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 Nil Yalter’in çok uzun süreden sonra 
İstanbul’da açtığı ilk kapsamlı kişisel sergisi olan ‘‘20. 
YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’, sanatçının çalışmalarında 
karşılaşılan temel özelliklerin, göç, kadın olma, cinsel 
kimlik başta olmak üzere, farklı bakış açıları ve farklı 
tekniklerle yorumlanması nedeniyle retrospektif bir 
karaktere sahiptir. Sanatçının bu sergisinde ortaya 
koyduğu en önemli yorum, geriye dönüp bakma 
anlamına da gelen retro kavramını, pasif bir duruştan 
sıyırarak aktifleştirmesi, kendi yürüdüğü eski yolları 
gündeme getirirken, tekrardan, geçmişin büyüsünden 
uzaklaşarak güncel bir söylem geliştirmesidir. Bu 
açıdan ‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’, bir kısmı 
1960-1990 arasında üretilmiş, diğer kısmı da 2000-
2011 yıllarında kurgulanmış olan çalışmaların farklı 
bir biçimde yan yana gelmesiyle oluşturulmuş bir 
diyalektik bütünlük olarak yorumlanabilecek özgün 
bir karaktere sahiptir. Nil Yalter, kelimenin tam 
anlamıyla iki farklı yüzyılda, birbirinden değişik 
tekniklerle üretilmiş olan çalışmalarını yan yana 
getirirken, izleyicileri adeta bir zaman tünelinden 
geçiriyor. Ön yargıların, erkek egemen toplum 
bakış açılarının ve kapitalist çalışma, ötekileştirme 
biçimlerinin sorgulandığı işlerin tamamında ortaya 
çıkan ayrı ve aykırı tavır, sanatçının çoğu eylem 
yapmaya dayalı üretim biçimini de ortaya çıkarıyor.

‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisi, eserlerin 
seçilmesinden sergileniş biçimine dek karşılıklı 
diyalog üzerine kurulmuş bir bütünlük olduğu 
için, sıradan bir galeri sergisinin çerçevesini 
açarak, sanatçının kendi konularını, bellek, zaman 
ve yorum kavramlarıyla belli çerçeveler içine almayı 
hedefliyor.

Bu çerçevelere yoğunlaşmaya çalışacağım bu yazıda, 
Nil Yalter’in sanatçı duruşunu da parantez içine 
alarak, işlerin bir araya gelmesiyle gündeme gelen 
çoksesliliğe dikkati çekmek istiyorum. Çünkü sanat 
yapmaya başladığından itibaren çok farklı bir gelişim 
çizgisi geliştirerek, resim, desen, performans, video, 

 Nil Yalter’s first comprehensive exhibition 

in Istanbul, after so many years, “20th CENTURY / 

21st CENTURY” has a retrospective aspect, as the 

main themes that can be seen in the artist’s works 

such as migration, womanhood and sexual identity 

are comprehended with different perspectives 

and various techniques. The most significant 

interpretation that the artist states in her exhibition 

is removing the passive stand point of the retro 

(which means looking back) concept and activating it; 

getting away from the magic of the days past while 

discussing the old roads she walked on, again, and 

creating an up-to-date declaration. From this point of 

view, “20th CENTURY / 21st CENTURY” has a unique 

quality that can be interpreted as a dialectical whole 

created by combining works that are produced in 

1960-1990 together with the ones actualized in the 

years 2000-2011, in a diverse way. Nil Yalter, not only 

takes the viewers through a time tunnel by combining 

her works produced by using various techniques 

from two different centuries in every sense of the 

word. She also, reveals her style of production based 

on protesting and portrays by the divergent and 

contradictory attitude in her works; questioning 

prejudices, perspectives of male-dominated society, 

capitalist agenda and alienation.

“20th CENTURY / 21st CENTURY” exhibition is 

a whole, structured on mutual dialogue with the 

choices that was made both in the selection and 

presentation of the works; therefore, exceeds the 

scope of an ordinary exhibition and aims to use some 

specific frames by using the artist’s own themes 

together with the concepts: memory, time and 

interpretation. In this article, I will try to concentrate 

on these frames, including the artistic stand point 

of Nil Yalter, moreover I want to highlight the 

polyphony (multiple ideas working together) of the 

works that arises by exhibiting them together. That 

is because, from the day she started to produce her 

works, she developed a distinct evolution line; and 

‘‘20.yy-21.yy-Oval Form’’, black and white, 2’, 2011
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multi-medya heykel ve interaktiv yerleştirmeler 
üreten sanatçı, işlerinin tamamında belli ortak 
paydalar etrafında konumlanan olguları, farklı 
metaforlar üreterek ele aldığı için, işlerinde 
farklı katmanlar oluşturmuştur. 

Bu katmanların ilki kişiseldir. Babasının görevi 
nedeniyle 1938’de Kahire’de doğan Nil Yalter, 
gençliğini İstanbul’da geçirdi. Çocukluğundan 
itibaren resim yapan Yalter, Robert Kolej’deki 
eğitimi sırasında, resmin yanı sıra tiyatro, dans 
ve pandomimle de ilgilendi. Babasının tütün 
işletmelerinde çalışması nedeniyle çok küçük 
yaşından itibaren tütün fabrikalarına gitmesi 
nedeniyle orada gördüklerinden etkilenerek ilk 
çizimlerinde işçi kadınları ve fabrikada çalışanları 
kendisine konu olarak seçti. Sanatsever ailesinin  
kendisine sağladığı olanakları değerlendiren genç 
Nil, o yıllarda sanatın merkezi olarak kabul edilen 
Paris şehrine odaklanan bir yönelimle, oradan gelen 
kitapların yanı sıra Robert Kolej’deki eğitiminin de 
desteğiyle resim yapmaya başladı. Klasik anlamda 
sanat eğitimi almamasına rağmen, çok erken 
denilebilecek yaşta, soyut çalışmaya başlayan 
Yalter’in profesyonel çalışmalarının başlangıcı 
olarak değerlendirilebilecek olan ilk işleri, doğada 
görülen formların soyutlanılmasıyla varılmış olan 
renkli kompozisyonlardı. Çok hareketli bir yaşama 
sahip olan genç Nil, sadece resme değil, pandomim 
ve dansa da yakın ilgi duyuyordu. Bu ilgisi nedeniyle 
İstanbul’dan Hindistan’a kadar uzanan bir yolculuk 
yapmış, gördüklerinden etkilenerek farklı çalışmalar 
gerçekleştirmişti. Yalter’in ilk sergisini Bombay’daki 
Alliance Française’de (1957) açması, bir tesadüf 
değildir. Farklı kültürleri yakından tanımasına 
yardım eden yolculuklar, Nil Yalter’in çok erken 
denilebilecek yaşta farklı tecrübeler edinmesine 
yardımcı olduğu gibi, çalışmalarını yakından 
etkilemiştir. Bu çalışmalarını 1959’dan itibaren 
düzenli olarak İstanbul’daki Türk-Alman Sanat 
Galerisi’nde sergilemeye başlaması onun samimi ve 

ciddi olarak sanatla ilgilenerek, profesyonel bir sürece 
girdiğinin kanıtıdır. 

1960’lı Yıllar: Yolunu Arayan Genç Yaratıcı

1955-1965 arasında soyut tarzda çalışan Nil Yalter, 
çalışmaları için en önemli etkileşimleri çıktığı 
yolculuklardan alıyordu. İlk kez 1956’da Paris’i 
ziyaret ederek oradaki sanat ortamını yakından takip 
eden sanatçı, o yıllarda Fransız sanatında gözlemlenen 
soyut sanat eğilimlerini (École de Paris) kendisine 
yakın bulmuyor, özellikle Rus Konstruktivist 
Sanatı’yla yakından ilgileniyordu. 1956’da ilk kez 
Paris’e gidip buradaki sanat ortamını yakından 
inceleyen Yalter, 1965’te bu kente ikinci kez ve kesin 
olarak yerleşme kararıyla geldi. Sanatçının 1956-1965 
dönemine yayılan çalışmaları, Süprematizm, Op 
Art, Minimalizm, Pure Abstraction ve Hard-Edge 
akımları, kavramları çerçevesinde ele alınabilecek 
olan soyut bir karaktere sahipti. Bu dönemde 
mimarlık tarihine özel bir ilgi duyan sanatçı, daha 
sonra çalışmalarında farklı bir şekilde yorumlayacağı 
Art Deco akımıyla da yakından ilgilenmeye 
başlamıştı. 

‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisinin çıkış 
noktası olan çalışmalar, Nil Yalter’in Paris’e 1965’te 
yerleşmesinden sonra 1968 tarihine kadar ürettiği 
tuvallerdir. Bu işlerinde sanatçının geometrik 
soyutlama olarak nitelendirilecek bir yaklaşımla, 
daire, dikdörtgen, küp gibi formları yorumlayarak, 
kompozisyonlarını, anlatıcı tüm öğelerden sıyrılmış 
plastik değerler üzerine kurgulaması raslantısal 
değildir. Etkinliklerin aşağı yukarı aynı yıllarda 
gösteren ‘‘Supports/Surfaces’’ grubunun estetik 
yaklaşımı ile Nil Yalter’in soyut çalışmaları arasında 
bağlantılar kurmak mümkün değildir. Çünkü 
Yalter, tuvallerinin üzerinde herhangi deneysel 
yaklaşım sergilemeden, klasik anlamda farklı 
espaslar oluşturan deneylere girer. Bunu yaparken 

in all her paintings, drawings, performances, videos, 

multimedia sculptures and interactive installations, 

she discussed the facts that are positioned on a 

specific common ground by producing different 

metaphors; consequently creating distinct layers in 

her work.

The first of these layers is personal. Nil Yalter was 

born in Cairo, due to his dad’s assignment there, 

in 1938. She spent her early youth in Istanbul. 

Yalter was painting since her childhood but during 

her education at Robert College, she was also 

interested in theatre, dance and pantomime. She 

was visiting tobacco factories since her early ages 

as her father was working at tobacco ventures, so 

she chose the female laborers and factory workers 

as the subjects of her first drawings. Utilizing the 

resources her art lover family provided her, the 

young Nil started painting with a tendency focused 

on Paris, which was accepted as the center of art in 

these years; with the support of the books coming 

from this city and her education at Robert College. 

Although she wasn’t educated in art in the classical 

way, she started to produce abstract works in her 

very early ages. Yalter’s first works that can be 

considered professional are colorful compositions, 

which she portrayed by the abstraction of the forms 

seen in nature. Living a very active life, Yalter was not 

only involved in painting but also closely interested 

in pantomime and dance. Due to this interest, she 

went on a journey starting from Istanbul, reaching to 

India, and motivated by the things she saw, produced 

several distinct works. It was not a coincidence that 

she opened her first exhibition at Alliance Francaise, 

in Bombay (1957). Her journeys in which she got 

acquainted with various cultures both helped her 

gain exceptional experiences in her earlier ages 

and affected her works thoroughly. She started 

exhibiting her works periodically in Turkish-German 

Art Gallery in Istanbul, since 1959, and this was proof 

that she was concerned about art intimately and 

seriously, and decided to start her professional career 

in this field.

1960’s: The Young Creative in Search of Her Path

Nil Yalter, who preferred abstract works in 1955-1965, 

was getting the most important interactions for her 

works, from her journeys. She visited Paris for the first 

time in 1956 and continued to closely watch the art 

scene there. At that time, she did not find the abstract 

art tendencies (Ecole de Paris) observed in French art 

to her liking and preferred Russian constructivism. 

After her first visiting and observing the art scenery in 

Paris in 1956, Yalter visited the city again in 1965 to 

start living there. Her works that are spread through 

1956-1965 have an abstract character that can be 

considered in conceptual frames of Suprematism, Op 

Art, Minimalism, Pure Abstraction and Hard-Edge 

trends. During that period, she was also interested 

in architecture and started to get acquainted with 

the Art Deco trend, which she would interpret in a 

different way in her later works.

The works that can be considered as the point of 

origin of the “20th CENTURY / 21st CENTURY” 

exhibition are the canvases, which Nil Yalter 

produced after moving to Paris in 1965, until the 

year 1968. In these works, it is not a coincidence 

that the artist structured her compositions on 

plastic values that are stripped from all their defining 

characteristics and used an approach which can be 

called geometric abstraction, by interpreting forms 

like circles, rectangles and cubes. It is not possible to 

build connections between the aesthetical approach 

of the group “Supports/Surfaces” that was active 

nearly in the same years and Nil Yalter’s abstract 

works, because Yalter does not demonstrate any 

empirical approach on her canvases, but experiment 

by producing different spaces in the classical meaning. 

While doing this, she almost tries to create a different 
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‘‘Mor Diptik’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 50x124cm, 1969
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de, ‘‘ArchiForme II”, (1968), “2 Cubes” (1966-
1969), “Optical Cubes”, (1966-1969), “Triangle 
Deforme” (1969) çalışmalarında görüldüğü gibi, 
adeta farklı perspektif yaratmak için uğraşır. Çoğu 
büyük boyutlu tuvaller üzerine çalışılmış olan bu 
soyut resimlerde, geometrik formların yanı sıra 
renkler kullanımı da farklılık gösterir. Bazen tek 
rengin değişik tonlarını monochrome denilecek kadar 
zenginleştiren sanatçı, bazen de, güçlü morlar, çağla 
yeşili gibi canlı renkler kullanmaktan kaçınmaz. 
Yalter gerçekleştirdiği dönemde sergilemediği bu 
çalışmalarının bir kısmını 1971’de İstanbul Türk-
Alman Kültür Derneği Galerisi’nde göstermişti. 
Bu sergi sonrasında tekrar Paris’e getirdiği resimleri 
2011’de tekrar İstanbul’da göstermeyi planladığında 
Yalter onları tekrar yorumlamaya yöneldi. Sanatçı 
bu resimlerde görülen formları pergel, çetvel, gönye 
kullanmadan gerçekleştirmişti. Yaklaşık olarak kırkiki 
yıl sonra bu formları bilgisayar destekli animasyon 
programlarıyla yorumlayarak videolar üreten 
sanatçı, böylece, iki farklı yüzyılda, tamamiyle farklı 
tekniklerde üretilmiş olan kendi çalışmalarını bir 
araya getirirken, izleyicileri tarih ve üretim biçimi 
açısından adeta zaman tünelinin içine sürüklemiş 
olur. 1965-1968 arasında ürettiği tuval resimlerini 
2011’de gerçekleştirmiş olduğu video çalışmalarıyla 
birlikte sergilediğinde Nil Yalter, eş zamanlı bir 
sunum gerçekleştirmiş oluyordu. Bu eş zamanlılık, 
‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisinin gündeme 
getirdiği bir yaklaşım olarak, dün ile bugün arasında, 
yaşanmışlıklar üzerinden bir köprü kuruyor. 

Yaşanmışlık derken, Nil Yalter’in olağandışı 
sıçramalar yaparak gelişen biyografisinden, 
yaşamını bir tür dönüşüm süreci olarak kavrayarak, 
bildiği yolda, sağa sola bakmadan yürümesinden 
bahsediyorum. Unutmamak gerekir ki, bu özellik 
onun sanatında sıkça karşımıza çıkan katmanlardan 
biridir. Bu noktanın iyi kavranması ‘‘20. YÜZYIL / 
21. YÜZYIL’’ sergisinin anlamını desteklediği için 
biraz daha derinleşmeye çalışacağım. Paris’e kesin 

‘‘Harem’’, black and white, 45’, 1979

perspective like the ones that can be seen in her 

works “ArchiForme II” (1968), “2 Cubes” (1966-1969), 

“Optical Cubes” (1966-1969) and “Triangle Deforme” 

(1969). In her abstract paintings that are generally 

painted on large canvases, both the geometric forms 

and the usage of colors differentiate. The artist 

sometimes enriches the shades of one color in the 

proportions that can be called monochrome, and from 

time to time do not stay away from using vivid colors 

like powerful purples or green almond. Yalter did not 

exhibit these works at the time they were finished 

but revealed some of them during the exhibition in 

1971, at Turkish-German Cultural Institute Gallery, 

in Istanbul. Following that, she took these paintings 

back to Paris. When she planned to exhibit them once 

more in Istanbul, in 2011, she decided to reinterpret 

them. When the forms in these paintings were 

created, the artist did not use a compass, a ruler 

or a square. After 42 years, she now interprets the 

same forms, and produces videos by using computer 

supported animation programs, therefore combines 

her works in which she used completely different 

techniques and which she produced in two different 

centuries. Meanwhile, she practically puts the viewer 

into a time tunnel both in the terms of time and in 

the manner of production. As Nil Yalter exhibits her 

canvas paintings that she produced in 1965-1968 

together with her video works she made in 2011, she 

performs a synchronized exhibition. This synchronized 

quality, builds a bridge built on past experiences 

between yesterday and today, as an approach that 

“20th CENTURY / 21st CENTURY” exhibition brings 

up.

When I say past experiences, I am talking about 

Nil Yalter’s biography advancing by breathtaking 

leaps; I am mentioning her extraordinary life as a 

transformation process and walking through her 

path without turning one way or the other. We must 

remember that, this characteristic is one of her layers 

that we see frequently in her art. I want to emphasize 
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‘‘Harem’’, black and white, 45’, 1979
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‘‘Harem’’, black and white, 45’, 1979
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‘‘Apollon Tapınağı Didim’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 195x200cm, 1967
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olarak yerleşip bu tuvalleri ürettiğinde Yalter tamı 
tamına yirmisekiz yaşındaydı ve arkasında kısa bir 
zamana sıkıştırılmış müthiş bir yaşanmışlık vardı. 
İstanbul’dan başlayıp, Tahran, Tebriz üzerinden 
Bombay’a kadar giden sonra tekrar İstanbul’a gelerek 
farklı bir hayat sürdüren Nil Yalter, Paris’e kesin 
olarak yerleşmeye karar verdiğinde aslında konforlu 
bir hayatı terk etmekle kalmıyor, yeni bir yolculuğa 
çıkmayı göze alıyordu. İşte bu süreç içinde üretilmiş 
olan tuval resimlerinin her türlü karmaşadan, 
tereddütten uzak, keskin çizgiler ve formlar üzerine 
kurulu olan yapısı hep dikkatimi çekmişti. Yalter bu 
resimleri ürettikten sonra atölyesinin bir köşesine 
kaldırarak, çok farklı bir yolculuğa çıkmayı tercih 
etmişti. Mayıs 1968 olayları, Nil Yalter’in sanata ve 
hayata olan bakış açısını değiştirmekle kalmayarak 
adeta bir tabula rasa yaparak, onu farklı bir düzeye 
taşımıştı. Çünkü aktif olarak protestolara katılarak, 
öğrenci işgallerinde görev alan sanatçı bu sayede 
edindiği alt üst etme dürtüsünü sanatına da taşıması 
gerektiğine karar verdiğinde, gemilerini ikinci 
kere yakarak, hiç bilmediği farklı bir rotaya doğru 
ilerliyordu.

1970’lı Yıllar: Sorgulama Dönemi

Mayıs 1968’de Paris’te yaşanan öğrenci-işçi 
ayaklanmaları, grevlerin etkisiyle oluşan kaotik-
anarşik ortam, sosyo kültürel açıdan çoğu kez öncesi,  
sonrası olmayan bir olgu olarak değerlendirilir.
Bu protesto eylemleri dünya politikasında önemli 
açılımlar getirdiği gibi, resimden sinemaya, 
edebiyattan mimariye kadar birçok yaratıcı alanda 
etkili olmuş, uluslararası açılımlarıyla farklı bir dünya 
görüşünün gündeme gelmesine neden olmuştur. 
Mayıs 1968 olaylarının etkinliğinin boyutları 
hakkında, aradan tam olarak kırk yıl geçmesine 
rağmen, kesin bir görüşün gündemde olmaması da 
ilginçtir. O döneme tanıklık edenlerin yazdıklarıyla 
birlikte düşünüldüğünde, 20. yüzyıldaki Fransız 

this point in more detail as the apprehension of it 

supports the meaning of the “20th century / 21st 

century” exhibition. Yalter was exactly 28 years 

old when she moved to Paris and produced these 

canvases, and there were many great experiences 

that she had, compressed in a short period. Starting 

her journey from Istanbul, and continuing to Tehran, 

Tabriz and Bombay, then returning to Istanbul, Nil 

Yalter lived a very different life. When she decided to 

stay in Paris permanently, she was not only leaving 

a comfortable life behind but also taking the risk of 

getting on a new journey. For this reason, her canvas 

paintings that are produced during this era always 

grab my attention with their structure founded 

on exquisite lines and forms that are far away 

from all the chaos and hesitation. After producing 

these paintings, she put them onto a corner of her 

studio, and decided to go on a very different voyage. 

The events of May 1968 did not only change the 

perspective of Nil Yalter towards art and life, but also 

by simply establishing a tabula rasa, which carried 

her to a different stage. By actively participating in 

the protests and assuming responsibility in student 

invasions, she decided to carry her impulse to over-

turn which she gained from these events; applying to 

her works; therefore, she burned the bridge for the 

second time, and started to walk towards a different 

destination, which was totally unknown to her.          

1970’s: The Era of Questioning

From the socio-cultural point of view, the student-

laborer riots that occurred on May 1968 and the 

chaotic-anarchistic environment of the period, in 

Paris, are evaluated as a phenomenon that happened 

because of the strikes; without a proper background 

and further implications. These acts of protest, not 

only brought some important reforms to the world 

of politics, but also opened the way to a different 

world view with its international initiatives, which 

‘‘Lord Byron meets the Shaman Woman’’, color, 14’, 2009
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Devrimi olarak değerlendirilebilecek olan Mayıs 
1968 olayları, Paris’te yaşayan bir grup Türk 
sanatçıyı da yakından etkilemişti. Abidin Dino ve 
Tiraje’nin desenleriyle, Güneş Karabuda , Gökşin 
Sipahioğlu’nun fotoğraflarıyla tanıklık ettikleri 
olaylar, Nil Yalter’in sanatı üzerinde de son derece 
etkili olmuştur. 

Yakın diyalog içinde olduğu Öncü Fransız Sanat 
Ortamı, Yalter’i ifadesini tuval dışında kalan 
sosyolojik, politik ve sosyo-kültürel olgularda 
arayama yöneltti. 1968 olaylarının yarattığı etkiyle 
de çok önemli bir kimlik sorgulaması sürecine  
giren sanatçı, araştırmalarını günlük konular, 
sosyal olgular, ön yargılar üzerine yoğunlaştırarak, 
desen, fotoğraf, film, performans gibi tekniklerde 
farklı deneylere yönelerek farklı bir sanatsal 
anlatımın peşine düşmüştü. Bu sorgulama dönemi, 
sanatçıyı politik ayrımcılık, göçmen işçilerin 
kapitalist düzen tarafından sömürülmesi, erkek 
egemenliğindeki kadının ezilişi, ırkçılık gibi konular 
üzerine düşünmeye ve iş üretmeye itti. Öncelikle, 
belgelemeye dayanan bir tavırla, göçmen işçilerin 
(Türk, Portekiz, Arap) yaşam koşullarıyla ilgilenen 
Nil Yalter, çoğu kez sosyolojik alan araştırmalarının 
sınır noktasında durdu. Görsel bir sanatçı olarak 
göçmen işçiler, kadın tutuklular ve kadın işçilerle 
yaptığı söyleşileri belgeleyerek bir arşiv oluşturdu. Ses 
ve görüntülerin yardımıyla, ötekileştirilen toplumsal 
sınıfları işlerinin merkezine oturtmaya başladı. 
Sosyolojinin yanı sıra, antropoloji, etnoloji ve inanç 
Tarihi gibi bilimsel alanların çekim noktasında olan 
konularla ilgilenen sanatçı, 1968-1972 yılları arasında 
kavramsal bir arayışa girdi.

Bu süreç sanatçıya 1973 yılında Paris’teki A.R.C. 
Musée d’Art Moderne de la Ville’de kişisel bir 
serginin; “Topak Ev” projesinin kapılarını araladı.  
Sergi yapımcılığını Suzanne Pagé’nin üstlendiği bu 
sunum, Nil Yalter’i, o yıllarda farklı bir arayış içinde 
olan Avrupa’daki güncel sanat eğilimleri arasında 

influenced many creative fields from painting to the 

cinema, from literature to architecture. Besides, it 

is interesting that there is no solid idea about the 

effects of the May 1968 events, even after 40 years. 

When we think about the events also under the 

light of the information provided with the articles 

written by the people who have experienced the 

period firsthand, we can see that May 1968 events 

that can be considered as the French Revolution of 

the 20th century, have also influenced a group of 

Turkish artists, who were living in Paris. These events 

that were witnessed by Abidin Dino and Tiraje’s 

drawings, Gunes Karabuda and Goksin Sipahioglu’s 

photographs, also had a great impact on the art of 

Nil Yalter.

The pioneering French art scene which she was in 

close connections, directed Yalter to search for her 

expression in the sociological, political and socio-

cultural facts that stand outside the canvas. Due 

to the effects of 1968 events, the artist got into an 

essential process of questioning identity; she focused 

her explorations on daily events, social facts, and 

prejudices. By inclining towards experimenting on 

drawings, photography, videos and performance by 

using different techniques, she went after a diverse 

way of artistic approach. This era of questioning, 

made her think and produce works about the 

subjects like political discrimination, exploitation 

of immigration duties by the capitalist system, 

suppressant acts of male dominant society over 

women, and racism. Nil Yalter primarily dealt with 

the living conditions of immigrant workers (Turkish, 

Portuguese and Arabic) with an approach based on 

documentation, and generally stopped at the border 

of sociological field studies. She built up an archive 

with the conversations she made as a visual artist 

with immigrant laborers, women who were arrested 

and women laborers. With the help of sound and 

visuals, she started to position the social classes 

that were alienated into the center of her works. 

‘‘Yuvarlak Form’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 93x112 cm, 1967-2011
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‘‘Triangle Deforme’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 70x124cm, 1969
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belli bir konuma oturtuyordu. Bu önemli sergi, 
sanatçının kadın temasına olan farklı bakış açısını 
ortaya koyduğu gibi, 20. yüzyıla damgasını vuracak 
olan en önemli konular arasında olan göçmenlik, 
sürgün ve ötekileştirme politikaları üzerine çok açık ve 
kesin mesajlar içeriyordu. “Topak Ev”, Yalter’in kendi 
sesini, kendi temasını bulduğu bir çıkış sergisi olarak, 
daha sonra gerçekleştireceği bir çok projesi için de 
belli bir görsel birikim oluşturduğu bir projedir.

‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisi sanatçının 
bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu ‘‘Harem’’ 
(1979-1980) dizisine ait bir grup çalışmayı 
da içeriyor. ‘‘Harem’’ sekiz adet kağıt üzerine 
fotoğraf ve desenden oluşan bir grup resim ile 
bir videodan oluşan bir bütünlüktür. Yalter çok 
uzun bir zamana yayılan araştırmalarının ışığında 
derlediği malzemelerden yola çıkarak oluşturduğu 
bu çalışmasında, eski bir yüzyılda Topkapı Sarayı 
Haremi’nde yaşamış iki cariyenin kurgusal 
hikayesinden yola çıkar. Son derece trajik detayların 
olduğu bu hikaye video çalışmasının temelini 
oluşturur. Desen ve fotoğraflardan oluşan bir grup 
resmin çıkış noktası ise, ailesinin üyelerinin gerçekten 
Harem’de yaşadığı bir genç kızın Topkapı Sarayı’nın 
Harem’inde çekilmiş olan fotoğraflarıdır. Yalter 
kendi çektiği bu fotoğrafları desenlerle birlikte 
yorumlayarak farklı bir yaşanmışlıktan yola çıkarak, 
cinsel arzuların odağına konulan cariyelere farklı 
bir kimlik kazandırır. “Harem”, sadece feminist 
yaklaşımla ele alınamıyacak kadar çok detayın, 
hikayelere, dekoratif anlatım çoşkusuna kapılmadan 
ele alındığı metaforik bir çalışma olarak sanatçının 
gelişim çizgisinden öncesi ve sonrası olmayan bir 
dönüm noktasına işaret eder. Daha sonra birçok 
sanatçı tarafından ele alınacak olan Harem teması, 
Nil Yalter’de görsel bir bütünlük olarak izleyicinin 
karşısına çıkar.

Sanatçının 1979’da gerçekleştirmesine rağmen 
bugüne dek hiç sergilemediği “Shaman” isimli 

The artist was also interested in the scientific fields 

like anthropology, ethnology and history of belief 

systems, in addition to sociology. She got into a 

conceptual search in 1968-1972.

These events opened the doors of a personal 

exhibition at A.R.C. Musée d’Art Moderne de la Ville 

de Paris, the “Topak Ev” project for the artist. This 

presentation in which Suzanne Page assumed the 

duty of exhibition production, positioned Nil Yalter 

at a certain place within the trends of Paris of that 

time. The exhibition was not only reflecting the 

distinct perspective of the artist towards the subject 

of women, but also communicating some very clear 

and precise messages about issues like immigration, 

banishment and alienation politics that would become 

the most important themes, to leave their marks on 

the 20th Century. As a starting exhibition in which 

Yalter found her own voice and theme, “Topak Ev” 

is also a project that she generated a specific visual 

accumulation for many projects that she would 

realize in the future.

“20th CENTURY / 21st CENTURY” exhibition 

also contains a group of works from the “Harem” 

series (1979-1980) that she produced on her way 

towards the above-mentioned direction. Harem is a 

whole that consists of a group of paintings of eight 

photographs and drawings on paper and a video. 

Yalter bases this work on numerous pieces that 

she gathered in her research through many years 

and takes the fictional story of two odalisques that 

lived in the Topkapi Palace several centuries before, 

as the starting point. The story with lots of tragic 

details is the basis to the video work. The group of 

drawings and photographs are based on a young 

woman, whose ancestors once lived in Harem. The 

photographs of the girl were shot in the Harem of 

the Topkapi Palace by Yalter. By reinterpreting them 

with her drawings, the artist starts from diverse past 

experiences and gives a different identity to the 

‘‘Harem’’, Kolaj - Fotoğraf, renkli kalem, kurşun kalem (Collage - Photography, Dessins), 89x124cm, 1980 
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‘‘Harem’’, Kolaj-Fotoğraf, renkli kalem, yağlı boya (Collage-Photography, ) 42x66cm, 1980‘‘Harem’’, Kolaj-Fotoğraf, renkli kalem, kurşun kalem (Collage-Photography, Drawings) 42x66cm, 1980
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videosu, ‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisinin 
en önemli sürprizlerinden biridir. İlk kez izleyici 
karşısına çıkab bu çalışma, Nil Yalter’i Paris’teki eski 
Musée de l’Homme koleksiyonunda yer alan Orta 
Asya Şaman maskeleriyle yaptığı bir performans 
sırasında gösteriyor. Şaman Kültürü üzerine 
kapsamlı araştırmalar yapmış olan sanatçının bu 
çalışması, müze objesi durumuna düşen maskelerin 
tekrar eski işlevlerine dönüştürülmesini hedefliyor. 
Şaman maskeleriyle dans ederken görülen figürün 
sanatçının kendisi olması üzerinde durulması gereken 
bir detaydır, çünkü Yalter birçok çalışmasında 
kendi vücudunu kullanarak, video başta olmak 
üzere Yeni Medya Sanatı’nın olanaklarıyla ürettiği 
yerleştirmeleri, ses heykelleri ve disiplinlerarası 
çalışmalarıyla eleştirel bir tavır geliştirdi. Sanatçının 
A.R.C. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris’te 
“C’est Un Dur Métier Que L’Exil” başlığında açılan 
ikinci önemli kişisel sergisi, (Sergi yapımcısı Suzanne 
Pagé )Yalter’in bu yaklaşımını pekinleştiren bir 
karaktere sahiptir.

2000’li Yıllar: İmgelerin Keskinleşmesi

‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisi, sanatçının 
eleştirel tavrını gövdesel olarak ortaya çıkardığı 
‘‘Sound of Painting’’ (2005-2008) ve “Lord Byron 
Meets the Shaman Woman” (2009) isimli video 
yerleştirmelerini de içeriyor. Çalışmalarını 1973’ten 
itibaren Yeni Medya Sanatı’nın deneysel olanaklarıyla 
geliştirse de Nil Yalter, klasik anlamda tuval resmi 
ve bunun modern bir dille yorumlanmasıyla 
yakından ilgilenmiştir. ‘‘Sound of Painting’’ (2005-
2008) dizisi sanatçının disiplinlerarası olarak 
nitelendirilebilecek bir çabayla, video, tuval resmi ve 
performans teknikleri arasında kurduğu eşzamanlı 
diyaloğu gündeme getirir. Sadece spatula ve renkleri 
kullanarak gerçekleştirdiği beş adet büyük boyutlu 
resmi yaparken kendisini videoya çeken sanatçı, bir 
performans olarak kamera karşısında gerçekleştirdiği 

odalisques, who were at the center of the sexual 

desires. “Harem” points out a turning point without 

a past and a future in artist’s evolution line as a 

metaphoric work that handles so many details (that 

cannot be interpreted only by the feminist approach) 

without getting lost in the excitement of stories and 

decorative narration. The harem theme, which would 

also be used by many other artists, become a visual 

whole in Yalter’s work.

The video titled “Shaman” is one of the most 

important surprises of the “20th CENTURY / 21st 

CENTURY” exhibition. Although the artist completed 

it in 1979, she never exhibited it, until now. The video, 

that will be seen for the first time shows Nil Yalter 

during her performance in Paris, using the masks 

of Central Asia Shamans from the collection of old 

Musée de l’Homme. This video of the artist, who 

made comprehensive research on Shaman culture, 

aims to bestow their old function to the masks, which 

have become mere objects of a museum. The dancing 

figure wearing Shaman masks is the artist herself. This 

is another detail that must be highlighted because 

Yalter developed a criticizing attitude by using her 

own body in many of her works, in her installations 

which she produced with the resources of New Media 

Art, sound sculptures, interdisciplinary works and 

especially in her videos. Artist’s second important 

personal exhibition, which was titled “C’est Un Dur 

Métier Que L’Exil” and realized at A.R.C. Musée d’Art 

Moderne de la Ville de Paris (exhibition producer was 

Suzanne Page), has a character that strengthens this 

approach of Yalter.

2000’s: Sharpening the Images

“20th CENTURY / 21st CENTURY” exhibition 

also contains the video installations “Sound of 

Painting” (2005-2008) and “Lord Byron Meets 

the Shaman Woman” (2009), in which the artist 

‘‘Sound of Painting - Adam’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 120x120cm, 2008
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eylemi farklı açıdan yorumlayarak, montajlayarak 
bağımsız bir video çalışması oluşturmuştur. Bu 
parçada duyulan sesler, sanatçının resim yaparken, 
tuval yüzeyinde spatulanın sürtmesiyle oluşan 
cızırtıların belli bir ses koreografisiyle bir araya 
getirilmesinden oluşmuştur. Bu video ile birlikte 
sergilenen beş adet resim, Yalter’in 1960 sonlarında 
yapmış olduğu soyut çalışmalarına gönderme yapsa 
da, farklı içeriklere gönderme yapan yapılara sahiptir. 
İzleyiciler bu tuvallere bakarken, videolardan 
“resimlerin sesini” duyarlar. ‘‘Sound of Painting’’ bu 
sesin “kavramsal bir karaktere” kurgulanması üzerine 
kurulmuş bir çalışma olarak, Nil Yalter’in olgunluk 
döneminin habercisidir.

“Lord Byron Meets the Shaman Woman” (2009) 
Yalter’in ilk bakışta birbiriyle hiç ilişkisi yokmuş gibi 
görünen kavramları yan yana getirerek oluşturduğu 
önemli bir video çalışmasıdır. Burada sanatçının 
bizzat kendi vücudunu kullanarak gerçekleştirdiği 
performans, çok kapsamlı ve farklı montajlama 
süreçlerinden geçirilerek oluşturulmuş olan bir 
video eserinin oluşumuna destek vermiştir. Orta 
Asya Şamanizm’i ile 1965’ten itibaren ilgilenen 
Yalter, ruhlarla iletişim kurulan bu inanç sistemini 
bir tür soyutlama alanı olarak yorumlarken, 
Şamanist dünyasında transformasyonun kadınlar 
üzerinden yapılmasıyla özel olarak ilgilenir. Sanatçı 
bu video çalışmasında Lord Byron’un bir şiirinde 
geçen dizeden etkilenerek, şaman kadın temasını 
metaforlaştırır. İzleyiciler, şaman kadının kim 
olduğunu düşünmeye başladıklarında, Nil Yalter’in 
etkileyici bir ses düzeniyle zenginleştirmiş olduğu 
çalışmasının çekim alanında bulurlar kendilerini. 

‘‘20. YÜZYIL / 21. YÜZYIL’’ sergisi, en erkeni 
1965-1968, en geç tarihlisi ise 2009 yılında yapılmış 
olan çalışmaları belli bir kurgusallıkla yan yana 
getirirken, sergi yapımcısı olarak sanatçıyla kurmuş 
olduğum özel bir diyalogla şekillendi. Nil Yalter’in 
Paris’teki atölyesinin kapısını ilk kez çaldığımda, 

reveals her criticizing attitude bodily. Even though 

Yalter started to develop her works by using the 

experimental possibilities of New Media Art, since 

1973, she is also strongly interested in the canvas 

painting in the classical sense and interpreting it 

with a modern style. “Sound of Painting” (2005-

2008) brings out the synchronized dialogue that 

she constructed between video, canvas painting 

and performance techniques through an endeavor 

that can be described as interdisciplinary. The artist 

recorded herself on video while painting five large 

canvasses by using just a spatula and colors; then 

by reinterpreting her practice, she performed with a 

different point of view from the eye of the camera 

and editing it; she produced an independent video 

piece. The sounds that can be heard in this piece, 

is basically the scratchy sound made by spatula on 

the canvas, then these sounds are recombined by a 

using a specific sound choreography. Although the 

five paintings exhibited together with this video 

refer to the abstract works of Yalter’s from the end 

of 1960’s, they also have a structure referring to 

some other contents. When the viewers look at these 

canvases, they also hear the sound of the paintings 

since the video plays simultaneously. As a work that 

captures the sound and constructs it on a conceptual 

character, “Sound of Painting” gives the message that 

it is a work of Nil Yalter’s artistic age of maturity as 

well.

“Lord Byron Meets the Shaman Woman” (2009) 

is another significant video work of Yalter in which 

she brings together some notions that seem to be 

totally unrelated with each other at first sight. The 

performance in this video was also executed by the 

artist herself and got through many extensive and 

different editing processes that concluded with this 

piece of video art. Yalter, who is interested in Central 

Asia’s shamanism, interprets this belief system in 

which people communicate with spirits, as a field 

of abstraction, and especially fascinated by the part 

‘‘Sound of Painting - Haç 2’’, Tuval üzerine Akrilik (Acrylic on Canvas), 120x120cm, 2008
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‘‘Sound of Painting’’, Sanatçının stüdyosundan enstalasyon görseli (Installation at artist’s studio)
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‘‘Sound of Painting’’, renkli (color), 14’, 2008 ‘‘Sound of Painting’’, renkli (color), 14’, 2008
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‘‘Apollon Tapınağı Didim’’, color, 2’, 2011
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yıl 1992 idi. Gutenberg Üniversitesi Sanat Tarihi 
Enstitüsü’nde Video Sanatı üzerine yaptığım bir 
seminer çalışmasında Topak Ev’in resmini görmüş 
ve etkilenmiştim. Bu çalışma hakkında araştırma 
yaparken keşfettiğim “Projekt ‘74” kataloğu kısa bir 
süre içinde benim yol göstericim oldu. Nil Yalter’in 
işlerini görmeye giderken onun neler yaptığını az 
çok biliyordum. Ama kısa planladığımız ancak uzun 
süren bu ziyaret sonucunda aldığım diğer katalog 
ve sergi davetiyeleri beni Yeni Medya Sanatı ile 
daha da yakından ilgilenmeye itti. 1994 yılında Nil 
Yalter’in İstanbul’daki ilk video sergisini Akbank 
Sanat Merkezi’nde düzenlerken edindiğim tecrübe 
bana çok farklı alanların kapılarını araladı. Hem 
Nil Yalter’in sanatını yakından tanıdım hem de 
onun hızlı, dönüşü olmadan yeninin, farklının 
peşinde koşan heyecanlı karakterinin rüzgarına 
kapıldım. Onun sanatı hakkında yayınladığım 
yazılar, atölyesinde yaptığımız konuşmalar bana hep 
farklı alanların kapılarını araladı. 17 Şubat 2000 
tarihinde yaptığımız bir konuşmada Nil Yalter 
Topak Ev’in etrafına yerleştirdiği tabelaların birinde 
Rus fütürist şair Welimir Chlebnikow’un (1885-
1922) şiirlerinden alıntılar olduğunu söylemişti. 
Bu sayede sonraları hiç elimden düşürmeyeceğim. 
Chlebnikow’u tanımış oldum. Benim için Nil 
Yalter’in atölyesine yaptığım her ziyaret, farklı 
detaylarla zenginleşen yeni maceraları araladı. Ancak 
düzenlediğim “Türkische Realitäten / Türkiye 
Gerçekliği” sergisinde (2008, Frankfurt) tekrar 
çalışmamız mümkün olduğunda, onun kişisel bir 
sergisini yapmaya hazır olduğumu duyumsamıştım. 
2011 yılında Galerist için hazırladığım bu sergi, 
her şeyden önce Nil Yalter’in sanatını ondokuz 
yıldan beri takip ederek oluşturduğum bir belleğin 
sonucudur. Eserlerin seçilmesinden, çerçevelenmesine 
ve yerleştirilmesine kadar geçen her evrede sanatçı 
ile kurduğum duygu birliği ‘‘20. YÜZYIL / 21. 
YÜZYIL’’ sergisinin ana izleklerinden biridir. Dün 
ile bugün, yaşanmışlıklarla güncel olan arasında 
farklı bir bağ kurmayı hedeflerken, Yalter’in öncelikli 

that this transformation in the Shaman world is 

made through women. Influenced by a verse from 

one of the poems of Lord Byron, the artist makes a 

metaphor out of the Shaman woman theme. When 

the viewers start to think about who the Shaman 

woman is, they find themselves in the attraction 

field of Nil Yalter’s work, which she enriched with an 

impressive sound system.

While the “20th CENTURY / 21st CENTURY” 

exhibition brings her works (earliest from 1965-

1968 and latest from 2009) together with a theme, 

it took its shape through a special dialogue that I 

made, as the exhibition producer, with the artist. 

When I first rang the bell of Nil Yalter’s studio, the 

it was 1992. During a seminary work on video art 

that I was performing at the Gutenberg University 

Art History Institute, I had seen the work “Topak Ev” 

and was very impressed. The “Project ‘74” catalogue 

that I came across while doing research on this work, 

has become my guide instantly. When I went to see 

the works of Nil Yalter, I had some idea about what 

she was doing. Although we had scheduled this 

visit to be a short one, it continued longer than we 

expected; and together with the various catalogues 

and exhibition invitations that I acquired from this 

visit, it directed me to get involved with New Media 

Art more. In 1994, the experience I have gained while 

arranging the first video exhibition of Nil Yalter, at 

the Akbank Art Center in Istanbul, opened the doors 

to numerous fields for me. I had the chance both to 

know Nil Yalter’s art more closely and carried away 

by the wind of her character that is swift, excited and 

running after the innovative and different without 

ever turning back. The articles that I wrote about her 

and the conversations we had in her atelier always 

opened new doors for me. During a conversation that 

we had on February 17th, 2000, Yalter told me that 

one of the signboards that she set around the Topak 

Ev contains excerpts from the poems of the Russian 

futurist poet Welimir Chlebnikow. As a result of this, 

olarak sorgulayan sanatçı tavrını ortaya çıkarmak 
için çalıştım. Çünkü çalışmalarındaki ayrı ve aykırı 
özellikler Nil Yalter’e sadece tarihsel bir sanatçı 
konumu kazandırmakla sınırlı kalmıyor. Günümüzde 
de kendisini son derece belirgin olarak gösteren 
küresel eşitsizlik ortamında sanatçı, çalışmalarıyla 
farklı soru/n/lara gönderme yaparak, izleyecileri aktif 
olarak düşünmeye davet ediyor. 

Ekim 2011
İstanbul-Düsseldorf

 

I had the chance to encounter poems of Chebnikow, 

which I will continue to read ever after. Every feast 

that I enjoyed at Nil Yalter’s atelier brought me some 

new adventures enriched with various details. When 

we finally had the chance to work together again at 

the “Türkische Realitäten / Turkey Reality” (2008, 

Frankfurt) exhibition that I arranged, I felt that I was 

ready to prepare a personal exhibition for her. This 

exhibition that I prepared for Galerist in 2011, above 

all is the product of many memories that I have 

accumulated by following her art for nineteen years. 

One of the main themes of the “20th CENTURY / 

21st CENTURY” exhibition is the unity of sentiment 

that I built with the artist, all through the stages, 

from the selection of the works, to the framing and 

installation.

I have mainly tried to bring out Yalter’s questioning 

artist attitude, while aiming to make an unusual 

connection between yesterday and today, past 

experiences and the things that are current. This is 

because the divergent and contradictory qualities of 

Nil Yalter’s works take her above the position of just 

being a historical artist. In today’s global inequality 

environment that shows itself explicitly, the artist 

refers to various questions and issues, and invites the 

viewers to think actively.

October 2011

Istanbul-Düsseldorf
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‘‘Yuvarlak Form-1’’, black and white, 2’, 2011




