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Tuhaf olan hayat, hikâyeler değil

İnsan yaşamın içinde bir varlık olarak devinimini 
sürdürürken, aynı zamanda diğer insanlar, 
mekânlar ve nesnelerle olan ilişkilerinin sınırlarını 
da belirler. Çocuklukta memenin yerine geçen 
bir emzik ile başlayan “şey”lerle ilgili süreç, daha 
sonra yaşamın içindeki günlük kullanım nesneleri 
ile olan işlevsel ilişki üzerinden devam eder. 
Ardından gelen dönemde ise bunlardan bazıları 
birer “arzu nesnesi” olmaya kadar yükselip, 
geleceğe ait hedeflerin parçası olurlar.

Bir amaç için üretilmiş nesneler, özellikle çocukların 
hayal dünyasında bambaşka bir düzlemde henüz 
adlandırılmamış olan ideallere karşılık gelebilir. 
Ama o dönemde bu nesnelerin adı oyuncaktır 
ve geleceğe ait tasarrufların önkoşulu olarak 
çocuğun zihninde aslı ile yer değiştirmek üzere 
beklemektedir. Kısacası her nesne kendiyle değil 
ona atfedilen anlamla gövde bulur. Bir çatal 
mikrofon, bir kibrit kutusu araba, bir kalem füze, 
bir tencere davul olabilecek ve çocuğu hayalleri 
üzerinden ileriye taşıyacaktır. 

Nesnelerin ciddi bir kısmı doğada bulunmaz. 
Doğada bulunmayan nesnelerin en önemli kısmı 
sanat yapıtlarıdır. Bir müzik parçasını gök gürültüsü 
ya da rüzgârın sesinden ayıran şey ne ise, bir 
Picasso resmini yosun tutan duvardan farklı kılan 
da aynı şeydir: İnsan ve insanın bir yapıt karşısında 
aldığı o aşkın tavır. Sanatçı, üretimi olan yapıtına 

eklemlediği özelliklerle, sanat tarihi içinde giderek 
anonimleşerek izleyici olarak adlandırdığımız kitle 
tarafından kabul görür. 

Sanatçıların ciddi bir kısmı yapıtlarını oluştururken, 
genellikle daha önce üretilmiş nesneler ya da karşı 
karşıya geldiği olay ve durumlardan yararlanırlar.  
Bir kısmı ise daha önce üretilmiş sanat yapıtlarının 
çoğaltımını yaparlar. Sanat tarihi, müzikten resme, 
edebiyattan fotoğrafa kadar sayısız çeşitleme ile 
doludur. Bazıları konuyu alıp biçimi değiştirmiş, 
bazıları üzerine yeni eklemeler yapmış, bazen 
de orijinalinden daha çok tanınmış eserlere imza 
atmışlardır. Andy Warhol gibi sanatçılar sıradan bir 
konserve kutusuna ya da gazetedeki bir fotoğrafa 
sanat üzerinden çok farklı anlamlar yüklemişlerdir. 

“Ready made” kavramı üzerinden hazır 
malzemenin kullanımı, özellikle 1950’lerden sonra 
sanatın önemli üretim yollarından biri olmuştur. 
Marcel Duchamp ya da Man Ray’in yapıtlarını bu 
nesneler üzerinden oluşturduklarını bir kez daha 
hatırlamakta yarar var. Bu arada Rönesans’ın 
başlangıcının Yunan ve Roma sanatının yeniden 
ele alınarak “Antikite” üzerinden gerçekleştiğini 
unutmayalım. Görsel sanatların tümü -özellikle 
fotoğraf- var olan ve insan gözü için görünür 
olandan yola çıkar. Hiçbir an fotoğrafını gerçeği 
sadece kayıt etme olarak ele alamayız. Yoksa 
an fotoğrafını sanata dönüştürmüş birçok 
fotoğrafçıya haksızlık etmiş oluruz.

Aile, okul, mahalle, iş yaşamı, komşuluk ilişkileri, 
sosyolojik ve psikolojik yaşamımızın önemli 
parçalarıdır. Bu ilişkiler içinde katalizör işlevi gören 
nesneleri iletişimimiz sırasında sıklıkla kullanırız. 
Sanat yapıtları dahil üretilmiş olan her türlü nesne, 
insanın diğer insanlarla iletişiminde bir geçit 
görevi yapmaktadır. Ve bu nesneler, birisi gelip 
onu yeniden biçimlendirip, stilize edinceye kadar 
dolaşımlarını anonim olarak sürdürürler. Ama bu 

şekliyle sahipsiz bir biçimde insanlığa mal olmaları 
imkânsızdır. Yapıtı boyunduruk altına almak aynı 
zamanda sanat yapıtına nefes aldıran boşluğu 
(uzayı) özgür kılmakla eş anlamlıdır. Sanat bu 
görevi en soylu biçimde yerine getirir.

Seçilmiş Sahneler
Sinema bir sürecin altını çizerken, fotoğraf da 
dondurulmuş anlara karşılık gelir. İkisinin de yapı 
taşı insandır. Sayat Uşaklıgil, “Tuhaf Hikâyeler” 
serisinde insanlar ve temsil ettikleri gerçekler 
arasındaki o tuhaf ve büyülü dünyanın varlığını 
sinema sanatı üzerinden kurgulayıp kendi alanı 
resim aracılığıyla bizlere gösteriyor. İzlediğimiz 
filmlerin eriyen sahneleri gibi, kendisi de sahneler, 
sekanslar arasında çıktığı yolculuğa bizleri de 
tanık ediyor. Bakıyoruz, görüyoruz; görüntü uçup 
gidiyor ve geriye adeta düşlerden süzülmüş 
imgeler kalıyor.

Sayat Uşaklıgil’in müzik ve sinema gibi iki büyük 
tutkusu, onu ressam olarak var eden iki önemli 
daldır. İyi bir müzik dinleyicisi ve sağlam bilgi 
birikimine sahip bir sinema izleyicisi olan Sayat 
Uşaklıgil, yapıtlarını doğaya bakarak yapan 
ressamların aksine, daha önce üretilmiş sanat 
yapıtlarından yola çıkarak işlerini oluşturuyor. 
Arşivinde bulunan binlerce plak ve sinema filmi, 
onun sanatında esin kaynağını oluşturan en 
önemli iki alan. Sayat, resimlerinde ona esin 
kaynağı olan bu iki farklı dünyayı ısrarla tuvaline 
aktarıyor.

Sayat Uşaklıgil’in bir önceki sergisi “Mutlu 
Kalabalıklar (Merry Crowds)” Amerikan rüyasının 
ağırlıklı olarak 40’lardan 60’lı yıllara kadar gelen 
bir özeti gibiydi. Pozlar üzerinden kurgulanan 
anlarla, yapay bir cennetin, sentetik bir dünyanın 
dışavurumları bizlere sunuluyordu. Çoğu kimin 
çektiği belli olmayan neredeyse anonim olmuş 
fotoğraflar, soğuk savaş döneminin saklanmış 
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gerçeklerine paravan görevi yapıyordu. İyi ki bu 
anların fotoğrafları çekildi, iyi ki Sayat Uşaklıgil 
bunları pentürün gizli dünyasına dahil etti. 
Doğayı -fotoğraf makinesinin- bulunduğu açıdan 
saptayan fotoğraf, Sayat tarafından bir ara katman 
olarak kullanılıp resim sanatına dahil edildi.

Aslında yalnızca fotoğraflar için kurgulanmış bu 
yapay dünya rahatlıkla resmin gerçeği ve ressamın 
gerçekliği olabiliyor. Çoğu kimin tarafından çekildiği 
belli olmayan bu anonim fotoğraflarda daha çok 
kadınlar ellerinde plaklar, önlerinde pikap ya da 
gramofonlarla müziğin gizemli dünyasını bizlere 
vermek üzerine yerlerini almışlardı. Sıra, artık akan 
zamandan duran zamana, Sayat Uşaklıgil’in bir 
başka uzmanlık alanı olan sinemadan kareleri 
durdurmaya gelmişti. 

Sinema kimileri için bir eğlence, kimileri için 
kendilerini buldukları dünya, kimileri için de 
kitlelere en güzel ve hızlı bir biçimde ulaşan, 
çağımızın tartışmasız en yaygın sanatıdır. Sayat 
Uşaklıgil döneminin pelikül üzerine pozlandırılmış, 
sonra kimyasal yollarla banyo edilmiş, negatifinden 
pozitif kopyası çıkarılmış, ardından da karanlık bir 
sinemada projeksiyonla gösterilmiş filmlerini konu 
olarak almıştır. Sayat’ın dünyasını biçimlendiren 
bu filmler, her türlü modernizmine rağmen 40 ila 
60 yıl öncesine taşımaktadır bizleri.  

Sayat, sinema sanatının harekete dayanan 
bağlamını değiştirerek film karelerini pozlar 
halinde tuvale taşıyor; ama film bittiğinde 
kalan sonuç imgenin resmini yapmıyor. Zaten 
gerçeklerin yansıması bile olsa kurmaca olan film, 
önce durdurularak bir fotoğrafa dönüştürülüyor, 
ardından bu kare resim olarak son halini alıyor. 
Gerektiğinde tuvale aynı anda iki film süperpoze 
olarak düşürülüyor. Böylece oyuncular tarafından 
biçimlendirilmiş somut anlar, paralel iki evrenin 
eşiğiymişçesine aynı anda görünür oluyor. 

Unutulmaması gereken bir nokta da, Sayat 
filmlerde yer alan kişilerden başka herhangi bir 
figürü resmine eklemiyor. Böylece kurmacanın 
gerçekliği, bir kez daha değiştirilmiyor.

Büyük filmlerin ardından gitmiyor Sayat, “B”, “C” 
sınıfı filmlerin kendi resmi için değerli bulduğu 
anlarını ve bu anların çekici gerilimini resmediyor. 
Sinema tarihiyle çok iç içe değilseniz, alternatif 
sinema tarihinin peşinden koşmuyorsanız bu 
tuvallerin hangi filmi yansıttığını anlamak kolay 
olmayabilir. Ama bu soyutluk, daha fazla anlam 
düzlemiyle baş başa bırakıyor resim izleyicisini. 
Sayat’ın resimlerinde, hepsi bir yönetmen 
tarafından çekilen ve o rolü oynayan oyuncuların 
sadece birer kişilik olarak yer aldığı, Roland 
Barthes’in deyimiyle “studium”undan, yani tarih, 
zaman ve kişilerinden kopuk yeni bir düzlemle baş 
başa kalıyoruz. 

Sayat Uşaklıgil sıradan olanın içindeki gerçeküstücü 
duygu ile çok meşgul. “Tuhaf Hikâyeler” serisinde 
sözcüklere yeterince dökemesek de durdurulmuş 
o sahnelerde tekinsiz bir şeyler olduğunu 
hissedebiliyoruz. Biraz dikkatle baktığımızda 
sahnenin içinde yer alan kişilerin arasındaki ilişkiler 
hakkında akıl yürütüp yepyeni senaryolar yazmak 
da mümkün. Sürece an olarak baktığımızda, 
yani akan filmi durdurduğumuzda, tıpkı fotoğraf 
sanatında olduğu gibi farkına varamadığımız 
detaylarla karşılaşırız. Bu da bize aslında hiçbir 
şeyin sıradan olmadığını, dikkatli ve daha uzun 
süreli bir bakışla görünmeyenin arkasında saklı bir 
dünyanın olduğunu gösterir.

Bir sanat yapıtına baktığımızda, aslında neye 
bakarız. Eğer konumuz resim ise, başlangıçta resmi 
kavrayıp içine girmek için figürleri kullansak da son 
izlenim olarak daima yapıtın bizde bıraktığı toplam 
etkiyi ölçüt alırız. Sanat yapıtları, sanatçılarının 
yapıta kattığı ruhun görünmesiyle sanat tarihi 

içindeki yerini alır. Seçilen konulardaki ortaklık, 
bakış ve yaklaşım açılarındaki birlik o sanatçının 
üslubunu oluşturur. Mozart’ı müziğini bilen bir kişi, 
Mozart’ın hiç duymadığı bir yapıtını dinlediğinde, 
onun bestelerindeki özelliklerden yola çıkarak 
o eserin aynı besteciye ait olduğunu bilebilir. 
İzleyici de bu etkiyi yaratan izlenim, sanatçının 
tutarlılığıyla ilgili bir durumdur.

Sayat’ın konuları ve yaklaşımı belli. O modern 
zamanların tuhaf hikâyelerini yeniden ele alarak 
resimlerini üretiyor. Genelde insanların açık 
ya da kapalı alanlarda bir araya gelip topluluk 
oluşturduğu görüntüleri kendine konu ediniyor. 
Akışı bizim adımıza durduran Sayat Uşaklıgil, 
üretilmiş eserlerden özenle cımbızladığı anları, 
üzerlerinde daha fazla düşünmemiz için tuvaline 
aktarıyor. Ve bir kısmını seyretmiş olma ihtimalimizi 
de hesaba katarak, filmlerin içinde yer alan 
binlerce sekanstan kendi seçtiği planları bir sergi 
bütünlüğü içinde izleyicilere sunuyor.

Sanat denen ve binlerce yıldır oynanan bu oyuna, 
“Tuhaf Hikâyeler”den oluşan yeni bir versiyon 
daha ekliyor Sayat Uşaklıgil. Belki de Sayat’a 
sormamız gereken soru “Bu resim hangi filmden?” 
yerine “Bu an hayatın neresinden?” olmalı diye 
düşünüyorum. Sayat’ın resim sanatı üzerinden 
kestiği biletle yerimize oturup bizim için sinema 
tarihinden seçtiği filmleri izlemenin tam vaktidir. 
Geriye, söylenecek tek şey kalıyor: “İyi seyirler.”

Merih Akoğul
Kasım 2019
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What’s bizarre is life itself, not the stories

Whilst a person is maintaining their lives as an 
entity, they also determine their boundaries with 
other people, places or objects. The process 
starting when a baby teat replaces the real 
mother’s breast as a child later develops and 
continues as functional connexions with the daily 
utility tools within life. Afterwards, some of these 
items evolve and ascend to be “objects of desire”, 
becoming parts in future goals.

Objects created for a purpose can become 
equivalent to ideals not yet denominated in a 
completely different plane, especially in children’s 
dream world. But in that period these objects are 
simply called “toys” and they stand by to substitute 
for their originals as a precondition for future 
disposition. In brief, every object materialize by the 
sense imputed to them, not by themselves. A fork 
can become a microphone, just as a matchbox 
becoming a car, a pencil a rocket, a cooking pot 
a drum; thus moving the children ever onwards on 
their dreams.

A vast majority of objects are non-existant in 
the nature. Most of these objects are creations 
of art. The thing that separates a song from the 
sound of thunder or the wind is the same as 
whatever separates a Picasso from a mossy wall: 
Humans and their transcendental attitude in 
face of an opus. The artist, being more and more 

anonymized throughout art history, becomes 
accepted by the masses that we call “audience” 
by attaching several features to their work.

Most artist take advantage of previously created 
objects or encountered events and circumstances 
when creating their own works. Some of them 
are known to reproduce previously created art 
works as well. The history of art is filled to brim 
with variations of music, painting, literature and 
photography. Some of them took the subject as it 
is and changed the for, some added new things on 
top, sometimes even creating more famous works 
than the original. Artists like Andy Warhol have 
ascribed so many different meanings to things like 
a simple tin can or a photo on a newspaper.

The utilization of off-the-shelf material over the 
notion of “Ready made” has become one of the 
more important manners of creation, especially 
since the 1950’s. One must remember that names 
like Marcel Duchamp or Man Ray have composed 
their works via these objects. One must also 
recall the fact that the Renaissance began by 
reconsidering Greco-Roman art of Antiquity. All 
the visual arts –especially photography – start 
out from things that already exist and are visible 
to human eye. Not a single snapshot can be 
perceived as only taken to record the truth. It would 
otherwise be highly unfair to many photographers 
who have turned those snapshots into works of 
art.

There are many important aspects of our 
sociological and psychological lives such as 
family, school, neighborhood and professional 
life. We often use objects that serve as catalysts 
within these relations in our dialogues. Every single 
object that was created, including artworks, serve 
as a gateway to interhuman relations. And these 
objects maintain their anonymous roaming until 

someone comes and re-forms them, stylizes them. 
But at this state it is impossible for them to become 
a part of history, unclaimed and unappropriated. 
Subduing a creation is at the same time freeing 
the space which allows an artwork to breathe. Art 
fulfils that duty, in the most noble way.

Selected Scenes
Cinema highlights the process, while photography 
corresponds to moments frozen in time. In his 
“Bizarre Stories” series, Sayat Uşaklıgil shows us 
by the existence of a strange and magical world 
between the people and the reality they represent; 
by way of his own domain which is painting, but 
also by basing his compositions on the art of 
cinema. Just like the liquifying scenes from the 
movies we watch, the artist demonstrates his 
journey through scenes and sequences to the 
audience. We watch and see the display fading 
away and leaving behind images that seem to be 
filtered from dreams.

Sayat Uşaklıgil’s two main passions, music and 
cinema, are the two most important branches 
that made him the painter he is today. As a good 
listener of music and owner of an extensive cinema 
knowledge, Sayat Uşaklıgil creates his works on 
the basis of previously created art works, instead 
of looking to the nature like many of the painters. 
Thousands of movies and records in his archive 
are the two main things which influence him. Sayat 
persistently relays these two different worlds in his 
paintings.

Sayat Uşaklıgil’s previous exhibition “Merry 
Crowds” were almost like a summary of the 
American Dream, especially from the 40’s to the 
60’s. The audience were presented with moments 
based on poses, reflecting the manifestation of 
an artifical paradise, a synthetic world. Almost 
anonymous photos with undetermined shooters 
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were used as a screen to the secret reality of the 
Cold War era. Luckily these photos were taken, and 
luckily Sayat Uşaklıgil integrated them to the secret 
world of painture. Normally determining the nature 
from the angle it is situated in, photography was 
used as an interlayer and integrated to the art of 
painting.

Actually, this artifical world which was built 
specifically and solely for photograpy, can easily 
become the truth of painting and the reality of 
the painter. In these mostly anonymous photos, 
mostly female figures were present with records 
in their hands, phonographs or record players 
in front of them; ready to offer the audience the 
mysterious world of music. Next was the turn of 
Sayat Uşaklıgil’s other speciality that is cinema, 
which is time flowing instead of time frozen.

For a number of people cinema is entertainment, 
for some a world where they discover themselves, 
and for others it is the most widespread domain 
of art bar none for our era, able to rapidly appeal 
to the masses. Sayat Uşaklıgil took as subject the 
movies of the era in which the common practice 
was that they were exposed on a stock, chemically 
developed and copied as positive from its negative 
film, then shown in a dark theater with a projector. 
Even with all its modernism, these movies which 
shape Sayat’s world take us to a period 40 or 60 
years ago.

Sayat brings the movie scenes in poses to the 
canvas by changing the motion based context of 
the art of cinema, but he does not paint the image 
remaining when the movie ends. The movie is a work 
of fiction even if it’s a verisimilar one; furthermore it 
is first stopped and turned into a photograph, and 
then that scene takes its final form as a painting. If 
required to movies are projected onto the canvas 
by being superposed. Thus, the tangible moments 

shaped by the performers are seen simultaneously, 
like the thresholds of two parallel universes. 
Another important point to mention is that Sayat 
does not add any figures to the paintings other 
than those in the movies. Thereby the reality of the 
fiction doesn’t get changed for one more time.

Sayat doesn’t go after big movies. He paints the 
scenes in “B” or “C” movies that he finds valuable 
for his paintings, and likes to depict the attractive 
tension of them. If you are not very familiar with 
the history of cinema or you are not chasing after 
alternative movie genres, understanding which 
movies these paintings are referring to might 
not come easy. But this abstractness leaves the 
audience with even more levels of meaning. In 
Sayat’s paintings that are seemingly shot by a 
single director and played by performers who 
appear solely as individuals; we are left with a new 
plane disconnected to what Roland Barthes calls 
“studium”, meaning its history, time and people 
therein.

Sayat Uşaklıgil busies himself with the surrealistic 
feeling within the ordinary. In his series “Bizarre 
Stories”, one can feel that there’s a certain eeriness 
in those frozen scenes, even though it is hard to 
put into words. Upon a closer look, it is possible to 
write new scenarios and scripts based on relations 
between the people involved in the scene. If we look 
at the process as a moment, meaning if we pause 
the flow of images, we could see many details 
previously went unnoticed, just as in photography. 
This shows us that nothing is actually simple; upon 
a more attentive and longer look once can see 
that there is a hidden world behind the unseen.

When we look towards a piece of art, what do we 
look at exactly? If the subject is a painting, we look 
for at first the figures in order to better apperceive 
and immerse ourselves in it. But afterwards, as 

the final impression, the criteria is always the total 
impact the painting creates on us. Works of art 
take their place in the history by making apparent 
the essence their artists breathe into them. 
Common threads in chosen subjects and the unity 
in points of view and approach all together form 
the style of that artist. When a person familiar 
with Mozart’s music listens to one of his pieces 
that they had never heard before, they might 
understand that it is actually composed by Mozart 
based on characteristics inherent in his works. 
This impression is related to the consistency of the 
artist.

Sayat’s subjects and approach is apparent. He 
creates his paintings by reconsidering the bizarre 
stories of modern times. In general, his topics are 
images where the people get together in closed or 
open spaces, forming communions. Pausing the 
flow on our behalf, Sayat Uşaklıgil meticulously 
picks moments from previously created works and 
transposes them onto the canvas for us to spend 
more time reflecting on them. And taking into 
account the possibility that the audience might 
have seen them before, he presents the audience 
with plans chosen from thousands of sequences 
within movies, all in the coherence of an exhibition.

Sayat Uşaklıgil adds another version of “Bizarre 
Stories” to this game called Art that has been 
played for thousands of years. Maybe the 
question one ought to ask Sayat is not “What 
movie is this painting from?”; rather “What part 
of life is this moment from?”. Now is just the time 
to get Sayat’s tickets, made in the art of painting, 
to watch movies chosen from the entire history of 
cinema. All there is left to say is: “Enjoy the show.”

Merih Akoğul
November 2019
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Kriz Masası / Crisis Table
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Burlesk / Burlesque
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Hipodrom / Hippodrome
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 40x80 cm, 2019
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Aile Albümü / Family Album
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Ben, Sen, O / Me, You, Her
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Uyur Uyanık / Waking Dreams
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Şampanya / Champagne
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Hikâyenin Sonunu Biliyorum / I Know The End of The Story
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Karanlık Karar / Dark Decision
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 40x80 cm, 2019



15

Doğum Günü / Birthday
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Uzaktan Gelen Melodi / Distant Melody
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 40x80 cm, 2019
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Bebekler / Dolls
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 50x80 cm, 2019
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Büyük Küçük Dünyalar / Great Small Worlds
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