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ESTET‹K, M‹MAR‹ VE GRAF‹T‹
ESTET‹K VE ELEfiT‹REL ESTET‹K KURAMLAR BA⁄LAMINDA KENTSEL MEKÂNDA GRAF‹T‹

Efe Korkut Kurt*

GRAF‹T‹ NED‹R?
Son 40 y›l› aflk›n zamand›r; ba¤›ms›z bir sanat biçimi olarak ortaya ç›kan grafiti (marjinal sokak sanat›), kamunun görebilece¤i
alanlardaki çeflitli d›flavurumcu yasad›fl› ya da kaçak iflaretler olarak tan›mlanabilir.
“Grafiti, basit bir yap›flt›rmadan dev boyuttaki duvar resimlerine kadar tüm ifllerin ortak özelli¤i, bunlar›n bir flehir planc›s› ya da otorite
taraf›ndan tasarlanmam›fl olmas›, kanun d›fl› do¤as› ve bir tür yeralt› (underground) hareketi olmas› temelinde aç›klanabilir… Duvarlar,
kayalar, yol iflaretleri, panolar, tren vagonlar›, motorlu araçlar, garaj duvarlar›, parklar sokak sanat› eylemcisi için uygun tuvallere dönüflebilir. Kent duvarlar›, çöp bidonlar›, posta kutular›yla kald›r›mlar
sanatç›/eylemci için boyanacak, yaz›lacak, yeniden tan›mlanacak
bir platforma dönüflür çünkü marjinal sokak sanat› flehir topraklar›n›n
standartlaflm›fl düzenini reddeder”(Tanglay, 2005).
1980'li y›llarda aktif olarak New York flehrinde ortaya ç›kt› ve
dünyaya yay›ld›. Ama geçmifli Taki183 denen bir postac›n›n her
gitti¤i yere ismini yazmas›na dayan›r ve zaman içinde grafiti geliflir. New York'ta trenler duvarlar rengârenk de¤iflik karakterli yaz›larla süslendi. ‹llegal olarak yap›lan bu sanattan kimi New Yorklular hiç memnun olmasalar da grafiti sanatç›lar› yapt›klar› iflin
keyfini ç›kar›yordu. Fakat zamanla bu yaklafl›m resmi otoritelerce
grafiti sanatç›lar›n›n ‘vandal’ olarak nitelendirilmeye bafllamas›na
neden oldu.

Grafiti zaman içinde önce Avrupa’ya daha sonra Asya ülkelerine
kadar yay›ld›. Yaz›c›lar videolar ç›kartmaya bafllad› ‘Wildstyle’
ve ‘Style Wars’ gibi videolar› ‘Dirty Handz 3’, ‘Bajo Tierra 3’ ve
‘Overdose’ gibi videolar takip etmifllerdir. Bununla da kalmad› sadece grafiti sanatç›lar›na özel sprey boyalar üretildi, ‘Cap’ diye
tabir edilen de¤iflik boyutlarda boya püskürten boya bafll›klar› da
kullan›larak grafiti günümüzde düzenlenen grafiti organizasyonlar›yla dünyada ve ülkemizde yay›lan bir görsel sanat olarak yoluna devam etmektedir.

Grafiti’nin K›sa Tarihçesi

1970'li y›llar›n bafl›nda “Taki 183” kod isimli bir postac›n›n gezdi¤i çeflitli sokaklara bu kod ad› yazarak yaymas› ile dinamit atefllenir. Kimilerine göre “Julio 204”un ondan daha önce bu fitili
ateflledi¤i söylenir. Daha sonra 70'li y›llar›n ortalar›na do¤ru ‘Papo 184’, ‘Junior 161’, ‘Cay 161’, ‘Stitch 171’, ‘Barbara 62’ gibi di¤er sanatç›lar›n da kat›l›m›yla New York metrosu, flehir merkezinde Bronx, Queens gibi siyah nüfusun yo¤unlukta oldu¤u yerlerde ilk örnekleri bu sanat›n sadece ‘tag’ fleklinde görülür. 70'lerin sonlar›na do¤ru sahneye ikinci kuflak ‘burner makerlar’ ç›kar:
‘Mare’, ‘Seen’, ‘Lady Pink’, ‘Ramo’, ‘Lee’, ‘Zorro80’, ‘Futura’,
‘Daze’, ‘Revolt’, ‘Zephyr’, ‘Skeme’, ‘Demon’, ‘Ces 157’, ‘Dondi’,
‘Crash’, ‘Wasp 1’ gibi isimler art›k görselli¤i de ön plana ç›kartarak grafiti sanat›n› bir ad›m daha öteye götürürler. New York
yetkilileri ve Vali Edward Koch olanlardan memnun de¤ildir, görüntü kirlili¤i ve trenlerin bak›m masraflar› ikiye katland›¤›ndan
ötürü etkili reklâm kampanyalar› yapmaya çal›fl›rlar fakat bu ha-

reket karfl›s›nda baflar›s›z olurlar. 1980'den 1986'ya kadar grafiti alt›n ça¤›n› yaflar. 86'dan sonra da al›nan s›k› önlemler sayesinde ve demode olmas› sebebiyle çaptan düfler. 90'l› y›llar›n ortalar›nda tekrar ortaya ç›kan ve etkinlik kazanan grafiti sanat›,
2000'lere do¤ru vagonlardan ziyade yeni kuflak sanatç›lar taraf›ndan dünyan›n dört bir yan›ndaki flehirlerin duvarlar›n› süslemeye tekrar bafllar.

KENTSEL MEKÂN VE GRAF‹T‹

Grafiti sanat›n›n kentsel kamusal alanlara çok yönlü etkilerinden
söz etmek mümkündür. Bu etkilerin estetik boyutu genifl bir perspektif ile tarih boyunca üretilmifl farkl› estetik kuramlar› ba¤lam›nda ele
al›nacakt›r. ‹lkça¤dan günümüze kadar varl›¤›n› sürdürmüfl olan bu
sanatsal eylem, modern dönemin kentsel düzeni içerisinde bugünkü anlam›n› ve kimli¤ini buldu¤u öngörüsü ile ça¤dafl elefltirel estetik kuramlar çerçevesinde de ayr›ca ele al›narak aç›lacakt›r.
Estetik ba¤lam›n›n ötesinde grafiti sanat›n›n kent sosyolojisi ve
toplumsal iktidar iliflkileri ba¤lam›nda da önemli bir yeri vard›r.
Bu aç›dan Grafiti, bir taraftan kentin özgür biraradal›k mekânlar›
olan kamusal alanlar› üzerindeki iletiflim ve sosyal etkileflim iliflkileri aç›s›ndan, di¤er taraftan kentin sanatsal üretim gruplar›n›n
içindeki ayr› bir alan olarak iki ayr› boyutuyla ele al›nmal›d›r.
Grafiti sanatç›lar›, sanat›n kurumsal mekanizmas›ndan kurtularak,
kamusal alan› kitlesel iletiflimin bir parças› haline getirebilirler. Bu
durum anlam›n› kentsel alanlar›n yap›s› aç›s›ndan yeniden kazan›r. Bu mekânlar›n, modernizmle birlikte büyük ölçüde planl› veya
plans›z süreçlerde toplumsal iktidar mekanizmalar› taraf›ndan üretilmektedir. Bu üretilmifl alanlar sokak sanatç›lar› taraf›ndan, mekânlar›n fiziksel s›n›rlay›c›lar›n›n yüzeylerine yap›lan müdahaleler
ile yeniden bir sahiplenme ve aidiyet duygusunun kazand›r›lmas›na arac› olur.
Tangalay’›n vurgulad›¤› gibi: “Marjinal sokak sanat›, “planl› ve
düzenlenmifl” flehri “ev”e dönüfltürmek, kamusal alanda kimlik
göstermek ve kamusal alan› yeniden tasarlamaya yönelik bir giriflim olarak görülebilir.” (Tanglay, 2005) Bu aç›dan kentsel mekânda kimlik konusu ba¤lam›nda günümüz toplumlar›nda grafiti
a¤›rl›kl› bir sanatsal üretim biçimi olarak öne ç›kmaktad›r.
Bu görüflün karfl› tezi ise grafiti eylemlerini sanat olmaktan ziyade
bir tür ‘Vandalizm’ olarak ele almaktad›r. Bu görüfle göre kamusal alanlar özel mülk ve kamuya ait sahiplilik alanlar›d›r ve bu eylemler mülkiyet hakk›n›n çi¤nendi¤i yasa d›fl› hareketler olarak ele
al›nmal›d›r. Kamusal mekânlar›n denetimi, korunmas› ve güzellefltirilmesi konular›nda yetkili kurum, kurulufl ve kiflilerin yasalarca
tan›mland›¤›n› belirten bu görüfle göre, kentsel alanlara yap›lan
izinsiz müdahaleler bu mekânlar›n esteti¤ine zarar vermektedir ve
hukuk d›fl›d›r.

ESTET‹K KURAMLAR BA⁄LAMINDA GRAF‹T‹
Sanat›n tarihi asl›nda bir bak›ma Grafiti’nin de tarihidir. Çünkü
ma¤ara duvarlar›na yap›lan ilk resim ve çizimler günümüzün Grafiti sanat›n›n atalar› niteli¤indedir. ‹nsano¤lunun topluca yaflam› ve
medeniyeti üretme süreci, bütün tarih boyunca estetik bir aray›flla
birlikte devam etmifl, sanat en önemli iletiflim araçlar›ndan bir tanesi olarak evirilmifltir. Do¤al olarak, her ça¤›n toplumlar›na ait de¤iflkenler, bir taraftan ürettikleri sanat›n niteli¤ini ve biçimini olufltururken, her ça¤ kendi estetik verilerini yine kendi toplumsal yap›s›
ba¤lam›nda üretmifltir. Hegel’in “zaman›n tini” diye belirtti¤i bu
durum her dönemin sanat›n› o dönemin olgular›n›n önemli birer

göstergesi olmas›n›n nedeni yapar. Bu aç›dan Antik Yunan’da temelleri at›ld›¤› söylenen sistemli felsefi düflünceden bafllayarak estetik kuramlar› irdelemek ve bu kuramlar›n yaklafl›mlar› dâhilinde
Grafiti sanat›n›n esteti¤ini soruflturmak bizlere hem mekan, hem
toplum hem de sanat ad›na zihin aç›c› f›rsatlar sunmaktad›r.

Platon Esteti¤i

Platon’a göre her güzelli¤in özünde “alg›lama fleklimiz ne olursa
olsun, ‘güzel’ buldu¤umuz nesneleri güzel k›lan bir ana güzellik
vard›r.”
fiölen’de bir araya gelmifl olan konuklar›n fliir dolu süslü ifadelerle birer aflk methiyesi düzdüklerini biliyoruz. En son söz alan Sokrates, Diotine adl› bir kâhinle yapt›¤› bir konuflmay› nakletmifl ve
ondan, Aflk’›n asl›nda bir çeliflkiden ibaret oldu¤unu ö¤reniflini
anlatm›flt›r: Elde edilemeyenin arzusu ile olunamayan›n tad›ndan
oluflan Aflk, düfl k›r›kl›¤›na u¤rad›¤› oranda umut doludur. Küllenen bir Aflk, kendi küllerinden yeniden do¤ar. Platon’da Poros ile
Penia’n›n (Çare ve Yoksulluk) o¤lu olan aflk, ak›ll›, kurnaz, ileri görüfllü, fakat ayn› zamanda fakirdir ve zekâ yoksunudur.
Bu aç›dan arzu ve arzuyu temellendiren olunamayan› olma iste¤i
Platon aç›s›ndan kifliyi estetik olana yönelten temel olgular olarak
vurgulanmaktad›r. Bu aç›dan Grafiti modern toplumda hem grup
hem de birey varoluflu ve psikolojisi aç›s›ndan benzer dinamiklerden pay alm›yor mudur?
Güzel’i aray›fl bir ebedilik arzusu, bir çeflit ar›nmad›r. ‹nsana aflk
ve sevinç verir. O olmadan insan, alg›lanabilir gerçeklerin dünyas›nda sürünmeye mahkûm olur. ‹nsano¤lu mutla¤a; basit, saf, kat›fl›ks›z, insan bedeniyle, renklerle ve çeflitli ölümlü saçmal›klarla
lekelenmemifl Öz-Güzellik sayesinde ulaflabilir. Ruh; varl›¤›n ötesine, mutlak uyuma ve temel birli¤e böyle eriflebilir.
Platon’a göre sanat›n özü yücelik ideas›n›n ta kendisidir. Yaflam
düzeyinde güzellik yoktur. Güzellik dünya ötesi ya da dünya d›fl›
bir kavramd›r. Özlerle ve fikirlerle olabildi¤ince yak›nlaflmal›, nesnelerin ana örneklerine olabildi¤ince uyum sa¤lamal›d›r. Nesnelerin derin güzellikleri ancak bu flekilde alg›lanabilir. Mutlak Güzellik’in bu diyalektik aray›fl› olmadan, ön yaflam›m›zdan bildi¤imiz görüfl ikili¤ine ait ebedi örneklerin e¤itimi olmadan, nesnelerin güzelli¤ini kavramam›z asla mümkün olamaz Sanat›n özü paradigma da estetik dünyas›n›, Günefl’in Dünya’y› ayd›nlatmas› gibi, benli¤imizin zavall› akl›m›z› ayd›nlatmas› gibi ayd›nlatan ebedi güzelli¤in bu mihenk tafl›ndad›r. Öz-güzelli¤e eriflilemez. Yine
de ona olabildi¤ince yak›nlaflmaya çal›flmal›d›r.
Platon’un idealar dünyas›na yapt›¤› bu vurgu, yine varoluflçu bir
ba¤lam ile sanat›n temel dinamiklerinden birisi olan ebedilik arzusunu ortaya koymaktad›r. Bu yönüyle grafiti hem yapanlar aç›s›ndan hem de kentin kullan›c›lar› aç›s›ndan bu arzunun üretim ve
tüketim nesnelerinden bir tanesi olarak Plâtoncu estetik ba¤lam›nda de¤erlendirilebilir.

Aristo Esteti¤i

Genel olarak ve en az›ndan Estetik söz konusu oldu¤unda, Aristoculu¤un, Plâtonculu¤u bir sisteme oturtmufl oldu¤u söylenebilir.
Aristo, esteti¤i kurarken, Platon gibi aflk›n bir güzellik ideas›ndan
de¤il, objelerden ve tek tek sanat yap›tlar›ndan hareket etmektedir. Böyle olunca, sanat› da somut varl›klar›n bir yans›mas›, baflka bir deyiflle taklidi olarak al›p de¤erlendirmektedir.
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Kant Esteti¤i

Alman filozoflar›ndan I. Kant, güzeli bir estetik de¤er olarak hofl,
iyi, do¤ru ve yararl›dan ay›rarak, sanat güzelli¤i ile tabiat güzelli¤i fark›n› ortaya koyar. Kant’a göre tabiat güzelli¤i tabiat›n bir
maddede amac›na ulaflmas›d›r; bunun belli kurallar› vard›r. Sanat
güzelli¤inde ise ço¤u kez amaç, kural yoktur; hofla gitme ve ruhtaki estetik duygu esast›r. Demek ki Kant’a göre iki tür Güzellik
vard›r. Bunlardan biri, (düflün ve duygu uyumunu çiçeklerde, arabesklerde, tertemiz do¤a’da kendi için hiçbir anlam› olmaks›z›n
gerçeklefltiren bir biçimler birli¤i içinde) her türlü ç›kardan “uzak”
hür, saf Güzellik, di¤eri ise üst düzeyde bir tür insan Güzelli¤i. Bu
güzellik özgür de¤il, kavrama “ba¤›ml›”d›r.
DEHA---->SANAT<----BE⁄EN‹---->DO⁄A

Bu ba¤lamda Grafiti yi de¤erlendirdi¤imiz zaman, Aristo esteti¤inin temeli olan ‘mimesis’ yani gerçek maddesel dünyan›n benzer
biçimde yeniden biçimlendirilmesi olgusunu temel yaklafl›m biçimlerinden bir tanesi olarak görmek mümkündür. Özellikle insan boyutunun yaklafl›k benzer ölçeklerinde yap›lan kimi figürler kentsel
mekânlara kat›larak insan alg›s›nda zenginlik yaratmaktad›r.
Aristo’ya göre nesneler fani olmaktan kurtulamazlar. Bununla birlikte kendilerinde sakl› cevheri, al›n yaz›lar›n› aramak lâz›md›r.
Aristo güzelli¤in karakterini; düzende nispette, s›n›rda görür. Düflünce ve fikir yürütme sistemiyle; miktar, nispet ve matematik ölçülerde bulur. "Estetik, bir fleyin bütünüyle parçalar› aras›nda sezilen matematik nispetleridir" der.
“Çeflitli bölümlerden oluflan bir varl›k ya da bir nesne, ancak bölümlerinin belli bir düzene göre yerleflmifl olmas› ve rasgele belirlenmemifl boyutlara sahip olmas› ölçüsünde güzel olabilir. Çünkü
güzellik düzenli ve büyüklüktedir.” (Aristo)

Kant diyor ki, sanat ‘Deha’n›n düflünsel bir oyunudur, ama e¤er
bu oyun belli bir öze sahip de¤ilse asla sanat niteli¤ini tafl›maz.
Bu öz içerik de¤ildir, sanatç›n›n biçime yükledi¤i kendi anlam›d›r.
Do¤an›n bile bir özü vard›r, bu özü tanr› katm›flt›r ona. Sanat›n
özünü de sanatç› katar. Bu öz do¤rudan do¤ruya sanatç›n›n fliirsel fikridir. Hiçbir sanat ürünü anlafl›lmak için yap›lmam›flt›r. Çünkü ‘Deha’ anlafl›lmak konusunda her zaman do¤a ile mücadele
halindedir.
‘Gerçekten güzel bir sanat biçiminde, içerik hiçbir fley, biçimse
her fley olmal›d›r: Bir bütün olarak insan üzerine ancak biçim arac›l›¤›yla etki edilebilir. ‹çerik yoluyla ise sadece ondan ayr› güçlere etki edilebilir. Sanatç›n›n gerçek s›rr› fludur: O, biçim yoluyla
do¤a’y› siler (Den Staff durch die Form Vertilgt).” (Kant)
Grafiti’nin esteti¤ini Kantç› aç›dan bakarsak bu ba¤lamda de¤erlendirmek mümkündür. Grafiti verili çevrenin kimi verilerini silerek
kendi damgas›n› vurur. Bu ba¤lamda do¤al ya da yap›l› çevre sanatsal bir ifade ile sanatsal bir biçim kazanarak estetik düzeyi
yükselir.

Aristoteles'in ortaya koydu¤u güzel tan›mlar› içerisinde ilgi çekici
bir baflka nokta da güzeli belli bir büyüklük ile ilgi içerisinde ele
almas›d›r. O çok büyük ve çok küçük fleylerin, yani kavrama gücümüzün d›fl›nda kalan fleylerin güzel olamayaca¤›n› söyler ve
bunlar› "estetik d›fl›" diye reddeder.

Duygusall›¤›n kapsad›¤› tüm olumsall›k, özellik ve keyfilik ve ‘Duygu’nun hammaddesi olan öznel ‘Be¤eni’ kavram›yla, evrensel ve
zorunlu be¤eni kavram› aras›nda, Kant’tan çok önceleri de temel
bir çat›flk› vard›. Bu iki kutup aras›nda kalan ‘Be¤eni’, sonuç olarak kabullenme ya da yarg›lamaya indirgenmifl oluyor, böylece
de tüm anlam›n› yitiriyordu.

"...güzel, düzene ve büyüklü¤e dayan›r. Bundan ötürü, ne çok küçük bir fley güzel olabilir, zira kavray›fl›m›z alg›lanamayacak kadar küçük olan›n s›n›rlar›nda da¤›l›r; ne de çok büyük bir fley güzel olabilir, çünkü o bir defada kavranamaz ve bakanda birli¤i
ve büyüklü¤ü yiter." (Aristo)

Kantç›l›¤›n gerçek özgünlü¤ü, üçüncü ‘Elefltiri’nin büyük keflfi say›labiklecek yeni bir ‘Be¤eni’ kuram›d›r. Kant’a göre ‘Be¤eni’ sadece bir GEFUHLSURTHEL, bir duygusal elefltiri de¤ildir; ‘Be¤eni’
ayn› zamanda bir yarg›lama duygusudur (URTHEILSGEFUHL).
Baflka bir deyiflle bu, zorunlu bir duygusal evrendir.

Grafiti yer ald›¤› çeflitli yüzeylerde mekânda farkl› konumlardan
alg›lanabilir büyüklük ve ölçüleri ile Aristocu anlamda bir esteti¤in
de¤erleri içerisinde kabul edilebilir.

“Be¤eni, bir nesneyi ya da bir temsil biçimini, doyumla veya hoflnutsuzlukla, ya da kay›ts›zl›kla yarg›layabilme yetene¤idir. Doyumun nesnesine Güzel denir.” (Kant)

Aristoteles tan›mlamas›n›, kararl›l›k, simetri ve birlik kavramlar›n› kullanarak tamamlam›flt›r. Buna göre Aristoteles için Güzellik, dünya yap›sal düzeninin en iyi aç›dan ele al›nm›fl halidir.
Art›k söz konusu olan insanlar› olduklar› gibi de¤il de olmalar›
gerekti¤i gibi görmektir. Bu tav›r Grafitinin varolan yap›sal düzene getirdi¤i ekleme ve müdahale ile aç›kça örtüflmektedir. Bu
aç›dan Grafiti ile verili çevrenin kimi yüzeyleri bir çeflit illüzyon
ile görselleflir.

Kant’a göre ‘Be¤eni’ ile ‘Deha’ karfl› karfl›ya geldi¤inde özveride
bulunan ‘Be¤eni’ de¤ildir, ‘Deha’d›r. Be¤enilmek istemeyen bir
sanatç›n›n olmas› mümkün de¤ildir. Her sanatç› o düflünsel oyununu paylaflacak bir birey arar. Bu düflünsel oyunu yaparken ‘Be¤eni’yi düflünür. Kant'a göre her oyun paylafl›lan bir oyundur. Hiçbir oyun tek bafl›na oynanamaz. Tek bafl›na oynanan bir oyun
hiçbir zaman bireye tat vermez. ‹flte ‘Deha’ da düflünsel oyununu
oynarken bireyin ‘Be¤eni’lerine de yönelmek zorundad›r. Ama bu

insanlar›n istedi¤i gibi yapmak anlam›nda de¤il en az›ndan bir
tak›m insanlar ile paylaflabilecek kadar bir ‘Be¤eni’ye ulaflmak
anlam›ndad›r.
Kant’›n yaklafl›m› ile Grafiti sanatç›s›n› ‘Deha’ olarak de¤erlendirirsek, Grafitinin kamusal bir sanat oluflu yine Kant ile aç›k bir paralellik içerisindedir. Grafiti sanatç›s› kendi yarat›c›l›¤›n›n s›n›rlar›n› zorlarken, bir ‘Be¤eni’ ihtiyac›n› gidererek, tan›nmak ve toplumsal bir iletiflimin parças› olmak iste¤indedir.

Hegel Esteti¤i

Hegel esteti¤ini anlayabilmek için öncelikle Hegel’in felsefesini
genel hatlar› ile anlamak gerekmektedir. Hegel’e göre d›flsal boyutu içerisinde dondurulmufl olan do¤an›n ötesinde, Tin (Mutlak)
özgür tinselli¤i içerisinde kendini ortaya koyar. Hegel için ‘Mutlak’ hiçbir zaman dura¤an halde bulunmaz “daima alabildi¤ine
ilerleyici bir durumda bulunan” hareket halindeki kendisiyle eflit
haldedir. ‘Mutlak’ hâlihaz›rda oldu¤u fley de¤ildir çünkü oldu¤u
fleye dönüflür.
Hegel, duyumsanabilirde üzeri örtülen özün ifflas› için gerekli arac›n sanat oldu¤unu öne sürmektedir. Ona göre;
“‹nsan›n›n yaratt›¤› bütün eserlerde oldu¤u gibi, sanatta da, en
önemli rol içeri¤indir.” (Hegel)
Hegel’e göre sanat do¤ay› taklit etmek de¤il aç›nlamak zorundad›r. Do¤ay› taklit eden sanat zay›f hatta komik olur.
“Sanatsal güzellik do¤al güzellikten üstündür çünkü tinin üretti¤i
bir fleydir. Tinden gelen her fley do¤adan gelen her fleyden üstündür.” (Hegel)
Hegel’in estetik kuram›na göre sanat eseri bir fley haline gelebilmek için gerçek ve maddi varl›¤› üstlenir, fakat tam olarak bir sanat eseri haline gelebilmek için bu varl›¤› idealize eder. Bu ideallefltirme de Tin’e yani gerçe¤e yani esteti¤e ulaflman›n bir yoludur.
Bu ba¤lamda Grafiti’yi yorumlad›¤›m›zda, Grafiti’nin kentsel mekânlarda ald›¤› ço¤u zaman gerçek d›fl›, abart›l›, çarp›c› biçeminin Hegel esteti¤inin temel vurgusu ile paralellik içerisinde oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu aç›dan Grafiti’nin çevresel verilerin gerçekli¤inin ötesinde bir kavray›fl›n esteti¤ine ulaflt›¤›n› iddia etmek ve
bu aç›dan de¤erlendirmek yanl›fl olmayacakt›r.

Heidegger Esteti¤i

Varoluflçu filozoflardan Martin Heidegger’e göre ise, güzellik
“varl›¤›n ayd›nlanmas›d›r, do¤ruluktur.” Ancak bu do¤ruluk, mant›ksal do¤ruluk de¤il, gerçek do¤ruluktur; varl›klar›n içindeki do¤ruluktur. Varl›klar›n gizli olan yap›s›n› herkesin görebilece¤i flekilde aç›¤a ç›karmak, güzeli ortaya koymakt›r.
"Güzellik, Hakikat'in sanat yap›t› içindeki varl›¤› olarak görünüfle
ç›kar. Hakikat, varolan›n gizlilikten kurtulmas›d›r. Hakikat varl›¤›n
hakikatidir. Güzellik bu Hakikat'in yan›nda ortaya ç›kmaz, onunla iç içedir." (Heidegger)
Sanat› hakikatin ifle koyulmas› olarak dillendiren Heidegger, hakikati de eserde ‘ifle koyulmufl’ olarak görmek ister. Eserin gerçekli¤inin, hakikatin eserde ifl bafl›nda olmas›yla ve hakikatin gerçek-

leflmesiyle belirlenece¤i fikrini savunur. Eser bizi ‘öteki’ ile karfl›laflt›r›r, baflkay› ifade eder. Yani alegori ve simgedir eser. Öteki
var-oluflla, var-olanla ilgili bir fley oldu¤u sürece sanat eserleri de
bir nesnedir ve sanat tarihseldir, tarihsel olarak eserdeki hakikatin
yarat›c› konunumudur. Heidegger’e göre sanat eserinin kökeni yani yaratanlar›n ve koruyanlar›n kökenleri, yani bir halk›n ‘tarihsel
orada oluflunun kökeni sanatt›r, sanat kendi varl›¤›nda bir köken
oldu¤u yani hakikat gibi harika bir tarzda var-olarak yani tarihsel
oldu¤u için bunun böyle olaca¤›n›, böyleli¤ini ileri sürer. O’na
göre son nesneler ‘ölüm ve ahirettir’. Hakikatin mevcut bir durum
olmad›¤›n›, hakikatin bir gerçekleflim oldu¤unu söyleyen Heidegger’e göre sanat hep güzel olan ve güzellikle u¤raflm›flt›r, oysa
hakikat ile u¤raflmal›d›r.
"Estetik, sanat yap›t›n› bir nesne, aisthesis'in, genifl anlam›nda duyusal idrakin nesnesi olarak al›r. Bugün bu idrake deneyim diyoruz biz. Sanat›n deneyimlenme yolu onun özüne de¤in bir bilgi
sa¤lamak diye kabul edilir. Deneyim salt sanat be¤enisi ve zevki
için de¤il, ama sanatsal yarat›m için de, ölçünü veren kaynakt›r.
Oysa belki de sanat›n içinde öldü¤ü unsurdur deneyim. Ölüm öyle yavafl vuku bulur ki birkaç yüzy›l› al›r." (Heidegger)
Heidegger’in de sanat› fenomenoloji ba¤lam›nda ele ald›¤›n› söylemek mümkündür. Bu aç›dan Grafiti esteti¤i temellendi¤i sosyal
ba¤›nt›lar ve üretim sürecindeki de¤iflkenler aç›s›nda Heidegger’in estetik yorumu için öne ç›kan bir sanat alan› haline gelmektedir. Her fleyden önce Grafiti sanatç›s›n›n tuvali kentin var-olan
dokusu ve yap›l› çevredir. Bu aç›dan sanatsal söylemi oluflturan
hakikatleri bu verili alanlarla hesaplaflmak zorunda olan bir eylem olarak de¤erlendirmek mümkün görünmektedir.

ESTET‹K ÜZER‹NE YAKLAfiIMLAR

Grafiti’yi veya herhangi bir sanatsal olguyu estetik aç›dan incelerken, sadece belirli düflünce sistemlerinin çat›s› alt›nda de¤erlendirmek, konunun bütünsel verilerini da¤›n›k hale getirme olas›l›¤›n›
oluflturmaktad›r. Bu aç›dan estetik üzerine farkl› yaklafl›mlar› genelleyerek ortaya koymak konunun ve konuyla iliflkili ba¤›nt›lar›n
daha aç›k anlafl›lmas›n› sa¤layabilecektir.

“Estetik Yarg›lar Ortakt›r.”

Estetik yarg›lar›n flarts›z bir zorunlulu¤u yoktur. Ancak bu yarg›lar,
sadece duyu hofllanmas›na dayanan, hiçbir prensibe dayanmayan, tamamen keyfi olan yarg›lardan da ayr›lmal›d›r. Sanat eser-
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lerini de¤erlendirmede pratik bir zorunluluk ta vard›r. Özgür olarak hüküm veren insanlar; o toplumda, o ça¤da geçerli olan ortak
estetik duyguya (sensus communis aestheticus) göre hareket ederler. Bu duygu, sübjektif olmakla beraber bütün insanlarda ortakt›r.
Bu aç›dan bakt›¤›m›z zaman bir sanat eserini veya herhangi bir
olgunun estetik boyutunu, o eserin veya nesnenin üretildi¤i tarihsel dönem ve bu döneme ait tüm kültürel ve toplumsal de¤iflkenler
ba¤lam›nda de¤erlendirmemiz zorunludur.
Grafiti ça¤lar boyunca varl›¤›n› sürdürmüfl bir olgu olmakla beraber, her ça¤da farkl› bir anlam kazanm›fl, bu anlam çerçevesinde
toplumsal ba¤lam›na oturmufltur. Bu aç›dan da Grafiti’yi de¤erlendirirken modern dönemin kentini ve kentli bireyini göz önünde
bulundurmam›z zorunluluk tafl›maktad›r.

“Estetik Yarg›lar Rölatiftir.”

Sanat eserleri kendi kültür yap›lar› içinde ortaya ç›karlar. Bu eserleri de¤erlendiren estetik be¤eniler de kültürden kültüre de¤iflir, yani
rölatiftir. Ayr›ca bir kültür içinde e¤itim de insanlar›n be¤enilerini
de¤ifltirdi¤i için, farkl› e¤itim düzeylerindeki insanlar›n estetik yarg›lar› birbirinden farkl› olacakt›r. Ve son olarak ayn› kültür içinde ayn› e¤itim düzeyine sahip insanlar aras›nda psikolojik yap› farkl›l›klar› oldu¤u için bu da estetik yarg›lar›n rölatifli¤ini güçlendirecektir.
Bu aç›dan de¤erlendirdi¤imiz zaman her ça¤ kendi esteti¤ini üretmekle birlikte, bu ortak yarg›lar›n ötesinde toplumlar, gruplar,
farkl› toplumlar›n farkl› yafl, cinsiyet, kültür ve s›n›flar›na mensup
bireylerinin estetik de¤erlerinin farkl› olabilece¤ini söylemek ayr›ca do¤ru olacakt›r. Bu estetik yarg›lar bireyin içinde bulundu¤u
anl›k koflullar ba¤lam›nda kendi içerisinde bile de¤ifliklik gösterebilece¤ini de ayr›ca göz önünde bulundurmakta fayda vard›r.
Grafiti kent içerisinde yaflayan farkl› gruplardan kiflilerin üretti¤i
ve her kentin bulundu¤u kültür ve co¤rafyaya ba¤l› olarak farkl›l›klar gösteren tarzlara sahiptir. Modern kenti oluflturan toplumsal
olgular›n benzerli¤i ölçüsünde üretim ba¤lam› benzemekle birlikte, yapan kiflilerin dünya görüflü ve kimli¤i yap›lan Grafiti’nin hem
biçimsel hem de içeriksel özelliklerini farkl›laflt›rmaktad›r.

“Estetik Yarg›lar Düflünseldir.”

L. Wittgenstein’a göre, estetik yarg›n›n temelinde duygusall›k yoktur, bilgi ve düflünsellik vard›r. Estetik yarg›y›, konunun uzmanlar›
verir ve di¤er insanlarda onlara uyarlar. Wittgenstein, estetik yarg›lar› kiflilerin zevkleri, hofllar›na giden fley olmaktan ç›kar›p tamamen uzmanl›¤a ba¤layarak, onlar›n ortak ve de¤iflmez oldu¤u
konusunu iyice vurgulamaktad›r. Yani estetik yarg›lar›n temelinden duygusall›k kald›r›lmakta, yerine düflünsellik ve bilgi konulmaktad›r. O zaman, bilgiye dayal› yarg›lar›n mant›ksal do¤rulu¤u gibi, kurallara uygunluk esas›na dayanan estetik yarg›lar›n da
mant›ksal do¤rulu¤u ve genel geçerlili¤i söz konusu olmaktad›r.
"Acaba yapt›klar›m›z ne ölçüde düflünme biçemimizi de¤ifltiriyor,
yapt›klar›m ne ölçüde düflünme biçemimi de¤ifltiriyor acaba, hepsinden daha önemlisi, acaba yapt›klar›m ne ölçüde insanlar› düflünme biçemlerini de¤ifltirmeye ikna ediyor!" (Wittgenstein)
Wittgenstein estetik de¤er yarg›lar›n›n toplumsal olarak üretildi¤ini ve bu konuda hâkim kiflilerin önderlik etti¤ini vurgulamaktad›r.
Bu düflünce aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde Grafiti sanatç›s›n›n
bir yandan belirli bir etki alt›nda kalarak dönemine ait estetik

normlar›n içinde kald›¤›, di¤er taraftan da kendisinin toplumsal
düzeyde bu esteti¤i üretti¤i söylenebilir.

“Sanat Güçsüzlüktür.”

Nietzsche, içinde yaflad›¤›m›z dünyan›n sürekli olarak yarat›lan
ve yeniden yarat›lan bir sanat yap›t› oldu¤unu, dünya denilen bu
yan›lsama a¤›n›n ard›nda ve ötesinde hiçbir fleyin bulunmad›¤›n›
dile getirir. Nietzsche bir sanat yap›t› olarak kabul etti¤i dünyan›n
insan taraf›ndan yarat›ld›¤›n› düflünmektedir. Asl›nda bu anlay›fl,
dünyan›n dünya olmas› itibariyle insan›n onu anlamland›rmas›na,
ona yönelmesine gereksinim duydu¤unu ima ediyor gibidir. Sanat, do¤an›n biçiminin de¤ifltirilmesi, dikkatlerin insan var-oluflundaki trajik duruma çevrilmesi ve dünyada var-olan bütün olumsuzluklar›n ortadan kald›r›lmas› gibi bir ifllevi yerine getirebilece¤inden dolay› oldukça önemlidir."
Nietzsche’nin estetizmine giden yolu açacak olan “Tanr›’n›n ölümü”nün do¤urdu¤u krizdir. Çünkü bu flekildeki bir kriz inanc›, varolan dünyan›n hükümsüz görülerek mahkûm edilmesini içerir. Bu
hükümsüzlü¤ün fark edilmesi nihilizm olarak bilinen fleye denk düfler. Ama Nietzsche, iki tür nihilizmin varl›¤›ndan söz etmektedir:
Bir tarafta, Nietzsche’nin dünyan›n hükümsüzlü¤ünün sundu¤u f›rsat olarak gördü¤ü fleye cevap vermeyi baflaramayan bir nihilizm
vard›r. Bu nihilizm, var-olan bütün de¤erlerin de¤ersizleflmesini
ezici ve s›k›nt› verici bir fley olarak görür. Bu kriz karfl›s›nda insan
aktif de¤il pasiftir ve de estetik olmayan bir tav›r tak›nm›flt›r. Di¤er
tarafta ise aktif, estetik bir nihilizm vard›r. Bu nihilizmde boflluktan
korkuyla geri çekilmek yerine, onun üzerinde dans edilir. ‹nsanlar,
kendi varl›klar›na uygun bir dünya yok diye s›zlanacaklar› yerde
bir dünya icat ederler. Böylece insanlar, do¤al s›n›rlar taraf›ndan
engellenmeksizin kendi var-olufllar›n›n sanatç›lar› olurlar.
Nietzsche’nin esteti¤i dikkate de¤er ve oldukça çekici bulmas›ndaki en önemli nokta yarat›c›l›k kavram›d›r. Çünkü sanatç›n›n hiçbir fleyi oldu¤u gibi görmemesi ve daha dolu, daha yal›n, daha
güçlü görmesi ve ayn› zamanda var-oluflun sundu¤u kaba malzemeyi kendi suretinde yarat›lm›fl bir fleye dönüfltürmesi, onun yaratma yetene¤inden dolay›d›r. Sanatç›, bu yaratma yetisi arac›l›¤›yla olanla yetinmemekte; her zaman bir olmas› gereken, yeni bafltan yarat›lmas› gereken bir dünyan›n özlemi içerisindedir. Sanat,
hayat› mümkün k›lman›n en büyük arac›d›r, hayata götüren büyük
ayart›c›, bafltan ç›kart›c›, hayat›n uyar›c›s›d›r. Sanat, hayat›n yads›nmas›na, H›ristiyanl›¤a, Budistik olana, nihilistik olana karfl› iradenin tam anlam›yla biricik üstün karfl› gücüdür. Ancak yine de
Nietzsche, sanat› bir hakikat olarak de¤il bir yan›lsama arac› olarak görmekte ve sanat istemini de, yalan söyleme, hakikatten
uzaklaflma, hakikati olumsuzlama (negation of truth) istemine ba¤lamaktad›r. Nietzsche’nin esteti¤e öncelik tan›mas›n›n nedeni,
onun bize ‘gerçeklik’ e iliflkin derin bir anlay›fl kazand›rmas› de¤ildir. Tam tersine, sanat aç›ktan aç›¤a bir yan›lsama alan›d›r ve
bu haliyle de mant›k ve diyalekti¤in fark›nda olmad›klar› yan›lsamalar›n›n tam karfl› kutbunda yer al›r.
“Hepimiz gerçekten korkar›z. Yaflam sadece sanat›n yaratt›¤› yan›lsamalar sayesinde mümkün olabilir.” (Nietzsche)
Nietzsche bu yaklafl›ma ek olarak günün esteti¤ini ve sanat›n› da
elefltirmifltir. Nietzsche’ye göre sanat çöküfl halindeki uygarl›klar›n
tesellisidir. Nietzsche Avrupa’da edilgin bir nihilizmle lekelenmifl
bir esteti¤in yay›lmakta oldu¤unu savunmufl, bunun afl›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

Grafiti Nietzsche’nin sanata olan yaklafl›m› ba¤lam›nda tam da
kiflinin var-olan çevreye olan sanatsal müdahale fikriyle örtüflmektedir. Mevcut toplumsal yap›n›n bir tezahürü olan bu çevreye sanatsal müdahaleler, hem bu sanatç›lar›n hem de bu sanatsal söylemden haz alan gruplar için teselli niteli¤indedir.

ELEfiT‹REL ESTET‹K KURAMLAR VE GRAF‹T‹
Modern anlam›yla Grafiti modern dönemi sistemli bir elefltirel
analiz ile ele alan düflünürler taraf›ndan en iyi anlafl›labilir. Estetik kuramlar tarihsel olarak kendi dönemlerinin olgular›n› en do¤ru bir flekilde verebildikleri gibi, sanayi devrimi sonras› toplumlar›n bir gerçe¤i olan modern kentlerde var-olmufl Grafiti sanat› da
ancak gerçekçi olgular aras› ba¤›nt›lar› ortaya koyan kuramlar taraf›ndan gere¤i gibi anlafl›labilmektedir. Bu aç›dan konuyu Marksist estetik, Benjamin’in estetik ve sanat üzerine görüflleri ile ça¤›m›z kültür endüstrilerini ve günümüz sanat›n›n toplumsal ba¤lam›
ile ele alm›fl olan Adorno’nun görüflleri çerçevesinde de¤erlendirmek tarihsel süreç ile estetik yarg›lar aras›ndaki kavray›fl›m›z aç›s›nda da tutarl› olacakt›r.

Marksist Estetik

Marx’a göre sanat eseri bir birey taraf›ndan yarat›ld›¤› için özneldir; ama ayn› zamanda, o birey "toplumsal iliflkilerin toplam›"ndan bir öz tafl›d›¤› için sanat eseri nesneldir. Marx'a göre
egemen üretim biçiminin neticesi olan ekonomik koflullar insan›n
yaflam tarz›n› belirler. Ona göre sanat entelektüel ifllemlerle karakterize olur ve zihinsel (mental) sistemin bir k›sm› ve ideolojinin bir
yönü olarak düflünülmelidir. Böylelikle de, sanat eserleri maddi
nesnelerden farkl›d›rlar. Ancak buna ra¤men, sanat eserleri de
maddi nesneler gibi egemen üretim flekli taraf›ndan belirlenmektedir. Marx'a göre tüm sosyal de¤iflmeyi temellendiren esas kanun
üretim biçimindeki de¤iflmeler oldu¤una göre sanat›n da tarihi,
toplumsal hareketlili¤in ekonomik kanununa ba¤l› olarak geliflir
ve de¤iflir. Ayn› zamanda ekonomi, s›n›f çat›flmas›n›n da anahtar›d›r. Marx, kaç›n›lmaz s›n›f çat›flmas› modeli temelinde sanat tercihlerinin de s›n›f pozisyonuna ve o s›n›f›n dünya görüflüne göre
farkl›laflaca¤› inanc›ndad›r.
Bunun ötesinde Marx’a göre sanat biçim ve özden oluflan iki
temel olgu ile belirlenir ve bu iki olgu diyalektik bir iliflki içindedir. Sanat ta toplumlar gibi sürekli dönüflür ve bu toplumsal
dönüflüm sanat›n özünü oluflturdu¤u ölçüde güncel ve ileri bir
sanat meydana gelir. Marx’a göre sanat›n biçimsel taraf› ister
istemez tutucudur ve özü de¤ifltikçe biçimde bundan etkilenerek dönüflür.
Grafiti Marksist estetik ba¤lam›nda önemli ve ayr›cal›kl› bir yere oturur. Her fleyden önce Grafiti sanayi devriminin ve buna
paralel olarak kapitalist üretim biçimin flekillendirdi¤i ve üretti¤i
mekânlardad›r. Bu aç›dan böylesine toplumsal iliflkilerin göstergelerini tafl›yan fizik-mekânlar, Grafiti ile ezilen s›n›flar›n merkeze müdahale biçimleri olarak estetikleflir. Marksist bir bak›fl aç›s›yla Grafiti özü itibar›yla gerçek s›n›fsal çat›flmalar› aç›¤a vurur
ve kendi biçimsel tarz›n› da bu çat›flman›n diyalekti¤inden al›r.
Bu aç›dan elefltirel esteti¤in ilk ad›mlar›nda say›labilecek Marksist estetik anlay›fl› aç›s›ndan piyasa iliflkilerinin dolay›m›ndan
geçen bir burjuva sanat›n›n karfl›s›nda Grafiti özgür ve ilerici bir
sanatsal dile sahiptir.
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Benjamin Esteti¤i

Benjamin, sanat›n biçimci çözümlemelerini, tarihsel bir yaklafl›m
oluflturmak üzere toplumsal kuramlarla birlefltirir. O dönemin estetik kuramlar›n›n gündemini, do¤a bilimlerinin eriflebilece¤inden çok daha köklü ve yap›c› bir evreni ancak sanat›n ifade
edebilece¤ine inanan Nietzsche belirlemektedir. Nietzsche'nin
pek çok izleyicisi ayn› görüflü insan bilimleri için de savunmaktad›r. Bu yaklafl›mlara, sanata tarih içinde bir yeri uygun gören
Marxç›lar karfl› ç›km›flt›r. Onlara göre bu tarih, siyasald› ve sanat›n do¤as›, siyasal mücadelesi için seçti¤i taraf› belirlerken tüketilmifltir. Bir baflka deyiflle, sanat kendi do¤as›n› bile kurmaktan uzakt›r; sanat yaln›zca siyasal altyap›n›n üstyap›daki yans›mas›d›r. ‹flte modern estetik kurama egemen bu iki kamp aras›ndaki Benjamin hem kiflisel yap›s› hem de iliflkilerinin sonucu daha çok Marxç›lara yak›nd›r.
1920'lerin sonlar›ndan bafllayarak Benjamin 'in yap›tlar›n›n, sanat›n nas›l bir siyasal kimlik varsayd›¤›n› ortaya koymakla ilgili oldu¤u görülür. Bu evrede önemli olan, sanat›n toplumun önüne nas›l ve söz konusu toplumun çal›flanlar›nca, gönüllü ya da gönülsüz, nas›l özümsendi¤i konular›d›r. Böylelikle de Benjamin'in gözünde teknoloji kuram› ve tarih kuram› anlay›fllar› daha ön plana
ç›kar. ‹lkel toplumsal koflullar alt›nda sanat, kutsall›¤›n simgesellefltirilmesi gibi, temelde törensel bir iflleve sahiptir; yüksek bir "kült"
olarak de¤erlendirilir. Ancak, halk›n bunlara eriflme olana¤› oldukça s›n›rl›d›r. Oysa modern dönemde yüksek kültür, sanat yap›tlar›n› müzelerde, konser salonlar›nda ve operalarda seçkinlere
sunar. Kitle iletiflim araçlar›n›n katk›s›yla, özünü yitirmeden ço¤alabilen ama ereksiz kalan sanat art›k müdahaleye aç›k hale gelmifltir. Böylece sanat, siyaset gibi genifl toplumsal dinamiklerle
kaynaflm›flt›r. Kültür ve sanat eserlerinin geleneksel bir ba¤lamda
bulunduklar› ve bir inan›fla ba¤land›klar› devirdeki eflsizlikleri,
al›flverifl dünyas›nda hüküm süren basit duygulara k›yasla o seçkinlik belirtisi, k›saca sanat›n o ‘Aura’s›, ticari de¤erler, sanat piyasas›, özgün eserin yo¤un olarak ço¤alt›lmas›yla yok edilmifltir.
Ço¤alt›labilirlik bir yandan sanat üzerinde kültürel bask› uygulayan s›n›f›n ayr›cal›klar›na son verirken, bir yandan da sanat eserinin ticari mal haline getirilmesini ve birinin yerine bir baflkas›n›n konabilirli¤ini destekler. Böylece belirlenen karfl›tlar birli¤i,
elefltirel estetikçilerin karfl› karfl›ya bulunduklar› çeliflkili durumu
-bir yandan (liberal toplumun do¤urdu¤u) teknokrasinin ezdi¤i
bireyselcili¤in de¤erlerini korumak, bir yandan da sanat hakk›ndaki baz› ideolojik söylevlerin bask›c› ve yalanc› yap›lar›n› kan›tlar niteliktedir.
Grafiti bu aç›dan ele al›rsak, kopyalanabilir bir sanat ürünü olmamas› ve burjuva s›n›f›n›n piyasa sisteminin d›fl›nda kalmas› nedeni ile Benjamin’in kaybetti¤ini söyledi¤i ‘Aura’s›n› tümü ile yeniden kazanmasa bile, sanatsal de¤erini toplumsal aç›dan yeniden
elde etmektedir.

Adorno Esteti¤i

Platon’dan bafllayarak ortaya konulan farkl› tarihsel dönemlerin
estetik kuramlar› ba¤lam›nda ele al›nan Grafiti, en do¤ru biçimde
Adorno’nun yorumlar› çerçevesinde ele al›n›rsa yerinde olur. Bunun nedeni de hiç flüphesiz modern anlam› ile Grafiti’nin Adorno’nun alt›n› çizdi¤i tarihsel koflulalar ile aç›l›mlanan bir estetik
anlay›flla örtüflece¤idir. Adorno’dan önce Benjamin teknolojinin
geliflimi ve toplumsal dönüflümler ba¤lam›nda sanat›n özünde bir
de¤iflime girdi¤ini ve kitlelerin be¤enisine sunulan sanat›n kabuk
de¤ifltirdi¤ini gündeme getirmiflti. Adorno yaflad›¤› ça¤›n gerçek-

li¤i olarak sanat›n geç kapitalizmin en önemli tüketim ö¤elerinden
bir tanesi haline girerek toplumun büyük bölümünün yaflam›n› etkileyecek bir olgu haline geldi¤ini ortaya koymufltur.
Adorno sanat›, "topluma karfl›, toplumsal antitez" olarak görür.
Sanat ne toplumu onaylar ne de reddeder, fakat elefltirir. Bu, onun
sanat-toplum iliflkisi için söylenebilecek belki de en yerinde belirlemedir. O’na göre sanat burjuva toplumunun kötü flimdisinin içinde do¤ruluk olarak kalan en son yerdir. Sanat yap›t›n›n toplumla
kendi tarz›nda iliflkisi bir yana, özerkli¤i Adorno için büyük önemdedir. Sanat› eflya olmak tehlikesinden kurtaracak biricik fley,
onun özerk ve özgün olmas›d›r. Özgünlük, sanat›n artan özerkli¤i ile birlikte pazara karfl› durabilir, “Kültür Endüstrisi”nin ürünü
olmaktan sanat› uzak tutabilir. Sanat yap›tlar›n›n iç biçimlenifli,
onlar›n özerkli¤ini temin eder.
“En yüce sanat eseri bile, belli bir anda toplumun durumuna karfl› bilinçsiz ve üstü kapal› biçimde polemi¤e giriflti¤i zaman, soyut
biçimde ilk ve son defa de¤il, fakat duruma ba¤l› olarak ve somut
flekillerde, gerçekli¤in t›ls›m› d›fl›na ad›m atmak suretiyle, gerçeklik karfl›s›nda belirli bir konum al›r.” (Adorno)
Sanat, insanl›¤›n bugünkü toplumun ötesindeki "di¤er" toplum için
duydu¤u özlemin varl›¤›n› koruyabilece¤i son s›¤›nakt›r. Özerk oldu¤u sürece, art›k düzen içinde varl›¤›n› sürdüremeyen ütopyan›n
korunup s›¤›nd›¤› son alan olmufltur. Bu anlamda, içinde bulundu¤u topluma hem içkin, hem de aflk›n elefltiri uygulayabilme konumunu elde eder. Toplumun içinde kalmaya devam ederek içkin
elefltiri konumunu, ayn› zamanda kendi içinde ütopyay›, "öteki"ni
sakl› tutarak aflk›n elefltiri konumunu, garanti etmektedir. Sanat insanl›¤›n meflru bir ilgi alan› olan gelecekteki mutlulu¤undaki hakl› ç›kar›n›n ifadesidir. Söyle der Adorno:
“Sanat, insanl›¤›n bugünkü toplumun ötesindeki "di¤er" toplum
için duydu¤u özlemin varl›¤›n› koruyabilece¤i son s›¤›nakt›r.
Özerk oldu¤u sürece, art›k düzen içinde varl›¤›n› sürdüremeyen
ütopyan›n korunup s›¤›nd›¤› son alan olmufltur. Bu anlamda, içinde bulundu¤u topluma hem içkin, hem de aflk›n elefltiri uygulayabilme konumunu elde eder. Toplumun içinde kalmaya devam ederek içkin elefltiri konumunu, ayn› zamanda kendi içinde ütopyay›,
"öteki"ni sakl› tutarak aflk›n elefltiri konumunu, garanti etmektedir.
‹nsanl›¤›n meflru bir ilgi alan› olan gelecekteki mutlulu¤undaki
hakl› ç›kar›n›n ifadesidir.”(Adorno)
Adorno, dili temelde sanata düflman bir fley olarak görür. "Sanat›n gerçek dili dilsizdir" der. O halde biz sanat› nas›l anlayaca¤›z? fiöyle: Sanat yap›tlar› kendiliklerinde kendilerini bize sunarlar. Bu "kendili¤i" Adorno, "Sanat yap›tlar›n›n bak›fl› (görünüflü)"
diye adland›r›r. Burada kastedilen, sanat›n hem görünüflü hem
de bize bak›fl›d›r. ‹zleyici kendisini bu bak›fla kapt›r›r, ifadeyi onda keflfeder: "‹fade, eserlerin flikâyet eden, inleyen çehresidir.
‹fadeler, kendilerinin görünüflüne karfl› ç›kana kendilerini gösterirler." Yap›t›n neyi söyledi¤ini anlamak için, onun bu çehresine
bakmal› ve ona da karfl› ç›kmal›. O zaman yap›t, yani bilmece,
bize kendini açar.
“Sanat eserleri hayata sahiptir; çünkü onlar do¤an›n ve insan›n
konuflamad›¤› flekillerde konuflurlar. Sanat eserleri konuflurlar,
çünkü onlar›n tek tek bileflenleri aras›nda bir bildiriflim vard›r: yaln›zca bir yay›l›m durumu içinde varolan fleylerde bundan söz edilemez.”(Adorno)

inceleme
manda sanat›n sosyolojik boyutu konusunda da hem tarihsel hem
de yap›sal çok farkl› çözümlemeleri mümkün k›lmaktad›r. Grafiti
sanat›n bu sosyolojik ba¤lam›ndaki tart›flmalar› anlam›nda özellikle önemlidir ve de toplumlar›n yap›sal dönüflümü içerisinde sanat›n genel anlamda içine düfltü¤ü sorunsallar aç›s›ndan önemli
görülmeyi hak etmektedir.
Estetik üzerine konuflmak ve bir sonuca varmak kendi özü gere¤i
çok zor ve çetrefilli bir ifltir. Bu aç›dan da Grafiti’nin esteti¤i konusu bir yandan ontolojik bir hesaplaflmay› di¤er yandan da sanat
sosyolojisi ba¤lam›nda ele al›nmay› gerekli k›l›yor. Bunun temel
nedeni de Grafiti’nin ça¤›m›zda ortaya ç›kan en etkili toplumsal
ifade araçlar›ndan bir tanesi haline gelmifl olmas›d›r.

Adorno, ayd›nlanman›n ilk müsveddelerinde "kitle kültürü" ifadesini kulland›klar›n›, ancak bu ifadenin bir nevi ça¤dafl halk sanat› olarak alg›lanmamas› için "kültür endüstrisi"ni tercih ettiklerini
belirtir. Bu tercih, kâr odakl› endüstrilerin kültür ad› alt›nda yapt›klar› ticaret ve manipülasyonu ve bu endüstrilere ba¤l› bir flekilde
çok s›k› örülmüfl düflünsel, sanatsal bütün yap›lar›n "çoktand›r ayn› zamanda birer mal de¤il, enikonu birer mal" oldu¤unu iffla
eden elefltirelli¤i de beraberinde getirdi.
“Sanat da ayd›nlanmaya kat›l›r, fakat farkl› bir flekilde: Sanat
eserleri yalan söylemezler, sanat eserlerinin söyledi¤i fley kesinlikle do¤rudur. Bununla birlikte, sanat eserlerinin gerçekli¤i, onlar›n,
d›flar›dan önlerine getirilmifl sorulara cevaplar olmalar›nda yatar.
Bu yüzden sanattaki gerilim, ancak d›fltaki gerilimle ba¤›nt›l› olarak anlam kazan›r. Sanatsal deneyimin temel katmanlar›, sanat›n
kendisinden kopmak istedi¤i nesnel dünya ile benzerlik içindedir.” (Adorno)
Kültür endüstrisini "müflterilerin kasten ve tepeden birlefltirilmesi"
olarak tan›mlayan Adorno, bu aynilefltirme mekanizmalar›n›n binlerce y›l boyunca birbirinden ayr›lm›fl yüksek ve düflük kültür alanlar›n› her ikisinin zarar›na olacak flekilde birlefltirmeye çal›flt›¤›n›
söyler. Sanat› metaya dönüfltüren kültür endüstrisi, onun özerkli¤ini ve biricikli¤ini de darbeleyerek, kitlelere ve kitleleri sahte bir
uyum fenomeniyle biçimlendiren sermayeye uyumlu ve yüksek sanat ile düflük sanat aras›nda yaratt›¤› negatif bütünleflmeyle eflde¤erli k›lar. Bu aç›dan da Grafiti kültür endüstrilerinin d›fl›nda kalan özerk yap›s› ile Adorno’nun yaklaflt›¤› anlamda gücünü yitirmeden koruyabilir.
Sanat eserleri, ampirik hayat›n sonradan kurulmufl imgeleri ya da
replika'lar›d›r (taklitleridir), çünkü onlar, ampirik hayata, d›fl dünyada kendilerinin yads›nmas› olan fleyi sunarlar. Bu süreç içerisinde, sanat eserleri, ampirik dünyaya iliflkin bask›c›, d›flsal deneyimleme tarz›n›n kabu¤unu soyarlar. Sanat› gerçek hayattan ay›ran
çizgi bofl bir sözden ibaret olmad›¤›na göre, sanat eserlerinin
canl› olduklar›, kendilerine özgü bir hayatlar› oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r. (Adorno)

SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME

Herhangi bir sanat türünü veya eserini estetik k›staslar içinde de¤erlendirmeye soyunmak kendi bafl›na çok say›da de¤iflken ile
hesaplaflmay› zorunlu k›l›yor. Bunlar sanat üzerine bugüne kadar
yap›lm›fl çok say›da tan›mlama ve yorumu içerdi¤i gibi ayn› za-

Kentler ça¤dafl yaflam›n olmazsa olmaz alanlar› ve yaflam makineleri durumundad›r ve mekânlar›n›n biçimlenifli ve kimlik kazanma süreci, denetlenebilir veya denetlenemez çok say›da de¤iflken taraf›ndan meydana getirilir. Bu de¤iflkenlerin sentezinden meydana gelen bir sonuç ise flehirlerin tarihsel birikimlerine
eklemlenerek kentsel mekânlar› ve onlar üzerine oluflturdu¤umuz
estetik yarg›lar› meydana getirmektedir. Bu kültürel katmanlaflman›n üzerine yap›lan denetimsiz bir müdahale ise en az›ndan
samimi ve sahici bir içerik kazanmak durumunda olacakt›r. Sanatsal esteti¤i içeri¤inden güç alan bir ba¤lama oturttu¤umuz
sürece de Grafiti sanat›n› estetik bir katk› katman› olarak görmemiz kaç›n›lmazd›r.
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