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ÖZET 

Kameo, süs taşlarının veya oyulmaya uygun malzemelerin üzerine belirlenen tasarımın 

rölyef halinde oyulmasıdır. Bu çalışmada Kameonun tarihsel süreci ve gelişimi konu alınmıştır. 

Geleneksel Kameo, taşlaşmış lav, deniz kabuğu, mercan, sedef, fildişi, kemik, seramik, taş vb. 

yüzeyler üzerine oyulur. Kameo heykeltıraşlık yetisine sahip ustaların minyatür işleridir. 

Konuları çoğunlukla mitoloji, İncil, İsa ve daha çok kadın portreleri olan Kameolar günümüzde 

hala büyük beğeni görmekte ve takı olarak kullanılmaktadır. 

Kameo, latince “oyulmuş taş” anlamına gelen Cammaeus kelimesinden gelmektedir. 

Kameonun ilk kez M.Ö 6.yy’da kullanıldığı söylenmekle beraber Roma, Yunanistan ve 

Mısır’ın Kameo gelişimde önemli merkezler olarak rol oynadıkları bilinmektedir. Daha sonra 

tüm dünyaya yayılan Kameolar, çok erken dönemlerde mühür ve imza yerine kullanılmıştır. 

Kameolar zamanla paha biçilmez koleksiyonlar arasında yerini almıştır. Tarihte bilinen en ünlü 

koleksiyonerler arasında Kraliçe Viktorya, Kraliçe I. Elizabeth, Kral I. Charles, ressam 

Ruebens, Napolyon ve Kraliçe II. Elizabeth yer almaktadır. Taç giyme törenlerindeki özel 

taçların Kameo mücevherlerle süslü olmaları tercih edilmiştir. Kraliçe Victoria’nın figürlerinin 

kullanıldığı Kameolar halk tarafından popüler olmuş ve kullanılmıştır. Siyah renkteki taşlara 

oyulan Kameoların bir kısmı Victoria döneminde oyulmuştur. Eşini kaybeden ve yasını uzun 

yıllar tutan Victoria bu dönem boyunca siyah elbiseler ve koyu renk Kameolar kullanmıştır. 

Napolyon’un Kameoya olan düşkünlüğü, düğün töreninde kullandığı Kameolardan 

anlaşılmaktadır. Öyle ki, Paris’te bir Kameo okulu kurarak Kameonun gelişimine önemli 

ölçüde katkı sağlamıştır. Kameo işlemeciliği için ilk özel okul ise Vatikan’ın yardımıyla 

Roma’da açılmıştır. 1800’lerin ortalarında Amerika’da moda olan Kameolar gece ve gündüz 

takılabilen mücevher grubunu oluşturmuş ve oldukça prestijli bir yılbaşı hediyesi olarak kabul 

görmüştür. 

                                                           
 

 



Dünyanın hemen hemen her ülkesinde beğeni kazanan Kameoların üretimi günümüzde 

Almanya, İtalya ve Japonya gibi birkaç ülkenin tekelindedir. Bu ülkeler Kameonun 

gelişmesinde ve dünyaca kabul görmesinde önemli rol oynarken, diğer ülkelerde ise bu 

ülkelerden giden sanatçıların çabaları ile Kameo üretimi yapılmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz 

de ise teknik donanım ve bu yönde çalışan ustaların yeterince olmamasından dolayı Kameo 

üretimi yok denecek kadar azdır.  
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