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İ S T A N B U L
1920’li yıllarda çetelerin kentlerde varlıklarını göstermek için 
duvarlara, vagonlara grafiti ile müdahale etmeye başlamaları 
ile ilk örneklerini veren sokak sanatı, özellikle 1970’li yıllarda hip 
hop kültürü ile bütünleşerek ötekinin sesinin daha gür çıkmasını 
sağladı. Takma isimler sanatçıların varlığını belli ederken 
kimliğini gizledi. Sokak, müzik, yazı ve resimle görmezden 
gelinenin sahnesine dönüşmüştü. Sokak sanatının dili, yer aldığı 
alanlar gibi underground, cazip, isyankar, ironikti. 

Turbo’nun Breflyart’ta yer alan sergisinin başlığı 
“İstanbul”… 

Aynı anda underground, cazip, isyankar, ironik olabilen bir 
kentin, tam da bu kentten beslenen, onunla diyalog kuran bir 
sokak sanatçısı tarafından gösterilmesi kuşkusuz bize yeni 
düşünce kapıları açacak. Kentin duvarlarında, kente kimlik 
kazandıran sokak sanatı bu kez, dışarıdan değil içeriden 
seslenecek. 

I S T A N B U L
Street art, which gave its first examples in the 1920s when 
gangs started to intervene with graffiti on walls and wagons 
to show their presence in cities, became integrated with hip 
hop culture especially in the 1970s, allowing the voice of the 
other to be louder. Pseudonyms revealed the existence of the 
artists while concealing their identities. Through music, writing 
and painting, the street became the stage of the ignored. The 
language of street art was as underground, attractive, rebellious 
and ironic as the spaces it took place in.

The title of Turbo’s exhibition at Breflyart is “Istanbul”...

A city that can be underground, attractive, rebellious and ironic 
at the same time, being shown by a street artist who feeds on 
this city and establishes a dialogue with it, will undoubtedly 
open new doors of thought for us. The street art on the walls of 
the city, which gives the city its identity, will this time speak from 
the inside, not from the outside. 
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“Turbo” takma adını seçmenizin özel bir nedeni var mı?

-Turbo adı Break Dance yaptığım dönemlerde bizim mahalleden 
geliyor. Breakin’ adlı filmdeki bir karakterin adından geliyor. 
Onun gibi dans ediyorum diye mahallede üzerime yapışmış bir 
isim. Sonra benim hoşuma gitti. Evrensel bir isim. Kullanmaya 
devam ettim.

Sizin başladığınız dönemde Street Art Türkiye’ye oldukça 
uzaktı. Sizi böylesi bir ifade biçimine yönlendiren neydi? 
Elbette ki başlangıç kadar süreç de önemli. Bu uzun 
kariyerde nelerle karşılaştınız? Süreç nasıl şekillendi?

- Aslında Graffiti desek daha iyi o dönemlerde street art diye 
bir kavram yoktu. Ben Hip Hop kültürünün içerisindeki graffitiye 
merak sardım. İlk önce takma adımı mahalleme yazmakla 
başladı sonra semtime, şehrime, daha sonra tüm Türkiye’ye. 
Gizli meşhur olma duygusu, ben buradaydım demekti özünde.

Is there a special reason why you chose the nickname 
“Turbo”?

-The name Turbo comes from our neighborhood when I was 
doing Break Dance. It comes from the name of a character 
in a movie called Breakin’. It’s a name that stuck on me in the 
neighborhood because I dance like him. Then I liked it. It’s a 
universal name. I kept using it.

Street Art was quite distant from Turkey when you started. 
What led you to such a form of expression? Of course, the 
process is as important as the beginning. What have you 
encountered in this long career? How was the process 
shaped?

- Actually, it would be better to say Graffiti, there was no such 
concept as street art at that time. I got interested in graffiti within 
the Hip Hop culture. It first started with writing my nickname 
in my neighborhood, then in my district, my city, then all over 
Turkey. The secret feeling of being famous was in essence 
saying I was here.
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Brieflyart’ta yer alan serginizin başlığı İstanbul. İstanbul’u 
boyamak, İstanbul’dan esinlenmek... Bu kentle çok farklı 
şekillerde diyaloğa geçiyorsunuz. Biraz bu iletişimden söz 
edebilir miyiz?

- Ben İstanbullu bir sanatçıyım. Buradan besleniyorum ve 
bu şehrin dokusunu çok seviyorum. Her ne kadar dokusu 
bozulmaya başlasa da. Yaptığım eserlerde İstanbul’dan ve 
tarihinden öğeler kullanıyorum. Bu şehirde o kadar çok ikonik 
görsel var ki, hepsini çizmek istiyorum.

The title of your exhibition at Brieflyart is Istanbul. Painting 
Istanbul, being inspired by Istanbul... You are in dialogue 
with this city in many different ways. Can we talk a little bit 
about this communication?

- I am an artist from Istanbul, I am nourished by this city and 
I love the texture of this city, even though it is starting to 
deteriorate. I use elements from Istanbul and its history in my 
works. There are so many iconic images in this city that I want to 
draw them all.
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Graffiti, Hip Hop ve rap kültürüyle yakından ilişkili. Ortak 
paydaları sokağın dili. Siz de müzikle yakından ilgilisiniz, bu 
ilginiz sanatınızı ne ölçüde etkiliyor? Bu iki olgunun dışında 
beslenme kaynaklarınız neler?

- Graffiti, Hip Hop’un bir kolu aslında. Graffiti dışında rap, break 
dance ve dj’lik de var. Graffiti yapanların çoğu zaten rap müzik 
dinler. Benim resimlerimde zaten bolca sprey boyaları, pikapları 
görmek mümkün. Bunların dışında çoğu İstanbullunun görüp 
de fark etmediği deniz ve deniz altından etkileniyorum. Her ne 
kadar toprak üstünde tarih varsa, denizin altında da büyük bir 
tarih ve dünya bulunuyor.

35 yıllık geçmişinizden seçmeler ile Rafineri Ajans tarafından 
çok özel bir kitabınız yapıldı. 2020 Kristal Elma - En iyi 
kitap ve 2020 Kristal Elma - Seçici kurul özel ödüllerini alan 
kitabınızdan bahseder misiniz? Böyle bir kitap yapma fikri 
nasıl gelişti?

- Turkcell reklamlarını yapmak için sıkça Rafineri ajansa 
gidiyorum. Orada Aybars Gürlü ve Emre Onacak kitap fikrini 
paylaştılar. Aybars daha önce benzer diorama işler yapmıştı. 
Fikirleri çok hoşuma gitti. Ben de beraber böylesi bir çalışma 
yapmayı kabul ettim. Bütün sayfalar diorama tekniği ile 
hazırlandı. Bir kitabı hazırlamak üç kişilik ekiple 45 gün kadar 
sürüyor. Aybars ve Emre kitabı o kadar güzel yaptılar ki birçok 
sergide kitap sergilendi.

Graffiti is closely related to Hip Hop and rap culture. Their 
common denominator is the language of the street. You are 
also closely interested in music, to what extent does this 
interest affect your art? Apart from these two phenomena, 
what are your sources of nourishment?

- Graffiti is actually a branch of Hip Hop. Apart from graffiti, there 
is also rap, break dancing and DJing. Most graffiti artists already 
listen to rap music. In my paintings you can already see a lot of 
spray paints and turntables. Apart from these, I am influenced 
by the sea and under the sea, which most İstanbul based 
people see but unawared. As much as there is history above 
ground, there is also a great history and world under the sea.

With selections from your 35-year history, a very special 
book was made by Rafineri Agency. Can you tell us about 
your book that received the 2020 Crystal Apple - Best Book 
and 2020 Crystal Apple selection committee special awards? 
How did the idea of making such a book develop?

- I often go to Rafineri agency to make Turkcell ads. Aybars 
Gürlü and Emre Onacak shared the idea of the book there. 
Aybars had done similar diorama works before. I liked their idea 
very much. I agreed to do such a work together. All the pages 
were prepared with the diorama technique. It takes a team of 
three people about 45 days to prepare a book. Aybars and 
Emre made the book spellbindingly that it was exhibited in many 
exhibitions.
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You have made advertisements, logos and even murals for 
corporate companies. Could one of the reasons for your 
preference be your ability to connect with the culture of 
corporations? Does your past experience in the corporate 
sector have an impact on this connection?

- This connection is actually related to the fact that I made 
commercials and became a designer after graffiti. When brands 
wanted to use graffiti to attract the attention of youth, they made 
a research to see who used it in the best way. It is actually the 
most natural thing for them to prefer me because I have been 
working on the streets since the mid-80s and then I brought it 
into my design world. When you do corporate work, companies 
want to see designers who can understand their corporate 
identity as well as someone who does good street work.

Kurumsal firmalara reklamlar, logolar ve hatta duvar 
resimleri yaptınız. Sizin tercih edilme sebeplerinizden biri 
de kurumların kültürüyle bağ kurabiliyor olmanız olabilir mi? 
Bu bağı kurmanızda geçmişte kurumsal alanda çalışmış 
olmanızın etkisi var mı?

- Bu bağ aslında benim graffitiden sonra reklam filmleri yapmam 
ve tasarımcı olmamla alakalı. Markalar gençlerin dikkatini 
çekmek için graffitiyi kullanmak isteyince bunu en iyi şekilde 
kullanan kim var diye araştırdılar. 80’lerin ortasından beri 
sokaklarda iş yapmam sonra bunu tasarım dünyama sokmamla 
beni tercih etmeleri en doğal şey aslında. Kurumsal işler 
yaptığınızda, şirketler karşılarında iyi sokak işleri yapan kişinin 
yanında kurumsal kimliklerini iyi anlayabilecek tasarımcılar 
görmek isterler.



12



13

The city, the concrete, the wall are the production areas 
of this art. Now you have an exhibition in a gallery. Did 
Brieflyart offer you the freedom of the street?

- Yes, I’ve never had any requests or interference. I do exactly 
what I want to do. 

What is your biggest dream about your art?

- Painting the whole of Istanbul :)

Your works took place on the walls of many cities abroad. 
You have experienced different cultures. How would you 
evaluate Turkey in this context? Where do we stand?

- Today, I think Turkey is experiencing the beginning of the 
2000s of Europe. Since Turkey is always full of problems, this is 
also reflected in graffiti. For example, today’s economic situation 
is reflected in the prices of paint and materials and poses a 
problem.

What do you think about the reasons of fewer women artists 
in Street Art in our country? We follow you, which artists do 
you follow?

- Being a woman on the street is difficult in Turkey. It is 
even more difficult to go out at night and work on the street. 
Unfortunately, because of geography, the rate of women artists 
is lower than men. But despite this, we have women artists doing 
very good work in Turkey. I follow old graffiti artists, I can say the 
stars of my era. Names like Seen, Mode2, Skeme. 

Çeviri: M. Demir Orbeyi

Şehir, beton, duvar bu sanatın üretim alanları. Şimdi bir 
galeride serginiz var. Brieflyart size sokağın özgürlüğünü 
sundu mu?

- Evet, hiç bir istek ya da müdahale ile karşılaşmadım. Tamamen 
kendi istediklerimi yapıyorum.

Sanatınızla ilgili en büyük hayaliniz nedir?

- Bütün İstanbul’u boyamak :)

Sizin yurtdışında da birçok şehrin duvarlarında eserleriniz 
yer aldı. Farklı kültürleri deneyimlediniz. Bu bağlamda 
Türkiye’yi nasıl değerlendirirsiniz? Biz nerede duruyoruz?

- Bugün Türkiye Avrupa’nın 2000’li yıllarının başını yaşıyor 
bence. Türkiye her zaman sorunlarla dolu olduğu için bu 
graffitiye de yansıyor. Mesela günümüzde ekonomik durum boya 
ve malzeme fiyatlarına yansıyor ve problem teşkil ediyor.

Street Art alanında ülkemizde kadın sanatçının daha az 
olmasının nedenleri sizce nelerdir? Biz sizi takip ediyoruz, 
siz hangi sanatçıları takip ediyorsunuz?

- Sokakta kadın olmak Türkiye’de zor. Hele gece çıkıp sokağa 
iş yapmak daha da zor. Coğrafya yüzünden maalesef kadın 
sanatçı oranı erkeklere göre düşük. Ama buna rağmen 
Türkiye’de çok iyi işler yapan kadın sanatçılarımız var. Ben eski 
graffiti artistleri takip ediyorum. Benim dönemimdeki yıldızları 
diyebilirim. Seen, Mode2, Skeme gibi isimleri.

Nilgün Yüksel
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64 monster (2012) 70x100 - Digital
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Ada vapuru (2022)150x210 Digital
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Bosphorus Monster (2012) 70x100 - Digital
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İstanbul Blok (2020) 150x210 - Digital
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Kız6 (2020) 100x70 - Digital
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İstanbul Galata (2012) 100x70 - Digital
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Galata Muteahhiti (2020) 100x70 - Digital
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Hip Hop (2021) 100x70 - Digital
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Godzilla (2012) 70x100 - Digital
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Ahtapot (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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Şirin İstanbul (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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Coca Cola (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep, sprey boya
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Tekel (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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İstanbul (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep, sprey boya
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Ankara (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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Kaotic Mind (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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Miki 85 (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep
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T.C. (2022) 70x100,
Digital baskı üzerine mürekkep



33



34

Zeplin (2022) 100x70 - Kağıt üzerine mürekkep
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Kız6 (2022) 70x100,
Kağıt üzerine mürekkep
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Hip Hop (2021) 50x70,
Kağıt üzerine mürekkep
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Ada Vapuru (2022) 100x70 - Kağıt üzerine mürekkep
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2 Monsters (2022) 100x50,
Kağıt üzerine mürekkep
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Dik (2022) 80x40 - Kağıt üzerine mürekkep
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