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Yüksel Anslan kann in ISTanhul, E iip in 1933, cın shakT 
his anivensiiy smdies aT T e Ismnhal UniveksiTy, 

Depan'rmen'r op The Hisrony op ART, TO devore himselp 
enTikely TO painTing, compnising an intensive enöeavoak 
in The pield op design and dkawing. Yüksel Anslan dnew 

anenrion TO himselp Thkoagh his FİRST exhihirion which he 
named "CommendaTion TO Relations, Behavioun and 

Waknîes " and his seond exhihiTion which pollowed in 1959. 
His long Tenane in Panis keşan in 1961. This an'risr like 

many oTbeks duping The peniod ap'ren The Second Wonld 
Wan—was aTTnaCTeö hy Panis which inspined many an 

aRTiSTs' imaginaTion as The calTaRal and aRTiSTic 
panadise and pound The opponmniiy TO oin The lively 

envinonmen'r nanraning new pashions in 'r e wokld, saab 
as The New Pnench Cinema "Wave" as well as The Pakis 

named ExiSTenTialisr philosophy. 

Yüksel Akslan nealiseö his FİRST exhihiTion aT The Maya 
Galleny in 1955 and The second in 195 9 aT The T ukkîsb 
Genman CalTnkal Cen'rne exhihiTion hall. AT his second 

exhihi'n’on he was pnaised as a "PainTen op Eukopean 
Scale" hy CRlTlCS such as Adnan Benk and SahahaTTin 

Eyüboğlu. Eöoaakö Roöi'rî a Renown cniric, who came TO 
' Ismnhal hecaase he was RelaTed TO novelİST Yaşan 

Kemal's wipe and who aT ThaT Time saw Anslan's wonks 
played a hie kole in Yüksel Akslan's move TO Panis. 

Eöoaanö Roöi'rî heing a çneaT supponTen op suknealis'r 
an": gor Anöke BkeTon, whom he knew well, înTenesreö in 

Yüksel Anslan and moriva'red him TO wni're a lenen op 
invi’ra'n'on TO Take paper in a saRRealisrs' exhihirion. 
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Yüksel Anslan, who Towands The end 01: The 19505 Tnied TO 
enhance his knowledge op The Pnench language, Read a Mr 
and aT The same Time gar inTekeSTeö in The WRİTİHÇS op The 
Manouis de Sade. He began TO sign his painTings as Come 
de Phallus and ahided ky The cannons op sannealisric eno'ric 
hamama and İTS biswnical ROOTS. On The when hand Yüksel 
Anslan joined some smdenT "mins and goT The opponmniiy 
"ro eT TO know Islamic T ankish wonks op am in Ana'rolia. 
Al'r ou h he did no'rcompleTe his educaTion in The hisrony 
o): am e neven comple'rel losv inTEREST in his native 
culmne, on The comnany e achieved TO kking İT TO gnea'r 
pocus in The Eunopean coanTny he lived in. 

Name esmlslishing himselp in Panis Yüksel ARslan STan'red 
TO pnodace The FİRST examples o a dippenem kind op wank 
o]; am pnom The one he had deve oped in Ismnhul, and aT 
Te heginning op The siX'ries, he keşan TO pnoduce a seRies 
op 1painTin 5 he called "ARTMRES". Yüksel Akslan mannied a 
Be gian W 0 gave him insv a son and lame a dangh'ren. 
Yüksel Anslan flamed TO sign his name make and (none 
opTen as ARTslan wenT kack TO Ismnlsul and smyed in 
T ukkey duning a long peRiod hemeen 1966 and 1967 and 
nealised TWO exbikiTions, one in Ankaka and The when one 
in Isvanlsal. The exhihiTion in Isranhul did not encoun'ren 
any ne aTive neaCTion hm daning The exhibition in Ankana, 
pkolsals y due TO The ahandance op enoric and phallic 
images, upon The cni'ricism o a Pnench lady who called İT 
ponnogkaphic and ohscene, T e pahlicpnosecmon‘s oppice 
was nori ied. Daning The Tnial Yükse Anslan was 
acouiTTe and Remnned TO Panis anex ReTkieVing his 
painTings which had been held aT a police sraTion. Ap'ren 
This date he only nemnned TO T ukkey once Fon a skan'r 
vacaTion. ' 



Duking The gemi.—wo manked ky ekoTic Themes emphasised ky 
phallic sym ols The sa'rikic and dkamaiic conTenTs op The 
sekies o Yiiksel Anslan's paiming hecame The snhjeCT FOR 

The p licaiion o}: kooks. Following The "AkTukes" senies 
which he hegan in Panis, conTaining Themes kegandin 

li'reka'mne and philosophy, poliTical sekies also appeake 
and Took Theik own specific places. His Reseakch Towakds 

ana?/sing The poliiical ideologies hehind The 1968 smöen'r 
' emonSTkaTions and Makxisoa have pkohalsly played an 

impokian’r Role in The Ckea'rion op Yiikse Anslan 's aiming 
- ' hook called " apiTal". 

T oge'rhek with The hands he kept wiTh The soukces 0}: his 
name cul'ruke, Yüksel Anslan inTekpkeTed The Thinking and 

akTiSTic soakces op Euk0pean calmne, wiTh a panricalak 
appnoach makked ky main 0}: The T Links, Thus 0;: a cek'rain 

Realism on expkessed in OThER Teams, a cek'rain 
pkagooaTism op imageny Quesrioning exiSTence. Yüksel 

Anslan 's flippkoac was pekhaps The FİRST insmnT in which 
a unkish SUITE or mind was Quesrioning Eukopean 

Culmne. In o'rhek Temas, Anslan was a missionaky, 
someone who cakkied The divekse T akkish menialiiy TO 

Eukope; expnessed in ikonic Temas, he was an 
: "occidenTalisr". Pkom NieTsche TO Rahelais, Manx TO 

.DidekoT, Vinci TO Bkaegel even Thinkek, eveny we and 
eveky (ARTİST was ne-assimilaie and ke—in're keTed Wi’fh 

his T uk ish Tkai'rs. 

In The eighries Yüksel Anslan puhlished a sekies op hooks. 
In "Inplaences" Tbone weke dkawings o}: The sonkces he was 

inspiked h . Picmkes kepnesen'ring his own lipe weke 
depicred in is hook "Au'roak'mnes" In "L'homme", The 

when was man's nekvous sysrem, and picmnes op 
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Nazahtsmnpiu Koleksiyonu 

psychological diSORdERS Weke depic-Ted. In This sekies he; 
pkoved TO he an amisr aT The summi'r, 'rhkough his dnawing 
skills which arrained VlRTMOSlTy, Thkough Which he deic'red 
The deep kelaTionship heTWeen univensal cul'ruke and uman 
exiSTence. In The conTeX'r op The psychopaToloşical ak'r 
evenTs op The 60's The Renown psychiaTkiST, Jean Bah-on 
included Yüksel Anslan in The sekies op "Psych' ART" and 
consideked This akrisr TO he close in TalenT TO aRTlSTS such 
as Hundek'rwassen and Henki Michaud. In 1970 aT an akfr 
symposium in Isranhul on psychopa'rological am, The son oF“ 
Jean Bohon, Daniel, pkesenTed a papen in which he Focused 
on The link he'rween Yüksel Anslan 's wokk and The Tkadiiion 
o]: AnaTolian Islamic "Tekke" dnawings. 

S'rkicrly ahidinç hy a highly disciplined weekly 9-5 wanking 
schedule, Anslan always dnaws on pa ek Which he Then ' 
colouks WiTh a unique Technigue Thar hk has developed. 
Using oil, unine, spekcn and similak maTekials mixing Them. 
WiTh pieces op colonized eakTh and painTing Them on papek, 
Anslan pekpeTuaTes a pke—hiS'mkical method o): Pain'ring. 
The STkong hisrokical conscience which is neplecred in all 
his paimings is a pnndacnenral TkaiT op his pensonaliTy. On 
his summen holidays in a pRe-hİSTORlC akea op Sou'rhekn 
Fkance he likes TO sench pon sculpTed plinT stones. An 
ohjecr pkoduced WiThin The conTexT 0 a namkal pnocess o 
lire _inds i'rs place in Anslan 's won d and his studio is pu l. 
op T em. " 

Basically kom a school poinT op View, Yüksel Anslan's 
dnawing s ows mai'rs op Selçuk and OTTooaan callignaphy 
ak'r as well as Those o pike—Islamic cen'rkal Asian Me mert” 
Siyah Kalem STyle. A This comhined To The Kakagöz 



gigana'rive .Tnairs have keen assimilared wiTh gneaT 
expennse, The ouTcome Being a highly sophisricaTed Siyle. 
In his eanlien wonks İT is ossikle TO see These influences 

TO a gneaTen exrenT. his pann’calan Siylisao FunThen 
developed and aLTened TO a cenTain exren'r wiTh The 

inTnodacnan op ana'ramical TnaiTs and has manked The 
Wonk a}: The anTiST Thnoaghoa'r his Temme in Panis. The 

senies en'riTled "l 'Animal " on which he has keen wanking Fon 
The paST Few yeans demonSTnaTes Thonagh STylısed 

examples his Talen'r wiTh negand TO anaTomy. 
.Comlsînîng extensive Reading a]: his anT wank we discaven 

yer anoThen mysrenioas pacer a}: Yüksel Anslan, The many 
no'rekaaks a}: his sketches. IT is Fnom These skeTches ThaT 

The {anemises TO his wank can ke Inaced kack TO The Time he 
deve oped Thea) imo senies a}: painTings which become kooks. 

These kooks have each Become The sakjecr a): an exhikiTian. 
Sezen Tansuğ . 
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BOXE‘I cm 

Bes-i Get-an Koleksiyonu 
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1933 İsmnkul, Eyüp doğumlu Yüksel Anslan, İsmnkul 
ünivensiTesi SanaT Taniki kölümünde kaşlayan yüksek 
öğnenimini yanıda kınakmış ve kendini Tümüyle yoğun kin 
çizgisel uğnaş alanı oluşTunan nesim çalışmalanına 
venmişTin. 1955 yılında "İlişki, Davnanış ve SıkınTılana 
Övgü" adını vendiği ilk sengi eTkinliği ve 1959 yılında kunu 
izleyen ikinci sengisiyle dikkaTleni üzenine Toplayan Yüksel 
Anslan 'ın, Panis'Te uzun yıllanı kapsayan yaşam öyküsü 
1961 'de kaşlamışnn. Bu sanaTçı da 2. Dünya Savaşı 
yıllanından sonna kin külTün ve sanaT cenneTi olanak 
dünyada pek çok sanatçının kayallenini süsleyen Panis'in 
yolunu TuTmuş ve o sınalan genek Fnansız Yeni Dalga 
sineması, genekse Panis kökenli ExiSTenTialiSTe pelsepe 
akımı ile dünya sahnesinde yeni kazı modalan oluŞTunan ku 
canlı onTama kavuşma olanağını kulmuşTun. 

Yüksel Anslan ilkini 1955 'Te Maya galenisinde açTığı 
sengilenden ikincisini 1959'da Tünk—Alman KülTün 
Denneği 'nin sengi salonunda gençekleŞTinmiş ve ikinci 
sengisi Adnan Benk ve SakakaTTin Eyukoğlu giki düşününlen 
Tanapından "Avnupa Çapında Bin Ressam"ın eTkinliği 
olanak değenlendinilmişTin. Romancı Yaşan Kemal'in eşiyle 
aknakalığı nedeniyle İSTankul'a gelenek Anslan'ın işlenini 
gönen ünlü eleşTinmen Edouand RodiTi, Yüksel Anslan 'ın 
Panis 'e gidişinde önemli kin nol oynamışTın. RodiTi 
sünnealiST sanaTın kin savunucusu olanak yakından Tanıdığı 
Andne BneTon'un Yüksel Anslan 'la ilgilenmesini ve ona 
sünnealiSTlenin kin sengisine kaTılması için kin çağnı 
mekTuku yazmasını sağlamışTın. 

Etkiler (Influences) Dizisi 
Hegel and Feuerbach 

Mare—280 
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30x21-cm 

Oktay ve Banu Kırış; Koleksiyonu 
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1950'li yıllanın sonlanında Pnansızca dil kil isini 
annnmaya alışan, kol kol okuyan ve ku ana a Manguis de 
Sade meTin enine kü ük ölçüde menak sanan üksel Anslan, 
kendisini ComTe de kallus diye Tanımlayan ımzasını 
nesimleninden eksik eTmemeye kaşlamış ve kö lece 
sünnealizmin enoTik bumoun mekanizması ve kunun Taniksel 
kökenlenine kağlıluğını ipade eTmi Tin. OTe yandan kazı 
öğnenci gezilenine aTılanak Anadoludaki islami T ünk 
esenlenini de Tanımak pınsaTını kulan Yüksel Anslan sanaT 
Taniki e ”iTimini yanıda da kınakmış olsa, sanaT Tanil/wi ile 
ilgisini içkin zaman kapanmamış, aksine yaşadığı Avnupa 
ülkesinde ku ilgiyi çok geniş koyuTlana ulaşTınmayı 
kaşanmışnn. 

_ Panis 'e enleşmesinden sonna İSTankul'da gelişTindiği çizgi 
üslukun an panklı yapıTlanın ilk önneklenini onTaya koyan 
Yüksel Anslan "AnTunes" dizileni adını vendiği nesimlenini 
60'lı yıllanın kaşlanından iTik'anen oluŞTunma a 
kaşlamışnn. Panis'Te kin Belçikalı ile evlenenek ondan önce 
kin oğlu, daka sonnalanı da kin kız çocuğu olan Anslan, 
gidenek imzasını AnTslan olanak aTmaya kaşlayacağı Panis 
nesimleninden kin kölümünü yanına alanak ISTankul'a 
dönmüş ve 1966 ve _67 yıllanında T ünkiye 'de kaldığı uzunca 
kin süne içinde kini ISTankul, diğeni Ankana'da iki sengi 
daka gençekleŞTinmişTin. ISTankul'da benkan i kin olumsuz 
Te ki almayan sengisi, enOTik ve pallik im e enin kollu"u . 
yüzünden olmalı, Ankana'da da Teknanlan ığı süne için e 
yaşlı kin Fnansız kadın Tanapından ponno napik—müSTebcen 
suçlamasıyla savcılığa duyunulmuş yapı n mahkemesi 
sonucunda kenaaT eden Yüksel Anslan, nesimlenini 
muk'apaza edildiği polis kanakolundan alanak Teknan 
Panis 'in yolunu TuTmuşTun. Yüksel Anslan ku TanikTen 
sonna ancak kısa kin TaTil için, sadece kin kez T ünkiye 'ye 
gelmİŞTin. — - ' 'N 





Fallik simgelenle Vungulanan enoıik yaklaşımlan süneci, 
Yüksel Anslan 'ın zamanla ki'rap yayınlanına dönüşen nesim 
dizileninin mizahi ve dnamaTik içenıklenini de belinlemişıin. 
Panis'ıe başladığı Anıunes dizileninden sonna çeşiıli 
edebiyat ve pelsepe alanlanını içenen Temalanında poliıik 
dizilen de belinip özgün yenlenini aldılan. 68 'deki öğnenci 
olaylanının 'siyasi ideololilenine Manksizmi indeleyi yeni 
baŞTan yonumlamaya yönelen eıkinliği, Yüksel Ans n'ın 
1975 “re ilk nesimli kiıabını oluğıunan "Kapital" dizisi için 
önemli bin nol oynamış olabilin i kuşkusuz. 

Yüksel Anslan hiçbin zaman bağlanını kopanmadığı kendi 
yenel ülke kaynaklanının yanısına, Avnupa külı'ününün 
d" ünsel ve sanaısal kaynaklanını da kendi yonum gücüyle 
in ele ebildi ve bu külTünü bin Tünk insanının mizahçı, 
gençe- çi ya da bin başka deyimle pnagmaıisı imgelemiyle . 
songulamayı sündündü. Yüksel Anslan 'ın yaklaşımlanı belkı 
de ilk kez Avnupa külıününün bin T ünk 'ün zihniyeTiyle 
songulanması anlamına geliyondu. Yani Anslan Tünk 
zihniyetinin panklı yonum ve bakış açılanını Avnupa 'ya 
Taşı an bin misyonen, inonik bin başka deyimle bin 
occi endalisı sayılabilindi. Nieısche'den Rabelais 'ye, 
Manx "Tan Didenoı'ya, Vinci'den Bnuegel'e hen düşünün, hen 
şain Ve hen sanaıçı onun T ünk çizgisiyle yeniden yoğnulmuş-_ 
ve yeni baş'ıan yonumlanmış oluyondu. 

Yüksel Anslan 80'li yıllanda binen ki'ra haline gelen 
Influences (etkilendiği kaynaklanla ilgi i nesimlen), 
Au'ıoanıunes (kendi yaşamıyla ilgili nesimlen) Ve L'homme 
(insan vanlığının sinin sisıemi ve nuhsal hasıalıklanıyla 
ilgili nesimlen) dizileninde evnensel külıün ile insan yaşamı 
anasındaki denin bağlanıılanın indelendiği bin çizim 

Vinıüoziiesiyle, enişıiği donuğu kanı'rla an bin sana'rçı 
vanlığı gösıenmişrin. 60 'lı yıllanda psi opa'ıolmik sana'r 
eylemleni bağlamında düzenlediği bin Psych 'Anı dizisi içinde 
Yüksel Anslan'ı da ele alan ünlü psikiyaın Jean Bobon, bu 
sana'ıçıyı Hundenıwassen ve Henni Michaud 'ya çok yakın 
düzeyde bin eıenek olanak değenlendinmişıin. 1970 yılında 
Ismnbul'da üzenle'nen bin psiko aıoloyik sanaT kongnesinde 
de Jean Bobon'un oğlu Daniel Boğan, Yüksel Anslan'ın ' 
nesimleni ile Anadolu Islami Tekke nesimleni geleneği 
anasındaki bağlan'rının indelenmeye çalışıldığı bin bildini 
sunmuş'ıu. - 

Hapıanın iş günleninde sabah saaT 9'dan akşam 5 'e kadan 
şaşmaz bin düzenli çalışma disiplinine kedini alışıınmış 
olan Anslan, daima kağı'r üzenine yapıığı çizimleni kendine 
özgü bin bo a Tekniğiyle nenklendinin. Yağ, idnan, meni ve 
benzeni ma delenin nenkli Topnak pançalanıyla 
kanış'ıınılanak kağıı üzeylenine uygulandığı bu-doğal 
Teknik, Tanih öncesin en beni nesimde uygulanan doğal 
Tekniklenin bin devamı niıeliğindedin. Tüm nesimlenine 
açıkça yansıyan güçlü Tanih bilinci, Anslan'ın kişiliğinde 
nehisıonik çağlana kadan uzanan yoğun bin içenik 

anmışıın. Hen az Taıile giııiği Güne Fnansa'nın 
pnehisıonik bin bö gesinden yonıulmuş ça mak Taşlanı 
Toplamak en büyük zevkidin. Insan yaşamının doğal 
süneçleninde üneıilmiş hen aleT Anslan 'ın dünyasındaki 
yenini bulmakıa, çalışma odası bunlanla dolup 
Taşmak'radın. 

Yüksel Anslan çizimdeki Temel ponmasyonu yönünden ' 
Selçuk ve Osmanlı ha'ı kalignapisinin yanısına islam 
öncesinin Onıa Asya kökenli Mehmeı Siyah Kalem . 



üslalsa ve Kanagöz suneıleninin Figüna'ıip venilenine sıkıca 
Bağlı olduğu Gönülen, kıı venilenin Tümünü ustalıkla 
özümsemiş Isin üslup çelişıinmişıin. Enken çalışmalanında 
kıı eıkilenmelenin daha yoğun izleni gönülün. Bu Tünden kin 
sıilizasyonnn, içinde ana'romi çalışmalanına yen venilen kin 
üslup gelişmeSiyleleiiıiinleşenek panklılaşması Panis'ıeki 
Tüm dönemlenini kapsan. Binkaç yıldın üzeninde çalışnğı 
"l'Animal " dizisi de sıilize edilmiş önnekleniyle anaTomideki 
nsıalığının kanıılanını kanşımıza koyan. 

Günlük nesim alışmalanını yoğun lsin okuma Faaliyeı'iyle 
kinleşıinen Yü sel Anslan 'ın en gizemli anlamadan kini, 
koca koca de;:ıenlen olaşmnan eskizleni in. Banlan nesim ' 
dizeleninin nenklendinilmiş ana kinimlenini kelinlen ya da 
yönlendininlen. Resim dizeleni köylece oluşan ve Isin kiTap 
ya ınına dönüşümleni için Faaliyeı kaşlan. Bu kimp 
ça ışmalanının ben kini Isin sengiyle sanulagelmişnn. 

Sezen Tansuğ 

Kapital Dizisi Amir-e i90 
1 97:8 

' ZBX‘ZSCm 

Ali Artun Koleksiyonu 



Le Capital 
" La: Lutte entre le travai'lleu'r et la machine” 

Arture II —A (152.) 
1970 
19x30cm 

Besi Cecan Koleksiyonu 
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Autoartures- xıx (348) 
René Char 

1 985 
21 x-54cm 

Besi Cecan Kol-eksiyenu 
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Etkiler (Influences) DiiziSi 

Freud 
Aflure 298.. 
17983 
30X21 cm 

Ünal Göğüş. Koleksiyonu 

Etkiler (Influences) Dizisi 
Nietzche 

Arturje 292 
1 983 

30x21 cm 

Oktay ve Banu Kırış; Koleksiyonu. 
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E‘ckller (Influences) Dizisi 
5.42:“ Yannis Riisos 
Arture: 7327 
1 “9854 
30x2 1 cm 

Emine Uşaklıgil Kelek-giyeni; 

Etkiier (influences) Dizisi 
Rabelais sous influences; 

ArturEZGO 
19811 

30x2mm 

Besi Cecan Kol'eksjycmu 
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Autoartunas _xxıx (358) 
Metin Eloğlu "Kaldırım Mühendisi“ 

1 98.6 
20x39.5cm 

Nazan Sinoplu Koleksiyonu 

Etkiler (InfluenceS) Dizisi 
De Ra'tiefspieweıâ Babeüf 

Amire 275.. 
1982 

30X2ircm 

Una] Göğüş KolekSinu 
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Autoarture 
Armand Robin 
(L'Humain Permanent) 
1 986 
22x50cm 

Emine Uşaklıgil Koleksiyonu 

Etkiler (lnfluenses) Dizisi 
' F. Rabelais 

Arture 259. 
1 981 

30x21 cm 

Bam-“ercan Kalekîşiydnu: 
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ISBN: 9754:0190” 
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[LETGŞJM TASARIMI 

ANKARA 
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(NISAN 1995) 
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