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MURAL İZMİR
 
Tarih boyunca kültür ve sanat alanında Akdeniz'in önde gelen 
merkezleri arasında yer alan İzmir, kültür ve sanat başyapıtları ile 
dopdolu bir kent olma yolunda ilerliyor.
 
Gerçekleştirdiğimiz Kültür Çalıştayı ve Tasarım Kurultayı ile yol 
haritamızı belirledik. Katılımlarla İzmir'in özellikle Akdeniz'in 
önemli kültür ve sanat başkentlerinden biri olarak öne çıkması fik-
rini benimsedik.
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'i bir kültür sanat kenti 
olarak hak ettiği yere taşımayı misyon ve vizyon olarak önümüze 
koyduk.
 
Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı ile bu çalışmalarımı-
za bir yenisi daha eklenmiş oldu.
 
İzmir'i bir açık hava müzesi haline getirmeyi hedeflerken, ken-
timizin tarihsel geçmişi ile modern dünya arasında bir köprü 
kurarak kent yaşamının direkt içine nüfuz eden, sokakları neşe-
lendiren,  duvar resimleri ile dünyanın en ünlü duvar resimleri fes-
tivalleri ile yarışan bir etkinlik gerçekleştirdik.
 
Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'na katılan tüm sanat-
çılarımıza şükranlarımı sunuyor emek veren tüm arkadaşlarımızı 
yürekten kutluyorum. 
    
Aziz KOCAOĞLU 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

MURAL İZMİR    
İzmir, having been one of the leading centers of the Mediterrane-
an in the field of culture and arts throughout history, is gaining 
ground on becoming a city full of cultural and artistic masterpie-
ces. 
 
With the Culture Workshop and the Design Council we have or-
ganized, we have determined a course. We have employed the idea 
for İzmir to become prominent as one of the most important cul-
ture and art capitals of the Mediterranean with participations.   
As İzmir Metropolitan Municipality, we are determined to make 
it our mission and vision to make sure that İzmir takes its rightful 
place as a city of culture and arts.  
 
Another new endeavor has been incorporated into our works with 
the İzmir International Mural Art Workshop.  
While aiming to turn İzmir into an open-air museum, we have 
realized an event that competes with the world’s most famous mu-
ral festivals and directly influences city life while building a bridge 
with the historical past of our city and the modern world with mu-
rals which liven up the streets.
 
I would like to bestow my gratitude to all of our artists that have 
participated in the İzmir International Mural Art Workshop and 
wholeheartedly congratulate all of our friends who have put in the-
ir efforts. 
    
Aziz KOCAOĞLU 
Mayor of İzmir Metropolitan Municipality   
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Sunuş
 
Duvar resminin ilk örneklerini mağara duvarlarına çizimler yaparak veren insa-
noğlu, yerleşik düzene geçtikten sonra dört duvarla tanıştı ve o zamandan beri 
de duvarı duygu, düşünce ve inançlarını yansıtmak için bir iletişim aracı olarak 
kullandı. Bu anlamda duvar resimleri binlerce yıl sosyal, politik, estetik vb. çe-
şitli nedenlerle yapılageldi. Yirminci yüzyılın başında Meksika’da gerçekleşen 
“Duvar Resmi Rönesansı” tüm dünyada olduğu gibi, altmışlı yılların sonların-
daki radikal havada ortaya çıkan  Kuzey Amerika’daki  ve Avrupa’daki çağdaş 
duvar resimlerine de kaynaklık etmiştir. Bu yıllarda duvar resmi, grafitiyle bir-
likte çoktandır halktan kopmuş olan elit sanata karşı verilen toplumsal bir tepki 
olma özelliğine de sahiptir. 
 
Kent kültürünün var ettiği ve yazılarla düzenleme yapmak, ismini şehre yaya-
rak var olma eylemi olarak tanımlanabilecek olan graffiti zamanla bu özelliği-
nin ötesine geçmeye başladı. 1990’larla birlikte şablon, sticker, kolaj, poster gibi 
farklı yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilen çalışmalar ortaya çıktı. Bu çalış-
malar daha estetik bir boyuta ve mesaj yüklü bir içeriğe sahipti ve graffiti gibi 
dar bir grup yerine daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Sahip oldukları 
estetik boyut nedeniyle bu çalışmalar “Sokak Sanatı” diye nitelendiriliyor, bu 
sürece de “Post Graffiti” adı veriliyordu. 
 
1970’lerde popüler olan monümental duvar resmi, günümüzde yeniden eski iti-
barına kavuşmuş gibi görünüyor. Son zamanlarda dünyanın dört bir yanında 
devasa binaların sağır duvarlarında anıtsal duvar resimleri kendini gösterme-
ye başladı. Eski graffiticiler yeni muralistlere dönüştü. Graffiti ve sokak sanatı 
undergraund ve vandal olma iddiasını bir yana bırakarak legal uygulamalara 
yöneldi ve kent yöneticilerinin taleplerine yanıt vermeye başladı. Şu anda ismi 
tartışmalı bile olsa sokak sanatı (kent sanatı da denmekte), küresel bir sanat 
akımı olarak görülüyor ve galerilerin, müzelerin ilgisini çekiyor. Müzeler sokak 
sanatı sergileri düzenliyor, kitaplar yazılıyor. Duvar sanatçıları dünyanın dört 
bir yanında uygulamalar yapmak üzere davet ediliyor ve küresel bir sanatçı gibi 
çalışarak kendi üsluplarını duvarlara yansıtıyorlar. 
 
Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir için bir ilki gerçekleştirdi ve 
yerli ve yabancı sekiz sanatçıyı davet ederek pilot bölge olarak belirlenen Al-
sancak semtinde uygulama gerçekleştirmelerini sağladı. Uzun yıllar bu alanda 
eğitimci ve uygulamacı olarak İzmir’de eksikliğini hissettiğim ve atılmasını bek-
lediğim bu önemli ve büyük adım nihayet atılmıştı. Daha önce de kimi iç ve dış 
mekan uygulamaları yapılmıştı ama bu kapsamda ve bu biçimde yapılan ilkti. 
Seçici kurulunda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğum bu uluslarara-
sı etkinliğe yoğun bir başvuru oldu ve Kolombiya, Ekvador, Fransa ve Sırbis-
tan’dan dört, Türkiye’den de dört sanatçı seçildi ve bu sanatçılar seçilen tasarım-
larını başarıyla uyguladılar, devasa yüzeylerin üstesinden geldiler. Uygulama 
süreci İzmirliler için görsel bir şölene dönüştü. Kent kültürünün gereklerinden 
biri daha İzmirlilerin yaşamına dahil oldu. En büyük dileğim ve uygulamaları 
gören İzmirlilerin de dileği, bu etkinliğin sürekli ve geleneksel hale getirilmesi 
olacaktır. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Gelecek Mural İzmir’de görüşmek 
dileğiyle.

Introduction
 
Giving the first examples of mural painting by drawing on cave walls, human-
kind, after having established permanent settlements, came upon four walls and 
since then has been using walls as a communication tool to reflect his feelings, 
thoughts and beliefs. In this sense, mural paintings have been continued for 
social, political, aesthetic etc. reasons. The “Mural Painting Renaissance” reali-
zed in Mexico in the beginning of the twentieth century has also been a source 
for the contemporary mural paintings in North America and Europe that have 
emerged in the radical atmosphere at the end of the sixties, as in the whole 
world. In these years, mural paintings, together with graffiti, are a trait of social 
reaction to elite art which has long been detached from the public. 
 
Graffiti, which has been brought into existence by city culture that can be defi-
ned as making regulations by writings and as an act of existence by spreading 
its name throughout the city, has, in time, begun to extend beyond this cha-
racteristic. With the 1990s, new exercises realized with different methods and 
materials such as templates, stickers, collage and posters have begun to emerge. 
These works consisted of a more aesthetic aspect and a message laden context 
and aimed to reach larger masses than a narrow group like graffiti.   Due to the 
aesthetic aspect they possess, they were qualified as “Street Art” and this process 
was named “Post Graffiti”.  
 
The monumental mural painting popular in the 1970s seems to have regained its 
prior esteem. As of late, monumental mural paintings have begun manifesting 
themselves on the dead walls of paramount buildings from all around the wor-
ld. Onetime graffiti artists have transformed into new muralists. Leaving their 
position as underground and vandalism, graffiti and street art have gravitated to 
legal applications and have begun meeting the demands of city administrators. 
Even if its name is still controversial, street art (which is also called city art), is 
seen as a global art movement and gains the interest of galleries and museums. 
Museums organize street art exhibitions; books are being written. Wall artists 
are invited to make applications from all around the world and working as glo-
bal artists, they reflect their own style onto the walls.  
 
In this regard, İzmir Metropolitan Municipality has implemented a first for İz-
mir and by inviting eight local and foreign artists; it has enabled them to realize 
applications in the chosen pilot district Alsancak. This important and conside-
rable step, which I, as an educator and applicator on this field, felt the absence 
of and have anticipated for İzmir, was finally taken. There were several indoor 
and outdoor applications done previously but this was a first to this extent and 
in this manner. This international event, of which I am very happy to be a part of 
its selection committee, received a great deal of applications and a total of eight 
artists, four of which were from Turkey and the other four artists participa-
ting from Columbia, Ecuador, France and Serbia, were selected and these artists 
have very successfully applied their chosen designs and overcome expansive 
surfaces. The application process became a visual feast for the people of İzmir. 
Another one of city culture necessities was included into the lives of İzmirians. 
My biggest wish, and the wish of İzmirians who have seen the applications, is for 
this event to become continuous and traditional. Congratulations to all those 
who have contributed. I hope to see you all in the next Mural İzmir.



Mural İzmir’e Başlarken…
 
Mural İzmir bir kent estetiği projesi olarak yaşam alanlarını renklendir-
mek, sanatçılar ile kent insanını buluşturmak,  sanat eserlerini sokaklara 
taşımak amacıyla başladı. Yaşanan alanları bir sanat galerisine dönüştür-
me fikri hep vardı.  Projenin hedeflenenden de değerli bir yere taşındığını 
ancak çalışma alanına girdiğimizde anladık. Mural İzmir; esnafın, üçün-
cü kattaki teyzenin, sokaktan geçen herkesin dahil olduğu gerçek bir kent 
projesi oldu.

Getting ready for Mural İzmir…
 
Mural İzmir began as a city aesthetic project in aims to enliven the living areas, 
to bring artists together with the city folk and to carry art out onto the streets. 
The idea of transforming area of residences into an art gallery was always there. 
We were able to understand that the project evolved to a more valuable point 
than targeted once we stepped into the application site. Mural İzmir has become 
a real city project in which everyone such as shopkeepers, residents and pas-
ser-bys have all gotten involved in.
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Ya İzin Aşaması… 
 
Projenin en zor kısmı; Alsancak’ta cepheleri duvar resmi uy-
gulamasına elverişli 64 binanın yöneticisi, apartman görevlisi, 
çevre esnafıyla görüşebilmekti. Yaklaşık 8 ay süren saha çalış-
masından sonra projeyi anlatabildiğimiz, her kat malikinden 
kabul imzası alabildiğimiz altı konut ve bir okulun izniyle se-
kiz cephede  uygulama yüzeyine karar verdik.
www.izmirworkshop.org adresinden uluslararası bir çağrı ya-
parak 92 sanatçıdan proje topladık.

Permission Stage… 
 
The most difficult part of the project was to begin negotiations 
with the managers, janitors and the local shopkeepers of the 
64 buildings the facades of which were suitable for mural app-
lication. After approximately an 8 month long field work, we 
have decided on eight facades of six residences and one school 
to which we were able to voice the project and received signa-
tures of consent from all residents. 
We have gathered projects from 92 artists through an interna-
tional appeal we made on www.izmirworkshop.org.

Binaları Seçiyoruz
 
İzmir'in genelini kapsayan bir çalışma olabilmesi için ilçe belediyeler-
le yapılan görüşmelerde duvar önerileri alındı. Ancak kentin geneline 
yayıldığımızda ortak bir ifade, güçlü bir etki yaratamayacağımızı dü-
şündük ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu, kentin her yerinden 
insanların ziyaret ettiği, izleyenlerin sanatçılarla etkileşime girebilece-
ği, tüm resimlerin yürüme mesafesinde ziyaret edilebileceği bir alan 
olarak Alsancak bölgesinde etkinliği gerçekleştirmeye karar verdik.

Selecting the buildings 
 
In order for it to be a practice that includes İzmir in general, wall sug-
gestions were received at the meetings held with district municipalities. 
However, we believed that by spreading into the overall city, we would 
not be able to make a strong statement and impression, thus we deci-
ded to realize the event in Alsancak where pedestrian traffic is dense, 
people from all over the city visit, spectators can interact with the ar-
tists and where all paintings can be seen within a walking distance area.

Binaların tadilatı 
Uygulama için seçilen binaların yüzey tadilatları yapılarak sanatçıların çalışmasına uygun hale 
getirildi.
  
Building modifications 
Initially, surface alterations were made on the selected buildings in order to make them suitable 
for the artists to work on.
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MURAL İZMİR  
SANATÇILAR - ARTISTS
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                                              Gleo 
                 KOLOMBİYA/COLOMBIA
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Çalışmalarımda  insanlık değerlerini vurgulamak insana ait değrlerleri vurgulamak gibi kişisel bir amacım var.  Bu çalışmamda ise kadınlığa ait 
değerleri ve günümüzde kadının toplumdaki yerini, göstermeye çalıştım.  
 
I have a personel aim at my work. Which is to highlight some virtues of people or certain human values. In this case, the procces of my work is 
to highlight what matters in a woman, what is really important about the role of a woman in today’s society
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                                               Abys 
                             FRANSA/FRANCE



Merhaba, ben Abys; Fransa, Nancy’dan bir grafiti sanatçısıyım. Ağırlıklı olarak şu son 
3 yıl olmak üzere, on yıldır resim yapıyorum. Birkaç yıl realistik tarzda çalıştım ama 
sonunda en başta yaptığım gibi çizgi roman, karikatür tarzına döndüm. Şu an grafitimi 
yaratırken kendi karakterlerimi yaratmayı, sahnelemeyi, renklerle oynamayı, atmosferi 
ve harfleri seviyorum. Mural İzmir’in bir parçası olmak benim için büyük bir onurdu. 
Resim yapmak, seyahat etmek, yeni kültürler, yeni sanatçılar ve insanlar tanımak her za-
man çok büyük bir keyif. Daha önce böylesine büyük bir duvara çizim yapmadığım için 
benim için ayrıca çok büyük bir fırsat ve deneyim oldu. Ayrıca arkadaşım Scaf ’a projede 
verdiği değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Umarım insanlar bu ejderhayı 
benim resmetmeyi sevdiğim kadar severler. Yakında görüşürüz İzmir !    

Hi, this is Abys. I am a graffiti artist from Nancy, France, I have been painting for ten ye-
ars and mostly these last 3 years. I did realistic style for a few years and I finally returned 
to the cartoon style, comics etc. that I had done at the beginning. Today I enjoy creating 
my own characters, staging, I like play to with the colors, the atmosphere and the letters 
to create my graffiti. It was a great honor for me to be a part of Mural İzmir. It’s always 
a pleasure to paint, travel, discover new cultures and meet other artists and amazing 
people. It was also a beautiful opportunity for me as I had never painted a wall that big 
and it was a great experience. I also want to thank my friend Scaf for his precious help 
on this project. I hope people will enjoy this dragon as much as I enjoyed doing it. See 
you soon izmir !
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Küçük yaşlarımdan beri grafitiye ilgi duyuyordum. Üniversite eğitimimi de bu alandan sürdürü-
yorum. Halen grafiti ve mural sanatıyla profesyonel olarak uğraşıyorum. Ekibimle birlikte şeh-
ri renklendirmeyi seviyorum. Mural İzmir projesi beni çok heyecanlandırdı. Öncelikle bir İzmir-
li olarak bu çalıştayda yaşadığım şehre kalıcı bir eser bırakmaktan dolayı çok memnunum. Mural 
İzmir ekibine de yardımlarından ve böylesine büyük bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür 
ederim. İzmir için bir ilk olan bu proje İzmir halkının da sanata bakış açısını ve şehrimize gereken 
estetik değeri kattığını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki senelerde de bu çalıştay devam eder 
ve şehirimiz farklı semtlerinde de hayata geçer. İzmir’e yakışır bir proje olduğunu düşünüyorum. 
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I have been interested in graffiti since I was very young. 
I am continuing my university studies in this field. I am 
currently working on graffiti and mural art professio-
nally. I like to enliven the city with my team. The Mural 
İzmir project got me very excited. As an İzmirian, I am 
very happy to leave a permanent piece of art to the city 
I live in with this workshop. I would also like to thank 
the Mural İzmir team for their help and for realizing 
such a big project. I believe that this project, the first of 
its kind in İzmir, has added the necessary aesthetic va-
lue to our city and a perspective of art to the people of 
İzmir. I hope for this workshop to continue in years to 
come and to be adapted to the other districts of our city. 
I believe this is to be a very worthy project for İzmir. 
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   Pansca 
   TÜRKİYE / TURKEY
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Çocukluğumdan itibaren resme karşı yoğun bir ilgi duy-
dum. Lise yıllarında tanıştığım hip-hop kültürünün et-
kisiyle grafiti dünyasına girdim. İlerleyen yıllarda grafiti 
ile birlikte resim merakım da arttı. Takip ettiğim birçok 
yabancı sanatçı vardı ve bu sanatçılar grafiti çalışmala-
rında bolca resim ve resimsel etkiler kullanıyorlardı. 
2008-2009 yılların ben de çalışmalarıma karakterler ve 
daha yoğun görsel efektler eklemeye başladım. Daha 
sonra bu durum yerini resim ve illüstrasyona bıraktı. Bir 
süre sonra kendimi hem vizyon hem de teknik açıdan 
daha ileri taşıyabilmek için üniversitede ilgili yada yakın 
bir bölüm okuma kararı verdim. 2011 yılından beri il-
lüstrasyon, animasyon ve sokak sanatı alanlarında işler 
üretmekteyim. Katılmış olduğum Mural İzmir Çalıştayı 
ülkemizdeki sayılı etkinliklerden biriydi. Çok fazla örne-
ği olmamasına ve ilk defa deneyim etmelerine rağmen 
kusursuz denilebilecek kadar güzel ve tıkır tıkır işleyen 
bir organizasyondu. Kötü hava şartları dışında sanırım 
başka bir sıkıntımız olmadı. Yabancı sanatçılarla olan et-
kileşim özellikle çok yararlı oldu. Kendi deneyimlerini 
ve benim çalışmalarımla ilgili görüşlerini paylaşmaları 
en az etkinlik kadar yararlıydı. Samimi ve bizi anlayan 
etkinlik sahipleriyle çalışmak büyük bir avantajdı. Her 
an yanımızdaydılar en az sanatçılar kadar yapılan işler-
de Mural İzmir ailesinin de payı çok fazla. Sadece daha 
fazla yerli grafiti ve sokak sanatçısı arkadaşımı görmek 
isterdim. Çünkü Mural etkinliği tüm dünyada yıllarca 
sokakta iş üretmiş ve bu kültürün bir parçası haline gel-
miş, sokağın raconunu bilen sanatçılardan oluşur. Bu ko-
nuda daha özenli sanatçı seçimleri yapılması belki jüride 
olabildiğince tarafsız aktif bir sokak sanatçısı olabilir. Bu 
benim kişisel görüşüm tabi ki. Dileğim Mural İzmir et-
kinliğinin geleneksel bir etkinliği dönüşüp sokak sana-
tına ve sanatçıya imkanlar sağlamaya devam etmesi ve 
başka şehirlerimize örnek olması. Son olarak bize bu im-
kanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni etkinliklerde 
görüşmek üzere.
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I have had a keen interest in painting since childhood. With the impact of the hip-hop culture I be-
came acquainted with during my high school years, I entered the world of graffiti. In the following 
years, my interest in painting increased along with my interest in graffiti. I was keeping track of a 
lot of foreign artists and these artists were using plenty of paint and painterly effects on their graffiti 
works. I have started adding characters and more intense visual effects in my works around the ye-
ars 2008-2009. Later on, this gave way to painting and illustration. In time, in order to carry myself 
further both technically and in terms of vision, I have decided to study in a related or a connected 
department in university. I have been making works in the areas of illustration, animation and 
street art. The Mural İzmir Workshop I have participated in was one of the numbered activities in 
our country. Although there were not many examples and it was their experience, the organization 
was almost perfect and ran like clockwork. Other than the unfavorable weather conditions, I don’t 
think we had any grievances. Interaction with foreign artists was especially very beneficial. For 
them to share their own experiences and their opinions on my works was just as beneficial as the 
event itself. It was a great advantage to work with event organizers who were sincere and unders-
tanding. They were by our side at any given moment and the Mural İzmir family’s contribution to 
the works done is just as much as the artists’. I would just like to have seen more of my graffiti and 
street artist friends; because all over the world, mural events are comprised of artists who have pro-
duced art on the streets for years, who have become a part of this culture and who know the ways 
of the streets. In order to make a more attentive artist selection, there could possibly be an inde-
pendent active street artist in the jury. Of course this is my personal opinion. My wish is for Mural 
İzmir to transform into a traditional event, continuing to provide opportunities for both street 
arts and artists and become an example for other cities. Lastly, I would like to initially thank İzmir 
Metropolitan Municipality and all those who have contributed. I hope to see you in new events.  

   Brot 
   TÜRKİYE / TURKEY
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Tarzım çoğu durumda konuma özgü realizm ve ilüstrasyonun bir karışımı olarak betimlenebilir. Çoğu kamusal girişimimin sim-
gesi resmimde çevreye en iyi uyum sağlayacak bir atmosfer yaratmak. İzmir halkı çok sıcakkanlı ve yardımcılar ve bu benim resim 
yaptığım günleri oldukça rahat kıldı. Yemekler çok lezzetli idi ve yerel lezzetleri tatmak çok keyifliydi. Projenin sanırım en iyi yanı 
tanıştığım insanlardı ve bu çok özgün bir deneyimdi.  
 
My style can be characterised as mix a of realism and illustration that is in most cases site specific. Creating an atmosphere on the 
painting that will best suit the surrounding is a characteristic of most of my public interventions. People of İzmir were very friendly 
and helpful and that made my painting days quite comfortable. Food was very tasty and I enjoyed trying different local specialties 
a lot. Probably the best thing about this project were the people that I have met on the project and that really made this a unique 
experience.
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   Artez 
   SIRBİSTAN / SERBIA 



Tezat tezahürü… Yaşamın düzeni tezatların birlikteliği üzerine kuruludur. Bu durum zıddı 
güzelleme için değil, yanlışı göstermek için kullanılır. Adalet, terazisindeki iki kefeyle duru-
mu kategorize eder ve sonuca varır. Sonuç tektir, tezat barındırmaz. Değerlendirir ve böler. 
Düzen de tezahür eden tezadın meramı budur. Sanat, sonsuzun sonludaki ifadesidir. Sa-
nat üzerine düşünerek insanlar Kâinatın ve Yaşamın düzenine dair sırları idrak edebilirler. 
Bizler haberci ulaklarız, evreni keşfeder ve onu insana telmih, sembolizm, alegori, yoluyla 
sunarız. Durumu değerlendirme ve hüküm verme yetkimiz yoktur. Sadece kendimize ve 
isteyenlere algısal çıkarımlarımızı sembollerle göstererek anlatmaya çalışırız, kavramsal al-
gımızla yaptığımız çıkarımlar davranışlarımızı, davranışlar yolumuzu, yolumuzda kefemizi 
belirler ve düzen hükmünü verir. Der ki; Sen seç düş yâda geç. Yaptığım eserin ismi “ibre 
ibreten ibarettir”. Onu da şöyle açıklamak isterim: 
Nedir bu baktığınız? 
Yazı mı?
Soyut objeler mi?
Nedir görüntüyü oluşturan
Işık mı?
Algı mı?
Peki gördüğümüz
Doğru mu?
Yanlış mı?
Nedir bizi sonuca götüren seçimlerimiz
Ortak aklın belirleyicisi mi?
Tecrübelerin diktesi mi?
İçgüdümüzün fısıltısı mı?
Bizi biz yapan tercihlerimiz mi?
Yoksa tereddütlerimiz mi?
“Düşüncenin ağırlığı hissetmenin hafifliğiyle birleşince sis ortadan kalkacaktır.”
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                                            Celaset 
                           TÜRKİYE / TURKEY



Manifestation of contrasts… The order of life is established on the association of contrasts. 
This is used not to beautify the opposite but to show the wrong. Justice categorizes the si-
tuation with its two scales and comes to a conclusion. There is a single conclusion and does 
not harbor any contrasts. It evaluates and divides. The intent of the contrast manifesting in 
order is this. Art is the expression of the infinite in finite. People can comprehend the secret 
of the universe and life by contemplating on art. We are messengers who explore the uni-
verse and present it to the people by way of reference, symbolism and allegory. We have no 
power to evaluate the situation and pass judgment. We can only try to explain our percep-
tual implications to ourselves and to those who want by showing symbols; our deductions 
from our conceptual perception determine our actions, our actions determine our path, our 
path determines our scale and the order passes judgment. Choose, fall or pass. The work I 
have made is called “the indicator is the lesson”. I would like to explain it thus:
What is it you are looking at? 
Writing?
Abstract objects?
What is it that constitutes the image 
Light?
Perception?
What about, is what you see;
Right?
Wrong?
What are the choices that have lead us to this result 
The determinant of common sense? 
A dictation of experiences? 
The whisper of our instinct? 
Our choices that make us, us? 
Or our hesitations?
“When the weight of thought unites with the lightness of feeling, the fog will
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Bu iki binayı on günde boyadım. Türkiye’den, buradaki bitkilerden ve farklı alanlardan edindi-
ğim referanslarla, renklerle bir kompozisyon oluşturdum. İnsanların mekanla ilişkiye geçmeleri 
çok güzel. Burada bu güzel atmosferde, benim işim aracılığı ile mekan ve insanın  etkileşmesine 
girmesini hedefledim. 
 
I painted these two buildings in ten days. I have created a composition from my references and 
colors from the plants in Turkey, here and from other places. It is very nice for people to familia-
rize with the environment. Here, in this beautiful atmosphere, I have aimed for people to famili-
arize with the environment via my work.
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                                            Kumru 
                           TÜRKİYE/ TURKEY
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Uluslararası Mural İzmir projesi açıklandığı ilk günden bu güne heyecan vericiydi. Çünkü almış olduğunuz sanat eğitimi-
ni, duvar resmi olarak kamusal alana çıkarma fırsatı yakaladım. Sanatımızı ulaştırabildiğimiz kişiler artık sadece müza-
yede yada galerilere gelenlerle sınırlı değil. Tüm İzmirlilere ve İzmir’i ziyaret edenlere hitap edebiliyoruz. Sokak galerilere 
dönüşüyor. Sadece izleyici değil, yapan da deneyim sahibi oluyor. Büyük bir ekiple çalışıyorsunuz, 130 metrekarenin 
üzerindeki resimler, sokağınızı, caddenizi, algınızı değiştiriyor. Düz duvarlar kısa sürede renkli, hikâyesi olan alanlara dö-
nüşüyor. Çalışma sırasında çok güzel ve anlamlı dönüşler aldım. Resmi bambaşka soyutlamalara dönüştürdüler. Benim 
de ilk defa duyduğum kendi hikayelerini de dahil ederek anlattılar. Dans eden perilere benzetenler, renklerin gülümse-
diğini söyleyenler, Mars’tan uzay gemilerinin dünyaya geldiğini, denizi seyreder gibi huzur verdiğini söyleyenler olduğu 
gibi çalışma üzerinde hatalar bulup eleştirenler de oldu. Yapım aşamasının her anını izleyenler oldu ve bu işi hep beraber 
bitirdik. Estetik değer yargısı yüksek, ciddiyetle ele alan, samimi izleyicilerle buluşmak mutluluk vericiydi. Bu güzellikler 
yaşanırken tüm ekibin savaştığı yağmur ve soğuk en büyük sorunumuzdu. Ellerimizin soğuktan kımıldamadığı zamanlar 
oldu. Akan boyalar ve bitirmemiz gereken koca bir resim… Telkin edici bütün sözler ve yeni çözüm yolları… Resim sana-
tının “Survivor`ını” yaşadık diyebilirim. İnanılmaz bir deneyimdi. Kenti, sanat ve sanatçıları anlamlı bir bütünlük içinde 
birleştirip ilk defa Mural İzmir olarak hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’ne, 
her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünen, alanlarda bizi yalnız bırakmayan Esen Kesecioğlu ve Şahin Sonyıldırım`a sonsuz 
teşekkürler, güzelliklerle buluşturdukları için. Ekip arkadaşlarım Sultan Gökdemir ve Ozan Alp Hiçyılmaz`a ise emekleri 
ve katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum.
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The International Mural İzmir project was exciting from the first day it was announ-
ced, because I was able to take the opportunity present my art education to the public 
as a wall painting. The people we are able to convey our art to are no longer limited by 
those who attend auctions or visit galleries. We are able to address all İzmirians and the 
visitors of İzmir. Streets are turning into galleries. Not only do the spectators have an 
experience but the artists do as well. Working with a large team, the more than 130 squ-
are meter paintings transform your street, boulevard and your perception. Plain walls 
soon become colorful areas that tell stories. I got very nice and meaningful feedbacks 
during the process. They transformed the painting into utterly different abstractions. 
They explained it including their own stories that I had also heard for the first time. 
There were those who likened my painting to dancing fairies, who said the colors were 
smiling, who saw spaceships coming to the world from Mars, who found peace as if 
gazing at the sea as well as those who saw mistakes and criticized. There were those 
who observed the whole phase and we did this job together. It was pleasing to meet 
with sincere and serious spectators with a high standard of aesthetic judgment. While 
this pleasant atmosphere around, the biggest problem of the team was the cold and 
the rain. There were times where our hands could not move because of the cold. The 
running paint and a huge painting we have to finish… Words of confidence and new 
solutions… I could say that we lived through the “Survivor” of the art of painting. It 
was an unbelievable experience. I would like to thank İzmir Metropolitan Municipality 
Directorate of Culture and Arts for uniting the city with art and its artist in a meaning-
ful collectivity and realizing it for the first time as Mural İzmir, to Esen Kesecioğlu and 
Şahin Sonyıldırım for thinking of everything to its fine detail and not leaving our side 
on the field, and to my teammates Sultan Gökdemir and Ozan Alp Hiçyılmaz for all 
their work and contributions. 
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MURAL İZMİR  
ASİSTANLAR - ASSISTANTS
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9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bazi öğrenciler sanatçı-
lara asistanlık yaptı. Asistanlarımız,  çalışma alanına sanatçılar ile birlikte 
gelip onlarla birlikte ayrılarak çalışmanın tüm aşamalarında sanatçılara 
destek oldu, bilgi ve deneyimlerini geliştirdi. Hepsine ne kadar teşekkür 
etsek azdır.

Students of Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts assisted the Ar-
tists. Our Assistants accompanied the artists to the field and supported 
them in all the phases of their works and gained knowledge and experien-
ce. We cannot thank them enough.  
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Berkan Faruk ÖZAKTAŞ
Yelda YILDIRIM
Yasin AKDAĞ
Sultan GÖKDEMİR
Ozan Alp HİÇYILMAZ
Ali ÇELİK
Gamze YALÇIN

27

ASİSTANLAR- ASSISTANTS



MURAL İZMİR  
SEMT SAKİNLERİ NE DÜŞÜNDÜ...
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THE NEIGHBORHOOD THOUGHTS...



29



Semt Sakinleri Ne Düşündü… 
Çalışma alanında yaşayanların proje ile bağı düşündüğümüzden daha güçlü oldu ve in-
sanlar büyük boyutta duvarlar resmedilirken merakla izleyip önünde fotoğraf çektirmek-
ten keyif aldı.
 
Ayşe Teyze (ÖZTÜRK)    
Bütün sokaklar şenlendi. Renklendi. Bütün sokaklar çok güzel oldu. Çok güzel resimler 
yaptılar. Bizim daha önce görmemiş olduğumuz resimler. Çok zor şartlar altında çalıştılar. 
Asansörlü makinalarla çalıştılar.  Sanatçıların hepsi çok güzel insanlar. Bu işin ilerlemesi-
ni isterim. İtiraz edenlere esefle bakarım.  Büyükşehir belediyesine sokakların pis halin-
den kurtardıkları için teşekkür ederiz. İtiraz edenler gelsin görsünler. Hakiki bir ressamın 
başında tasarladığı şeyler duvarlara aksetti. Kopya almadılar.
 
Fehime Hanım (ÖZCAMŞEN) 9 Eylül Apartmanı  

Büyükşehir Belediyesine, Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim.  Çalışmalar sırasında 
birçok kişi iyi dileklerini ilettiler,  resimler çektiler. Apartmandan imza toplanması işini 
ben üstlendim.  Çok zor oldu ama topladık. Penceremi açınca çok güzel bir resimle kar-
şılaşmaktan çok mutlu oluyorum. Herkes memnun. Bazı kişiler eleştirse de mahallenin 
havansının değişmesi çevrenin şenlenmesi çok önemliydi. Sabahları ressam arkadaşlarla 
çayımızı kahvemizi içtik. Güler yüzleriyle karşılaşmak çok güzeldi.  Trafik dışında hiç bir 
sorun olmadı. Ben jüri seçmelerine de katıldım, seçime karşı çıktım ama jüri çok güzel bir 
eser seçti. Çok teşekkür ederim onlara da.
 
Bahattin Usta (FİDAN)- Nefita 

Buraya gelen yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaktan da çok memnunuz. Hepsi çok gü-
zel insanlar.  Sanatlarına ve kişiliklerine saygımız var.  Gün içinde burada toplanıyorlar. 
Genellikle sanattan projelerinden bahsediyorlar yorum yapıyorlar kritik yapıyorlar. Her 
türlü hizmeti veriyoruz.
 
Hüseyin Bey (TOPRAK)- Şirin Çayocağı  

1999‘dan beri bu sokaktayım. Güzel bir çalıma yapmışsınız. İnşallah bu yayılır. Öğrencile-
re ile tüm çalışma ekibiyle çok uyumlu bir çalışma var şu anda.  Biz de esnaf olarak bütün 
kuvvetimizle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.  Daha güzel bir Alsancak için elimizden 
geleni hep beraber yapacağız.
 
Tülay FİLİZ- Alsancak mahallesi sakini : 

70 yıl sonra doğduğum kent İstanbul’u bırakıp İzmir’e yerleştim. Yaşayacağımız semt ola-
rak Alsancak’ı seçtik eşimle. Buradaki cıvıl cıvıl yaşam şaşırttı bizi. Dünyanın 40 ülkesini, 
yüzlerce kentini gezmiş, görmüş bir kadın olarak, İzmir’deki yaşam özellikle kadınların 
rahatlığı ve mutluluğu dünyanın çok az kentinde rastlanabilecek bir durum. Büyük keyif 
alarak yaşadığımız mahallemizde bir gün duvarların renklenmeye başladığını gördüm. 
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun 150. yılı için böyle bir projenin gerçekleşti-
rileceğini daha önce okumuştum. Yarışmayı kazanan duvar resimlerinin 5 tanesi evimin 
çevresinde. Her fırsatta önlerinden geçip duvarlardan fışkıran mutluluk verici renkleri, 
görselleri izliyorum. Diğer illerde yaşayan dostlarımla eserlerin fotoğraflarını paylaştı-
ğımda aldığım yanıt ‘’ne kadar şanslısınız’’. Teşekkürler Başkan Aziz Kocaoğlu ve ekibi.
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What did the residents think…

The bond to the project of the residents living in the application field was stronger than 
we expected and people enjoyed curiously watching the painting of large scale murals and 
taking pictures in front of them.  

Ms. Ayşe (ÖZTÜRK)
All the streets have livened up. They became colorful. They have all turned out beautiful. 
They have made very beautiful paintings. Paintings we have never before seen. They wor-
ked under hard conditions. They worked on lifts. All the artists are very nice people. I 
would like to see this application develop. I would be astonished to see those who object. 
We thank the Metropolitan Municipality for saving the streets from their scruffy state. 
Those who disapprove should come and see. The paintings designed by real artists are 
reflected on the walls. They were not copied. 

Ms. Fehime (ÖZCAMŞEN) - 9 Eylül Apartment
I would like to thank İzmir Metropolitan Municipality and the Mayor of İzmir. Many 
people conveyed their good wishes and took pictures. I was in charge of collecting the 
signatures in our apartment building. It was quite difficult but we managed. It makes 
me very happy to come across a beautiful painting when I open my window. Everyone 
is pleased. Although there were some criticism from some, it was very important for the 
environment of the neighborhood to change and liven up. We had coffee and tea with the 
artists in the mornings. It was very nice to come across their smiling faces. There were no 
problems other than traffic. I have also participated in the jury selections and although I 
had objected to the selection, the jury chose a very beautiful work of art. I would also like 
to thank them.       

Chef Bahattin (FİDAN) – Nefita
We are very happy to host both local and foreign artists. They are all very nice people. We 
respect their art and their personalities. They meet up here during the day. They generally 
talk about art and their projects, they commentate and evaluate. We provide them with 
services. 

Mr. Hüseyin (TOPRAK) - Şirin Tea House
I have been living on this street since 1999. You have done a good job. I hope it expands. 
There is a good coordination between the students and all of the team. We, as shopkee-
pers, also try to help them with all our might. We will, all together, do what is necessary 
for a more beautiful Alsancak. 

Tülay FİLİZ- Resident of Alsancak :
I left İstanbul, the city I was born in, after 70 years and moved to İzmir. My spouse and I 
chose Alsancak as the neighborhood we wanted to live in. The breezy living surprised us 
here. As a woman who has travelled to 40 countries and seen hundreds of cities, life in 
İzmir, especially the comfort and happiness of the women, is a situation that can be come 
across in a few cities of the world. One day I saw that the walls of the neighborhood that 
we very much enjoy living in were getting enlivened. I had previously read that İzmir Met-
ropolitan Municipality would be realizing such a project for the 150th anniversary of its 
establishment. Five of the paintings that have won the contest are around my home. I pass 
by and watch the pleasing colors and visuals that erupt from the walls on every opportu-
nity. The response from my friends who live in other cities with whom I share the photos 
of these paintings is “you are so lucky”. Thank you to Mayor Aziz Kocaoğlu and his team.
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MURAL İZMİR  
BİNALAR - BUILDINGS
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SEVİL- I İŞ MERKEZİ   
Cumhuriyet Bulvarı No:300 Konak 
 
SEVİL- I BUSINESS CENTER   
Cumhuriyet Bulvarı No:300 Konak  
GLEO 35
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SEVİL- I İŞ MERKEZİ   
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
 
SEVİL- I BUSINESS CENTER   
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
ABYS
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SEVİL- II  İŞ MERKEZİ  
Cumhuriyet Bulvarı No:189 Konak 
 
SEVİL- II  BUSINESS CENTER  
Cumhuriyet Bulvarı No:189 Konak
PANSCA

39



SEVİL- II  İŞ MERKEZİ  
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
 
SEVİL- II  BUSINESS CENTER  
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
BROT
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ALP APARTMANI
Cumhuriyet Bulvarı No: 317 Konak

ALP APARTMENT
Cumhuriyet Bulvarı No: 317 Konak 

ARTEZ   
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ŞEHNAZ APARTMANI,  1456 Sok No:48 Konak 
 
ŞEHNAZ APARTMENT,  1456 Sok No:48 Konak 
 
CELASET 
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ENVER APARTMENT  1484 
Sok. No: 15/1

9 EYLÜL APARTMENT 1484 
Sok No: 18 Konak

URKU 

ENVER APARTMANI  1484 
Sok. No: 15/1

9 EYLÜL APARTMANI 1484 
Sok No: 18 Konak
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İTALYAN ANAOKULU 1454 Sok. No:1 
 
ITALIAN KINDERGARTEN 1454 Sok. No:1

KUMRU
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TEŞEKKÜRLER... 
THANSK TO...
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Juri
 
Tarihi Asansör’de 12-13 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen 
juri toplantısı binaların yerinde değerlendirilmesini de kap-
sadı. Tüm jürü üyelermize titiz çalşmaları ve değerli katkıları 
için tesekkür ederiz. 
 
Jüri Üyelerimiz
Prof. Dr. M. TURAN AKSOY (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasa-
rım Üniversitesi  ARUCAD Girne -Kıbrıs)
Prof. Dr. Cebrail ÖTGÜN  (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sa-
natlar fakültesi Resim Bölümü)
Öğr.Gör. Hamdi GÖKOVA  (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)
Alper BIÇAKLIOĞLU (Grafiti Sanatçısı İzmir)
Erman YILMAZ (Grafiti Sanatçısı, Grafik Tasarımcı, İstanbul)

The jury
 
The jury meeting held on 12-13 July 2018 in the Historical Ele-
vator included the appraisement of the buildings on site. We 
would like to thank to all the members of the Jury for their 
rigorous work and esteemed contributions. 
 
Our Jury Members
Prof. Dr. M. TURAN AKSOY (Arkın Creative Arts and De-
sign University ARUCAD Kyrenia-Cyprus)
Asst. Hamdi GÖKOVA  (Dokuz Eylül University Faculty of 
Fine Arts Painting Department)
Alper BIÇAKLIOĞLU (Graffiti Artist İzmir)
Erman YILMAZ (Graffiti Artist, Graphic Designer, İstanbul)
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Teşekkürler…
 
Mural İzmir'in yapılabilmesi için bina izinleri almamız-
da yardımcı olan, bizimle sokak sokak dolaşıp, mülk 
sahiplerine ulaşmak için sayısız telefon ve kişisel görüş-
me yapan Alsancak Mahallesi sakinlerine teşekkürler; 

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı 
Dilek OLCAY ve Başkan Yardımcısı Ertan GÖRÜN 
Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu 
Fehime Hanım (ÖZCAMŞEN) 9 Eylül Apartmanı 
Mustafa Bey (SEPETÇİOGLU) Evren Apartmanı
Sadullah DEMİR, Sevil-II İşmerkezi   
Naci UZAKGÖRE-Sevil-I İşmerkezi 
Nilüfer ÖĞÜTLE, Alp Apartmanı 
Birgül AKTAY, Sehnaz Apartmanı 
Omar Mario SERVİSOĞLU, Alsancak Katolik Kilisesi
 
Mural İzmir gerçekleşirken alanda bize tüm kalpleriyle 
destek veren, soğuk ve yağışlı havada ekibimize kaplıları-
nı açan  Alsancak semti esnafı ve halkına en içten teşek-
kürlerimizi sunarız.
 
Ayşe Teyze (ÖZTÜRK)
Bahattin Usta (FİDAN)-Nefita
Hüseyin Bey (TOPRAK)-Şirin Çayocağı 
Mehmet YILDIRIM-Neriman's Akbüfe
Tolga ALTUNER-Pelikan Apartmanı
Şenol ESEN-Esen Matbaa
Ali TUZUN-Berber
İlhan ŞEN-Matbaacı
Baran IŞIK-Kalamış Restoran
Fatma DİNMEZ-Uğur Demir Doğrama
 
 
 
Proje Koordinatörleri  
Esen KESECİOĞLU
Şahin SONYILDIRIM
 
Mural İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat 
Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü 
tarafından 10 Aralık-30 Aralık 2018 tarihleri arasında 
Alsancak mevkiinde gerçekleştirilmiştir.
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We would like to thank the residents of Alsancak who 
helped us take the necessary building permits and made 
numerous calls and personal meetings in order to get in 
touch with the property owners for Mural İzmir;

President of the Alsancak Protection and Gentrification 
Association, Ms. Dilek OLCAY and Vice President Mr. 
Ertan GÖRÜN 
Private İtalian Kindergarten and Primary School 
Fehime Hanım (ÖZCAMŞEN) 9 Eylül Apartment 
Mustafa Bey (SEPETÇİOGLU) Evren Apartment
Sadullah DEMİR Sevil-II Business Center   
Naci UZAKGÖRE Sevil-I Business Center 
Nilüfer ÖĞÜTLE Alp Apartment 
Birgül AKTAY Şehnaz Apartment 
Omar Mario SERVİSOĞLU Catholic Church of Alsan-
cak 

We would also like to cordially thank the shopkeepers 
and residents of Alsancak who have given their wholehe-
arted support and opened their doors to our team in the 
cold and rainy weather.  

Ms. Ayşe (ÖZTÜRK)
Chef Bahattin (FİDAN)-Nefita
Mr. Hüseyin (TOPRAK)-Şirin Tea House
Mehmet YILDIRIM-Neriman’s Akbüfe
Tolga ALTUNER-Pelikan Apartment
Şenol ESEN-Esen Press
Ali TUZUN-Barber
İlhan ŞEN-Printer
Baran IŞIK- Kalamış Restaurant
Fatma DİNMEZ-Uğur Ironsmith 
 
Project Coordinators 

Esen KESECİOĞLU
Şahin SONYILDIRIM
 
Mural İzmir was realized by the Directorate of Culture 
and Arts of İzmir Metropolitan Municipality Culture and 
Arts Department from December 10 to December 30, 
2018, in the district of Alsancak.
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