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AÇIKLAMALAR 

ALAN  Seramik ve Cam Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Cam 

MODÜLÜN ADI  Tiffany Vitray Deseni ve Cam Kesimi 

MODÜLÜN TANIMI  

Tiffany vitray tekniğine uygun ölçekli desen hazırlamak, 

deseni uygulama boyutunda büyütmek ve desene göre 

Tiffany vitray tekniğine uygun cam kesimi yapmak ile 

ilgili öğrenim konularının anlatıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 
Temel Teknik Resim ve Temel Desen modüllerini 

baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Tiffany vitray tekniğinde desen ve cam kesimi 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Yeterli ortam sağlandığında Tiffany vitray tekniği 

temelinde desen, cam kesimi ve yapım aĢamaları 

hakkında bilgilerinizi yapılandırarak amaca uygun özgün 

Tiffany vitray deseni hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tiffany vitray tekniğinde, uygulama alanlarının boyut 

ve niteliklerine göre hazırladığınız ölçekli proje eskizi 

çizimlerini, renkli desen teknikleriyle ya da bilgisayar 

desteğiyle renklendirerek sunum yapabileceksiniz. 

2. Küçük ölçekte hazırladığınız kurĢunlu vitray desenini 

eskiz kâğıdına uygulama boyutunda (1/1) büyüterek 

yapım resmini (uygulama projesini) çizebileceksiniz. 

3. Proje desene göre tekniğine uygun hazırladığınız 

karton kalıplarla cam kesimi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Vitray uygulamasına olanak veren donanımlı 

atölye ortamı, yeterli ortam sıcaklığı ve aydınlatma, cam 

atölyesi, desen, bakır folyo ve cam 

Donanım: Vitray uygulamasına olanak veren donanımlı 

atölye ortamı, beyaz ince karton ve aydınger kağıdı, renkli 

camlar, cam keseceği, cam pensesi, cam törpüsü veya 

rodaj makinesi,  cam form, turnet, tiner, temiz bez, bakır 

folyo, cam kalemi, cetvel, karton, silgi, yağlı kağıt, bant, 

kurĢun kalem, gönye, falçata, gazlı elmas, rodaj makinesi,  

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Arkeologların yaptıkları kazılarda sığınmak amacıyla kullanılan yapılara rastlanmıĢtır. 

Ġnsanlar, bu sığınaklarda ıĢığı ve havayı alabilmek için delikler açmıĢlardır. Günlük ve 

mevsimlik hava değiĢimleri yüzünden tamamen ya da kısmen bu delikleri çeĢitli gereçlerle 

örtmeye çalıĢtıkları görülmüĢ, bunun için de taĢ, alçı, ahĢap ve madenden parmaklık ve 

kafesler; yine ahĢap, maden, deri, kumaĢ vb. malzemelerden kapak ve panjurlar 

yapmıĢlardır. Böylelikle yağmur, kar, rüzgâr, toz, duman, sıcak, soğuk, hayvan ve 

böceklerden korunmuĢlardır. 

 

Ġlerleyen zamanla birlikte estetik duygusuna sahip kiĢiler, çeĢitli geometrik Ģekiller 

kullanarak değiĢik örneklerle, motiflerle, materyallerini geliĢtirerek düzenlemeye 

baĢlamıĢlardır. Saray ve köĢklerde değerli ve aynı zamanda ıĢık geçiren taĢlar kullanılmıĢtır. 

(elmas, zümrüt vb.).  Böylece vitray ortaya çıkmıĢ, ilkel ve öncül örnekler de doğmuĢtur. 

 

Tiffany vitray, camın kalınlığına göre cam parçalarının çevresine bakır folyo sarılarak 

parçaların, uygun tekniğe göre birleĢtirilmesi sanatıdır.  

 

 Günümüzde Tiffany vitray giderek önem kazanmıĢ, özellikle iç mimaride daha çok 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Gerçek Tiffany vitray yapımı, fazla emek ve zaman isteyen 

zahmetli bir uğraĢtır. Teknolojik geliĢmeler ve insanların yaĢadığı yerleri, çevrelerindeki 

objeleri güzelleĢtirme çabaları, bu alanda kendisini yetiĢtirmiĢ genç ve donanımlı eleman 

ihtiyacı doğurmakta ve her geçen gün artmaktadır.  

 

Bu modülle, bu tekniğin ilk aĢaması olan Tiffany vitray tekniğine uygun ölçekli desen 

hazırlama, deseni uygulama boyutunda büyütme ve desene göre cam kesimi yapma 

becerisini kazanacaksınız.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında Tiffany 

vitray tekniğinde, uygulama alanlarının boyut ve niteliklerine göre hazırladığınız ölçekli 

proje eskizi çizimlerini, renkli desen teknikleriyle ya da bilgisayar desteğiyle renklendirerek 

sunum yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 Tiffany vitray tekniğinin, tarihten günümüze uygulama alanlarını araĢtırınız ve 

bir sunum hazırlayınız. 

 Tiffany vitrayın desen özelliklerini araĢtırarak inceleyiniz. 

 Tiffany vitray tekniğinin uygulandığı binaları geziniz. Yaptığınız araĢtırmaları 

ve yaptığınız çalıĢmaları inceleyerek sınıfta arkadaĢlarınız ile tartıĢınız  

 

 

1. TĠFFANY VĠTRAY TEKNĠĞĠNE UYGUN 

ÖLÇEKLĠ DESEN HAZIRLANMASI 
 

1.1. Tiffany Vitray Tekniği Tanımı Kullanıldığı Yerler  
 

Cam süsleme sanatı vitray, diğer bir deyiĢle cam resim sanatı Ġngilizce, stained glass; 

Fransızca, vitrail; Almanca, glasmalerei diye adlandırılır. Renkli ve beyaz camların bir 

kompozisyona göre kesilerek kurĢun, alçı, vb. maddelerle birleĢtirilmesinden oluĢan cam 

resimleridir. 

 

Cam süsleme sanatı da ilk önce Doğu Akdeniz'de baĢlamıĢ, ilk örnekler yapılmıĢtır. 

Roma ve ilk Hristiyanlık dönemlerinde kullanıldığı bilinmektedir. ilk vitraya IX. yy. Roma 

sanatında rastlanır. Gotik sanatıyla birlikte paralel bir geliĢme göstermiĢ ve geniĢ bir 

kullanım alanı bulmuĢtur, 1200 ve 1236 yıllarında Chartres Katedralindeki 7000 m2‟lik bir 

alanı kaplayan vitray süslemesi Orta Çağ mimarisinin ve cam üstüne yapılan resim sanatının 

en büyük ve önemli örneklerindendir. Bu mimari, baĢta Fransa olmak üzere Almanya, 

Ġngiltere, Ġtalya ve tüm Avrupa‟da ses getirdi. 1300‟lü yıllarda Antonio da Pisa adlı Ġtalyan, 

vitray sanatına ait ilk kitabı yazdı. Kitabında cam kesim teknikleri, camın renklendirilmesi, 

kurĢun tekniği anlatılıyordu.  

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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   Resim 1.1: Vitray örneği        Resim 1.2: Vitray örneği     Resim 1.3: Vitray örneği 

 

Resim 1.1: Saint-Denis Katedralinde XII. yy. vitrayıdır.  Fresk ve mozaikler gibi 

vitraylar da resimli kitaplara benzer. Bunlarda sık sık kutsal tarihten evrelere yer verilir. 
 

Resim 1.2: Bir vitrayda anlatılan ġarlman‟ın hayat öyküsü Chartres Kadedralinin 160 

penceresi XII. yy.da 2.600 metrekare renkli camla süslenmiĢtir. Bu, bütün vitray sanatının en 

baĢarılı örneklerinden biri sayılır. 

 

Resim 1.3: Paris‟te, Notre-Dame Katedralinin güney yüzündeki gülbezeklere bir örnek 
 

12. yüzyıldaki vitray tekniği hakkında, Papaz Theophile gereği kadar bilgi 

vermektedir. "Cam, dere kumundan ve nebati maddelerden elde edilen potasla yapılıp 

madenî maddelerle renklendirilir. Bu camlar gayrimuntazam (kalınlık bakımından) olduğu 

gibi içinde hava kabarcıkları olabilir, soğutma iyi yapılmadığından ufak çatlaklıklar da 

(krakle) bulunabilirdi. Cam, iyice kızdırılmıĢ havyalarla kesilir ve eritilip dökülür. Rende ile 

yuvası açılmıĢ kurĢunlarla birbirine tutturulurdu." Vitrayın doğuĢ sebebini açıklayan bu 

sözlerin özü, vitrayın kullanıĢ amacının bozuk düz pencere camlarının tamir edilmesidir. 
 

Büyük cam parçalarının dekorasyonunda cam, ana (birincil) malzemeyi teĢkil ederken 

küçük boyutlu süs eĢyası ve mücevher yapımında çeĢitli metalik folyoların üzerinde ikincil 

bileĢen konumundadır. Bu ikincil uygulamayla yeni folyo teknikleri geliĢtirilmiĢtir (Resim 

1.4). 

 

Resim 1.4: Bakır folyo çalıĢması   
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Gerçek Tiffany vitray yapımı, fazla emek ve zaman isteyen zahmetli bir uğraĢtır. 

Ġnsanlar yapılarda ıĢık sağlamak amacıyla pencere ve benzeri delikler, boĢluklar, aralıklar 

bırakmıĢlardır.  

 

Resim 1.5: Geometrik pencereler 

Bunlar (pencereler) yapıların cinslerine ve bulundukları yerlerin iklim değiĢikliklerine 

göre çeĢitli biçim ve boyutlardadır (Resim 1.5). 

 

Amerika‟ da New Yorklu ünlü tasarımcı Lois Comfort Tiffany, vitray sanatı için farklı 

bir uygulama tekniği geliĢtirdi. KurĢun çubuklar yerine bakır folyo Ģeritler kullanmaya 

baĢladı. Ayrıca bazı farklı cam türleri geliĢtirdi. Opal, renkli opal ve sedefli camlar gibi 

Kullandığı camlar ve tekniği ile çok farklı aydınlatmalar da ortaya çıkardı. Onun 

çalıĢmalarından birçok örnek taklit edilip uygulanmaktadır. 

 

Eski Amerikan kolonilerinde çok az sayıda olan cam ustaları, ülkedeki 

yetersizliklerden dolayı bu konudaki becerilerden yoksundular. Çoğu Ġngiltere'den gelen 

sanatçıların Avrupa gelenek ve modasını getirmesiyle gerçek anlamda vitrayın ne olduğu 

anlaĢılmıĢ ve bununla ilgili bir okul açılmıĢtır. Amerika, Avrupa'nın savaĢ sonrası sanatçıları 

ve desinatörleriyle kıyaslanabilecek etkili isimlere sahip olmakla birlikte, daha çok vitrayın 

mimaride kullanım yollarını araĢtırmıĢtır. Bu yıllarda Amerika'da renkli camlara yönelik 

canlı ve popüler bir hareket yayıldı. Hareketin verdiği mesaj basitçe, vitrayın zevkli 

olduğuydu. 

 

Tiffany vitraya ismini veren Louis Comfort Tiffany (1848-1933) NewYork‟ta bulunan 

ünlü mücevher mağazasının kurucusu Charles Louis Tiffany‟nin oğludur. Maddi 

bağımsızlığından ve yeniliklere karĢı merakından dolayı birtakım denemelere baĢlamıĢtır. 

Amacı sanat ile günlük hayatı kaynaĢtırmaktı. Bu, onun zamanında normal olmayan bir 

davranıĢtı. Sanat, zenginler içindi, normal insanların gereksinimi olmaktan uzaktı. Avrupa‟ya 

yaptığı bir gezide Chartres Katedralini ziyaret etti. Katedralin muhteĢem, renkli camlarının 

etkisinde kaldı. DönüĢünde hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde, renkli camlar üzerine 

denemeler yaptı. 

 

Ünlü tasarımcı Louis Comfort Tiffany ( Luis Kamfırt Tiffany ), Art Nouveau ( Ar 

Nuvo ) üslübunun en güçlü temsilcilerinden biri olarak cam sanatına önemli katkılarda 

bulunur iken 1875‟te vitray alanında denemeler yapmaya baĢladı.  
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Sanatçı 1880 yılında kendisi gibi çalıĢmalar yapan John la Forge ile tanıĢarak birlikte 

"Favrile" olarak adlandırdıkları yeni bir cam ürettiler. " Favrile" cam, kendi rengi ve diğer 

renklerle yol yol boyanmıĢtı. Renk güçlü idi, ihtimaller sınırsızdı. GökkuĢağı 

görünümündeki bu taĢa "opalescent" bugünkü opalin (ıĢıkları renk renk yansıtan) adı verildi. 

Çok kısa sürede popülaritesi Amerika'dan Avrupa'ya yayıldı. 

 

Louis Comfort Tiffany ( Luis Kamfırt Tiffany ), vitray sanatında farklı bir uygulama 

tekniği de geliĢtirdi. Parçalar hâlinde kullanılan kurĢun çubuklar yerine bakır folyo Ģeritler 

kullanmaya baĢladı. Parça camların kenarlarını bakır folyo ile kaplayarak lehimlemiĢ ve o 

güne kadar kurĢun oluklar içine yerleĢtirilen camın dünyasına yeni bir soluk katmıĢtır. 

 

Tiffany, ayrıca bazı farklı cam türleri de geliĢtirmiĢtir. Opal cam, renkli opal cam ve 

sedefli cam gibi… 

 

Louis Comfort Tiffany, ressamdı ve doğaya tutkundu. Vitray çalıĢmalarını 

gerçekleĢtirirken bitkileri, çiçekleri, yaprakları ve hayvanları en ince detayına kadar 

incelerdi. Kendi atölyesinde yarattığı eserlerde kullandığı ıĢık oyunları ve efektler 

gerçeğinden farksız hava yaratırdı. L. C. Tiffany özellikle, yarattığı aydınlatmaları ile 

ünlendi ve eserleri pek çok kiĢi tarafından taklit edildi. 

 

Resim ve sanat stüdyolarının en iyi camı kullanmak istemeleri sonucu parlak renklerle 

ince zarafeti birleĢtiren yeni bir cam üretildi. Bu camın özelliği merkezinin kenarlara göre 

daha kalın olması ve bu Ģekilde ortada daha yoğun bir renk yaratmasıydı. Bu yeni camın 

kullanımı, kurĢun ara çerçeveleri, kompozisyonun daha önemli bir parçası hâline getirdi. 

Pembe, mavi, altın pembesi ve zümrüt yeĢili gibi güçlü ve canlı renklerin kullanımı resim ve 

sanat vitrayında ayırt edici bir özellik olarak belirdi. Bu cama ise "Jlab Cam" adı verildi. 

 

Amerika'da yüzyılın değiĢimi sırasında en önemli nokta, opalescent camların 

kullanımıydı. Mimari Rönesans, güçlü ve net çizgilerin kullanıldığı ince klasizme doğru 

ilerliyordu. Bu devirde her ne kadar Louis Tiffany, kiliseler için kendine özgü dizaynlarda 

pencereler ürettiyse de kilise vitrayları genellikle Gotik geleneğine bağlı kalmıĢtır. 

 

Amerika'nın Avrupa'daki büyük savaĢa girmesiyle opalescent, cama olan rağbet düĢtü. 

Aynı Ģekilde vitraylarla dekore edilmiĢ muazzam büyüklükte evler inĢa etme coĢkusu azaldı 

ve bunun yerini dıĢ mahallelerde küçük evler aldı. Bu, çok fazla renkli cam kullanımına karĢı 

duyulan tepki ile birleĢince vitray eserleri moda dıĢı ve istenmez olmuĢtur. 

 

Kilise geleneğinin yıkıldığı dönemlerde opalescent camlara duyulan ilgi sona ermiĢ ve 

yeni bir Neo-Gotik stil ortaya çıkmıĢtı. Avrupa'da olduğu gibi burada da resimli kilise 

pencerelerinin tek düze geleneğinin sınırlamalarından kurtulmak için entelektüel ve estetik 

bir hareket geliĢtirildi. Çoğu Hıristiyan olmayan sanatçı, soyut tarz ve sembolizmle 

camlarda, hızla değiĢen dünya Ģartlarında barıĢ ve düzeni anlatan motiflerle kilisede yeni bir 

amacı ifade etmiĢlerdir. Hıristiyan olanlar da bu yeni sanat Ģekli içinde tinsellik konusunu 

iĢlemeye baĢlamıĢlar ve böylece yeni bir vitray kavramı ortaya çıkmıĢtır. 
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Türklerin Vitrayla TanıĢması  

 

Ġslam mimarisine cam, pencere vitrayı olarak girmiĢ; kadeh, sürahi, kandil, tabak gibi 

günlük yaĢantının gereçleri olarak geniĢ ölçüde kullanılmıĢtır. Ġslam sanatında cami iĢleri, 

XII. yüzyıl sonlarında Memluklu ve Eyyubi devirlerinde en parlak devresine ulaĢmıĢtır. Türk 

sanatı içinde camın kullanıldığı, Orta Asya' da yapılan kazılar sonucu ele geçen cam 

parçaları ile açıkça görülmektedir. 

 

Anadolu'ya gelip yerleĢen Selçuklular cam eĢyayı da beraberlerinde getirmiĢtir. 

Selçuklu mimarisinde genelde Artuklularda görülen Ģemsiye denen camlar kullanılmıĢtır. 

Selçuklu yapılarındaki cam iĢlerinin çok iyi geliĢtiği, pencerelerdeki bazı izlerden 

anlaĢılmaktadır. Bu devir mimarisinde cam abidevi yapılarda binaları aydınlatmaktan ziyade 

dekoratif bir güzellik veren Filgüzü desenli, alçı pencereler kullanılmıĢtır. Selçuklularda bu 

iĢçiliğe Revzen denilmektedir. Konya ile BeyĢehir Gölü batısında Selçuklu Sultanı Alaaddin 

Keykubat‟ın (1219–1237) yaptırdığı Kubat - Abad sarayları kalıntılarında, saray odalarını 

dolduran molozlar temizlenirken saray pencerelerine ait, çoğu yuvarlak ve bombeli pek çok 

renkli cam parçası bulunmuĢtur. 1965 yılında Kubat - Abad' da yeniden yapılan kazılarda 

yine bol miktarda mavi, yeĢil, san, kahverengi renklerdeki kalın kenarlı yuvarlak cam 

parçalarının, kalın alçı gözeneklere yerleĢtirilerek vitray hâlinde sarayı süslemiĢ olacağı 

düĢünülmektedir. 

 

Osmanlı cam iĢleri önceleri Selçukluların etkisi altında geliĢip daha sonra kendine 

özgü yeni bir üslup meydana getirmiĢtir. Ġstanbul, fethinden sonra Osmanlıların cam imalat 

merkezi olmuĢ ve cam sanayi büyük geliĢme göstermiĢtir. Cam sanatı Anadolu 

uygarlıklarındaki yapıtlarda da görülmektedir. Elde edilen cam iĢçiliğinin en seçkin örnekleri 

günümüzde "cam"ın tarihi geliĢimi konusuna ıĢık tutmaktadır. Osmanlı Devleti de 

yapılarında cam süsleme sanatını kullanmıĢtır. Cami, konak, saray, türbe vb. yapılarda bu 

sanata rastlamak mümkündür. Avrupa‟da cam aralarında birleĢtirici olarak kullanılan kurĢun, 

Osmanlı yapılarında alçı olarak karĢımıza çıkar. 

 

Resim 1.6: Osmanlı mimarisinde vitray pencere    
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Topkapı Sarayı, ġehzade Türbesi, Süleymaniye Camii, Yeni Cami bunlara örnek 

olarak gösterilebilir. Osmanlılar 16. asırda kendi dinî mekânlarına vitrayı ulaĢtırmıĢlardır. 

Vitray Hıristiyanlardaki gibi dinî temaları iĢleyemediği için Osmanlı camı, dinî mekânların-

da bir süsleme unsuru olarak kullanmıĢtır. 
 

Hat sanatı Osmanlıda fevkalade geliĢmiĢtir fakat vitray teknolojisiyle bütünleĢ-

tirilememiĢtir. Sanatçı, zamanında bunu kullanmak istemiĢse de alçı vitrayla baĢarısız 

olmuĢtur. Fakat hat sanatını kurĢun vitraya uyguladığında çok baĢarılı olmuĢtur. Daha 

sonraları Tiffany tekniğiyle çok daha iyi çözümler bulunmuĢtur. 
 

Ġstanbul'da 500 yıldan bu yana yapılmıĢ olan Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve 

Yıldız Sarayı ile birlikte pek çok özenli bina, bir bakıma, Ġstanbullu cam ustalarının 

pencereleriyle yarıĢının 500 yıllık sergisi gibidir ve 500 yıl önceki ilk camlı pencereler, 

yüzlerce yıl boyunca kullanılacak olan "tepedeki ıĢığı" yaratmıĢtır. 

 

Resim 1.7: Tiffany kubbe                                       Resim 1.8: Tiffany ayna           

Vitrayın Kullanım Alanları : Vitray, önceleri yaygın olarak dinî amaçlı yapılarda 

kullanılmıĢtır (Resim 1.7). Günümüzde ise farklı alanlarda kullanılmaktadır. 
 

a)Konutlarda: Pencerelerde, aydınlıklarda, oda bölmelerinde, 

paravanlarda, duvar panolarında, Resim 1.9‟da görüldüğü gibi abajurlarda ve kapılarda yer 

almaktadır. 

    

Resim 1.9: Tiffany vitraylı abajur                      Resim 1.10: Tiffany vitraylı tavan  
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b) Fabrikalarda: Hizmet binalarında, dinlenme-eğlenme tesislerinde, yemek-oyun 

salonlarında, yönetici, müdür odalarında yer almaktadır.  

 

c) Otellerde: DıĢ mekân ve aydınlatma panolarında, giriĢ kapılarında, lobilerde, 

banyo (Resim 1.8), yemek, eğlence salonlarında, odaların tavanlarında (Resim 1.10), 

aydınlatma elemanlarında paravanlarda kullanılmıĢtır. 

 

d) Ayrıca cami, eğlence yerleri, spor salonları, devlet kurum ve dairelerinde, 

okullarda, sanat galerilerinde, alıĢveriĢ merkezleri, havaalanları, hastaneler istasyon bekleme 

salonları gibi yerlerde kullanılmaktadır. 

 Tüm bu mekânların pencere (Resim 1.11) ve kapılarında kullanılır, zaman zaman 

dolap kapaklarında ve seperatörlerde de kullanılır. Bakır folyo ile abajur, kutu, kafes, pano, 

takı vb. süs eĢyaları yapılabilir. Aydınlatma yüzeyleri gibi eğilimli ve kıvrımlı yüzeyler için 

uygun bir tekniktir.Ayrıca bu teknik ile küresel eserler yaratmak mümkündür. KurĢunlu 

vitray tekniği ile beraber  kullanılabilir. Bakır folyo ile yapılan tekniğe “Tiffany” de 

denilmektedir. 

 

Resim 1.11: Tiffany pencere 
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1.2. Tiffany Vitray Tekniğinde Desen Hazırlama Ölçüleri 
 

1.2.1. Vitray Uygulanacak Alanın Niteliği, Konu, Kompozisyon, Renk, Boyut ve 

Teknik Problemlerin Çözümü 
 

Vitray sanatı gün ıĢığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değiĢimler kazanan bir 

ıĢıklı resim sanatıdır. Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrılan yönü, onu diğerlerinden 

üstün kılan tarafı; aynı kalmayıĢı, ıĢık değiĢimleriyle ya da ıĢığa etki eden elemanların 

değiĢimiyle değiĢik özellikler kazanmasıdır.  

  

Resim 1.12: Doğal ıĢığın kullanımı 

Bir ıĢığın azalıp çoğalması ve bulutların hareketi, hatta vitrayın arkasında bulunan 

ağaçların dal ve yapraklarının veya baĢka cisimlerin hareketi cam üzerinde değiĢik renk ve 

gölgeler meydana getirir.  

 

Yakın yüzyıla kadar vitray sanatı doğal ıĢıktan yararlanmıĢtır (Resim 1.12). 

Teknikteki ilerlemelere paralel olarak değiĢik kaynaklar, özellikle elektrik ıĢığı vitrayın ıĢık 

kaynağı olmasını sağlamıĢtır. Ayrıca hiç doğal ıĢık olmayan yerlerde de vitray kullanılmıĢtır.  

 

Tiffany vitray, daha detaylı küçük parçaların ortaya çıkmasını sağlayan, siyah 

konturları az gösteren bakır folyo sarma yöntemi ile yapılır. Bu yöntemin en önemli özelliği, 

ıĢığı daha fazla geçirebilen geniĢ yüzeyler sağlamasıdır. KurĢunlu vitrayda kurĢun Ģeritler, 

birleĢtirilen küçük parça camların nerede ise kapanmasına neden olurken bakır Ģeritler, 

birleĢtirilen cam parçaların ne kadar küçük olursa olsun camın ıĢık geçirmesini ve ortaya 

çıkmasını sağlar. 

 

 IĢığın Özellikleri 

 

Antik camlar tamamen saydam olduğu hâlde, aletlerin ve kendi iç direncinin doğal 

ürünü olarak karıĢık bir Ģekilde çalıĢılmıĢ tamamen küçük girinti çıkıntılardan ve 

damarlardan meydana gelmiĢ bir yüzeye sahiptir. Böyle her mükemmeliyetsizlik küçük 

küçük kırıcı aynalar gibi etki eder. Eğer etraf camın kendi saydam tonundan daha aydınlık 

veya karanlık elemanlardan meydana geliyorsa renkli cam olanakları oranında bir parlama 

veya titreĢme görülür. Eğer bu yapı cephesinin tasavvur edilen arka fonuna karĢı bakılırsa o 

zaman bu örnekler eĢsiz bir "cam" etkisi meydana getirir. 
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Eski pencereler için tipik olan Ģey, yalnız kurĢun tutucularla ve fevkalade resmedilmiĢ 

kısımlarla belirli kesintilere uğramaları değil çok defa büyük yüzeyinin çizikler ve doğal 

aĢınmalar gösteren ince bir tabaka ile yüzyılların tozuyla kaplı olmasıdır. Renkli camın 

alınan fotoğrafları üzerinde bu, çok az görünür. Böyle bir pencere, saydamlığından ne derece 

kaybettiyse o derece saygı telkin eden ve ağır görünüĢlü bir değer kazanır. Bu, onu teĢhire 

uygun kılan Ģanslı bir rastlantıdır. 

 

Renkli cam pencerelerinin arkasında çatı görüntüleri, ağaçlar, gölgeli ve güneĢli 

duvarlar veya bütün varyasyonlarıyla gökyüzü ve her ne olursa olsun hepsinin pencereye etki 

eden "tek bir eleman hâlinde birleĢmesi", bu konuya eğilen kiĢilerin tanıdığı ve bildiği 

özelliklerdendir. 

 

Cam ne kadar saydam olursa arkasındaki elemanlar o derece çok anlam taĢır ve 

pencere zemine ne kadar yakınsa bu elemanlar o derece çeĢitlilik gösterir. Fakat 

katedrallerdeki en yüksek pencereler de her ne kadar zamanın etkisi altında kirlenmiĢ olsa da 

güneĢin ve bulutların hareketleriyle değiĢime uğrar. Bu nedenle önce bizim "parıldayan" ve 

"görüntü veren" deyimleri arasındaki farkı belirtmemiz ve bunu göz önünde tutmamız 

gereklidir. "Görüntü veren" demek kelimenin tam anlamıyla arkada bulunan elemanların 

cam yüzeyinde görüntü vermesidir. 

 

Bir renkli camın (vitrayın) arkasında ne olursa olsun cam ne kadar az saydam olsa da 

pencerelerin arkasındaki elemanlar daima bir dereceye kadar pencerenin görünüĢüne etki 

eder. Bu etki, Osmanlı alçı pencerelerinde bilinçli olarak minimum dereceye indirilmiĢtir. 

ġöyle ki kafa pencerelerindeki renkli camların dıĢına konan diĢlik, pencerelerin ıĢığını süzen 

bir filtre olurken diğer görüntüleri de yok etmektedir. Ne var ki günlük değiĢimler yine de 

görünüĢe etki eder. 

 

 Doğal IĢık, Yapay IĢık 

 

Vitray sanatı, gün ıĢığı ile doğan ve yine onunla yaĢayan onun az veya çokluğuyla 

değiĢimler kazanan bir ıĢıklı resim sanatıdır. Varlığı gün ıĢığı ile belirdiği gibi gün ıĢığının 

kaybolmasıyla da yok olur. Tıpkı bir güneĢ gibi doğar ve batar. Bu doğuĢ ve batıĢta tan, nasıl 

bir gurup renkleriyle insanı kendinden geçirecek kadar etkiliyorsa vitrayda da öyledir. 

 

Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan, onu diğerlerinden üstün kılan yönü; aynı 

kalmayıĢı, ıĢık değiĢimleriyle ya da ıĢığa etki eden elemanların değiĢimleriyle hayat 

kazanmasıdır. Bir ıĢığın azalıp çoğalması ve bulutların hareketi, hatta vitrayın arkasında 

bulunan ağaçların dal ve yapraklarının hareketi vb. cam üzerinde değiĢik renk ve gölgeler 

meydana getirir. Gün ıĢığına bağlı kalan vitray, bir iç hacim için daha doğrusu içerden 

seyredilen, yapı içi bir sanat olmuĢtur. Görünme gücünü iç aydınlığa karĢı olan dıĢ ıĢıktan 

sağlar. Yakın yüzyıllara kadar vitray sanatı yukarda belirtildiği gibi sadece doğal ıĢıktan 

yararlanmıĢ ve yine gün boyunca renklerini bize gösterebilmiĢtir. Böylece vitray belirli 

yerlerde ve yine belirli zamanlarda karĢımıza çıkabilmiĢtir. Devamlı olamamıĢtır. 
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Yapay ıĢığın kullanılması,  Ģüphesiz vitrayın aydınlatılmasıyla ilgili bazı problemleri 

ortaya koymuĢtur. Bu nedenle ıĢık Ģiddeti, dalga boyu ve rengi vitray için çözümlenmesi 

gereken bir problem olmuĢtur. Bu problemlerin çözümlenmesiyle elde edilen vitray için 

yoğun ıĢık çoğu kez, doğal ıĢıkla kazanmıĢ olduğu yaĢantıyı vermeyecektir. 
 

Ayrıca bu teknik ile küresel eserler yaratmak mümkündür. KurĢunlu vitray tekniği ile 

beraber kullanlabilir. Bakır folyo ile yapılan tekniğe “Tiffany” de denilmektedir 
 

1.2.2. Bilgisayarda Desen Çizim Programları 
 

Bilgisayarlı Desen Çizimi dersi: Vektörel (Çizim) Tabanlı Tasarım I, Vektörel (Çizim) 

Tabanlı Tasarım  II, Görüntü  ĠĢleme Tasarım Programı modüllerini hatırlayınız. 
 

1.3. Tekniğe Uygun Renkli Desen Hazırlamak  
 

1.3.1. Ölçü Alma, Uygun Ölçekle (1/10,1/5,1/2 ) Desen Çizimi 
 

Desenlendirme, bir fikri iyice düĢünmek ve dikkatli bir Ģekilde planlamakla olur. 

Boyutları, amacı, görünümü, iĢlevi araĢtırılmalıdır. Bütün bunların bir araya getirilmesi ve 

vitray pencerenin veya panonun bitmiĢ halinin büyük, orta ve küçük ölçütlerdeki Ģekli 

dikkatlice düĢünülmelidir. 

 

Esas olarak desenleme; boĢluğu, Ģekille sınırlandırıp çevrelemektir. Ġki desenleme 

kaynağı vardır: Birinci kaynak doğadır. Sanatçının önüne sınırsız düĢünce ve motif 

kaynakları sunar. Hayvan ve bitki motiflerinin yanı sıra doğa, su, ateĢ, güneĢ,  rüzgâr ve 

benzeri birçok esin (ilham) kaynağı içerir. Öteki kaynak, geometrik biçimlerdir. Dikdörtgen, 

üçgen ve dairelerle sayısız biçim düzenlemeleri yapılabilir. 

 

 Desenin BeĢ Temel Ögesi  

 

1-Çizgi: Biçim ve deseni yönlendirir. 

2-Biçim: Bir konunun dıĢtan görülebilir durumudur. 

3-Ton: Açıklık ve koyuluk 

4-Renk: Siyah ve beyaz dıĢında kalan tüm renkler 

5-Doku: Konunun yüzeysel kalitesidir. Yüzeydeki çeĢitli çizikler, girinti ve çıkıntılar 

doku özellikleridir. 

 

Desenleme için yeni bir kompozisyon gerekmektedir.  

 

 Ġyi Bir Kompozisyonun Hazırlanabilmesi için Dikkat Edilmesi Gereken 

BeĢ Temel Kural: 

 

1-Tekrar: Bütünü oluĢturan her elemanın belirli ölçülerde yinelenmesidir. 
 

2-Ritm: Elemanların birbirine uyumlanarak tekrar ile elde edilen akıcılık, harekettir. 
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3-Denge: Kompozisyonda beraberliği ve bütünlüğü yaratmak için desenin önemli 

parçalarının eĢitlenmesidir. 

 

 Simetrik denge: Bir eksenin iki yanına eĢit olarak dağıtılan parçaların 

oluĢturduğu dengedir. 

 

 Asimetrik denge: Birbirine karĢıt (zıt) biçimlerle veya hareketlerle kurulan 

dengedir (Dik ve yatay çizgilerle kurulan denge gibi). Bu dengeyi kurmada 

estetik görüĢ ve sezginin rolü büyüktür. 

 

4-Oran: Biçimlerin ve büyüklüklerin birbirleri arasındaki ve parça ile bütün 

arasındaki bağıntıdır. 

 

5-Vurgu: Kompozisyonda bir odak noktası bulunmalıdır. Elemanların dağıldığı, 

toplandığı bir ilgi merkezi verilmelidir. 

 

Elde desen çizimi yapmak için öncelikle çizim ortamının hazırlanması gerekir, tüm 

araç gereçler hazırlanır ve konu belirlenir. Konu ile ilgili resim, fotoğraf ve desenler 

incelenir. Yapılacak ürünün boyutu da dikkate alınarak çizilecek desen ile ilgili yorumlar 

yapılır ve eskiz kâğıdı üzerine serbest el ile taslak formlar oluĢturulur, bu taslaklardan uygun 

olan biri seçilir. 

 

Taslak, ölçekli olarak ve çizim araçları kullanılarak eskiz kâğıdına çizilir (Resim 

1.13). Renklendirmeyi eskiz üzerindeki taslaklara yapabiliriz ancak resim kâğıdı üzerinde 

yapılan renklendirmeler daha etkili olur.  

 



 

 13 

 

Resim 1.13: Eskize desen çizilmesi 

1.3.2. Desende Camın Kesilme Olanağı ve Tekniğinin Gerektirdiği Ayrıntıların 

Çözümü 
 

Vitray, bulunduğu yerin bir parçasıdır. Pencere gibi düz yüzeylerin dizaynında bir 

fikir geliĢtirebilmek için nasıl kullanılabileceğinin bilinmesi, renk ve ıĢık konusunda bir 

anlayıĢa ve cam hakkında pratik bilgilere sahip olunması, bu konuların çevreden ve içinde 

bulunulan ortamdan nasıl etkileneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Eskiz çizilmeden önce 

mimari yapı görülmelidir. 

 

KurĢunlu vitraya göre daha ince çalıĢma imkânı vermesine karĢın, büyük boyutlarda 

bombeleĢme sorunu görülebileceğinden küçük boyutlarda yapılması ya da cam, 

konstrüksiyonlarla desteklenmesi gerekmektedir. Bakır folyonun cam kenarlarına 

bantlanması ile elde edilen çizgi kalınlığı 2 mm‟dir. Bu özellik göz önüne alınarak 1/1 

oranındaki desen, biri kartona olmak üzere iki adet çizilmelidir. Yapılması istenen vitrayda 

hangi konunun iĢleneceği, ebadının ne kadar olacağı, yerden yüksekliği, çevrenin getirdiği 

sınırlılıklar ve benzeri konuların hepsi önem arz etmektedir. Eskizin iyi planlanması çalıĢma 

yapılan yerin Ģekil ve büyüklüğü göz önüne alınarak yapılır. 
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1.3.3. Uygun Boyama Tekniğinin Seçimi ve Desenin Renklendirilmesi  
 

Mimari ve mimarideki ıĢık düzeni göz önüne alınarak yapılan eskizlerdeki renklerin 

çokluğu, azlığı, koyuluğu, açıklığı ve biçimleri o düzene göre ayarlanır. 

 

Vitray yapımıyla uğraĢan kiĢiler kendilerine göre çeĢitli Ģekillerde eskiz hazırlar. Kimi 

basit Ģekilleri ve Ģematik olarak çizdiği konuyu geliĢtirerek eskizi tamamlar. Kimi ise önce 

renk, koyu-açık leke düzenini kurarak onun içerisinden detaya giderek konuyu çıkarır. Her 

biri kendine göre yöntemlerle sonuca ulaĢır. Önemli olan sonuca nasıl ulaĢtığı değil sonucun 

iyi olmasıdır. 

 

Eskiz hazırlanırken kullanılacak camın kesilebilirlik derecesine göre Ģekillendirilmesi 

önemli bir unsurdur (Resim 1.14). Eğer uygun olmayan Ģekiller çizildiyse bu Ģekiller  

uygulanamadığı için daha sonra değiĢtirilir ya da bu durum, çeĢitli yollarla giderilmeye 

çalıĢılır. 

 

Eskiz çalıĢmaları çoğaltılarak çeĢitli renkler denenir ve nasıl etki yarattığı gözlenir. 

Daha sonra bu çalıĢmalar vitray resminin etkisini en iyi veren siyah resim kartonu yani siyah 

paspartu içerisine alınarak iĢlem tamamlanmıĢ olur. 

   

Resim 1.14: Vitrayda kullanılacak cam türlerinin ve renklerinin eskiz üzerinde belirlenmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre uygulama faaliyetini gerçekleĢtiriniz 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Ġlgili örnekleri araĢtırınız. 

 

 Vitray uygulanacak yerin ölçüsünü alınız. 

 

 Belirli bir ölçekle eskiz çizerek teknik ayrıntıları 

çözümleme yapınız. 

 

 Çözümleme yaparken 

desenin Ģeklinin 

bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uygun boyama tekniğiyle deseni renklendiriniz.  

 ÇalıĢmaları bilgisayar ortamına aktararak alternatif 

desenler yapınız. 

 Hazırlanan vitray desenlerini paspartuya alarak 

desenlerin sunumunu yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġlgili örnekleri araĢtırdınız mı?   

2. Vitray uygulanacak yerin  ölçüsünü aldınız mı?   

3. Belirli bir ölçekle eskiz çizerek teknik ayrıntıları çözümleme 

yaptınız mı? 

  

4. Uygun boyama tekniğiyle deseni renklendirdiniz mi?   

5. ÇalıĢmaları bilgisayar ortamına aktararak alternatif desenler 

yaptınız mı? 

  

6. Hazırlanan vitray desenlerini paspartuya alarak desenlerin 

sunumunu yaptınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. L. C. Tiffany özellikle, yarattığı ……………….ile ünlendi. 

 

2. 2. Aydınlatma yüzeyleri gibi………………..ve …………… yüzeyler için uygun bir 

tekniktir. 

 

3. 3. Vitray sanatı, gün ıĢığı ile doğan ve yine onunla yaĢayan onun az veya çokluğuyla 

değiĢimler kazanan bir ……………..   ………………sanatıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. Tiffany vitray yapımı sırasında yapılması gereken ilk iĢlem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kartonlardan Ģablonların kesilmesi 

B) Eskizlerin hazırlanması ve büyütülmesi 

C) Camların kesilmesi 

D) Lehimleme 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi bakır folyo ile yapılan tekniktir? 

A) Tiffany 

B) Sandviç 

C) Kretuvar 

D) Alçı 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi desenin beĢ temel öğesinden değildir? 

A) Çizgi 

B) Biçim 

C) Uyum 

D) Renk 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Oran, kompozisyondaki odak noktasıdır.  

8. (   ) Cam, dere kumundan ve nebati maddelerden elde edilen potasla yapılıp madenî 

maddelerle renklendirilir. 

9. (   ) Vitray dinî amaçlı yapılarda kullanılmamıĢtır. 

10. (   ) Tiffany vitray tekniği ile küresel eserler yaratmak mümkündür. 

  

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında küçük 

ölçekte hazırladığınız kurĢunlu vitray desenini eskiz kâğıdına uygulama boyutunda (1/1) 

büyüterek yapım resmini (uygulama projesini) çizebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Tiffany vitray tekniğinde ilk zamanlardan günümüze yapım resimleri hazırlama 

yöntem ve tekniklerini araĢtırarak inceleyiniz. 

 Tiffany vitrayın yapım resimlerinden oluĢan  desenleri araĢtırınız ve bir sunum 

hazırlayınız. 

 

2. DESENĠ UYGULAMA BOYUTUNDA 

BÜYÜTMEK 
 

2.1. Desenin Uygulama Boyutunda (1 / 1 Ölçeğinde) Büyültülmesi 
 

Resim 2.1‟de görüldüğü gibi basit bir birim form oluĢturulur. Bir kare çizilir ve bu 

kare dörde bölünerek karenin köĢegenleri birleĢtirilir. KöĢegenler aks kabul edilerek bu form 

karenin dört parçası içine simetrik olarak dikkatlice yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.1: Kartonun yapılacak ölçeğe göre ölçeklenmesi 

Önceden ölçeklenen desen, kartona çizilir. Desen, kartona gerçek ölçüsünde (1/1) 

çizilir (Resim 2.2). 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 



 

 20 

 

Resim 2.2: Desenin kartona çizilmesi 

2.2. Desende KurĢun Kayıt Kalınlıklarının Çift Çizgiyle Belirtilmesi 
 

Eskiden vitray sanatçıları doldurulacak aralıkları doğru olarak ölçtükten sonra kâğıda 

çizimi gerçek ölçülerinde yapmaktaydılar. Daha sonra kâğıt üzerinde yapılan kartonlar da bir 

sanat dalı olmuĢtur. Kalıp çıkarma, sınırdan ayırma iĢlemi her cam parçası için kalıp olacak 

parçaların kartondan kopyasının çıkarılmasıdır. 

 

Resim 2.3‟de görüldüğü gibi daha iyi sonuç alınabilmesi için eskiz çalıĢmalarında, 

bakır folyoların geçtiği konturlar, keçeli kalem ile netleĢtirilmelidir. 

 

Resim 2.3: Bakır folyoların geçtiği konturların keçeli kalem ile netleĢtirilmesi 
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2.3. Uygulama Tekniğinin Gerektirdiği Detaylar 
 

Uygulama yapılırken hücreleme (çözümleme), kodlama ve kopyalamaya dikkat 

edilmelidir. 

2.3.1. Deseni Camın Kesilme Olanaklarına Göre Hücreleme ve Bölümleme 
 

Desen girinti çıkıntılarına göre hücrelere ayrılır. Elmasın hareket ettirilme olanağına 

göre kolay Ģekilde kesimi sağlayacak Ģekilde ayrılmalıdır. 

 

2.3.2. Cam Alanların Rakam ve Harflerle Kodlanması 
 

Kartonunuzu renklendirmenin iki yolu vardır: Resim 2.4‟de görüldüğü gibi kuru boya 

ile numaralamak veya Resim 2.5‟deki boya ile doğrudan boyamaktır. Boyamak, renklerin 

birbiri ile olan ilgilerini ve sonucunu görmek açısından yararlı olabilir. 

             
Resim 2.4: Renk kodlama                                         Resim 2.5: Renklendirme 

2.3.3. Çizimin Ġkinci Bir Eskiz Kâğıdına Kodlarla Birlikte Kopyalanması 
 

Kartona çizilmiĢ, çözümlenmiĢ ve numaralandırılmıĢ olan desen, ikinci bir eskiz 

kağıdına desen aktarma tekniklerinden uygun olanı seçilerek aktarılır. Buradaki amaç camı 

kesmek amacıyla kalıp Ģablonu oluĢturmak için kartonu kestiğimizde, desenin bütününü 

korumaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda deseni, uygulama boyutunda 

büyüteceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Uygun orantılı büyütme yöntemlerinden birini 

seçiniz. 

 

 Kartonu, yapacağımız ölçeğe göre ölçekleyiniz. 

 

 Deseni, eskiz kâğıdına 1 / 1 ölçeğinde orantılı 

olarak büyütünüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Deseni, kartonunuza gerçek ölçüsünde (1/1) çiziniz. 

 

 Kara kalemle çizilen desenin üzerinden tekrar 

keçeli kalem ile geçerek konturları netleĢtiriniz. 

 Desen çizgilerini kurĢun kalınlıkları kadar kalınlıkta 

çift çizgi halinde çiziniz. 

 

 HücrelenmiĢ olan parçalara birbirini takip eden 

numaralar veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çift çizgi yaparken folyo ve 

lehimleme kalınlığını dikkate 

alınız. 

 

  



 

 24 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun orantılı büyütme yöntemlerinden birini seçtiniz mi?   

2. Deseni, eskiz kâğıdına 1 / 1 ölçeğinde orantılı olarak büyüttünüz 

mü? 

  

3. Desen çizgilerini kurĢun kalınlıkları kadar kalınlıkta çift çizgi 

halinde çizdiniz mi? 

  

4. Kartonu yapacağımız ölçeğe göre ölçeklediniz mi?   

5. Gerçek ölçüsünde (1/1)kartonunuza deseni çizdiniz mi?   

6. HücrelenmiĢ olan parçalara birbirini takip eden numaralar verdiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ................. sınırdan ayırma iĢlemi her cam parçası için kalıp olacak parçaların 

kartondan kopyasının çıkarılmasıdır. 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi uygulama tekniğinin gerektirdiği detaylardan değildir? 

A) Eskizi kopyalama 

B) Hücreleme 

C) Numaralandırma 

D) Sınırlandırma 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında proje 

desene göre, tekniğine uygun hazırladığınız  karton kalıplarla cam kesimi yapabileceksiniz. 

 
 

 

 Tiffany vitray tekniğinde tarihten günümüze kadar kullanılan cam çeĢitlerini 

araĢtırınız ve bir sunum hazırlayınız. 

 Tiffany vitrayın desenlerine cam seçiminde nelere dikkat edilmelidir araĢtırarak 

inceleyiniz. 

 

3. DESENE GÖRE TĠFFANY VĠTRAY 

TEKNĠĞĠNE UYGUN CAM KESĠMĠ 

YAPMAK. 
 

3.1. Ölçekli Proje Çizim Eskizinin (1/1) Kalıp Kartonuna Kod 

Numaralarıyla Birlikte Kopyalanması  
 

Deseni kopyalamak için aydınger, parĢömen kâğıdı ya da yağlı kâğıt kullanılır. Desen; 

aydınger, yağlı kağıt ya da parĢömen kâğıdına bantlarla karton üzerinde sabitlenir (Resim 

3.1). 

 

Resim 3.1: Desenin bantlarla karton üzerine sabitlenmesi 

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Desen aydınger, yağlı kâğıt ya da parĢömen kâğıda kurĢun kalemle çizilerek geçirilir. 

Resim 3.2‟de görüldüğü gibi bir vitray cam panonun tam ölçü çizimine karton denir. 

 

Resim 3.2: Desenin tam ölçü çizimi 

ÇalıĢmaya baĢlarken birkaç eskiz (taslak) yapılması tavsiye edilir. Bunlar üzerinde 

eklemeler ve çıkartmalar yapabilirsiniz. Ġlk deseninizin basit; ölçülerinin orta boy olmasına 

dikkat ediniz. 

 

Ġyi olduğuna inanılan bir desen yapılınca renk olanakları düĢünülür. DeğiĢik renklerde 

değiĢik boya çeĢitlerinin kullanılması gerekir. Doğru renkler seçilmelidir. 

 

Renklendirme iki Ģekilde olabilir. Çizgilerin arasında kalan boĢluklar, eskiz üzerinde 

renklerle çalıĢılır veya orijinal ölçülerdeki çizimlere renkleri belirten numaralar ve 

kısaltmalar konulur (Resim 3.3). 

 

Önceki eskizin tam ölçümüne uygun kareleme yapılır. Eskiz üzerindeki Ģekiller 

numaralanarak buraya geçirilir. 
 

 

 

Resim 3.3: Numaralandırma  
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3.2. Karton Kalıpların Uygun Araçla Kesilmesi 
 

Numaralandırarak renk belirleme metodu, bugün de vitray atölyelerinde aynı Ģekilde 

kullanılmaktadır. Bu, iĢte ustalaĢmıĢ kiĢiler için hem kolay hem de pratik bir yöntemdir. 

Zaman açısından da daha kazançlıdır. Numaralandırılan desen parçalara ayrılır (Resim 3.4). 

 

Kesilen Ģablon kartonlar, cam büyüklüğündeki kalıplardır. Daha ihtimamlı dizaynlar 

için model ve örnek gerekebilir. Yapılacak ürünün ölçeğine uygun olmasına özen 

gösterilmelidir.  

 

Resim 3.4: ġablon kartonların kesimi 

Karton kalıp ya da masa üzerindeki kâğıda çizili 1/1 oranındaki desen üzerinde camlar 

kesilir. Bakır folyo çalıĢmalarında opal camlar kullanıldığında karton kalıp kullanılması 

uygundur. 

 

3.3. Kalıpların Tek Noktadan Eskiz Yüzeyindeki Yerlerine Hafifçe 

YapıĢtırılması 
 

Kesilen Ģablonlar, eskiz yüzeyindeki yerlerine yapıĢtırılarak bunların kontrolü 

sağlanır. Böylelikle hem numaralar hem de Ģekiller kontrol edilmiĢ olur (Resim 3.5). 
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Resim 3.5: ġablonların eskiz üzerinde kontrolü 

3.4. Tiffany Vitray Tekniğinde Desene Göre Cam Kesme Yöntemleri 
 

Uygulanacak olan vitray tekniğine göre cam kesim yöntemleri farklılıklar gösterir. 

 

3.4.1. Desene Göre Kullanılacak Camların Seçimi 
 

Eski sanatçıların tüm araç gereçlerini kendilerinin hazırlamasına karĢılık, bugünün 

sanatçıları, tüm gereksinimlerini hazır olarak satın almaktadır. 

 

Cam, çok yüksek ısıda silisli kum, soda, potasyum ve kireçtaĢı karıĢımından yapılır. 

 

Vitray camı ise cam yapımcısının hünerine, eriyiği üfleyiĢine, içine renk ve desen için 

katılan maddelerine veya dinlenme için konulduğu yüzeye bağlı olarak değiĢik özelliklerde 

yapılır. 

 

Cam; içindeki kabarcıklara, damarlara, yüzeyindeki pütürlere veya lekelere göre 

değiĢik özellikler alır. 

 

Her cam yapımcısının cama verdiği bu düzensiz özellikler, o yapımcının imzasıdır. 

Cama verilen bu düzensizlikler, vitraya güzellik ve karakter kazandırır ve bunların hepsi, 

ıĢığa baĢka baĢka karĢılık verir. 

 

Vitray için özel el yapımı olan bu camlara “antik cam” denir. Geleneksel olarak vitray 

panolarda bu cam kullanılır. Makinenin yaptığı taklit camlar da vardır fakat bunlar gerçek 

„‟antik„‟lerin güzelliğini veremez.  
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 Vitray Yapımında Kullanılan Cam Türleri  

Günümüz vitray yapımcısı, tek cins cam kullanma zorunluluğunda değildir. Teknik, 

ona birçok cins ve karakterde cam sunmuĢtur. Sanatçı; mimarisine, yerine, ıĢık düzenine, 

tekniğine ve hatta üslûbuna uyan karakterde ve cinste cam kullanma olanağına sahiptir. 

Vitray, sadece bir tür camla yapılabileceği gibi birkaç tür camla da yapılabilir. Tekniğin 

verdiği rahatlığı iyi değerlendirmek gerekir. Çoğu kimse eski sanatçıların baĢarısını, cam 

türünün ve renklerinin kısıtlı oluĢuna yorumlar. Yine de cam türünün çokluğu yeni vitray 

tekniklerinin doğmasını ve cam resimcilerinin çeĢitli eserler vermesini sağlamıĢtır. 

 

 Renk Uyumları 

Renk uyumu (armoni); renk, Ģiddet ve değer arasında dengeli bir iliĢkidir. Renkler 

arasında uyum yaratmanın yöntemleri vardır. Bunun için değiĢik renk uyumları kullanılır. 

 

 -Ton uyumu: Bir rengin tonları ile yapılan uyumdur. 

 -KarĢıt (zıt-kontras ) renk uyumları: YeĢil–kırmızı, mor-sarı, turuncu-

mavi 

 -Yakın renk uyumları: Ġki ana renk ve bunların karıĢımından meydana 

gelen yardımcı rengin uyumları gibi sarı, yeĢil, mavi tonları ile yapılan 

uyumdur. Bu uyum, iki yakın renkle de olur. 

 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 

Resim 3.6: ÇeĢitli renkli camlar 

Sıcak soğuk renklerle de uyum kurulabilir. Bir grup renge ağırlık verilip öteki ile 

denge kurulabilir. 

Ġyi bir renk duygusu geliĢtirmenin en iyi yöntemi, bir deseni değiĢik renk 

kompozisyonlarıyla denemektir. Bunu sulu boya, kuru boya veya renkli kâğıtlarla 

yapabilirsiniz. 

 

3.4.2. Camın Kalıba (ġablona) Göre Kesilmesi 

 
Yapılan çalıĢma için gerekli camlar hazırlanarak cam, düz yüzü üste gelecek Ģekilde, 

düz, temiz, basit halı vb. kaplı masa üzerine konur. Renkli camların bir yüzü pürüzlü bir 

yüzü düzdür, iki yüzü de düz olan camlar da vardır. Kesici (elmas) yalnız düz yüzeyde 

iĢlevini yapabilir. Camın kesilmesinden önce kesicinin uygun olup olmadığı kontrol edilerek 

her kesim öncesinde ve sonrasında gaza batırılmalıdır. Bu iĢlem kesicinin daha uzun süre ve 

sağlıklı kesebilmesi için yararlıdır. 
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ġablon, önceden belirlenen camların üzerine kaydırmadan konulur. Belirlenen renkler 

üzerine koymaya özen gösterilir. ġablonun çevresinden keçeli bir kalemle çizilir. Kartondan 

çıkarılan kalıp, camın düz yüzeyine konularak cam üzerinde elmas ile çizilen bir çizgi elde 

edilir (Resim 3.8). 

  

Resim 3.8: ġablonların rengindeki camlara çizilmesi 

Cam kesici, çok farklı Ģekillerde tutulabilir. Doğru olanı, cam kesicinin kesiĢ yönünün, 

kesen kiĢinin kendisine doğru olanıdır. En iyi sonucu elde etmek için de camın üzerine 

konulan Ģablon yardımıyla cam, elmasla çizilir. Sonra camın diğer tarafı çevrilir ve elmasın 

metal kısmıyla hafifçe çizilen kısımların üzerinden vurularak çizginin belirginleĢmesi ve 

rahat kırılması sağlanır. (Resim 3.9). 

  

Resim 3.9: Camın elmasla kesimi 
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Kesilen parçalar pense ile dikkatlice ayırılır (Resim 3.10). 

 

Resim 3.10: Kesilen parçaların pens ile ayrılması 

Kesilen camlar Ģablonlarına göre desen üzerine yerleĢtirilir. 

           
Resim 3.11: Kesilen camların Ģablona                         Resim 3.12: Kesilen camların yerleĢtirilmesi 

                   yerleĢtirilmesi 

3.4.3. Yuvarlak Parçaların Camcı Pergeli ile Kesilmesi 
 

Yuvarlak Ģekiller camcı pergeli ile çıkarılmaktadır. 

 

Resim 3.13: Yuvarlak parça kesimi 
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3.4.4. Geometrik Parçaların Kalıp Ölçüsünün Alınması Mastarla Kesilmesi   
 

Cam iki elle dengeli bir Ģekilde tutularak çizilen kısım bize bakacak Ģekilde ters tarafa 

bastırılarak kırılır. Çizdiğimiz çizgiler dıĢında kalan küçük parçalar pense ya da kesicinin 

üzerinde bulunan oyuklar yardımıyla alınır. Pürüzler varsa cam taĢında taĢlanarak cam 

pensleri ya da taĢlama motoru yardımı ile düzeltilir. Eskize uygun camlar seçilip kesildikten 

sonra ürünümüzün temeli oluĢmuĢ olmaktadır. Eğer geometrik Ģekiller varsa ve bunlar 

birden fazla ise cam, Ģeritler hâlinde kesilir ve ölçülere uygun Ģeritlerden kesilir. Bu hem 

cam tasarrufu hem de zaman açısından önemli olmaktadır. 

 

 Kesilen Camları TıraĢlama 

 

Cam kesme iĢlemi sırasında istenmeyen pürüzler, cam penseleri, taĢlama motoru veya 

rodaj makinesi yardımı ile düzeltilir.  

 

Rodaj makinesi, masaya uygun Ģekilde monte edilir. Rodaj makinesinin suyu uygun 

seviyeye gelene kadar (çarkın olduğu yere kadar) doldurulur ve su seviyesi kontrol edilir.  

 

Resim 3.14: Rodaj makinesinin suyunun doldurulması 

Rodaj makinesinin miline uygun ölçüdeki taĢı monte edilir (Resim 3.14).  

 

Resim 3.15: Rodaj makinesinin taĢının monte edilmesi 
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Rodaj makinesinin koruyucu kapağı kapatılarak kurulum tamamlanır (Resim 3.15). 

 

Resim 3.16: Rodaj makinesinin kurulumu 

ġablona göre kesilen camların kenarları tıraĢlanarak düzeltilir (Resim 3.14). 

 

Resim 3.17: Rodajlama iĢlemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda desene göre Tiffany vitray tekniğine uygun cam 

kesimi yapacaksınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cam kesim masasını hazırlayınız. 

  

 Desene göre kullanılacak renkli camları seçiniz. 

 

 Hazırlanan karton kalıpları camın üzerine koyarak 

kalıbın etrafını elmasla çiziniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çizilen camı elle veya cam pensesiyle kırınız. 

 Kırılmayı kolaylaĢtırmak için çizilen camın ters yüzüne 

vurunuz. 

 

 Tam yuvarlak parçaları cam pergeliyle çizerek kesiniz. 

 

 Geometrik Ģekillerin ölçüsünü iĢaretleyerek mastarla 

kesiniz. 

 Düz Ģerit camların kesiminde kesim tezgâhına ölçüye 

göre düzenek hazırlayınız.  
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 Kesilen camları Ģablonlarına göre tekrar yerleĢtiriniz. 

 

  Tezgâhta kesilen camları fırça ile temizleyip geri 

dönüĢüm kutusuna koyunuz. 

  

  Rodaj makinesini, masaya uygun Ģekilde monte ediniz. 
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  Rodaj makinesinin suyunu uygun seviyeye gelene kadar 

(çarkın olduğu yere kadar) doldurunuz ve su seviyesinin 

kontrolünü yapınız.  

 

 Rodaj makinesinin miline uygun ölçüdeki taĢı monte 

ediniz.  

 

 Rodaj makinesinin koruyucu kapağını kapatınız. 

 Rodaj makinesinin kurulumunu tamamlayınız. 
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 ġablona göre kestiğiniz camları kontrol ediniz.  

 

 ġablona göre kestiğiniz camları tıraĢlayarak camların 

kenarlarını düzeltiniz. 

 

 Kenarlarını düzelttiğiniz camları silerek kurutunuz. 
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  TıraĢlanan camları tıraĢlama bittikten sonra Ģablon ile 

kontrol ediniz.  

 

 Eğer camda fazlalıklar var ise tekrar tıraĢlayınız. 

  

 

 Camları tıraĢlama iĢlemi bittikten sonra rodaj makinesini 

sökünüz ve içindeki suyu boĢaltınız. 

 TaĢını çıkarıp kurulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cam kesim masasını hazırladınız mı?   

2. Desene göre kullanılacak renkli camları seçtiniz mi?   

3. Hazırlanan karton kalıpları camın üzerine koyarak etrafını 

elmasla çizdiniz mi? 
  

4. Çizilen camı elle veya cam pensesiyle kırdınız mı?   

5. Kırılmayı kolaylaĢtırmak  için çizilen camın ters yüzüne 

vurdunuz mu? 
  

6. Tam yuvarlak parçaları cam pergeliyle çizerek kestiniz mi?   

7. Geometrik Ģekillerin ölçüsünü iĢaretleyerek mastarla kestiniz 

mi? 

  

8. Düz Ģerit camların kesiminde kesim tezgâhına ölçüye göre 

düzenek hazırladınız mı? 

  

9. Kesilen camları Ģablonlarına göre tekrar yerleĢtirdiniz mi?   

10. Tezgâhta kesilen camları fırça ile temizleyip geri dönüĢüm 

kutusuna koydunuz mu? 

  

11. Rodaj makinesini masaya uygun Ģekilde monte ettiniz mi?   

12. Rodaj makinesinin suyunu uygun seviyeye gelene kadar (çarkın 

olduğu yere kadar) doldurup su seviyesinin kontrolünü yaptınız 

mı? 

  

13. Rodaj makinesinin miline uygun ölçüdeki taĢı monte ettiniz 

mi? 

  

14. Rodaj makinesinin koruyucu kapağını kapattınız mı?   

15. Rodaj makinesinin kurulumunu tamamladınız mı?   

16. ġablona göre kestiğiniz camları kontrol ettiniz mi?   

17. ġablona göre kestiğiniz camları tıraĢlayarak camların 

kenarlarını düzelttiniz mi? 

  

18. Kenarlarını düzelttiğiniz camları silerek kuruttunuz mu?   

19. TıraĢlanan camları tıraĢlama bittikten sonra Ģablon ile kontrol 

ettiniz mi?  

  

20. Eğer camda fazlalıklar var ise tekrar tıraĢladınız mı?   
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21. Camları tıraĢlama iĢlemi bittikten sonra rodaj makinesini söküp 

içindeki suyu boĢalttınız mı? 

  

22. TaĢını çıkarıp kuruladınız mı?   

23. Kesilen camları Ģablonlarına göre tekrar yerleĢtirdiniz mi?   

24. Tezgâhta kesilen camları fırça ile temizleyip geri dönüĢüm 

kutusuna koydunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VEDEĞERLENDĠRME 

 
1. (   ) Bakır folyo çalıĢmalarında opal camlar kullanıldığında karton kalıp kullanılması 

uygundur. 
2. (   ) Ton uyumu bir rengin tonları ile yapılan uyumdur. 

3. (   ) KarĢıt (zıt-kontras ) renk uyumları, yeĢil–kırmızı, turuncu-sarı, sarı-mavidir. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Tiffany Vitray 25X35 cm ölçüsünde pano uygulaması için desen hazırlayarak cam 

kesiniz. 

 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.  

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda deseni hazırlayıp camları kesebileceksiniz.  

 

Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız! 
 

 YapılıĢı 

 

 Yapmak istediğiniz deseni aydınger kâğıdına 1/1 ölçeğinde çiziniz. 

 Renklendirip deseni tek tek numaralandırınız. 

 Kartonun üzerine kopya ediniz. 
 

Deseni çizerken içe kavis, girinti yapılacak ise çok kavisin sert yapılmamasına dikkat 

ediniz! 

 

Öncelikle basit desenler yapınız daha sonra detaylı ve ağır desenler çalıĢmaya özen 

gösteriniz! 

 

Makasla kartondan desen parçalarını, çizginin iç kısmından kesip Ģablonları aydınger 

kâğıdının üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Cam Kesme 

 

 Desendeki ayrı renkleri ayırıp o renge uygun vitray camını alıp karton 

Ģablonu camın üzerine yerleĢtiriniz ve kartonun kenarlarından kalemle 

Ģablonu camın üzerine çizerek geçiriniz. 

 Camı elmasla çizginin iç tarafından kesip Ģablonun aynısını camdan 

çıkarınız. 

 

Camın kenarları kırılma esnasında çok keskin olabilir. Bu sebeple elinize çok dikkat 

ediniz; camın kenarları bıçaktan daha keskindir! 

 

 Bütün parçaları aynı Ģekilde çizip elmasla kestikten sonra aydınger 

(eskiz) üzerine, numaralarına göre yerleĢtiriniz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 Cam Çapaklarının Temizlenmesi 

 

 Camların kenarlarını yani çapaklarını, cam eğesi, taĢlama motoru veya 

rodaj makinesi ile tamamen temizleyiniz. 

 

Desenin tam ölçüde olmasına özen gösteriniz, desen tam oturmazsa ĢiĢme yapar! 
 

 Camları elmasla keserken kalem çizgisinin içinden kesiniz. 

 

Camları 1/1 çizimin üzerine koyduğunuzda aralarında çok az boĢluk olması gerekir.  

Bu boĢluk bakır folyo kalınlığı ile kaplanacaktır! 

 

 Tiffany vitray pano deseni ve cam kesimi uygulamasının son kontrolünü 

yapınız. 

 

NOT: Uygulama testi ile bu çalıĢmanızı değerlendiriniz. 
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 CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- Aydınlatmaları 

2- Eğimli ve kıvrımlı 

3- IĢıklı resim 

4- B 

5- A 

6- C 

7- Y 

8- D 

9- Y 

10- D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- Kalıp çıkarma 

2- D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1- D 

2- D 

3- Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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