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ÖZ 
Sokakta gel2şen alternat2f 2fade ve 2let2ş2m b2ç2mler2 olan graff2t2 ve sokak sanatı, kısıtlı b2r grubun 
2lg2s2ne yönel2k yasa dışı uygulamalardan, gen2ş k2tleler2n 2lg2 ve beğen2s2ne h2tap eden, kabul ed2lm2ş 
sanatsal 2fade b2ç2mler2ne evr2lm2şt2r. Bu dönüşüm, akadem2k onay ve kurumsallaşmayı beraber2nde 
get2rm2ş, pek çok sanatçı bu yen2 2lg2 ve talebe karşılık ver2rken, galer2 ve müzeler de programlarında 
bu yapıtlara yer açmıştır. Böylece b2r zamanlar suç unsuru olarak kabul ed2len bu uygulamalar; yer2nden 
ed2lerek, çoğaltılarak veya atölyelerde yen2den üret2lerek kurumlar dah2l2nde serg2len2r, el değ2şt2r2r 
olmuştur. Bu makalede, sokak sanatının kurumsallaşmasına da2r bu tartışmalı durum, yapıt ve yapıtın 
doğasında gerçekleşen olası değ2ş2mler bağlamında ele alınmaktadır. Bu amaçla post-graff2t2 şekl2nde 
adlandırılan dönem ve sonrasına odaklanılmakta, sanatsal b2r 2fade b2ç2m2ne evr2len sokak kültürü 
bağlantılı yaratımların galer2, müze, müzayede ev2 g2b2 kurumlara g2r2ş2n2n altını ç2zd2ğ2 çel2şk2l2 
durumlar; yapıtın kend2s2, çevres2, 2zlerk2tles2 ve 2zley2c2n2n deney2m2nde gerçekleşen dönüşümler 
aracılığıyla ortaya koyulmaktadır. Bu bağlamda, 2015-2019 arasında, Almanya, Hollanda, İtalya, 
Amer2ka B2rleş2k Devletler2 ve Yunan2stan'ın çeş2tl2 şeh2rler2nde; sokakta, müzede, galer2de ve sanat 
fuarında yer alan sokak sanatı yapıtları 2zley2c2 konumunda deney2mlenerek fotoğraflar aracılığı 2le 
belgelenm2ş; derlenen ver2ler konuyla 2lg2l2 l2teratürle desteklenm2şt2r. 
Anahtar Kel+meler: Graff&t&, Sokak Sanatı, Kurumsallaşma, Post-graff&t&, Çağdaş Sanat. 

 
 

INSTITUTIONALIZATION OF THE STREET ART AND THE 
CHANGING NATURE OF THE ARTWORK TAKEN AWAY FROM ITS 

CONTEXT 
 
 
ABSTRACT 
Graffiti and street art, which are alternative forms of expression and communication developed on the 
street, have evolved from illegal practices intended for the attention of a limited group, to accepted 
forms of artistic expression that appeal to the interest and taste of large masses. This transformation 
brought along academic approval and institutionalization, while many artists responded to this new 
interest and demand, galleries and museums also made room for these works in their programs. Thus, 
these practices, which were once considered a criminal element; have been exhibited and sold within 
institutions by being displaced, reproduced or recreated in studios. In this article, this controversial 
situation regarding the institutionalization of street art is discussed in the context of the work and 
possible changes in its nature. For this purpose, focusing on the period called post-graffiti and its 
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aftermath; contradictory situations underlined by the entry of works related to street culture which has 
evolved into an artistic expression, to institutions such as galleries, museums, and auction houses, are 
revealed through the transformations that take place in the work itself, its environment, audience, and 
the audience's experience. In this context, between 2015-2019, in various cities of Germany, 
Netherlands, İtaly, United States of America and Greece; street art works on the street, in museums, 
galleries and art fairs are experienced as a spectator and documented through photographs; the collected 
data were supported by the relevant literature. 
Keywords: Graff&t&, Street Art, Inst&tut&onal&zat&on, Post-graff&t&, Contemporary Art. 
 
GİRİŞ 
İnsanlar çağlar boyunca duygularını, f2k2rler2n2, yaşadıklarını, mesajlarını duvarlara kazıyarak görünür 
hale get2rm2şt2r; öyle k2 duvar benzer2 yüzeyler aracılığıyla kend2n2 2fade etmen2n veya bu yüzeylere 
bırakılan 2şaretler aracılığıyla kurulan 2let2ş2m2n tar2h2 ant2k şeh2rlere, hatta yazının 2cadına kadar 
uzanmakta, bazı uzmanlar 2se bu tar2h2 mağara duvarlarına bırakılmış 2lk 2zlere dayandırmayı uygun 
görmekted2r (Ross, 2016: 11). Tar2h boyunca graff2t2 şekl2nde n2telenen kazıma, 2z veya semboller2 
herhang2 b2r yüzeye bırakılmış bas2t kazımalardan ayıran özell2k; duvar veya b2r eşya, her ney2n 
üzer2nde bulunuyor olursa olsun, söz konusu 2şaretler2n orj2nal tasarım, süsleme veya desen şemasının 
b2r parçası olmamasıdır (Chan2ot2s, 2011: 191–207). Buradan yola çıkarak ve tar2hçes2 de göz önünde 
bulundurularak, genel anlamda taşınab2l2r veya taşınamaz yüzeylere kazınan ve kullanım amacı veya 
dekorasyon adına orj2nal tasarımın b2r parçası olmayan 2şaret veya semboller2 tanımlamak adına 
kullanılan b2r ter2m olan graff2t2; kazıma anlamına gelen “sgraff2to” sözcüğünden türem2şt2r (Blanché, 
2015: 32). Günümüzde 2se bu ter2m, sözcüğün et2moloj2k köken2n2n 2şaret ett2ğ2 ant2k dönem 
referansından uzakta, sokak kültürünün b2r parçası olan b2r 2fade b2ç2m2n2 tanımlamak adına 
kullanılmakta olan ve zamanla b2r sanat formuna dönüşmüş b2r ser2 uygulamayı 2çermekted2r. 
 
Ağırlıklı olarak kal2graf2 odaklı b2r 2fade b2ç2m2 olan graff2t2 zamanla eklenen görsel öğelerle 
zeng2nleşerek post-graff2t2 uygulamalarına ve n2hayet2nde sokak sanatına doğru evr2lm2ş olsa da, 
geleneksel graff2t2n2n b2l2nen 2lk örnekler2 “tag” adı ver2len bas2t 2şaretlemeler olarak kabul ed2lmekted2r. 
60'lı yıllarda Amer2ka'da gençler arasında yaygınlaşmaya başlayan, takma 2sm2n arkasına eklenen sokak 
numarası 2le oluşturulmuş b2r şemanın yaşanan mahallen2n sokaklarına, duvarlara, b2nalara, traf2k 
2şaretler2 veya toplu taşıma araçları üzer2ne, çoğunlukla kalıcı keçel2 kalemler 2le defalarca bırakılması 
2le başlayan trend, zamanla “tag” hareket2ne dönüşmüştür. Bu şemayı oluşturarak hareket2 başlatan k2ş2 
olarak b2l2nen TAKI 183 takma 2s2ml2 genç, 1971 yılında “Tak2 183 Spawns Pen Pals” başlığıyla b2r 
New York T2mes gazetes2 makales2ne konu olarak bu hareket2 gen2ş k2tlelere ulaşmasını sağlamıştır 
(New York T2mes, 21 Temmuz 1971). Böylece yüzlerce genç bu makaleden ve makaleye konu olan 
k2ş2den 2lham almış ve bu hareket graff2t2 kültürünün yaygınlaşmasını sağlayan öğelerden b2r2 olmuştur 
(Lombard, 2013: 93). Bas2t b2r 2şaretleme, kend2n2 gösterme, “ben buradayım” deme yöntem2 olarak 
başlayan tag uygulamaları, zamanla gen2ş alanları kaplayan büyük, kapsamlı, kompl2ke ve görsel açıdan 
zeng2n graff2t2 uygulamalarına evr2lm2şt2r. Bu dönüşüme rağmen tag uygulamaları k2m2 zaman söz 
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konusu graff2t2lere eşl2k ederek, k2m2 zaman 2se tek başına şehr2n çeş2tl2 yerler2ne bas2tce uygulanarak 
varlığını sürdürmeye devam etmekted2r (Res2m 1). 

 
Res/m 1. Tag ve st2cker uygulamaları 2le kaplanmış b2r posta kutusu. 

Kaynak: İpek Ergen, 2018, Karlsruhe, Almanya. 
 
Yasal zem2n2 son derece tartışmalı olan graff2t2 uygulamaları pek çok şeh2rde ceza2 yaptırımlara tab2 
olsa da zamanla artan görünürlük ve kabul; davet üzer2ne, t2car2 veya sanatsal beklent2ler karşılığı 
gerçekleşen yasal graff2t2 uygulamalarının da önünü açmıştır. Günümüzde 2steml2 veya 2stems2z, 2z2nl2 
veya 2z2ns2z kent estet2ğ2n2n b2r parçası hal2ne gelen ve k2tleler2n görsel hafızalarında yer ed2nen graff2t2 
tabanlı uygulamalar, sokak kültürü ve yeraltı kültürü bağlantılı alt-kültürler 2le b2rl2kte anılan b2r kend2n2 
2fade ve 2let2ş2m b2ç2m2 hal2ne gelm2şt2r. Şeh2r hayatı ve çevres2 2le özdeşleşm2ş görsel b2r uygulama 
olarak graff2t2 değerlend2r2l2rken; graff2t2 sanatının, graff2t2 tar2h2 2çer2s2nde konumlandırılmasının “bu 
estet2k yaratım b2ç2m2n2n tar2hsel açıdan b2r2c2k olma sebeb2n2 anlama 2mkanının önünü kesecek olduğu” 
düşünülmekted2r (Aust2n, 2010: 34). Aynı şek2lde graff2t2 sanatını, modern sanat 2çer2s2nde 
değerlend2rmen2n de graff2t2 sanatı ve galer2lerde yer alan sanat arasındak2 farklılıkların kavranması 
önünde b2r engel yaratacağı varsayılmaktadır. Buradan yola çıkarak, bu 2k2 kapsama şek2ller2n2n 
har2c2nde tutulması durumunda, yen2 b2r bakış açısıyla graff2t2 sanatının “çağdaş kent hayatına değerl2 
b2r katkı” ve sokakta yaratılan farklı sanat türler2n2n ortaya çıkmasının b2r öncüsü olarak 
değerlend2r2lmes2 mümkün olmaktadır (Aust2n, 2010: 34). İz2nl2 ve davet üzer2ne yapılan, k2m2 zaman 
b2naları kaplayab2lecek boyutlara varan ve gen2ş zamana yayılmış özenl2 b2r çalışma gerekt2ren duvar 
resm2 (mural) uygulamaları bu duruma b2r örnekt2r (Res2m 2). 
 

Res/m 2. Sanatçı F2ntan Magee'ye a2t b2r duvar resm2 (mural) uygulaması. 
Kaynak: İpek Ergen, 2019 Saarbrücken, Almanya. 

 
1970'l2 yıllar graff2t2 uygulamalarının yaygınlaşması aracılığıyla sokak kültürünün ve bu kültüre a2t 
2let2ş2m ve 2fade b2ç2mler2n2n görünürlüğünün arttığı, buna paralel olarak geleneksel uygulamaların da 
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daha farklı, görsel açıdan daha kompl2ke türlere doğru evr2ld2ğ2, “estet2k b2r akımı harekete geç2rmek 
2ç2n gerekl2 temeller2n atıldığı” zaman olmuştur (Kramer, 2017: 12). Bu estet2k hareket2n temeller2n2n 
atıldığı dönem, sokak kültürünün farklı k2tlelerle buluştuğu, şehr2n b2r parçası olarak hafızalarda yer 
eden 2let2ş2m, 2şaretleme ve 2fade b2ç2mler2n2n 2se b2r sanat formu olarak sokak dışında alanlarda 2zley2c2 
ed2nmeye başladığı b2r döneme evr2lm2şt2r. Uygulaması b2zzat sokakta gerçekleşen, sokaktan kurumlara 
taşınan veya b2r dönem sokakta çalışan sanatçılar tarafından atölye ortamında sokak kültüründen 
2lhamla yaratılan yapıtlar sokak sanatı adı altında b2rleşerek galer2, müze g2b2 kurumlar desteğ2yle 
serg2lenmeye başlamıştır. Sokak kültürü ve yüksek sanat arasındak2 sınırlara müdahale eden yapıtları 
2le Jean-M2chel Basqu2at, Ke2th Har2ng g2b2 sanatçılar; b2r zamanlar b2rb2r2ne uzak 2k2 uç olarak 
değerlend2r2len bu 2k2 dünyanın b2rb2r2ne açılmasını sağlamış, 2k2 dünya arasındak2 net ayrımlar böylece 
yer2n2 kurulan yen2 bağlara bırakmıştır. Bu şek2lde ortaya çıkış b2ç2m2 2t2bar2 2le yasa dışı, bununla 
bağlantılı olarak özünde as2 ve sınırları, kuralları reddeden uygulamalar olan sokak sanatı ve graff2t2n2n 
t2car2leşme ve kurumsallaşma aşamaları, ardından gelen pek çok tartışma eşl2ğ2nde gerçekleşm2şt2r. Bu 
makalede söz konusu t2car2leşme ve kurumsallaşmanın ardında get2rd2ğ2 olası sonuçlara yapıtın doğası 
bağlamında odaklanılırken, onu çevreleyen alan ve 2zley2c2ler de yapıtın doğasındak2 dönüşümün b2rer 
sebep ve sonucu olarak ele alınmıştır. Bunun 2ç2n, kurumsallaşmanın başlangıcı adına k2l2t önem taşıyan 
post-graff2t2 dönem2 ve sonrasında yaşanan gel2şmeler değerlend2rme kapsamına alınmıştır. Bu 
kurumsallaşmanın araştırılarak olası sonuçları 2le ortaya koyulması sadece sokak sanatını değ2l, onunla 
bağlantılı veya bağlantısız şek2lde, benzer koşullarda başlayarak 2lerleyen çağdaş sanat hareketler2n2, 
günümüzde bell2 b2r 2lerleme şeması veya sınırlar 2çer2s2ne hapsed2lemeyen yapıtları ve hareketler2, son 
olarak bu yapıt ve hareketler2n sanat dünyası veya sanat p2yasası şekl2nde adlandırılab2lecek oluşumlar 
2çer2s2ndek2 yer2n2 çözümleyeb2lmek adına öneml2 görülmekted2r. 
 
POST-GRAFFITI DÖNEMİ VE SOKAK SANATININ GALERİLERE GİRİŞİ 
Ortaya çıkış b2ç2m2, bulunduğu alan, terc2h ed2len yüzeyler veya varoluşu 2le 2lg2l2 d2ğer n2tel2kler, sokak 
sanatına son derece değ2şken ve d2nam2k b2r yapı kazandırmaktadır. Bu değ2şken doğası, sokaklarda 
doğan b2r hareket olan graff2t2 ve sokak sanatını tek ve net b2r tanım sınırları 2çer2s2nde bet2mlemey2 zor 
hale get2rmekted2r. Özell2kle 80'l2 yıllar sonrasında artan görünürlük ve ardından gelen t2car2leşme ve 
kurumsallaşma adımları, sokakta doğan bu tarz uygulamaları net sıfatlarla n2telemey2 zorlaştırmış hem 
yasal, hem yasa dışı, hem as2, hem kurumlarca kabul ed2lm2ş, hem t2car2, hem de sanatsal b2r 2fade 
b2ç2m2 olarak n2telenmes2 mümkün olan bu yaratımlar, uygulama b2ç2mler2nden tanımlanma ve b2r 
kuram etrafında toplanma çabasına dek her alanda değ2şkenl2k ve d2nam2zm2n altını ç2zer olmuştur. B2r 
zamanlar suç unsuru olarak kabul ed2len bu uygulamalar, sanat dünyasının d2kkat2n2 çekmeye 
başlamasının ardından kısa sürede arzu nesnes2ne dönüşmüştür. Bu şek2lde üret2len yapıtlara 2lg2 ve 
merak duyan koleks2yoner ve sanat 2zley2c2ler2 tarafından b2r talep oluşmuştur. Kend2ler2ne yönelen bu 
2lg2 ve talebe karşılık vermey2 terc2h eden sanatçıların yanı sıra, kültürel amaçlara adanmış pek çok alan 
ve galer2, müze g2b2 kurumlar etk2nl2k takv2mler2nde yaptıkları düzenlemelerle bu talebe karşılık verm2ş; 
tüm bu k2ş2 ve kurumlar sokak sanatının kurumsallaşması aşamalarına katkıda bulunmuşlardır. Jeff 
Ferrell, yasa dışı ve yasal kar2yerler2n2 eşzamanlı olarak yürüten sanatçılara da2r “sokaktan galer2ye, 
hatta daha dramat2k b2r şek2lde hap2shaneden serg2 açılışına doğru b2r 2ler2 b2r ger2” hareket ett2kler2 
saptamasında bulunmuştur (Ferrell, 2016: 36). Bu saptamadan yola çıkarak 2k2 farklı alanda aynı süre 
zarfında yaratılan ve b2rl2kte yürütülen kar2yerler2n b2r aradalığının yarattığı çel2şk2n2n de altı 
ç2z2lmekted2r. 
 
Post-graff2t2 ter2m2, 2lk olarak 1983 yılında, Amer2ka B2rleş2k Devletler2'n2n New York şehr2nde bulunan 
S2dney Jan2s Gallery'de, aynı 2s2mle gerçekleşen serg2de kullanılmıştır (D2ckens, 2008: 490). Delores 
Neumann tarafından kuratörlüğü gerçekleşt2r2len serg2de Jean M2chel Basqu2at ve Ke2th Har2ng g2b2 
yeraltı kültürü, sokak kültürü ve yüksek sanat arasında b2r köprü olarak bu tarz b2rl2ktel2kler2n önünü 
açan k2ş2ler olarak değerlend2r2lmekte olan sanatçılar yer almıştır (Ergen, 2022: 442-453). Bunun yanı 
sıra; A-One (Anthony Clark), Bear (Kwame Monroe), Marc Brasz, Crane, Crash (John Matos), Daze 
(Chr2s Ell2s), Futura 2000 (Leonard McGurr), Kool Koor (Charles Hargrove), Lady P2nk (Sandra 
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Fabara), Don Le2cht, Noc 167 (Melv2n Samuels, Jr.), Lee Qu2ñones, Ramm-Ell-Zee (Stephen P2cc2rello), 
Kenny Scharf ve Tox2c (Torr2ck Ablack) g2b2 graff2t2 yazarları da graff2t2 alt kültürü 2le sanat dünyasını 
b2r araya get2ren bu serg2de yer almıştır. Graff2t2 ve sokak sanatının kurumsallaşması yolunda b2rçok 
2lk2n gerçekleşt2ğ2 öneml2 b2r basamak, b2r dönem2n başlangıcı olan ve söz konusu döneme 2sm2n2 veren 
Post-Graff2t2 serg2s2, “mevcut kentsel yazı b2ç2mler2n2 yen2den düşünmek 2ç2n belk2 de en yararlı ve 
doğrudan başlangıç noktası” olarak değerlend2r2lmekted2r (D2ckens, 2008: 472).  Söz konusu serg2n2n 
ortaya koyduğu şekl2yle; sokaktan, yaratıldığı yerden alınarak veya doğrudan b2r atölye ortamında 
yaratılarak, galer2, müze g2b2 kurumların kapalı ve korunaklı alanlarında yer almaya başlayan graff2t2 
veya graff2t2 kültüründen 2lhamla üret2lm2ş yapıtlar, bu eylemler2n 2lk olarak gerçekleşmeye başladığı 
dönem ve son olarak da sanat dünyası 2le gerçekleşen buluşma sonrası görsel açıdan daha farklı b2r 
form alarak zamanla sokak sanatına doğru evr2lmeye başlayan çalışmalar, post-graff2t2 ter2m2 altında 
değerlend2r2lmekted2r. 
 
Post-graff2t2 sanatçılarına a2t yapıtlar, geleneksel graff2t2 yazılarının bell2 b2r kapalı k2tlen2n beğen2 ve 
anlayışına açık olduğu 2zlen2m2 veren, kültüre tamamen yabancı k2ş2ler tarafından okunması, çözülmes2 
veya ben2msenmes2 çoğunlukla zor yapısının dışına çıkarak, genel 2lg2, beğen2 ve anlayışa h2tap 
edeb2lecek görseller sunmaktadır. Post-graff2t2 dönem2 ve sonrasında sokakta yaratımlarını söz konusu 
tarzda sürdüren sanatçılar sınırlı b2r k2tlen2n 2lg2 ve beğen2s2n2n dışına çıkarak, “bel2rl2 k2ş2lerle d2yalog 
kurmak yer2ne çeş2tl2 2zley2c2lere h2tap edeb2lecek b2r kent manzarası dah2l2nde farklı türde görsel 
kırılmalar yaratmaya odaklanmaktadırlar” (Waclawek, 2008: 2v). Bu durum da sokakta yaratılan ve 
serg2lenen veya çeş2tl2 şek2llerde b2r kuruma taşınan sokak sanatının görünürlüğünde artış ve gen2ş 
k2tlelerce kabul ed2leb2l2rl2ğ2 ardında get2rm2şt2r. Bu gel2şmeler sonrasında sağlamlaşan sokak sanatı – 
sanat dünyası bağı sonucunda yen2 2let2ş2m yolları keşfeden hem graff2t2 hem de sokak sanatının, b2r 
zamanlar zorunlu alanları olarak görülen sokaktan bağımsızlaşmaları gerçekleşm2ş; böylece 2k2 türde 
yaratılan yapıtlar da galer2lerde serg2leneb2len veya müzayede evler2nde gerçekleşen satışlar aracılığıyla 
el değ2şt2reb2len yapıtlara doğru evr2lm2şlerd2r (Schacter, 2014: 161). Makalen2n sonrak2 bölümünde 
söz konusu dönem ve ardından gerçekleşen gel2şmeler ışığında sokakta yaratıldığı yerde var olmaya 
devam eden yapıt, bağlamından koparılarak b2r kurum 2çer2s2nde serg2lenmeye başlayan sokakta 
üret2lm2ş yapıt ve b2r kurumda serg2lenmek üzere atölye ortamında yaratılmış yapıt karşılaştırılmaktadır.   
 
SOKAKTAKİ YAPIT - GALERİDEKİ YAPIT KARŞILAŞTIRMASINDA ÖNE ÇIKAN 
FAKTÖRLER 
 
Çevre ve D/nam/zm Faktörler/ 
Geleneksel sokak sanatı kamusal alanı, kente da2r öğeler2, sokakları, b2naların ve alt geç2tler2n 
duvarlarını veya toplu taşıma araçlarının yüzeyler2 g2b2 üzer2nde boya 2le uygulama yapmaya uygun ve 
yüksek b2r görünürlük get2reb2leceğ2 öngörülen tüm alanları malzeme olarak kullanmaktadır. Ağırlıklı 
olarak var olmayı seçt2ğ2 alan ve şek2l de göz önünde bulundurularak, sokak sanatı “kamusal alanı ney2n 
oluşturduğuna ve kentsel alanı şek2llend2rme hakkına k2m2n sah2p olduğuna da2r b2r meydan okuma” 
şekl2nde değerlend2r2lmekted2r (Molnár, 2017: 386).  Çoğunlukla açık havada ve kamuya açık alanlarda 
varlığını sürdüren yapıtlar hem 2kl2m koşullarının hem de 2nsanlar tarafından gerçekleşt2r2len çeş2tl2 
müdahaleler2n etk2s2ne açık durumda bulunmakta, bu şek2lde zaman 2çer2s2nde değ2ş2kl2ğe uğramaktadır 
(Res2m 3). Bunun yanı sıra, daha doğrudan b2r değerlend2rmeyle, örneğ2n toplu taşıma araçları özell2kle 
de trenler üzer2ne uygulanan graff2t2 ve benzer2 uygulamalar, b2zzat hareket2n kend2s2n2 sunmaktadır. 
Şeh2r 2ç2nde veya yer altında hareket hal2nde olan araçlar, üzer2ne uygulanan graff2t2n2n farklı 
n2tel2klerde gen2ş b2r 2zley2c2 k2tles2ne ulaşmasını sağlamanın yanı sıra, sokak sanatının d2nam2k ve 
değ2şken yapısını da vurgulamaktadır. 
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Res/m 3. Urban Art Ventures projes2. 
Kaynak: İpek Ergen, 2017, Selan2k, Yunan2stan. 

 
Kamusal alanın veya özel mülkler2n çeş2tl2 müdahaleler yolu 2le yasa dışı şek2lde tahr2f ed2lmes2ne 
yönel2k b2r etk2nl2k olan sokak sanatının, “meşru b2r sanat dalı olarak kutsama ve t2car2leşt2r2lmeye 
doğru an2 yüksel2ş2 oldukça d2kkat çek2c2 bulunmaktadır” (Molnár, 2017: 385).  Bu yüksel2ş, sokak 
sanatı kategor2s2 2çer2s2nde değerlend2r2len uygulamalara b2r atölye ortamında üret2lm2ş yapıtların da 
dah2l ed2leb2lmes2n2 bereber2nde get2rm2şt2r. Sokakta veya atölyede yaratılmış olmasının get2rd2ğ2 
farklılıklar b2r yana, sokak sanatı adı altında toplanan uygulamalar, yasal durumu veya yaratıldığı 
koşullardan bağımsız şek2lde dev2n2m, hareket, d2nam2kl2k ve değ2şkenl2k sıfatlarını, k2m2 zaman 
doğrudan, k2m2 zaman 2se b2r canlandırması şekl2nde olsa da bünyes2nde barındırmaktadır. Sokakta 
yaratılan yapıtlar hareket ve d2nam2zmle bağlantılı sıfatlar 2le daha doğrudan b2r bağ kurmakta, atölye 
ortamında yaratılan yapıtlar 2se bu d2nam2zm2 malzeme seç2m2, konu seç2m2 veya uygulama b2ç2mler2 
aracılığıyla ortaya koymaktadır. Sokakta yaratılan her türlü yapıtın hız 2le özdeşleşt2r2leb2lmes2n2n en 
net sebeb2 2lk ortaya çıkış şekl2 ve günümüzde hala geleneksel anlamda devam eden çoğu örneğ2n2n 
yasa dışı olmasıdır. Uygulamalar, “kend2n2 tanımlamak adına “sanat” kavramına bağlı” (Kenaan, 2016: 
150) b2r hareket dah2l2nde yer alıyor ve bu hareket kend2n2 “sanat” sözcüğü üzer2nden adlandırıyor olsa 
dah2, kamusal alanda bu tarz müdahalelerde bulunmanın yasal açıdan get2r2ler2 olması sebeb2 2le, 
uygulamalar esnasında yakalanmamak ve k2ml2ğ2n2 g2zl2 tutmak öneml2 bulunmaktadır. Bu durum, 
çoğunlukla gece geç saatlerde, mümkün olduğunca az k2ş2n2n şah2tl2ğ2n2 get2recek koşullar altında ve 
hızlıca uygulama yapma gerekl2l2ğ2 doğurmaktadır; bu da yapıtlarda malzeme seç2m2nden uygulama 
şekl2ne dek h2ssed2len hız olgusunu get2rmekted2r. Söz konusu koşullar altında çalışmaya uygun sprey 
boyalar, kalıcı keçel2 kalemler ve kısa sürede çok sayıda yere uygulama yapmaya elver2şl2 stenc2l ve 
benzer2 kalıplar, uygulama esnasında sağladıkları kolaylık açısından terc2h ed2lmekted2r. B2r atölye 
ortamında yaratılan yapıt bu açıdan sokaktak2 yapıttan ayrılsa da, aynı zamanda bu malzemeler ve 
uygulama b2ç2mler2, hız ve g2zl2l2k gerekt2ren koşulların söz konusu olmadığı durumlarda dah2, sokak 
sanatının 2mzası hal2ne gelm2ş görsel öğeler aracılığıyla bu kültürle bağlantılı yapıtlar üret2lmek 
2sten2ld2ğ2 durumlarda kullanılmaktadır. Sprey kutularından sıçrayan boya damlaları, boyadan b2r hat 
oluşturacak şek2lde aşağı doğru akan damlaların oluşturduğu 2zler, stenc2l ve benzer2 kalıpların yarattığı 
kesk2n görüntüler veya soyulmuş kâğıt katmanları, 2lk uygulamanın üzer2ne sanatçının kend2s2 veya 
başka k2ş2lerce yapılan müdahaleler sonrasında oluşan katmanlar ve benzer2 görsel öğeler; sokak sanatı 
estet2ğ2n2n kullanılmak veya yaratılmak 2stend2ğ2 atölye ortamında gerçekleşen çalışmalarda başvurulan 
öğeler olmuştur (Res2m 4). 
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Res/m 4. Mr. Bra2nwash takma 2s2ml2 sanatçının Stroke Art Fa2r'de serg2lenen b2r yapıtı. 
Kaynak: İpek Ergen, 2018, Mün2h, Almanya. 

 
Sokakta yaratılmış ve yaratıldığı yerde var olmaya devam eden yapıtların etrafındak2 değ2şken çevre, 
bu yapıtlara d2nam2zm katan b2r başka öneml2 sebept2r. Düz renge boyanmış ve sab2t b2r çevre sunan 
galer2 duvarı üzer2nde serg2lenen yapıt 2le karşılaştırıldığında; sokaktak2 yapıt kısıtlı b2r zaman d2l2m2 
2çer2s2nde dah2 çevresel açıdan büyük değ2ş2kl2kler yaşamaktadır. Günün farklı saatler2n2n get2rd2ğ2 
farklı ışık sev2yeler2, değ2şen 2kl2m koşulları g2b2 yapıtın algısında farklılıklar yaratab2lecek faktörler2n 
yanı sıra, yapıt üzer2nde b2zzat f2z2ksel değ2ş2kl2kler yaratacak müdahaleler; yapıtın önünden geçenler 
tarafından tahr2p ed2lmes2, soyulması, üzer2n2n karalanması veya yasa dışı uygulanan yapıtların 
tamamen üzer2n2n örtüleceğ2 şek2lde duvarın düz b2r renge boyanması, bu değ2ş2kl2kler2 yaratan 
koşullara örnek olmaktadır. Hag2 Keenan, şehr2n koşullarının bu yapıtlar üzer2nde uyguladığı 
değ2ş2mler2n yanı sıra, yapıtların şeh2rle uyum 2çer2s2nde var oluşunu sürdürme b2ç2m2n2 şu şek2lde 
ortaya koymuştur: 
 
Şehr2n yasa dışı görüntüler2 gün doğumuyla b2rl2kte ortaya çıkar ve yakınlarda b2r sokak lambası 
olmadığı sürece geceler2 gölgeye dönüşür. Kend2ler2n2 genell2kle habers2z şek2lde gösterd2kler2 g2b2, 
önceden haber vermeden an2den ortadan da kaybolab2l2rler: mutsuz b2r dükkân sah2b2 tarafından 
s2l2neb2l2r, beled2ye çalışanları tarafından boyanab2l2r veya “bölgey2 fetheden” yen2 graförler tarafından 
yok ed2leb2l2rler. Bakmak 2steyen herkes 2ç2n orada olan sokak görseller2, t2p2k olarak hareketl2 olan 
kentsel bakışın 2zled2ğ2 olası yollara karşılık gelerek, kentsel olaylar ve oluşların sürekl2 akışı, traf2k, 
park etm2ş arabalar, yayalar, göster2ler, hava ve aydınlatma koşulları, yen2leme projeler2, 2nşaat 
çalışmaları 2le uyum 2çer2s2nde kend2ler2n2 göster2r ve g2zler (Keenan, 2016: 154). 
 
Keenan'ın da bel2rtt2ğ2 üzere şeh2r hayatı ve “şehr2n yasa dışı görüntüler2” şekl2nde tanımladığı yapıtlar 
b2rb2rler2 2le bağlantılı şek2lde b2r arada var olmakta ve kentsel yaşamın koşulları bu yapıtları ve onu 
çevreleyen davetl2 veya davets2z 2zley2c2ler2n2n yapıtla buluşma ve n2hayet2nde onu deney2mleme 
b2ç2mler2n2 sürekl2 b2r dönüşüme uğratmaktadır. Tüm bu koşullar ve get2rd2kler2 yapıtın kend2s2nde veya 
algılanma b2ç2m2nde yaşanan değ2ş2kl2kler sonucunda, sokakta yaratıldığı yerde varlığını sürdüren yapıt, 
zaman 2çer2s2nde 2lk yaratıldığı halden çok farklı şek2llerde deney2mleneb2lmekted2r.  Bunun yanı sıra, 
etrafını saran değ2şken çevre, yüzeyde sab2t kaldığı nad2r durumlarda dah2 yapıtın algısında farklılıklar 
yaratmaktadır. Çünkü yapıtın sab2t kaldığı durumlarda dah2 onu çevreleyen çevre sab2t kalmayarak, b2r 
akış 2çer2s2nde yapıtla karşılıklı etk2leş2m2ne devam etmekted2r. Bunun sebeb2 sokakların, kent 
alanlarının d2nam2k yapısıdır ve bu yapı Keenan tarafından şu şek2lde tasv2r ed2lm2şt2r: 
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 
ISSN: 2146-5193, July 2022 Volume 12 Issue 3, p.734-749 

 

 
Submit Date: 13.04.2022, Acceptance Date: 07.05.2022, DOI NO: 10.7456/11203100/012 

Research Article - This article was checked by iThenticate 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

741 

Öncel2kle, b2r serg2 alanının aks2ne, sokak tarafsız, kend2 kend2ne yeten, görsel b2r kurulum değ2ld2r ve 
sunduğu görüş koşulları ne tekdüze ne de sab2tt2r. Yasa dışı b2r görsel formun ortaya çıkışı asla otonom 
değ2ld2r çünkü her zaman şehr2n yaşam dünyasının d2nam2k akışının b2r parçasıdır (Keenan, 2016: 153). 
 
Kent2n d2nam2k akışının da2mî b2r parçası olmasının yanı sıra, kamusal alanda yaratılan ve orada 
varlığını sürdüren her yapıt, b2r k2ş2 veya kurum tarafından özel b2r koruma altına alındığı durumlar 
har2c2nde, dış etkenlere ve gerçekleşeb2lecek müdahalelere açık halded2r. Bu durum sokaktak2 yapıtın 
yaşamaya, gel2şmeye, değ2şmeye devam etmes2n2 sağlayan, bu hal2yle hareket ve d2nam2zm2n altını 
ç2zen özell2ğ2d2r. Bu şek2lde sürekl2 b2r değ2ş2m hal2nde olan yapıtın, galer2 veya müze g2b2 ster2l, sab2t 
ve korunaklı b2r alanda bulunan yapıtın aks2ne, bulunduğu yerde aynı şekl2 ne süreyle koruyacağı veya 
ne süreyle var olmaya devam edeceğ2 öngörülememekted2r. Sokak sanatının b2r kurum dah2l2nde 
serg2lenen örnekler2n2n aks2ne; sokak, yapıtın orada bulunduğu sürece değ2şmeye devam eden b2r çevre 
2ç2nde varolmasını sağlamaktadır. Buradan yola çıkarak sokakta yer alan yapıt, Keenan'ın önerd2ğ2 ter2m 
2le “streetograph”, h2çb2r zaman görsel2n madd2 özell2kler2 veya 2çer2ğ2yle sınırlandırılmış b2r şek2lde 
değerlend2r2lemez, çünkü sokakta yer alan bu yapıtlar “asla bas2tçe olduğu şey değ2ld2r, asla kend2yle 
özdeş veya kend2s2yle b2r değ2ld2r, ancak özünde 2l2şk2seld2r, doğası gereğ2 bağlamsaldır, her zaman 
şehr2n sürekl2 oluş sürec2ne açıktır” (Keenan, 2016: 162). Bu durum, yapıta yasal durumundan bağımsız 
b2r d2nam2zm ve değ2şkenl2k hal2 sunmaktadır; bunun sebeb2, açık alanda serg2lenen davetl2, 2z2nl2 veya 
2z2ns2z, yasa dışı her yapıtın, aynı koşullara ve bu koşulların get2receğ2 değ2şkenl2ğe maruz kalacak 
olmasıdır. 
 
Sokakta yaratılan ve yaratıldğı yerde var olmaya devam eden yapıtlar, kent hayatı 2le bağlantılarını 
sürdürmekte ve çevreler2 2le d2yalog kurmaktadırlar. Çevres2ndek2 gel2şme ve değ2ş2kl2klerden 
etk2lend2ğ2 g2b2 çevres2n2n de gel2şme ve değ2şmes2n2 sağlayan bu yapıtlar etrafları 2le karşılıklı b2r 2l2şk2 
kurmakta; bu şek2lde çevres2 tarafından yen2den anlamlandırılan yapıtlar bulundukları ve 2l2şk2 
2çer2s2nde oldukları alanı da yen2den tanımlamaktadırlar. Bu ç2ft taraflı 2l2şk2 ve kurulan d2yalog, aynı 
yapıt b2r galer2n2n sab2t, ster2l ve korunaklı alanına g2rd2ğ2nde, yapıtın etrafını çevreleyen, odağın yapıt 
üzer2nde kalmasını sağlamak amacı 2le düzenlenm2ş düz renk duvarlar ve sab2t ışıkların sağladığı ortam 
aracılığıyla sadece yapıtın sözünü söyled2ğ2 b2r monologa dönüşmekted2r (Res2m 5). 

 
Res/m 5. Banksy yapıtları beyaz duvarlı ve spot aydınlatmalı b2r galer2 düzen2 2çer2s2nde. 

Kaynak: İpek Ergen, 2015, Amsterdam, Hollanda. 
 
Kent2n d2nam2zm2 2çer2s2nde bu d2nam2zmden etk2lenen ve aynı şek2lde bu d2nam2zm2 yaratan 
faktörlerden b2r2 hal2ne gelen sokak sanatı ve graff2t2ler2 ortak noktaları bağlamında değerlend2ren 
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Al2son Young; 2k2 2fade b2ç2m2n2n de genelde mülk sah2b2nden 2z2n almadan o alana yerleşt2r2lm2ş, 
“yetk2s2z olma eğ2l2m2nde ve çevrey2 başkalaştırma arzusu tarafından harekete geç2r2lm2ş” olduğunu 
bel2rtm2şt2r (Young, 2012: 299). Young'ın “çevrey2 başkalaştırma arzusu” şekl2nde tanımladığı 
mot2vasyon, bulunduğu yer2 yen2den tanımlamak, ona yen2 b2r anlam, yen2 b2r bakış açısı katmak 
şekl2nde de 2fade ed2leb2l2r ve bu tarafsız bakış açısıyla yen2den bakıldığında, kamusal alana yapılan 
müdahaleler her zaman olumlu bulunmayan b2r durumu değ2ş2kl2ğe uğratmak değ2l, söz konusu alan 2le 
2lg2l2 k2m2 özell2kler2 yapılan müdahaleler aracılığı 2le vurgulamak, ön plana çıkarmak anlamına da 
gelmekted2r. 
 
Yaratıldığı yerde var oluşunu sürdüren sokak sanatının sah2p olduğu d2nam2zm ve çevre 2le kurduğu 
karşılıklı 2l2şk2y2 sağlayan koşullardan b2r d2ğer2 2se yapıtın üzer2ne uygulandığı alandır. Bu 
çalışmalarda kullanılan alanlar, tuval üzer2ne uygulanan çalışmalardan faklı b2r şek2lde, çoğunlukla düz, 
pürüzsüz yüzeyler değ2ld2r; bu şek2lde yapıtın bulunduğu alandak2 g2r2nt2 ve çıkıntılar, bozukluklar, 
düzens2zl2kler de yapıtın b2r parçası hal2ne gelmekte, uygulamanın yapıldığı duvardak2 kırıklıklar veya 
b2nadak2 kapı, pencereler, af2şler g2b2 detaylar da yapıta dah2l ed2leb2lmekted2r. Yapıtın bulunduğu çevre 
2le uyum ve d2yalog 2çer2s2ne g2rd2ğ2 bu duruma b2r örnek 6 numaralı görselde paylaşılmıştır. 2019 
yılında Almanya'nın Mün2h şehr2nde, sokak sanatına da2r pek çok yapıtın yanı sıra bu türü tems2l eden 
b2r sanat fuarı olan Stroke Art Fa2r'e de ev sah2pl2ğ2 yapan Werksv2ertel M2tte bölges2nde fotoğraflanan 
N2tzan M2ntz'e a2t çalışma; graff2t2 ve sokak sanatı uygulamalarının bulunduğu çevre 2le kurduğu 
2l2şk2ye, b2zzat bulunduğu yüzey2n koşullarına göre şek2llenen yapıt üzer2nden b2r örnek teşk2l 
etmekted2r (Res2m 6). 
 

 
Res/m 6. N2tzan M2ntz. 

Kaynak: İpek Ergen, 2019, Mün2h, Almanya. 
 
Tehl/ke Faktörü 
Sokakta, kamusal alanda, yaratıldığı yerde bulunan yapıtın (beled2yeler veya mülk sah2pler2 tarafından 
özel davet veya 2z2n söz konusu olduğu durumlar dışında) vurgulanan, kend2n2 üzer2nden tanımladığı 
ve ona karakter2n2 veren en öneml2 özell2kler2nden b2r2 yasa dışı olmasıdır. “Mülk sah2b2n2n 2zn2 
olmadan halka açık alana yerleşt2r2lm2ş b2r görsel, yasa dışıdır” ve görsel2n sah2p olduğu n2tel2kler2n bu 
durum üzer2nde herhang2 b2r bel2rley2c2l2ğ2 yoktur; çünkü “kanun, estet2k st2ller, sanatsal malzeme ve 
uygulayıcıların a2t oldukları alt kültür grupları arasında ayrım yapmaz. Bunun yer2ne, öneml2 olan, 
görüntünün varlığının b2r anlaşma veya mülk sah2b2n2n rızası aracılığıyla 2z2nl2 olup olmadığıdır” 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 
ISSN: 2146-5193, July 2022 Volume 12 Issue 3, p.734-749 

 

 
Submit Date: 13.04.2022, Acceptance Date: 07.05.2022, DOI NO: 10.7456/11203100/012 

Research Article - This article was checked by iThenticate 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

743 

(Young, 2012: 299). Yasa dışı olmaları, sanatçı tarafından yakalanma ve hap2s cezası dah2l ağır cezalarla 
karşı karşıya kalab2lme g2b2 tehl2keler2n göze alınmış olması, bu sebeple çoğunlukla k2ml2ğ2n2 saklayan 
sanatçılar tarafından g2zl2ce uygulanmış olmaları g2b2 faktörler, sokak sanatına karakter2n2 veren 
öğelerden b2r kaçıdır. Bu faktörler aracılığıyla ortaya çıkan g2zem, g2zl2l2k, b2l2nmezl2k ve tehl2ke 
h2ss2n2n bu yapıtlara kattığı farklı özell2kler2n “aura” sözcüğü altında toplanarak açıklanması pek çok 
sanatçı ve yazar tarafından terc2h ed2lm2şt2r. Örneğ2n Cedar Lew2sohn, yasa dışı olmasının bu yapıtlara 
kattığı karakterden bahsederken, somut b2r auranın h2ssed2ld2ğ2n2 ve bunun da tehl2ke h2ss2nden 
geld2ğ2n2 şu şek2lde bel2rtm2şt2r: 
 
En 2y2 sokak sanatı ve graff2t2 yasa dışı olanlardır. Bunun sebeb2 yasa dışı yapıtların sah2p olduğu pol2t2k 
ve et2k çağrışımların onaylanmış yapıtlarda kaybolmasıdır. Yasa dışı graff2t2de daha güçlü h2sed2len 
somut b2r aura vardır: sanatçının h2ssett2ğ2 tehl2ke h2ss2 2zley2c2ye aktarılmaktadır (Lew2sohn, 2008: 
127). 
 
Sokak sanatının kurumsallaşma aşamalarında gerçekleşen en öneml2 değ2ş2kl2klerden b2r2, yukarıdak2 
alıntıda da yapıta somut b2r aura kattığı bel2rt2len, geleneksel örnekler2n2n kend2n2 üzer2nden tanımladığı 
ve üzer2nden b2r karakter ed2nd2ğ2 en bel2rg2n özell2kler2nden olan yasa dışılığın ortadan kalkıyor 
olmasıdır. Oluşan bu dönüşümün ardından, bu durumla bağlantılı olarak yapıta geçen tüm karakter2st2k 
özell2kler de b2r kurum dah2l2nde serg2lenen sokak sanatında değ2ş2me veya dönüşüme uğramaktadır. 
B2r atölye ortamında yaratılan, müze, galer2 g2b2 b2r kurumun güvenl2, ster2l, sab2t ortamında 
deney2mlenen sokak sanatında serg2lenen yapıtın suç unsuru ortadan kalktığında, 2zley2c2n2n yapıta da2r 
deney2m2nde de tehl2ke unsuru ve bununla bağlantılı olarak Lew2sohn'un önerd2ğ2 hal2yle tehl2ke ve 
yasa dışılığın get2r2s2 olan aura dönüşüme uğramaktadır. Farklı b2r bakış açısı 2le Lew2sohn'un sanatçının 
deney2mled2ğ2 tehl2ke h2ss2n2n 2zley2c2ye yapıt aracılığıyla aktarılab2ld2ğ2 önermes2ne odaklanıldığında, 
yapıtın yaşadığı çevre değ2ş2kl2ğ2n2n, bu h2ss2n yapıttak2 varlığının devamı üzer2nde b2r bel2rley2c2l2ğ2 
olmayacağı f2kr2 de 2rdelenmel2d2r. Yapıt sah2p olduğu özell2kler2 koruduğu sürece, yaratıldığı yerden 
taşındığında, b2r kurum altında serg2lend2ğ2nde dah2 yapıtın özünde barındırdığı ve 2zley2c2ye geç2rd2ğ2 
2dd2a ed2len tehl2ke h2ss2n2 (ve dolayısıyla aurasını) korumaya devam etse de yaşanan çevresel değ2ş2m2n 
2zley2c2ye bu deney2m2 bulunduğu korunaklı, ster2l mekân aracılığı 2le 2let2yor olmasından dolayı 
deney2mde b2r dönüşüm söz konusu olacaktır. 
 
Bel/rs/zl/k, Süpr/z Faktörü 
Sokakta yaratılmış b2r yapıtın bulunduğu yerde 2zlenmes2 2le galer2, müze g2b2 b2r kurum 2çer2s2nde 
deney2mlenmes2 arasındak2 farkları yaratan öğelerden b2r d2ğer2 bel2rs2zl2k kavramı üzer2nden 
açıklanab2lmekted2r. İzley2c2 sanata adanmış, kültürel etk2nl2klere ayrılmış b2r alana veya galer2, müze 
g2b2 b2r kuruma, kend2 2ns2yat2f2 2le, karşılaşacağı etk2nl2k veya yapıtlardan haberdar b2r şek2lde 
g2tmekted2r. Bunun ters2 durumlarda dah2 g2d2len alanın ne amaç 2ç2n ayrılmış b2r alan olduğu 
bel2rt2lmekte, 2zley2c2 yaşayacağı deney2me gönüllü olarak dah2l olmaktadır. Söz konusu alanlar sınırları 
bell2, etrafı çevr2l2, korunaklı alanlardır ve müze etk2nl2kler2 söz konusu olduğunda, gerçekleşen 
etk2nl2ğe dah2l olmak veya o alana g2r2ş yapmak adına çoğunlukla b2let, davet2ye g2b2 aracılardan 
yararlanılmaktadır. Böyle b2r alan, ortam, atmosfer 2çer2s2nde dah2l olunan sokak sanatı deney2m2 2le 
yaratıldığı yerde karşılaşılan sokak sanatı arasındak2 farkları yaratan unsurlardan b2r2, sokağın 
sunab2ld2ğ2 süpr2z faktörüdür. Sokak b2let alınarak g2r2len b2r yer değ2ld2r ve beklenmed2k 
karşılaşmalara zem2n hazırlayab2lmekted2r. Aynı şek2lde sokak bahs2 geçen kurumlar g2b2 korunaklı b2r 
alan da değ2ld2r. Tüm bu faktörler sokakta, kamusal alanda, günlük hayata da2r b2r eylem2n 
2çer2s2ndeyken, beklenmed2k b2r anda, önünden hızlıca geçerken sokak sanatı 2le karşılaşab2lme 
durumunu; 2zlenen yapıtın 2se b2r süre sonra tekrar karşılaşıldığında aynı kond2syonda olmayab2leceğ2n2 
n2telemekted2r. Sokak sanatının kurumsallaşması olgusu bel2rs2zl2k faktörü bağlamında 2rdelend2ğ2nde 
sokakta yaratıldığı yerde deney2mlenen yapıt ve b2r kurum 2çer2s2nde 2zlenen yapıt arasında 
gözlemlenen değ2ş2m2 yaratan faktörlere, sokak deney2m2n2n get2rd2ğ2 keş2f faktörü eklenmekted2r. 
Sanata ayrılmış b2r alan olmayan yerlerde karşılaşılan yapıt; g2r2ş çıkışı, sınırları, bell2 b2r 2zley2c2 k2tles2 
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olmayan, o an orada bulunan her k2ş2n2n görüş ve 2lg2s2ne açık b2r yere bırakılmış yapıtı, o an oradak2 
varoluşu 2çer2s2nde deney2mlenme şansı sunmaktadır (Res2m 7). Yapıtın bulunduğu alan her k2tleden 
her k2ş2n2n er2ş2m2ne açık olsa dah2, bu yapıtların 2zley2c2s2 2le b2r araya gel2ş2 adına şans veya tesadüf 
g2b2 unsurlardan bahsed2leb2lmekted2r. Fakat aynı yapıt yer2nden ed2lerek veya çoğaltılarak b2r müzen2n 
b2let alınarak dah2l olunan b2r etk2nl2ğ2nde veya b2r galer2n2n af2şlerle, kataloglarla, davet2yelerle 
belgelenm2ş alanında deney2mlend2ğ2nde bu unsurlar ortadan kalkmakta, bu unsurların yapıta kattığı 
karakter2st2k özell2kler 2se dönüşüme uğramaktadır. B2r kurum tarafından bel2rlenm2ş b2r değer 
karşılığında b2r şahsa a2t olab2len, koleks2yona katılab2len, alınıp satılab2len yapıtların b2r kopyası veya 
aynı sanatçıya a2t b2r başka çalışma b2r ara sokakta veya kaldırımda keşfed2lmey2 bekler halde 
olab2lmekted2r. Bunun yanı sıra, sokakta yaratıldığı yerde deney2mlenen yapıt, 2zley2c2s2 2le arada 
herhang2 b2r aracı olmadan, doğrudan b2r 2let2ş2m ve 2l2şk2 kurab2lmekte; 2zley2c2 yapıta yazılı, sözlü 
veya sadece b2r kurum 2çer2s2nde paylaşılan deney2m2n get2rd2ğ2 genel görgü kuralları gereğ2 bel2rlenm2ş 
davranış b2ç2mler2 2le sınırlandırılmadan dokunab2lmekte, yakınına g2deb2lmekte, karşısında d2led2ğ2 
sürece, d2led2ğ2 şek2lde vak2t geç2reb2lmekte, hatta arzu ett2ğ2 şek2lde müdahale edeb2lmekted2r. 
 

 
Res/m 7. Faf2 takma 2s2ml2 sanatçının Amsterdam'da b2r sokağa uyguladığı yapıtı. 

Kaynak: İpek Ergen, 2016, Amsterdam, Hollanda. 
 
Gel/p geç/c/l/k 
Özel b2r koruma altına alındığı 2st2sna2 durumlar dışında sokakta bulunan yapıt doğanın, 2kl2m 
koşullarının, zamanın veya 2nsan faktörünün etk2s2yle, yaratıldığı yerde bulunduğu süre boyunca 
değ2ş2m ve dönüşüm hal2nded2r. Sokak sanatı, kalıcılık end2şes2 taşımayan, aks2ne gel2p geç2c2 karakter2 
üzer2nden kend2n2 tanımlama eğ2l2m2nde olan, sürece ve sürec2n get2r2ler2ne açık b2r 2fade b2ç2m2 olarak, 
varoluşuna da2r tüm bu öğeler2, yaratıldığı yerde varlığını sürdürdüğü müddetce barındırab2lmekted2r. 
Gel2şme, değ2şme ve yok olma döngüsünü bünyes2nde barındıran yapıtlar, b2r sanat kurumunun 
korumalı alanı 2çer2s2ne g2rd2ğ2nde gel2p geç2c2l2k faktörünün altını ç2zen bu özell2kler2nden 
soyutlanmaktadırlar. Yaratıldığı yerde 2zlenen sokak sanatının sağladığı her an kaybolab2lecek, 
tamamen yok olab2lecek veya saatler 2çer2s2nde değ2ş2me uğrayab2lecek b2r şeye bakıyor olma h2ss2, 
galer2 veya müze deney2m2nde korunaklı b2r alanın ve uygun koşulların get2rd2ğ2 farklı b2r deney2me 
doğru dönüşüme uğramaktadır. Buradak2 deney2m dönüşüm, değ2ş2m, döngü 2çer2s2nde var olana da2r 
b2r belgeleme, onu b2r anda dondurarak koruma altına alma, b2r canlandırma veya belgesel 
n2telemeler2ne de yakın durmaktadır. Lew2sohn 2se bu deney2m2 tar2f ederken “kanatları kes2lm2ş” veya 
“gerçekl2ğ2n gölges2” g2b2 benzetmeler aracılığı 2le söz konusu deney2mde saptadığı eks2kl2ğ2 ortaya şu 
şek2lde koymuştur: 
 
B2r galer2 veya müzedek2 sokak sanatı veya graff2t2 güvenl2, ya da kanatları kes2lm2ş g2b2 b2r h2s 
uyandırab2l2r. Bu, bu türdek2 yapıtların asla b2r müzede serg2lenmemes2 anlamına gelmez; sadece onlar 
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b2r müzede bulunuğunda, Blek LeRat'ın da söyled2ğ2 g2b2, gerçekl2ğ2n gölges2ne bakmakta 
olduğumuzun farkına varmalıyız (Lew2sohn, 2008: 127). 
 
Sokaktan galer2, müze g2b2 kurumlara taşınan sokak sanatı deney2m2n2n yorumlandığı b2r başka 
makalede R2ggle da Lew2sohn'a benzer b2r şek2lde söz konusu deney2m2n eks2kl2ğ2n2n altını ç2zerken 
“ölü ve özgün olmayan” g2b2 benzetmeler2 kullanmış; bu t2p yapıtlar bel2rlenm2ş sanat alanlarına 
taşındığında değ2şen şey2n sokak sanatını sokak sanatı yapan şey olduğunu bel2rtm2şt2r. Bu t2p sanat 
alanlarında bulunan yapıtları b2r sokak sanatı olarak deney2mlemen2n tek yolunun 2se o yapıtın sokakta 
nasıl görüleb2leceğ2n2 hayal etmekle mümkün olduğunu bel2rten R2ggle, bu şek2lde sokaktak2 yapıt ve 
çevre 2l2şk2s2n2n yapıta da2r deney2mdek2 önem2n2n de altını ç2zm2şt2r (R2ggle, 2010: 246). Bu farklılığı 
ortaya koyan öneml2 etkenlerden b2r d2ğer2 2se galer2 veya müzen2n sağladığı güvenl2 ortamın, yapıtların 
bel2rl2 tar2hler arasında gerçekleşen serg2 süres2nce aynı kond2syon altında kalması 2ç2n gerekl2 koşulları 
yer2ne get2rmes2d2r. Sanatçı tarafından aks2n2n talep ed2ld2ğ2 durumlar dışında, bu koşullar altında 
serg2lenen yapıtlar dışarıdan gelen müdahalelere tamamen kapalı, koruma altında, her gün ve her saat 
yapıta da2r benzer deney2m2 sunab2lecek şek2lde serg2lenmekted2r. Sokaktak2 yapıtın 2se dak2kalar 
2çer2s2nde ortadan kalkmayacağının veya uğradığı müdahalelerle 2lk görülen hal2nden farklı b2r hale 
dönüşmeyeceğ2n2n garant2s2 yoktur. 
 
Zaman 
Yaratıldığı yerde deney2mlenen sokak sanatının barındırdığı gel2p geç2c2l2k öğes2n2n besled2ğ2 her an 
yok olab2lecek b2r şeye bakıyor olma durumu, yapıtın karşısında geç2r2len zamanı değerl2 hale 
get2rmekted2r. Sokak sanatının yaratıldığı yerde ve b2r kurum dah2l2nde deney2mlenmes2n2n zaman 
bağlamında karşılaştırılmasını öneml2 kılan b2r d2ğer faktör de bulunulan mekânın sunduğu 2zleme 
süres2d2r. Sokak sanatının; özell2kle tren g2b2 toplu taşıma araçları üzer2nde bulunan graff2t2ler2n veya 
2şlek b2r caddede günlük hayata da2r eylemler esnasında karşılaşılan ve önünden hızla geç2len duvar 
res2mler2n2n anlık b2r karşılaşma sağladığı ve bu yapıtların veya onlarla karşılaşma şek2ller2n2n, 2ç2nde 
bulunulan koşullar sebeb2yle çoğu kez 2k2nc2 defa yapıta bakmayı mümkün kılmadığı öngörülmekted2r. 
Bu koşulların yapıtın okumasını ne denl2 etk2leyeceğ2 Cedar Lew2sohn tarafından şu şek2lde ortaya 
koyulmuştur: 
 
İzley2c2 tarafından graff2t2 ve sokak sanatı 2le harcanan süre onun okunmasını büyük ölçüde 
etk2lemekted2r. Sokakta, yapıt b2r anda ortaya çıkar, hızla görülür ve tekrar kaybolur. Bu tarz b2r sanat 
deney2mleme b2ç2m2, galer2 ve müzeler tarafından şartlandırıldığımız yavaş, öğren2lm2ş 2zleme 
deney2m2n2n karşısındadır. Aslında, sokaktak2 sanata bakmanın, hızı ve gerçek hayatla bağlantılı 2çer2ğ2 
2le, günümüzde b2lg2y2 2şleme şekl2m2z açısından dünyanın daha doğru b2r yansıması olduğu 
söyleneb2l2r (Lew2sohn, 2008: 126). 
Bu alıntıdan da yola çıkarak sokak sanatının hayatın 2çer2s2nde b2r deney2m sunduğu görülmekted2r.  
Sanatın 2zleneb2ld2ğ2 müze ve galer2 g2b2 kurumlar 2se sokağın aks2ne, hayata da2r gerçek tempodan 
soyutlanmış b2r 2zleme deney2m2 sunmaktadır. Bu deney2m sokağa göre daha yavaş, mesafel2, çevreye 
da2r d2ğer uyaranlardan soyutlanmış b2r deney2md2r. Sokağın sunduğu daha doğrudan 2l2şk2n2n aks2ne 
kurumlar 2çer2s2nde deney2mlenen sokak sanatında yapıt ve 2zley2c2 arasındak2 doğrudan 2l2şk2y2 
dönüştüren kurallar, aracılar, k2m2 zaman 2se yapıt ve 2zley2c2 arasına koruma amaçlı g2ren nesneler söz 
konusu olmaktadır. İng2l2z sokak sanatçısı Banksy'e a2t “The G2rl W2th Baloon” başlıklı yapıt, 2018 
yılında Sotheby's müzayede ev2nde çıktığı b2r açık arttırma sonucu satışı gerçekleşt2r2ld2kten san2yeler 
sonra, çerçeves2 2çer2s2ne daha önceden sanatçı tarafından yerleşt2r2lm2ş b2r kağıt parçalama 
mekan2zması tarafından parçalara ayrılmıştır (URL-1). Bu eylem2n ardından yapıt eylem sonrası aldığı 
şek2l korunarak, Avrupa'da çeş2tl2 müzelerde serg2lenm2şt2r. 2019 yılında söz konusu yapıt Almanya'nın 
Baden-Baden şehr2nde bulunan Museum Fr2eder Burda'da gerçekleşen Banksy serg2s2 dah2l2nde 
fotoğraflanmıştır (Res2m 8). Fotoğrafta yapıtın, 2zley2c2n2n fazla yaklaşmasını veya herhang2 b2r 
müdahalede bulunmasını engelleyen b2r pleks2glas levha ardında serg2lend2ğ2, bu levha 2le 2zley2c2 
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arasına 2se b2r tel çek2lm2ş olduğu görülmekted2r. Bu görüntü, yapıt ve 2zley2c2 arasına g2ren aracı ve 
nesnelere da2r b2r örnek teşk2l etmekted2r. 
 

Res/m 8. Banksy'e a2t yapıt pleks2glas levha ardında serg2lend2ğ2 b2r müze kurulumunda. 
Kaynak: İpek Ergen, 2019, Baden Baden, Almanya. 

 
Bu kurallar, aracılar ve nesneler2n get2rd2ğ2 deney2m; geleneksel sokak sanatının karakter2st2k 
özell2kler2nden olan her k2ş2ye günün her saat2 açık olma, er2ş2leb2l2rl2k g2b2 özell2kler bağlamında 
2zley2c2 deney2m2nde de b2r dönüşüm gerçekleşt2rerek, daha kısıtlanmış b2r deney2m 2çer2s2nde 
yapıtların 2zlenmes2ne sebep olmaktadır. Bu kısıtlama, 2zleme deney2m2n2 er2ş2leb2l2rl2k bağlamında 
hem süre hem mesafe olarak sınırları söz konusu kurum tarafından bel2rlenm2ş b2r çerçeve 2çer2s2ne 
yerleşt2rmekted2r. Örneğ2n müzeler, yapıtların yüksek koruma önlemler2 altında bulunduğu ve 
2zley2c2ler2n dokunmak b2r yana yapıtlara bell2 b2r mesafeden fazla yaklaşmasının yapıtın önüne 
çek2lm2ş şer2tler, k2m2 zaman şeffaf levhalar ve salonlarda bulunan güvenl2k görevl2ler2 tarafından 
engellend2ğ2 alanlardır. B2r sokakta karşı karşıya gel2nmes2 durumunda yaklaşmak, dokunmak adına 
herhang2 b2r önlem2n alınmasının söz konusu olmadığı, 2zley2c2s2 2le doğrudan 2l2şk2 2çer2s2nde bulunan 
ve dış müdahalelere tamamen açık konumda olan sokak sanatına a2t b2r yapıtın, farklı koşullarda 
üret2lerek veya çoğaltılarak b2r müze 2çer2s2nde serg2lend2ğ2nde önüne çek2lm2ş b2r şer2t ardından 
2zlend2ğ2 deney2me b2r örnek, MoCo Museum'da gerçekleşm2ş Banksy serg2s2nde fotoğraflanmış 9 
numaralı görselde paylaşılmıştır (Res2m 9). 

 

 
Res/m 9. Banksy, MoCo Museum'da, şer2t bant ardında serg2lend2ğ2 müze kurulumunda. 

Kaynak: İpek Ergen, 2015, Amsterdam, Hollanda. 
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Aynı müze deney2m2 zaman bağlamında 2rdelend2ğ2nde 2se yapıtlara er2ş2m2n sadece müzen2n 2z2n 
verd2ğ2 bell2 gün ve saatlerle kısıtlı olduğu görülmekted2r. B2r müze dah2l2nde sokak sanatının 
serg2lend2ğ2 örneklerden b2r2 olarak ele alınan, 2011 yılında MOCA'da (The Museum of Contemporary 
Art) gerçekleşen Art 2n The Streets serg2s2n2n devam ett2ğ2 zaman zarfında, söz konusu müzen2n 
haftanın 5 günü, genelde de 11.00 – 17.00 saatler2 arasında açık kaldığı b2l2nmekted2r (Freder2ck, 2016: 
11). .Bu serg2de yer alan sanatçıların sokakta, yaratıldığı yerde varlığını sürdüren yapıtları 2se süre, 
mesafe, kurallar, aracılar g2b2 herhang2 b2r kısıtlama olmadan, her k2tleden, her k2ş2ye, günün 2stenen 
saat2nde, 2sten2len şek2lde deney2mlenmek üzere açık olmaktadır. 
 
İzlerk/tle 
Sokakta bulunan yapıtın değ2şken çevres2ne 2zley2c2 k2tles2 de dah2ld2r. Yapıtla buluşan çoğu 2zley2c2, 
b2r kurum dah2l2ndek2 deney2mde olduğu şek2lde o alana, özell2kle o yapıtı görmek 2ç2n g2tmed2ğ2nden; 
yapıtın bulunduğu alandan geçen, tesadüfen orada bulunan, farklı sosyo-ekonom2k, kültürel ve yaş 
gruplarından k2ş2ler yapıtla 2let2ş2m 2çer2s2ne g2reb2lmekted2r. Bu k2ş2ler2n b2r kısmı sadece b2r tanık 
olarak kalırken k2m2s2 2se 2zley2c2 konumuna geçeb2lmekted2r. Bunun yanı sıra k2ş2ler2, eğ2t2m veya 
kültürel durumlarını veya sanatsal etk2nl2kler karşısındak2 akt2fl2kler2n2 bet2mleyen herhang2 b2r sıfat bu 
deney2m2n b2r parçası değ2ld2r. İzlerk2tle bağlamında kurumlarda deney2mlenen sokak sanatı 
değerlend2r2ld2ğ2nde bu çeş2tl2l2ğ2n ortadan kalktığı, onun yer2ne kısıtlama ve 2nd2rgenme g2b2 sıfatlarla 
n2teleneb2lecek b2r deney2m2n geçt2ğ2 görülmekted2r. N2cholas Alden R2ggle; sokak sanatını, sanat 
dünyasından kopuk ve kend2s2n2 bu kopukluk üzer2nden tanımlayan b2r prat2k olarak tanımlayarak, bu 
prat2ğe a2t yapıtların müzelere ve galer2lere ancak büyük b2r bedel ödeyerek g2rd2ğ2n2 öne sürmüştür 
(R2ggle, 2010: 243). R2ggle tarafından “sadece el2t b2r azınlığın raf2ne duyarlılıklarını memnun 
etmektense, man2festosu, yaratıcılığı, yeteneğ2, orj2nall2ğ2, anlam der2nl2ğ2 ve güzell2ğ2 2le zahmets2zce 
ve estet2kçe k2tleler2 çekme gücüne sah2p b2r prat2k” olarak değerlend2r2len sokak sanatı; yer2nden 
ed2ld2ğ2nde veya tekrar üret2lerek b2r kurum dah2l2nde serg2lend2ğ2nde, burada sayılan tüm özell2kler2 
bağlamında da b2r dönüşüm geç2rmekted2r (R2ggle, 2010: 243). 
 
Yer2nde deney2mlenen ve galer2de 2zlenen sokak sanatı, 2zlerk2tle bağlamında karşılaştırıldığında d2kkat 
çeken b2r d2ğer faktör de 2zley2c2n2n yapıtın karşısındak2 akt2f konumudur. Sokaktak2 yapıt 2zley2c2 veya 
şah2t konumunda onunla b2r araya gelen k2ş2ler2n müdahaleler2 aracılığıyla sürece dah2l ed2leb2lmekted2r. 
Bu da 2zley2c2y2 yapıt karşısında ona 2sted2ğ2 kadar yaklaşab2len, dokunab2len, üzer2n2 ç2zmek, kazımak, 
soymak, karalamak g2b2 müdahalelerde bulunab2len, üzer2ne yazılar yazab2len veya ç2z2mlerle 
değ2ş2kl2ğe uğratab2len akt2f b2r konuma get2rmekted2r. Galer2 veya müze g2b2 korunaklı alanlarda 2se, 
sanatçı veya kurum tarafından aks2n2n talep ed2ld2ğ2 b2r etk2nl2k söz konusu olmadığı sürece, 2zley2c2 
pas2f konumunu korumaktadır. 
 
SONUÇ 
Sokak sanatı; d2nam2zm, çevre 2le karşılıklı 2l2şk2, gel2p geç2c2l2k, bel2rs2zl2k, tehl2ke g2b2 faktörler 
aracılığıyla ed2nd2ğ2 k2m2 karakter2st2k özell2klere sah2p b2r 2fade ve 2let2ş2m b2ç2m2d2r. Bulunduğu 
çevrey2 yen2den tanımlayan ve onun tarafından defalarca yen2den tanımlanan sokak sanatı, bu 
özell2kler2n2 yaratıldığı yerde var olmaya devam ett2ğ2 sürece korumaktadır. Sokakta yaratılan ve 
yaratıldığı yerde varlığını sürdüren yapıt, dışarıdan gelen her türlü müdahaleye açık durumdadır. Bu 
hal2yle sokak sanatı; var oluş, dönüşüm ve yok olma döngüsünün 2çer2s2nde, yaşayan, sürece dah2l b2r 
sanat deney2m2 olarak değerlend2r2lmekted2r. Sokakta bulunan b2r yapıt yer2nden ed2lerek, çoğaltılarak, 
taşınab2l2r yüzeyler üzer2nde yen2den üret2lerek, müze, galer2 g2b2 b2r kurum dah2l2nde serg2lend2ğ2nde 
2se bu deney2m dönüşüme uğramaktadır. Dönüşümün en net h2ssed2ld2ğ2 alanlardan b2r2, yapıt ve çevre 
arasındak2 d2yalogdur. Galer2 veya müzeler2n, odağın yapıt üzer2nde kalması adına tasarlanmış sab2t, 
ster2l, uygun ışıklandırma koşullarına sah2p ortamında çevren2n yapıt üzer2ndek2 etk2s2 en aza 
2nd2r2ld2ğ2nde, bu 2l2şk2 yapıtın sözünü söyled2ğ2 b2r monologa dönüşmekted2r. 
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Müze ve galer2ler, sanatçı tarafından aks2 talep ed2lmed2ğ2 sürece, 2çer2s2nde serg2lenen yapıtlar 2ç2n dış 
etkenler2n en aza 2nd2rgend2ğ2 korunaklı b2r ortam sunmaktadır. Sokak sanatına a2t b2r yapıt yer2nden 
ed2lerek veya yen2den üret2lerek böyle b2r ortamda serg2lend2ğ2nde; sürec2n, dış ortam koşullarının veya 
olası müdahaleler2n yapıt üzer2nde yaratacağı değ2ş2kl2kler ortadan kaldırılmaktadır. Sürel2 b2r 
etk2nl2ğ2n 2lk gününden son gününe kadar aynı kond2syonda kalması adına önlemler alınan b2r ortamda 
sokak sanatı, sürece dah2l olarak geç2rd2ğ2 dönüşümden soyutlanmış olmaktadır. 
 
B2r kurum altında serg2lenen sokak sanatının geç2rd2ğ2 b2r d2ğer dönüşüm yapıtın 2zlerk2tles2, 2zley2c2n2n 
yapıt 2le kurduğu 2l2şk2 ve genel 2zleme deney2m2 üzer2nde görülmekted2r. Sokaktak2 yapıtla daha 
doğrudan b2r 2l2şk2 kurab2len 2zley2c2; ona yaklaşab2lmekte, dokunab2lmekte, müdahale edeb2lmekte, bu 
hal2yle yapıta da2r sürec2n b2r parçası olab2lmekted2r. Aynı yapıtı sanat etk2nl2kler2ne adanmış b2r kurum 
dah2l2nde deney2mleyen 2zley2c2, bell2 b2r süre, bel2rl2 b2r alan ve k2m2 kurallar etrafında şek2llenm2ş, 
daha kısıtlı b2r deney2m2n parçası olmaktadır. Bu deney2m dah2l2nde yapıt ve 2zley2c2 arasına aracılar 
g2rmekte, sokakta yaşanan doğrudan deney2m, aracılar, mesafeler ve kısıtlamalar etrafında şek2llenen 
b2r deney2me doğru dönüşüme uğramaktadır. 
 
Sokakta yer alan yapıt, o an yapıtın bulunduğu yerden geçmekte olan herkes2n 2çer2s2ne dah2l olab2ld2ğ2 
son derece gen2ş b2r 2zley2c2 k2tles2ne sah2pt2r. İzley2c2 veya tanık, hang2 konumda olursa olsun yapıtla 
b2r araya gelen k2ş2ler2n 2çer2s2ne dah2l oldukları deney2m keş2f, bel2rs2zl2k, tehl2ke, şans g2b2 faktörlerle 
şek2llend2r2lm2şt2r. Bu yapıtlar b2r kurum dah2l2nde 2zlend2ğ2nde bu faktörler de yapıttan ve yapıta da2r 
deney2mden soyutlanmakta, sınırları bell2, ster2l, korunaklı b2r alanın sunduğu, yapıt ve 2zley2c2 arasına 
kurallar, kısıtlamalar ve k2m2 zaman koruma amaçlı nesneler2n g2rd2ğ2 farklı b2r deney2me doğru 
dönüşüme uğramaktadır. 
 
Tüm bu saptamalardan yola çıkarak; çoğunlukla yasa dışı, kural tanımaz, as2, tehl2kel2, bel2rs2z, gel2p 
geç2c2 b2r 2fade b2ç2m2 olarak n2telenen sokak sanatının, bel2rley2c2 özell2kler2n2 sokakta, yaratıldığı 
yerde var oluşunu devam ett2rd2ğ2 sürece koruduğu düşünülmekted2r. Kurumsallaşma, yapıtın 
doğasında büyük değ2ş2kl2kler, yapıta da2r deney2mde 2se büyük b2r dönüşüm get2rmekted2r. Sokağın 
kend2s2ne kattığı öğelerden soyutlanan yapıtın, korunaklı b2r galer2 veya müze ortamında sunduğu 
deney2m, sokağa da2r olanın belgelenmes2 veya b2r canlandırması şekl2nde yorumlanmaktadır. Bu 
canlandırmanın sokak sanatını yer2nde 2zlemey2 terc2h etmeyen, y2ne de bu deney2m2n b2r parçası olmak 
veya zamanla sokak kültürünün yasa dışı 2fade b2ç2m2nden b2r arzu nesnes2ne dönüşen bu yapıtlara 
kurumlarca bel2rlenm2ş koşullar karşılığında sah2p olmak 2steyen 2zley2c2 ve koleks2yonerler aracılığıyla 
dönüşüm geç2ren yapıta yen2 değerler kattığı düşünülmekted2r. Sonuç olarak tüm bu faktörler2n etk2s2yle, 
gen2ş k2tlelerce tanınırlığa ulaşan, yeraltına da2r b2r 2let2ş2m ve 2fade b2ç2m2nden çıkarak popüler kültür 
2le 2l2şk2 2çer2s2ne g2ren sokak sanatı; kurumsallaşma, akadem2k onay adımlarının ardından günümüzde 
tanınan, kabul ed2lm2ş b2r sanatsal 2fade b2ç2m2ne evr2lm2şt2r. Böylel2kle sokakta yaratılmış, sokaktan 
b2r kuruma taşınmış veya b2r kurumda serg2lenmek üzere doğrudan atölye ortamında yaratılan yapıtlar 
sokak sanatı kategor2s2 altında değerlend2r2leb2l2r olmuştur. Bu şek2lde üret2len veya b2r kuruma taşınan 
yapıtlar 2se, b2r zamanlar onları sokak sanatı kategor2s2 altında değerlend2rmek adına zorunlu olan k2m2 
özell2klerden soyutlanarak, farklı b2r çevre, farklı koşullar ve farklı tanıklar eşl2ğ2nde, farklı b2r 
deney2me dönüşmekted2r. 
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