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Kırk yıl sonra ikinci baskı için

Bu kitap, Yüksel Arslan üzerine yayımlanan ilk kitaptır. İstanbul Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü’nde okurken onu “keşfeden”, yakından ilgilenen, destek 
olan ve ölene değin ilişkisini sürdüren Mazhar Şevket İpşiroğlu’yla, Arslan’ın 
üç yakın dostu yazarın kaleme aldıkları bu yazıları, 1978 yılında, kitaplaştırıp 
Ada Yayınları’nda yayımlamıştım. Aradan geçen kırk yıl içinde, Yüksel Arslan’ın 
yaşamında ve sanatında çok şeyler değişti. 1961 yılında yerleştiği Paris’te, yıllar 
boyunca binlerce desen karaladı. Arture adını verdiği dizilerini yarattı. Sergile-
riyle, kitaplarıyla, kimselere benzemediğini kanıtladı. Bu kitap, tüm bunların 
başlangıcına işaret eden küçük bir çalışma. 

Bir dostluk imecesi. 
Böyle okuna.

F. E.



Yüksel Arslan, yeni teknikle ilk deneme, 1955.



MAZHAR ŞEVKET İPŞİROĞLU

Önsöz Yerine

İstanbul, 17 Mart 1977

Sayın Ferit Edgü,

Yüksel için çıkarmayı düşündüğünüz kitaba benden bir önsöz istiyorsunuz. 
Son yirmi-otuz yıl içinde yetişen ressamlarımız arasında en ilginçlerinden 
biri olarak görüyorum Yüksel’i; seve seve isteğinizi yerine getireceğim.

Yüksel’i 1950’lerde tanıdım; sanat tarihi öğrencisi olduğu yıllarda. Semi-
ner çalışmalarında konuşmaları dikkatle izlenir, ama tartışmalara pek karış-
mazdı. Elinden hiç eksik etmediği kroki defterine çoğu kez bir şeyler çizerdi. 
Onunla ilgili ilk anılar böyle kalmış belleğimde. Bir kez Eyüp’teki evine ça-
ğırmıştı beni. Küçücük çalışma odası terebentin ve yağlıboya kokmuyordu ve 
bir ressam atölyesinden çok, esrarlı deneylerin yapıldığı bir laboratuvara ben-
ziyordu. Hazıra konmak istemeyen, yapıtlarında kullandığı malzemeye ka-
dar her şeyi türlü deneylerle arayıp bulmaya çalışan bir sanatçının bu odada 
çalıştığı hemen belli oluyordu. Küçük çanaklarda renk renk bitkisel boyalar, 
topraklar, ne olduğunu bilmediğim kurutulmuş otlar, deniz kabukları, irili 
ufaklı bir sürü şişe, makas, bıçak, eğe ve daha bunlara benzer bir sürü araç 
ve gereç göze çarpıyordu. Ama oda yine de derli topluydu. Her şey büyük bir 
özenle yan yana dizilmiş, yerini bulmuştu.

1955’te Maya Galerisi’nde ilk sergisini açtı. Bu sergiden aldığım iki resim 
bende durur. Fakat itiraf edeyim ki rahmetli Adalet Cimcoz’un yerinde açtığı 
bu sergiyi pek anımsıyamıyorum ve Yüksel’le ilgili anılarım 1959 yılına ka-
dar bir hayli silik kalıyor. Bu tarihten sonra bazı notlarım yardıma yetişiyor. 
Bu yıllarda gördüğüm sergilerden aldığım izlenimleri bir deftere yazmaya 
başlamıştım. Burada Yüksel’in adına da rastlıyorum. Sonra, açtığı sergiler-
den birinin kataloğu için hazırladığım yazının taslağını buldum. Bunlara 
Yüksel’le mektuplaşmalarımızdan alınan bazı parçaları da ekleyerek onun 
sanatını tanıtmaya çalışacağım.

Değişik zamanlara ait bu tür belgelerden oluşan bir montajla onun sanatı-
nın daha iyi tanıtılabileceğini sanıyorum. Çünkü Yüksel kurgucu ve sanatçı-
dır. Filmde olduğu gibi “ekleme” ve “kurma” yoluyla parçaların birleştirilme-
si, onun sanatının bir özelliği olarak görünüyor bana. Sanat hayatının çeşitli 
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aşamalarında tek çizgide bir organik gelişme göstermiyor, beklenmedik yeni 
kurgularla karşımıza çıkarak bizi şaşırtıyor.

İstanbul, 1959

Dün Türk-Alman Kültür Merkezi’nin galerisinde Yüksel Arslan ’ın bir sergisi-
ni gördüm. Açılalı on gün geçtiği halde çok doluydu. Bizde resim meraklıları 
yeniliğe çok açık oluyor, her yeniliği olumlu karşılıyorlar. Yüzyıllar boyunca 
sürdürülen resim yasağına tepkiden mi? 

Belki. Resim sanatının bizde elli altmış yıllık bir geçmişi olduğu düşünü-
lürse...

Resimleri dikkatle inceledim. Yüksel’in görüleri karmaşık bir bilinçaltı 
dünyasını yansıtıyor. Görülmedik yaratıklar ortaya çıkmış. Organları eksik. 
Kemikleri ve kasları et bağlamamış. Bunlar, dökülmekte olan insan kalın-
tıları mı, yoksa sanatçının düşüncesinde üreyen yeni bir insan türünün ilk 
örnekleri mi, anlaşılmıyor. Hareketleri hızlı, kurulmuş otomatlar gibi. Öte-
den beri teknik, büyü ve simya deneyleriyle yaratılmaya çalışılan varlıkları 
düşündürüyorlar bize. Homonculus düşüncesinin Yüksel’e yabancı olmadığı 
anlaşılıyor. Yaratıklarını Yüksel, boş bırakılmış geniş bir düzeye çiziyor. Bu-
lundukları yeri belirten hiçbir öğeye rastlamıyoruz. Çevrelerinden kopmuş, 
boşlukta kalmış varlıklar.

Resim zeminini, bitkisel boyalarla kum karıştırarak büyük bir özenle ha-
zırlıyor Yüksel. Kimi resimlerinde boyanın üstünü sert ve sivri bir uçla kazı-
yarak ince ince taramış; zemin ince bir tülle örtülmüş izlenimini uyandırıyor. 
Kimisinde düzey, lekeli eski bir deri etkisi bırakıyor, ya da gerilmiş gibi say-
damlaşarak içinden ışık sızdırıyor. Birçok resimlerde figürlerin yerini harfler, 
sözcükler ve geometrik biçimler alıyor.

Resimler faşistlerde gördüğümüz yeni bir düzey duyarlığını yansıtıyor. 
Yalnız şu farkla ki, Yüksel kabartma ve yapıştırmalardan kaçınıyor, kolaj tek-
niğini uygulamıyor.

İstanbul, 1960

André Breton’dan bir mektup aldım. Yüksel’in bazı çizimlerini görmeyi isti-
yor. Roditi bunları bende görmüş de ona yazmış. Hemen gönderdim.

Tübingen, 5.11.1961

Yüksel’den bir mektup aldım. Pek çokları gibi o da dayanamayıp Paris’e git-
miş. Ferit Edgü ile birlikte oturuyormuş. Bende olan resimlerini istiyor.
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Tübingen, 1962

Yüksel’in Galerie Raymond Cordier’de açtığı ilk sergi büyük bir ilgi toplamış. 
Resimlerinin hemen hepsinin satıldığını yazıyor.

İstanbul, II.IX.1967

Dokuz yıllık bir aradan sonra yeniden Yüksel’in resimleriyle karşılaşıyorum. 
Yüksel’in sürrealistlere yakınlığından eski resimlerinde de söz edilebilirdi. 
Bu eğilim şimdi daha da artmış. Yüzyıllar boyunca türlü yasakların baskısı 
altında yaşayan bir toplumun çocuklarıyız; resim yapmak bile yasaklanmış. 
Bu yasaklar dünyasında Yüksel’in resimleri bana bilinçaltı güçlerin bir patla-
ması olarak görünüyor.

Yüksel’in bundan önceki resimlerindeki dinamizme rastlamıyoruz bu re-
simlerde. Bunlara bakarken Ernst Jünger’in Kazablanka’daki bir gözlemini 
anımsıyorum. Volkanik arazide gün ışığından kaçan böcekler ve sürüngenler, 
delik deşik olan büyük tuf blokların altına sığınırlarmış. Hafif olan bu taşlar 
hızla altüst edilirse, göz kamaştıran ışık altında bu yeraltı dünyası donup ka-
lır, kımıldayamaz olurmuş. Yüksel’in resimleri birdenbire gün ışığına çıkan 

Phallisme 5, 1958.
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donmuş bir dünyayı göz önüne seriyor. Uyandığımız zaman güçlükle anım-
samaya çalıştığımız bir rüyayı vermiyor bunlar. Perde birdenbire açılıyor ve 
karanlık dünyanın varlıkları kaçacak delik bulamıyorlar. Karabasan görürken 
uyandık mı, uykuda gördüklerimiz, hepimize –kısa bir süre– böyle görünür.

Anhegger, bu resimleri Türk-Alman Kültür Merkezi’nde gösterecekmiş. 
Sergi kataloğu için benden bir yazı istedi.

SERGİ KATALOĞUNDAN:

Sürrealist sanatı, alışılagelen sanat ölçülerinden hareket ederek anlamaya 
kalkışmamalı. Çünkü bu sanat, bu ölçülerin tümüne karşıdır. İstediği, bizi 
burjuva dünyasının kalıpları dışına çıkarmak, hoşa gitmek değil tepki uyan-
dırmak. Bize doğal görünen ve akla aykırı olan ne varsa, onu programlaştırıp 
bir korkuluk gibi öne sürmesi, bu işte başarı sağlaması için yetiyor.

“Vakar” ve “ciddiyet”iyle, alışkanlıkları, idealleri ve kutsal saydığı her şey-
le eğleniliyormuş gibi geldiği için karşısındakini bu sanat canevinden vuru-
yor; bu etkinin karşılığı da yerine göre alınganlık, kırgınlık, şaşkınlık ve öfke, 
yadırgama, ürküntü hatta tiksinti oluyor. 

Yüksel Arslan’ın yapıtları karşısında da belki bu tepkileri gösterenler bu-
lunabilir. Yüksel Arslan’ın dünyası iradenin işe karışmadığı, başıboş kalan 
bilinçaltı güçlerinin insan kişiliğini devirip onu “otomatizme” sürüklediği 
yerde başlıyor. Resimleri kontrol edilmez, karmaşık bir dünyadan haber veri-
yor. Bilinçaltına itilmiş olan ne varsa ortaya çıkmış; loş bir yeraltı dünyasının 
renksiz, insanla hayvan karışımı acayip yaratıkları, birbirine dolanan kopuk 
organları ve kenetlenen ahtapot kollarıyla her yanı sarmış “biz de varız” di-
yorlar. Her biçim, inceden inceye, kılı kırk yararcasına işlenmiş, büyüteç al-
tından bakılıyormuş gibi bize yaklaşıyor, karabasan gibi üzerimize çöküyor.

Resimlerin çözümünü çoğu kez bir kitapta, bir atasözünde ya da bir deyim-
de buluyoruz. Resimlerde sık sık yinelenen “koçun güttüğü sürü” ya da “üşü-
şen sinekler” Zarathustra’nın sembol dilinden alınmış motifler (Nietzsche: 
Çarşının Sinekleri). Nietzsche’nin portresi (kayalar, böcekler ve bir insan ba-
şından oluşan bir Avrupa haritası) Marquis de Sade’ın bir sözüne dayanıyor. 
Bu resimleri kavram ve sözcüklerin resimlendirilmesi olarak görmemeli. Bu 
yapıtlarda söz resme dönüşmüyor, bilinçaltı mekanizmasının harekete geç-
mesine ve işlemesine yardımcı oluyor. Yüksel de Max Ernst gibi “otomatizm” 
ilkesine ve sanatçının edilginliğine inanıyor; sanatçının “yaratıcılık gücü” 
onun için de bir masaldan ibaret, “yaradılış mitinin hazin bir kalıntısı.”

Sürrealistlerin sanat dünyasında uyandırdıkları tepkiler birbirine benzemi-
yor. Onları sanatta anarşizmin öncüleri olarak sayanlar var. Böyle düşünen-
lerin yanında sürrealizm akımını bir çeşit yük atma, bugün hâlâ devam eden 
“kişilik kültüne” bağlı konvansiyonlardan kurtulma olarak görenlerde de var. 
Yüksel Arslan’ın eserlerini yargılamayı bu sergiyi gezenlere bırakıyoruz. Ama 




