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Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı kitabında, denemecinin daha ilk cümleden 
kendini bir yol ayrımında bulduğundan bahseder. “Ya konusunu tekil ve benzer-
siz bir şey olarak ele alacak, onu el yordamıyla kurcalayacak, oraya gömülecek, 
orada kaybolmayı göze alacaktır. Ya da onu başka şeylerle ilişkilendirecek, ona 
geniş bir açı, bir bağlam kazandırmayı deneyecektir.” Birincisi yakın izlenimin, 
duygunun, deneyimin yoluyken ikincisi kavramın yoludur. Birincisini nereye çıka-
cağı tam kestirilemeyen bir patikada dalgın, telaşsız bir dikkatle yürümeye ben-
zetir Gürbilek; ikincisini ise nesneye kuşbakışı bakılabilecek bir yüksekliğe, tümeli 
tarayan bir mesafeye yerleşmeye (Gürbilek, 2015).

Sevil Tunaboylu’nun sanatıyla daha çok birinci yolu izlediğini düşünüyorum. 
2015’teki Aklımda sergisi öncesi Burgazada’da bir at ölüsü bulduğunda, onu par-
çalar halinde evine getirip kemikleri küvette tek tek temizledi. Her bir kemiğin 
tekilliğinden yola çıkarak bütüne dair sorular soruyordu. Bu kemikler sergi mekâ-
nında buluntu bir bina iskeleti üzerinde geçici olarak birleşti. Sergi sonrası bina 
iskeletini sobada yakınca geriye kalan çiviler başka bir serginin çıkış noktası ol-
dular. 2017 yılından beri devam ettiği ve bu sergide bir kısmı sergilenen “Uçuşan 
Şeyler” serisi de bağlamından kopuk tekil nesnelere odaklanıyor, aynı nesneyi 
eviriyor, çeviriyor, döndürüyor ve ona tekrar bakıyor.

“Nereye çıkacağı tam kestirilemeyen” bu patikada karşısına çıkanları topla-
mak ve dönüştürmek sanatçının pratiğinin önemli bir parçası. At cesedi ve bina 
iskeleti gibi bu sergide de buluntu parçalar var: Kağıtlar, taşlar, bir baş, bir parça 
rölyef, kuru bir ekmek…

Bitmez Tükenmez Dönüşe Geçtiler’in çıkış noktasını oluşturan “Görmenin 
Kenarında” serisi, tekili el yordamıyla kurcalıyor, içine gömülüyor ve kaybolmayı 
göze alıyor. Bu seri Tunaboylu’nun iki sene önce çalışmaya başladığı özel okulun 
çeşitli yerlerinde boş ders saatlerinde yaptığı çizimlerden oluşuyor. Sanatçı, boş 
derslerde okulun koridorlarında gezintiye çıkıp çizim yapmak için mekân seçiyor. 
Oturduğu yerden gördüğünü sınırlı bir zaman içerisinde bitirip kalkıyor. Hızlıca 
bitirme isteği medyumu da belirliyor: Kağıt ve füzen. Bu çizimler görüş alanın-
daki mekân kadar doldurulan boş zamanı da belgeleyerek tekil deneyimi ortaya 
koyuyor. Uzamı, yeri ve göğü parçalarına ayıran kompozisyonlar, beyaz kâğıdın 
ortasında yer alıyor, kâğıdın kenarları boş, çizimin sınırları bulanık olduğundan 
hiçbir zaman mekânın bütününü ele vermiyor. Çizimlerde sıkça yer alan açık kapı 
ve pencereler dışarısı-içerisi arasındaki ayrımı vurguluyor. Sonuçta boş derslere 
40 çizim sığıyor ve bu seri aynı sene içinde okulla birlikte bitiyor. 

Pek çok sanatçı, sanat üretiminin yanı sıra ikinci bir işle kendini destekliyor. 
Özellikle tam zamanlı bir işte çalışırken sanatsal üretime devam edebilmek ku-
rulması zor bir denge. Tunaboylu, “Görmenin Kenarında” serisi aracılığı ile okul-
daki mesaisinin içine sanatsal üretim mesaisi sığdırarak, bu tam zamanlı mesaide 
kaybolmamanın bir yolunu arıyor. Öte yandan, bu çizimler, yeni girilmiş mekânı 
reddeden değil tam tersi mekâna açık bir bakışın sonucu. Bu serinin üretim süre-
ci, tanımlamaya, anlamaya ve nihayet mekânla bağ kurmaya yönelik bir girişim 
olarak düşünülebilir: Yeni bir ortama aidiyetin, sanatçının kendi bildiği ve anladığı 
şekilde, kendi zamanında yürüttüğü, tekil tecrübeye dayalı, adım adım inşası.

Bu seri sonrası sanatçının okulda üretimleri devam ediyor. Örneğin, bir baş-
ka seri sanatçının 7:30’da girdiği prefabrik atölyede 8:10’da başlayan ders öncesi, 

ışıkları açmadan oturup sokak lambasının ışığının beyaz lake masalara yansımasını 
ve onu takip eden kısacık gün doğumunu izlemesiyle başlıyor. Işığın hareketini izle-
yen gözü, sanatçıyı ânın biricikliğinde derin bir gözlemci olarak tutuyor. Tunaboylu, 
bahar yaklaştıkça gölgelerin silikleştiğini fark ediyor ve tanığı olduğu bu ânın dönü-
şümünü fotoğraflamaya başlıyor. Sonra bu fotoğraflar beş yağlıboya tuval resmine 
dönüşüyor. Bu tuvallerde sürekli yer değiştiren ışık hüzmeleriyle oluşan gölgeler, 
üst üste binen şeffaf düzlemler var. “Görmenin Kenarında” serisine kıyasla daha 
içeriden ve bütünlüklü bir görüşü yansıtıyorlar.

Kâğıdın üzerinde parçalanan mekân tasvirleri bazen soyutlaşıyor, bazen bütü-
ne göz kırpıyor ve sonra tekrar parçalanıyor. Bir süre sonra bu parçalar sanatçının 
pratiğinde ilk defa karşımıza çıkan kilden heykellere dönüşüyor. Bu objelerin bize 
hatırlattığı iki boyutun üç boyuta dönüşebilme ihtimali sergide tekrar eden bir mo-
tif. Süreç, Tunaboylu’nun okulun seramik atölyesinde küçük bir fincan yapmasıyla 
başlıyor. Sanatçı, ustalıkla kullandığı resim malzemelerinden farklı yeni bir malze-
menin olanaklarını keşfe çıkıyor ve seramik fırınını her açtığında kendi deyimiyle 
“bazen hüsran bazen karnavala dönüşen” pek çok sürprizle karşılaşıyor. Bu objeler 
bazen parlak renklerde sırlı, bazen bisküvi fırınından çıktığı haliyle, üst üste yığıla-
rak sergide yerlerini alıyor.

Resimden heykele bu aktarım aslında tek yönlü değil. Sergide fotoğrafların re-
simleri, resimlerin heykelleri, heykellerin resim ve fotoğrafları var. Farklı mecralara 
taşıyarak konusuna tekrar tekrar bakmak sanatçının araştırma yöntemlerinden bi-
rini oluşturuyor.

Yürüyerek seyredilen yol 
uçaktan seyredilenden farklı mıdır? 
(Gürbilek, 2015).

Serginin ismi, Bitmez Tükenmez Dönüşe Geçtiler rutinden ve hareket etmekten 
aynı anda bahsediyor. Sergide karşımıza çıkan eskizler, haritalar, hem yapılan yolu 
belgelemek hem de gidilecek yolu anlamak için.

Eskiz ve haritaların yanı sıra, sanatçı bizlere zaman zaman üzerine çıkabilece-
ğimiz merdivenler, tümsekler de sunuyor. Çıkıp bakınca görüyoruz: Sevil Tunaboylu 
mekân yaratabilen bir sanatçı. Gürbilek’e dönecek olursak, onun Benjamin’in tekil 
bir patikada yürüse de zaman zaman panaromik bir görüntü verdiği tespitinden 
esinle bu sergide de tekil nesnelerin mekânlaştığını söyleyebiliriz (Gürbilek, 2015). 

Sevil Tunaboylu, başka kadın sanatçılarla işbirliği içinde kurguladığı sergi-
lerde** de hep mekânlar kurdu. Sergilerdeki nesneler, her ne kadar tekillikleriyle 
sergiye dahil olsalar da, sergi kapsamında birbirleriyle ilişki içinde yeni bir mekân 
kuran küçük dünyalardı. Onlar gibi Bitmez Tükenmez Dönüşe Geçtiler de davetkâr 
ve dönüşüme açık mekân olasılıkları barındırıyor.

Bir şehir, bir okul, bir atölye, bir ev, bir oda… Bitmek tükenmek bilmez bir dö-
nüş içerisinde içinden geçtiğimiz mekânlar dünyanın bütününe dair neler söyler?

*Yazının başlığı Nurdan Gürbilek’in Sessizin Payı kitabının Giriş bölümünden alınmıştır. 
Gürbilek, N., 2015. Sessizin Payı. 4. basım. İstanbul: Metis Yayınları, s.11-17.

**2018 - 3 Pencerelik Oyun: Güneş Terkol-Sevil Tunaboylu NOKS Kadıköy, İstanbul
 2017 - Bize Ait Bir Oda ARK Kültür, İstanbul www.seviltnb.blogspot.com
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