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Mimarlık, boşluğun ışık içerisinele yaratılması satıetıclır;

Cam tasarımı, ışığın boşlukta yaratılması ssııatıdır.

(Jeff Goodman]

İnsanoğlunun cam yapmayı ne zaman keşfettiği kesin olarak bilinmemek

tedir. Ancak camı bugünkü anlamıyla olmasa da kendine yararlı olacak şe

kilde kullanmaya başlaması camın keşfinden çok daha eskilere dayanır.

Cam ile ilgili yayınlar, camın tamamen bir rastlantı sonucunda keşfedildi

ğinden bahseder. Tarihçi Pliny'in camın bulunuşuna ait olarak naklettiği öy

kü şöyledir: Denizeilikle uğraşan Fenikeliler, kamp kurdukları sırada, yak

tıkları ateşin külleri arasında parlak, saydam cisimler olduğunu görmüşler

dir. Camın bu şekilde tesadüfen bulunduğu kabul edilmektedir.

İlk camın yapılmış olabileceği yerler arasında Anadolu, Mezopotamya ve

Mısır'dan bahsedilir. Kurkjian ve Prindle (998), bilinen en eski sentetik

camların birkaç bin yıl önce, M. ve G. Payton da (976), M.Ö. 3000 yılların

da Anadolu'da yapılmış olduğunu belirtmektedirler.

Cam kalıntıları daha çok Mısır'da bulunmuşturve bunların yaklaşık olarak

4000 yıllık bir geçmişe dayandığı tahmin edilmektedir. İlk cam eserler de

koratif amaçla kullanılmışve özellikle Mısır'da boncuk yapımı ön plana çık

mıştır. Mısır'dan sonra camın Roma İmparatorluğu döneminde üretimi art

mış ve cam yapımı Avrupa'ya yayılmıştır. Cam ın şekillendirilmesinin geliş

mesinde en önemli rolü oynayan faktör M.Ö. 1. yy'da cam üt1eme çubuğu

nun keşfi olmuştur. İlk düz cam Roma'da üretilmiş ve Roma İmparatorlu-



ğu'nun parçalanmasından sonra Avrupa'da cam ustaları birbirinden kop

muştur. Böylelikle yeni yeni üretim ve teknolojiler doğmuştur.

Camın pencere olarak kullanılması fikri, icadından 2000 yıl sonra Roma dö

neminde ortaya çıkmıştır. Pornpei'de bulunan bronz pencerelere 30x60 cm.

boyutunda camların yerleştirilmiş olması bunun bir kanıtıdır. Romalılar'ın

kuzeye yayılışı bildiğimiz anlamda camın gelişiminde önemli rol oynamış

tır. Cam endüstrisi; Shone ve Rhine eyaletlerinde Suriye ve İskerıderiyeli Ya

hudi ustaların çalıştığı atölyelcrde gelişmiştir.

CamcılığınAvrupa'da yayılması cam teknolojisini geliştirmiş, bileşim ve de

kor tekniği yönünden önemli gelişmeler gerçekleştirilmiştir.Sanayi çağının

başlamasıyla cam üretim teknolojisinin gelişimi de hızlanmıştır. Avrupa'da

öncelikle zamanla oluşan cam şişe ihtiyacını karşılamak amacıyla cam pre

si kullanımına geçilmiştir. Bu tekniğin kullanılmasıyla birlikte camın pence

re, kapı ve mobilyalarda yoğun bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. Aynı dö

nemde AmerikalıColburn ve Belçikalı Fourcault, şerit cam çekme yöntemi

nin patentini almışlardır.

Cam endüstrisinde, 1952 yılında Alistair Pilkington'un camı sıvı kalay üze

rinde yüzdürrneye başlaması ile cam üretiminde devrim yaşanmıştır.

1960'lardan beri, seri cam üretiminde kullanılan bu yeni yöntem, gelenek

sel üretim çeşitlerini neredeyse saf dışı bırakmıştır. Yüzdürülen camların,

şerit halinde çekilmesiyle birlikte, günümüzde de daha önce hayal bile edi

lemeyecek ebatlarda ve her yerinde eşit kalınlığa sahip cam üretimi gerçek

leştirilmiştir. Aralıksız süren 'float' cam teknolojisi, gelecekte de gelişimini

sürdürecektir. Günümüzde farklı renk tonlarındaki cam üretim reçeteleri,

farklı amaç ve özelliklerdeki camın üretimi, aralıksız olarak ilerlemektedir.

Talebe bağlı olarak cam üretiminin artırılabilmesindeen önemli rolü, belki

de cam fırını teknolojisindeki gelişmeler oynamıştır. Önceleri cam, düşük

kapasiteli pota fırınlarında üretiliyordu. 19. yy da cam üretimi, Fredetik ve

Wilhelm Siemens kardeşlerin rejeneratör fırını ve cam havuzunu ve Be

iwez'in cam soğutma fırınını icat etmeleriyle birlikte, cam üretimi endüstri

nin büyük bir dalı haline gelmiştir. Bu yenilikler, üretim zamanının kısalma

sını ve kesintisiz cam üretimini sağlamıştır. Tüm bunlar, camın daha ekono

mik hale gelmesinde etken olmuştur. Camın bu şekilde ucuzlarnası, mima

rideki kullanımını yaygınlaştırrnıştır. Cam üretimi ve cam üretim teknoloji

lerindeki gelişmeler, farklı ihtiyaçlara daha uygun pencereler elde etmek

için hızlı bir gelişme göstermiştir.

20. yüzyıldaki yapı malzemeleri arasında en çok gelişenlerden biri camdır.

Cam hem iç hem de dış mekanlarda kullanılmaktave bu kullanım alanları

na hergün bir yenisi eklenmektedir. ışığı mekana taşımak amacıyla cam, ilk

aşamada yoğun olarak pencerelerde kullanılmıştır. Le Corbusier; "Mimarlık



tar ihi bize; gün ışığını ağır engellerin arasından gcçirrucn fn lutmeven çab a

s ın ı g ösrermlşrir . Bu çaba da pencerenin tarihi dir. " diyerek , güneş ı .::;;ı ğı ve

mekanın il işkisin i açıklamıştı r.

Cam günümüzde, her mekanda sın ı rsız kullanı ma sahip bi r malzeme duru

mundadır ve a rtık kullanım alanı yalnız pen ce reler değildir. Gelişen tekno

lo ji ile birlikte özellikle mima ri alanda. hemen hemen bütün uygulamalar 

da yer almaktadı r. Günümüzde ca m. ileri derecede modern yöntemlerle.

yüksek oto masyem sisemleriyle bilgisayar kontrolünde, kalitel i ve büyük hi r

hassasiyetle üretilmektcdir. Eri şilen bu nokta. düz cam kullanımının başla

i şyerler i , fabrikalar. tren istasyonları gih i halk a açık modern binaların d ı ~

cep helerindeki uygulamalarını do ğrudan etkilemiştir.

Camdan dı ::;; yüzeyde faydala rıma d ü ş üncesi, Antik Döne m'de moza ik tek

niğin in . dekoratif amaçlı olarak . hem iç hem de dış mek an duvarla rındaki

kullanım ı ile ka rşrlaşunlahili r. Bu dö ne m mozaik eserlerinde ptşmtş to prak

ve mcrme r parçalarının yanısı ra cam ve fark lı me tal parçaları da here be

rinde kullanmaktaydı. Bu malzemeler bi rleşt i rilerek. yerlerde, duvarlarda ve

haua pencerelerde se mbo l. resim ve geometrik desenler oluştu rulmaya baş

lanmı ş tır. Böylece moza ik ile kaplamınş duvarlar. resiml erin sergilcnmcsi

için birer ara ç ve bu sayede: sanat ve gü zelli ğ in ha lka yay ı lmasında da etki

li olmuşlardır. Aynı zama nda bu olgu, duvann ge rçek mal zeme özelliğin i

kayberrircrck . gürsel yanılsama yoluyla hafiflcm esin i de sağlamıştır. Bu an 

lamda sanat ve güzelliğe ha k ett iği değer verilnuşu r .

Ca III ın mimari mekan ile ilgisi, 19. yüzy ı l ın oıuzlu se ne lerinde başlayıp , ay

nı yüzyılın son la rına dek süren Vikto rya n Dönem'de te krar o rtaya çıkm ış

tır. İlk kez İngiltere 'de me yda na gele n End üstri Denimi'nin getirdiği teknik

gel işim. binaların çe-lik ve camda n oluşmasın ı mü mkün ha le get lnuişt lr .

Böylelikle kış bah çeleri ve vera ndalar bu düne min mimari çizgisini oluştu

ran e n karakteristik yapı lar olarak or taya çıkmışt ı r.

MO. 4.JY. dan ka/ma
mozaik.
(solda)

M.S. 2.yy. aif mozaik
(ortada)

Viktoflan DOnerneait
kış betçeeı.



Kristal Saray, 1851.
(solda)

Kristal Saray. 1952.
(sağda)

18'51 yılında Cıystal Palace binas ı, daha öncekilerden tamamen farklı ola

rak , prcfabrik yapım yöntemleriyle. tüm duvarlan camdan oluşturulmak su 

ret iyle meydana getirilmişti r. Mühendislik karakteri ağır basan bu bina, Jo

seph Paxron tarafından ta sarlanmış , Londra'daki fuarda sergilenmiştir. Bina ,

elde edilen tecrübeler zincirin in bir sonucu o larak, be lli bir doğrultuda ge

li şen teknoloj iye karşı verilen savaşın bir eseri olmuştur. Bu mimari form 

da , o dönernde mümkün olabilecek her kısım camdan meydana getirilmiş

ve yine o dönem şa rt la rı nda elde edilebilecek en geniş ebatlardaki camlar

kullanılmıştır. Cam ve çeliğin yarattığı karakteristik ağ etkisi , tüm dünemin

özelliğini oluşturmuş ve daha sonra Sydcnham TI iIl\~ nakledilen asıl Kris

tal Saray ne yazık ki 1936 yılında yanarak yok olmuş. günümüze dek ula

şamamıştır. İk incisi aynı amaçla, yüz yıl sonra tekrar inşa edilmiştir. Cam

teknolojisindeki ilerlemeyle doğru orantılı olarak, ikinci yapı da ilkinden

boyut ve te knik olarak farklı tasarlanmıştır. 19. yüzyıldaki hu orjinal ava n

gard lıina , tasarımıyla çe lik konstrüksiyonlan camların arkasına gizlenmiş

olan yapı, modern gökdelenlerin öncüsü olmuştur.

Son yüzyıl süresince, sadece yeni üretim yöntemleri izlerierek. cam fiyatla 

n ciddi anlamda ucuzlarmştır. Böylece cam, kolaylıkla eld e edilen bir yapı

malzemesi haline gelmiştir. Diğer taraftan binaların cephelerinde pencere

lerin kapladığı alan, duvarlara oranla artmıştır. Du durum, camın özell ikle 

rinden tamamen faydalarunanın öğ ren i l nuş olduğunun bir kanındır. Cam

kelimesinin bazı farklı özelliklerdeki malzemeler için veril en ortak bir ad 01-

New York'ta Seagram Binası.

1958 Mies van derRoM
(so/da)

Hiroszima Gökdeleninin
tasarımı Mies van derRohe.

(anada)

Te/ford 'da bir bina cephesi.
(sat da)



duğu unutulmamalıdır . Malzemeye uygun bir kullanım da anca k doğru ta

sa rım ve yar ım yö n temlerin in se çilmesiyle mümkü nd ür.

Camın perde göreviyle gökdele nle rde ilk kez kulla nım ı Mies Van Rohe ta

rafından tasarlanmıştır. Bu fikirle birlikte camın inşa a şamasında kullanıla

bileceğ i yeni yo llar ortaya konmuş ve cam. modern bina yapım malzeme

leri arasında ilk sırada ye r almaya başlam ıştır.

Tamamen cam ile kaplı gökdelenler te me lde 20. yy. mimarisin in tanımları

dır. Cam, bir yandan dek or iş l evini g ör ürken, diğer taraftan da sanki yo k

muşcasına bir izlenun uyandırabilir. Gelen ışığı yansıtır ve gökyüzün ü. bi

nala rı . arutlan , şehir ışrklanm , caddelert. insanla rı, ağaçla rı bu saydam per

dcnin ardından a çık ça g ö rıncmizl mümkün kılar. Cam , kendi yans ımasının

arkasına gizlen rnekre , bir bukaleıuun gihi çe vres inde ki yery üzü şekillerine

uyum sağlayarak bunların renk ve şekline bü rünmektedir. ller gün her sa

at , her yıl he r mevsim, yen i moda ak ı mları ve gelişen yeni yapı birimleri ilc

birlikte değişir. Dışarıdan bakıldığında cam ile kaplı duvarlar maddesell ik

lerini kaybetme ktc . camı tasa rımın temel kozlarından hir tanesi ola rak kul

lanarak, bu sisteme prati klik ve fonksiyoneilik katmaktadır.

T amamen cam ife kaplı

mustakil ev tasarımı.

(solda)

Indianapolis'tecam
kaplı üstgeçıt.

(ortada)

K omşu binanm çstısınasn

gökdelengörünümu
(sağda)

Çevren in d üzg ünlü ğü. mimari gereksinimleri , çelik ve cam yapılarıyla birbi

rine bu ka dar çok benzeyen b inalara ç ıkınulı dekorlar eklenerek bu nesne

lere , diğerleri nden ayırt edici öze llik kazandmlmışur . Son yıllarda bazı hol

d ingler, sanatsal tasanma verdikleri önem i arttırmakta, binalarma dış deko

rasyon öğeleriyle ke ndi kimliklerini kazandıtarak diğerlerinden farklı bir şe

kilde tanı mlanmaların ı amaçlamakta ve b öylelikle mode rn gel işime katkı

sağ larnaktad rrlar.

He ykeller, çeşmeler. yeni aydınlatma elemanla rı ve camdan anıtsal formlar,

modern mimarin in iç mekan tasarımında ünemli bir yer tutmaktad ır.

Cam sanatçıları ve mimarla r da teknolojik buluş ve gelişmelere kayıtsız kal-



GOkyijIünün cam duvardaki
yansıması.

(solda)

Dale Chıhu/y vi! James
Garpenter ' çemömsm"

1971Rhode ts/andSchool.
Providence_

(sagda)

ma uuşlur , en düstr iyel ca m tabakaların ı sanatsa l nhjelere dönüştürme imka

nın ı ku llanmışla rdır. G ökdclcnlcrtn rahatsız edici durgunluk l ar ı . çe vrele ri ile

sanatsal bir bağ kuru lmas ı nı gercktinu işn r . Sanal, bil im, tek n ik ve te knolo

ji ile ortak olarak başa rılı bir gdiş i m gö stermiştir.

Var ola n nesn e yi neredeyse maddesellikten uza k la şuran şeffafhk üzelliği ile

ca m, tüm ku şak cam sanatç ı la rı nı etkilemişt i r. Canurt çerceve ve konstr ük

siyonlardan ayrılması, yeni teknolojinin tanııılmasından önce m üm kün o la

mamışur. Yeni yapılarda devasa boyutlarda canı plakalar kullanılmaktadır.

Konstrüks iyon ne kadar cok. cam ne kadar az g örünürse , binanın içi de dı

şına ne katlar uygunsa , ob jede va rılan çözüm o kadar modem sayılmakta

d ır. Ayrıca, bunun d ışında ca m, yüz yı lla r sü res ince hizmet ettiği ası l am a

cında n u zakla ş tmlmış . an cak hina ve iç mekan dekorasyonları ile bağımsız

hale gelebilmişti r .

Şeffa fl ı k ve aynı zamanda ı şığı yansıtma üze l liği , cam ma lzeme ile çevre sin

deki nesn eler arasında üzel bir gerilim yaraıma ktadır . Sanarçnun baş la tti ğı

diyalog o nsuz devam etme kte ve cam, sadece yara t ıc ısının yü klcdi ğ i bağım

sız ve nesnel bakış açısından kurtu larak ken di hayatını yaşamaya başlamaktadır .

Mimarl ı kraki bu yönelimler bir bu çuk yüzyıldan beri a ra lıksız o lara k sür-

Uluslaıarası Federal
Mahkeme Binası Phoemx,

JamesCarpenter, 2003
(solda)

TosMoMod tsrsımden

tasarfanmış dieroic cam.
(sağda)



mekted ir. Savaş sorırası d önernde ulaşılan seviyede anık de,"boyutraki t<..'111

perlenmiş ca m plakalar. ( e lik iskelet olmaks ızın duvar. hatta kap ı vaprmına

imkan vermektedir. Suni vapıştmcılar . konstrüksiyon elemanlarının ca ma

vapıştmlmasmda geni? ver bulmuşlardır.

Endüstriyel yo lla ü rcu lm iş büyük boyutlu Ye yüzeyin her verinde aynı özel 

l iği g österen camın ilk ku ll a nımı. altmış lı yillarda sarıatta yerin i al maya baş

kumş ıır. O yıllarda Chi hulv. km lgan ve kısa ömürlü malzeme lerle uza y hoş

luğunu şck i l l cndi rmck ı cvdi. james Cupent er ilc birl ikte buz. ca m "e ı ş ığa

dayal ı cnstelasyonlar ynratnuş l a rd ı r. Son raları Ch il ı u ly . daha çok " boş l u k ta

heyk el' ile ilgilenerek. yete ne klerin i ilcrletmis ve şaşırtıcı derec-ede gCı zel

obj clcri ile ünde gel en ca m sa natçıla rı arasındaki ye rini almıştır.

Carpcrue r. tasarımla rı nı geleneksel ca m boyam.ı sa na tı ile b i rl eştirerek , mo

dern mimarid e kullanm ıştır , İ ç mekandaki dekoratif obj elerdcn, b ina yüz le

rindek i heykelsi ay rı ntıla ra kadar. her şcyi lam ine ca mda n yapm ıştır. vtc r

diyen basamaklarını. tavunları ve tüm k ısımları camdan tasa rlauuş t ı r . Form-

Konser Bması Çarısı

Sr.Pau/. Mmessota
James Carpenter. 2000

(so/da)

·'8ozet" Dale Chihufy 1991.
(sarda)

Roma Balili/r.ası tsvsm
Narcissus Ouagliara 1998.

(solda)

'"AmericanOrigins"
Adan HI/ang 1996.

(satda)



Paravan, JeffGocdman
(so/da)

Pasa)dacamtavan,
Ausfra/ia. (ortada)

"Rosenum"
çnnstıne Triebsch Halle.

(sagda)

la rı mode rn mimariyi tam aml ayacak zc rafett edir. Üç boyuta dayana n şeki l 

leri bina konst rüks iyonu ile uyum sa ğ laıuakıad ı r . çoğu ke z tasarunlarını.

d ierole ca nu n, ış ığı farklı şek ilde kırarak ya ns ıt ması özelliğinden fayda lana

rak oluşturmuştu r. Polarizc cam la rın sade. geometrik formları ilc iç mekanı

müthiş bir şek i lde dek üre edere k. gün ve me vsimler'le birlikte değişen özel

o rtamlar yara tmaktad ı r, Carpertc r'in ça lışma tarzı ıuodcmc yakın. zorlan

maksızın \ 'C' özgür d ü ş üncelerle , maddesel kısıtlamala r olmaksızın tasartan

mış yap ı l a rdı r.

To shiko Mori de mode rn aynı zamanda ya lın ve kesin tasa rl anm ı ş cam

formla rı ol uştu rmaktad ır. Bunlar, son te knoloj i kulla nıla ra k , mim ariye uya

cak şek i l de çok dikkatlice seçilmişlerd i r ,

Chihuly, lY8ü'lerde g ösıeri ş l! es erlerini ofislc rc , resro ta nlara. kütüpha ne le re

ve al ı şveriş merke zle rinin içlerine yerleşti rerek , mekanla rı şck i l lcndirmeye

devam etmişt i r. Adım ad ım hcvkel dekorasyonla rından sıy rı l a rak . pencere

ve tavanlar g ibi mimari e lemanlar. birbirle rini n içine geçerek ış ığı renklen

d irir s üzmeleriylc , hayran l ık uya ndırmış l a rdır. 13u şekilde karanu ğm içinde

anca k ha yal veya rüya ilc kıyaslanabilecek kada r gerçek ö tesi o rta mlar ya

rau lmış ur. Sanatçı tarafından tasarlanan tavanl ar . iç mekana o kadar baskın

şekilde etki etmektedir ki. mekanı ası l yaratıp tanımlayanın bu tasarnnlar ol

duğu söyleneb ilir. Chihuly'nin renkleri inanı lmaz b ir sekilde yanyana ge ti

r i ş i , mode rn ca m ve mima ri sanat l a rının il crledi ğ i yeni yö nü göste rmesi aç ı

sından önemlidir. Fak at bu şek i lde kimi zaman cam tasarım ı , mimariyi ke n

di ne bağımlı ha le ge tirmektedir. Bu yüzden d ir ki, i~' mekanın o rgan ik özel

likteki nesnelerle bir likte kendi başına yaşamaya başlaması , a hşrlnuştn dı

şında daha etkin hale gele rek binanın kararlı yap ısın ı ikinci plana itmektcdir.

Narcixsus Q uagliata da , bugünün imkanlarını değerlendirerek renklerıdiril

miş cam ça lışa n, cesu rerli cô zümle riru mimari ö ze llik ve modern te knolojiy

le birleşt i ren ko rkus uz bir "rcnkçivdir.



Cam ve rengin başku bir ~ekilde değerlendinliştni. Arlan Huang' ın henzer

siz cam tuğlalannda görmckıcviz . Kimi zaman Çin kahgrafisi ile zenginleş

tirilm iş transparan ve opalc 'cam taşları' şeffaf camm içine girerek ışık ve

renkten bir duvar yaratmaktadırlar. Fakat duvar, sadece iç mekanın deko

rasyonunu meydana get irmekte; cam tuğlalar üzerine yazılı şi ir, tarih ve

isimlcn n ara satırlarında Amerikan topraklarındaki tarih , kültür ve sanatın

kaynaklarına yönelik arayış okunmaktadır. Bu çalışma daha ilkokuldaki.

kültür geliştirme misyonu y üklenen, aynı zamanda mimariyi renk , şekil ve

hoya ile zengmleşuren çocuk oyunlarını ve çizimlerini hat ırl.ırmaktadır .

Aıtistik düşüncede benzer fakat daha estetik olan Kanadalı jeff Goodman

da eserlerinde ka lıpra şekillerıdirilmiş cam kullanmaktadır. Elde ettiği cam

dan tuğla larındaki ayrıntılada uzay, heykcl ve bunların metafizik alanla rı

arasındaki dengeye u la şmaya çalışmaktadır . Rölvcf oluştu ran şeklin mima

ride i<.,~ k ısm ı dı~ kısımdan ay ı rmasın! önermekted ir. Bunun yanısıra da, sa

nat cahşmalannın oluşuınıarı arasındaki gorccclili ğc d ikkat etmektcdir.

Canun çevresiyle olan etkileşimi ve aynı zamanda bağ ımsızhğ ı: her ikisi de

cam heykcl ilc mimaride kullanılan cam a rasındak i ince sınıra işaret etmek

tedir. Carnın bina işlevini tamamlayan ve ona ke ndine has özellikler yük-

K/aus Jensen. Hannover
2003.

(solda)

Commere/al Bank, Prag
Martin Karel 1998.

(sağda)

ACM, NewYork
Marian Kare/1995

(solda)

Dülı Ssrsn, Venedik
Mar/an Karel 1996.

(ortada)

Amsterdam, Mar/an
Karel1991

(sat da)



Prag. Marian Karel 1994.
(solda)

EdCörpertenrer1994.
(ortada)

"Egitimli Bank"
Howard ben Tre2001.

(sa/da)

EXPO. Sevilla V/adimlr
Kopecky 1992

(solda)

Su Deposu.
Barcelona Jean Nouvel.

(ortada)

tscnnsws.
Stephen Antonakos

(sagda)

leyen bir tasarım malze mesi o larak kullanımı so n yüzyılırı son yirm i sene

sinde daha da ilerlernişıir . Büy ük hold ing le r. sanata destek vererek binala

rını öne (ıkaracak en cesur ınsa runlart elde elmek icin birbirlenyle adeta ya

rışır durumdadırla r . Ca rnm modern mim ari elema nı o larak k ullamlması mo

dası . Birl eşik De vletler'de başlayıp , oradan tü m dünyaya y. ryı lnuş ur. Gene

b ir kültüre sa hip sayılabilen Avus tura lva'da. geleneksel k öklere bağlı ol ma

yan yeni şaşırt ıc ı projeler daha ço k Amerika lı ya Cıa Avrupal ı rasanmctlara

uiuir. Böylece k öklü bir kültürde farklı bir gelişme ortava cıkınısur. Fakat

bunun yanıs ı ra Avrupa geleneği nden tamamen uzaklaşm ı ş hircok bina

oluşturulmu ştur. Baze n bu bina lar. çev rele riyle kıyaslandık l :ırında insanı te 

d irgin edecek hiçi mele ye ni mimari varatıklara d ö nüşmektedirle r .

Eski ile vcnt. iç ile dış m intari arasındaki il etiş im i devarn cu ircbilcn e n ta

runnuş mimarlardan bir tanesi Çek sanatçı Marian Karcl'dir . Ondaki ı şrltıvı

fark ederek. kendi se~'( iği yo lda ilerl emes ine izin ve re n Sta nislaw Li

benskyn in atölye sinde eğitim görmüştür. Gen ç sanarcının düşü ncele ri, seri

üre t im yöntemleriyle elde edilen cam plakalar etra fında uçuş r uaktaydı . 1\1a

rian Karcl . bu tarz camların yapıda kullanımının birçok yolu olduğunu ve

canu n. sanatı dışa vurun mimari öğelerden hir tanesi haline gelmesiyle bir

cok imk ana sahip olduğu halde. bir lik te ye rennce et kili kullanılmad ığını

düşü runckteydi. Böyle ce . hem ile ri gö rü şlü bir sanatçı . hem de bir mimar

haline gelmiştir. Onu hir uzay heykclurası ola rak nite lendirmek mümkündür,



Günümüz cam plakalarında kullanılan malzemenin

uzay ile ola n I xığl anLl sı. eserin sınırsız olmasına o lanak

vermektcdir. Onu çev releye n doğa olay lan ve bunların

geometri, teknoloji V L: malzeme tercihi, objeleri kmlgan

hk l a ri yl . ı çevreye uyarlanmış . sunrlanam.ız bir hayal gü 

cün ün ürünleridir . Yarau-otun güı.:ü. öz-ge l iş im ihtiyacın 

dan doğar. Doğa ile mimarlı k arasındak i mücadele ise

bu amaca ul a ş mak için bir yo ldur. Bu yüzden ya rau cı h

ğı b.ısmakalıpla r içeri sine hapsolıuanuş . taze ve heyecan

vericidir . Ayn ı nede nle sana t ı . formun sanığı ve ifade

zenginliği ilc ş aş ı rtmaktad ı r .

San at konusundaki kanarnsal düşünce hiçimi. onu ya

rat ıcılığın öy le hir noktasına getirmektedir ki; o rada cam

ile ccvrc st. iç ve d ı ş mekan . dekora tif mimari c. ı m ile ba 

ğımsız heykc l. ohjcnin maddcselliği ile ı~ığın maddesiz

liği arasındaki fark. şekil \'C renklerin gölgeleri ile yan

sımalar kavbolmaktadır. Parçaların saltip olduğu ge

o mettik formlar. san.uçnun. ku lland ığı malzemenin şef

faf Ve yans ıtıc ı öze ll iği nden faydnlanmasm a imka n ver

mekıcd i r . Düz. eğik çizgile r camı böl me ktc ve bunun

devarnında ı~ığı bicimlerıdirnıckıedir. Bunu izleyen ı şı 

ğın bi çimlendirilmesi n ..ya çevrenin yansıtılması. hir şe

kilde Marian Karclin pa rmak izidir di yebil iriz . Yaratılm ı ş

objeyi maddesel dünyadan illüzvon dü nyasına t asımak 

tad ı r. Sa natç ı kuşkusu z ki, ca m sa natının mima ri ile ba 

ğ ımsızl ıklarının sınırında gelişen il i şkilerinin ilerlcvece ği

yeni yöne uc işaret etmektcdir.

Ed Carpentcr. modern ta rzda ki mimariyi a lı ş ı luuşm d ı

ş ı rıda ki bir tar zda gel en ek sel ca m boyam a yö n te m le ri Ve

modern cam ile birleştimu ş tir. Uygula mala n. b inalarm el

değmemiş do ğa il i k lan. onlara dekorlar yük lemeden sağ

lamakta olan . ı şık ile oynayan ve bazen tesadüfmuş gi

hi iı,: me ka na dekorat if hir özellik kazandıran. me kan a

ye-rleşt irilmi ş korıstrüksiyonlarcbr. ilk bakışta bun lar h i

na yapıs ın ın bir parça sı ola ra k a l gr la n.ıbilirl e r . il,; me ka

na . sade. çok iyi seçilmiş Ye belirl i mimariye uygun eş 

siz bir görünüm kazandırırlar. Bunlar. cam sanatının en

ıı,,' noktasındaki sadcli ği temsil e tmektedirler ve Ch i

hu l y'rıin sanat ifadesinin tam ka rşı sında du rurla r.

Camın mimari ile o lan ilgisi Ve birbi rleri ni nas ı l cı ki le

d ikle ri ko nusunda yap ı lan çalısma la r çok fazladır. Bu iki

"Tamamlanmam ış Kare"
Lal ol/aStephen Antonalıos 1984,

"Işılı Dalgası " Hay Kmg 1996,

Iseome Havu/am·Seattle.
ünde Bealimon!2003,



"Işı/tı Helezon/ar" Ray King 2001

Sergi Salonu-Manchester, Amber Hiscot! 2001.

'tmpensr Tıyatrosuönyüzü. liverpool. Martin Donlin 2004

alanın belki biraz daha serbest bir ilişkisi. Howard Hen

Tre'nin eserlerinin çizgis ini oluşturmaktadır. iç ve dış

mekanı kolon, anıt veya banklar gibi birtakım güçlü ele

marılarlu desteklemektedir. Bunlar çevreyi insanlarla

dost bir alan haline getirmenin yoludurlar. Bu ayn ı za

manda sanat ilc yapı arasındaki ilişkiye de iyi bir örnek

tir. Uygulamalarının varoluş alanları, içinde bulundukla

rı mekanlardır diyebiliriz. Buna rağmen, farklı mekanlar

da da var olabilecekleri inkar edilemez.

Benzer davranış ları Çek Steperi Pala ve Zora Palova.

Vaclav Cigler veya İsviçreli Claudia von Funckc 'de de

gözlemleyebiliriz. Bu alanda ç alışa rı . burada isimler i sa

yılamayacak kadar çok cam sanatçe-i vardır. Bu tarz bir

eğilimin, cam sanatının mimari ilc hirle.',?tiği geniş alan

daki varlığına işaret etmek yerinde olacaktır.

Bu bağlamdaki farklı ilişkiler, kuşkusuz Kanadalı Eber

Iıart Zcidlcrin tasarımlarında da ortaya konulmaktadır.

Cam sanatında yarattığı muhteşem eserler modern b ina

tasarımı için ona ilham vermektedir. Avm zamanda Karl

Shantz ile ortaklaşa çalışarak mimariden esinlenip yarat

tığı antik mimariden erkilcnmiş. son deneysel teknoloji

leri de ku llanarak, cam objclcr üretmiş ve şehirsel tiyar

ro nun canlılık etkisini ayakta tutmaya çahşnuşur. LCı)

teknolojisi ile yapılan canı piramit, sanatın doğal . insan

çevresinden bağımsız haldeki özüne ulaşma çalışmala

rından bir tanesidir ve uygarlığımızın takip ettiği yolu

göstermektedir. Bilim, kültür ve bunlar arasındaki ilişki

lerin metafizik yansımalarını işaret eder.

Mimar Jean Nouvcl, bina taxar rrnlann t, a l ış ı lmış gökde

len tarzını aşacak biçi mde yapmaktadır. Camdan kulele

ri, b irçok mimara güre teknolojik imkanlar ve yapı

konstrüksiyonlarının sınırlarında yer a l ır. Bunlar, temel

fizik kuralları ve mimari gelenekleri aşmış g örünmekte

elirler. Yeni çağa uygarlık gel işiminde herhangi bir çe

kineeleri olmadan girmekte ve yirmi birinci yüzyıl ııı ima

risi için yen i hir yön işa ret etmektedirler.

lviimaride tamamen farklı b ir gelecek tasarısını bize

Amerikalı sanatçı Stephen Antonakis'ui eserleri göster

mektedir. Tasa rımlar. neon ile boşlukta resim yapmaya

dayanmaktadır. Bina girişleri, pasajla rı evrensel kodlarla



renkli h ir şekilde şehir hayatının da ha kolay

Iraurlanacak nokıalanna i ş aret etmektedi r.

Başka bir Amerika lı sanatçı olan Ray King, b i

nayı yeni alanlar yaratmak için bir araç olarak

kullanmakta ve kullanım amacı güt meyen

formla r, etkileyici boyutlara sahip laıubalar ta

sarlayurak camdan duvarlar. labircrulcr, ve de

vasa tavana asılı düzenlemeler yaratmaktadır.

Aynı zamanda, geleneksel boyama cam yön

teminde deneyimli olmakla bera ber, eserlerini

daha çok görsel amaçlı, tek başına durabileri panel veya duvarda asılı ola

bilecek res imler olarak tasarl amak t adı r. Eserlerini incelerken, hunla r ı n

gerçeklikle bağlantıs ını kurmak kim i zaman zordur. Sanater çoğu kez,

vapışkanın olduğu katmanda hologramlı fo lyonun yer aldığı lanıine cam

ile birlikte ta rif edilerneycek ışık k ırılmalarına sebep olan d icroic cam kul 

lanmaktadır. Eserlerinde cam güne~ pilleri ve lazer hologramlarından ve

parçaların konstrüksiyon vcrlcştinnclcrinde neredeyse fütürist tekriolo jile rlc ,

bilirnde bu anlamda erisilmiş en son noktadan tavdalanmaktadır.

Güvenlik amacıyla lamine edilmiş ve halkın kul larurnına açılmış olan et 

kileyici cam duvar çalışmalarının her gün bir yenisine rastlanabilir. Linda

Beau mont'u n eserleri Seattle Havaalanı'nda alışılmadık bir ortam oluştur

maktadır. Devasa cam panellerinde ipekbaskı yol u ilc üretilen resimler

yoğun bir şekilde ış ıklarıdınlarak iç mekandaki baskın eleman haline gel 

mektedir.

Bu tekniğin, geleneksel cam boyama yöntemini takip eden adım olduğu

görülmekte ve Ambcı- i Itscou'un eserleri de bunu doğrulamaktadır. O ,

mima riye benzersiz bir şeki l de "eski zamanlar" tarzın ı vermeye çalışmak

tadır. Canılar. suluboya uygulamasını hatırlatacak şekilde, üflenmtş antik

tabaka cam parcalannın üst üste gelmesiyle oluşturulmuştur. Pro je, perı

ccrcyi mimar i eleman olarak ta nım lamaktad ır. Bu ve benzerleri durumlar

da camın geleneksel elde boyama tekniği , zorlukları, çok yüksek ma liyet i

ve seri üret ime uygun olmayışı gibi sebeplerle gözardı edilmektedir. Ancak

tabi ki boyanmış lamine pencere camını fark 

lı şekillerde i şle rnek de mümkündür.

Ma rti ri Donlin . kendisin i geleneklerle sınır

lamayan ve onların mirasçısı olmaya niyetli ol

mayan bir sanaıcıdır. Onun uygulamaları, tck 

noloji ve estetiğe karşı birer meydan oku

madı r. Tasarımlan . cam malzemesinin kul 

lanım ı ve şeh irsel a lan konusunda serbest

Ost Geçit. Manchester
Martin Donlin 2002.

Hava/imam. Hong-Kong
KarlHeinz Traul 1999



Cam Resim Volksbank.
Paderoom. taöus

/(ammererRoftweil.

fakat cesur kuralla ra dayanmaktadır. Çağ daş tasarı m

larının eski binaların kendi içlerinde taşıchklau znlıga

yoğunlaştığı sövlcnebilir.

Saklı olan ın mode rn estetiği. öd ün s üz "c korkusu z bir

şe ki lde gelenekse l kahnu mim arisin in üzerine inş a et

miştir. "t an in Donlin , eserlerini mimar ini n d ı~ mekan

lan nda sergilcyerek bir karşı duruş orta ya koymaktadır.

Fakat Karl-Heinz Trau t, gerçekleşt irdiği ç a l ış ı na l anru .

çevreyi oluşturan binalardan faydalanarak meydana

getirme..k ı edir . Gene llikle bunlar. halkın ort ak kullan ımına açık bi na la rdır .

Sanatçı eserlerinin e nd üstriyel iç mekanını da ha ca n lı hale getirerek . onlara

ö zgün insani boyutlar yüklemektedir.

Cam boyama res m i. gel e ne ksel yöntemlerle de ya pı lab ilir. Tobias Kanı

me rer Ro uweil'a ai t ola n canı duvar resimler i. mim ariden bağıms ı z ı n sannun

ö ne mli örne kleridi r. Bina ile olan ba ğlantısı tek teknik pro blem ola rak

g örünme ktedir. Fikrin nesnel olarak değer görmesi , sanat galer isinde res im

sa lın a lınması ile k ıyaslanabilir . Elbcuc cam sanatının mimari ile ilgil i a n

latılan tüm akınıları. girişhucinln tercihlerine bağlıdır n ..o na göre see ilmektedir.

Kuşkusuz baz ı uygulama la rın a slında mim ari ile b ire b ir bağlantılı .

bazılarının ise daha az ilgili olduk l a rı söylenebil ir. Asıl önemli o lan, cam

sanatçı s ın ın haya l gü cü nün mim ariye etk i etmesi veva lam te rsid ir. Bu

saye dc ki ge l i şim . her iki dal da da inanı l maz derecede hızlı o lmak la birlik

te , arala rındak i bağı da ha da gü çlendirmekte ve bu i nsanoğluna

mede niyeti n gelişim aşamasma katıkl ığın ı hissettirmck ıed i r,
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