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Cam›n “ateﬂ”li
aﬂk› !..

Cam... Sihrini, varl›¤›n›n benzersiz
biçiminde taﬂ›yan, maddenin halleri
içinde zerafetle dans eden ve s›rr›n›
çözmeyi baﬂaran ustalar›n elinde sanat
eserine dönüﬂen bir hazine...

Sanatsal ifade için mükemmel bir
malzemedir cam. Ancak camla sanatsal çal›ﬂmalar yapabilmenin ve bu konuda deneyim kazanabilmenin yolu
estetik duyarl›l›¤a sahip olmaktan ve

özverili bir çal›ﬂmadan geçiyor. Cam
nesnelerin üretimi için gerekli becerinin geliﬂtirilebilece¤i üretken bir
e¤itim ortam› da bu iﬂin olmazsa olmaz›.

Kum Tanesinin Büyük Serüveni

larda eritme iﬂlemine tabi tutulur.
‹nsano¤lu volkanik cam veya obsidyen diye
an›lan do¤al cam› çok eski zamanlarda keﬂfetmiﬂ
ve bu do¤al madeni iﬂleyerek, b›çak, ok ucu, silah süsleme arac› ve mücevher olarak kullanm›ﬂt›r.
Yapay cam›n ilk olarak nas›l üretildi¤ine
iliﬂkin hiçbir kan›t olmamas›na ra¤men, Romal›
bir tarihçi olan Pliny, cam› ilk olarak Finikeli denizcilerin buldu¤una iﬂaret eder. Öyküye göre
denizciler, Suriye'nin Prolemais bölgesindeki sahilde bir kamp kurarlar ve ateﬂ yakarak kaplar›-

n›, ayn› zamanda yükleri olan soda bloklar› üzerine koyarlar. Ertesi gün uyand›klar›nda, ateﬂin
s›cakl›¤›ndan dolay› kum ve sodan›n cam› oluﬂturdu¤unu görürler.
Cam›n ilk olarak M›s›rl›lar ve Finikeliler taraf›ndan MÖ 2. yüzy›lda üretildi¤i söylense de, Mezopotamya'da bulunan ilk cam örneklerinin tarihi, MÖ 3. yüzy›la dayan›r. Cam, eski zamanlarda
ço¤u kez krallar›n himayesinde ve krala ba¤l›
olarak faaliyet gösteren atölyelerde ya da zengin
müﬂterilerin gereksinimlerini karﬂ›lamak amac›yla, de¤erli taﬂlara ve insan eliyle yap›lm›ﬂ madeni eﬂyalara seçenek olarak üretilmiﬂ ve kullan›lm›ﬂt›. Roma Dönemi'nden itibaren, hemen hemen tüm cam eﬂyalar›n üretiminde taﬂ, maden ve
seramik eﬂyalar taklit edilmiﬂti.
MÖ 12.000 ile MÖ 4000 y›llar› aras›nda cam
ilk kez dekoratif küçük boncuklar olarak kullan›l›yordu. Do¤u Akdeniz bölgesindeki ilk cam bulgular›na, Antalya’n›n Kaﬂ ilçesi yak›nlar›nda, MÖ
2000 y›l› civar›nda, bir ticaret gemisinin kargo
bölümünde rastlan›yor.
MÖ 2500 y›llar›nda kullan›m amaçl› cam objeler yap›ld›¤›n› görüyoruz. MÖ 1000 y›llar›ndaysa M›s›rl›lar cam› oldukça zaman al›c› ve zor
bir iﬂlemden geçirerek elde etmeye baﬂlad›lar.

Cam›n Büyülü
Öyküsü....
Cam yap›m›n›n ilk basama¤›, do¤ru maddelerin uygun oranda bir araya getirilmesidir. Günlük
hayat›m›zda karﬂ›m›za ç›kan ve cam›n hammaddesini oluﬂturan maddeler, kum, soda ve kireçtir.
Kum, cam yap›m›nda ana malzemedir. Soda, düﬂük s›cakl›kta ak›c› hale gelmesini sa¤lar. Kireçse, kimyasal etkilere dayan›kl›l›¤›n› art›r›r. Bir
araya getirilen bu maddeler 1500°C’deki f›r›nB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Haziran 2005
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Cam, sanat dostu bir mühendisin
fikri ve çabalar›yla 2002 y›l›nda nefes
almaya baﬂlayan ve bugüne kadar
ABD, Almanya, Avustralya, ‹talya,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere ve Çek
Cumhuriyeti gibi ülkelerden, dünyaca
ünlü pek çok yabanc› ve yerli cam ustas›n› a¤›rlayan, cam üfleme, s›cak döküm, füzyon, kal›pla ﬂekillendirme,
boncuk yap›m›, lampworking (alevle
ﬂekillendirme), neon ve mixed media
(kar›ﬂ›k malzeme) gibi 20’ye yak›n
farkl› konuda e¤itim veren s›cac›k bir
mekanda hayat buluyor.
‹stanbul'un 25 km. kuzeydo¤usunda, Karadeniz k›y›s›ndan biraz içeride
Beykoz Ö¤ümce’de Riva Deresi k›y›s›nda bulunan yeﬂillikler içinde bir alana kurulu Cam Oca¤›, yurt binas›, yemekhanesi, bahçesi, dere kenar›ndaki
oturma alan›, Agora ad› verilen havuzlu avlusu, spor alan› ve yüzme havuzuyla, ö¤rencilere konaklama s›ras›nda ihtiyaç duyabilecekleri her türlü
konforu sunuyor.
Cam Oca¤› Vakf› bünyesinde faaliyet gösteren ve kâr amac› gütmeyen
Cam Oca¤›'nda, sanatç›larla ö¤rencilerin fikir ve deneyimlerini paylaﬂabildikleri e¤itimi destekleyici etkinlikler d›ﬂ›nda, okulun giderlerine katk›da bulunabilmek amac›yla profesyonel çizgide
üretim de yap›l›yor. Cam Oca¤› bu yönüyle birçok cam okulundan ayr›l›yor
ve ö¤renciler bir yandan e¤itim al›r-

Bu yüzden de cam de¤erli eﬂya olarak görülüyordu. MÖ 300’lü y›llara gelindi¤inde, bugün
“Cam Üfleme Tekni¤i” dedi¤imiz teknik, Suriyeli cam ustalar› taraf›ndan kullan›lmaya baﬂland›.

ken, bir yandan da cam›n usta ellerde
nas›l ﬂekillendi¤ine tan›kl›k ederek eﬂsiz bir deneyim kazan›yorlar.
Dünyan›n önemli cam okullar› örnek
al›narak tasarlanan ve özenli mimarisiy-

7. yüzy›ldan baﬂlayarak M›s›r'›n ‹skenderiye
ﬂehri cam yap›m merkezi haline geldi. Türklerde cam sanat› Selçuklularla beraber baﬂlad› ve ‹stanbul'un al›n›ﬂ›ndan sonra Osmanl›
döneminde geliﬂti. ‹stanbul ve çevresinde birçok cam atölyesi kuruldu. 14. yüzy›l›n baﬂlar›nda Çubuklu yak›nlar›nda kurulan Kristal
Cam imalathanesinde Çeﬂm-i Bülbül ad› verilen bir cam çeﬂidi yap›lmaya baﬂland›. 20. yüzy›la gelinceye kadar cam yap›m›nda seri üretime
geçilemedi. Türkiye'de ça¤daﬂ anlamda ilk cam
fabrikas› 1934 y›l›nda Paﬂabahçe'de kuruldu.

le dikkat çeken Cam Oca¤›’nda ad›m›n›z› içeri atar atmaz göz al›c› renk ve biçimleriyle bak›ﬂlar›n›z› yakalayan, yürek iﬂi cam ürünlerinin davetkar güzelli¤ine kapt›r›yorsunuz kendinizi...

Cam yap›m›nda bilinen en eski teknik iç kal›plama tekni¤idir. Cam, metal bir çubu¤un ucundaki ﬂekil verilmemiﬂ kil kal›b›n üzerine
malzemenin dökülüp yavaﬂ yavaﬂ so¤utulmas›yla
elde ediliyor, so¤uma iﬂleminden sonra kal›p ç›kar›l›yordu.
Üfleme tekni¤inde, ortas› boﬂ, “pipo” ad› verilen üfleme çubuklar›yla cama ﬂekil veriliyordu.
Eriyik s›v› halden kat› hale k›sa sürede geçece¤i
için piponun ucundaki cam, yine piponun yard›m›yla avuç içinde h›zl› bir ﬂekilde döndürülerek
ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Yavaﬂ yavaﬂ pipo
üflenerek cama ﬂekil vermeye baﬂlan›yordu. Sap,
kulp ve ayak gibi ekler yap›lacaksa bu formu verecek olan parça eritilerek yap›ﬂt›r›l›p, makasla
kesiliyordu. Aniden donup k›r›lmamas› için so¤utucu f›r›nlar›na al›n›yor. Bu, Suriyeli ustalar taraf›ndan kullan›lmaya baﬂlanan ve günümüze kadar gelen bir teknik.
Kal›ba üfleme tekni¤indeyse cam, üfleme tekni¤inin keﬂfinden sonra kil, ahﬂap ya da metal
kal›plar›n içine üfleme yap›larak kal›b›n ﬂeklini
almas›yla elde ediliyordu. Böylece ayn› formda
nesneler yapmak mümkün olmuﬂtu.
Sema Subat
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Rengarenk vazolar, ilginç tasar›mlar, parmak ucuyla devinmeye baﬂlayan camdan semazenler, ney na¤meleri f›s›ld›yor sanki kulaklar›n›za.
Kap›lar› herkese aç›k olan okul, cam› yak›ndan tan›mak isteyen merakl›lar için s›cak cam gösterileri ve uygulamal› geziler düzenliyor. Herkese
aç›k olan müzikli cam gösterilerinde,
camla ve yap›lan parçayla ilgili çeﬂitli
bilgiler veriliyor. Kontenjan›n s›n›rl›
oldu¤u uygulamal› gezilerdeyse, kat›l›mc›lar farkl› teknikleri tan›ma ve küçük uygulamalar yapma olana¤› buluyorlar. Cam Oca¤›’n› ziyaret etti¤inizde dünyaca ünlü sanatç›lar
taraf›ndan üretilen eserleri görebilmeniz, el yap›m› ürünlerin sergilendi¤i ve sat›ﬂa sunuldu¤u
mekanda özel cam dostu indirimiyle al›ﬂveriﬂ yapabilmeniz ve
Cam Oca¤›’n›n Riva deresi k›y›s›ndaki keyifli mekan›n› gezerek
farkl› bir gün geçirmeniz de
mümkün.
‘Camla s›cak bir buluﬂma’ slogan›yla gerçekleﬂtirilen gezilerde,
farkl› cam yap›m tekniklerini yak›ndan tan›yor, küçük uygulamalar yaparak bir gün için de olsa
camc›l›¤› tatma f›rsat› bulabiliyorsunuz. Müzik eﬂli¤inde sunulan
s›cak cam gösterilerindeyse, camla ve yap›lan parçayla ilgili çeﬂitli
bilgileri ilk a¤›zdan ö¤renebiliyorsunuz.
B‹L‹M ve TEKN‹K 84 Haziran 2005

Özel cam teknikleriyle ilgili ipuçlar›n› da yaﬂayarak görebiliyorsunuz. Örne¤in, k›saca alevle ﬂekillendirme olarak
tan›mlanabilen, cam›n do¤rudan ﬂalümo aleviyle ﬂekillendirildi¤i, malzeme
olarak cam çubuk ve tüplerin kulan›ld›¤› “Lampworking”.
Bir yandan bu tekni¤in incelikleriyle ilgili temel bilgileri dinlerken bir
yandan da atölye hocas›n›n hünerli ellerinden ve nefesinden bir laboratuvar
tüpünün semazene dönüﬂmesine tan›kl›k ediyorsunuz. Hatta ayn› tekni¤i
kullanarak serami¤e bulanm›ﬂ çeli¤e,

erimiﬂ cam› t›pk› pamuk helva sarar gibi sararak “hat›ra niyetine” ilk cam ﬂaheserinize(!) imza atabiliyorsunuz.
As›rlard›r mekanlara renk ve ›ﬂ›k
veren camla resim yapma sanat› vitray›n yerini yavaﬂ yavaﬂ alan füzyon tekni¤iyle tan›ﬂ›yorsunuz sonra. Her geçen gün yaﬂad›¤›m›z mekanlara daha
çok giren füzyon, iﬂte bu yüzden camla çal›ﬂmak isteyenlerin en çok ilgi gösterdikleri tekniklerden biri.
Rastlayabilece¤iniz en sevimli görüntülerden biri, iﬂtah aç›c› akide ﬂekerlerini and›ran irili ufakl› cam parçac›klar›na bulanan erimiﬂ cam›n,
bir süre sonra karﬂ›n›za sizi gülümseten rengarenk bir sulama
kab› olarak ç›kmas›.
Temel cam stüdyosu teknikleri,
s›cak cam›n ocaktan al›nmas›, üflenmesi ve çeﬂitli aletler yard›m›yla s›cak cam›n ﬂekillendirilmesi gibi konular›n uygulamal› olarak
anlat›ld›¤› atölyede yüzlerinizle
birlikte yürekleriniz de ›s›n›yor.
Cam Oca¤›’ndan ayr›l›rken
kentin kalabal›¤›ndan uzak bir
e¤itim mekan›nda ald›¤›n›z tad›n
dama¤›n›zda kalmas›n›n d›ﬂ›nda,
çocuklu¤unuzda k›rd›¤›n›z, annenizin cam vazosu için art›k daha
fazla üzüldü¤ünüzü farkediyorsunuz...
Alper Elkatm›ﬂ,
U¤ur Akkaya

