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MELİS GOLAR : Arkabahçe sergisinin oluşum sürecinden ve kapsamından bize biraz 
bahsedebilir  misiniz?

BEDRİ BAYKAM : Arkabahçe aslında Tarihin Röntgencisi serisinin devamı niteliğinde. 
Arkabahçe serisinden sonra yaptığım resimler ise, bu iki seri ile yine bağlantılı ama 
biraz daha farklı bir yerde. Oluşum süreci Tarihin Röntgencisi’nden başlayarak 
Arkabahçe'den geçip bu yıl yaptığım son yapıtlara kadar gelen birbirine bağlantılı, 
bir labirentin içinde birbirine açılan kapılarla geçiş imkanı veren farklı ama benzer iç 
dünya izdüşümleri bunlar. Ben bir şekilde sürekli olarak tarihle oynuyorum. Klasik 
sanat tarihi, modern veya çağdaş sanat tarihi... Bütün konuların içine girip 
çıkıyorum; bütün ustalara gönderme yapabiliyorum; her biriyle düşünsel flörte veya 
işbirliklerine girebiliyorum. Ayrıca kendi geçmiş serilerimle de sürekli iletişim 
halindeyim. Gerçek Sahteler, Dişi Entrikalar, Atlar ve İkonlar serilerime ya da çok 
daha gerilere giderek Yeni Dışavurumcu dönemime referans yapabiliyorum. Hatta 
atölyemle ilişkilerim ve boya ile olan özel bağımı da eklemem lazım. Geçmiş 
dönemlerime ait her stil, her ikonografi parçası, bu yapıtlarda doğal olarak yerini 
alabiliyor. Bu kimi zaman beni çok etkileyen bir başyapıtın kesiti veya 
kompozisyonu, kimi zaman ilk defa 35 yıl önce kullandığım kırık aynalar, kimi 
zaman kumaşlar veya bir hayvan ölüsü olabiliyor. Bunun sonu yok. Tuallerimde 
istediğim her şeyi kullanabileceğim bir olgunluğa geçtiğimi söyleyebilirim. Zaten 
oluşturduğum sözlükte de kimse bunun hiç bir noktasını yadırgamıyor artık. İlginç 
bir şekilde kullandığım o kadar farklı teknik malzeme ve başka “şeyler”, o yüzey 
üzerinde birbiriyle tam bir kaynaşmaya giriyor. İster uyum, ister aykırılık üzerinden 
olsun, sonunda anlaşıyorlar. Graffitiler, kolajlar, baskılar, nesneler, atölyemin 
artıkları gibi sayısız farklılığın yanı sıra, boyayı değişik kullanış biçimlerimin her 
biri, bu görsel şölende yerini alabiliyor: dripler, ağır kalın boyalar, saydam akıtmalar 
gibi... Hayatımın her döneminde benim yapıtlarıma sızan özellikler, artık 
DNAlarıma girmiş sağlam birer veri olarak her an yeni bir işimde yerlerini 
alabiliyorlar. Tabii bir de yapıtın içeriği ile ilgili bir sentez var. Her bir resmin kendi 
kurgusu, tetikleyici ana fikri var. Bu bazen yapıt şekillenmeden aklıma gelir, bazen 
yapıt oluşurken gelişir. Sonuçta ister erotik, ister sanat tarihsel, ister politik, ister 
soyut olsun. Her bir resmin bölgesine, çekim alanına girdiği özel bir frekans vardır. 
Bunlardan da, yapıtın organik dokusal-boyasal özelliklerinin ötesinde kalıcı ve öne 
çıkan içerikler, temalar, başlıklar ve beni çok iyi temsil eden hatta kariyerimi 
taşıyabilecek tekil öznel yapıtlar doğuyor.                           

M.G. : Sizce bugün Türkiye’de güncel sanatın avantaj ve dezavantajları nedir? Bir 
röportajınızda; “Tuali bırakmadım, dikdörtgen üzerinde farklılıklar denemeyi de 
bırakmadım” diyorsunuz ve soylu malzemenin demode bir seçim olduğunu 
düşünenlere de sitem ediyorsunuz. Sizin kendine mahsus duruşunuz güncel sanatın 
problemlerinin tam içinde durmazken, dışında da kalmıyor.  

B.B. : Bakın ben artık 60. yılımın içindeyim. Biraz daha rahat konuşma imkanı 
getiriyor bu bana. Biraz daha bağımsızlık kazandırıyor. İsteyen ret veya inkar 
etmeyi deneyebilir ama ne var ki her şey ortada. Bundan 30 yıl önce ilk İstanbul 
Bienali’nde “Live Art” (yaşayan sanat) adını vererek başlattığım yeni yaklaşım ve 
ardından gelen dev kişisel sergilerimde salona taşıdığım yeniliklerle, bugün 
sanatçıların, galericilerin “güncel sanat” adını verdikleri her şeyi geri dönülmez bir 
kar topu olarak başlatan benim. Bundan 30 yıl önce o sergide mekan düzenlemeleri 
vardı, izleyiciyi yapıtın içine çeken “Referandum Kutusu” gibi bir kurgum vardı, 
neon yazılarım vardı, kokular, tadına bakılacak şeyler, canlı kanaryalar, önünden 

bir küçük şelale akıttığım dev resimler vardı (bugün İstanbul Modern 
Koleksiyonunda olan “Ingres-Gerome, Burası Benim Hamamım”). Hem de 
önünde özel yapılmış bir havuz ve bir devri-daim tulumbasıyla! Kubilay 
Odası’nda yerde cansız yatan kafası kesilmiş teğmen  Kubilay vardı, aynı odanın 
duvarlarında dönemin gazetelerinden kupürler, kumlar, silahlar, sesler, cansız 
mankenler, gizli ses kayıtları vardı. Beş duyuya hitap eden Live Art yaklaşımımın 
teorisini açıklayan broşürümde sanatın artık yalnız nasıl multi-disipliner bir 
bütünleşmeye giderek gelişeceğini, resim, fotoğraf, tiyatro, heykel, nesne gibi 
ayrımlar yapılamayacağını sanat tarihsel çözümlemeleriyle anlatıyordum. Neden 
bunu size özetliyorum? Çünkü o dönemde tual dışı işler vardı, ama bunlar daha 
minimal veya kavramsal mekan düzenlemeleri, heykel veya benzeri işler olsa da, 
sonuçta alışılmış malzemelerden üretilmiş işlerdi. 1. İstanbul Bienali’nde benim 
yaptığım o ana kadar görülmemiş, duyulmamış bir olaydı. Sergi salonunda 
açtığım devrim kapısı, tüm polemikleri beraberinde getirdi. Mesela rahmetli 
Sezer Tansuğ, sanatım hakkında alaycı ama son derece sert ve acımasız şeyler 
kaleme aldı. Ama bunlar benim özgüvenimi bir gram sarsmadı. Ben ne yaptığımı, 
nereye gittiğimi çok iyi biliyordum. Hatta daha sonra aradan fazla zaman 
geçmeden kendisine ambargo da koymadan aramızı normalleştirdim. Başka bir 
insan bunu  “casus belli” olarak kabul ederdi. Yani savaş nedeni olarak görürdü! 
Ben ise getirdiğim yenilikler dizisinin gençleri ne kadar heyecanlandırdığını 
görüp, Tansuğ’nun veya benzer tepki veren bazı diğer sanat yazarlarının olsa olsa 
zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyordum. “Evet yani?” diyeceksiniz...Yanisi 
şu: Bugün “güncel sanat” dediğiniz her şey, siyasete, erotizme, günlük politikaya 
değerek ve izleyiciyi de içine katarak o yıl başladı ve yarattığı Tsunami 
dalgalarıyla Türk çağdaş sanat ortamını derinden etkiledi. Bu dediğim tarihten 5 
sene kadar önce, 1982-83 yıllarında, o kış üst üste Ankara ve İstanbul’da açtığım 
sergilerle, tuale kesinlikle uçuk kaçık yenilikler getirmiştim. Türkiye Yeni 
Dışavurumculuğu ilk defa duymuş, ilk defa görmüştü. Zaten o andan itibaren, 
Türk çağdaş sanat ortamında, ilk defa batı ile eşzamanlı olarak bir akımın 
tartışılması yaşanmaya başlamıştı. Bundan önce ne 1860 imzalı Empresyonist, ne 
1890 imzalı Dışavurumcu, ne 1907 imzalı Kübist resimlerimiz, ne 1915 imzalı 
Kandinskyvari soyutlarımız, ne 1923 imzalı Sürrealist resimlerimiz, ne de mesela 
1962 tarihli Pop Art eserlerimiz vardı. Ama mesela 1981 tarihli “Fahişenin Odası” 
başlıklı yapıtımla, tam zamanında, akımın adı daha sonradan konulmuş Yeni 
Dışavurumcu resimlerimiz olmuştu. Bu batı sanat tarihiyle çağdaş anlamda 
yolumuzun ilk kesişmesiydi. O kesişme de, daha sonra Özalizm’in kapıları dış 
ticarete ve iletişime açmasıyla, bugüne kadar gelişerek ve artarak sürdü. İşte 
şimdi bu tarihten 5 sene sonra, 1987’de, bu sefer tual dışında bambaşka kapılar 
açmıştım. Türkiye bunu dev bir şok olarak yaşadı. Birinci yeni dışavurumcu 
çıkıştan bile çok daha dehşet verici bir çıkış olmuştu bu. Yüzeyin ötesinde yeni 
bir “canlı”  dünya kuruluyordu. Çağdaş sanatın siyasete, erotizme, izleyici 
katılımına veya mizaha açık yönleri Kurulmuştu. İşte bugünün güncel sanatının 
doğrudan atası bu işler. Bu arada unutmayalım ki, “güncel sanat-çağdaş sanat diye 
bir ayrım dünyada yok. Bunun adı “Contemporary Art”. Benim Livart’ım, 
Contemporary art’ın içinde bir açılımdı. Dolayısıyla siz şimdi bana “Sizin 
kendine mahsus duruşunuz güncel sanatın problemlerinin tam içinde durmazken, 
dışında da kalmıyor” dediğinizde, ben de sükunetle diyorum ki, o problemler 
benim dünyamın dışında pek duramazlar, çünkü o alanı net olarak 1987’de ben 
doğurdum. Zaten bu dediğim de tarih içinde somut olarak kayıtlı ve o günleri 
yaşayan on binlerce insan açısından bilindik gerçekler.
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M.G. : Geçtiğimiz dönemde, Şubat ayında İstanbul’da gerçekleşen ilk Arkabahçe 
sergisini “Türk sanatından çıktım” diyen ve modaya ayak uydurduğunu düşünen 
koleksiyonerlere ithaf etmiştiniz. Başka bir röportajınızda ise koleksiyonerlik ile 
toplayıcılık arasındaki farktan bahsediyorsunuz. Kısacası sanat piyasasında 
yolunda gitmeyen durumlara karşı tepkileriniz var. Bu çerçevede galerilere düşen 
görevler nelerdir?

B.B. : Koleksiyonerlere düşen bir çok sorumluluk var. Önce kendilerine ve 
ailelerine, ardından sanatçılara ve sanata karşı... Türkiye’de koleksiyonerler, 
önemli sanat tarihçileri veya kendi kalplerini dinleyerek kalıcı bir koleksiyon 
oluşturacaklarına, müzayedelerde buldukları “herhangi” bir ucuz işler yumağını 
satın alarak iyi bir alış veriş yaptıklarını sanıyorlar. Halbuki önemli olan 
koleksiyonerin kendi kimliğini, zevkini, araştırmalarını yansıtan işlere göre 
koleksiyonunu oluşturması. Bir yapıtın ucuz olması, onun satın alınabilir, satın 
alınması gereken bir iş olduğu anlamına gelmez. Maalesef Türkiye’de kendisini 
koleksiyoner zanneden insanların yüzde sekseni, müzayedeciler tarafından beyni 
ve sanata ayırdığı bütçesi rehin alınmış insanlar. Onlara kızmaktan çok onlara 
acıyorum. Özgüveni olmayan insanlar olarak cehaletlerini bu sahte piyasa 
yöneticilerine pas pas yapıyorlar. Bir yıldır tekrarladığım bir şey var ve buna çok 
inanıyorum: Bundan 20-30 yıl önce evdeki kanepelerine göre resim almaya çalışan 
insanları özleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Onlar bile hiç olmazsa içinde 
severek yaşanacakları ortam yaratmaya çalışıyorlardı. Şimdikilerin çoğunluğu ise, 
hiçbir şey anlamadıkları, kendilerinden bir şey katmadıkları bir alana sözde 
yatırım açlığıyla dalıyorlar. Halbuki sanat uzun vadede en iyi yatırım olabilir, onda 
da inanarak ve hatta aşık olarak seçip aldığınız işlerle bu gerçekleşir. Sahte 
danışmanların spekülatif amaçlarla yaptıkları yönlendirmelerle Şişhane’den öteye 
geçemezsiniz. Gerçek koleksiyoner aldığı her yeni yapıtla gelişen kendi büyük 
resmini çizer bir yandan. Bizim koleksiyonerlerin son iki yılda öne çıkan yabancı 
hayranlıkları hakkında geçtiğimiz bir yıl içinde bir çok yayın, toplantı ve panel 
yaptık. Bunlar kesinlikle etkili oldu. “Ben artık Türk sanatından çıktım” diye hava 
atan ve etrafta ukalaca bu teslimiyetçi kolonyalizm ürünü utanılası lafları bırakan 
koleksiyoner pek kalmadı. Hepsi ikna olmasa bile, en azından artık yüzleri kızardı, 
utanmayı başardılar. Resme yalnız bir yatırım ya da dekor, ya da “name dropping” 
(ortalığa ünlü isimi saçma) olarak bakan ve batı hayranlığına -özür dilerim- 
asalakça teslim olmuş başka hiçbir ülkede rastlamamıştım. Böyle bir ortamda 
galerilere düşen çok görev var! Mesela müzayedelerin oluşturduğu o sanatçıları 
korkunç şekilde ezen yüzsüz ortama karşı bir güç birliği oluşturmak. 
Koleksiyonerler ve sanatçılar arasında bir köprü kurmak ve her sanatçının gerçek 
anlamda yapıtlarının içeriğini, özünü aktarmak. 

M.G. : Görsel üretiminizi; katıldığınız konferanslar, yayınladığınız kataloglar, 
metinler, köşe yazıları gibi pek çok farklı yönden de zenginleştiriyorsunuz. Bu çok 
yönlülük bazen eleştirilmenize de sebep olabiliyor. Beral Madra bir makalesinde 
“Onun sürekli gündemde kalmasına neden olan bu çok yönlü eylem/üretim, “kendini 
her yönde kanıtlamak/ göstermek” gibi sığ bir yargıyı hak etmeyecek kadar 
karmaşıktır” diyerek savunuyor. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 
çok yönlü olma durumu, yani her şeye hakim olmak, çıkılmaz engeller ve tabuları 
beraberinde getirmez mi?

B.B. : Yine sansürsüz konuşalım mı? Bakın benim eleştirildiğimi söylediğiniz 
sorunuzda... Çok yönlülüğüme bakalım: dikkat çekmek için meclisin önünde 
soyunmuş muyum ya da ünlü rock starlarla uyuşturucu partisine mi katılmışım? 
Ben de terzilik bilirim deyip birinin göğsünden çengelli iğne mi geçirmişim? 
Benim yaptıklarımı anlamak, benimle uğraşmaktan uyuyamayanların altından 
kalkabilecekleri şeyler değil. 30 yıldır her gün dedikodumu yaparak yaşayanlar, 
bunlar için harcadıkları enerji ve zamanın onda birinde kendi işlerini yapsalardı, 
isimleri de üretimleri de farklı bir yerde olabilirdi. Saydığımız şeylerin ne 
olduğunu düşünürseniz, her birinin yüz binlerce saat entelektüel emek, okuma, 
düşünme, iç muhasebe yapma, plan ve strateji oluşturma, varsa yol arkadaşlarınla 
toplantılar yapma gibi yükümlülükler getirdiğini görürsünüz. Zaten sonuçları da 
ortada: Maymunların Resmi Yapma Hakkı, Kemik, BinYıl Kırılması, Otobiyografi 
gibi kitapları bırakın yazmayı, kurgusunu/kapsama alanını ve katmanlı düşünce 
zincirli içeriklerini anlamaktan yoksun insanların dedikodu ile birbirlerini 
rahatlamalarına alışığım. Türk çağdaş sanat ortamı hep böyle yürümüştür. 
Ben günde 21 saat çalışırım ama başkaları sadece konuşur! Benim ise kimsenin 
dedikodusunu yapmaya ne ilgim, ne de vaktim var. Sonuçta onlar “bu adam niye 
bunları yapıyor ki” derken, ben Türk çağdaş sanatının, çağdaş Türk insanının 
ülkemizde ve dünyada önünü açacak çözümlemeleri, teorileri, duvar yıkmalarını, 
onların ve çocuklarının hayatını yaşanabilir hale getirmek için ortaya dökmekle 
vaktimi geçiriyorum. Bunu yaparken onlardan teşekkür beklemiyorum. İtiraf 
edeyim eskiden “...ama çelme takmalarını da  beklemiyorum” derdim şimdi artık 
buda konumuz dışında. Çünkü artık çelmeyi takacaklarını da biliyorum. Bunun 
üstüne bir de siyasete girersek kafalar tam karışacak. Çünkü Türkiye için yazdığım 
kitaplar ve makaleler ortada. Bu karmakarışık siyasi ortamda 40 yıldır her dediğim 
çıkmış! 13 yıl önce CHP genel başkanlığını almak üzere olduğumu gören egemen 
güçler, çareyi masayı devirmek de bulmuş. Her televizyon tartışmasında 30 yıldır 
yobazlarla, bölücülerle kora kor mücadele etmişim, bunun bedelini tüm iç 
organlarım parçalanarak ödemişim. Ve ondan sonra bile ne duymuşum biliyor 
musunuz? Ben meğer azıcık bacağımdan yaralanıp sonra şov yapmışım! Fakat ne 
şansızlık ki ameliyatımı yapan İsmail Hamzaoğlu’nda 5 saat süren ve göğüs kafesim 
açılarak yapılan o ameliyatın tüm şeması ve detayları mevcut. Demokrasiyi, laikliği 
ve İnsanlık Anıtı’nı korumak için canını vermek üzere olan ve hayatı direkten dönen 
bir insanın bu anını bile dedikodu konusu yapan çok kişi oldu. Bunların kimisi 
Twitter üstünden hakaret eden üç sokak çocuğu, kimisi de maalesef sözde “okul 
arkadaşım/ünlü sanatçı” (!). Ne ilginçtir ki yüzleri kızarmıyor. Onların çocukları ve 
torunları zaten benim yaptıklarımın arkeolojik kazısını da, filmlerini de gelecek 
kuşaklara aktarılmalarını da zaten yapacaklar, onlara şimdiden teşekkür ederim. Bir 
de onlar için en acıklı haberi vereyim: bu dünyada vaktim yeterse, onların kulak 
dolgunluğuyla, dedikodulardan bildikleri Türkiye’nin siyasi tarihini toptan İngilizce 
olarak yazıyorum. Dedikodudan fırsatları kalırsa yaşadıkları ülkenin derin tarihine 
inebilecekler. Geriye ne kalıyor? Benim açımdan en keyifli hobilerim haline gelmiş 
olan yaptığım sporlar: tenis ve futbol. Bir de bu konuda yazdığım yazılar. Tenis 
yazıyorum medyada, ama şunu bilsinler ki maalesef orada da eski milli tenisçiyim. 
Gelip şampiyonluklarımı, kupalarımı etüd edebilirler.  Futbolda da üç yaşından beri 
Fenerbahçe tarihinin eksperiyim. Yoksa kimse Türkiye’nin en tartışmalı alanında, 
yıllardır içi kanayan futbol kulübünün televizyonunda bırakın 12 yılı, 12 dakika 
konuşturulmaz!
Rahmetli babamın Fransız bir arkadaşıyla yaptığı sohbetlerinde vurguladığı gibi, 
“yaşam çok kısa ve çok pahalıdır”. Bu nedenle yapılan her şey çok iyi yapılmayı hak 
eder. Uzun lafın kısası, yazdığım 27 kitabı okuyarak yola başlasınlar, orada çelişki 
veya hatalar arasınlar, bu bile yöntem olarak çok yorucu olsa da, en azından iyi bir 
eğitim olur.  Bir kitap onbin saatte yazılır, okumayan biri 15 saniyede burun kıvırır.

M.G. : Cesaretli olmak piyasanın isteklerine karşı çıkarak, inandığını peşinden 
gitmenin sabrına ve getirdiği başarıya inanıyorsunuz. Bugünün bakış açısıyla genç 
sanatçılara neler önerirsiniz?

B.B. : 20 yıl kadar önce Boğaziçi Üniversitesi’nde bambaşka bir daldan mezun 
olmuş genç bir kız, benimle görüşmek isteyip, sanat kulübünde işler ürettiğini, bir 
sergide bunların hepsinin satıldığını ve artık mühendisliği bırakıp sırf sanat 
yaparak yaşayacağını gururla söyleyip, bana resimlerini gösterdikten sonra 
kendisini alkışlayıp yüreklendirmemi bekliyordu. Gösterdiği resimler ise dekoratif 
ağırlıklı, belki kitsch tanımlamasından çok az hallice sonuçlardı. “Serginin hepsini 
sattıysan korkarak kenara çekilip düşünmen lazım” dedim. “Kara kara düşünmen 
lazım, ‘ben nerede hata yaptım da bu kadar sanat kültürü olmayan insanlar topluca 
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işlerimi sevebildiler?’ diye kendin hakkında ağır bir şüpheye düşmen lazım!” 
dedim. Bozuldu, hatta bombok oldu. İçinden bana kızdı. Kendi çevre piyasası bu 
işleri talep ettiğine göre bunlar mükemmel işlerdi onun için. Randevumuzdan 
dağılmış olarak ayrıldı. Bu belki abartılı bir yaşanmış örnek ama aslında bugün 
genç sanatçıların yaşadıkları da çok farklı değil. Piyasanın vasat altı zevkinin 
doğrultusunda işler üreterek sanat yapan bir genç, kendini kandırarak tatmin 
edebilir. Ama asla kalıcı bir avangard sanatçı olarak kayda geçmez, sanat tarihine 
kalmaz. 1982 Ankara ve 1983 İstanbul sergilerimden başlayarak en az 3-5 yıl sanat 
ortamı bile “böyle resim olur mu?” diye önce alay etti sonra arkamdan konuştu. 
Ardından kendi resimleri de yavaş yavaş değişti. İster bilinçli, ister bilinçaltı. Risk 
almayan sanatçı bilinen bölgelerde güzel işler yapabilir. Ama bir Pollock olamaz. 
Kooning olamaz. Picasso olamaz. Munch olamaz. Schnabel olamaz. Çok iyi satsa 
bile... Sanat tarihi yaptığı işin bedelini ödeyen sanatçılarla doludur. Ama intiharla, 
ama açlıkla, ama ömür boyu savaşarak... Bir ormanda yol açanlar vardır. Bir de 
sinsice arkadan gelip o yolda ilerlemeye çalışanlar... Halkın sanatsal sığlığı ve 
ortamın kültürel cehaletine güvenerek...   

M.G. : Arkabahçe sizin kendi sanatsal üretiminizin arşivsel bir dokümantasyonu 
niteliğinde. Size ait arşivin serginin çok ötesinde bir kapsamda olduğunu biliyoruz. 
Arşiv konusu teknolojinin gelişimi ile de son yıllarda da gözle görülür bir ivme 
kazandı. Siz arşivinizi nasıl oluşturdunuz, arşivleme işine nasıl bakıyorsunuz? 

B.B. : Dediğiniz gibi, Arkabahçe benim bir çeşit görsel, düşünsel ve kronolojik 
arşivimin oluşturduğu kitapçıklardan meydana gelmiş gibi. Ben herhalde 
Türkiye’nin en arşivci insanlarından biriyim. Buna rağmen bu konuda kendimden 
mutlu muyum? Hayır. Ama yine de biliyorum ki, sayısız insan yine de bu konuda 
ben takdir eder. Arşiv odam bakıldığında dağınıktır, ama yine de her yılın basın 
dosyası, iç-dış basın, fotoğraflar, el yazmaları, belgeler, hatıralar... Hepsi, 
çoğunlukla ayrıdır. Zaten elimde o olağandışı bilgiler olmasaydı, “Harika Çocuk” 
ve “Sonsuz Okyanus” gibi son derece detaylı otobiyografik kitaplar ortaya 
çıkamazdı. İnanın, “tüfek icat oldu, mertlik bozuldu” derler ya, işte aynen o 
durumdayız. Dijital fotoğrafın ortaya çıkmasıyla, fotoğraf arşivimiz zora girdi. 
Eskisi gibi dosyalar değil, artık her 3-5-10 yılda saklanma yöntemi değişebilen, 
teknoloji nedeniyle her an kazaya uğrayabilecek kaprisli bir alan var artık 
karşımızda. Başa gelen çekilir diyerek devam ediyoruz yola... Mesela bir kız 
arkadaşımın yastığımın başına bıraktığı bir not, Amerika’dan legal bir evrak, 
babamın bir mektubu, bir kitabın oluşum notları, tartışmaları, tv tartışmaları, 
evrakları... Hepsi saklanır...

M.G. : Arkabahçe kataloğunda da bahsedildiği gibi, açtığınız sergiler dönemsel 
olarak bir siyaset bir sanat tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Bu akış fark edilebilir 
biçimde bir dalgalanma gösteriyor. Arkabahçe izleyiciyi bütün bu bahsedilen 
dönemlerin, stillerin sentezini yapan bir bahçeye davet ediyor gibi. “Sanatçının İç 
Organ Röntgeni” de size dair kişisel ögeleri paylaşırken, “Boy Georges ‘Homage 
to Braque” ‘ın eski ustalara referans verdiğini görüyoruz veya  “Sessiz yürüyüşlere 
polis dayağı” siyasi bir tavır var. Bir sonraki üretiminizin hangi sınırları 
zorlayacağını merak uyandırıyor. Bu sergideki bir aradalık bir sonraki sergide 
nereye evrilir?
 
B.B. : Evet siyasi ve sanatsal sergiler birbirini takip ediyor, bazen  2-3 yıl arayla. 
Mesela 2 yıl sonra bir siyasi sergi düşünüyorum yine. Bu arada daha önceki 
sergilerin yan gelişme kolları, “ramification”ları oluyor. Mesela eski ustalara 
referans yaptığım “Gerçek Sahteler” resimleri, belirli uzantılarıyla “Tarihin 
Röntgencisi”nde de vardı. Bir de o düşüncenin içinden “be my guest” uzantısı çıktı. 
Mesela Boy Georges resmimde, Georges Braque’ın 1907’de yaptığı bir kadın 
figürünü kendi resmime, kendi dünyama monte edip, onu kendi ikonografimle 
kuşatıyorum. Keza bir Braque figürünü kendi dünyama transfer ettiğim “Dalgalar 
Arasındaki Kadın” resmi... Benzer bir şekilde “Arkabahçe” serisi de, kendi içinde 
gelişiyor, boyut atlıyor. Mesela videolu “Farklı Bir Cennet’e Yolculuk” ve “Madame 
Claude’un Yerinde” işlerini buna örnek verebilirim. Bu arada kafamı kurcalayan, 
belki hiç bir zaman çözemeyeceğim, farklı boyutlarda çıkışlar da var, üzerine 
düşünüp bir fizik problemini içgüdüsel yöntemlerle çözmeye çalıştığım daha soyut 
alanlar da var. Şu anda bahsetmek bile bana neredeyse saçma geliyor, çünkü foetus 
durumunda henüz. Ama zaten sanatta her şey böyle başlar. Benim kendime 
koyduğum ortamın anahtarı çok sade: her şeye ve kendi yeniliklerime açık olmak, 
labirentte yeni kapılar itmekten korkmamak. Herhalde 1982’de genç bir sanatçı 
olarak yazdığım Manifesto’daki iddiamı tutabildim. Kendimi tekrarlamadan 
yaptığım onca farklı işe rağmen, herkes uzaktan da olsa her resmime bakıp, “bu 
Bedri” diyebiliyor. Bu da çok önemli bir sonuç. Düşünsenize, hem her yapıt imzamı 
taşıyor ilk bakışta, hem de ben tamamen özgürüm! İster figür, ister soyut, ister 
graffiti, ister video, ister mekan düzenlemesi, ister performans, ister film... Her şeyi 
yapma özgürlüğüm var! Bu serbest sözlük, herhalde kariyerimin en güzel sonucu ve 
dünyada fazla sanatçının ulaşabildiği bir sonuç değil. Belki aklıma Picabia, Polke,  
biraz da Martial Raysse ve Schnabel geliyor.

Farklı Cennete Sonsuz Yolculuk Timeless Journey to an Odd Heaven, 2016
tuval üzerine karışık teknik mixed media on canvas
154 x 228 cm



Sanatçının Iç Organ Röntgeni Internal X-Ray of the Artist, 2014
tuval üzerine karışık teknik mixed media on canvas

190 x 150 cm

Backyard
MELİS GOLAR : Can you tell us about the production process and concept of the Backyard 
exhibition?

BEDRİ BAYKAM : Backyard is a follow up exhibition to The Voyeur of History painting 
series. The more recent paintings I did after the Backyard series, they are associated 
with these two shows but standing slightly distinctive from both. The emerging 
process, starting from The Voyeur of History passing through the Backyard and 
reaching today’s latest works of mine, are the result of an interconnected projection 
of a similar inner world which is like a labyrinth that has openings door to door 
within each other. Similarly I continuously play with history. Classical art history, 
modern art or contemporary art… I go in and out of all of these subjects; sometimes 
I refer to the masters of art; even; I can attempt intellectual flirts and collaborations 
with each of them. Moreover, I am still keeping my connection with my former 
work’s series. Real Fakes, Girly Plots, Horses and Icons or series going back a little 
more to my past, referring for instance sometimes to my neo-expressionist period. I 
must even add my special association with my studio and the exclusive bond 
between the paint and me.  Any style belonging to my past, any iconographic piece 
can find its place naturally in these art works. These can be reflected as an 
intersection I can borrow from any masterpiece or composition, at times broken 
mirrors that I have used 35 years ago for the first time, others even fabrics I have 
been using or dead animals. There is no end. I can also say that, I evolved to such a 
maturity level that I could use anything I want on my canvas. Besides, nobody finds 
any strangeness in this dictionary, which was slowly built by me over the years. 
Interestingly enough, the variety of technics and materials and “other” things find 
themselves completely unified on that surface.  Either in cohesiveness or in contrast, 
they sort of get along well with each other at the end. Graffiti, collages, prints, 
objects, even the wastes of my studio; alongside all this countless diversity, each 
single one of my different implementations of the paint such as; drips, heavy thick 
paints, transparent layers or drips play apart in this visual feast…The 
characteristics diffused into my works throughout my life, can emerge suddenly any 
time in my new works like a strong data instilled into my DNA. Indeed, the context 
of each work has got a synthesis within itself. Each work has its own setup, and 
triggering main idea. This sometimes occurs in my mind before I even start a work, 
or it takes a form sometimes during the development while the work is composed. At 
the end; either, erotic, art historical, political or abstract, every painting has a 
special frequency entering an area or a field of attraction. From all that, beyond the 
organic-textural and painterly notions of the work, permanent and prominent 
contents, contexts, titles and singular subjective works that have the capacity to 
represent me or even carry my whole career, emerge.

M.G. : What do you think about the advantages and disadvantages of Turkey’s 
contemporary art today? In an interview you say that “I never quit working on 
canvas and trying variations on the rectangular surface” and to people who find 
this choice of traditional material usage old- fashioned. While your own very 
special way of being in the art world does not really stand within the problems of 
“today’s art” (güncel sanat in Turkish), it’s also not out of it.

B.B. : I am in my 60th year in my life… That enables me to speak up in ease. It gives 
me more independence. Whoever wants it, can deny or reject but everything is so 
obvious. 30 years back from today, at the first İstanbul Biennial, the new approach 
labeled “livart” that I had started and later developed in my large scale solo 
political and erotic art shows, was undeniably the initiator of what some of today’s 
artists call “today’s art (güncel sanat in Turkish). 30 years ago in that exhibition 
there were site specific installations, a construction called  “The Referendum Box” 
which was calling the spectator into the work, neon writings, scents, tasting, 
alive-canaries, enormous paintings draining a waterfall inside (Today İstanbul 
Modern collection has “Ingres-Gerome, This is My Bath”) With a special made 
temporary pool placed in the Hamam and a water pump! İn Kubilay’s Room there 
was the Kubilay lying beheaded on the ground. (Turkish soldier killed by Islamist 
extremists in 1930, in an Islamist upraise in Menemen near İzmir) At the same room 
on the walls; there were newspaper clippings, sand, weapons, sounds, human 
mannequins, secret voice recordings. Inside the brochure in which I was explaining 
my theory of “Live Art” associated with an art historical analysis which is 
appealing to the 5 senses by explaining how art will evolve into a multidisciplinary 
field without separating painting, photo, theater, sculpture and objects. Why do I 
summarize this to you? At that time there were of course other artworks out of the 
canvas, but those were more minimal and conceptual site-specific installations. At 
the end those were sculptures or quasi sculpture and were created from common 
materials. What I have made in 1st İstanbul Biennale had never been seen or heard 
before. The revolutionary door, which I had opened in that exhibition hall, brought 
all the polemics together with it. For example, Sezer Tansuğ, had written a very 
harsh article about my art with an almost relentless and attitude. However, those 
never shook my self-confidence. I knew what I was doing, where I was going. In fact, 
without placing an embargo on each other, I initiated to transform this relation back 
into normal. Other people would have called a “casus belli” (a reason for war) I 
saw the excitement that young people felt from the innovative series that I had been 
doing and I was rather thinking that Tansuğ and other art critics who were reacting 
to my work, just needed more time. You would say “So what?”... So; today 
everything we name as “Today’s art” (Güncel sanat, a term invented by young 
 



critics and artists in the 90’s, while trying to differentiate themselves from 
Contemporary artists) and which I had labeled as live-art, touched upon politics, 
erotic, daily politics and started on that Biennale, affected Turkish contemporary 
art deeply like huge tsunami waves. 5 years before that, between 1982 - 1983, in 
the exhibitions I had opened in Ankara and İstanbul, I had brought an absolute 
“craziness” around the canvas. There, Turkey saw and heard the term 
neo-expressionism for the first time. From that moment on, for the first time one 
movement had about been argued simultaneously in the West and in the Turkish 
Contemporary scene. Before that day, in Turkey there had never been were an 
impressionist painting signed 1860, a cubist painting signed 1907, a Kandinsky 
abstraction signed 1915, a surrealist painting dated 1924, a pop art work signed 
1960. However, my artwork dated 1981 “The Prostitute’s Room” we finally had a 
neo-expressionist painting, even before the movement had a name. It was to come 
soon after. This was the first time that our roads had intersected for the first time 
with the West. That intersection evolved and gained a pace due to Özal’s era with 
openings on international trade and communication. Just five years after that 
date, in 1987, following all the free spirit I had managed to bring to the canvas’ 
surface, this time I opened completely different doors beyond the canvas. Turkey 
got shocked about it. This time it was an even more effective upraising than 
neo-expressionism. Beyond the surface, a whole live world was being constructed. 
Contemporary art’s links to politics, eroticism, viewer participation and humor 
was established. Today’s “güncel Sanat”’s ancestors were those works. By the 
way, we should not forget that there is no distinction between “güncel sanat and 
çağdaş sanat” (contemporary art) in the whole world and in English. All is called 
contemporary art. Live Art was an extension in contemporary art. When you raise 
this question to me, I answer in serenity and say that those problems cannot stay 
out of my world, because clearly I literally founded that field myself in 1987.  
Anyway those things are concretely registered within history and all of these are 
well known facts by tens of thousands of people who lived those days from inside…

M.G. : The last season on February when the first Backyard exhibition opened in 
İstanbul, you dedicated the exhibition to the collectors who were saying “I am out 
of Turkish art” and who Thought they fit into a kind of fashion. İn another 
interview, you are mentioning the difference between being collector and someone 
who just happens to gather some contemporary art. In short, you have reactions 
against the conditions that are not going well in the art market. In this framework, 
what can be the responsibilities of the galleries?

B.B. : There are many responsibilities bearing on the collectors’ shoulders. 
Primarily to themselves and their family and then to the artists and art… In 
Turkey, rather than creating a permanent collection by listening to the art 
historians or their own heart, the collectors believe that they make a good deal by 
purchasing “anything” from a ball of “cheaply priced” artworks of auction 
houses. Whereas the most crucial part is that, the collectors should build their 
collections reflecting their own identity, taste or field of research. The 
inexpensiveness of a work does not mean that that is purchasable or must be 
purchased. Sadly, the %80 of people who call themselves “collector”, are taken as 
hostage by the auction houses both in their brain and their budget reserved for the 
arts. More than being angry at them, I pity them. As people lacking 
self-confidence, they make all these fake “market directors” take advantage of 
their ignorance in the field of art. There is this thing I have been repeating for a 
year and I believe in this strongly:  I never would have guessed that I will miss the 
people who were buying art according to the color of their couches 20-30 years 
back from today. They were at least trying to create an atmosphere in which they 
can live indulging themselves in pleasure. Whereas today’s majority of buyers, are 
diving with a strange investment starvation into a field, which they can not 
comprehend, they don’t add something from themselves with an investment 
starvation where they do not comprehend, they do not add something from 
themselves. Whereas art can be the best investment in the long run, and even this 
only if you buy works by picking the ones you believe in or even you fall in love 
with. With the fake supervisors speculative aims and instructions, you cannot 
move beyond Şişhane!. On the one hand, the real collector draws, his own big 
painting with every single artwork he buys. We have organized within this last 
year, many panels, publications, meetings and talks on our collectors’ “out of the 
ordinary” admiration for foreign art. These were absolutely efficient. There are 
not much arrogant collectors left with a heavy tint of submissive colonialism, 
showing off and using shameless sentences like “I am out of Turkish art”. Not all 
of them were fully convinced but their faces at least turned pink or red, and they 
succeeded in getting embarrassed. I have never encountered in any country any 
group of collectors who have so stupidly surrendered to western admiration or 
seeing art only as an investment, or a decor, a name dropping opportunity. While 
in this environment, there are many obligations for the galleries! For instance, 
collaborating against the auction houses which are oppressing the artists shamefully,  

building a bridge between collectors and artists and conveying the real content and 
core of the works of the artists…

M.G. : You are enriching your visual production with the conferences you join, 
catalogues you publish, articles you write, columns on the newspapers you publish. 
This versatility, provokes criticisms directed to you. In an article Beral Madra defends 
you by saying "The reasons for his multi directional action/production allowing to be 
kept on the agenda continuously, are more complicated than a superficial fastly made 
judgment like saying 'trying to prove oneself on every direction/showing off'". How do 
you evaluate these critics? Do you think this versatile, having a command on 
everything bring dead ends and taboo along with it?

B.B. :  Shall we speak with no censorship again?. You say that I am criticized in your 
question. Let’s look first at my versatility: Did I undress to attract attention in front 
of the parliament or joined drug parties with rock stars? Did I try to imitate a fake 
tailor wounding people from their chest? It is not possible for people to overcome 
and understand what I have done, while they can’t even sleep because they are busy 
having nightmares about me!  If people, who have been talking behind me for 30 
years, would have done their own jobs instead, their names and productions could 
have been completely different. If you consider all, you will see that each of them 
brings hundreds of hours of responsibilities filled with readings, personal 
confrontations, planning, strategy, meeting with other co-partners. The results are 
obvious: I got used to people's confrontations through gossips, let alone their 
incapability of writing and understanding the extent and scope of layered chains of 
intellectual contents of books such as “Monkeys’ Right to Paint”, “The Bone”, “The 
Millenium Crack” or my autobiography. The Turkish contemporary art has 
unfortunately often moved along like that. I work 21 hours a day, the others only 
talk! I neither have the interest nor the time to gossip about others. While they have 
been asking "Why does this man do all these", I was spending my time on, the 
theories and wall breaking revolutionary analysis’ which opened Turkish people's 
eyes both in national and international scopes. I am not expecting any appreciation 
from them. I must confess, back then I was saying "...though I don’t expect to be 
tripped either" now this is also a dead sentence. Because now I know that they will 
trip up. If we start talking about politics the minds will get confused even more. 
Because the books and the articles I have written are apparent. What I have foreseen 
in 40 years exactly became true in this complex political environment. 13 years ago 
when I got closer to become the General President of CHP, (the Turkish social 
democrat main opposition Party) the sovereign powers resorted to turn upside down 
the game table. At every Tv discussions for 30 years, I fought hardly against 
disrupter bigots, and paid back with torn apart internal organs when as you know I 
got almost deadly stabbed from the back. Do you know what I have heard after that? 
Some poor people dared mentioning that I made a big “show” with in fact just a 
wounded leg. What an unlucky for them that I have in my hand all the scheme and 
details of my opened rib cage surgery by Dr. İsmail Hamzaoğlu which took almost 5 
hours. Many people rumored about a person who was about to sacrifice his life to 
protect democracy, secularism and the Monument of Humanity. Some of them were 
some street kids insulting me on Twitter, very trivial, some others were so-called "my 
own school friend/famous contemporary artist"(!) Interestingly they don’t even 
blush. Their children and grandchildren will do the archeological excavation of my 
works and transposing my films to the next generations anyway, I must thank them 
already. Additionally, I must give them the tragic news: If my time in this world will 
allow me, I am writing Turkey's whole political history which they have so far known 
only from superficial hearings, in English. If there will be any chance left from all 
the gossip activity they are involved in, they could go deeper to the history of the 
country where they live in. What’s left? My joyful hobbies: tennis and football, and 
articles on these subjects written by me. I am writing on tennis. They should also 
know that I was –unfortunately for them-- a national tennis player. They can 
investigate my victories and cups. On the other hand, since I was 3 years old, I have 
been an expert of my football team Fenerbahçe's history. Otherwise nobody could 
have let anyone speak on this most controversial topic in Turkey, about a deeply 
wounded football club for, not 12 years but  not even 12 minutes! (Baykam has had 
a football program on the Fenerbahçe club’s TV for the past 12 years)
As my beloved father emphasized in a conversation with a French friend of his; "Life 
is too short and expensive". For this reason, things should be done at most ideal 
way. In short, they could start reading few of the 27 books I have written, they could 
try to find contradictions or mistakes in it even though this is a tiring method, it 
would be a good education for them. A book is written in ten thousand hours, some 
idiot who did not read it can pretend being displeased with it in just 15 seconds!    

M.G. : You believe in keeping your courage against the market demands, following 
what you believe in and being patient bring success. What would you suggest to the 
young artists of today, from your point of view?
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B.B. : Just twenty years ago, a girl graduated from Boğaziçi University from a 
completely different department, tried to meet me and said that she has been 
producing works at art workshops, sold everything on an exhibition and would leave 
engineering proudly and she was expecting me to give an applause and encourage 
her. The paintings were predominantly decorative, maybe kitsch styled alike results. 
I said to her “If you sold everything in the exhibition, I suggest you to step aside and 
think”. You have to ask “What I have done that all those people quite distant from 
art and culture like my works?” you should begin to suspect about yourself heavily. 
She did not like it, actually she got crappy. She got angry at me from inside. 
According to her since the market she was around liked her works that meant her 
works were incredible! She left miserable from our meeting. It might sound 
exaggerated as an example but unfortunately what today’s young artists live is not 
much different at all. A young artist who is creating works under average tastes of 
the market, can only satisfy himself or herself by fooling himself. Nevertheless, 
he/she could never be registered as an avant-garde artist or never outlast in the 
history of art. Some people from the Turkish art environment beginning from 1982 
Ankara and 1983 İstanbul exhibitions were mocking my paintings at least for 3 to 5 
years, saying things like “Is this a painting?” and talking behind me. But in time, on 
the contrary their own paintings changed gradually. Weather consciously or not. 
The artist, who does not take risks, can operate nicely around known areas. But they 
could never become Pollock, Munch or Schnabel even if they sell well. The art 
history is full of artists who paid their dues one way or another. Weather a suicide, 
a starvation, at last trying to survive until their death…There are some people who 
clear the ways inside the forest. Some others sneaky in from behind and move 
forward on that same path. By relying on the public’s artistic superficiality and 
cultural trusting in the publics’ artistic superficiality and cultural illiteracy.

M.G. :  Backyard is like an introductory documentation of your artistic production. We 
know that your archive is beyond the scope of this exhibition. Archiving gained a 
visible momentum through technology. How did you establish your own archive and 
how do you approach to archiving?

B.B. : As you said, Backyard is something like a kind of booklet of my visual, 
intellectual and chronological archive. I hold probably one of the best archive in 
Turkey. Nevertheless, am I satisfied by myself on this issue? No. However, I know 
that many people appreciate me on this subject. My archive room seems to be messy 
at first sight but there are all the press documents, including national and 
international press clips, photos, hand-writings, documents, memories… all of 
them, are held separately, yearly. If I didn’t have in my hands those extraordinary 
information, such detailed autobiographical books like “The Wunder-Kind” and 
“Timeless Ocean” could not have been published. Believe me, we found ourselves 
such conditions that all after the technological developments nothing is the same. 
After digital photography was invented our photo archive on the contrary got in 
serious trouble. The easy to find yearly files are not available like before, there is a  

capricious field in front of us, the data storage ways and technologies are changing 
every 3 to 5 years and all archives can be damaged abruptly. We are going with the 
flow trying to cope with all the damage we have to face. For instance, a note from a 
girlfriend left on my pillow, a letter from my father, notes for a book to be written, 
discussions, television arguments, appearances polemical documents… almost 
everything has been kept!

M.G. : As mentioned in the Backyard catalogue, your exhibitions are focusing 
alternatively on politics and on art history in sequential periods. This flow can be 
easily noticed. Backyard seems to invite the viewer to a sort of garden that makes the 
synthesis of all the aforementioned periods, styles. While the “Internal Organ X-Ray 
of the Artist” shares personal matters about you, “Boy Georges ‘Homage to 
Braque” stands as references to the old masters or “Police Beats up Silent 
Protesters” has a political stance. Your next production arouses curiosity about 
which limits you are going to push forward this time. Where could the unification in 
this exhibition evolve in the next exhibition?

B.B. : Indeed, every other 2-3 years political and art historical oriented exhibitions 
follow me another. Two years later, for instance, I am planning a political exhibition. 
Besides there are previous exhibitions sidesteps, ramifications involved. For 
example, the Real Fakes paintings in which I refer to the old masters were having a 
certain extension in The Voyeur of History. Additionally from that idea, the 
side-series Be My Guest was born. For instance; in my Boy Georges painting, I 
erected a women figure, which Georges Braque painted in 1907, and invaded it with 
my own iconography. Similarly, a Braque figure, which I transferred into my own 
world in “The women in the Waves” painting… Likewise, the Backyard series 
develop and acquire dimensions within in itself. I can give more examples on this 
such as the video involving work “Timeless Journey to an Odd Heaven” or “at that 
moment at Madame Claude’s Place” works. On the other side, there are elements, 
twisting my brain and perhaps will never resolve them in my mind or abstract 
surfaces appear where physical problems nagging my brain that I try to solve with 
intuitive methods. It is even absurd to me if I mention them, because they are in fetus 
form yet now. After all, everything starts like this in art. The key to the environment 
where I put myself in is pretty clear: being open to everything and my own 
innovations, not to fear pushing new doors in the labyrinth. Perhaps, managed to 
keep my bet in this manifesto I wrote in 1982 as a young artist. Although I paint so 
many different works without repeating myself, everybody can look from a distance 
to any of my works and they will end up saying right away “this is Bedri’s”. This is 
a very important result. On the one hand, imagine all the artworks are carrying my 
signature at first sight; on the other hand I am totally free! Be it a figure, an 
abstraction, a graffiti, a video, an installation, a performance, or a film... I have the 
freedom of doing everything! This free dictionary perhaps is my career’s best result 
and is not something that could be reached by many artists in their whole career. I 
can think of Picabia, Polke, maybe Martial Raysse and Schnabel.
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