ylllarda Pate 

9 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettiklerinizlindex.php?kategori_id= 5&soru_id= 5050, 2007 

10 http://antikcamlar.sitemynet.com/mantislid8.htm, 2007. 

11 http://www.geocities.comlkimyaciyimlcevrevekimya/cam.htm. 2007. 

12 UZUNER, Bilgehan a.g.e. s.26. 
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de Verre teknigi ile cam heykeller yapmas1 saglam1§tlr. Pate de Verre tek

nigi, Fmnda Cam ~ekillendirme Teknikleri kapsammdaki tekniklerden birisidir. 

Pate de Verre 
Pate de Verre, Frans1zca kokenli bir kelime olup, bu teknik Tlirk<,;:e kay

naklarda cam hamuru teknigi olarak ge<,;:mektedir. Bir <,;:ok cam teknigi gi

bi cam hamuru tekniginin temelleri de Mezopotamya'da atllm1§tlr. Fakat 

glince! ismi olan Pate de Verre, bu slcak cam teknigini dirilten FranS1Z sa

nat<,;:llar tarafmdan 19. yy. sonlanna dogru verilmi§tir.13 

Bu teknigin yap!ll§lm k1saca ozetlersek; Cam hamuru tekniginde kullamla

cak camlar, termal §oka ugrat1larak (lSltlhp soguk suya atllarak), makine ve

ya bir alet yard1m1 ile kmlarak, ku<,;:uk par<,;:alar haline getirilir. istenilen bo

yuttaki cam par<,;:alar bir elek yard1m1 ile ayn§tmhr, baz1 uygulamalarda cam 

macun haline getirilip §ekillendirmesi yap1hr, daha sonra kahpla birlikte f1-

nnlamr. Bu uygulamada elde edilen i§ler genellikle granUl §eklinde, doku

lu yuzeylere sahiptir. Diger bir Pate de Verre uygulamasmda ise, cam k1-

nklan kahp i<,;:ersine yerle§tirilerek fmnlamr ve cam kmklannm tam olarak 

kayna§tlg1, tamamen dolu bir yuzey elde edilir. 

Pate de Verre §ekillendirme tekniginde kullamlan cam par<,;:alann boyutu 

ku<,;:uk oldugu i<,;:in, §ekillendirme a§amasmda ve fmn i<,;:ersinde lSI etkisin

den dolaYl i§lerin bi<,;:imlerini korumakta zorluklarla kar§1Ia§1Im1§tlr. Bu zor

luklar Pate de Verre teknigi i<,;:in kahp sisteminin geli§tirilmesini saglam1§tlr. 

Kahp sistemi ile §ekillendirmede kullamlan cam par<,;:alar, baglaYlCllar yard1-

m1 ile kahp yuzeyinde veya kahp i<,;:erisinde §ekillendirilerek fmna kahp ile 

birlikte konulmu§ ve §eklini muhafaza etmesi saglanm1§tlr. Dik formlarda 

tek tarafh destek, camm §eklini korumaya yetmedigi i<,;:in <,;:ift tarafh destege 

ihtiya<,;: duyulmu§ ve cam1 hem i<,;:ten hem d1§tan destekleyen kahplar yapll

m1§tlr. 

Pate de Verre teknigi uygulamalan slrasmda dikkat edilmesi gereken nok

talar vard1r. Bunlardan biri kullamlan cam par<,;:alann boyutudur. "Cam ha

muru yonteminde kullamlan cam par<,;:alann boyutu, fmnlama i§lemlerinde 

lSI a<,;:lsmdan olduk<,;:a onemli aynntllar olu§turmaktad1r. Par<,;:alann boyutu 

kU<,;:Ulduk<,;:e camm ergime lSlSl yukselmekte, buna kar§m cam formlann say

damhg1 azalmaktad1r. Birim alanda kLi<,;:uk cam par<,;:alannm saY1smm artma

Sl, camlann kayna§ma yuzeylerinin art1§1 anlamma gelmekle birlikte, birle§

meyen ve matl1g1 artlran yuzeylerin de artmas1 anlamma gelmektedir."14 

Eger daha parlak ve saydam bir i§ isteniyorsa termal §okla kmlm1§ cam par

<,;:alan tercih edilmelidir. Termal §okla elde edilen cam par<,;:alan ko§eli ola

rak kmlmakta ve birle§me yuzeyleri s,:ogalarak daha parlak ve saydam i§ler 

13 http://www.warmglass.comlpate_de_verre.htm. 2008 

14 UZUNER, Bilgehan a.g.e. 5.63. 



elde euneye olanak .'tagJamakwdlrlar. 

13azl k .. lynaklarda Inee i)l1\'ar Pate de Vern: obrak da tanllnbn::tn uygllla

malarda, k(i~(ik cam parcalannm ?ekillendirilmesinde kar~lla~ilan gliciukler

den dola)'l, baj:(laYlcJiara ihliya, dUYlllmu~tuL 13aglaYICl olardk doj:(al yaplS

tmellar kullal1llabilmekle birlikrc gene! obrak arap zamk] su ile scyrehile

rek Gllll kmklanyla kan~tlnilll lS \Ie halllur klyamma getirilcrek kullanllml$llr. 

I3ll tcknik 19. yy. sonlannda I lenri Cros"t1I1 GI 111 I maclin h:.i1ine gerirerek 

yapllAI CJm heykeller i1e yeniclen gilncielllc gell11i~ \'e bazl sa nat<; dan d~l bll 

konllda denemelcr yapmaya ybnlenclirl11i~tir. Albert Da1110llSSe, Georges 

Dcsprct. Francois Decorchcmcnt. Gabriel Argy bu dbnemin Pate de Verre 

teknig,inde bncmli di~cr sanalcila nndan hir kaCldlc Bll sanat~~lIar saycsinde 

hu tcknik yenitlcn gOnciellle geririlmi~ ,'C gel i ~tirilll1i~tir. 

Uygulamalar 

~ekil 1 de toz halindeki cam pan; .. :~lIann kahp icerisinde 'e kaltp yOzeyinde 

~ckillendirilmesi gosterilmckrcdir. Cam pan:alan, .sll \'e arap zarn.kl karl.SI-

1111)'la hamllr halinc gctirilerek flrca ,-eya s ivri lI(lu aletler ya rciulll ile t;ekil

il:ndirilme yapdmaktaci lL 

6ncelikle, i,s lizerinde r6lyef ola rak Clkacak ohm kaltr )'lizeyindeki girinli 

bblLirnJer. istcnilcn renkte cam par<.:abnyla doldllruillf. Sonra r6l yefi olu.',?tll

ran cam klnklanI1ln lizerine i~in iskclctini Olllt;llIran ana klsl11m carnian d6-

~enerek sekillencl irmc :l!>amasl ramamlanlr. Sekillendirmc i.}lcmi bilirildikten 

sonra kallp ,in pa,-(.",lI is<: kapatJiarak fmm ycrleslirilmek i~in ham hale getirilir, 

Fotogratlarcia da gbrCtldligli gibi kaltbm hir parcaslnda pozitif. cligerincle ne-

Reslm I 
Pate de Verre kaflplarlfldakl 

;ulluf II/$/mlaflfl cam 

hamuru lIe dolduiulmasl 
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Reslm2. 
Kafrp yilzeyrndekl fukur k,s'mlafln 

doldurulmasll$leml bllllklen sonra Iske/eli o/u~tu{an ana lilslm 

~eklllendlflimesl 

Reslm4 

$eklllendirme 1$lemlmn 
brtmli hair. 

Reslm 5. 
Kahbm flfrnlferrsmdekl 

gorunul/I 

ReslmJ 
Oilz yuzeylr hI{ kalrp Iferrsrnde 

ielilllendrrme 1$leml. 

gatif oimak lizerc hir kilil sistemi \'al"(lIr. Kilit shtemi. 

kalih1l1 ust par(aSlI1111 cam pan.:alanna hatill1C Y<lpal"

ken heriungi bir kayma oi rn"ISII1 I engellcr. Kahp list 

parcasl lizerine i11tiya( clllYllilirsa aglrllk k()Ylllarak 

has1I1c arumlahilir. 13u i::;lem sonrasmoa kaltp pisirim 

i<.'in hazlrdu· H": flrlna ku)'ulabilir. PiSiril11 csnas1I1da 

clikkat edilmcsi gcreken oncmli hllsll~lardan hirisi de 

fml1l11 temiz olm:lsldlr. Bu fmnm ()mrlinu uzahr \c fi

nn armo:-.ferinin (emiz 01m<1s1I11 sa~.1ar. 

Pi~irme esnasmcla. kahp kahnh~t, cam parcalanllln 

1311e boyutu \'e kompozisyollu ftrln lSI diyagramll1da 

etkili olmaktac.hr. ~ekil 6'da cam par(:llanllll1 \)O)'Utll 

\·c kompozisyol1l1l1c.bn kaynakJan;)n crime farkt gi)

rtilmektedir. Oikka1 edilirse tllrllnClI rcnkli h()ltim er

gimb dllrumc.b OiliP klrml7.1 h()lOm granDI scklini ko

rlll11l1~rur. KaJtp kahnh}1;1 antlkca finn ISIS I vera mak

sunlllll dereccdeki bekleme sL"tr<:...,i arttll"1lmalicitr. 

Stand,,,, hir bhp kalmhgl kulianarak kahp kalmhgl-

11111 fmn diyagramllla etkisi tahmin edilehilir \'t' daha 

\'crim1i sonllc:iar elde edilebilir, 

FJrlnbnma islemi bit<:n Lirtinlerin soglltllimasl (tavlan

l11asj) diger Isil i::;leme tabi tutulan tekniklerde oldll

gu gihi Pate de \'ern: lekniginde de onemliclir. BlI b

iern c;Jmda gerilim \'e t:lIlsiyon oI1l::;m~1.""1111 {)nleyerek 

call11l1 ~'aliamaS1l11 \'e kmimaSllll engcller. 



Reslm 6 
Cam BiJlilmil Ogren'i 

(allimasi. 2006 

Reslml. 
Cam B()lumu ()grenel 

(a/'imas,. 2001 

~ .. ..- . 

-,.. , 
~1, 
~ .. 

/ 

Resim8 
Cam BiJ/umu Ogrenel 

(allimasi. 2001 

Pate de Verrc icin finn lSI diyagrallu OIU.,luru lma:-'l, isil1 hli)'liklligOne. kaiJ

hlJ1 kaltnltgu13 , ca ll1lJ1 llirlinc \'e hoyuluna ghre degi~iklik g()sterehilmdae

dir. rakat huradaki en de~ i ~ken a~amalarcbn ikisi. kurulma \"e s()~lItJlla asa

masl(lir. Pate de \ 'eITe uygulamalannda , kurullll:l sO resi kallb1l1 nem o ranl 

na . ..,ogulm:.l sliresi d e ca m klitles inil1 bOyliklOgOnUn artm<Jsma . par~ilel ola

rak aJ1t1nitr. Sogutma a~amaslJ1da fmn a tmosferi oda s lcakllglOa geldiginde 

kaiJp fJJ"Jncian Clkanlm:.ldan once bir s life daha heklenmelid ir . COnkO fJJ"1n 

ISISI dO~se bile fmn i<;er:,inucki cam i ~ daha ),liksek s ica kltkbrcla olahilir. 

Ocb s lGtkilglll<l gelcn aiel ka l1 p dikkalli hi1" ~ekilde cama zarar \errncden 

kmhirak <; lkaJ11hr. j..; Ozerincleki al<;1 parca ian , su vcya ~II CI (,'()7licli sollisyon

lar yardlllllyJa temizlL'I1Crek Pale de \ 'erre teknigi ile yapLlan <"'ai1~ma hiliril

Illi~ o lur (~ekil ..... -fO. 

Resim 9. 
Cam Bolilmli Ogrene! 

(allimasl. 2006 

Reslm 10 
Thomas RMCPH££ 
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Pate de Verre tekniginin diger bir uygulamasl, cam kmkIannm kaltp i<;eri

sine doidurularak veya fmn is,:ersinde bir hazneden kaltba aktttlarak yapII

dlgl yontemdir. Eu yontemde fmn lSI diyagrammm maksimum derecesi 

maksimum sure de bekleme suresi, digeri yonteme orania fazia oimasma 

ragmen i§leyi§ a§amalan genel olarak yakmdlr. Fakat bu uygulama bis,:imin

de cam kmkian tam aniamlyia kayna§lrlar ve eide edilen i§ler, granul do

kusu oimayan dolu yuzeylere sahip ve daha parlakttr (~ekil 9-10). 

Sonus,: olarak Pate de Verre teknigi farklt gorunumierde ve iki veya us,: bo

yutlu cam urunier eide etme olanagi sagiayan bir tekniktir. Cam §ekillendir

me teknikierindeki avantajIanndan dolaYI, ozellikie cam heykel veya u<; bo

yutlu cam s,:ah§maIannda sanats,:IIar tarafmdan tercih edilen bir tekniktir. 
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