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Mesut Karakış gibi biçimci ressamlar için önemli olan sanatsal unsurlar formlar ve renklerdir. Eserlerinin kompozisyonu, resmin 
içsel yapısına odaklanarak azami estetik ve görsel etkiyi amaçlar. Bu eserlerin anlamı; anlatı, betim ya da çizimden ziyade 
dışavurumun teknik ve şekilsel yollarında bulunur. Hem biçimci hem de minimalist resimler, bir hikâye anlatmaz ya da seyircisine 
edebi bir içerik ulaştırma amacı gütmez. Resmin gerçek ve özgül varlığı dışında bir şey yoktur. Bunun için 1964 yılında Frank 
Stella popüler bir deyiş olan “bir şey ne ise odur” deyimini, entelektüel sanat bağlamında “ne gördüğün ne gördüğündür” olarak 
yeniden icat etmiştir.

Bu sözcükler basit görünür. Yine de modern biçimciliğin 100 yıllık tarihinin yanı sıra 1960’lardan beri minimal resim sanatı için 
sayısız çalışma fırsatı ve sanatsal stratejiye atıfta bulunur. Modern soyut sanatın bu çok yoğun evrimsel hikâyesinin sonunda, 
soyutluk kavramının birçok kez öldüğü ilan edildi. Buna karşın, herhangi bir görüş birliği olmamakla birlikte, çağdaş sanatçılar 
arasında büyük bir grup hala biçimcilik ve minimalizme bağlıdır. Tüm bu zorluklara rağmen estetik, maddi ve teknik alanlarda 
yaratıcı yaklaşımlara halen rastlanılabiliyor, dolayısıyla soyut resmin hikâyesi bir süre daha devam edecek gibi duruyor.

Mesut Karakış, üretiminde ve temsilinde yeni yollar açarak soyut resmi klasik sınırlarından ileri taşıyan yaratıcı sanatçılar arasında 
yer almakta. Renklerle olduğu kadar yeni resim teknikleriyle denemeler yapan Karakış’ın sanatsal gelişimi, onu tasvirden 
soyutluluğa sürükledi. Güncel eserlerinde resminin öz-gönderimsel ve otarşik karakteri baskın gelmekte. Çoğunlukla organik 
deformasyon ve dışavurumların şiirsel yollarıyla karakterize edilen önceki çalışmalarından farklı olarak; yeni çalışmaları geometrik 
şekiller, çizgilerden oluşan dinamik matrisler, ince formlar, karmaşık dokular ve canlı renklerden oluşuyor. Artık, örgü üzerinde 
çizgisel formlar Karakış’ın kompozisyonlarındaki baskın unsurlar. Oranlı görünen dizilişler, çeşitli dikdörtgenler, karmaşık çizgi 
ağları ve şekiller resmin düzensel varlığını niteler. Her ne kadar kentsel ya da mimari yapıları, mikroskop görüntülerini, 1’lerin ve 
0’ların dijital matriksini temsil ediyor gibi görünseler de bu çalışmalar aslında kendilerine atıfta bulunan nitelikte. Herhangi bir 
dış bağlam ya da gerçekliği ima etmiyorlar. Bu resimler, resmin kendisiyle alakalı.

Mesut Karakış, yapıcılık ve yıkıcılık arasında gidip gelen sofistike ve özgün bir resim tekniği geliştirmiş. Eserlerini oluşturma 
aşamasında, bulanıklık ve berraklıktan oluşan karakteristik estetiğini formüle etmek için sıklıkla resimlerini bölüm bölüm yaratıyor 
ve siliyor. Resimleri, akılcı hesaplamalar ve ihtimallerin karmaşık diyalektiği içerisinde çağdaş resmin çok boyutlu varoluşuna 
değiniyor. Eserler, planlılık ve tesadüf arasında, estetiğin çeşitli ekollerinin eşiğinde, soyut resmin tarihi zenginliğini ve güncel 
görsel kültürümüzün varlığını ortaya çıkarmakta.

Beyaz arka planla başlayarak, düzinelerce akrilik renk katmanları bir diğerinin üzerine konulur. Her katman, bir üstündekinin 
psiko-görselliğini etkiler. Çok katmanlı arka plan derin bir alan ve renk hissi açığa çıkarır. En ön katmanda, dikey ve yatay 
çizgilerinden karmaşık dokular, geometrik bir ağ oluşturur. Karakış’ın resimsel örgüsünde, küçük renk şekilleri, izleyicilerin hem 
gözlerini hem de aklını tahrik eden enerjik bir alana dönüşür.

Açığa çıkan nihai görselde, en ön katman fırçayla boyanmamıştır. Mesut Karakış, zemindeki rengin belli bölümlerini eritmek ve 
ayırmak için akrilik boya ve su arasındaki kimyasal reaksiyonu kullanır. Onlarca tek renkli katmanı üst üste koyduktan sonra, su 
çizgileri ve çeşitli kompozisyonel tasarımlarını yüzeye yerleştirir. Resmetme sürecinde sanatçı, tıpkı bir renk bilimcisi gibi yeri, 
zamanı, ısıyı, nemi ve resim üzerindeki birçok çevresel etkeni dikkate almak ve hesaplamak zorundadır.

Mesut KARAKIŞ

SERİ GÜZELLİK
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Karakış resimlerindeki çizgiler ve şekilleri yaratmak için suyu kullanır. Renk katmanları arasına su giderleri oluşturarak boyanın 
önemli bir kısmını kaldırır ve alt katmanları görünür kılar. Sanatçı görsel fikrini gerçeğe dönüştürecek derinliğe ulaştıktan sonra 
zımpara kâğıdı kullanarak suyu ve çözünmüş boya parçalarını temizler. Resim yüzeyinin plastik ya da sentetik bir baskı yüzeyi 
kadar pürüzsüz hissettirmesinin sebebi budur.

Karakış resimlerinin estetik gücünü arttırmak için canlı renkleri beyaz ve siyah ile birlikte kullanıyor. Özellikle güncel çalışmalarında 
beyaz, diğer renkleri öne çıkaran ve seyircinin odağına koyan düzlemsel bir boşluk hâlini almış. Resimlerin üst bölümünden alta 
doğru indikçe renk paleti yoğunluktan sakinliğe kayıyor. Bu yalnızca rengin psiko-görsel etkisini güçlendirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda hareket hissini ve uzaysal derinliği de arttırıyor.

Karakış’ın bu alternatif resim metodundaki silme ve açığa çıkarma yalnızca görsel kalitesiyle öne çıkmıyor. Dahası da var: bu 
dinamik akışın sonuçlarını özümsemek ve onlarca boya katmanı boyunca bakabilmek gözler için bir ziyafet. Görsel etkisi oldukça 
çekici ve yüksek. Bununla birlikte, bu çok katmanlı şeffaflık ve dinamizm; yüksek hızdayken resimlerin ve olayların hiç bitmeyen 
imgeler dağına dönüşene kadar birbiri içerisinde eriyip gittiği görsel kültürümüzün güncel durumuna atıfta bulunmakta. Tam 
da bu sebeple hem yaratı ve yok etme süreci, hem de gösterme ve gizleme güncel gerçeklik algımıza işaret eden kavramsal 
boyutlar ihtiva ediyorlar. Karakış’ın eserlerine tuval sınırlarının ötesinde bir anlam ve önem kazandıran da bu diyalektik işte.

Prof. Dr. Marcus Graf
Sanat Yazarı, Küratör ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı
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For formalist painters like Mesut Karakış, shapes and colors are the only artistic elements that matter. Focusing on the intrinsic 
structure of painting itself, the work’s composition aims for a maximal aesthetic impact and retinal effect. The meaning of such 
pieces cannot be found in narration, representation or illustration but in the formal and technical ways of expression. Formalist 
as well as minimalist paintings do not tell a story or communicate a literary content to the spectator. There is nothing besides 
the actual and specific being of the painting. For this, in 1964, Frank Stella coined the slogan of “What you see is what you see”, 
and transferred so the popular phrase of “It is what it is” into the intellectual context of art.

These words seem simple. Though, they refer to an over 100-year-old history of modern formalism, as well as to numerous 
working opportunities and artistic strategies in the art of minimal painting since the 1960’s. At the end of this very intensive 
evolutional story of modern abstract art, various declarations of abstraction’s death have been made. Nevertheless, there is 
no final conclusion within sight, as a large group of contemporary artists continue to be engaged in formalism and minimalism. 
Despite all difficulties, innovative approaches in the fields of aesthetic, material and technique can still be found, so that the 
history of abstract painting gets further propelled.

Mesut Karakış counts among these innovative artists that push abstract painting beyond its classic limits for opening-up new 
ways of production and reception. Experimenting with color as well as with alternative painting methods, Karakış’ artistic 
development has led him from figuration to abstraction. In his current work, the self-referential and autarkic character of his 
paintings is prevailing. Different from the former series, which were mostly characterized by organic deformation and lyrical ways 
of expressions, the current paintings are based on geometrical shapes, and show highly dynamic matrixes of lines, thin shapes, 
complex textures and appealing bride colors. A linear form language based on the grid dominates now his compositions. In 
rational looking arrays, numerous rectangles and highly complex networks of lines and forms characterize the compositional 
being of the paintings. Although they seem to refer to urban or to architectural structures as well as to microscope images or to 
representations for the digital matrix of 0 and 1, the pieces are self-referential. They do not refer to any outer context or outer 
reality. These paintings are about painting itself.

Mesut Karakış’ sophisticated and individual painting technique shifts permanently between construction and destruction. 
During the production of his pieces, he constantly creates and erases parts of the paintings to formulate his characteristic 
aesthetic of blurredness and clarity. In a highly complex dialectic of rational calculating and chance, the pieces refer to the 
multidimensional being of contemporary painting itself. In between plan and coincidence, on a threshold of various schools 
of aesthetics, the pieces reveal the richness of the history of abstract painting as well as the current being of our visual culture.

Starting from a white background, dozens of acrylic color layers are put on top of each other. Every layer influences the upper 
psychovisual effect of the paint above. The multilayered background causes a deep sensual feeling of space and color. On the 
final foreground, complex textures of horizontal and vertical lines form geometrical nets. Inside his painterly grid, small color-
shapes formulate a vibrant field that stimulates the retina as well as the mind of the spectator.

Mesut KARAKIŞ

SERIAL BEAUTY
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The final image that appears on the foreground is not painted with a brush. Mesut Karakış uses a chemical reaction between 
water and acrylic paint for disengaging and dissolving certain parts of the color from the ground. After having put dozens of 
monochrome layers on top of each other, he draws water marks and certain compositional designs onto the surface. During 
the painting process, like a color-scientist, the artist has to consider and measure time, place, heat, moisture and many other 
environmental effects on the paint.

Karakış uses water to create the lines and shapes in his paintings. He makes water sink into the color layers, and so removes 
certain amounts of paint for revealing underlying parts. After reaching a certain deepness that the artist needs for realizing his 
visual idea, he uses fine sandpaper to take away the water and the dissolved color particles. This is the reason, why the surface 
of the painting feels as smooth as a plastic surface or a synthetic print.

Karakış contrasts bride colors with black and white in order to strengthen the aesthetic power of his paintings. Especially in the 
current series, white becomes a compositional void, which pushes the color to the front and so into the focus of the spectator. 
From the upper part to the lower ones of the paintings, the color scales change from intensiveness to calmness. This not only 
supports the psycho-visual effect of the color but also increases the feeling of movement and spatial deepness.

In his alternative method of painting, erasing and revealing has not only a visual quality. Indeed, observing the results of this 
dynamic flux and gazing through the numerous layers of paint is a feast for the eye. Its visual impact is high and appealing. 
Though, this multilayered transparency and dynamism also refers to the state of our visual culture, where in high speed, pictures 
and incidents constantly melt into each other just to vanish in the mountain of never-ending images. This is the reason why the 
processes of creating and destroying, as well as showing and hiding contain conceptual dimensions that refer to the current 
state of our reality. It is this dialectic that gives his work a meaning and importance that goes beyond the limits of his canvas. 

Prof. Dr. Marcus Graf
Art Writer, Curator and Head of the Art and Cultural Management Deptartment in the Fine Arts Faculty at Yeditepe University
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
110x85 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

100x120 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
110x90 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
110x90 cm



10

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
115x85 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019 
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
140x110 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
120x100 cm



13

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
120x100 cm



14

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
140x110 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

110x140 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
110x80 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
69x57 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
120x100 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
140x110 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
110x90 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
110x80 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
90x60 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
60x40 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
69x57 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
85x65 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
60x40 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

130x170 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
140x110 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
85x65 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
85x65 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
85x65 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
115x85 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
110x90 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
110x90 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik

Acrylic on canvas
110x80 cm
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Marcus Graf: Sevgili Mesut, Galeri 77 bünyesindeki ikinci kişisel sergin bağlamında son serinin durumunu konuşmak istiyorum. 
Yeni eserlerin beraberinde yeni estetik yaklaşımlar getirmiş gibi duruyor. Ön plandaki biçim ızgara şeklindeki örgüler olmuş. O 
halde resimlerindeki bu yeni geometrinin anlamıyla başlayalım istersen. Bu ızgaralar nasıl açığa çıktı?

Mesut Karakış: İkinci kişisel sergimde de yanımda olduğun ve desteğin için çok teşekkür ederim. Bu serideki çalışmalarımda 
soyutlama yolculuğumun daha belirgin olduğunu düşünüyorum. Bu dönem işlerimde yatay ve dikey çizgileri daha sistemli, 
simetrik, bir bütünlük sağlayacak şekilde dengeli kullanmaya çalıştım. Tuval üzerinde birbirine paralel, birbirini kesen, farklı 
kalınlıklarda ve yüzeyde farklı derinliklerden geçen çizgiler sonucu ızgara formu oluştu.

Graf: Önceki işlerinde gördüğümüz lirik ve organik formlar ve kompozisyonların aksine, eserlerinde artık geometrik yapılar öne 
çıkıyor. Güncel eserlerinde ızgaranın kavramsal anlamı ve estetik fonksiyonu nedir?

Karakış: Sanatın temelini oluşturan çizgi, sanat eserini biçimlendiren, görünür kılan, onu var eden bir elemandır. Çizgilerin 
biçimleri ve birbirleri ile olan ilişkileri bizde farklı etkiler yaratır. Yatay çizgilerin karakteri statik ve hareketsizliği çağrıştırırken, dikey 
çizgiler ise dinamiktir. Birbirini kesen, belli bir sistem ile incelip kalınlaşan çizgiler yüzeyde optik bir etki yaratır.

Graf: Kompozisyonun önemli parçalarından biri de espas, yani espas derinliğinin yanılsaması. Bu kavramı güncel eserlerin 
bağlamında nasıl değerlendirirsin?

Karakış: Resmimde nesneleri tanımlamak üzere derinlik yanılsamaları kullanmıyorum. Sanatın temel öğelerini kullanarak, 
nesneleri tanımlamak yerine sanat öğelerinin bir araya gelişlerindeki karşıtlıkları kullanarak derinlik yanılsamaları elde ediyorum.

Graf: Güncel eserlerinde, ızgara kavramı kent hayatından aşina olduğumuz geometrik yapılarla ilintili gibi. Bazı eserler binaların 
ön cephelerine benziyor, bazılarıysa dijital matrislere. Kompozisyonlarını nasıl oluşturuyorsun?

Karakış: Renkleri, bu renklerin yüzeyde bulunacağı katmanları, onları formlandıracak çizgileri bir bütün halinde düşünüyorum. 
Yâni yolculuğum renklerle oluşturduğum lekelerle başlıyor, onları yatay ve dikey çizgilerle formlandırıyorum. Her bir ızgara 
çerçevesine düşen sürprizler peşindeyim. Birbirine eşit ve tekrar eden ızgaralar; her bir ızgaradaki farklı görsel etkilerle bütünde 
izleyiciye özel bir izlenim sunar.

Graf: Sürprizlerden bahsediyorsun. Resimlerinin ne kadarı tasarlanmış, ne kadarı rastlantısal?

Karakış: Her resme bir kararla başlasam da kullandığım malzemelerin değişkenleri o an resmin gidişinde etkili rol oynuyor. 
Havadaki nem ve ısıya bağlı boya kuruma süreleri, suyun akışkanlığı ve benim ruh halim :) Bu raslantısallıklar bir sonraki resmin 
bilinçli uygulamalarına dönebiliyor.

Graf: Peki öncesinde skeç ya da maket yapıyor musun?

Karakış: Skeç ya da Maket yapmıyorum.
Geleneksel yöntemler yerine kendi tekniğimle resim yapıyorum. Aynı anda her biri farklı boyutlarda ve aşamalarda birkaç tane 
resim üretiyorum. Bu aşamalar esnasında suyu kontrol edemediğim durumlarda sezgisel ve deneysel devam ediyorum. Bu her 
aşama aslında bana yeni keşifler ve deneyimler sunuyor ve kafamda bir sonraki resmin taslağını yapmaya başlamış oluyorum.

Mesut Karakış’ın Marcus Graf’la sohbeti

SERİ GÜZELLİK
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Graf: Fırçasız bir şekilde resim yapıyorsun. Kullandığın bu tekniği açıklayabilir misin?

Karakış: Teknik olarak yeni bir resim hazırlığım; Önceden planladığım kompozisyon ve renk paletine göre Akrilik boyayı plastik 
spatula yardımıyla tuval yüzeyine sıvayarak başlar. Kurumasını takriben tekrar tekrar (min.20-30 kat) uyguladığım her bir boya 
katmanı bir öncekini örter. Yüzeyi örtme işlemi tamamlandıktan sonra kompozisyon planına göre yüzeyi su yardımı ile yumuşatıp, 
zımpara ve patine ederek eksiltiyorum. Bu eksiltme işlemi ile alt katmanların renklerini yüzeye taşıyorum. Yüzeyden derine 
indikçe derinden yüzeye açılan her boya katmanı yüzeyde espas, boşluk-doluluk oluşturarak bize yeni bir görünüm sunar. 
Uzaktan bakıldığında izlenen derinlik ve dokusal değerler, dokunsal yakınlıkta tuvalin düz ve pürüzsüz yüzeyi izleyicide illüzyon 
etkisi yaratır.

Graf: Her eserinde birçok renk katmanı bulunmakta. Bazıları yüzeyde duruyorlar. Bazılarıysa diğer renkli alanların altında kalmış 
durumda. Renklere nasıl karar veriyorsun?

Karakış: Canlı, sıcak, ihtiraslı ve tutkulu renkleri seviyorum. Kimi zaman renk paletinde zıt renkleri bir araya getiriyorum. Kimi 
zamanda duygu yoğunluğuma bağlı olarak renkler arasında harmoni arıyorum. Bir araya geldiğinde titreşim yaratan renkler beni 
cezbediyor.

Graf: Hem küçük hem de büyük formatlarda çalışıyorsun. Boyut ve formata nasıl karar veriyorsun?

Karakış: Dikdörtgen yüzeyleri seviyorum. Genellikle dikdörtgen yüzeyleri dikey olarak kullanıyorum. Çalışmalarımın dikey 
yüzeylerde bu daha izlenime uygun olduğunu düşünüyorum. Şu anki çalışma koşullarımda daha büyük formatta çalışmaya 
müsait değil.

Graf: Seri yöntemiyle çalışıyorsun. Her serinin sonunda, bir bilgi neticesi ortaya çıkıyor ve sanatçı bu süreçte konsept, form ve 
teknik açıdan yeni sezgiler ediniyor. Şu anki seriden edindiğin bilgi neticesi nedir sence?

Karakış: Bu tekniği keşfettiğimde yaptığım ilk denemeler yatay ve dikey formlardan oluşmaktaydı. Daha sonra bu kompozisyonlar 
daha figüratif dallanmalara doğru devam etti. Bu yaklaşık iki yıllık süreçte ilk sergimdeki işlerim ortaya çıktı. İlk sergimden itibaren 
yatay ve dikey çizgisel kesişmeleri daha sistemli, simetrik, bir bütünlük sağlayacak şekilde dengeli ve geometrik biçimlerin optik 
etkilerini kuvvetlendirmeyi amaçlayarak ele aldım. Bu şekilde keyif aldığım çizgisel kesişmeleri yeni kompozisyonlara taşımaya 
çalıştım. Daha önce de dediğim gibi yaptığım her resim bana yeni deneyimler ve keşifler sunarak heyecanımı diri tutuyor.

Graf: O halde güncel işlerinin, formalist Soyut Sanat’tan ziyade Op-Art akımına daha yakın olduğunu söyleyebilir miyiz?

Karakış: Evet. Formalist bir yaklaşımı benimsesem de şu anki çalışmalarımın Op-Art akımına yakın olduğunu düşünüyorum.

Graf: Peki, Op-Art akımında önemli birer yer teşkil eden, birbiriyle ilişkili perspektif ve dinamizm kavramlarının güncel eserlerindeki 
anlamlarını nasıl değerlendirirsin? 

Karakış: Op-Art ta genellikle geometrik çizgiler ve zıt renklerin kompozisyonuyla düz yüzeyde derinlik ve görsel algıya dayalı 
yanılsama amaçlanır. İşlerimin Op-Art a yakınlığı birbirini eşit kesen yatay ve dikey çizgilerin oluşturduğu formlar ve karşıtlıklarıdır.

Çalışmalarımı Op-Art tan ayıran en önemli özellik ise yatay ve dikey çizgilerle oluşan her bir benzer formun kendine özel leke ve 
renk taşımasıdır. Sürprizi tekrar eden formlarda gözün yanılsaması ile değil, katmanlar arası derinliklerde arıyorum.

Graf: Güncel resimlerinde, canlı renklerle beraber boş alanlar ve beyaz kullanımı artmış gibi duruyor. Geometrik eserlerinin 
birçoğunda da üst kısımlar oldukça yoğun şekilde formüle edilmiş, ancak alt kısımlar daha basit duruyor, daha az yapı ve renk 
gösterip daha çok beyaz bölüm içeriyor. Tüm bu boş alanlar ve beyaz güncel eserlerinde hangi rolü oynuyorlar?

Karakış: Son çalışmalarımda küçük detaylardaki ince dokunuşların yanında tuvalin genelinde büyük lekelerle çarpıcı kontrastlar 
oluşturarak daha çekici ve daha cezbedici bir izlenim amaçladım.
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Marcus Graf: Dear Mesut, in the context of your second solo show at Galeri 77, I would like to review with you the current state of your 
latest series. It seems that the new pieces present some new aesthetic tendencies. Now, the grid appears as leading form. So, let us start 
with the meaning of the new geometry in your paintings. How did the grid appear?

Mesut Karakış: First of all, thank you for being here for me in my second solo show and many thanks for your support. In this series, I 
think that my journey of abstraction shows itself more clearly. In my most recent works I tried to use horizontal and vertical lines in a more 
methodical, symmetrical and balanced way to better form a sense of completeness. As a result of several parallel or crosscutting lines that 
are different in terms of thickness and passing through different layers of depth, the grid form appeared.

Graf: Compared to the former rather lyrical and organic forms and compositions, now geometrical structures are dominant. What is the 
conceptual meaning and aesthetical function of the grid in your current work?

Karakış: As a notion, lines are the very basis of art; they are the element that shapes artworks, makes them visible, realizes them. The forms 
of lines and their interrelation produce different effects on us. The horizontal lines are static in character, they echo with motionlessness; 
meanwhile the vertical lines are rather dynamic. Crosscutting, systematically thinning and thickening lines also create an optical effect on 
the surface.

Graf: An important topic in composition is space a.k.a. the illusion of deepness of space. How do you evaluate its meaning in your current 
works?

Karakış: I do not apply illusion of deepness to define objects in my paintings. I try to achieve that effect by using the base elements of art; 
instead of defining objects I utilize the contrast in the aggregation of said basic artistic elements.

Graf: In the current works, the grid seems to relate to geometrical structures that we know from our urban life. Some works look like 
facades of buildings, other seem to relate to digital matrixes. How do you design the composition? 

Karakış: I think of colors, the layers of said colors on the surface and the lines that shape them as a whole. In other words; my journey 
begins with spots which I create with colors, I then form them with horizontal and vertical lines. I strive to create surprises in every single 
frame of grid. Repeating and equal grids, coupled with different visual effects in each one of them presents a unique experience to the 
audience. 

Graf: You talk about surprises. How much is deliberate and how much is coincidental in your paintings?

Karakış: Even though I commence every painting with a clear purpose, the variables in material play a central role in the direction of the 
painting itself. These variables are mostly the moisture in the air, drying time of the paint related to the heat, fluidity of water and my own 
state of mind :) These coincidences may also become deliberate practices by the next painting.

Graf: Do you do sketches or maquettes before the work?

Karakış: I don’t do sketches or maquettes.

I apply my own technique instead of traditional methods. I simultaneously create several paintings, each with a different dimension and 
phase. During these phases, I sometimes cannot control the water, so I have to rely on my instincts and continue experimentally. Each 
of these phases actually provide me with new discoveries and experience, and I begin to create a draft of the next painting in my head.

Mesut Karakış in conversation with Marcus Graf

SERIAL BEAUTY 
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Graf: You paint without using a brush. Could you please explain the technique you use?

Karakış: Technically, my preparations for a new painting begin with applying acrylic paint on the surface of a canvas using a plastic scraper, 
according to the pre-planned composition and color palette. After drying, each layer of color which I apply repeatedly (minimum 20-
30 layers) covers the one before. Following the process of covering the surface, I tone it down using water, and reduce it further using 
sandpaper and I patinate it. With this I bring the lower layers of color to the forefront. As you move towards the depths of the painting 
from the surface, every layer of paint brings an effect of space and space-fullness; creating a whole new look. The depth and the textural 
value seen from farther out, along with the flat, smooth surface of the canvas when seen from a touch’s distance serve to create an effect 
of illusion on the spectator.

Graf: There are many layers of colors in each work. Some appear on the surface. Some stay below other color fields. How do you decide 
on the colors? 

Karakış: I enjoy vivid, warm, torrid and passionate colors. Sometimes I bring together contrasting colors on the palette. Sometimes what 
I seek is the harmony between the colors, depending on the intensity of my emotions. Mostly, I am captivated by colors that create a 
vibration when together.

Graf: You work with small and large formats. How do you decide on the size and format?

Karakış: I enjoy rectangular surfaces. I generally use them vertically. I think my works are better to be seen on vertical surfaces. My current 
working conditions are not fit for doing larger formats.

Graf: You work in serial manners. At the end of each series, a learning outcome occurs, from which an artist gains new insight in concepts, 
forms and techniques. What is your current learning outcome from this series?

Karakış: When I first discovered this technique, my initial experiments consisted of horizontal and vertical forms. Later these compositions 
branched figuratively. In these two years my first works appeared, which took place on my first exhibition. After my first exhibition, I tried 
to strengthen the optical effects of the balanced and geometrical forms with a more methodical, symmetrical, holistic approach. Thus, I 
tried to carry over the linear crosscuts which I enjoy very much to my new compositions. As I’ve mentioned before, every painting I create 
provides me with new experience and discovery, fueling my excitement further.

Graf: Would you then say that your current work relates rather to Op-Art than to formalist Abstract Art?

Karakış: Yes. Even though I adopt a formalist approach, I think my recent works are closer to Op-Art movement.

Graf: So, how do you evaluate the meaning of perspective and dynamism, two interrelated concepts that play major roles in Op-Art, in 
your current pieces?

Karakış: The main goal in Op-Art is to create an effect of illusion based on depth on a flat surface and visual perception via a composition 
of geometrical lines and contrasting colors. The reason my works seem close to Op-Art is the use of forms and contrasts emerging from 
horizontal and vertical lines crosscutting each other evenly.

The main thing that sets my work apart from Op-Art is that every similar form created by horizontal and vertical lines also possess unique 
spots and colors. I seek surprises not in the illusions of repeating forms, but in the deepness between layers. 

Graf: In your current paintings, besides bright colors, the amount of white and empty fields increased. In many of your geometrical works, 
the upper part is intensively formulated, while the lower parts are simpler, showing less structures, colors and more white parts. What role 
do white and the empty fields play in your current pieces?

Karakış: In my latest works I tried to achieve a more attractive and alluring impression, by contrasting the elegant touches in the small 
details with the bigger spots throughout the painting. 
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Sanatçı Açıklaması:
Sanatçı, resimlerinde dolaysız bir biçime yöneliş ile formların, 
lekelerin ve renklerin birbiriyle olan ilişkisini yorumlamaktadır. 
Son dönem eserlerinde çıkış noktası doğa örüntüleri olsa da 
vurgulamak istediği tuval yüzeyinde derinlik, boşluk-doluluk 
etkisi, transparan geçişler ile çok renklilik yaratma kaygısıdır.

Her resim kişisel bir kompozisyonun parçası olarak katman 

katman işlenen yüzeylerle başlar. Bu süreçte komposizyon ve 
renk paletine göre tekrar tekrar uygulanan farklı boya kalınlıkları 
ile oluşturulan her akrilik renk katmanı bir önceki ve bir sonraki 
ile etkileşime girerek yeniden tanımlanır. Yüzeyi örtme işlemi 
tamamlandıktan sonra komposizyon planına göre yüzey 
katmanları zımparalanıp eritilerek ve patine edilerek yavaş 
yavaş inceltilir ve eksiltilir. Bu eksiltme işlemleri sayesinde alt 
katmanların renk ve dokuları açığa çıkartılarak yüzeye taşınır ve 
yepyeni bir görünüm ve izlenim yaratır. Uzaktan bakıldığında 
izlenen derinlik ve dokusal değerler, dokunsal yakınlıkta 
tuvalin düz ve pürüzsüz yüzeyi ile izleyicide bir ilüzyon etkisi 
yaratır.

Yorum:
FİGÜR VE FORM ARASINDAKİ ÇEKİM

Görsel sanatlarda tasvirin rolü yaklaşık 150 yıldan uzun 
süredir tartışılan ve resim dünyasını iki ayrı gruba bölmüş bir 
tartışmadır. Bir tarafta, çok sayıda sanatçı resimde özgürlüğün 
ve saf özgünlüğün yalnızca formalist bir yaklaşımla elde 
edilebileceğini vurguladılar. Yalnızca bu şekilde resmin psiko-
görsel etkisi tam olarak açığa çıkabilecek ve sanat dünyevi 
meseleleri tanımlamak için hikayeler anlatma hususundaki 
tarihi rolünü geride bırakmak durumunda kalacaktı.

Diğer bir ressam grubu ise eserlerindeki anlatı ve figürasyon 
gücünün önemine dikkat çektiler. Kişisel hikayelerin siyasi 
tarihle iç içe geçtiği, sanatın sosyo-politik boyutuna 
inanmışlardı.

20. yüzyılın sonlarına doğru ise, sanatın postmodern halinin 
figürasyon ve anlatının aslında birbirine karşıt veya zıt kutuplar 
olması gerekmediğini ortaya koymasıyla beraber, soyutlama 
ve formalizm kavramları barıştılar. Hatta öyle bir noktaya 
gelindi ki, günümüzün ziyadesiyle karmaşık gerçekliklerinin 
çok katmanlı karakteristiğini layıkıyla karşılayabilmek için her iki 
yaklaşım da iç içe geçebilmekte.

Bu bağlamda, Mesut Karakış’ın eserleri doğa ve soyut sanat 
arasında köprü kurmayı başarabilmiş bir sanatçıya oldukça 
doğru bir örnek oluşturuyor. Resme olan biçimci yaklaşımı, 
gerçek dünyadan edindiği kaynaklarını hiç saklamıyor ve tasvir 
ile soyutlama arasında gidip gelen, oldukça çekici bir estetik 
yaratıyor.

Figüratif bir ressam için, örneğin bir ağaç; münferit bir yaşamı, 
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cazip bir hikayesi ve hatta manevi bir aurası olan bir süjedir. 
Sanatçı, izleyiciyle ağacın varoluş hikayesini paylaşır ve ağaç 
izleyicinin zihni şemasının bir parçası haline gelir.

Soyut sanatçı içinse ağaç, çizgiler, şekiller ve dokulardan 
oluşan kompleks bir formdur. Bu noktada, ağaç resimsel bir 
kalıbın bir parçası olur. Bu sanatsal eylemin biçimciliği, gerçekçi 
kaynakları soyut sanatın saf estetik meselesi haline getirir. Bu 
estetik saflık, daha arı bir uyarılmayı hedefler.

Karakış’ın bir sanatçı olarak gelişimi onu figürasyondan 
soyutlamaya doğru götürdü, ki bu evrimsel yol çok sayıda 
öznel ve enformalist sanatçı için de geçerlidir. Önceki işlerinde 
resimlerinin göndergesel karakteri daha güçlüydü ve toplum 
ile doğaya dair öğeler daha somuttu. Ancak o zaman bile, 
dillerle, kültürle ya da ağaçlarla ilgilenirken anlatı yerine sanat 
içi konularla ilgilenmekteydi.

Şu anki işlerinde ise soyutluk seviyesi fazlasıyla artmış 
durumda, böylece resimlerindeki özgönderimsel ve otarşik 
karakter baskın çıkıyor. Eserleri oldukça dinamik çizgi dizeyleri, 
seyrek şekiller, karmaşık dokular ve cazip renk örgüleri 
sergilemekte.

Mesut Karakış, yapıcılık ve yıkıcılık arasında gidip gelen sofistike 
ve özgün bir resim tekniği geliştirmiş durumda. Eserlerini 
oluşturma aşamasında, bulanıklık ve berraklıktan oluşan 
karakteristik estetiğini formüle etmek için sıklıkla resimlerini 
bölüm bölüm yaratıyor ve siliyor. Yapım aşamasında yüzeydeki 
boyaları silerek altta yatan boya katmanlarını göz önüne 
seriyor. Bu yolla, renk değişimleri birbirleriyle karışıp birleşerek 
sıra dışı bir psiko-görsel efekt yaratıyor.

Resimlerinin arka planları genellikle beyaz; veya yatay ve dikey 
çizgilerden oluşan kompleks dokunun geniş dikdörtgenimsi 
bir alan şeklini aldığı ön planı kaplayan düzeyin görsel etkisini 
desteklemek amacıyla açık renkler kullanılmış. Tuvalin çoğunu 
kaplayan söz konusu bu bölgede sayısız çizgi ve küçük renk 
şekilleri, izleyicinin zihniyle beraber gözlerini de okşayan canlı 
bir alan oluşturmakta. Karakış genellikle sıcak renkler kullanıyor 
ve resimlerinin estetik gücünü arttırmak için bu renklere siyah 
ve beyaz yardımıyla kontrast oluşturuyor. Goethe, Kandisky, 
Rothko ve Newman gibi isimler daha önce sıcak renklerin ve 
birbirini tamamlayan kontrastların gücünün farkına varmışlardı. 
Karakış’ın resimlerinde kırmızı ve turuncu, tıpkı bir volkandan 
sızan lav akıntıları gibi sık sık çoklu formlar ve fırıl fırıl çizgilerden 
oluşan kompleks bir ağ içinde karşımıza çıkıyor. Renklerin 

güçlü özellikleri, kompozisyonun dinamik yapısıyla iyi şekilde 
dengeleniyor. Birlikte derinlik ve güçlü bir devinim sahibi soyut 
imgeler oluşturuyorlar.

Boyama, silme ve açığa çıkarmadan oluşan alternatif resim 
metodunun yalnızca görsel bir niteliği yok. Sahiden de resmin 
çokça katmanının teşhir edildiği çeşitli evrelerini gözlemlemek 
bir göz ziyafeti gibi. Görsel tesiri oldukça yüksek ve cazip. 
Aynı zamanda, yaratma ve yok etme süreci, gösterme ve 
gizlemeyle birlikte eserlerinin büyüleyici bir kavramsal tarafını 
da oluşturuyor. Normalde, bir ressam dünya hakkındaki 
fikirlerini oldukça düz ve katı bir yüzeyde sunar. Eser, “bir 
şeyleri sergilemektedir”. Resmin ana fikri dışındaki her şey, 
tuvalin çerçevesinin dışında kalır. Böylece, resmedilen konular 
bir fikri temsil eder ve dolaylı olarak temsil edilmemiş şeylere 
de atıfta bulunur. Bu tıpkı hayattaki diğer tüm seçimler gibidir. 
Bir şeyi seçerken, aynı zamanda diğer tüm seçeneklerden 
feragat edersiniz. Oysa normalde sadece günlük çevremizdeki 
sonuçları algılayabiliriz. Sanat dünyasında da yalnızca eserin 
son halinin galeride sergilenmesini görürüz.

Fakat, hepimizin bildiği üzere, hayat gündelik rutinlerimizin 
yüzeyinde gördüğümüz imgelerden ya da bugün gerçekliği 
algıladığımız birçok perdeden çok daha komplikedir. Her 
imgenin ardında, aşağıda yatan ve üstünde maddenin 
durduğu zemini oluşturan sayısız başka imge vardır. Biz buna 
Görsel Kültür, Kolektif Hafıza ve bazen de Geçmiş ya da Tarihin 
İzi diyoruz. Uzak geçmişten kültürel objeleri açığa çıkarmak için 
toprağı derince kazan, kadim ve genellikle bilinmeyen bilgileri 
gözler önüne seren bilim alanıdır arkeoloji. Bugünü daha iyi 
anlamak için dünün belleğine ışık tutar.

Bu bağlamda, Mesut Karakış’ın resim metodu sadece şahane 
bir estetik açığa çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda resmin 
varoluşsal yapısını da tartışmaya açıyor. Arkeologvari bir kazı 
ve açığa çıkarma eylemiyle, resmin doğasını teşhir ediyor ve 
tam da bu sebeple eserleri bu kadim sanat alanının hassas 
yenilenme sürecine olumlu bir katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Marcus Graf
Sanat Tarihçisi, Sanat Yazarı, Küratör Yeditepe Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü, İstanbul
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Artist Statement:
In his paintings, the artist comments on the relation between 
the forms, spots and colors while drifting towards a more direct 
figuration. Though his latest works are mainly influenced by 
patterns of nature, the emphasis lays on a concern of creating 
colorfulness utilizing depth, effects of emptiness-saturation 
and transparent transitions.

Every painting begins with surfaces being treated one layer 
at a time as part of a personal composition. During this 
process, each acrylic color layer which are themselves the 
product of different densities of paint reapplied according to 
composition and color palette, is redefined by interacting with 
both the previous and the next layers. After sheeting of the 
surface is finished, individual layers are thinned and reduced 
by being sandpapered and patinated according to the plan 
of each composition. Through this process of reduction, the 

colors and textures in the lower layers become evident and 
come to surface, revealing a whole new look and impression. 
The depth and the textural value of the work when seen 
from a distance, together with the flat, smooth surface of the 
canvas while looked closed enough to touch, serve to create 
an effect of illusion on the audience.

Review:
THE TENSION BETWEEN FIGURE AND FORM

For more than 150 years, the dispute regarding the role of 
representation in visual art had parted the world of painting 
in two groups. On the one side, a large number of artists 
underlined that freedom and pure originality could only be 
achieved through a formalist approach to painting. Only 
then, its psycho-visual impact could be fully released, and 
art would give up its ancient role of telling stories in order to 
illustrate matters of the world.

Another large group of painters underlined instead the power 
of figuration and narration in their oeuvres. Thy believed in 
the socio-political dimension of art, where individual stories 
are merged with political history.

At the end of the 20th century though, abstraction and 
figuration made peace with each other as the postmodern 
condition of art exposed that formalism and narration do 
not necessarily have to be opposites or anti-poles. It even 
went so far that both approaches can be mingled for more 
adequately reacting to the multi-layered character of today`s 
highly complex realities.

In this context, the work of Mesut Karakış is a good example 
for an artist who bridges between the spheres of nature and 
abstract art. His formalist approach to painting does not hide 
its sources in the real world and creates so an appealing 
aesthetic that shifts between representation and abstraction.

For a figurative painter, a tree, for instance, is a subject with 
an individual life, an appealing story, and even a spiritual aura. 
The artist shares the stories of its being with the spectator, for 
whom the tree becomes a part in his own mindscape. 

For the abstract artist, the tree is a complex form with lines, 
shapes and textures. Here, the tree becomes an element 
of a painterly matrix. The formalism of this artistic act turns 
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realistic references into pure aesthetic matters of abstract art. 
Its aesthetic pureness aims for a sublime-like stimulation.

Karakış’ artistic development has led him from figuration 
to abstraction, an evolutionary road that is valid for most 
representatives of non-objective art or informalism. In earlier 
series, the referential character of his paintings was stronger, 
and elements of society and of nature were more concrete. 
Though, even then, dealing with language, culture or trees, 
not narration but art-internal issues were of his main interest.

In his current work, the level of abstraction has strongly 
increased, so that now the self-referential and autarkic 
character of his paintings is dominant. The pieces show highly 
dynamic matrixes of lines, thin shapes, complex textures and 
appealing bride colors.

Mesut Karakış has developed a sophisticated and individual 
painting technique, which shifts between construction 
and destruction. During the composition of his pieces, 
he constantly creates and erases parts of his paintings to 
formulate his characteristic aesthetic of blurredness and 
clarity. In the production process, he reveals underlying layers 
of paint by erasing parts of the upper surface. In this act, shifts 
of color merge and mingle with each other for creating an 
extraordinary psycho-visual effect.

The background of his works is mostly white, or lightly colored 
for supporting the visual effect of the overlaying matrix in the 
foreground, where a complex texture of horizontal and vertical 
lines is often formed into a large rectangle-like field. Inside this 
area, which covers most of the canvas, uncountable lines and 
small color-shapes formulate a vibrant field that stimulates 
the retina as well as the mind of the spectator.

Karakış uses mainly warm colors, which he contrasts with 
black and white in order to support the aesthetic power of 
his paintings. Already Goethe and Kandisky, as well as Rothko 
and Newman understood the strength of warm colors, and 
the importance of complimentary contrasts. Like lava-
streams of a volcano, in Karakış’ paintings, red and orange 
appear frequently in a complex net of swirling stripes and 
multiple forms. The strong qualities of the colors find a nice 
counterbalance in the dynamic design of the composition. 
Together, they form abstract images that have deepness and 
powerful momentum.
      

His alternative method of painting, erasing and revealing has 
not only a visual quality. Indeed, observing various stages 
of the painting through the exposure of numerous layers 
of paint is a feast for the eye. Its visual impact is high and 
appealing. At the same time, the process of creating and 
destroying, as well as showing and hiding is a fascinating 
conceptual aspect in his works. Normally, a painter presents 
his ideas about the world on a rather flat and solid surface. 
The work is “displaying things”. Everything besides the main 
idea of the painting stays outside the frame of the canvas. So, 
the painted matters represent a decision, and indirectly refer 
to the not-represented ones as well. It is like every selection 
in life. While you chose something, you neglect all the other 
options at the same time. Though, we normally only perceive 
the results in our daily environments. In the art world, we only 
see the final work being exhibited in the gallery.

Though, we all know, life is much more complex than the 
images that we see on the surface of our everyday routines or 
the many screens with which we perceive reality today. Behind 
every image there are uncountable other images, which lay 
beneath and form the ground, on which the matter stands. 
We can call this Visual Culture, or Collective Memory, as well 
as the Past or the Path of History. Archeology is the scientific 
field which reveals old and often unknown knowledge through 
digging deeply into the soil of the earth for revealing cultural 
objects from a distant past. It exposes yesterday’s memory 
for a better understanding of today.

In this sense, the painting method of Mesut Karakış not only 
causes a fantastic aesthetic but also discusses the existential 
being of painting itself. Through his archeological-like act of 
digging and revealing, he exposes the nature of painting, and 
this is the reason why his work positively contributes to the 
critical regeneration of this ancient field of art.

Prof. Dr. Marcus Graf, Art Historian, Art Writer, Curator 
Yeditepe University, Fine Arts Faculty, Art Management 
Department, Istanbul
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