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In 1944, when Kâzım Taşkent founded Yapı Kredi 

Bank during the nightmare that was World War 

Two, his vision of contributing to the economy and 

trade of the country encompassed the patronage 

of culture and the arts. Embracing Atatürk’s idea 

that ‘a nation devoid of art is missing an artery’, 

Kâzım Taşkent joined forces with intellectuals 

such as Vedat Nedim Tör and Şevket Rado in his 

culture and arts initiative. His impact far surpasses 

mere patronage of practising artists, since he also 

championed these values in the world of capital. 

Yapı Kredi Bank has played an unforgettable role in 

pioneering the protection, study and conservation 

of works of art for the benefit of young 

generations. The acquisition of private libraries, 

archives and collections after 1954 in particular 

has created a considerable treasury of art in the 

body of the Yapı Kredi collection. Exhibitions in 

various cities across the country over the years 

have highlighted the need for a universal aesthetic 

sensibility in order to nurture national culture. 

Yapı Kredi Culture, Arts and Publishing’s 

comprehensive new exhibition invites art lovers to 

the inaugural exhibition of the new building. Re-

interpreted by contemporary artists, the discrete 

collections comprising “Helix” emphasises the 

importance of continuity despite the variety of 

individual styles and techniques, as it features the 

world-changing nature of culture and the arts. 

I would like to congratulate the entire team led by 

Tülay Güngen, the General Manager of Yapı Kredi 

Culture, Arts and Publishing and the curator Dr 

Necmi Sönmez. I would sincerely hope that we 

continue to appreciate Kâzım Taşkent’s legacy and 

hand his baton over to future generations. 

İkinci Dünya Savaşı kâbusunun dünyanın üzerine çöktüğü 1944 
yılında Yapı ve Kredi Bankası’nı kuran Kâzım Taşkent ekonomide, 
ticarette artı değer yaratma çabasına en başından itibaren kültür 
ve sanat hâmiliğini de eklemişti. Vedat Nedim Tör ve Şevket 
Rado gibi kültür adamlarıyla birlikte, Atatürk’ün “Sanatsız kalan 
bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü 
benimseyerek, bir kültür-sanat hamlesi başlatan Kâzım Taşkent, 
sanatını icra edenlere desteğini sürdürmekle yetinmedi, bu 
anlayışın sermaye dünyasına yerleşmesi konusunda örnek de 
teşkil etti.

Sanat eserlerinin korunmasını, araştırmaya açılmasını ve yeni 
nesiller için muhafaza edilmesini hedefleyen bir anlayışın 
yerleşmesinde ve yaygınlaşmasında Yapı Kredi’nin öncü rolü 
unutulamaz. Özellikle 1954’ten itibaren şahsi kütüphanelerin, 
özel arşivlerin ve koleksiyonların satın alınması suretiyle 
meydana getirilen Yapı Kredi Koleksiyonu hatırı sayılır bir 
sanat hazinesi hüviyeti kazanmıştır. Bu koleksiyonlar bugüne 
kadar çeşitli vesilelerle büyük şehirlerimizde halkımızla 
buluşturulmuş, ulusal kültürün ancak evrensel düzeyde bir 
estetik bilinçle var olabileceğinin altı çizilmiştir.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, yenilenen binasında 
kapsamlı bir sergiyle koleksiyonlarını sanatseverlerle 
buluşturuyor. Farklı koleksiyon gruplarının, günümüz 
sanatçılarının gözünde yeniden yorumlandığı açılış sergisi 

“Sarmal”da, özgün stillere ve türlü tekniklere rağmen sürekliliğin 
önemi vurgulanıyor, kültür ve sanatın dünyayı değiştiren 
karakteri öne çıkarılıyor. 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen 
nezdinde, başta serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. Necmi 
Sönmez olmak üzere, emek veren değerli ekibi kutlarım. Kâzım 
Taşkent’ten devraldığımız bu bayrağı gelecek nesillere aktarma 
yolundaki gayretlerimizin artarak sürmesini samimiyetle 
temenni ederim.

Foreword

Önsöz

Ömer M. Koç
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Appreciation of Our Own Assets

Kendi Değerlerimizi Görmek

Our founder Kâzım Taşkent’s motto was, ‘We are 

going to be Turkey’s culture and arts bank.’ His 

dreams all came true, one by one. In 1944 when 

it was founded, it was the first bank to have an 

arts department, and services to culture and the 

arts grew over the years. Today it presents our 

country with a distinctive building that embraces 

Galatasaray Square, a building that opens its arms 

to welcome the world.

A totally new architecture was an opportunity for 

us to study our past and visualise our future. An 

intense period of preparation followed; we would 

promote our return to Istiklal Road in the most 

effective and powerful way possible. More and 

infinitely better equipped exhibition and activity 

areas provided additional motivation. 

Inspired by our return four years later to ‘our 

own place’ we have resolved to bring to light our 

raisons d’être and existing assets. The exhibition 

designed consequently around the concepts of 

old and new, and past and present was called 

Helix. Helix expresses the union of the twelve 

categories of Yapı Kredi collections and our 

new venue. The wealth of variety and span of 

historical periods presented us with a vast range. 

Contemporary poets and writers present their 

own interpretations of modern day issues, thereby 

alluding to our work in the field of publishing. 

We are thrilled to be reunited with our new 

headquarters, and delighted to inspect the assets 

in our collections from a fresh point of view.

“Biz Türkiye’nin kültür ve sanat bankası olacağız” diyen 
kurucumuz Kâzım Taşkent’in hayalleri bir bir gerçekleşti. 1944’te 
kurulduğunda “sanat müşavirliği” olan ilk bankaydı Yapı Kredi. 
Kültür sanat hizmetleri yıllar içinde gelişerek sürdü. Şimdi ise 
Galatasaray Meydanı’nı kucaklayan özgün tasarımıyla dünyaya 
kollarını açan bir yapıyı ülkemize kazandırıyor.

Binamızın yenilenişi sırasında geçmişimizi inceleyerek 
geleceğimizi hayal ettik. İstiklal Caddesi’ne dönüşümüzü 
etkili ve güçlü bir biçimde duyurmak için kendimizi yoğun bir 
çalışmanın içinde bulduk. Sayısı ve işlevleri artan, altyapısı 
güçlü, teknik donanımı zengin sergi ve etkinlik alanlarımız bize 
ayrı bir motivasyon sağladı.

Dört yıl sonra “kendi yerimize dönüş”ümüzden aldığımız 
ilhamla, varlık sebeplerimizi ve mevcut değerlerimizi gün 
ışığına çıkarmaya karar verdik. Böylece eski-yeni, geçmiş-
gelecek kavramları çerçevesinde tasarladığımız sergiye 

“Sarmal” adını koyduk. “Sarmal”, 12 başlık altında toplanan Yapı 
Kredi koleksiyonlarının yeni mekânımızla bütünleşmesinin 
bir ifadesi oldu. Eserlerin çeşitliliği ve tarihsel dönemlerinin 
farklılığı önümüze geniş bir yelpaze açtı. Günümüz şairleri ve 
yazarları da bu eserlerle iletişim kurarak çağımızın sorunlarını 
kendi yorumlarıyla tartışmaya açarken, bir bakıma yayıncılık 
alanındaki çalışmalarımıza atıfta bulunmuş oldular.

Bizler, mekânımıza kavuşmanın heyecanını, 
koleksiyonumuzdaki değerleri farklı bir bakış açısıyla görmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Tülay Güngen
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Leylâ Erbil (1931-2013)

İstanbul Arkeoloji Müzesi Istanbul Archeology Museum, 2009

Fotoğraf Photograph: Necmi Sönmez
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‘The Three-Headed Serpent 

is the oldest Greek column in Istanbul. 

It is a helix comprising three intertwined serpents. 

Also known as the Twisted Column –amongst 

other names– it once stood at the Delphic Temple 

before it was moved to its present position in the 

Sultanahmet Square.’

Leylâ Erbil, Üç Başlı Ejderha, Okuyan Us, Istanbul 2005, p 23

Developed as a tribute to Yapı Kredi’s art collection 

in the refurbished Yapı Kredi Culture and Arts, 

Helix transcends the configuration of an ordinary 

exhibition, interpreting as it does this commercial 

enterprise’s enormous contribution to the 

country’s arts and culture. I have designed Helix 

as a temporary whole comprising vastly different 

works, collections, formations and compendia, and 

one that does not reveal all at once. All bodies 

have heads and limbs; Helix’s heart beats in 

creative writing – and poetry in particular – that 

endeavours to surpass imposed boundaries. 

Its carotid artery is the palimpsest of multiple 

disciplines (led by photography, video, painting 

and interactive sculptures) built upon the opulent 

repository that is our heritage. Helix’s organic 

structure that distinguishes it from customary 

exhibition design comes to the fore at this point: 

its heart, arteries and nerve endings intend to 

generate an entirely new blood group. That blood 

is the twelve original texts by twelve eminent 

artists, writers and poets: a fresh new viewpoint 

that shapes Helix’s veins and nerve endings.

Once the decision was taken to treat the collection 

in twelve sections, I chose the key pieces 

together with Yapı Kredi curators. At the time I 

presented these pieces to the interpretation of 

twelve litterateurs, I was hoping for distinctive 

“Üç Başlı Ejderha İstanbul’daki 
en eski Yunan sütunudur.
Sütun 3 yılanın birbirine dolanmasından
oluşmuş bir sarmaldır. 
Adlarından biri de Burmalı Sütun
olan bu sütun Sultanahmet
Meydanı’ndaki bugünkü yerine taşınmadan
önce Delfi Tapınağı’ndaydı.”
Leylâ Erbil, Üç Başlı Ejderha, Okuyan Us Yayınları, İstanbul 2005, s. 23

Yapı Kredi’nin koleksiyonlarını Yapı Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık’ın yenilenen binasında yorumlayan Sarmal, bir sergi 
projesi olmasının ötesinde, kurulduğundan beri kültür ve sanat 
hayatımıza donanımlı katkıları olan bir kurumun birikimlerinin 
çerçevelendiği bir yorumlama modeli olarak geliştirildi. Sarmal’ı 
birbirinden çok farklı yapıların, koleksiyonların, oluşumların, 
dağarcıkların bir araya geldiği geçici bir bütünlük olarak 
tasarladım. Sarmal, özellikleri bir çırpıda görülmeyen bir gövde 
olarak tasarlandı. Her gövdenin başı, ayakları, kolları olduğu 
gerçeğinden yola çıktığımızda, Sarmal’ın kalbi şiir başta olmak 
üzere kendisine belirlenmiş sınırları geçmeye çalışan, yaratıcı 
yazınla birlikte attı, atıyor. Geçmişin birikimleri, verileri bir 
tür dağarcık oluştururken, farklı tekniklerin (fotoğraf, video, 
resim, interaktif heykel başta olmak üzere) bir araya gelmesiyle 
oluşan çok katmanlılık, Sarmal’ın atardamarlarını şekillendirdi. 
Bu noktada, Sarmal, kalbi, atardamarları, sinir uçları olan 
organik bir yapı olarak kendisini belirgin kılıyor ki, onu diğer 
sergi tasarımlarından ayıran, her türlü imkânsızlığa karşı, 
başka bir kan grubu oluşturmayı hedeflemesi. Sarmal’a kan 
veren, damarlarını, sinir uçlarını şekillendiren, on iki şair, yazar, 
edebiyatçının farklı oksijenler taşıyan katkıları oldu. 

Yapı Kredi’nin koleksiyonlarını on iki bölüm altında ele 
alma kararından sonra, sıçrayış, yükseliş noktası olarak 
yorumlanabilecek çalışmaları, koleksiyon sorumlularıyla 
birlikte belirledim. Bu çalışmaları on iki edebiyatçının gözlemine 
ve yorumuna sunarken, farklı imgeselliklerin alışılmadık 
perspektifler geliştirmelerini düşlemiştim. Biçimsellikleri 

Helix: Points of Origin, Design, Steps, Music

Sarmal: Serginin Çıkış Noktaları, Tasarımı, Adımları, Müziği

Dr. Necmi Sönmez

Küratör Curator
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perspectives based on singular imagery. I had no 

preconceptions about their styles, nor did I know 

many personally. It was their texts that formed the 

backbone of Helix. 

The Yapı Kredi Bank collection originated more 

from a wish to conserve and to preserve rather 

than amass a collection spreading into specific 

areas. What started out with shadow play figures, 

coin collections, antique handmade fabrics, 

the Banner of the Esztergom Castle, and the 

photographs of Selahattin Giz (a vital record of the 

Republican Turkey of the ‘30s and ‘40s) later grew 

to include paintings after the success of the 1954 

Work and Production Competition.1

This heterogeneous corporate collection stems 

from a spiritus rectus, namely, the vision of 

Kâzım Taşkent, the founder of Yapı Kredi Bank: 

the preservation of our cultural heritage. In his 

view, the support of culture and the arts, and 

the establishment of cultural centres in many 

cities were of paramount importance. The bank 

collection grew through acquisitions of works 

shown at exhibition centres in Istanbul, Ankara, 

Izmir and Adana, for instance. Such exhibitions 

support local arts activities, create a visual 

memory through the catalogues that accompany 

the shows and pave the way for an independent 

study of History of Art.2 The twelve sections of 

Helix have been designed to allude to the bank’s 

artistic activities as much as to the collection itself. 

Modern and contemporary Turkish art form the 

backbone of the Yapı Kredi art collection.

Helix was constructed on both the visible and 

perceptible networks that connect the twelve 

sections of the exhibition. These networks that 

1 The painting competition organised by Yapı Kredi on the  
 subject of Work and Production triggered the emergence  
 of a periodic transformation in contemporary Turkish art. The  
 jury comprised members of the International Association of  
 Art Critics who held their AGM in Istanbul in 1954. Please see  
 Necmi Sönmez, ‘1954 Yapı Kredi Resim Yarışmasının Çağdaş  
 Türk Sanatı Üzerine Etkileri’, Resim Tarihimizden: İş ve İstihsal,  
 Yapı Kredi Publishing, Istanbul 2014, pp 16-26.
2 Having organised over one thousand exhibitions since  
 1944 and pioneered the field in the design and publishing of  
 the accompanying catalogues, Yapı Kredi has been one of  
 the strongest supporters of arts events in the country.

hakkında en ufak bir öngörüm olmadığı gibi, birçoğunu sadece 
yayımlanmış eserlerinden tanıdığım on iki edebiyatçının 
metinleri Sarmal’ın omurgasını oluşturdu. 

Yapı Kredi koleksiyonları, bildik anlamda belli alanlara yayılan 
bir koleksiyon oluşturma fikrinden çok, korumacılığa dayalı 
bir strateji ile oluşturulmuş. Gölge oyunu figürlerinden sikke 
koleksiyonlarına ve el yapımı tarihi kumaşlara, Estergon Kalesi 
sancağından Cumhuriyet’in 30-40’lı yıllarının çok önemli bir 
görsel kaydını sağlamış olan Selahattin Giz’in fotoğraflarına 
dek farklı alanlara yayılan koleksiyonun en önemli 
kısımlarından biri de bankanın 1954 yılında düzenlediği İş ve 
İstihsal temalı resim yarışmasından1 sonra yoğunlaştığı tablo 
koleksiyonudur. 

Spiritus rectus (doğru nefes, doğru can) diye 
nitelendirebileceğim, Yapı ve Kredi Bankası’nın kurucusu 
Kâzım Taşkent’in kültürel mirası korumaya dayalı öngörüsüyle 
bir araya getirilmiş olan koleksiyon heterojen bir yapıya 
sahip. Taşkent, kültür ve sanatın desteklenmesine her zaman 
önem verdiği gibi, birçok ilde kültür merkezleri kurulmasını 
da desteklemişti. Banka koleksiyonu, bu kültür merkezlerinde 
düzenlenen sergilerden yapılan alımlarla da gelişti. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana gibi kentlerde düzenlediği sergiler, 
bu kentlerdeki yerel sanat ortamlarını desteklediği gibi, 
yayımladığı kataloglarla görsel bir bellek oluşturmanın 
yanı sıra bağımsız bir Sanat Tarihi yazılımının da kapılarını 
aralamıştır.2 Sarmal’ın on iki bölümü, koleksiyonun kendisi 
kadar, Yapı Kredi’nin sanatsal etkinliklerine gönderme yapmak 
isteyen bir çabanın ürünü olarak da tasarlandı. Yapı Kredi 

1 Yapı Kredi, 1954 yılında genel kurul toplantısını İstanbul’da organize  
 eden Uluslararası Eleştirmenler Derneği (AICA) üyelerinin jüri üyeliğini  
 yaptığı İstihsal/Üretim konulu bir resim yarışması düzenleyerek, Çağdaş  
 Türk Sanatı’nda dönemsel bir değişime yol açan sonuçların ortaya çıkmasını  
 tetiklemişti. Daha detaylı bilgi için: Necmi Sönmez, “1954 Yapı Kredi Resim  
 Yarışmasının Çağdaş Türk Sanatı Üzerine Etkileri”, Resim Tarihimizden:  
 İş ve İstihsal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014, s. 16-26.
2 1944’ten günümüze düzenlediği 1000’e yakın sergiye eşlik eden kataloglarıyla  
 bu alanda öncü konuma sahip olan Yapı Kredi, ülkemizdeki sanat  
 etkinliklerinin en köklü destekçilerinden biridir. 
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vary throughout the exhibition are designed on 

the rhythmic frequency of certain collection groups 

and my personal interpretation. These elements 

are listed below.

The Coin Collection

The Selahattin Giz Photograph Collection

The Painting Collection

The Lale Delibaş Un/Clear ground sculpture

Creative Texts 

I would also like to remark on the imaginative 

networks in Helix that might evade the naked 

eye. That the difficulty of putting into words the 

imaginative networks designed to sharpen the 

visitor’s ways of perception in the exhibition space 

is indisputable. It is the simultaneous harmony 

of experimental visuality and literature that 

forms the imaginative aspect of Helix. Certain 

common points are sought in neighbouring pieces 

in exhibitions that transcend ordinary display 

models, whether they are based on forms, colours, 

concepts or subject matter, or a more abstract 

classification based on the allusions of images or 

the works of art. The twelve sections of Helix are 

the products of interpreting a vast collection on 

the basis of common points of imagery. As the 

image opens out to what lies beyond the visible, 

it might not reveal its presence at once; yet it 

remains perceptible to the careful eye. The aims of 

the twelve sections of Helix are listed below. 

1. A contemporary interpretation of the 

Yapı Kredi collection,

2. A debate on the processes followed  

since 1944,

3. An examination of the Yapı Kredi collection’s 

impact on the arts and culture environments, 

given that the collection’s aim was to create 

artistic value,

4. The simultaneous employment of different 

presentation techniques,

5. An appeal to all the senses (seeing, hearing 

and touching),

6. An attempt to forge bridges between the 

historic nature of the collection and the 

country’s past,

7. Enabling dialogue between generations,

8. Focusing on details in order to contribute to 

koleksiyonunun omurgasını Modern ve Çağdaş Türk Sanatı 
oluşturmaktadır.

Sarmal on iki sergi bölümünü, görünen ve algılanan biçimde 
birbirine ilişkilendiren ağlar üzerine kuruldu. Serginin başından 
sonuna kadar farklı biçimlerde ortaya çıkan bu ağlar, belirli 
koleksiyon gruplarının ve benim yorumumun ritimsel olarak 
on iki bölümde sıkça kendilerini göstermesi üzerine kuruludur. 
Sarmal’ı oluşturan bu öğeleri belirtmeyi bir zorunluluk olarak 
görüyorum:

Sikke Koleksiyonu
Selahattin Giz Fotoğraf Koleksiyonu
Resim Koleksiyonu
Lale Delibaş’ın Mekâna Özgü Yer Heykeli
Yaratıcı Yazın Metinleri 

Sarmal’ın yukarıdaki algılanabilir ağlarının yanı sıra çıplak 
gözle fark edilemeyecek, imgesel örgüleri de olduğunu 
belirtmeliyim. Hiç kuşkusuz ki, zor olan, izleyicilerin ancak 
sergi mekânındaki algılama biçimlerini keskinleştirmek için 
kurgulanmış olan imgesel ağları yazılı olarak dile getirebilmek. 
Sarmal’ın imgeselliği, deneysel görselliğin ve yazının eşzamanlı 
olarak bir araya gelmesinden oluşuyor. Sıradan bir gösterme 
edimini aşmış her sergide, yan yana getirilen çalışmalarda 
belli ortaklıklar aranır. Bu, formlara, renklere, kavramlara, 
konulara dayanan birliktelik olabileceği gibi, imgelere, 
çalışmaların çağrıştırdıklarına dayanan daha soyut bir üst 
başlık altında da toplanabilir. Sarmal’ın on iki bölümü, geniş 
bir koleksiyonun imgesel ortaklıklar altında yorumlanmasının 
ürünüdür. İmge, görünenin arkasına açılan bir karaktere sahip 
olduğu için, varlığını bir çırpıda duyumsatmasa da, dikkatli 
gözlerin algılayabileceği bir karaktere sahiptir. Sarmal’ın on iki 
bölümünün hedefleri şunlardır:
1. Yapı Kredi koleksiyonunun bugüne ait yorumu,
2. Koleksiyonun 1944’ten beri izlediği süreçlerin tartışılması,
3. Sanatsal değer oluşturmayı hedefleyen Yapı Kredi 

koleksiyon bilincinin sanat ve kültür ortamını nasıl 
etkilediğini sorgulamak,
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Leylâ Erbil (1931-2013)

Kariye Müzesi Chora Museum, 1999.

Fotoğraf Photograph: Necmi Sönmez, yazarın imzasıyla signed by the author.
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the viewer’s interpretation processes,

9. An elegant presentation that avoids 

overshadowing artistic content, 

10. Encouraging new interpretations through 

creating the right environment,

11. Drawing attention to the differences in 

creative trends through various periods 

through an examination of key pieces by 

pioneering artists (such as İlhan Koman, Sadi 

Öziş, Şadi Çalık, Nejad Devrim, Ferruh Başağa 

et al.),

12. Inspiring young artists to experiment by 

highlighting the continuity of collecting. 

What is the starting point of imaginative journeys 

if not transcending their literary meanings? That 

was what I was undertaking from the moment 

I started working on Helix. I had visited the 

Hippodrome between 2000 and 2007 with my 

dear friend Leylâ Erbil who had opened the doors 

to this imaginative journey. She regarded the 

trunk of the Serpent Column as a helix. I remember 

being very impressed during a conversation 

we had facing this ancient monument on 20 

September 2003.3 I sensed that the helix would 

influence me once again after all this time. As 

Leylâ never tired of repeating, the helix was a 

whole that could be interpreted as a living body. 

It was this idea that lay at my attempt to focus the 

design of the Yapı Kredi collection exhibition. 

As I worked on Helix, I listened to, and read up 

on, more music than I ever had before. Rather 

than list them all, I would like to mention one 

particular album in the context of Helix’s musical 

connections, one that proved to be particularly 

challenging: Stravinsky au futur ou l’apothéose 

d’Orphée. From the moment I picked it up, I felt 

electrified and tried to comprehend it a little 

better each time I listened to the album, and it 

proved to be of invaluable inspiration in bringing 

the pieces of Helix together. All the same, it is 

not this album that I mean when I refer to Helix’s 

music. The dips and rises – all right, let’s call them 

3 These excursions later formed the core of her novella  
 entitled Üç Başlı Ejderha (Three-Headed Serpent) published  
 in 2005.

4. Farklı sunum tekniklerinin eşzamanlı olarak, bir arada 
devreye sokulması,

5. Tüm algılara (görme, duyma, dokunma vb) seslenebilmek,
6. Koleksiyonun tarihselliği ile ülkenin geçmişi arasında 

köprüler kurmak,
7. Kuşaklararası diyaloğun sağlanması, 
8. Detaylara da yoğunlaşarak izleyicilerin anlamlandırma 

süreçlerine katkıda bulunmak,
9. Sunum zarafetinin sanatsal içeriği gölgelememesi,
10.  Farklı yorumlamalar için alan açmak ya da bunu tetikleyici 

ortam oluşturmak,
11. Dönemsel sıçrayış gösteren sanatçıların eserlerinden yola 

çıkarak (İlhan Koman, Sadi Öziş, Şadi Çalık, Nejad Devrim, 
Ferruh Başağa vd) yaratıcı eğilimlerin dönemsel farklılığına 
dikkat çekmek,

12. Koleksiyon yapmanın bir süreklilik olduğuna vurgu 
yaparak, genç sanatçıların, koleksiyondaki çalışmalardan 
yola çıkarak farklı deneylere girmelerini sağlamak.

İmgesel yolculuklar, sözcük anlamlarının aşılmasıyla 
başlamıyor mu? Sarmal üzerine çalışırken, en başından beri, 
bu tür bir yolculuğun içinde olduğumu duyumsadım. Bana 
bu imgesel yolculuğun kapılarını aralayan, sevgili arkadaşım, 
yoldaşım, Leylâ Erbil’le 2000-2007 yıllarında Hipodrom/At 
Meydanı etrafında yaptığımız geziler olmuştu. Leylâ için 
sarmal, Yılanlı Sütun’un gövdesiydi. Bunu bizzat bu tarihi eserin 
karşısında 20 Eylül 2003’te yaptığımız konuşmada duymuş 
ve çok etkilenmiştim.3 Aradan epeyce zaman geçtikten sonra, 
sarmalın beni tekrar etkisi altına alacağı hissindeydim. Sarmal, 
Leylâ’nın bıkmadan, usanmadan tekrarladığı gibi, yaşayan bir 
gövde olarak yorumlanabilecek bir bütünlüktü. Bu düşünceyi 
Yapı Kredi koleksiyonlarını ele alan sergi tasarımının odağına 
yerleştirmeye çalıştım. 

3 Bu geziler daha sonra onun Üç Başlı Ejderha isimli novellasının odağına  
 yerleşip 2005 yılında ilk kez yayımlandı.
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leaps – that emerge in the exhibition design are 

what constitute Helix’s music. This movement 

evident throughout the exhibition, from the very 

first step the viewer takes in to the last, flourished 

alongside the flow of the music I was listening to. 

I would like to express my gratitude to all for their 

contributions to Helix.

June 2017, BerlinSarmal’a çalışırken, daha önce olmadığı kadar, müzik dinledim, 
müzik üzerine okudum. Bunları arka arkaya sıralamak yerine, 
bir tanesinden, kavramakta epeyce zorlandığım bir albümden 
söz ederek, Sarmal’ın müzik bağlantısına da değinmek 
istiyorum: Stravinsky au futur ou l’ apothéose d’Orphée. Orijinal 
plağını elime aldığımdan beri elektriklendiğim, her dinleyişimde 
biraz daha kavramaya çalıştığım bu müzik, Sarmal’ın parçalarını 
birleştirmemde çok yardımcı oldu. Buna rağmen, Sarmal’ın 
müziği derken vurgulamak istediğim, bu parçalar değil. Sergi 
tasarımında kendisini belirgin kılan iniş-çıkışlar, hadi sıçrayışlar 
diyelim, Sarmal’ın müziğini oluşturuyor. İzleyicinin sergiye 
adımını attığı ilk noktadan, serginin sonuna kadar duyumsanan 
bu hareketlilik, dinlediğim müziğin akışkanlığıyla birlikte gelişti. 

Sarmal’a eşlik edenlere, yol gösterenlere teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Haziran 2017, Berlin





FACE TO FACE 

KARŞI KARŞIYA
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At first glance, shadow puppets are a throwback 

to a world lost in the annals of history. Yet, how 

come a more careful look implies resemblances 

to family members, neighbours or friends? 

Hundreds of  bold Karagöz-Hacivat figures in  

the Yapı Kredi collection look vibrant enough  

to be waiting in the wings for their cue, as 

though they came from the deft hands of  

Ragıp Tuğtekin only yesterday. Liberating those 

facial features from their own imaginary worlds, 

HELIX places them in the windows of Yapı Kredi 

Culture and Arts, practically an invitation for a 

stroll down Istiklal Road. 

N. S.

Gölge oyunu figürleri ilk bakışta geçmişte 

kalmış bir dünyanın izlerini taşırlar. 

Ama bu figürlere biraz daha dikkatli 

baktığımızda, onlarda kendi aile üyelerimizi, 

komşularımızı, arkadaşlarımızı görür gibi 

olmamızı nasıl açıklayabiliriz? Yapı Kredi 

koleksiyonundaki Ragıp Tuğtekin’in yaptığı 

yüzlerce Karagöz-Hacivat figürü, hem cesur 

formları hem de kanlı canlı duruşlarıyla 

sanki dün yapılmışlar da yarın sahneye 

çıkacaklarmış gibi bir duyum uyandırıyorlar. 

SARMAL bu figürlerden bazılarının yüz 

detaylarını kendi hayal dünyalarından 

çıkarıp Yapı Kredi Kültür Sanat’ın camlarına 

taşıdığında, onları adeta İstiklâl’de bir tur 

atmaya davet ediyor.

N. S.
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Roni Marguiles

All the world’s a stage,
And all the men and women, merely Players;
They have their Exits and their Entrances...

Uykuda değildim, eminim, Surp Agop Hastanesi’nden çıkmış,
çevreme bakınarak yürüyordum Harbiye’den Beşiktaş’a,
inşaat ve keşmekeş de aklımda, yolun ortasında yürüyen köpek de,
korna sesleriyle dozer seslerinin bir cehennem türküsüne
dönüşmesi ve köşedeki seyyar kestanecinin ahşap arabasındaki
ateşin büyüyüp büyüyüp her yeri sardığını hayal ettiğim de;
dedemin kucağında saatler geçirdiğim Arif Paşa Han’ın yanından
geçerken gördüğüm çok yaşlı kadının sendelemesini de
anımsıyorum, elinden tuttuğu küçük kızın yüzündeki korkuyu da;
ve emin olduğum için uykuda olmadığıma şaşıyorum şimdi
neden şaşırmadığıma, gördüğüm gölgelerin nereden gelip nereye
gittiğine, dereden gelip dereye gittiğine, her birinin benimle
senli benli konuşup cemazülevvelimi bilircesine geçerken
yanımdan dokunacakmış gibi uzatıp ellerini omzuma
sonra beklenmedik bir kahkaha atıvermesine ve benim
merak etmeme; bana mı gülüyorlar diye, ne yaptım da
gülüyorlar böylesine diye düşünmeme, gülsem mi, hoş bulduk
kel kafalı kara üzüm, üzülsem mi, şaşıyorum şimdi niye
şaşırmadığıma bütün bunlara, anlaşıp konuşmak için bin
düşünüp bir söylemek gereğine; şaşmamıştım ama
uykuda olmamama rağmen gelip geçenlerin, durup
su içenlerin, zamana karşı işeyenlerin, karşıdan karşıya
geçip karşıdan karşıya geçip karşıya bir türlü geçemeyenlerin,
tökezleyenlerin, takılanların, birbirlerine bakıp göremeyenlerin,
taksilere el edenlerle durmayan taksilerin, yankesicilerle
dilencilerin, bileycilerle bezirgân Yahudilerin, sivri sakallı
babaların ve aralarında kaç zamandır görmediğim kendi
babamın, suda pişmiş balkabaklarının hep birer gölge olmasına,
hep beni tanıyor olmalarına, aynı oyunun oyuncuları olmamıza
ve onlar bilirken ne oynadığımızı benim bilmiyor olmama; hayır,
şaşmamıştım bu şaklabanlıklara, şahken şahbaz olanlara...

Ve Hilton Oteli’nin önünden geçerken sonra, birden aklıma
elli yıl önceki bir yemek geldi büyük salonda yenen, yaşım

Bit Player

Figüran

All the world’s a stage.

And all the men and women are merely Players;

They have their Exits and their Entrances...

I wasn’t asleep, I’m sure, I’d walked out of Surp 

Agop Hospital,

looking around all the way from Harbiye to Beşiktaş,

distracted by construction sites and the commotion, 

and a dog ambling down the street,

and the infernal din of car horns and the rumble of 

earth-movers,

and visions too of a blaze spreading from the 

chestnut seller’s wooden cart at the corner;

I recall an elderly lady stumbling, scaring the little 

girl clutching her hand

as I passed Arif Pasha Han where I’d spent hours on 

grandpa’s lap;

and because I’m sure, I’m surprised at my lack of 

surprise, 

whence those shadows came and where they went, 

whence I came and where I went,

astonished at how casually they stroll past as if to 

tap my shoulder, 

bursting into unexpected laughter as if they knew 

where my skeletons were buried;

wondering if they’re laughing at me and what I’d 

done to make them laugh so,

whether to laugh, welcome baldie black grape,

wondering whether to feel sad, astonished at my 

lack of astonishment at all this,

why we must think a thousand times and speak 

once in order to understand one another;

even as I was wide awake, I wasn’t astonished at 

passers by who

stop to drink water, spit in the face of time,

cross the road cross the road and never reach the 

other side, stumble, 

catch, fail to see one another even as they look,



22

hail taxis and taxis that fail to stop, pickpockets and 

beggars, 

knife-sharpeners and merchant Jews, sheikhs in 

goatees 

and my own dad gone so long now, and boiled 

pumpkins were all shadows,

all knew me, that we were all players in the same play,

and that they knew what the play was, but I did not;

no, I wasn’t in the least bit surprised by this 

buffoonery, oh how the mighty fall...

Walking past the Hilton a dinner popped into my mind, 

a dinner in the grand hall, fifty years ago as I turned 

thirteen,

celebrating my accession to the rank of ‘man’,

not that I ever felt like a man then or now,

I saw shadows dining sumptuously on the pavement, 

my happy family, the holy family, 

ignoring the crowd walking past, 

the shadows, the vanquished, the ageing, the absent, 

the laggards,

the stranded, the slow runners, the run-shy, 

and me, sneaking past, when an enormous door 

opened before me, ‘Welcome, you lucky devil,’ 

said a camel-skin shadow, ‘Come, it’s time now for 

your exit,’ 

I was about to protest ‘What exit? I’ve only just 

entered the stage!’

but tongue-tied for the first time in my life, I paused 

wordlessly,

‘To be or not to be...’ murmured a shadow,

I’d have said, ‘Please,’ if I could only speak, 

‘Please, I will learn, I’ll try again, please, just a little 

longer,’

and I heard the shadows yell in unison behind me:

‘Enough, go now, you’ve shattered the screen, and 

wrecked the stage.’

on üçken, “adam” katına çıkmam kutlanıyordu, ne o zaman
ne de şimdi adam olmuş hissetmezken kendimi, baktım ki,
yemek yiyor kaldırımda gölgeler, mutlu ailem, kutsal aile,
umurlarında değil masanın çevresinden dolanıp geçenler,
gölgeler, yenilenler, eskiyenler, gelemeyenler, geri düşenler,
yolda kalanlar, yavaş koşanlar, koşmayı baştan reddedenler 
ve geçiyordum ben de yavaşça yanlarından ki kocaman
bir kapı açılıverdi önümde, “Hoş geldin köftehor” dedi
deve derisi bir gölge, “Gel, senin çıkışın buradan, şimdi,”

“Ne çıkışı, yeni girdim ben bu sahneye” diyecektim ki,
ilk kez ömrümde tutuldu dilim, sessiz kaldım bir an,

“Olmak veya olmamak...” diye mırıldandı gölgelerden biri,
ses çıkabilse ağzımdan, “Ne olur,” diyecektim, “ne olur,
öğreneceğim, yine deneyeceğim, lütfen, biraz daha zaman,” 
ve hep bir ağızdan bağırdığını duydum gölgelerin ardımdan:

“Yeter, git artık, yıktın zaten perdeyi, eyledin viran.”
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Tahir ile Zühre oyununda “Aşiret Reisi”

“Tribal Chief” in the play Tahir and Zühre

Kantolar, Köçekler, Balerinler grubundan “Balerin”

“Ballerina” from Cantos, Boy Dancers, Ballerinas group
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Tahir ile Zühre oyununda “Tahir”

“Tahir” in the play Tahir and Zühre

Tahir ile Zühre oyununda “Zühre”

“Zühre” in the play Tahir and Zühre
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Kâğıthane Sefası oyununda “Karagözlü Kayık”

“Karagöz on a caique” in the play Kâğıthane Excursion
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Şahıslar grubundan “Karagöz”

From Persons group “Karagöz”
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Tahir ile Zühre oyununda “Seymenler”

“Village Dandies” in the play Tahir and Zühre
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Şahıslar grubundan “Karagöz”

From Persons group “Karagöz”

Şahıslar grubundan “Hacivat”

From Persons group “Hacivat”
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Ferhad ile Şirin oyununda “Ferhad”

“Ferhad” in the play Ferhad and Şirin

Kantolar, Köçekler, Balerinler grubundan “Tulumlu Karagöz”

“Karagöz with bagpipe” from Cantos, Boy Dancers, Ballerinas group
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Ferhad ile Şirin oyununda “Şirin’in Babası”

“Şirin’s Father” in the play Ferhad and Şirin
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Lale Delibaş (1973-)

Belli Belirsiz-Besbelli Un/Clear, 2017

Mekâna özgü yer heykeli Site-specific ground sculpture

Şeffaf yer laminasyon filmi, 

12 renk dikiş ipliği, şeffaf iplik 

Transparent laminating sheets, 

12 colored threads, transparent thread
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