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Abstract 

Drawing something on the wall has been one of the mysterious actions of the 
unknown history, continued up to today. Either we say this a magic/ religion 
effect, art or message anxiety, our foresight is that they have been done for 
the sake of an aim. The immobile cave surfaces in different geographies and 
tamgas/petroglyphs which were scraped onto rocks, except mobile surfaces 
(clay tablets, hand-made papers, clothes etc.) are the characteristics to prove 
the first examples of sending a message. 
Except the fact of reaching of these writings and drawings up to this date 
which were written onto the walls in the research with the anxiety of record 
or message, they will be tried to be illuminated how they have transformed 
and maintained their continuity to the cultural and political sendings. In this 
frame; graffiti and the other examples which we usually encounter in the 
surfaces of social life, on the walls of streets, in the feet of bridges, at train 
stations express etc. express the main problem situation how they represent 
the story. Based on the topic matter findings; the results about the semiotic 
context of graffiti will be presented which has become an alternative, 
universal and popular expression language. 
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Özet 

Duvar üzerine bir şeyler çizme, bilinmeyen tarihin gizemli eylemlerinden biri 
olmuş, günümüze kadar süregelmiştir. Biz buna ister büyü/din etkisi, ister 
sanat, ister mesaj kaygısı diyelim, öngörümüz illa ki bir amaç uğruna 
yapılmış olduklarıdır. Taşınabilir yüzeyler dışında (kil tabletler, el yapımı 
kağıtlar, kıyafetler vs.) farklı coğrafyalardaki taşınamaz mağara yüzeyleri ve 
kayalara kazınan damgalar/petroglifler bize herhangi bir mesajı iletmenin 
ilk örneklerinin varlığını kanıtlar niteliktedir.  
Araştırmada duvarlara yazılan bu yazı ve çizimlerin kayıt ya da mesaj kaygısı 
ile günümüze kadar ulaşması dışında, sanatsal, kültürel ve politik iletilere 
nasıl dönüşüp devamlılığını sürdürmüş olduğu aydınlatılmaya çalışılacaktır. 
Bu çerçevede, sosyal yaşam içinde, cadde/sokaklardaki duvarlarda, köprü 
ayaklarında, tren istasyonlarında vb. yüzeylerde sıklıkla karşılaştığımız 
graffiti ve diğer örneklerin nasıl bir anlatıyı temsil ettiği ana problem 
durumunu ifade etmektedir. Söz konusu bulgulara dayanarak alternatif, 
evrensel ve popüler bir dışavurum dili haline gelen graffitinin semiyotik 
bağlamına dair sonuçlar sunulacaktır. 
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1. Giriş 

Uzay dediğimiz varlıkları çevreleyen ve sonu olmayan boşluğun sınırlandırılmış 
parçasını mekan olarak adlandırıyoruz. Bu sınırlandırma işlevini üslenen düşey ya 
da yatay düzlemler ise belli bir iletinin aktarılmasında uygun bir zemin işlevini 
görmektedir. Tarihin her döneminde farklı türden pek çok iletiye zemin olan 
duvar(lar)ın medeniyetlerin yaşatılması, aktarılması ve anlaşılması aşamasında da 
önemi büyüktür. İnsanlık ellerini kullanmaya başladığı günden itibaren, duvarları 
da, duvarlara duyumlarını aktaracağı aletleri de basitten karmaşığa doğru bir 
gelişim çizgisi içinde geliştirmiştir. 

Düşünür Aquinolu Thomas’ın “Habet homo rationem et manum” yani “insanın aklı 
ve eli vardır” diyerek, ilkel insanın kazıma-çizme-oyma eylemlerini, deneme 
yanılmalarla bulmuş, benzetme pratiğiyle de dahalarını yapmış olduğunu öne 
sürer. Bu, insanlığı benzerlikten öbürüne geçerek gittikçe artan sembol ve simgeler 
zenginliğine ulaştıran önemli bir eylemselliktir (Fischer, 2003: 18-19). Yani, 
kayalara ya da mağara duvarlarına ilk resimleri yapan ilkel insan da, kafasında 
yarattığı şekilleri çizdikçe daha iyilerine ulaşmış, haz almaya başlamıştır 
diyebiliriz. Eğer gerçekten basit çiziktirmeler sonucu belli bir noktada estetik imge 
yaratımı doğmuşsa, ilkel insanın bile ‘güzel’e karşı doğal bir eğilimi olduğu görüşü 
bir anlamda doğrulanabilir. 

Başlarken, ilkel us yaratılarının duvarla olan ilişkisine değinmek, ses, dil, işaret ve 
yazı çemberinin içinde kalan bu yaratıların aslında ne kadar birbirine geçmiş 
kavramlar olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu karmaşık sistem soyutlar ve 
somutlar diye adlandırabileceğimiz kümelere ayrılsa da bağımsız ve kendilerine 
özgüdürler. Mesela göstergeler sistemi olan dil soyut, söz somuttur, yani dilin 
algılanmış yansımasıdır. Bir nevi ilkel insanın usundaki hayvanın, kaya üstüne 
çizilmiş imgesidir. Algı, dil, kavram gibi ussal verilerle algılanması daha olanaklı 
gibi görülen ilkel yaratılar, basit olarak sadece duyu ağırlıklı mistik deneyimlerin 
yüzeye aktarılması olsa bile, aurası olan bir sembol dünyasına kapı aralamaktadır 
(Kıyar, 2002: 138). 

On binlerce yıldan günümüze, resimler, tasvirler ve göstergeler aracılığıyla mesaj 
iletmenin sayısız yolu bulunmuş olduğunu biliyor, görüyoruz. Ve yazı ancak, onu 
kullananların düşündükleri, hissettikleri ya da ifade edebildikleri her şeyi 
somutlaştırıp açıkça belirleyebilecekleri düzenli bir göstergeler ve simgeler bütünü 
oluşturduktan sonra uzun, yavaş, karmaşık bir tarihle ortaya çıkmıştır. Uzman 
görüşlere göre daha çok belleğe yardımcı olmak üzere kullanılan yazının ilk 
kayıtları bir öküzü ifade etmek için öküz başını, kadını ifade etmek için vulva çizili 
pubis üçgenini belli bir üslup araştırmasıyla gösteren basitleştirilmiş resimlerdir. 
Bu ilkel piktogramlar, yüzyıllar sonra gönderme yaptıkları nesnelerden ya da 
canlılardan ayrılarak M.Ö. 2900’lerde ortadan kalkmışlardır. Sümer’e ait kil 
tabletler bu tarihi aşağı yukarı kesinleştirir (Jean, 2002: 11-15). 

Bu ve buna benzer pek çok örnekten yola çıkılarak söyleneceklerin başında, derin 
bir sanatsal yaratı, kesin ve yoğun bir estetik arayış bulma olasılığının azlığına 
rağmen ilkel us ürünlerinin ne derece derin deneyimler sonucu ortaya çıktığı 
inancını taşımak önemlidir.  
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Görsel 1. Lascaux Mağarası. Fransa 

 
Kaynak: Aujoulat N., 2003 

Toplumsal pratiklerden yansıyan bilgi, nesnel gerçekliği dönüşüme uğratma ve 
doğayı insan gereksinmelerine göre kullanma amacıyla yine toplumsal pratikte 
kullanmaktadır. Böylelikle oluşan bilme eylemi, aklı nesnel gerçekliğe her adımda 
biraz daha yaklaşır. Bu nesnel gerçeklik içinde ilk algılanan eksik ve yetersizken, 
deneyimleme sonucunda bilgisizlikten bilgiye, tam ve daha yeterli bir aşamaya 
doğru ilerleme gerçekleşmeye başlar. Bundan sonrası ise duyularla algılanan 
duyumsal bilgiler ışığında kavramlar gelişmeye başlar. Bilgilenme süreci, bilginin 
en ilkel duyumdan gelişmiş kavramlara evrilmesiyle gerçekleşen değişimler 
silsilesidir. Gözlemden soyut düşünceye, oradan da pratiğe, nesnel bilmenin 
diyalektik yoluna ulaşılır (Hançerlioğlu, 2010: 202). 

Doğayı izleyen ve onun kurallarını öğrenmeye çalışırken kendi hayatını da 
düzenleyivermiş olan insan, sanatı (ya da onların yarattığı imgeler dünyası) ile 
yaşamını zenginleştirip, ruhunu özgürleştirmiştir. Peki ilerleyen zaman, değişik 
coğrafyalar ve koşullar, sosyal farklılıklar bir yana, duvarlardaki bu ilkel yazı ve 
çizimler nasıl sanatsal, kültürel ve politik iletilere dönüşüp devamlılığını 
sürdürmüştür? 

2. Alternatif Bir Yüzey Olarak Duvar 

Özellikle metropol kentlerde günlük hayat sürerken biz insanları şaşkınlığa 
uğratan kamusal sanat uygulamalarını çoğunlukla görmekteyiz. Caddelerde, 
sokaklarda, meydanlarda eşsiz estetik deneyimler yaşatabilen bu yaratılar, rutin 
hayatın sıkıcı atmosferi içinde kurtarılmış birer alan niteliğindedir.  

Resim alanında sanatsal dışavurumun aktarıldığı yüzeylerden biri olan duvar, 
aslında alternatif ya da yeni bir ifade yolu değildir. Geçmişini çok gerilere 
götürebileceğimiz, petrogliflerin devamında kiliselerde fresko tekniğiyle boyanmış 
duvarlar ilksel uygulamalardan en bilinenleridir. Ancak, kağıt, tuval vb. dışında 
kalan duvarın yeni ve güncel olanaklarla, sanatsal ya da politik amaç 
doğrultusunda boyanması, onu yakın tarihlerde alternatif bir yüzey haline 
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getirmiştir. Bu anlamda graffiti, duvara yapılan yazılama işlemi olarak 
düşünüldüğünde kapsamı oldukça genişlemektedir.  

Graffitilerin sokak kültürü ile olan bağından dolayı popüler bir mertebeye ulaşması 
ise tesadüf değildir. Underground dönemi geride bırakarak zaman zaman 
vandalizm ile bağdaştırılabilen (ya da maruz kalabilen) bu küresel sokak sanatı 
kent yaşamında insanların dikkatini çekmektedir. Duvarlarda hayat bulan, dünya 
sokaklarını kendine mekan edinmiş ve manifestosunu sokaklardan alan graffiti ve 
duvar yazıları sadece çizmekle/resmetmekle ilgili değildir tabi ki. Siyasi 
propaganda aracı olarak da kullanılması onu farklı bir boyuta taşımaktadır.  

Güncel bir fenomen üzerine inceleme yaparken şu detaylara da değinmek 
açıklayıcı olacaktır. Lord Byron’ın Akropol’e ya da Arthur Rimbaud’un Mısır’daki 
Luksor Tapınağı’na “Ben de buradaydım” mesajını yazması, bu türden mesajları 
anlamamıza yardımcı olacaktır. Tabi kadim medeniyetlerden miras kalıntılara 
yazmak yadsınacak bir davranış olsa da, aslında bulunulan mekandaki 
duvarlara/yüzeylere yazmak ve çizmek insanlık tarihinde çok gerilere 
götürebileceğimiz bir eylem. Askeri alanda da pek çok yansımasını gördüğümüz 
duvar yazılarının en iyi örneği şüphesiz 2. Dünya Savaşı’nda tersane müfettişi 
James J. Kilroy’un yazdığı “Kilroy was here” olmuştur. Zafer, fetih ve hakimiyet 
ifadelerinin yanında baskı altında olan, ötekileştirilen grupların duvar yazıları 
direniş ve başkaldırının ifadeleri olmuştur. Dönem itibariyle özellikle politik 
anlamlarla yüklü bu akım, bir tür yaşam mücadelesi halini almıştır. Çünkü 
duvarlardaki imgelerin zamanla başka graffiticiler tarafından müdahaleleri ya da 
başka sebeplerle değişikliğe uğramakta, deyim yerindeyse eklektik bir düzlemde 
birbirini baştan var etmektedir (Ayral, 2014: 9-10).  

Görsel 2. Artmakers Kolektif. La Lucha Continua. New York, 1985  

 
Kaynak: Cockcroft, Eva, 2017 

Graffiti dendiğinde en önemli iki merkez karşımıza çıkmaktadır. Biri New York 
diğeri ise Paris. Dönemsel yaşantılardan ötürü olsa gerek, özgün graffiti 
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örneklerinin oldukça arttığı 1968’li yıllarda New York duvarları, Paris duvarları 
gibi aynı dili konuşmaktaydı. Ancak, konuşurken politik sanatın öznel ve yeni 
örneklerini vermemekteydi. Yani Meksikalı Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros ve 
José Clemente Orozco gibi büyük politik duvar ressamlarınınkinden oldukça uzak 
görünmekteydiler. Özellikle New York sokaklarında politik duyarlılığa sahip çok 
fazla graffiti yoktur. Ama yine de etkili işler arasında Eva Cockcroft ile Joe 
Stephenson’un kurduğu Artmakers adlı topluluğun ortak çalışması “La Lucha 
Continua / Savaş Süregeliyor” (G. 2-3); Michael Alewitz ve farklı ülkelerden gelen 
ressamlarla kolektif bir çalışma olarak karşımıza çıkan “Pathfinder” başta gelen 
politik işlerdir (Mimaroğlu, 2002: 72-74).  

Görsel 3. Artmakers Kolektif. La Lucha Continua. New York, 1985  

 
Kaynak: Sanal 2 

1930’ların Amerika’sını derinden etkileyen Rivera, Siqueiros ve Orozco için duvar 
resimleri, insanın insan olma mücadelesine yardımcı olmalıydı. Ve bu amaçla her 
yerde var olmak zorundaydı. Onlardan beslenildiği ve aydınlanmanın birinci 
işlevini yerine getirmesine izin verildiği sürece de hiçbir yer kötü değildi. 
Günümüze yaklaşırken Alewitz’in çalışmaları (G. 4-5) da Rivera’nın ve 
çağdaşlarının 1930’lardaki eserlerinden güç almaktadır (Buhle, 2002).  
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Görsel 4. Michael Alewitz. Monument of the Workers of Chernobyl. Ukrayna, 1996 

 
Kaynak: Sanal 3 

 
Görsel 5. Michael Alewitz. Monument of the Workers of Chernobyl. Ukrayna, 1996 

 
Kaynak: Raina, Jyrki, 2016 

Meksikalı muralistlerin graffiti için önemi ciddi anlamda büyüktür. Ki onların bu 
manada yükselişe geçtiği dönem, Amerika’nın da kültürel bir atılım yaratma 
çabasında olduğu yıllara denk gelmektedir.  

Rivera, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa’daki ressamların derinden etkilendiği 
“düzene çağrı” ya katılmıştır. Orozco ve Squeiros ile “Duvar” hareketinde birlikte 
çalışmışlar, boyadıkları duvarlarla sosyal  ilerlemeyi savunan bir anlatıyı temsil 
etmişlerdir. Rivera, Elçi Morrow kanalıyla Amerika’da bir takım kurumsal 
hamilikler bulmuş, Detroit’te motor endüstrisinde epik mizansenler resmetmiştir. 
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Kapitalist sanatseverlerin çoğulculuğuna New York’taki Rockfeller Merkezi için 
yaptığı duvar resimlerinde Lenin’in portresini resmederek meydan okumuş ancak 
sorun teşkil edenler yok edilmiştir. 1935’lerden itibaren, Meksikalı sanatçıların 
pek çok duvar örneği üretmelerinin devamını sağlayan, geçinebilecekleri bir maaş 
vaat eden Federal Sanat Projesi2 başlatılmıştır (Bell, 2009: 401-403).  

Görsel 6. Diego Rivera. Detroit Industry Murals (kuzey duvarı detay). 
Detroit Sanat Enstitüsü, Amerika, 1932-33 

 
Kaynak: Gray, Steve 

 

  

                                                        

2 Federal Sanat Projesi Franklin Roosevelt’in New Deal denilen bir çeşit ekonomik kriz aşma planı 
çerçevesinde, yaşamın tüm yönlerini de içine alan, kültürel ve doğrudan bir yatırım olmuştur. Yani 
yeni bir kamusal sanat inşa etme fikrine dayanmakta olan bu programla, yüzlerce sanatçı 
tarafından, 48 eyaletteki okul, hastane gibi kamusal mekanlara 100.000’den fazla resim/duvar 
resmi, 18.000’in üstünde heykel üretilmiştir. Detaylı bilgi için 
http://www.wwcd.org/policy/US/newdeal.html adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Görsel 7. José Clemente Orozco. The Epic of American Civilization.  
Hood Museum of Art, Amerika, 1932-34 

 
Kaynak: Sanal 4 

 
Görsel 8. David Alfaro Siqueiros. From the Dictatorship of Porfirio Diaz to the Revolution.  

National History Museum/Chapultepec Castle, Meksika, 1957-65 

 
Kaynak: Sanal 5 

Meksikalı muralistlerden 30 yılı aşan bir zaman sonra William Walker, Chicago’da 
“Wall of Respect/Saygı Duvarı” (G. 9)’nın oluşturulmasına yardım ettiği yeni bir 
hareket ilan edilmiştir. 21 siyahi sanatçı birlikte, Martin Luther King’in suikastını 
boyamışlardır. Ve bunu takip eden yıllarda pek çok mahallede, ırk veya etnisite 
konularını sergileyen ve bazen yerel tarihi olayları anan başka duvarlar da ortaya 
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çıkmıştır (Buhle, 2002). Bir süre ziyaret için ücret talep edilmiş olan duvarın bir 
kısmı sonraları tahrip edilmiştir. Yani duvarın fiziksel varlığı kısa sürmüştür. 
1971’de şüpheli bir yangın sonucu büyük oranda hasar gördükten sonra, bölge 
güvensiz ilan edilmiş ve mahalle yıkılmıştır. Bugün sadece bir hatıra plaketi olan 
geniş bir açık alan halindedir (Camkin, Mogilevich ve Ross, 2014 ).  

Görsel 9. William Walker ve kolektif. Wall of Respect.  
Chicago, Amerika, 1967 

 
Kaynak: Campkin B., Mogilevich M. ve Ross R., 2014 

“Wall of Respect/Saygı Duvarı” ve bunun gibi pek çok duvar yoluyla çoğu zaman 
kimlik, tarih ve hak mücadeleleri somut hale getirilmiştir. Bir anlamda ses 
duyurma girişimi olarak sayılabilecek graffitiler, çoğu zaman siyasi birtakım 
olayları deşifre edip daha fazla insanın bilmesine olanak sağladığı için 
yönetimlerce yok edilmiştir.  

İzinsiz/illegal bir eylem olduğu için yönetimlerce hızla silinen ya da zamanla yok 
olan, serbest bir alanda başka müdahalelere açık olan bu sokak eserlerinin 
ölümsüz olması ise fotoğraf sanatı ile mümkün olabilmektedir. 20. yy’ın önemli 
fotoğraf sanatçılarından Brassai’nin arşivinin önemli bir bölümünü 1930’lardaki 
duvar çizim ve yazı fotoğrafları oluşturmaktadır. 1951 yılında MoMA’da, 
Brassai’nin 30 yıllık bir süre zarfında Paris’te çektiği duvar fotoğraflarını kapsayan 
“Language of the Wall” başlıklı bir sergi açılmıştır. Brassai graffitiyi, insan ve doğa 
arasındaki kopukluğun sanatla dengelenmesi olarak ifade etmektedir (Ayral, 2014: 
11). 

Diğer yandan, mimetik esinden uzaklaşan modern ve ötesindeki sanatın içine 
oturtabileceğimiz graffitinin, performansa dayalı bir etkinlik oluşu onu çağımıza 
sabitleyen en önemli noktadır. Ancak graffiti ne Cezanne’ın duyumsadığı doğanın 
yansıması ne de Duchamp’ın günlük hayatındaki nesneleri dönüştürdüğü bir 
kategoridir. Baudrillard (2014: 70)’ın Sanat Komplosu adlı kitabında sanatın, 
sosyolojik, toplumsal-tarihsel veya siyasi bir tanık haline gelebilir olduğunu 



110           Kıyar, N. (2017). Wall as an Alternative Surface 
 

belirtmiştir. Graffitilerin de böylesi bir enerjisi vardır. Bir işleve dönüşmüştür. 
Dünyanın ne hale geldiğini, sanal ilişkileri de dahil ne hale geleceğini yansıtan bir 
ayna olmaktadır. Ama yine de hakikatleri yansıtan değil ancak yanılsama yaratan 
bir aynadır.  

Görsel 10. Bedri Baykam. Amerika, 1980’ler. 

 
Kaynak: Sanal 6 

Bir dönemi Amerika’da geçen Bedri Baykam da, graffiti uygulamaları yapmıştır (G. 
10). O boyadığı duvarları şöyle anlatıyor:  

“Duvara graffiti yapmak hoşuma gidiyor. Bir galeride sergi açtığınızda 
üç bin kişi gelir görür. Sokakta graffiti yaptığınızda bir ayda belki beş 
milyon kişi görür... Birçok graffiti sanatçısı duvarlara yalnızca kendi 
takma adlarını püskürtüyorlar. Takma ad gerekmiyor bana. Şanslıyım 
bu bakımdan, çünkü New York’taki tek Bedri’yim ben. Böylece gerçek 
adım bir takma ad oluyor. Benim yaptığım, çizgilerle bildiriler sunmak. 
Bir bakıma çok değişik bir iş bu. Çevrede böylesini görmüyorsunuz. 
Sokakta yürüyenler benim yaptıklarıma baktıklarında, güldürücü ya da 
küstahça bildiriler görüyorlar. Çizgiler yazıyorum ve bu benim 
graffitideki alanım oluyor. Herkesin sanatta bir köşesi vardır. Benimki 
de bu... yaptığım graffitinin resim olarak görülmemesi gerekir.”  

diyerek devam ediyor:  

“...Yaptığımı görenlerle karşılıklı bir konuşma durumuna yerleştirmiş 
oluyorum kendimi. Bu noktada yüz binlerce New York’luyla bir söyleşi 
durumundayım. Bir galeri bunu hiçbir zaman sağlayamaz...” 
(Mimaroğlu, 2002: 64-66). 
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1980’lerde artık graffiti göz ardı edilemeyecek bir fenomen haline gelmiştir. 
Duvarlardaki bu alternatif derinliği geleneksel sanat yönelişlerinden ayıran belki 
de en önemli özellik, yarattığı alt kültür ile geniş bir kitleye hitap edebilmektedir. 
Bu etkileşim alanına giren en belirgin diğer alan müzik olmuştur. Hip hop, punk 
rock ve asi özgürlükçü yaşam şekline uygun tasarlanmış tahta parçalarına paten 
tekeri takılarak tasarlanan ve kaldırım sörfü olarak çıkan bugünkü adıyla kaykay 
kültürü ile birleşerek, belgesel, sinema, fotoğraf, edebiyat ve daha pek çok alana 
kaynaklık etmiştir (Ayral, 2014: 13-14). 

Graffiti kimilerine göre karşı kültür, kimilerine göre alt kültür ifadesi olmuştur. 
Bunalımdaki dünyada gençliğe oldukça çekici gelen yıkıcı bir aura sunmaktadır. Bu 
nedenle sanayileşmiş dünyanın tüm büyük kentlerinde yaygınlaşan kitlesel bir 
olaya dönüşmüştür. Öyle bir kültürdür ki, estetik yasaları, özel mülkü, kamusal 
alanı yönetip düzene sokan yasaları yadsımaktadır. Ancak kendi estetiğine de 
indirgenemez, kendince bir etik, bir duruştur ( Lemoine, 2014: 21).  

3. Sonuç 

Eski dünyanın üzerine kurulduğu duvarların bugüne kadar üzerine yazılan ve 
çizilenler, ya tarihin gizemli mesajları olarak kaldı ya da büyük kitlelerin üzerinde 
derin etkiler bıraktı. Şimdi o karanlık mağara duvarlarından çok ötede, geleneksel 
algı alanında büyük bir yön değişikliği yaratmış olan graffitilere bakıp bizi hayrete 
düşürmelerini izliyoruz. Tarih öncesinin büyüsel, kaya uzamında yorum bulan 
yaratılar, kavram tabanlı eylemlere dönüşüp evrilse de ince bir noktada ereksel 
manada kesişmektedir. Yani ilksel olsa da, insanın estetik duyum yetileri 
gelişmekle birlikte varoluşunun özünü de oluşturuyor. Bu fikir ışığında küresel 
iletişimin olmadığı dönemlerde, dünyanın sayısız yerleşim merkezlerinde 
rastlanan kaya resimlerini yapan isimsiz insanlar aynı şeyi düşünmüş, aynı 
yöntemlerle kayalara, duvarlara çiziktirmiş, püskürtmüş, yazmıştır. Modern 
sonrası dönemde farklı uygulamalarla karşımıza çıkan graffiticiler de, sanki ya 
insanlığın ortak kaygılarını, ya sadece yapanın çabasını, varoluşunu yansıtsın diye 
gizli görev verilmiş (Tag dediğimiz imzaları olsa da) isimsiz sokak sanatçılarıdır. 

İllegal bir başlangıcı olan graffiti yaygınlık kazandıkça legal bir forma girme eğilimi 
göstermiştir. Graffiti yapıp polisle problem yaşamayan, hapis cezası almayan pek 
az  yazar vardır. Ölümle sonuçlananları saymazsak graffiti yapmanın belki de en 
heyecanlı kısmı da bu olsa gerek ki giderek artan bir eyleme dönüşmekte.  

2005 yılından sonra daha aktif olarak yapılmaya başlanan legal graffiti çalışmaları 
ise illegal işlere nazaran daha renkli ve ilgi çekici bir hal almaya başlamıştır. 
Graffiti çalışmalarının bu şekilde renklenmesi toplumun daha çok ilgi duymasına 
ve yeni graffiti yazarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Daha doğru bir 
tabirle graffiti sokak yazısı olmaktan sıyrılıp, bir sokak sanatına dönüşme sürecine 
girmiştir. Bu sıra dışı etkinlikleri, çöp kutularına, telefon kulübelerine giydirilen 
renkleri, imgeleri yani kısaca sokağa ait sanatı Mimaroğlu (2002: 21), kapı dışı 
sanatı olarak adlandırmıştır. Ve kapı dışı sanatı hiçbir zaman açılmayacak bir 
serginin ön gösterisi gibi görülebilir.  

Özellikle Amerika’da olduğu gibi 1968’lerden sonraki yıllar siyasal ortamın da 
etkisiyle duvar yazısı deyince Türkiye’de akla politik duvar yazıları gelmektedir. 
1980 darbe dönemi ve 2012 Gezi Parkı olayları sırasında siyasal kullanımı 



112           Kıyar, N. (2017). Wall as an Alternative Surface 
 

alevlenen duvar yazıları, bunlar haricindeki dönemlerde genel olarak sanatsal 
kaygılarla yapılmıştır. Günümüze yakın gelişmelere bağlı olarak graffiti mağazaları 
açılmış, internet üzerinde graffiti forumları kurulmuş, Türk graffiti kültürünü 
barındıran kitaplar ve dergiler çıkarılmıştır. Çıkan dergilerde, kitaplarda yada 
kurulan forumlarda siyasal amaçlarla yapılan graffiti örneklerine pek 
rastlanmamaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, bu işi siyasal amaçlarla yapanlar 
ve sanatsal kaygılarla yapanlar aynı düşünce çatısı altında pek buluşmamaktadır. 
Ayrıca, siyasal amaçlarla yapılan duvar yazıları dönemsel etkinlik kazanırken, 
sanatsal amaçlarla yapılan graffiti her dönem etkinliğini korumuştur. Yani yöntem 
ve uygulama biçimi açısından benzerlikler gösterse de amaçları konusunda 
birbirinden ayrılmaktadır.  

Graffiti sanatçılarına ulaşıp Türkiye ayağının başlı başına araştırılması, konunun 
farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu konu üzerinde çalışacak olan 
araştırmacılar görüşme yöntemini kullanarak veri toplama yoluna gidip, graffiti 
yorumcuları ile birebir konunun eksik yönlerini tamamlayabilirler. 

Yazar Notu 

Bu makalede kullanılan internet kaynaklarının 16.09.2017 tarihinde, geçerlilik 
durumları kontrol edilmiş, ulaşılabilirlikleri doğrulanmıştır. 
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