
RAS BiENAl'DE Burak Delier 

Benim fikrim miydi yoksa onun fikri miydi, hatırlamıyorum. İçinde bulunduğum durum itibarıyla bunun 

bir önemi de yok aslında . Ama, bildiğim bir şey var; daha önce 9B'ye gitmiş, bütün mekanları gezmiş ve 

çok tatlı duygularla ayrı lmıştım. Ama, şimdi birazdan anlatmaya çalışacağım engellenemez hadise 

sonucunda bu duygulardan eser kalmadı. Bienal'in bana esinlediği pembe dünyayı alacakaranlığa 

sürükleyen Raskolnikov'du. Dürüst davranmam gerekirse, içinde bulunduğum sorgulatıcı hayal 

kırıklığının sorumluluğunu, 19. yüzyıl Rusya'sının bu mühim karakterinin omuzlarına atarnam. çünkü 

şimdiden geriye baktığım zaman anlıyorum ki, o ana kadar şüphelendiğim ama, kendime fark ettirmeden 

zihnimin derinliklerine gömmek istediğim koskoca bir düşünceler ve duygular silsilesinin önümde 

berraklaşmasını sağlayan benim uyandırdığım bir karakterdi o. 

Ne kadar direnmeye çalışmış olsam da, makinenin çarkları dönmeye başlamıştı, düşünce

ler zihnime akın ediyordu, Bienal'in kurduğu pembe evler bir bir saldırıya uğruyordu, pek 

çoğu şimdiden yerle bir olmuştu bile. Raskolnikov' la -ben ona Ras diyorum- 17 yaşında ta

nıştım ve zaman içerisinde en iyi dostlarımdan biri oldu. Bazen onun karmaşık, aşırı duygu

sal ve kırılgan mizacının çekilmez olduğunu düşündüysem de, artık onun vazgeçilmez bir 

parçam olduğunu hissediyorum. Hatta sadece benim için değil, bu coğrafyada ve bu şehir

de yaşayan kalabalıklar, küçük cemaatler, tek tek kişiler hakkında; onun, aynı zamanda öf

keli ve saygı duyulmaya aç ruhunun bir gerçeği ele verdiğini düşünüyorum . Sonya'yı seve

meyen, hınç ve şefkat dolu; sokakta, kendine güvenli, etrafına meydan okurcasına yürüyen 

herkese karşı özen me ve nefret duyan, iktidarın her türlü suçu meşrulaştırdığına inanmış, 

hegemonik dünyanın nihilizme sürüklediği Ras'tan bahsediyorum. Onu Bienal'in yumuşak 

ve bilge ellerine bırakmak iyi bir fikir gibi gelmişti en başta ... yanıımışım hem de çok yanıI

mışım. Ben Deniz Palas'ta, Tütün deposunda, Garanti binasında kendimi evimde gibi, huzur

lu ve barış dolu hissederken Ras, bir şeyler arıyormuş da bulamıyormuş gibi, her işe şöyle 

bir baktıktan sonra, titreyen adımlarla, neredeyse can çekişir bir halde diğer bir i şin önünde 

duruyordu. Neden sonra Bilsar binasında genel izleyicinin hafif bir ürperti yaşadığı yerde o, 

sükun buldu. Fakat, bu anlık huzur, alnındaki bir buçuk yüzyıllık k ı rışıklığın belirmesiyle kay

boluverdi. 

Ben kendimi Dan Perjovski 'ye, Johanna Billing'e, Solakov'a, Ruan Gruppo'ya, Phill Collins'e 

kaptırmışken, "dostça husumet", "büyülü dünya", "dünya senin" gibi sloganvari kavramlar

la bütün çocuksuluğum ve insancıllığım okşanırken ; ruhu istanbul'un kalabalığında yıpran

mış olan Ras, Unabomber'dan taktikler alıyordu . I ş le hiç mi hiç ilgilenmiyor, sadece belgese

li seyrediyor ve içten içe Ted'e bir hayranlık besliyordu. Ve ben Ras'ı öyle gördüğümde içim

de bir şeylerkoptu, kendimden, içsel huzurumdan ve dertsiz mutluluğumdan utandım ve 

hiç de masum olmadığımı anladım; onu öyle, gözlerindeki boğuk parıidamayla, gururu kırık, 

utangaç, hayal kırıklığına uğramış ve bu yüzden öfkeli, sertleşmiş ve sivri ruhuyla gördü

ğümde; onun, Bienal'deki, iyi niyetli, insancıl, kurgusallığa sı ğınan, masumiyeti nostalj ik ve 

trajik bir bakışla savunan, hayal kurmanın sanki kendiliğinden bir siyasailığiolduğuna bizi 
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ikna etmeye çalışan bir çok işten çok daha insancıl ol

duğunu düşündüm. Benim yapay çocuksuluğumda, ken

dimle barışıklığımda, şüphesizliğimde bir tür bayağılık, 

duygusuzluk ve gaddarlık gizliydL Bienal'in telkin ve 

teskin edici tavrının, benim kendimi sorgusuz sualsiz 

bu tavrın uyandırdığı na if hissiyata bırakmamın asıl se

bebi, "dostça husumet" değil , yakıcı duyguların, insan 

ruhunun ve sanatın toplumca pek de görülmek isten

meyen karanlık tarafının, yaratılmış dostluk ortamını 

bozacağı kaygısıyla yok sayılmasıydı. Küratörlerin sanki 

bilerek ve isteyerek, birazcık Raskolnikov ruhu taşıyan, 

toplumla sürtüşmek isteyen, kendinde nereden geldiği

ni bilemediğimiz bir meydan okuma gücü bulan, öfkeli 

sanatçıları ve işleri dışladıklarını, kederli tutkulara kapılmış bu tepkiselliğin -biraz da aşağı

lanarak- küçümsenmesinin hiç de haklı olmadığını düşündüm Ras'ın, Bienal'i tiksinerek gez

mesinin ve o monitörün önünde bir şeyler bulabilmesinin nedeni; romantik ve yalnız bir 

suçlunun hayat hikayesinde tutunacak bir dal, gerçeğe, insan ruhuna ve dışarıdaki hayata 

dair sevimliliğe sığamayan bir bilgi bulmasıydı. 

Orada uzun bir süre oturdu, ben gözlerimi ondan alamıyor, bu cansız , mermer gibi beyaz 

yüzün içindeki her şeyi algılıyordum. Sanki onun ruhunda cereyan eden bütün kopuşlar, sor

gulamalar, yerine oturmalar, duygusal çekişmeler benim içimde gelişiyordu. Belleğimin de

rinliklerinden bir şeyler yüzeye çıkmak ister gibiydL Onların ne olduğunu anlamak için ken-

. dimi zorluyordu m fakat, ne zaman bir şey belirse sanki karanlık o şeyin yaşam koşuluymuş

çasına, gözlerimin önünde toza dönüşüyordu. Ras bir anda, tutacak bir şey ya da güç ala

cağı bir zemin bulmuş gibi oturduğu yerden kalktı ve hızlı kendinden emin adımlarla dışarı 

çıktı . Ben de arkasından koşarak; ona yetiştiğimde " bir şeyler var" dedi, "sana anlatmalı

yım ... keşke bu kadar zor olmasaydı, keşke hemen anlatabilseydim, sen de anlayabilseydin ... 

Bak, Ted'in yaptığıyla benim yaptığım arasında dağlar kadar fark var anlıyor musun, Ted 

kendinden emindi, başarıya ulaşacağına dair hiçbir şüphesi yoktu ve sonuçta da o makaleyi 

yayınlattı ve aynı benim gibi o makale yüzünden yakalandı, ben makalemin yayımlandığın ı 

bile farkında değildim ... " hızlı hızlı yürüyor arada bir ben yanında mıyım diye kontrol eder

cesine sağına soluna bakıyordu, "Warhol'un söylediği gibi 15 dakika ona yetmezdi, çok daha 

derin bir iz bırakmalıydı, insanlar ondan korkmalı ve bu yüzden saygı ve hayranlık duymalı

lardı, bütün dünyaya kendini ispatlamalıydı, adını belleklere kazımalıydı, yalnızlığının, aşağı

lanmışlığının, kırılmış gururunun öcünü almaktı bütün amacı . Herkes zekası ve inceliği 

önünde boyun eğmeliydi, teknoloji ya da insanlık umurunda değildL .. tam bir entelektüeldi, 

anlıyor musun, ama ben asla onun gibi olmadım , olamazdım ... benim hiçbir zaman bir hare

ket planım olmadı ben ... ben hiçbir zaman kendimden emin olmadım." Boşalan düşünce ve 

duygularına bir biçim vermek istercesine bir an durakladı, uzun zamandır onun bu kadar iç

ten konuştuğuna şahit olmamıştım o yüzden hiçbir şey söylemeden, uysalca yanından yü

rümeye devam ettim. "Ben kızmıştım, kendi aşağılık durumuma, dünyaya, herkese ve her 

şeye; sadece kızgındım ben. istediğim tek şey o ' yürekliliği' göstermekti, böylece anlaya

caktım bitlerden miydim, Napoleon'lardan mıydım? Bir şeyler biliyorum artık, o suçu nasıl 

UNABOMBER'ln FBI tarafından çizilmiş robot resmi. 
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ve niye işlediğimi biliyorum. Suçlu olduğumu, isyankar bir bit olduğumu biliyorum ve biliyor 

musun daha da önemlisi, hepimizin suçlu olduğumuzu biliyorum, insanın kendi pisliğini, ye

nilgilerini, acılarını da sahiplenip sevebilmesinin güvenilecek tek YOlolduğunu; ancak bu 

noktadan çıkarak gerçekten bir iz bırakılabileceğimi anladım artık. Masumiyeti, dostluğu, 

hayal gücünü, akıı oyunlarını savunmak gerekir tabi ki, ama madalyonun öteki tarafını, sa

natın suçla ve karanlıkla ilişkisini, ezilmiş, yalnız kalabalıkların hayal kırıklıklarını, tutkulu 

edimleri, sivri köşeleri de hesaba katmak gerekir. Hatta, gerçekte hayal gücü tam bu nokta

da kendini göstermelidir. Çıkışsızlıkları, acıyı, insan ruhunun yarılmalarını, aşırılıkları, bir 

başkasını ancak hayal ederek anlayabilir insan. Eğer sanat bize bir şeyler söylemek istiyor

sa önce kendini övmeyi, huzurlu ve güvenli koltuğunda düşüncelere dalmayı bırakması ge

rekir, yüreğini açmalıdır bize, beceriksizlikten, yeteneksizlikten, aptal konumuna düşmekten 

korkmamalıdır. Sterilliği kendine kalkan yapmamalı, bütün değer yargılarından sıyrılmalı, 

aşağılık, kaba saba, salya sümük bir yaratık olmalıdır belki de ... yeter ki açsın bize yüreğini 

sanatçı. Öyle açsın ki; nefret sevgi olsun, cerahat yaşam pınarı olsun, korku dostluk olsun, 

şimdi, burada, kendisini anlatsın bize, o anı anlatsın, bir şey düşünmeden, sonrasını, başını 

sonunu bilmeden yapsın .. Ancak bu şekilde bizimle ilişkiye geçebilir, yaşamı açacak, kelime-

. lere sığmayan bir gerçeği önümüze ancak bu şekilde serebilir. Aslında sanatçı, toplumda 

açıktan açığa ya da gizliden gizliye, en çok husumet duyulan kişidir biliyor musun, duyul

malıdır da, çünkü gündelik hayatlarımızın köşesinde bucağında kalan her hangi bir gerçeğin 

ortaya çıkması, onun, gün ışığında damdazlak görülmesi insanları utandırır, gücendirir, onla

rı suçlu, aşağılık yaratıklar haline getirir. işte "dostça husumet" ancak böyle bir gerçeğin 

çevresinde filizlenebilir. Bütün bunların olması için kişinin Napoleon'luktan vazgeçmesi, di

ğer bitleri hayal eden bir bit olması gerekir, bitler arasında bir bit olmalıdır, hem de en ala

sından aşağılık bir bit!" 

Yüzündeki, tam olarak gülümseme denemeyecek gerilmeyi anlatmak için kendimi oldukça 

zorlamam gerek, şöyle tarif edebilirim ancak: neşeli, acı, coşkulu ve ürkünç. Bu garip gü

lümsemeden sonra aramızda uzun bir sessizlik oldu. Ne diyeceğimi bilemiyordum, ama içi

me bir şeyler yerleşiyordu, sağlam ve doyurucu bir şeyler. Orada ne kadar durduğumuzu ya 

da durduğumu da bilmiyorum, kafamı kaldırdığımda yanımda yoktu. Ama içimde nedenini 

kavrayamadığım bir olgunluk ve neşe vardı. Pembe evler, zayıf ve yanlış temeller üzerine 

inşa edilmiş bir uygarlık gibi, küçücük bir darbede yıkılıp gitmişlerdi, fakat Ras'ın içime bı

raktığı şeyi bu sayfaları yazarken hala taşıyorum ve sanırım hayatım boyunca da taşıyaca

ğım* .• 

· Okuyucudan, Suç ve Ceza 'yı okuduğunu ve. Raskolnikov'u tanıdığını , Theodore Kaczinski 'nin hikayesini bi/d i ğ i n i 

va rsaydığım için özür di/emek isterim. 
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