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DENİZ KARAKURT ŞEKERCİ 

‘Dikiş İzi’  

Deniz Karakurt Şekerci eserleri Batı’da seksenlerden 
bu yana yükselen yeniden resim hareketinin ülkemizde 
görülen nadir kıpırtılarından sayılabilir. Zira bu resimler 
“çağdaş” ve/veya “güncel” olmak maksadıyla temsil değeri 
bağlamında karmaşaya kapılan aidiyeti meçhul nicelerinin 
arasından sıyrılmayı başarmaya aday girişimlerdendir.  

Gelenek ile deneysel olan arasında yankılanan bu 
yapıtlarda, tercih edilen dilsel yönseme boya resminin varlık 
alanında tespit olunurken, çağdaş olanla ilinek oluşturan 
müdahale olarak tekstil malzemesinin varlığı sanatçıda 
mevcut çağcıl bir kaygının işareti olarak karşımızdadır. Dikiş 
ipiyle örüntülenen bu biçimlendirmeler arz ettiği çizgisel efekt 
dolayısıyla, bir yanı desen pratiğinin göz ardı edilmediği bir 
duyarlığın, diğer yanı ise zamansal bir kaygının karşılıkları 
gibidir. Zira uzayda iki nokta arasında alınan yolu çizgi olarak 
tanımladığımızda bu yolu neyle betimlediğimiz ait olduğumuz 
zaman ve o ana dair yaşananlarla kaçınılmaz biçimde 
ilişkilidir. Tam da bu noktada özerk hale gelen Deniz Karakurt 
eserleri mesafe kat edildiğinde hem ifadeci resmin bütün 
verilerine sahip olan; aynı mesafe aşıldığında deneysel 
kaygıların görünür hale geldiği üretimler, hem de yaşamsal 
gerçekliğin ilan ve ifşasıyla biçimlenen üretimlerdir. 

Yukarıda anılan kaygıların gündelik yaşamın 
yönetiminde olduğu ve bu durumun bilişsel olandan duyusal 
olana kadar genişleyen bir kadraja sahip olduğu da elbette 
unutulmamalıdır. Çünkü Deniz Karakurt eserlerini, üretim 
sürecinde duygu egemen başlayan ve/fakat akıl egemen 
olarak sonuca ulaşan çıktılar olarak tasnif etmek yanlış 
olmayacaktır.  

Figüratif biçimlendirme tercihleri Yeni İfadeci 
Resmin olanağında karşılık bulan sanatçının eserlerinde 
içerik yukarıda anılan malzeme seçimiyle yapılanır. 
Dikme eylemiyle tuvale entegre edilen ip, arz ettiği 
renklilikten çizgiye öykünen dinamik yapısına kadar 
sanatçının yaşantısıyla dolaysız olarak ilişkilidir. Zira ipin 
yüzeye tutunması için tuvalde açılan delik yaşamda iz 
bırakma istenci içerisindeki halet-i ruhiyenin ip uçlarını 
barındırır. Bir tür tutunma gayreti olarak da okunabilecek 
bu eylem sanatçının sanatla arasındaki bağın apaçık 
ilanından başka bir şey değildir. 

Yaşanmışlıkları ve/veya yaşanacakları görünür 
hale getiren bu seri bireyin hayatla yahut süregiden 
gerçeklikle ilişkisini boyut tercihleriyle araştırır ya da 
aslında malumun ilanı olarak karşımıza koyar. Tuval 
boyutları içerisinde küçülen figürler bahsi geçen birey-
hayat ilişkisinin dramatik tezahürüdür çünkü. Herkes 
biliyor: gündelik hayat denilen mizansen içerisinde 
kaybolacak denli minik figüranlara dönüşen birey 
Karakurt’un resimlerinde tam da bu sebeple küçük 
detaylar olarak çıkar karşımıza. Bazen oyuncak bir bez 
bebeği anımsatan, bazen de geline gönderme yapan 
dişil figürleri merkeze alan Şekerci, eserlerinde kadının 
toplumsal yaşamdaki yerini feminist bir söylemle 
araştırır. Son tahlilde yeni-ifadeci resmin dilsel 
olanaklarını düstur edinmiş olan sanatçı “Dikiş İzi” adlı 
serisiyle, birey olarak kadının yaşamla arasında ilinek 
oluşturan meseleleri boya üzerine iple teyelleyerek 
karşımıza koyar. 
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ÖZGEÇMİŞ

Deniz KARAKURT (Şekerci)  Denizli’de doğdu.

2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden birincilikle mezun 
olmuştur.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “İçe Kapanışa tepki, 
Ruhsal birikim ve sonuçlarının plastik sanatlar bağlamında figüratif yorumlamaları” konulu Tezli 
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Sanatçı, kişisel sergilerinin yanında, ulusal ve uluslararası çalıştay,  fuarlar ve karma sergilerde yer 
almıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı çalışmalarını Antalya’daki atölyesine 
sürdürmektedir.

Sanat Anlayışı :

Bir imge ile başlayan yolculuğu çetrefilli yollardan geçerek,  devam ederken aslında kendi yüreğinin 
derinliklerinde son bulmaktadır. Resimlerindeki imgeler görünenin ötesinde tinsel fotoğrafının biçim 
üzerindeki  izdüşümüdür aslında. Sanatçının yüreğinde biriktirdiklerini açığa çıkardığını görüyoruz. 

Resimlerindeki sert ve agresif çizgiler zaman zaman durağan yüzeyin önüne çıkar. Başkaldıran ve hep 
bir derdi olan ve metaforik olarak kullandığı imgeler figürler zaman zaman sakin zaman zaman da 
hüzünlüdür. Bazen yüzeydeki  fovist renkler çizgilerle kavga ederken bir anda dinginliğe ulaşmaktadır.

Eserlerinde bazen güneşten bir parça kırmızı bazen de hançerin bıraktığı keskin çizgiler görülür. 
Çayırlarda bir parça yeşil, gökyüzünde bir parça mavi vardır.


