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Değerli okurlar,
Bu sayımızda bir dönem “Harika çocuk” olarak tanımlanan, “Yeni Dışavurumculuk” 
akımının öncülerinden olan Ressam Bedri Baykam ile bir söyleşi gerçekleştirdim. 
Ekonomi mezunu,  köşe yazarı ve TV programı hazırlayıp sunan Baykam, sanat 
dergisi genel yayın yönetmenliği de yaptı. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Baykam, 
film prodüksiyon yapım ve yayıncılık şirketi ile sanat merkezi kurucusu. Futbol 
ile de yakından ilgilenen Baykam’a yoğun işleri arasında bize zaman ayırdığı için 
teşekkür ediyorum. 
Yıllardır ülkemizde siyaset sahnesinde de yer alan aydınlardan biri olan Bedri 
Baykam, 1957 doğumlu. İki yaşında resim yapmaya başlayan Baykam, Ankara, Bern 
ve Cenevre’de ilk eserlerini sergiledi. 1960’lı yıllarda kendisinden harika çocuk 
olarak bahsedildi ve Avrupa, Amerika’nın birçok yerinde sergiler açtı. Baykam, 
1975-80 arasında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi, L’Actorat 
okulunda aktörlük eğitimi aldı. 1984’e kadar California College of Arts and Crafts’de 
resim ve sinema eğitimi gördü. “Yeni Dışavurumculuk”  akımının öncülerinden olan  
Baykam’ın yayınlanmış, yarısı siyasi 23 kitabı ve yapıtları hakkında 46 sergi kataloğu 
bulunuyor. Ayrıca, kendisi hakkında yayınlanmış 4 kitap mevcut.
Sanatçı, son üç yıldır, dijital ve boyasal saydam katmanlar serilerinin uzantısı 
olarak, tüm dünyada büyük ilgi gören 4D “Dört Boyutlu” işler üretmeye başladı. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ilk ve en 
aktif üyelerinden  olan sanatçı, aynı zamanda UNESCO’ya bağlı Uluslararası Plastik 
Sanatlar Derneği’nin de kurucularından ve halen bu örgütün Türkiye Ulusal Komitesi 
Başkanı. 
Baykam, 1995 yılı CHP Kurultayı’nda, CHP Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi ve bu 
göreve üç yıl boyunca devam etti. 2003’te CHP Genel Başkan Adayı da olan Baykam, 
Cumhuriyet Gazetesi’nde “Yakamoz” adlı köşesinde siyasi ve diğer sanat dergileri 
için de sanatsal makaleler yazıyor. 1998’de Piramid Film Prodüksiyon Yapımcılık 
ve Yayıncılık şirketini kuran Baykam, 2006’da İstanbul Taksim’de “Piramid Sanat 
Merkezi”ni hayata geçirdi.  (www.piramidsanat.com )

Bedri Baykam’ın kitaplarından bazıları şunlar: “Boyanın Beyni”, Monkey’ Right to 
Paint”, “Geçici Anlar, KalıcıTatlar”, “Dönemin Rengi”, “27 Mayıs İlk Aşkımızdı”, 
“Binyıl Kırılması”, “Mustafa Kemaller Görev Başına”, “Gözleri Hep Üzerimizde”, 
“Ödünsüz Laik Türkiye”, 68’li Yıllar-Tanıklar”, “Korku İmparatorluğuna Son”, 
“Kemik”, “Harika Çocuk”.

Ayrıntılı bilgi  için: www.bedribaykam.com/ 

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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Bilgisayar ve İnternet dünyasına gireli 8 yıl olan Baykam, 
kadınlara iyi davranmayan, saygı göstermeyen bir toplumun 
“adam” olmayacağını vurguladı.

Arzu Kılıç: Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde teknolojik gelişmeler hepimizin hayatını etkiliyor. 
Sanatçıların çağa ayak uydurmaları adına teknolojiyi takip etmeleri, kullanmaları konusundaki 
görüşleriniz nelerdir? Resimlerinizi yaparken teknolojiden yararlanıyor musunuz?
 
Bedri Baykam: Sanatçıların yaşadıkları çağın nabzını doğru solumaları, teknoloji bilim ve sosyal 
yaşamı yakından takip etmeleri bence çok önemli. Bugün zaten dünyada çevremizi kuşatan her 
şey, bir “bilgi”. Ve biz her gün, her an bir “bilgi işlemi” gerçekleştiriyoruz. Fotoğraf çekerken de, 
kart alışverişi yaparken de, Powerpoint sunumu yaparken de, araba kullanırken de, telefonda 
konuşurken de... Her şey de! “Treatment of the Information” diyorum ben buna. Son derece ciddi 
ve hayati bir konu. Bu basit gerçeği göremeyenler, bu ortama adapte olamadan dinozorlar gibi 
silinir giderler. 
 
Resimlerimi yaparken belirli ölçülerde teknolojiden yararlanıyorum. Resim yapmak için fotoğraf 
çekerken, bunlar arşivlenirken ve tabii son 4 yılda tüm dünyada 
sergilediğim 4D’leri, lens teknolojisiyle üretirken. Öte yandan itiraf 
etmem lazım, ben bilgisayar ve İnternet dünyasına gireli henüz yalnız 
7-8 yıl oldu. Önceden asistanlarım üstünden o dünyayı yaşardım. Bugün 
günde en az 2-3 saatim bilgisayarla geçiyor. Cep telefonu 3. elim 
sayılacak kadar hayatımın göbeğinde... Wi-fi ve on-line olmadığım bir 
ortamda elimi kolumu bağlı hissediyorum.

A.Kılıç: Ortadoğu’daki kitlesel hareketlerin tetikleyici faktörlerinden 
birinin de sosyal paylaşım ağları olduğu biliniyor. Hem sanatçı hem 
siyasetçi kimliğinizle sosyal ağların toplumsal olaylara yansımasını nasıl 
resmedersiniz? Bu resmi bize anlatır mısınız?

B.Baykam: Böyle bir resim yapmam. Bunun hakkında düşünmem. 
Yapacağım varsa da günü geldiğinde zaten yaparım, ortaya ne çıktığına 
beraber bakarız! Ama sosyal paylaşım ağlarını, başta Facebook, Twitter 
ve biraz da What’s App gibi çok kullandığımı ve bundan hiçbir rahatsızlık 
duymadığımı söylemem lazım. 
Makalelerim, sergi duyurularım, siyasi eleştirilerim, her şeyden önce 
oradan yayılıyor... Medyanın kimi konularda yaptığı sansürler, böylece o 
direkt ortamda anlamını kaybediyor.

Ressam Bedri Baykam 

A.Kılıç: Uluslararası arenada özellikle ressam olarak Türkiye’yi temsil edecek kadın sayısı yok 
denecek kadar az. Bu konuda kadınları cesaretlendirmek adına neler yapılmalı? Ülkemizde 
kadınlarımız hâlâ cinsiyet ayrımcılığı, aile içi şiddet ve eğitim haklarının ihlal edilmesi gibi sorularla 
karşı karşı kalıyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajınız nedir?

B.Baykam: Aslında Türkiye’de kadın sanatçı sayısı oranı, belki Fransa, hatta ABD’den daha fazla... 
Sakın bu sözlerimi AKP’lilerin “Bizde basın özgürlüğü ABD’den daha ileri sözleriyle karıştırmayın! 
Doğru söylüyorum. Tomur Atagök, İpek Duben, Beril Anılanmert gibi tecrübeli kuşakların bugünkü 
Burcu Perçin, Ayşegül Sağlam, Gülay Semercioğlu kuşağına kadar, çok sayıda kadın sanatçımız 
var ve bu konuda ABD’de tam tersine ciddi itirazlar ve tepkiler var. Kadına yönelik şiddet benim 
çok önemsediğim bir konu. Başkanı olduğum UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) olarak 
bu ay içinde, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, “Kadınların Bedensel-Cinsel Hakları ve Kadınlara 
Yönelik Şiddet” konulu bir sergi açtık. Çok önemliydi bu... Törenin getirdiği şiddetin tabii ki ceza 
indirimi almaması lazım, hatta tam tersine, planlı şiddet olarak, cezaların iki misli arttırılması 
lazım! Kadınlarına iyi davranmayı ve saygı göstermeyi bilmeyen bir toplum hiçbir yere varamaz, 
“adam olamaz”.

“Wi-fi ve on-line olmadığımda elimi kolumu bağlı hissediyorum”
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“Kabare-Paris”. 185X240 cm. 4-D Çalışma. 2010

“Gösteri Devam Etmeli”. 180X120 cm. 4-D Çalışma. 2008
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“Yıldız Gölgesi”. 180X195 cm. Tual üzerine karışık teknik. 2006

“Yalnız At”. 180X198 cm. Tual üzerine karışık teknik. 2003
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