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YO Ğ U N LU K  İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kar amacı 
gütmeyen bir sanat inisiyatifi olarak 2013 yılında kuruldu. 

İnisiyatifin temel motivasyonu, İstanbul’da özgün nitelikleri olan mekanları 
araştırmak ve bu mekanlara özgü sanat işlerinin üretilmesini sağlayarak  
güncel sanatın mekansal deneyim ile iç içe geçtiği sergiler düzenlemektir. 

YO Ğ U N LU K , yılda ortalama iki sergi düzenler. Sergiler, yurtiçinden ve 
yurtdışından sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilir ve güncel sanatın tüm 
mecralarına açıktır.

HAKKINDA //
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Kişisel Web Sitesi 
http://www.ismailegler.me 
Sergi haberleri  
http://alanistanbul.com/turkce/gecmis/cubicals 
http://www.ekavart.tv/sergiler/diger/imgenin-ideolo-
jisialan-istanbul 
http://elmaaltshift.com/2011/08/03/limits-errors/
http://esc.mur.at/limits_and_errors.html

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik  
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İnteraktif 
Medya Tasarımı programından mezun oldu. Fotoğraf,  
video ve grafik tasarım ile uğraştı. 2010 yılında  
FH Joanneum Medya Tasarımı programın-
da (Avusturya, Graz) yüksek lisans eğitimine 
başladı. Burada gerçekleştirdiği ilk solo sergisi  

“Limits and Errors” ile birlikte çalışmaları sanat alanına   
yoğunlaştı. Bu tarihten beri ağırlıklı olarak zaman   
eksenli (time-based) işler ve mekansal deneyim üreten 
kurgular (immersive experience) ile uğraşıyor, çeşitli  
ülkelerde misafir sanatçı programlarına katılıyor,  
sergilerde yer alıyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

İ SMAİL EĞLER //
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1982 yılında İzmir’de doğdu. İTÜ Mimarlık Bölü-
mü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2007 
yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mima-
ri Tasarım Yüksek Lisans programında öğrenim  
gördü. 2010 yılında EAA-Emre Arolat Architects  
ekibine katıldı. 2011 yılından itibaren ofisin mimari yak-
laşımının kavramsal çerçevesi ile ilgilenmeye başladı 
ve bu görev dahilinde çeşitli sergilerin küratörlüğünü 
üstlendi, yurtiçi ve yurtdışında panellere konuşmacı 
olarak katıldı. 2012 yılında Emre Arolat‘ın küratörü 
olduğu 1. İstanbul Tasarım Bienali Musibet sergisinin 
yardımcı küratörü olarak görev yaptı. Halen çeşitli 
okullarda mimari proje atölyesi yürütücülüğü yapıyor. 
İstanbul‘da yaşıyor ve çalışıyor.

1. İstanbul Tasarım Bienali 
http://www.mimdap.org/?p=105632

http://www.labkultur.tv/en/blog/urban-transformati-
on-istanbul-imperfect-provisional

VÇMD İzmir Paneli 
http://www.youtube.com/watch?v=N_bPzjQtj0A

1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu 
http://www.arkitera.com/haber/10248

Nİ L AYNALI EĞLER //
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Elif Tekir 1980 yılında Avusturya‘nın  
Hohenems şehrinde doğdu. 2002 yılında 
Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek  
Yüksek Okulu Haberleşme Teknolojisi 
bölümünden mezun oldu. Çalışma ha- 
yatına çeşitli televizyon kanalları ve medya 

sektöründe devam etti. İnisiyatif dahilinde 
genel koordinasyon, sponsorluk ilişkileri, 
sergi üretim ve kurulum organizasyonu 
ile basınla iletişim görevlerini yürütüyor.  
İstanbul‘da yaşıyor ve çalışıyor. 

ELİF TEKİR //

E K İ P  / /   E l i f  Te k i r
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NEZİH VARGELOĞLU //

1983 yılında Ayvalık, Balıkesir’de doğdu.  
Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi 
Programı‘nda eğitim gördü. Elektrik/elek- 
tronik ve bilgisayar teknolojilerinin yanı 
sıra iç mekan tasarımı ve uygulaması, obje 

tasarımı ve üretimi, gösteri ve sergileme 
teknikleri ile uğraştı. Çeşitli fuar, müze ve 
galerilerle çalıştı. Son dönemde duyusal 
ve görsel elemanlara dayalı enstalasyonlar 
üretiyor.  İstanbul‘da yaşıyor ve çalışıyor.

E K İ P  / /  N e z i h  Va r g e l o ğ l u
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İLK SERGİ //

Mahzen,  
140 yıldır karanlık merdivenleri, taş 

duvarları, iç odaları ile yerin altında yaşıyordu. 
Ortasında bir kuyu saklanıyordu.  

Toprağın içinden  
çıkardığı suyu içinde tutarak, gizlice, kat kat  

kapakların altında...

.

Kuyu uyandı.  
Kapakları ardı ardına açıldı.  

İçindeki su mekana taştı, boşluğu öte  
dünyaya derinleşti.  

Kuyu, axis mundiye dönüştü.  
İki dünyanın da ekseni... Taşan su mekanın yaşlı 

çeperlerine yayıldı, duvarların şeklini  
aldı ve durdu. Sonra o da geriye, öte dünyaya 

doğru akmaya başladı. Gaybden  
gaybe doğru, tek yöne.  

Fakat mekanın ekseni iki dünya eksenini tutmadı. 
Mekanın da suyun da ortasında bir diyeceği 

varmışcasına durakaldı.

Öte dünya mekanı, iç odaların duvarına hayal ile 
yansıdı. Hayalde yer ile gök birleşti. 

Su, düşey bir ufuğa büküldü. Devreden dalgalar 
ufkun iki yanına vurdu.  

Bir odadan diğerine geçti. 

Öte dünya mekanı, merdivenaltı odayı bastı. 
Tersyüz etti.  

Bir merdiven ve bir kapı zuhura geldi. 
Çıkılamayacak bir merdiven. Geçilemeyecek bir 

kapı. Bu dünya insanlarını eşikte durdurdu. 

.

Yaşlı mahzenin gizli ruhu canlandı 
ya da  

mekanda uyuyan binlerce ruhtan bir tanesi  
uykusundan uyandı. 

AXIS 
MUNDI

YO Ğ U N LU K ‘un ilk sergisi AXIS MUNDI  
8 Mayıs - 22 Haziran 2014 tarihleri arasında, 
Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan Adahan 
Otel’in bodrum katında yer alan 150 yıllık 
mahzende gerçekleşti. Ana mekanda bu-
lunan enstalasyon Nevzat Sayın ve Ahmet 
Doğu İpek tarafından tasarlandı. Mekana 
açılan odalardaki işler ise İsmail Eğler ve  
Nezih Vargeloğlu’na ait.
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Mekan ve Kavramsal Yaklaşım

Adahan Otel‘in içinde bulunduğu yapı, 
19. yüzyılda Kamondo ailesi tarafından 
bir işhanı olarak inşa edilmiş. Mahzenin  
oldukça okunaklı bir mekansal kurgusu var. 
Bir tane yüksek tavanlı ve geniş hacimli  
ana mekan, o mekana açılan özdeş odalar 
ve köşede bulunan merdivenaltı bir oda. 
Ana mekanda, mahzenin özgün nitelikleri 
ile ilişki kuran bir enstalasyon olması ve 
diğer odalardaki işlerin bu enstalasyonun 
kuracağı çerçeve içinde ortaya çıkması  
serginin ana fikrini oluşturuyor.
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1   
Axis Mundi 
Nevzat Sayın, Ahmet Doğu İpek 
Mekansal yerleştirme

İŞLER //

2, 3 
Devir 
İsmail Eğler 
İki kanallı video enstalasyonu,  
4 dk, loop

4 
Tersyüz 
Nezih Vargeloğlu 
Mekansal yerleştirme

AX I S  M U N D I  / /
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SANATÇILAR
Nevzat Sayın
İsmail Eğler 

Nezih Vargeloğlu
Ahmet Doğu İpek

METİN VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Nil Aynalı Eğler

SERGİ UYGULAMA

Batu Tarman 
Nezih Vargeloğlu

GRAFİK TASARIM

İsmail Eğler 
Nil Aynalı Eğler

KÜNYE //

A X I S  M U N D I  / /

SPONSORLAR //

A X I S  M U N D I  sergisi mekan sponsoru:

YO Ğ U N LU K   ana sponsor
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Mahzende bulunan su kuyusu bir tür 
A X I S  M U N D I  yorumuna dönüşüyor. 
Kuyudaki su, mekanın içine taşarak 
görünür hale gelip kuyuya geri akıyor. 
Kuyunun ağzı, bu dünyadan başka 
bir dünyaya açılan bir kapı… Kuyunun 
merkezinden geçen eksen, bilmediği-
miz bu yeraltı dünyasının da ekseni... 
Fakat kuyuyu içinde barındıran me-
kanın ekseni bu ekseni tutmuyor. İlk 
eksen kuyunun boşluğu içinde, ikincisi 
zemine yayılan suyun merkezinde… 

A X I S  M U N D I  / /  S e r g i  f o t o ğ r a f l a r ı
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Odalardaki işler kuyunun açıldığı öte 
dünyaya ait muğlak hayaller...  
Nezih Vargeloğlu‘nun Tersyüz isimli işi 
içine yerleştiği odanın kendine has bir 
özelliğini kullanıyor. Otelin giriş merdi-
veninin alttan görülen mermer blokları 
bir ışık enstalasyonuyla ters yöne çıkan 
bir merdivene dönüşüyor ve hayali bir 
kapının zuhur etmesiyle tersyüz edilmiş 
bir mekan oluşturuyor. İşler, hem ana 
enstalasyon ile, hem de içine yerleştikleri  
mekanların bizzat kendileri ile ilişki  
halinde var olmaya çalışıyorlar.
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İsmail Eğler‘e ait Devir isimli video 
enstalasyonu, öte dünyanın  
kendine has zaman-mekanına  
dair bir tasavvur ortaya koyuyor.  
Bu tasavvurda yekpare bir su 
yüzeyi bükülerek düşey bir ufuk 
ortaya çıkarıyor, ufkun iki yanına 
vuran dalgalar bitimsiz bir devir 
yaratıyor. Düşey ufuk, kuyunun 
boşluğu ile ilişki halinde. Video 
ana mekana açılan iki eşdeğer 
odanın birinden diğerine geçerek  
odaların mekansallıkları üzerinde 
de dönüştürücü etkide bulunuyor.

A X I S  M U N D I  / /  S e r g i  f o t o ğ r a f l a r ı
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BASIN //

Yoğunluk‘un ilk sergisi Axis Mundi mimarlık  
ve sanat yayınları kadar günlük basında  
da yer buldu. Ekip üyeleri ile radyo, gazete,  
dergi gibi farklı mecralar için röportajlar 
yapıldı. Sergi hakkında çeşitli yazarlar ma-
kaleler kaleme aldı.

Yoğunluk‘tan ilk Sergi: Axis Mundi

Serginin kavramsal çerçevesini oluşturan enstalasyon, 
mekanın özgül niteliklerinden ilham alan bir zaman- 
mekan deneyimi yaratmayı amaçlıyor. Mekanın içinde  
bulunan su kuyusu bir tür axis mundi yorumuna 
dönüşüyor. Kuyunun ağzı, bu dünyadan başka bir  
dünyaya açılan bir kapı... Kuyunun merkezinden geçen 
eksen, bilmediğimiz bu yeraltı dünyasının da ekseni...  
Fakat  kuyuyu  içinde barındıran mekanın ekseni bu 
ekseni tutmuyor. İlk eksen kuyunun boşluğu içinde, ikin-
cisi zemine yayılan suyun merkezinde... Böylece su-zemin 
ve boşluk, birbirlerinin içinde oldukları halde birbirlerine 
hiç değmeden  mekanda var oluyorlar.
Sergiyi tamamlayan diğer işler ise kuyunun açıldığı 
öte dünyanın zaman-mekanına dair muğlak hayaller 
kuruyorlar. İsmail Eğler‘e ait olan “Devir” isimli video 
işi, ana mekana açılan iki odaya yayılıyor. Hareketli bir 
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dalga imgesi çeşitli şekillerde manipüle edilerek bu dü-
nyaya ait olmayan bir zaman-mekan yaratılıyor. Ken-
disine özgü yasaları olan bu mekanda zaman farklı 
yönlere akabiliyor, su farklı davranışlar gösterebiliyor.  
Bu yasalar tıpkı dünyada olduğu gibi bitimsiz bir döngü  
içinde davranıyor. Dalgalanan yekpare su yüzeyinin bü-
külerek oluşturduğu mekanda yer ve gökteki dalgalar  
düşey bir ufukta birleşiyor. Düşeylik, öte dünyaya 
açılan kuyunun boşluğunu anımsatıyor. Kuyudaki 
boşluğun sakin duruşuna karşın dalgalar bir enerji yay-
ıyor. Odaların arka çeperine boylu boyunca projekte  
edilen video, ana mekandan bakıldığında sürekli bir yü-
zey izlenimi veriyor.
 ...

Metnin tamamı için:  
Arredamento Mimarlık Mayıs 2014 sayısı, 31-32.

Nil Aynalı Eğler
Mayıs 2014
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Mekanla içiçe geçen eserler 
150 yıllık mahzende

Eserin taşıdığı bu şiirsellik Şamanizm’de 
rastladığımız dünya(lar) mefhumu ile  
örtüşüyor. Şamanizm’de yaşanılan dünya 
ile bu dünyanın altındaki ve üstündeki  
dünyaları birleştiren yol, kapı, eksendir  
Axis Mundi. Sergide de onun görevini  
Adahan ve altındaki mahzen/sarnıç görüyor.

...

Erol Eskici
Haziran 2014

Metnin tamamı için:  
IstanbulArtNews Mayıs 2014

AX I S  M U N D I  / /  B a s ı n
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Söyleşi: Heval Zeliha Yüksel
Haziran 2014

Metnin tamamı için:  
IstanbulArtNews Haziran 2014

Nil Aynalı Eğler: Sergi sürecinin bir özelliği 
tüm işlerin birbiri ile ilişki içinde ilerlemesi 
idi. Kimi zaman ekipteki kişilerin birbirleri-
nin işleri hakkındaki yorumları dönüştürücü 
oldu. Bu anlamda konvansiyonel bir küratör- 
sanatçı ilişkisinden söz edilemez. Bunun 
yerine gerek mekanla gerek birbirleriyle ko-
nuşmaya çalışan işleri üreten bir ekip söz 
konusu. 
...

Eserle konuşan mekan

A X I S  M U N D I  / /  B a s ı n
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Metnin tamamı için:  
http://www.arkitera.com/soylesi/622/her-mekan-aslinda- 
bicimiyle-kurgusuyla-bizim-ona-yukledigimiz-gorunen- 
ve-gorunmeyen-ozellikleriyle-bir-evren-bir-alem

Her Mekan Bizim Ona Yüklediğimiz 
Özellikleriyle Bir Evren Bir Alem

Nevzat Sayın: Net olan şu var: mekanın kendisi de içi-
ne eklenen şey de öyle bir kavram çiftine dönüşüyor ki 
bir zaman sonra kimin neyi ortaya çıkardığı ve kimin 
neyle eşleştiği kimin kimi anlattığı, tanımladığı birbirine 
karışıyor. Bu işte de öyle oldu. Bizden önce zaten şahane 
bir yer vardı orada. Onun içine getirip bir şey oturtuyor-
sun. O mu mekanı tanımlıyor, mekan mı onu tanımlıyor? 
Halbuki biz mekandan yola çıktığımız için başlangıç cüm-
lesi en azından mekanın onu söylediği, onu istediği. Ama 
bir süre sonra onun ayrılmaz parçası haline dönüşüyor. 

Söyleşi: İlknur Sudaş
12 Haziran 2014

AX I S  M U N D I  / /  B a s ı n
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Sevgili Narcissus, Benimle Bir Sergi 
Gezer Misin?

Bir yaz ikindisinde tarihî yarımadadan Haliç‘in kopardığı 
Pera‘nın Asmalımescit‘inin gün ışığına boyanmış 19. yüzyıl 
kokan levanten sokakları arasında yürüyüp, adresi buld-
um. Adahan aşinâ olduğum bir yapıydı, komşuları gibi. 
Ancak az sonra içinden başka bir âleme geçit olduğunu 
öğreneceğimi tahmin edemezdim. Eskiler öğrenmenin üç 
kademesinden bahseder; ilm‘el-yakîn (bilgi ile tanıma ve 
öğrenme), ayn‘el-yakîn (gözle görerek bilme) ve hakk‘al-
yakîn (bilginin hakikatine erme). Bu tecrübe, sanırım ilk 
iki kademenin biraz üstünde idi...

Celâleddin Çelik
19 Haziran 2014

Metnin tamamı için:  
http://www.arkitera.com/kose-yazisi/36/sevgili-narcis-
sus-benimle-bir-sergi-gezer-misin

A X I S  M U N D I  / /  B a s ı n
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Metnin tamamı için:  
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/ 
81435/Sanati_tetikleyen_mek_n.html?riotmfiqnrzplnah

Galeri, müze ve sanat kurumları dışında alternatif  
mekânlarda sergi açmak yahut kendi mekânını 
oluşturmak dünyada olduğu gibi Türkiye güncel  
sanat üretimi içinde her zaman ilgi çeken ve hep 
desteklenen bir konu oldu. Bu türden örnekleri  
Bienal tarihimiz içinde de farklı zamanlarda açılmış 
solo ve grup sergilerinde görmek mümkün. İsmail Eğler,  
Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulan YOĞUN-
LUK da bu türden bir seçimle zaman-mekân deneyimine 
odaklanan bir inisiyatif.

Sanatı Tetikleyen Mekan

 ...
Nazlı Pektaş

11 Haziran 2014
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Metnin tamamı için:  
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/muge_akgun 
/guncel_sanata_mimar_dokunusu-1195432

İsmail Eğler’in iki odaya yayılan ‘Devir’ adlı video çalış-
ması dalga imgesine yoğunlaşmış. Ama bu dalgalar çeşitli 
şekillerde üzerinde oynanmış yeryüzü ve gökyüzü arasın-
da dikey olarak gidip geliyor. Mahzenin bir diğer köşesine 
kurulmuş ‘Tersyüz’ isimli çalışma da ışık oyunlarıyla ters 
bir dünya sunuyor. Odanın özelliği, otelin giriş merdiven-
lerini oluşturan mermer blokların bu odanın tavanını 
oluşturması. Odanın içine yerleştirilen ışık düzenlemesiy-
le ters taş bloklar başka bir dünyadan gelen merdivene 
dönüşüyor. İnsan odanın kapısında dururken kendini 
Araf’ta hissediyor...

Güncel Sanata Mimar Dokunuşu

Müge Akgün
04 Haziran 2014
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... Bütün bunlardan öte belki esas kayda değer olan, işin 
bütünlüğü. Yerleştirme sergilerinde tek-tek işlerin birbir-
leriyle ve serginin adıyla (temasıyla) ilişkisini aramanın 
beyhudeliğinden bitap düşmüş izleyiciyicinin karşısına 
sonunda nihayet birbirleriyle, temayla ve de hatta esas 
olarak mekânın kendisiyle ilişki içinde bir bütünsellik 
kurmanın kendisi başlıbaşına “eleştirel” bir konum olsa 
gerek. Eleştirellik hep gösterdiği sınırın ufkuyla çekişmeye 
mahkûm olacak değil ya? Yerleştirme sanatı gibi nere-
deyse tarihi kendi sınırlarına işaret üzerine kurulmuş bir 
pratiğin sınırını değil, sürekli kendini zaten açığa çıkarmış 
o sınırların içindeki henüz gerçekleşmemiş imkânları gös-
termek, öteki taraftan bakmanın kıstası olsa gerek. Ama 
tesadüf değil, bir irade olmalı burada; sanatsal ifadenin 
mekânla ilişkisini yüksek sesle telaffuz ederek misyon 

Denge(siz)
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edinmiş bir sanat kollektifi olan “yoğunluk”un iradesi. 
Gerçekten de kokusu, nemi, karanlığı ve sessizliğiyle o 
bodrum kat o işler olmadığında algılanacağından epeyce 
farklı bir deneyim yaşatıyor ve bunu küratörün tematik 
metninde dile getirdiği şekilde kuyununkinden farklı bir 

“öte dünya” kurabilme iradesine borçlu ve hatta, zaten 
onun sayesinde “uyanmış 140 yıllık uykusundan”. Kollek-
tifin daha ilk ortaya çıktığı sergide bu cesur misyonu, ki-
birden ve mesafeden uzak, şaşırtıcı bir zerafetle taşımayı 
bilmesinin ardındaki zeka ve becerinin kaynağını da ser-
ginin küratöründe arayacağız herhalde.

Metnin tamamı için:  
http://serbestiyet.com/dengesiz/

İhsan-Bilgin
23. Haziran 2014

Açık Radyo

Açık Mimarlık programı
29. 05. 2014 - 11:30
Konuk: Nil Aynalı, İsmail Eğler 
YO Ğ U N LU K 

Dinlemek için: 

http://acikmimarlik.blogspot.
com.tr/p/podcast.html
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İkinci Sergi //

Önce ışıklar sönüyor, mekan karanlığa 
bürünüyor, zemin tekinsizleşiyor. Su 
yüzyıllar boyu o karanlıkta yaşamamış 
mıydı? Sonra su geri çağırılıyor. Fakat 
bedeni değil, ruhu... Su, milyonlarca zer-
reye ayrılmış, ağır ve akarak değil, hafif 
ve uçarak doluyor mekana. Sarnıç nefes 
alıp vermeye başlıyor. Hafızası canlanıyor 
adeta.

SURUHU
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Son sıva da vuruldu 
ve sarnıç inşa edildi 

Konstantinopolis’in yer altında.
Capcanlı su, genç sarnıcın kalbine aktı.

Aktıkça mekana can geldi.
Su mekanı doldurdu.

Mekan suyla bütünleşti.

Sarnıç yaşadı asırlar boyu yer altında.
Zaman ise taşı toprağı sökerek akan bir 

nehir gibi
akıp gitti yer üstünde.

Yerin üstü değişti.

Sarnıç önce can çekişti.
Sonra can, çekildi damla damla.

Beden kaldı ayakta.
Su mekanı terk etti.

On beş asırlık bir beden
Asasına dayanmış Süleyman gibi 

durmakta bugün İstanbul’un yer altında.

Su, bir daha uğramasa da buraya,
belki ruhu sızar gelir bilinmezlerden.

Su Ruhu, 
 suyun ağırlığının aksine

bedensizliğin hafifliğiyle doldurur mekanı.
Karanlıktaki sarnıç 

gözlerini açar ve nefes almaya başlar.
Mekan canlanır.
Karanlık aralanır.

 Su Ruhu belki de,
hafızanın uyanacağı bir aralık açar.

Yerin üstünde dört nala giden zaman,
bu aralıkta başka türlü akar.
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NAKILBENT SARNICI

Çizim: Ernest Mamboury, Theodor Wiegand,  
Die Kaiserpaläste von Konstantinopel zwischen 
Hippodrom und Marmara-Meer, 1934, Berlin.

Fotoğraf: Sheriffserdar - http://www.fotokritik.com/ 
2648335/nakkas-sarnicisultanahmet

Mekan ve Kavramsal Yaklaşım

Nakilbent Sarnıcı, Konstantinopolis su 
sisteminin bir parçası olarak 6. yüzyılda  
inşa edilmiş. İçinde yüzyıllar boyu 
büyük bir su kütlesi barındırmış. Bugün  
ise suyu tamamen çekilmiş durumda.  
Zemininde yürünebiliyor, hatta sanat  
galerisi olarak kullanılıyor.

Su Ruhu sergisi, mekanın 1500 yıl öncesine 
dayanan ilk varoluş sebebini, suyu mekana  
geri çağırmayı amaçlıyor. Eskiden suyla 
dolu olan hacim bu kez su zerrecikleriyle  
dolduruluyor. Zerreciklerin oluşturduğu 
sis, ışığın gücüyle birleşerek sarnıçta 
suyun içinde olmaya dair deneyimler su-
nuyor ve izleyiciyi içine girmeye davet ediyor. 

S U  R U H U  / /
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“Suyun altında cenneti göste-
ren ışığa yürümek gibi… Suyun  
serin nemi bütün vücudumuz-
da yaşadı. Mekanı yaşadıktan 
sonra gelen misafirlerin dene- 
yimlerine şahit olmak da ayrı  
bir deneyim.“

- Aysun

S U  R U H U  / /  İ z l e y i c i  y o r u m l a r ı
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„Doğum-ölüm-tünel
Algının kapıları ardına kadar 
açıldı. Korkularımla yüzleştim.“

- İlknur Bulut

S U  R U H U  / /  İ z l e y i c i  y o r u m l a r ı
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„İlginç ve ironiktir ki denizde 
ne zaman panik olsam dibe  
dalmak rahatlatmıştır beni. Ola-
bildiğince derine gitmek, böy-
lece yüzeye çıkarken yaklaşan 
turkuaz huzur verir, rahatlatırdı. 
Farklı bir dünyadan yüzeye  
çıkmanın garip huzuru.“

- Güneş 

S U  R U H U  / /  İ z l e y i c i  y o r u m l a r ı
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„Yaşadığım mekan deneyimi tarif 
edilemez. Çok teşekkür ediyorum 
bu mekanı açığa çıkarttığınız ve 
sarnıcı yaşattığınız için.“

- Afife Güzel

„Kendimi suyun içinde hafif, ken-
dimden geçmiş ve başka bir 
dünyada hissettirdiniz. Bütün 
dert, sıkıntı ve kederleri bir  
tarafa bıraktırdınız.“

- İsmihan Gönen

S U  R U H U  / /  İ z l e y i c i  y o r u m l a r ı
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44 45S U  R U H U  / /  K ü n y e  v e  S p o n s o r l a r

SANATÇILAR

İsmail Eğler

Nezih Vargeloğlu

Buşra Tunç 

METİN VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Nil Aynalı Eğler

KOORDİNASYON

Elif Tekir

GRAFİK TASARIM 

Julia Schäfer 

TEKNİK PRODÜKSİYON

Sergen Tertemiz

KÜNYE // SPONSORLAR //

YO Ğ U N LU K   ana sponsor

SURUHU sergisi mekan sponsoru

Baskı desteği
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46 47S U  R U H U  / /  Ya p ı m  a ş a m a s ı
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Sergi Tanıtım Dökümanları //

Grafik Tasarım ve Video

SuRuhu sergisinin tanıtımı için 
poster, kart; Türkçe, İngilizce 
ve Almanca broşür ve video 
fragman hazırlandı. Videoyu 
şu linkte bulabilirsiniz: 

https://vimeo.com/122232486
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50 51S U  R U H U  / /  G r a f i k  v e  v i d e o  Ya p ı m ı

SuRuhu‘nun grafik dökümanlarının arkafonu sergi mekanından 
alınmış imajlardan oluşuyor. S U R U H U  videosu dijital efekt kul-
lanılmadan, sergi mekanındaki sis ve ışığın kelimenin içinden 
geçerek videoya kaydedilmesi sonucu elde edildi.

Grafik ve Video Yapımı
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BASIN //

SuRuhu basının farklı mecralarında yer 
buldu. Ekip üyeleri ile radyo, gazete,  
dergiler için röportajlar yapıldı. Sergi hak-
kında çeşitli yazarlar makaleler kaleme aldı.

Metnin tamamı için:  
IstanbulArtNews Mayıs 2015

Karanlığa düştüğünüzde mekan, “Öznesi olmadığınız bir 
tecrübeye hazır olun“ diyor bize. Su ile değil ama suyun 
ruhu ile dolu bu hacimde, tat alma dışındaki bütün duyu-
lara hitap eden bir 20 dakika var. Tüllenen bir mavi-yeşil 
ışığın belli belirsiz oyunlarının, ses efektlerinin, nem ko-
kusunun ve nihayet su zerreciklerinin saçlarınızı ıslatan 
yoğunluğunun ayrı ayrı ve beraber yudumlandığı bir 
tecrübe bu. Celvetten halvete, etkileşimden uzlete, ka-
musallıktan kişiselliğe, açıklıktan duvarlara, sınırsızlıktan 
sınırlara geçilen düzlem.
 ...

Suyu solumak

Celâleddin Çelik
Mayıs 2015
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Yoğunluk’tan “Su Ruhu”

Bir sergi sürecine başladığımızda kafamızda 
hiçbir şeyin olmadığını söyleyebiliriz. Mekan-
la karşılaşana kadar ...

Mekanın içine girdiğimiz an bize bir şeyler 
fısıldıyorsa ve dile dökülemeyen bir takım 
hislerin oluştuğunu hissediyorsak mekanla 
aramızda, o mekanda karar kılıyoruz. Bu 
karar oldukça sezgisel. Karar bir kere ver-
ildikten sonra mekana yakınlaşma süreci 
başlıyor. Mekanın inşa edildiği zamana ka-
dar geri gitmeye çalışmak, varoluş sebebini 
anlamak, mekanın içinde neleri barındırmış 
olduğunu, yapıldığı andan bugüne nasıl 
bir zaman geçirmiş olduğunu aramak o 
mekanla kurulan ilişkiyi katmanlaştırıyor.  
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Metnin tamamı için:  
IstanbulArtNews Mayıs 2015

Sanırım bütün bu ilişki kanalları, o mekana varoluş sebe-
bini veren ve daha sonra hafızasını oluşturan, mekanın 
kalbinde yatan bir tür özü idrak etmek için açılıyor. Son-
radan geriye dönüp baktığımızda her seferinde mekanın 
kalbinde gizli bir ‚gözle görünmeyen‘i aradığımızı fark e 
diyoruz. Bu özsel bileşen „Axis Mundi“ için mekanın or-
tasında gizlenen kuyu idi, „SuRuhu“ için sarnıcın içinde 
bugün var olmayan su oldu.
 
Bu işlere sergi demek bize de zor geliyor. İlla bir tanıma  
gerek duysak „mekansal deneyim“ demek isterdik 
ama hala bu terminoloji dile yerleşmiş değil. Aslında  
mekansal deneyimin temeli mimarlığın gücünde yatıyor. 
Tarih boyunca üretilmiş olan ve günümüzde de örnekle-
rini bulabildiğimiz kuvvetli mimarlık ürünleri, içlerinde 
benzer deneyimleri taşıyor. Ayasofya‘ya her girdiğimizde 

ışığın, sesin ve etrafımızı saran mekanın niteliklerinin 
bizi başka bir zaman-mekana götürdüğünü hissed- 
ebiliriz. Ya da bazen bir avluya girdiğimizde ışığın bir-
den loşlaşması , ortada akan bir su, ağaç kokuları yine 
tüm duyularımıza hitap ederek bizi sarar. Yoğunluk‘un 
temel ilham kaynağı mekansallığın bu gücü.
 ...

Söyleşi: Heval Zeliha Yüksel Üçok
Mayıs 2015
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Yerin Altına İniyorsunuz ve Orada Bambaşka 
Geçiyor Zaman

Nezih Vargeloğlu: Kurgu haricinde, 
sarnıcın bir zamanı yok. İçeri giriyor-
sunuz, dışarısı karanlık mı aydınlık 
mı hiçbir şekilde haberiniz olmuyor, 
zamansızlık işliyor orada aslında. O 
mekanın içine bir kurgu yerleştirdiğiniz 
zaman da, zaten zamanın başka türlü 
işlediği bir yerde, bir „zaman“ yarat-
mak istediğinizde ziyaretçi için işte o 
tekinsizlik oluşuyor. Zaman algınızla 
oynamaya ve bozmaya başlıyor.

İsmail Eğler: Zaman algısının objektif 
olmadığını gösteriyor galiba biraz da. 
Bizim Nil‘le üzerine çok tartıştığımız 
bir mevzudur bu. Kartezyen zaman 
vemekan algısını bozmak. Aslında bu 
kartezyen zaman ve mekan algısı 16., 
17. yüzyıllarda gelişmeye başlıyor, za-
manın lineer bir şekilde aktığı kanısını 

Söyleşi: İlknur Sudaş 
Arkitera - 17 NIsan 2015

oluşturuyor. Tamamen böyle olmadığı-
na inanıyorum ben. Burada belki biraz 
da bunun ip uçları okunabilir. Yerin 
altına iniyorsunuz ve orada bambaşka 
geçiyor zaman. Farklı deneyimliyorsun-
uz zamanı.

Nezih Vargeloğlu: Zaman algısını bo-
zmak/bozmaya çalışmak yapılan en 
büyük müdahale aslında. Bunu gör-
sel, duyusal müdahalelerle yapmaya 
çalışıyoruz. İnsanların zaman algısını 
değiştirebiliyorsak bence bir başarıdan 
söz edilebilir.
 ...

Metnin tamamı için:  
http://www.arkitera.com/soylesi/679/

S U  R U H U  / /  B a s ı n
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Metnin tamamı için:  
http://vbenzeri.com/Article.as-
px?pId=1425

zemin tekinsizleşiyor. Su, yüzyıllar 
boyu o karanlıkta yaşamamış mıy-
dı? Sonra su geri çağırılıyor. Fakat 
kendisi değil, „ruhu“ sızıyor mekana. 
Su, milyonlarca zerreye ayrılmış, yü-
künden hafiflemiş, ağır ve akarak 
değil, hafif ve uçarak doluyor me-
kana. Karanlık, su zerrelerinin hafif-
liğiyle neşeleniyor. İçeri girenler te-
kinsizliğin içinde zerrelerin yumuşak  
dokunuşlarıyla karşılanıyor.
 ...

Neredeyse 1500 yıllık bir sarnıç. Sulta-
nahmet‘te büyükçe bir yapının altında 
ayakta duruyor. Sarnıcın içi değil, sa-
dece adı kalmış: Nakilbent Sarnıcı. İçinde, 
suyun olması gereken yerde kocaman 
bir boşluk taşıyor. Yerin altında karan-
lık olması beklenen bu yer, bugün ışık-
landırılmış, tekinsizlikten eser yok, zemi-
ninde yürünebiliyor. Sarnıç, inşa edildiği 
günden bambaşka bir zamanda, varoluş 
sebebinden bambaşka bir durumda 
yaşıyor.

“Su Ruhu“ sergisi, bu duruma geçici de 
olsa bir parantez açıyor. Önce ışıklar 
sönüyor, mekan karanlığa bürünüyor, 

Mekanın Özünü Deneyime Dönüştüren  
Bir Sergi: “Su Ruhu”

Nil Aynalı
20. Nisan 2015

S U  R U H U  / /  B a s ı n
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Sanatın mekânla olan ilişkisini sorgulayan inisiyatif 
YOĞUNLUK, ikinci sergisi ‘Su Ruhu’nu Sultanahmet Na-
kilbent Sarnıcı’nda açtı. Sergi, sarnıcın asırlar boyunca 
barındırdığı su zerreciklerine mekânın hafızasını yansı-
tan sanatçılar Buşra Tunç, Nezih Vargeloğlu ve İsmail Eğ-
ler’in işlerinden oluşuyor. 

Kapısından içeri girdiğiniz anda suyun ruhunu dört 
yanınızda hissediyorsunuz, öyle bir an geliyor ki su 
altında kalacağınıza inanıyor, nefesinizi tutmaktan  
kendinizi alamıyorsunuz. Bu inanılmaz deneyim gerçek-
ten anlatılmaz yaşanır, ilk fırsatta 28 Nisan’a kadar 
devam eden sergiyi ziyaret etmenizi öneririm. Ser-
gi de vesile oldu, zaten uzun zamandır aklımda olan 
YOĞUNLUK ekibi, İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif 
Tekir ile bir araya geldim ve genç bir inisiyatif olarak  

S U  R U H U  / /  B a s ı n

İnisiyatifler: Dünyalı mı, Marslı mı?  
YOĞUNLUK
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sanat dünyasındaki deneyimleri, buldukları 
inanılmaz mekânlarla olan ilişkileri ve ge-
lecek projeleri hakkında merak ettiklerimi 
sordum.

Halen devam etmekte olan çok etkileyici bir 
serginiz var fakat ben sizinle serginizden 
çok inisiyatif yapınızla ilgili sohbet etmek is-
tiyorum. Hikâyenin en başına dönecek olur-
sak, önceden neler yapıyordunuz? Yollarınız 
nasıl kesişti?

Nil: Ben mimarlık eğitimi aldım, o yüzden 
mekânsallık ile yakın bir ilişkim var. Son 
dönemlerde mimarinin pratik yanından çok 
teorik yanıyla ilgileniyordum. Benim Yoğun-

luk’a dahil olmam İsmail’in teklifi üzerine 
gerçekleşti.

İsmail: Ben de yaklaşık beş senedir ak-
tif olarak sanat pratiği içindeyim. Yıldız  
Teknik Üniversitesi’nde tasarım eğitimi 
aldım fakat hocalarımız arasında kıymetli  
sanatçılar da vardı, onlardan çok şey 
öğrendik. Avusturya’da yüksek lisans  
yaparken tasarımdan sanata doğru kay-
dığımı fark ettim ve ağırlıklı olarak video 
üzerine çalışmaya başladım. 2012 yılın-
da İran’da katıldığım bir konuk sanatçı  
programından sonra, ‘biz de böyle bir şey ya-
palım’ diye düşündüm ve döndüğümde önce 
Elif ile bir araya geldik, sonra aramıza Nil 

katıldı. İlerleyen süreçte konuk sanatçı pro-
gramı kararımızı erteledik ve mekân odaklı 
çalışmaya başladık.

Elif: Ben de aslında televizyoncuydum, ta-
mamen farklı bir sektördeydim. Daha sonra  
İsmail’in teklifiyle projeye dahil oldum ve sü-
reç içerisinde Yoğunluk’ta pek çok şey değişti.
 ...

S U  R U H U  / /  B a s ı n

Metnin tamamı için:  
http://www.artfulliving.com.tr/ 
haber_detay/2744/inisiyatifler-dunyali- 
mi-marsli-mis-v--younluk

Söyleşi: Naz Cuguoğlu 
Artfulliving -  27. Nisan 2015
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Metnin tamamı için:  
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
fatih_ozguven/sultanahmet_sinema-
lari-1341454

Nakilbent Sarnıcı, işlevi gereği yüzyıl-
lardır suya evsahipliği yapmış. Sonra 
boş kalmış. Ama, suyla içiçe yaşamış 
her mekan gibi su gitse de onun izle-
rini taşıyor. Su, bu ana rahmi kavray-
ıcılığındaki unsur, kendine ait yerlerden 
kolay kolay ayrılmıyor. Sarnıç karan-
lık, hala nemli, yerler ıslak. Artık dolu 
olmasa da suyun ima ettiği herşeyle  
dopdolu; bir anlamda şehrin kendini 
ara ara kuvvetle görünür kılan melan-
kolisiyle…

Cahit Uçuk’un ‘Gümüşkanat’ından 
Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ına ka-
dar İstanbul’un altı ile ilgili, merak 

ettiğiniz herşeyi kendinde cisimleş-
tiren yerlerden biri burası. İstan-
bul’un az bilinen ya da bilnmeyen 
tarihi yapılarında sergiler düzenleyen  
Yoğunluk grubu burada bir ser-
gi açtı: ‘Suruhu’. Ay sonuna  
kadar Nakilbent sarnıcına girenler ser-
gide suyun çeşitli durumları - çiseleyen 
bir yağmur, dalgaların taş duvarlardaki 
oyunları, bir denizaltı mağarasına giriş 
vb.- ile ilgili, ışık ve su birlikteliğinden 
oluşan bir işle karşılaşacaklar. Bu ışık 
ve su işinin en etkileyici aşaması belki 
de yavaş yavaş yükselerek seyredeni 
sular altında bırakan kısmı…

Sultanahmet sinemaları

Fatih Özgüven 
Radikal - 23. Nisan 2015
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Metnin tamamı için:  
http://www.mimarizm.com/Haberler/ 
HaberDetay.aspx?id=54634

İE: Genellikle tanıdığımız ve işlerini 
bildiğimiz sanatçılarla çalışmayı ter-
cih ediyoruz. Biraz daha bize yakın, 
işlerinde benzer değerler, benzer 
elemanlar içeren, ontolojik derdi 
olan, söyleyeceklerini direkt akta-
ran, sembolik olmayan sanatçılarla  
çalışmaya gayret ediyoruz.  
Medya kullanabilen ama bunda çok 
dayatmacı olmayan sanatçıları tercih 
ediyoruz.

Su Ruhu’nu kurgularken hiçbir şeyin 
olmadığı ama aslında çok şeyin ol-
duğu ölü zamanlar bizim için çok 
değerliydi. Yani bir kompozisyon 

oluştururken sürekli görselleri yığmak 
yerine, bunların nefes almasını sağlay-
acak birtakım alanlar yaratmak. Bu 
ses için de, ışık için de, mekânın ken-
disi için de geçerli. Bu ölü zamanlar 
bana, Tarkovsky‘nin rüya sekanslarını 
çağrıştırıyor. Bu sergiyi yaparken de 
aklımın bir köşesinde bunlar vardı. Çı-
karma, bir şeyin özüne dönmedeki çok 
kilit bir faktör.

“Kente Farklı Bir Yerden Yaklaşıp,  
Farklı Bir Şey Katıyor ve Alıyoruz”

 
Söyleşi. Amber Eroyan

Mimarizm - 24. Nisan 2015

S U  R U H U  / /  B a s ı n
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Metnin tamamı için:  
http://www.ekavart.tv/ArtBlog/diger/ 
sergi-degil-mekansal-bir-deneyim-
su-ruhu

SuRuhu sarnıcın doğal hali olan kar-
anlığı da geri getiriyor. Kör duvarların 
arasındaki karanlıkta yalnızca o derin 
su barınıyordu asırlar önce. Fakat şim-
diki karanlıkta, duvarlara belli belirsiz su 
kıpırtıları yansımakta. Su yok, ama sesi ve  
hareketi var. Bedeni olmayan bir gölge 
gibi...
Su zerrecikleri durağan değil. Işığın 
etkisiyle canlanıyorlar. Sarnıcın 
hafızası görünür olmaya başlıyor. 
Su seviyesi zeminden ışıkla yükse-
lirken, sarnıç suyun ilk kez dolduğu 
anı yeniden yaşıyor... Su, yükseldikçe  
insanı da içine alıyor. Boğulacak-
mış gibi hissettirdiği sırada birden 

suyun altında buluyor insan ken-
dini. Ferah bir şekilde nefes alabil-
diğini fark ediyor. O an, su yerine 
insanın kendisi bir ruha dönüşüyor.  
Karanlığı yavaşça eriterek doğan 
ışık ise mekanın bir sonu ol-
madığını anlatıyor. Ne de olsa bu 
sarnıç ve eski İstanbul‘un altında-
ki tüm sarnıçlar, sayısız kanallarla  
birbirine bağlı olan sonsuz bir ağ gibi 
yaşamıştı asırlarca. Geriye o sonsuz-
luğun içine doğru yürümek kalıyor...

Sergi Değil,  
Mekansal Bir Deneyim: ‘Su Ruhu’

S U  R U H U  / /  B a s ı n
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Açık Radyo

Açık Mimarlık programı
23. Nisan 2014
Konuk: YO Ğ U N LU K 

İlk sergilerini geçtiğimiz yıl Adahan‘da açan, mekân 
deneyimlemek üzerine sanat yapıtları üreten bir insiyatif 
olan Yoğunluk ikinci sergisini açtı. „Su Ruhu“ ismini alan 
serginin ev sahibi ise yine su ile bağlantılı bir mekân;  
Sultanahmet‘te bir halı mağazasının  
altında yer alan sarnıç. Mekânın ortaya çıkış sebebini  
odak noktalarına koyarak suyu geri çağırmak  
üzerine gerçekleştirilen bu sergiyi Açık Gazete’de Yoğun-
luk ekibi ile konuştuk. 

Dinlemek için: 

http://acikradyo.com.tr/ 
default.aspx?_mv=a&aid=33694&cat=100
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SEMPOZYUM // 
Mekansallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

çağdaş sanattan tiyatroya, müzikten per-
formans sanatlarına uzanan, mekânı ve 
mekânsallığı kendi varoluşunun bir 
parçası olarak gören sanat ürünleri  
ve onları ortaya koyan sanatsal eylemler 
sempozyumun ana konusunu oluşturuyor.   

Bu vesile ile, mekân ve mekânsallık kavram- 
larını sanat üretiminin içinden ele almak, 
mekân hakkında ancak sanatsal eylem 
içinde ortaya çıkabilecek yeni kavrayış  
derinliklerine ulaşmak temel niyetlerin 
başında geliyor.

YO Ğ U N LU K  ve M S G S Ü  A K S A M  
işbirliği ile 11-12 Mayıs 2015 tarihinde 
MSÜ Oditoryumunda „Mekânsallık/Sanat 
Üretiminde Eşzamanlılık Durumu“ konu-
lu  bir sempozyumun gerçekleştirilmesi  
planlanıyor. Disiplinlerarası bir çerçevede,  

Daha geniş bilgiye sempozyum davet linklerinden ulaşılabilir: http://www.arkitera.com/files/etkinlik/2436/sempozyum.e-cagri.pdf
NOT: Yoğunluk sempozyum sürecini başlatan taraf olup Mart 2015 itibariyle yürütücülük görevini MSÜ-AKSAM’a devretmiştir.  

BİLİM KURULU

Aykut Köksal, Gülşen Özaydın, 
Mehmet Nemutlu, Önay Sözer, 
Uşun Tükel

DÜZENLEME KURULU

Nil Aynalı Eğler, İsmail Eğler,  
Elif Tekir (YOĞUNLUK) 
Ömer Devrim Aksoyak, Semra Güler,  
Saadet Tuğçe Tezer (MSGSÜ)

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet teslimi 15 Ocak 2015 
Özet değerlendirme duyurusu 15 Şubat 2015 
Bildiri tam metin teslimi 11 Mayıs 2015

MEKANSALLIK
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Davetli Enstalasyon//

„Sublime“, Zorlu PSM‘nin görkemli giriş cephesine yer-
leşen bir sis enstalasyonu. Cephenin gridal düzenini iz-
leyen sistemden, farklı zamanlarda farklı yoğunluklarda 
verilen sis kümeleri dinamik bir kompozisyon oluştu-
ruyor. Rüzgarın hareketiyle şekilde şekle giren kompo-
zisyon, sonsuz olasılıklı bir imge üretiyor. Cephe, bu say-
ede iki boyutlu durağanlığından kurtularak mekanda 
etkin olan kuvvetleri görünür hale getiren dinamik bir 
üç boyutluluğa kavuşuyor. Cephe yüzeyinde ilk ortaya 
çıktığı anda ‚seyredilen‘ bir imge olan sis, cepheden 
dağılırken zerrecikler halinde etrafa yağıyor ve ‚hissedi-
len‘ bir şey haline geliyor. Böylece bu görkemli cephe 
adeta katıdan gaza süblimleşen bir nesneye; giriş mey-
danı ise önce göze, sonra tene dokunan bir deneyim 
alanına dönüşüyor.

SUBLIME

























3. Antalya Mimarlık Bienali //

Antalya’nın merkezinde, Atatürk Caddesi’nin Karaalioğlu Parkı ile kesiştiği nokt-
ada bulunan Yenikapı Gavur Hamamı, 19. yüzyılda yapılmış bir yapı. Her bir göz 
odasının gün ışığını içeri alan delikli bir kubbeyle örtüldüğü hamam şu anda atıl 
bir durumda bulunuyor. Bu tarihi hamam insanın maddeyi, maddenin de boşluğu 
ve ışığı biçimlendirme gücünün bir örneği. Mimarlığın gücü de insanın madde ve 
ışıkla kurduğu bu ilişkiden çıkıyor. Yapının hangi yüzyılda yapıldığına, onun içine 
giren insanın hangi zamanda yaşadığına bakmaksızın, mimarlık zamanları aşan 
bir biçimde insanın varlığına dokunuyor. 

Zamansız, mekanın bu gücüne odaklanıyor. Giriş odalarında hamamın bugünkü 
hali ve kubbeden giren gün ışığı deneyimlenebilirken, yerleştirme son oda olan 
sıcaklığı dönüştürerek bugünün zamanından koparıyor. Kubbeden giren ışıklar 
güneş ile, dolayısıyla bugünün zamanı ile ilişiğini kesiyor ve kendine has bir dav-
ranış ortaya koymaya başlıyor. Karanlık ve aydınlık arasında gidip gelen ve bek-
lenmedik şekillerde mekanın içine üzülen ışıklar su buharı ile birleşerek mekanın 
zamanlar ötesi özünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. 

ZAMANSIZ
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