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Malzemenin sınırlarını zorlayan bir giıç hissi.

Temel yapıyı dışlamadan özle olan birlikteliği siırdiıtcrck soyutlayan bir tavır.

Yozlaşmadan ve anlamlandırılma tereddiidiinden uzak bir dışavurumcu yaklaşım.

Bir sanat eserine baktığımızda, insani duyarlılığı hissettiğimiz an, eserle et

kileşimimizde ona olan ilgimiz artar ve beğeni duyarız. İlgi Adalan'ın bu du

yarlılığı yoğun şekilde çamura yansıtan, siyah ve beyazı son derece denge

li ve dinamik bir şekilde sunan seramik heykellerini, çok yönlü bir yaratıcı

kişiliğin soyut dışavurumu olarak değerlendirebiliriz. Bu açıdan Adalan'ın

aralarında bulunduğu soyut-özgün form yönelirnci seramikçilerin Kemal

Uludağ'ın da belirttiği gibi modern seramik sanatına estetik ve özellikle bi

çimsel yönden yeni form kapıları açtıkları ve yeni oluşurnlaraolanak sağla

dıkları yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktada Adalan'ın yeni oluşumcu ola

rak nitelendirilebilecek yaklaşımı, imge ve figür bütünlüğünü simgesel bir

gerçeklik olarak gözler önüne sermektedir.

Adalan'ın yaratımında çıkış noktası hiçbir zaman doğadan değildir. Toprak

plastik değerler ve açılımlar açısından çok zengin bir malzeme olduğu için

dokuların kendiliğinden yenilikler sunduğuna inanmaktadır sanatçı. Bu

yüzden malzemeyi sorgularken onun sunduğu olanaklar ile yönlenmekte

dir. Derin kavramsal anlatımını, hem biçim hem içerikte sunan sanatçı, as

lında seramiği malzemenin ötesinde, yeni arayışlar içinde olan kişiliğini so

mut olarak görselleştiren, yaratımına ve kendisini aşmaya olanak sağlayan



bi r ara c olarak g önuckredir. Bu no ktada do ğada karşıl ığ ı o lmayan tasa rım

la rı , yaratıcı k işili ği n de vreye girmesiyle e ndüstriyel t a sa rım ürü nlerine ye ni

b ir form a nlayış ı get irmektedir,

Sa natemın form .m layışında sanayi ile ba ğ daşan bir cal rsm.ı içine gir mesi,

endüstriyel seramik ürünl ere ilgi duymaya l xış lamasına neden olmuştur ve

de farklı kompozisyonlar içinde onları sanatın bir parçası haline gcıirm işrir .

Vida, sonnın gih i nesn ele ri b ü y ü ıerek fontu dön ü ş tu rurken bu tür şek i l 

lcrin, <ı lg ıya zengin lik kıtl ığ ı na ina nmaktadır. (Resim 2) Ada lan ç alısmala rı

nın tü münde gcomct rty! esas a ldığından gra fiksel h ir U rz ı va rdır; sad ece de 

taylarda kullandığı organik Iraumanlar ik:' gürsel hareketi yakalamaktadı r .

Tekstür a nlamında ağa<.: g övdes i kabuğunun yakın plan çekilmiş detayı gi

bi, çam urun tadını kaybetmeden ı.:e:j it li dokular kulla nmaktadır. Bu dokular

fo rmun re nk ve ya pı s ına kontra sı sağlayaca k, fakat dengeyi bozmayacık şe

kilde spontane olarak yerleşti r il mektcd ir. Dinam ik bir fo rm içinde denge

nin ve d üze nin b u dcreec ün plana çıkmas ı. sanatçının üzgün an la t ı mını

gück-ndinncktcdir.

Adala n Resim l a ve lb'dc gürülen çal ışmasmda ca ğdaş seramik san atmd a

siya h ı ilk kez kullanma cesareti ö ze l l iğ i n i n yan ı s ıra, resim eği lim inden ge 

le n desen anlay ı ~ ı \T hayal g üc ü ile ze ng in ca ğ nşum n: özgün teknik ve es

tetik anlay ış ı çercevesinde sunmaktad ır izlcyiciyc . Hem ö zgü rl ü ğü hem de

s ı k ı şm ı ş l ı ğ r , sınırlandınlmrşh ğı aynı düzlemde ha ğdaşumuşur. Geometrinin

temel unsur olarak varolduğu fo rmun beyaz k ütlesinin ikili hareketi arasın

da yuka rı doğnı uzanan \:izg i, a na formun üze rind eki o rga nik hare ketle rle

bü tün feserek kıvrunla ra dön ü şmekt c. h .ı y .u m içinde ki ka tma nlar ve \)1Il11a

rm içinde hap is olmuş bede nle r g ibi güncel birer imge olarak karşuruza cık-

Resim la ı.t' Ib,
tom



maktad ı r . Aynı sosyal izle nimler d iğer b ir eserinde (Re

si m 3) sınırları belirlenmiş form için de ge<.,:erl i sayılabi

lir. Kesk in dı~ konturu olmasına rağmen ke nd i içi nde ya

tay k ı vrımları ve bunu d ikeyCıe bö lerek yukarı vuksclcn

el hareketi ilc dikkat çekmektcdi r. Resim la-I b'clcki

formda ise zengin ç.ıünşımlarla dol u kıvnmla r merkezde

ki dışbukey da ire çevresinde daha çok t itreşim ve hare

ket kazanmaktadır. Bu dairen in saf hcy'az ı şığı ile aydın

Lınan bu s iyalı sarmallar. ça mu ru n kendi rengi ilc d in

lenmektc heyecanın ı bastnmaktadır. Renk kontrastLı rını

barındırmasma rağmen estetik düzen . uyum ve hazzı da

hissettiren bu form, enine ve boyuna çok de ngeli bi r şe

kilde uzanmaktad ı r.

Dünya ,,'ağda) seramik sanatında gel eneksel işlevi dışla

yan yöneli m i ilk kez Picasso , Miro , Rexlin gibi ressam ve bcvkcluraşlann or

taya çıkardığı gerçeğinden hare ketle Güzel Sanatlar Akademisi Cemal '1'01

lu Atölyesinden gelen hir alt yapı ile ortaya konan bu heykelsi eserlerin.

Adalan tarafından düşünsel boyutta h ir yorum ilc ifadclcndinlmes! tesadüf

değild ir. Geleneksel yapıdan uzaklaşıp özgü n formlar yara tmay ı hedefleyen

Adaları. her zaman özgünlük arayışı içindedir. Fakat geleneksel sanatların

izlerini taşıdığuu inkar etmemektcdir. bu et kilerelen tamamen uzaklaşmanm

mümk ün olmad ığın ın bil incinded ir sanatçı ve gelenekselden es te tik anlam

da kaçmarak sovuta yönebuektedi r. Kavramsal anla tırn ın klas ik seramik sa 

natından uzaklaşarak soyut, geometrik fakat organik o lgutarla scncczlendt

ğ i eserlerinde Adalan'ın malzerneye haki miyeti chşmda, ö zümsenmiş b ir

kültürel anlayış sczi lrnckıedir. Hare ketli ve asil bi r yap ı ile güçlü bir tarih i,

uygarl ık bilincini günümüz ile sente zleyerek, modern sanatta o lmazsa ol

maz eleşt irel tavrı sergilemektedir. Bu da düşüncelerimiz i so rgu layan bir e t

kileşimi beraberinde getirmektedir. Sa natçının biri

cik, soyut özgün formları üzerin de ku llandığı ve mü

ke mmel teknik çöz ümle r ile bu t ü ulcşcn d uyusal

simge ve mesajlar, g özlemimizde dokunma is teğ i n i

uyandıran bir etki bırakmaktadır.

S,-lI1,-HU teknık a nla mda kendis in i kısıtlayan he r tü r

lü sınırı yeni ç özümlerle aşmaktadır. Pa rça lı modü

le r s istemler kullanarak pişi rim ve taşımaya dair her

tü rlü kıs ırla yıciya çöz üm bu lduğu nu . bu nla rın onun

ça l ışmaları nı engellemediğini , aksine ye ni açı lımlar

sağladığın ı vurgu lamaktadı r (Resim 4). Sağlamlık ve

taşmabil irlik sanaret için , özellikle de se ramik san at

çısı için çok önemlid ir; seramiği yaşa ı .ın, ayakta tu-

Resim2,
Form

40x50cm.
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Resim 4.
Pano çap: BOcm.

tan teknikler aradığını söylerken , u zun yıllar ça l ı ş

mala rın kalıcı olmas ı ve yerinin değ i ştiri lcbi lir ol

ması öze ll iğine işaret etmektedir.

Herberi Read'in "güzellik du ygu sunu okşama olgu

su'' o larak gö ste rdi ğ i sanat, Üm it Gezgin 'in de 1)(,:

lintiği gibi öl ümlü insanoğlunun evrensel çı ğ lığ : ve

yazgıs ı o larak dışa yansımakta ve sa natsal yararım

biçim leri olarak özgün b ir estetik ka tegori boyutuy

la kendini konumlandırmaktadı r. Bu estetik katego

ri gü zellik ile değil , gü rsel dilin içe rikle bütünleş

mesi anlamında a lgılanmalıdır. Adaları bu döngüyü

derin mesa j b ü t ünl ü ğ ü ile soyut bir dışavururula so-

mutlaşurnıaktad ı r form la rında . i Ie rbe rt Read sera

miğ i sanatla rın hem en basiıi hem en gücü olarak tanımlamaktadır. (Gcz

gin, 2002 , s:98 ) Ada lan bu ilkel el sana tın ı ça ğdaş seramik sana tı boyutun

da mükemmel te kn ik çö zümle r ile sunmakla be rabe r, sezgiyc dayalı soyut

lama ları nı dinamik f orml a nı d ö n ü şt ü rerek malzemenin ruhun un, ke ndi ki

ş i liğine uygunluğunu sa nat olarak ad l andırmaktadır. İz l eyiciye de bu sezgi

sel yararım süreci ile bütünleşerek biçimlenrruş fonııa ye ni düşünsel gö z

le mler ile ce va p "ermek d ü şmektedir, Böylece bu etkileşim , bu tür soyut

for mlan hayarın birer parçası kılacaktır.

Sanatçının hazı yapıtlan sır ve formun şekillend i rilmesi açısından müke m

mel olduğu gibi, ku rgu açısından da fonk siyonu dışlarkcn , Resim 5 örne

ğ inde de olduğu gibi tarihi bir bak ı ş açısı ile değişime u ğrayarak benzersiz

fonnlara dönüşmekted ir. Sanat ç ı run simgesel anlatım içinde geçmiş ve ge

lece k arasında bağ kura n bu tür soyutlamala rında doğa üstü güç ler, ya da

tari hsel bir takım dondere dönüşmektedir . Ümit Gezgin 'in de beliruiği gibi

(Gezgin, 2002, s:62) savaş başlı ğı ya da uzaylı görünümü gibi fonnlara gön

dermeler yapa n Adaları . kendini aşma çabası içinde yard ıma sürec i içinde

malzemenin s ınırlarını zorlamakta, ileti aracı olarak gördüğü se ramikterine

çeş itl i mesaj lar yük lem ek tc ve kendisinin de belirtti ği gibi "bilinmezlik üze

rine gizli g öndermeler" yapmaktadır , Böylece ... "doğada karşılığı o lamayan

nesne giderek meta forlada iç içe geçen hir postmodern kimliğe veya hey

kelc , amorf ve iç ürp crt ici bir varlığa taşır ke ndisin i" (Gezgin, 2002, s:64 I.

Resimdeki çalışma üzerinde kullanı lan ve sonradan ek lenen a lt ın detaylar,

fo rmun d inamik dengesini gü çlendirirken, odak noktasını , izleyicin in görü

ş ü ndek i hedefleri ve bakış açı l a rını çcşitlendirmekte ve zcngi rı lcştirmekre

d ir (Resim 5) .

ilg i Adala rı . hocası Sab ri Be rke l'in beli rtti ği gibi 'nefes alır gibi dü ş ün ü l

mederi yap ılan doğal şey ler' in sanat olduğuna, sanatçının zarıaattan bu nok

tad a sıyrılmaya başlad ı ğ ına inanmaktadır. Adalan'ın sanat görüşü buradan



anlaş ılmaktad ı r. Sana tçı spornan olarak formlarını olu ş-

tu rduğunu, a rtık dokuları ycrlcşt in rken hiç düşü n

medi ğini , nefes a lır gibi düşünmeden yaptığı her iş

lemin , yaptığı ça lışmayı , sa nat eseri niteliğine taşıdığını

d ü ş ünmektedir. Ça lışmala rının tanımı ya da açı k l amasını

yapmak tan kaçınan sanatçı aslında , he r ça l ışmanın ke n

di anla tım ı olduğunu , onla rı sanatçı s ının yo ru m

lamasının yanlış olduğu nu vurgulamaktad ır . Kend iliğin

den gel işen bir yaratım süreci nin ardından , eserin soy ut

form o lara k izleyicisinin algı la rı ve sezgile ri ile birl eşerek

onun gözlemlerinde düşünsel boyuta u l a ş aca ğ ı rta İnan

maktadı r .

Bir ese rin yaşamı yans ıtan bir ifadeye dönüşmesi Be r

nard Leach'i n de belirttiği gibi sanatçının içtenliğini ve

ese rin meydana geliş inde içeriğin ge rçek olmasın ı gerektirmektedir.

Adalan'ın çalışmalarında rastladığımız b u sa mim iyer üzgün soyutlamacı

tavı r ile pla stik boyutta ye ni b ir görsel içefiğe dönüşmektedir. Yeni

oluşumun yanı sıra i <.;'eriği de gü çlü bir ifade olarak haşarılı şek i l de suna n

sanatçının cesur ve ye n ilik çi k imliği ilc oluşturdu ğu eserleri , çağdaş seramik

sana tı içinde ki özel konumunu gelişerek sürd ürme ktedi r. Dışavurumunda

malzemenin sınırlarını zo rlayan bir güç hissi uyandıra rak, formlarındaki

temel yapı ile özü buluşturmakta , soyutlamacı tavrı ile çağdaş sa nat dün

yasında yepyeni ve sınırsı z ç a ğnşımla rla dolu izlenirnler bırakmaya devam

etmekted ir,
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