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BEDRİ BAYKAM : Her şeyi sorabilir miyim sana?
BEDRİ BAYKAM : Bilmem. Herkese gerine gerine “Bana her şeyi sorabilirsiniz”
demiyor musun? N’oldu, bana gelince mi cesaretin kırıldı? Hadi bakalım en azından
ısınarak başla sonra hala istiyorsan farklı sorular sorabilirsin.
B.B. : Kariyerinin şu andaki gidişatı hakkında neler söyleyebilirsin?
B.B. : Her zaman söylediğim gibi ressamlar pek mutlu olmazlar. Yaptıkları bazı
resimler onları mutlu etse bile genelde yakınmayı severler. Sonuçta ben de bir
sanatçıyım, hiçbir zaman mutlu olmam beklenemez. Her ne kadar bu sene beni
mutlu eden resimler yapıyor olsam da… Kim bilir bugün belki Van Gogh’u
getirseniz “Neden Leonardo benden daha meşhur?” diye surat edebilir, hatta bana
gelip “Dünya Sanat Günü’nü ilan etmek için neden beni seçmedin?” diye kızabilir...
Aslında doğru örnek seçmedim, Van Gogh daha kanaatkâr, daha alçak gönüllü bir
insandı. Ama böyle davranacak sayısız sanatçı var. Ben de onlardan biriyim.
Açtığım sergiler dışında tüm kariyerimi şu şekilde yaşıyorum: “Bir gün MoMA
veya Pompidou’da sergi açsam, bu retrospektif neye benzerdi? Bu sergi beni tatmin
eder miydi?” Bu sorunun yanıtını ikna edici şekilde vermek için sanat yapmaya ve
yaşamaya devam ediyorum. Laf aramızda o sergiyi gözden geçirirken aldığım
tatmin hiç de fena değil.
B.B. : Kadınların resminde, aklında, yaşamında yeri nedir?
B.B. : Bu sorunun yanıtını en iyi sen bilirsin! Üç yaşında masaların altında arabalarla

oynarken genç kız bacakları seyreden sen değil miydin? Haremin hakkında resim
yaparak zaten bu konuyu topluma kendi adına aktarmıyor musun, sürekli bir
şekilde! Arada devamlı yüzeyde batıp-çıkan vazgeçilmez konun bu... Unuttum,
sanat tarihi de hep aklında, aynen kızlar gibi o da çıkmıyor aklından... Ama ikisinden birini seç, diğerinden vazgeç desem, n’aparsın bilmem... Yok ya, bilirim, galiba
yine kızları seçersin! Hepiniz aynı değil misiniz? Pablo, Jackson, adaşın, Sartre,
Willem, ne farkınız var? Sanki kadın konusu benzininiz, akümülatörünüzün süper
elektrik ateşleyicisi, ateşleyici oksijeniniz...
B.B. : Yayınlar hayatında çok önemli bir yer işgal ediyor. Ne hedefledin, ne umdun,

ne buldun?
B.B. : Yakın dönemde en önemli hedefim kitaplar, yayınlandığında bana en büyük

keyfi veren de kitaplar! Bir kere o mükemmeliyetçilik hastalığı nedeniyle devamlı
gecikiyorlar! Hem de yıllarca gecikiyorlar! Evet, birkaç defa mucizevi hızda
çıkardığım oldu, “Küba Devrimi ve 1000 Yılın Süvarisi Che”, veya “Ah abi İlhan’ı
bir oynatsalardı”, ya da “Korku İmparatorluğuna Son”... Bunlar yıldırım hızıyla
çıktı. Ama mesela “Modern Sanat’ın Yüzyılı: 1860-1960”, 30 yıldır çıkamıyor!
İngilizce yazdığım, Türkiye’nin siyasi tarihi 10 yıldır çıkamıyor! Keza Kennedy
cinayeti de 6 yıldır prodüksiyon masasında. Sen de biliyorsun gerekçelerini! Bir
hayata dört-beş hayat sığdırmaya kalkarsan sonucu budur, şikâyet hakkın yok! 2020
sonuna kadar 4 kitap çıkacak, ama bunlardan birincisi 19 Kasım’da piyasada
olmazsa, “Houston we have a problem”. Adı “A Political Artist’s Writings” ve
İngilizce... Üzerinde çalıştığım daha çıkması gereken 14 kitap var.
B.B. : Allah’la kontrat yaptın mı? Seni daha önce alıp götürmesin diye?
B.B. : Yapmadım. Ama pazarlık yapmayı düşünüyorum, en azından öldükten sonra

sonsuza kadar kitap okuma hakkını alabilmek için. Bir de yakın çalışma
arkadaşlarım şu an üstüne çalıştığım kitapları nasıl bitireceğimi bilirler, o ilişkiyi de
sıcak tutuyorum. Ne olur ne olmaz, onlara güveniyorum.
B.B. : Biraz Ankara’yı hatırlatsana bana, izleyicilerine...
B.B. : Ankara... İlk kahramanımın, babamın kenti... Bebekliğim, çocukluğum,

sevgili ablam Hülya ile büyük arkadaşlığımız, ilk rüyalarım, ilk kabuslarım... İlk
aşklarım. 8-9 yaştan söz ediyorum. Ayrıca Helena Anliot’la bizi o muhteşem Eylül
1972’de buluşturan kent! Derin aşkı keşfettiğim Çankaya Parkları, Stad Oteli...
İsmet Paşa, okul, sevgili annemin saçını süpürge etmesi, hem çalışıp hem evi
çevirmesi, bugünden çok farklı olarak geleceğe güvenle bakan bir Türkiye...
Yabancı marka ayakkabıları veya hamburgerleri olmayan, ama gururu ve
dayanışması olan ülkem! Sevgili ailem, teyzelerim, dayılarım, komşumuz Cahit
Külebi, sanat hayatımın önünü açan Kayıhan Keskinok. Sonra tenis maçlarımızın
büyük kapışma alanı! Mini golf! Ali Göreç’le Türkiye Tenis Şampiyonası, çiftler
finalini kaybettiğimiz kent... Atatürkümüz’ün evi! Çok severdim! Ankara’yı terk
ederken babam beni ikna etmek için “İstanbul’da her hafta Fenerbahçe maçı seyredeceksin” kartını kullanmıştı. İstanbul’a hangi gün mü taşındık? 2 Ekim 1968…
Fenerbahçe’nin Manchester City’yi elediği o efsanevi maç günü…
B.B.

: Ankaralı sanatseverler/koleksiyonerler, sanat ortamı hakkında ne
düşünüyorsun?

B.B. : Kimse kusura bakmasın ama artık biraz kımıldayıp uzaktan yükün %88’ini

İstanbul’a vermekten vazgeçseler iyi olacak! Anlamıyorum! Sonuçta Ankara Türk
modernizminin beşiği! Üstelik ne güzel evler, arsalar, arabalar, jeepler, yatlar, katlar,
atlar da alıyorlar... O zaman bu sanat konusundaki tereddütlerle dolu hız eksikliklerini artık aşmaları lazım! Nereye kadar İstanbul’a karşı ikinci planda kalmayı
kabul edecekler?

bütçemiz yoktu” diyebiliyorlar! Bu küratörleri de etkiliyor, Türk çağdaş sanatının
dünyaya sağlıklı bir açılımının gerçekleşmesine de mani oluyor. Benim gözümde
sanatçılarımız birer kahraman. Bunu UPSD başkanı olduğum için söylemiyorum.
Devletin sizi bu kadar yok saydığı, müzayede evlerinin sanattan ekmek yemelerine
rağmen sanatı yok etmeye çalıştıkları bir ortamda hayatta kalmak gerçekten bir
mucize.

B.B. : Siyah Beyaz senin için ne ifade ediyor?

B.B. : Peki ya alıcılar? Koleksiyonerler?

B.B. : Sevgili Fulya ve Faruk’un dostlukları, candan bir arkadaşlığın yavaş yavaş

B.B. : Sevgili Ben, istersen o konuya hiç girmeyelim, çünkü sen de biliyorsun ki

gelişmesi... Ben önce Siyah Beyaz’ın barının müdavimiydim! Ankara flörtlerimi en
çok getirmeyi sevdiğim mekanlardan biriydi. Daha önce de A Bar vardı. Ama Siyah
Beyaz ayrı bir düzey getirdi Ankara’ya! Doksanların sonlarından itibaren Ankara
galerim haline gelişi, kendiliğinden suyun akışının başka türlü olamayacağından
öyle gelişti. Kendimi burada ben hep evimde hissediyorum, bundan daha önemli bir
şey de olamaz zaten. Faruk’u çok özlüyorum tabii, her geldiğimde gözlerim onu
arıyor. Bana ve kulağımdan inmeyen telefonlarıma çok takılırdı! Beraber siyaseti de
konuşa konuşa bitiremez, dibini bulamazdık.

içimdekileri burada yüksek sesle söylesem başın derde girer. Sanat ortamımızdaki
değerli ve tutkuyla eser alan koleksiyonerleri ayrı tutuyorum, ama çoğu koleksiyonerin para hırsı ve içerik bilgisizliğini birbiriyle yarıştırarak sanattan uzak her karara
yöneldikleri bir ortamda hala sanatçı kalmaya devam etmek için, gerçekten
yaptıklarına dini misyon kadar inanmış, ulvi ruhlu biri olmak lazım! Düşünün ki, bu
koleksiyonerler sanat toplanmaya menkul kıymetler borsası gözüyle bakıyor ve sıkı
birer iş adamı olduklarını kanıtlamak için bundan para kazanacakları bir ortam
yaratmaya çalışıyorlar, bunun uzaktan yakından sanat koleksiyonerliği ile bir ilgisi
yok! Düşünün ki üstelik bu konudaki tavırlarını gösterebilmek için neredeyse hiçbir
şey bilmedikleri bir alanda, aralarında yürüttükleri kulaktan dolma dedikodularla
bilgi açıklarını telafi edip, hamleleriyle gurur duyan ve hava atan bir kesim olmaya
çalışıyorlar. Bir de inanılmaz bir şekilde müzayedelerin galerileri ve sanatçıları yok
sayarak onların onurlarını kimliklerini prestijlerini yerle bir etmeye çalışan
tavırlarını bir kriter zannediyorlar! Ne diyebiliriz ki, Allah akıl fikir versin.

B.B. : Ama sen siyasetin dibini de zirvesini de hiç bırakmadın! Hatta bak bir tahmin

geçiyor aklımdan… Ankara’da hayatında en üzüldüğün an hangisi oldu?
B.B. : Herhalde yanıtını daha iyi bildiğin bir başka konu yok! Ömür boyu unutmam
mümkün değil. Deniz Baykal ve ekibinin benim Genel Başkan adaylığımın önünü
kesmek için, Kurultay’da tüzüğü değiştirip şeytanın aklına gelmeyecek ve en gerici
partilerde bile görülmeyen bir yöntemle devlet katında bile onaylatmadan orada
uygulatmaları... Baykal başkanlık koltuğunun tehlikeye girdiğini anladıktan sonra,
aynı sorunun artçı şoklarından korkan kendi ekibinin “anti-demokratik ve yüz
kızartıcı” tekliflerini kabul etmek durumunda hissetti kendini. Bu utanç verici
senaryo devreye sokuldu ve ne acıdır ki büyük Türk medyası da bu demokratik
katliamı seyretti. Son nefesimi verirken de o gün o tüzük değişimine “evet” diyerek
çalışma arkadaşlarımı affetmeyeceğim. Kendi adıma değil. Türk halkının demokratik geleceğinin önünün bu şekilde tıkanmasına doğrudan neden oldukları için. 2003
yılından itibaren gerçekleşecek büyük bir demokratik devrimin önünü kestiler. Daha
fazla anlatmıyorum, merak eden “Korku İmparatorluğu” kitabımı okur.

B.B. : Önümüzdeki dönem projelerin hangileri?
B.B. : Bu yıl bitmeden İngilizce bir kitabım çıkacak: “A Political Artist’s Writings”.

Yarısı sanat yarısı siyaset. Son 30-40 yıl üzerinden düşüncelerimi özetliyor.
Ardından Aralık ayında California’da, Los Angeles’ta bir sergim olacak. O hedefe
yönelik birikmiş bir ton iş var. Arkasından Ukrayna’da bir “Çağdaş Türk Sanatı”
sergisinin küratörlüğü için hazırlık yapıyorum. Ondan sonra İstanbul’da yeni
serimin yer aldığı bir sergim olacak ilkbaharda. Bu arada Dünya Sanat Günü’nün
UNESCO tarafından yapılacak ilk resmi kutlamalarında da bulunacağım, IAA
Dünya Başkanı olarak...

B.B. : CHP Genel Başkanı olsaydın nasıl gelişirdi sanat kariyerin?

B.B. : Bu kadar ketum olma! Bildiğin gibi başka bomba haberlerin de var!

B.B. : Vallahi orasını bilemeyiz ama bildiğim tek şey insanların artık siyasetten
şikayet edecek tek bir gerekçeleri kalmayacaktı. Partinin tüm üyeleri, her noktaya
seçilecekleri kendi oylarıyla getirmiş olacaktı. Böylece lider ve politbürosu saltanatı
doğrudan sona erecekti. Sanat kariyerime gelince: Tabi orasını bilemeyiz, ama
tahminim biraz daha uykumdan çalıp yine sanat ve kitap üretmeye devam edecektim. Belki genel merkezin boş bir odasını atölye yapardım! Ne müthiş sahneler
yaşanırdı ama! Yani anlayacağınız, sandığınızın aksine hiç ihmal etmezdim. Uyku 3
saate inerdi, hepsi bu!

B.B. : Evet var, ama hayat senin sandığın gibi bir şey değil! Bir tane daha yeni

kitabım geliyor. Kadın erkek ilişkilerinin gizli yasaklı kırmızı bölgelerinin hepsinin
içinden geçiyorum saatte 400 km ile giden bir trenle! Ve inanın bu kitap çok
“Sakıncalı” aynen adının bize öğrettiği gibi. Bunun dışında Almanya’da hazırlanan
Kennedy sergimi saymıyorum henüz, çünkü ona daha neredeyse bir yıl var. Halbuki
bildiğin gibi kitabın şubat ayı ortalarında çıkması lazım, yani “sakıncalı” kitabın!
B.B. : Akşam yemeğinde sofranda geçmişten dört misafirin olacaksa,

kimler

otursun istersin?
B.B. : Sanatının sürekli kabuk değiştirerek ilerlemesi ve toplumun önüne çıkması

sence toplumda nasıl algılanıyor? Sen kendin bu durumu nasıl görüyorsun, bu
konuya nasıl bakılmasını istersin?
B.B. : Daha önce dediğim gibi, tüm kariyerimi dev bir dünya müzesinde retrospektif

hazırlayacakmış ciddiyetinde götürüyorum. Tabii ki hep aynı işi yapmak, çok daha
rahat ve pratik, özellikle satışlar için biçilmez kaftan. Ben ise tam tersine izleyicilerimin bana alışmasını istemiyorum. Komşuda gördüğü eserin renk farkıyla veya boy
farkıyla aynısını almasını da istemiyorum. Ben risk almayı seviyorum ve belki daha
tekil ve daha özgün işler almak isteyen, kendine güvenen koleksiyonerler arıyorum.
Yaptığım her şey bir öncekilerle ilişkili ya onlardan etkilenerek ilerliyor, labirentte
yeni çıkış yolları buluyorum, ya da etki tepki ile kendi kendimle beyin fırtınası
yapıyorum. Ama yaptıklarımın geçmişten gelen çizgi içinde birbiriyle nasıl
düşünsel “evlilikler” yaparak ilerlediğini gören herkes, bundan çok etkileniyor.
Anlamayanlara, veya bu yüzden beni eleştirenlere veya beni ne yaptığından tam
emin olmayan bir insan zannedenlere, kızmıyorum.Çünkü biliyorum ki
sürdürdüğüm çizgi çok ender ve olağandışı. Mesela Gerhard Richter veya Sigmar
Polke gibi sanatçıların tavrı ile paralel biraz. Ama öte yandan, Alman, Amerikan
veya İngiliz sanatçıların, Fransız sanatçılarının hiçbiri kalkıp ülkelerinin bir
numaralı sol partinin yönetiminde yer almaz veya genel başkan adayı olmaz, olmadı
da... İtiraf edeyim, 50-100 yıl sonra, yaşadıklarım insanlara sürrealist veya
inanılmaz gelecek... Yalnız yaptığım sanat eserlerinin farklılığından değil,
karşılarına sürekli siyaset veya edebiyat sahnesinde de çıktığım için... O günler
geldiğinde bunu da konuşuruz, konuşacağız.
B.B. : Türk çağdaş sanatı sence nereye gidiyor? Devlet, özel kurumlar, küratörler,
sanatçılar...
B.B. : Senin derdin bana kitap yazdırmak herhalde! Devlet hiçbir yere gitmiyor;

sanat konusunda -en azından plastik sanatlarda- hala sıfıra sıfır elde var sıfır. Onlar
için bizim varlığımızla yokluğumuz bir; hatta daha yokluğumuz daha iyi. Sanata
yer, mekan ve bütçe ayırdığını söyleyen özel kurumlar bile maalesef hala çok cimri.
Koca koca bankalar, milyarlarca kar gösteriyorlar ama sonra “Bu sergiye katalog

B.B. : Atatürk, Che, Suphi Baykam, Picasso... Ne sofra ama!
B.B. : ABD’de kalsaydın kariyerin nasıl gelişirdi, merak ediyor musun?
B.B. : Merak etmez olur muyum? İnan, CHP Genel Başkanı olsaydım, neler
yaşanırdı onu merak ettiğimden neredeyse daha fazla merak ediyorum! Bazen gece
yatakta aklıma geliyor ve deliriyorum! Sanatım nasıl gelişecekti, kariyerim nasıl
gelişecekti, kaç yayınlanmış kitabım olacaktı, tüm dünyanın gözünde artık
“Amerikalı” bir sanatçı mı olacaktım, sanatımda veya hayatımdaki siyasi duruş ne
kadar olacaktı? Ya da evli olacak mıydım, kaç çocuğum olacaktı? İnsan bu soruları
aklına getirdikçe resmen çıldırabilir meraktan! Belki paralel bir evren var ve onda
da Amerika’da kaldım. Belki bir gün gidip bunu soruşturabileceğim veya evrenin
içinde seyahat ederek gözlerimle görebileceğim.
B.B. : Art Map? En günceli de en son sormak istiyorum! O da mı bize düştü?
“Dünya sanat tarihini yapmak sana mı kaldı” diyenlere ne yanıt vereceğiz şimdi?
B.B. : Gayet basit, keşke başkası yapsaydı de ben sekiz ay boyunca resim

yapmadan her gün onu çalışmak durumunda kalmasaydım! Yine de bunu gören
herkes, “ İyi ki yapmışsın bu inanılmaz hizmeti” diyorlar! Ders verdiğim
Altınbaş Üniversitesi’ndeki öğrencilerim de Harita önünde ders anlatırken
yaşadıkları lükse inanamıyorlar! Yalnız sanat tarihi haritası değil, aynı zamanda
kültür ve siyasi tarih haritası gibi ayrıca. Evrenin özellikle Rönesans’tan bugüne son
700 yılını en detaylı şekilde ele alarak tüm dünya sanat akımlarını ve sanatçılarının
birbirleriyle ilişkilerini ve soyağacını en anlaşılır şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca
hazırlanan QR code ile Harita’yı alan herkesin evine yarım saat misafir olup, iPhone
veya iPadlerinde karşılarına çıkan videoda Harita’yı nasıl okuyacaklarını Türkçe
veya İngilizce anlatıyorum.
B.B. : Farkında mısın sana yine en ağır soruları sormadım!
B.B. : Sorsaydın! Ben yanıtlamaya hazırdım! Bir dahaki sefere bu şansı kaçırma.

Le Bordel Philosophique, 2019
Tuval üzeri karışık teknik mixed media on canvas
150 x 200 cm

B.B. : Akşam yemeğinde sofranda geçmişten dört misafirin olacaksa, kimler otursun istersin?
B.B. : Atatürk, Che, Suphi Baykam, Picasso... Ne sofra ama!
B.B. : If you would have four guests at your dinner table, who would those people be?
B.B. : Atatürk, Che, Suphi Baykam, Picasso... What a table!

BEDRİ BAYKAM

a conversation with himself

BEDRİ BAYKAM : May I ask you anything?

working on right now, and I keep that relationship warm. Just in case, I trust them.

BEDRİ BAYKAM : I don’t know. Don't you tell everyone that “You can ask me
anything” proudly? What, are you discouraged when it comes to me? Come on then,
start warming up at least and then you can ask different questions if you still want
to.

B.B. : Remind me and your audience a little about Ankara...

B.B. : What can you say about the current course of your career?
B.B. : As I always say, painters are never very happy. Even if some of their paintings

make them happy, they usually like to complain. I'm an artist after all, you can never
expect me to be happy. Although I'm creating paintings that make me happy this
year… Who knows, maybe if Van Gogh was here today, he might complain, “Why is
Leonardo more famous than me?”, even he might get angry to me asking, “Why
didn’t you choose me to declare the World Art Day?”... In fact, I didn't choose the
right example, Van Gogh was a more contented, humbler person. But there are
countless artists who would act like this. I'm also one of them. Apart from my exhibitions, I live my entire career as follows: “If I opened an exhibition at MoMA or
Pompidou one day, what would this retrospective look like? Would this exhibition
satisfy me?” I continue to make art and live to answer this question convincingly.
Off the record, the satisfaction I get while thinking about that exhibition is not bad
at all.
B.B. : What is the place of women in your paintings, your mind and your life?
B.B. : You know the answer to this question! Weren’t you the one who watched young

girls’ legs, while playing with cars under tables when you were three? Don't you
show this to the society in your own name by painting about your harem, constantly!
This is your indispensable subject that is constantly on or under the surface... I
forgot, art history is also always on your mind, just like the girls, you are obsessed
with it... However, I’m not sure about which one you would choose if I would ask you
to choose one and give up the other... No, I guess I know, I think you'd choose girls
again! Aren't you all the same? Pablo, Jackson, your namesake, Sartre, Willem,
what's the difference between you? It's like your gasoline, the women, your accumulator's super-electric igniter, your igniter oxygen ...
B.B. : Publications have an important place in your life. What did you aim, what did
you expect and what did you get?
B.B. : My most important goal in the near future is books, and the books are also

the ones that give me the greatest pleasure when they are published! For one thing,
they are constantly delayed because of this disease of perfectionism! They're
delayed for years! Yes, I've published miraculously fast for several times, “Küba
Devrimi ve 1000 Yılın Süvarisi Che” (The Cuban Revolution and the Cavalry of the
1000 Years, Che) or “Ah abi İlhan’ı bir oynatsalardı” (Oh brother, if they would let
Ilhan play), or “Korku İmparatorluğuna Son” (End to Empire of Fear) etc. These
were written and published with lightning speed. However, for example, “Modern
Sanatın Yüz Yılı: 1860-1960” (A Hundred Years of Modern Art: 1860-1960) has
not been completed for 30 years! “The political history of Turkey”, which I’m
writing in English, could not have been completed for 10 years! And “Kennedy's
murder” has been on the production desk for six years. You know the reasons! If
you try to fit four, five lives in a lifetime, this is the result, you have no right to
complain! By the end of 2020, 4 books will be published, but if the first one is not
on the shelves by November 19, “Houston we have a problem”. It's called “A
Political Artist’s Writings” and it is in English ... There are 14 other books to be
published, on which I'm working.
B.B. : Have you made a contract with God? For him not to take you away earlier?
B.B. : I have not. But I'm thinking of bargaining, at least to get the right to read

books forever after I die. And my close colleagues know how to finish the books I'm

B.B. : Ankara... The city of my first hero, my father... My babyhood, my childhood,
my great friendship with my dear sister Hülya, my first dreams, my first nightmares... My first loves. I'm talking about 8-9 years of age. And the city that introduced Helena Anliot to me in that wonderful September 1972! Parks of Çankaya,
where I discovered deep love, Stad Hotel... İsmet Pasha, school, my dear mother's
exerting herself, working and keeping the house at the same time, a Turkey looking
confidently to the future, very differently from today... My country, which didn’t
have foreign brand shoes or hamburgers, but had pride and solidarity! My dear
family, my aunts, my uncles, our neighbor Cahit Külebi, Kayıhan Keskinok, who
paved the way for my art life. Then the field of our tough tennis matches! Mini golf!
Turkey Tennis Championships with Ali Göreç, the city where we lost the doubles
final... Home of our Atatürk! I used to love it! When I left Ankara, to convince me,
my father used the card that, “You will watch Fenerbahce matches every week in
Istanbul”. If you ask on what day we moved to Istanbul; it was October 2, 1968;
that legendary match day on which Fenerbahçe eliminated Manchester City…
B.B. : What do you think about art-lovers/collectors, art environment of Ankara?
B.B. : No offence, but they had better move a little and give up loading the 88% of
the charge on Istanbul! I don’t understand! Ankara is the cradle of Turkish modernism after all! Moreover, beautiful houses, lands, cars, jeeps, yachts, flats, horses
they also buy... Then they need to overcome their lack of speed in art, filled with
hesitation! Until when will they be okay with remaining secondary to İstanbul?
B.B. : What does Siyah Beyaz mean to you?
B.B. : Friendship of dear Fulya and Faruk, the development of a warm friendship,
gradually... Earlier, I was a regular at Siyah Beyaz’s pub! It was one of the places
where I liked most to bring my flirts to, in Ankara. There was also the A Pub before.
However, Siyah Beyaz brought a distinctive level to Ankara! So, it has been my
gallery in Ankara since the late nineties, as the flow of water itself could not be
otherwise. I always feel at home here, there is nothing more important than that. I
miss Faruk a lot, of course, every time I come, I still can’t help looking for him. He
used to like teasing me and my never ending phone calls! Together, we used to have
endless conversations about politics as well.
B.B. : However, you have never left the bottom or the top of politics. I have a guess,
even... What was your most upset moment in your life in Ankara?
B.B. : I suppose there's nothing else you know better than the answer of this question! I can't forget it throughout my life. To block my candidacy for Presidency,
Deniz Baykal and his team’s changing the regulation in the Congress and putting it
into effect even without the approval of the government with an evil method that
cannot be seen even in the most reactionist parties... As he realized that his position
as a President was in danger, Baykal felt obliged to accept his team's “antidemocratic and disgraceful” proposals, who were afraid of the aftershocks of this
issue. This embarrassing scenario was put into action and, sadly, the great Turkish
media watched this democratic massacre. Even at my last breath, I will not forgive
my colleagues who voted “yes” to that regulation change on that day. Not for my
own sake. As, doing so, they directly blocked the way to the democratic future of the
Turkish people. They have prevented a major democratic revolution which would
start in 2003. I won’t speak more about it, the ones who are curious can reach the
whole story in my book “Korku İmparatorluğu” (Empire of Fear)
B.B. : How would your artistic career go if you were the CHP President?
B.B. : We would never know, but the only thing I know is that people would no

longer have a single reason to complain about politics. All the members of the
party would bring the ones to be elected to their positions with their own votes.
Thus, the reign of the leader and politburo would directly end. As for my art career:
Of course we wouldn't know exactly, but I guess I would steal from my sleeping time
a little more and continue to produce art and books. Maybe I would turn an empty
room in the headquarters into a studio. What great scenes there would be! I mean,
contrary to what you think, I would never neglect it. I would sleep for not more than
3 hours, that's all!
B.B. : How do you think the fact that art constantly proceeds by changing its shell

and appears before the society, is perceived by the society? How do you see this
situation yourself, how would you like this issue be considered?
B.B. : As I said before, I carry out my entire career with the seriousness of preparing a retrospective in a great world museum. Of course always doing the same
work is much more easy and practical, it is especially ideal for sales. On the
contrary, I don't want my viewers to get used to me. I don’t want them to get the
same work that they see in their neighbors with color or height difference. I love
taking risks and I'm looking for confident collectors who may want to get more
unique and more original works. Every piece I make come out as related to the
previous ones or influenced by them, I find new ways out of the maze, or I brainstorm with myself through action and reaction. However, anyone who sees how my
works proceed by ideationally “getting married” to each other in the line that
comes from the past, is very impressed. I'm not angry with those who don't understand, or those who criticize me for this, or those who think I'm not sure what I’m
doing. Because I know that my way is very rare and unusual. For example, it is a
bit parallel to the attitude of artists like Gerhard Richter or Sigmar Polke. On the
other hand, none of the German, American or British artists, French artists took
action to take part in the management of their country's number one left-wing party
or become a presidential candidate... I should confess that in 50-100 years, what I
lived will be considered surrealist or unbelievable by people... Not only because of
the distinctiveness of my works of art, but also because I appear on the stage of
politics or literature... We will also talk about this when the days come.
B.B. : Which direction do you think the Turkish contemporary art is going? The

government, private institutions, curators, artists etc.
B.B. : I guess you want to make me write a book! The state is not going anywhere;

in the field of art - at least in plastic arts - there is still nothing. They don’t care if
we exist or not; it is even better if we don’t. Unfortunately, even the private institutions that say that they give space and budget for art are still very stingy. The big
banks show billions of profits, but then they can say, “we didn't have a catalog
budget for this exhibition”! This also affects the curators and prevents Turkish
contemporary art to be able to open itself to the world in a healthy way. In my eyes,
our artists are heroes. I'm not saying this because I'm the president of UPSD. It is
a miracle to survive in an environment where the state ignores you this much and
that auction houses try to destroy art despite earning their life from it.
B.B. : What about buyers? Collectors?
B.B. : Dear Me, let's never get into that, because you know that if I say out loud
what's in my mind here, you will get into trouble. Apart from the valuable and
passionate collectors in our art environment, in order to manage to remain as an
artist in an environment where most of the collectors compete with each other in
ambition of money and ignorance of content, you need to be a divine and spiritual
person who believes in what he/she is doing as if it is a religious mission! Think
that these collectors see collecting art as a stock exchange and try to create an
environment which is a means of making money to prove that they are accomplished
businessmen, which has nothing to do with art collecting in any sense! Think that,
moreover, in order to show their attitude on this issue, they are trying to be a group
of people who are proud of their actions and show them off by compensating for

their lack of information through hearsay gossips among themselves in a field that
they hardly know anything about. Moreover, unbelievably, they believe that, the
attitudes of auctions that try to destroy the honor, identity and prestige of galleries
and artists by ignoring them are the criteria! What can we say, may God help them
find the right way.
B.B. : What are your projects for the next period?
B.B. : Before the end of this year, a book of mine in English will be published: “A

Political Artist’s Writings”. Half of it is art, half of it is politics. It sums up my
thoughts over the last 30-40 years. Then in December I will have an exhibition in
California, Los Angeles. There is a ton of work to do for that goal. Then I am preparing to curate a “Contemporary Turkish Art” exhibition in Ukraine. Then in spring,
I will have an exhibition in Istanbul with a new series. In the meantime, I will be
present at the first official celebration of World Art Day to be held by UNESCO, as
IAA World President ...
B.B. : Do not be so discreet! As you know you have had other big news!
B.B. : Yes, but life is not what you think it is! Another new book is coming. I pass

through all the hidden forbidden red areas of male and female relationships with a
train that goes 400 km / h! And believe me, this book is very “Objectionable” just as
we can understand from the name. Other than that, I don't count my Kennedy exhibition in Germany yet, because there is almost a year until that one. However, as you
know, the book should be published in mid-February, the “objectionable” book!
B.B. : If you would have four guests at your dinner table, who would those people be?
B.B. : Atatürk, Che, Suphi Baykam, Picasso... What a table!
B.B. : What would the course of your career be if you have stayed in the U.S.A., are
you curious about that?
B.B. : Of course I am. Believe me, I’m more curious about it than what would have
happened if I were CHP President! Sometimes it comes to mind in bed at night and
I go crazy! How my art would develop, how my career would develop, how many
published books would I have, would I become an “American” artist in the eyes of
the whole world, and how would the political stance in my art or life be? Or would
I be married, how many children would I have? One can really go crazy out of
curiosity thinking about these questions! Maybe there's a parallel universe and I've
stayed in America in that universe. Maybe someday I'll be able to go and find out
about it, or travel through the universe and see with my own eyes.
B.B. : Art Map? My last question is the most up-to-date one! Is it also for us? What

will we respond to those who say, “Is it up to you to make World art history”?
B.B. : It's very simple, I wish someone else did it, and I wouldn't have to work every
day for it for eight months without painting! Yet, everyone who sees it says, “Good
that you did this amazing service”! My students at Altınbaş University, where I
lecture, cannot believe the luxury they experience before the map during the class!
It is not only a map of art history, but also a map of culture and political history. It
examines especially the last 700 years of the universe, since the Renaissance to the
present day in detail and reveals the relationships and genealogy of artists and the
world art movements in the most understandable way. In addition, through the QR
code created, I visit the places of everyone who owns the map for half an hour and I
tell them how to read the map in Turkish or English, in the video they can watch on
their iPhone or iPad.
B.B. : Have you realized? I have not asked you the hardest questions again!
B.B. : You could have asked! I was ready to answer! Don't miss the chance next time.
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