
güneşin durumuna göre cephenin mi
marisini değiştireceğinden oraya cep
henin yüzeyi ile aynı hizada olmak üze
re ikinci bir alçı pencere geçirili r . Böyle
ce pencere açıklıkları biri içeriden diğe
ri dışarıdan iki ayrı alçı çerçeve ile ka
patılır . 

Nakışlı pencere camilerde. saraylarda 
ve hatta özel evlerde süslemenin ana 
elemanlarından biri durumuna gelmiş
tir. Süleymaniye Camii ve imareti'nin in
şaatına ait defterlerdeki kayıtlarda , 1557 
yılında çalışan sanat erbabı arasında 

ca mcı ustalarının da (camgeran ) adları 

verilmiştir. Osmanlı binalarındaki vitray
lar düz ve kemerli pencerelerin her iki
sinde de görülür ve şu şekilde yapılır: 
Önce süslenecek pencerenin açıklığından 
biraz daha büyük düz bir tahta levha 
hazırlanır. Yatay olarak yere konulan tah
taya renkli camların uygulanacağı pen
cere açıklığının şekli çizilir. Çizgilerin üs
tüne kenarlıklar çakılarak bir çerçeve 
meydana getirilir ve içine de kompozis
yonun deseni çıkarılır. Daha sonra mo
delde belirtilen biçim ve renklere göre 
camlar kesilir ; bu camlar kenarları al
çıyla tutturulabilsin diye daha büyükçe 
olur. Cam yerleştirilecek yerler alçı per
vazların kalınlığının yarısına kadar lüle
ci hamuruyla doldurulur; alçı pervazla
ra tekabül eden yerler ise serbest ve çu
kurda kalır. İşlem farklı bir şekilde de 
yapılabilir: Levhanın üstü belirli kalınlık
ta bir tabaka ile kaplanır ve desen kalı
bı bunun üstüne alınır. Sonra alçı doldu
rulacak kısımlar bir bıçak yardımı ile oyu
lur. Böylece birbiriyle bağlantılı kanalla
rın ayırdığı topraktan bir adacıklar seri
si elde edilir. Bu adacıklar cam parçala
rının düz bir yüzey meydana getirme
si için aynı kalınlıkta olmak zorundadır
lar. Bundan sonra uygun şekilde kesil
miş her cam parçası yerine konur. Cam-
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ların kenarları toprak adacıklardan aşağı 
yukarı 1 cm. taşar. Bütün parçalar yer
lerine yerleştirilince camların üstüne de 
toprak doldurulur. Altta bulunan kanal
lara uyacak şekilde üstteki kanalların 

kena rları kesilir. düzenlenir ve içlerine 
sıvı alçı akıtılarak kurumaya bırakılır . Al
çı kanalları takip ederek bütün boşluğu 
doldurur ve camların kenarlarını kavrar. 
Daha sonra toprak kaldırılır ve bir bı

çakla yüzey temizlenir. Belli yükseklik
teki pencerelere kanacak renkli camlar
da çamurdan adacıkların cidarlarını ay
dınlığın odaya giriş açısına göre içeri 
doğru eğik olarak kesrnek gerekir. 

Daha ince ve süslü vitrayların yapıl

ması için başka bir yola başvurulur. Bu 
metotta motif sertleşmiş bir alçı t aba
kasını özel bıçaklar!a kazıyarak elde edi
lir. Oyma işlemi bitince camlar modele 
uygun olarak yerleştirilip aralarındaki 

boşluklara hafifçe camların üstüne ta
şacak şekilde sıvı alçı akıtılır. Bu kısım 
alçı çubukların diğer yüzünü oluşturur. 
Hazırlanan pano daha sonra yerine otur
tulur. 
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Divan şiirinde çeşitli hayaller ve 
edebi sanatlarla birlikte 

en çok kullanılan kelimelerden biri. 
L ~ 

" İçki bardağı " manasında olup kadeh, 
rıtl. peymane, piyale, sagar. sağrak. ayak. 
dolu kelimeleri de aynı anlamda kulla
nılır. Yapıldığı maddeyi ve rengini ifade 
eden kelimelerle cam-ı zerrin. cam-ı zer
nigar. cam-ı la 'lin. cam-ı yaküti. cam-ı 
billur. cam-ı mina. cam-ı musaffa. cam-ı 
rüşen. cam-ı ateş- reng, cam-ı gül-gün 
(gül -fam. gül-reng) gibi terkipler içinde 
yer alır. Şeklinden dolayı at kulağı . deve 
tabanı. dostkanT. hilali. rıtl-i giran gibi 
adlarla tanınan çeşitleri de vardır. 

Cam divan edebiyatında daha çok için
deki içki ile birlikte söz konusu edilir. 
Renk ve şekil yönünden ağız. dudak. la
le, gül. güneş, hilal ve aşığın gözü ile 
benzerlik kurularak ele alını r. Ağız ve 
dudak güzel söz. büse veya gülüş dola
yısıyla aşığa aşk şarabı sunan bir kadeh
tir. Her ikisinin rengi kırmızı olduğun

dan leb (dudak) ile cam arasında devam
lı bir münasebet gözetilmiştir. Güneş ve 
hilal de renk. şekil ve parlaklık yanında 
hiç durmadan dönmeleri sebebiyle mec
liste elden ele dolaşan kadehe benzeti
lirler. "Hilali" denilen kadeh çeşidi hilal
le benzerliğinden dolayı bu adı almıştır. 
Kanlı göz yaşları şaraba teşbih edilerek 
kullanıldığında ortaya çıkan cam-ı çeşm 
terkibiyle aşığın gözleri de kadeh ola
rak hayal edilir. Bu münasebet ayrıca 
kadehlerin işlenip süslenmesiyle de ilgi
lidir. Zira aşığın gözlerine. tıpkı kadehin 
üzerine süs olarak çizilmiş şekiller gibi 
sevgilinin sOreti veya hayali düşmüş ve
ya işlenmiştir. Ayrıca aşığı mest ve ha
rap ettiği için güzellik de şarap kadehi
ne benzetilir. 

Ayak çekmek. ayağa düşmek (veya dü
şürmek), başını ayağa salmak gibi deyim
lerde "kadeh" anlamına gelen ayak ke
limesi tevriyeli olarak kullanılır. Farsça'
da ayağ "büyük ayaklı kadeh" demek 
olup Türkçe ayak kelimesinden bu dile 
girmiştir. Buna bağlı olarak ayak seyri 
sözü de hem gezinti hem de içki içmek 
demektir. Tevriyeli kullanışiarında çok 
defa ayak ile baş a rasında tezat sanatı 
da yapılır : "Ayağa düş dilersen başa çık
mak 1 Bununla başa çıktı cam-ı sahba" 
(Hayali Bey) 

Cam gerçek anlamda içindeki içkiden 
öteye, mecazi olarak. kendisiyle sunul-
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duğu tasawur olunan kader, baht, ecel 
gibi başka şeyleri de anlatmaktadır. Şey
yad Hamza'nın şu beyti buna bir örnek 
teşkil eder: "Ecel tutmuş elinde bir ulu 
cam 1 Ki ol camın içi dolu serencam". 
Tasawufi manada kullanıldığında kade
he konulan şarap ilahf aşkı, kadeh de 
aşığın gönlünü veya mürşid-i kamilin 
talibe telkin eylediği "ismullah"ı ifade 
eder. 

Eski şiirde cama bağlı olarak çok ge
çen sözlerden biri de "cam- ı Cem"dir (bk. 

cAM-ı CEM). Cem'in bu sihirli kadehinin 
dünyada olan biteni aksettirmesi ve
ya göstermesi sebebiyle cam kelimesi 
"cam - ı cihan-nüma", "cam-ı cihan -bfn", 
"cam-ı gitf-nüma", "cam-ı alem-nüma" 
gibi terkiplerde "ayna" manasında kul
lanılmıştır. "Cam-ı İskender" de bunlar
dan biri olarak büyük İskender'e atfe
dilen meşhur ayna anlamındadır. Fakat 
divan edebiyatında daha çok "ayfne-i İs
kender" ve benzeri terkipler halinde ge
çer (bk. AYİNE-i İSKENDER). 

Divan şiirinde cam nadir de olsa "cam" 
anlamında da kullanılır. Bu maksatla zik
redildiğinde pencerelerinde cam bulu
nan evin aydınlık olacağı belirtilir ve aşı
ğın kulağı sevgilinin kapısı halkasına, 

gözleri de pencerelerin camiarına ben
zetilir. 
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CAM-ı CEM 

( rY."~~ ) 

Efsanevi İran hükümdarlarından 
Cemşid ile Keyhusrev'e, ayrıca 

Hz. Süleyman'a ve Büyük İskender' e 
atfedilen sihirli kadeh. 

_j 

İçine bakildığı zaman dünyada olup 
biten her şeyin görüldüğüne inanılan 

cam - ı Cem, İran ve Türk edebiyatların
da cam- ı cihan- ara (dünyayı süsleyen ka-
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deh), cam-ı cihan-nüma {dünyayı göste
ren kadeh), cam-ı cihan-bfn {dünyayı gö
ren kadeh), cam-ı giti-nüma {dünyayı gös
teren kadeh) adlarıyla da anılır. 

Daha çok efsanevi İran hükümdan 
Cemşfd'e atfedilen dirn-ı Cem'in kimin 
tarafından icat edildiği kesin olarak bel
li değildir. Cemşid'den İran milli destanı 
Şehname'de genişçe söz edildiği halde 
onun böyle bir kadehi bulunduğuna dair 
herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 
Öte yandan aynı eserde Keyhusrev'den 
bahsedilirken onun bu nitelikleri taşıyan 
bir kadehi olduğu ve bu kadehin kulla
nıldığı olay hakkında bilgi verilmektedir. 
Şehname'ye göre İran'ın ünlü pehlivan
larından Giv'in oğlu Bjjen, Efrasiyab ta
rafından yakalanıp bir kuyuya atılmış, 

oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan baba
sı onu aramaktan ümidini kestiği sıra 

da Keyhusrev kadehine bakarak Bjjen'in 
bir kuyu içinde bulunduğunu Giv'e ha
ber vermiş, Rüstem de gidip onu kur
tarmıştır. 

Sarabın Cemşfd döneminde icat edil
mesi ve VI. yüzyıldan itibaren Cemşld'in 
Süleyman peygamberle karıştırılması 

bu kadehin Cemşld'e mal edilmesine se
bep olmuş, deviere ve cinlere hakim ol
mak, havada seyahat etmek gibi olağan 
üstü olaylar her ikisinin de ortak özel
likleri olarak görülmüştür. İran destan
larında başta Cemşld olmak üzere Key
husrev'in de başşehri sayılan ve harabe
leri günümüze kadar gelen Taht- ı Cem
şld (Persepolis). aynı zamanda Hz. Süley
man'ın da başşehri sayılmıştır. Cemşid 
ve Keyhusrev rivayetini bağdaştırmak 
için kadehin Cemşld tarafından bulun
duğu, Keyhusrev'in de içine birtakım şe
killer yaparak onu sihirli bir hale getir
diği ileri sürülmüştür. 

Cam-ı Cem'de muhtemelen yedi ya
tay çizgi bulunduğu, kadehin dudağın 
değdiği kısmına yakın olan ilk çizgiye 
hatt - ı cevr (eziyet çizgisi) dendiği, bu çiz
giye kadar içilen şarabın insanı yere yık
tığı söylenir (Burhan-ı !\atı', Il. 756;Bur
han - ı !\atı ' Tercümesi, s. 246; Gıyaseddin, 
s. 160) Daha sonra sırasıyla hatt-ı Bağ

dad, hatt-ı Basra, hatt-ı ezrak. hatt-ı 

eşk (veya hatt-ı Vereşger) . hatt-ı Kaseger. 
hatt-ı Furudine gelir. Birçok sözlükte sa
dece isimleri geçen bu terkipierin nere
den kaynaklandığı ve ne anlama geldiği 
bilinmemektedir. 

Kaynaklarda cam-ı Cem'in ayine-i İs
kender'le aynı olduğuna dair bilgilere de 
rastlanır. Bu görüş, her ikisinde de uzak-

ta olanları gösterebilme niteliği bulun
masının bir sonucu olarak ortaya çıkmış 
olmalıdır. Edebi bir metinde cam-ı Cem 
yüzük ve rüzgar sözleriyle birlikte geçi
yorsa Hz. Süleyman'la, sed ve ab-ı ha
yat tabirleriyle birlikte ise İskender'le, 
bunların dışında kullanılıyorsa Cemşld 

veya Keyhusrev'le ilgilidir. Cam-ı Cem 
tasawuf metinlerinde "her türlü kötü
lükten arınmış tertemiz gönül ve ruh" 
anlamında kullanılmıştır. SOfiler cam-ı 
Cem'i bazan Hz. Süleyman'la, bazan At
tar'da olduğu gibi Hızır ve ab-ı Hızır'la 

ilgili gösterirler. 
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İranlı şair Evhadüddin-i Men'igl'nin 
(ö. 738/1337-38) 

ahlaki ve tasawufi mesnevisi. 
_j 

733 Ramazanının Kadir gecesinde ( 1 o 
Haziran 1333) tamamlandığı kaydedilen 
yaklaşık 5000 beyitlik bir mesnevidir. 
Yazıldığı zaman büyük ilgi gören eser 
bir ay içinde 400 nüsha istinsah edile
rek çok pahalıya satılmıştır. Şair eseri
ni. meşhur Cami 'u 't- tevari{J müellifi 
tarihçi ve vezir Reşldüddin Fazlullah'ın 
oğlu Gıyaseddin Muhammed'e ithaf et
miştir. Baş tarafında İlhanlı hükümdar
larından EbQ Said Sahadır Han (1316-
1 335) hakkında bir methiye vardır. 

Senaf'nin lfad~atü '1- fıalp~a 'sı tarzın
da ve aynı vezinle yazılan Cam-ı Cem'
de o tarihe kadar hiçbir İran şairinin te
mas etmediği ahlaki disiplin, beşeri mü
nasebetler, çocukların tahsil ve terbiye
si, hakimierin vazifeleri ve tasawuf esas
larıyla ilgili hususlar son derecede ba
şarılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Cam-ı Cem'in yazma nüshalarına ol
dukça sık tesadüf edilmektedir. Eser 
Vahid -i Destgirdi (Tahran 1307 hş ) ve Sa
Id-i Nefisl tarafından (Tahran 1340 hş .) 

neşredilmiştir. 


