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Merhaba saygıdeğer dostlarımız,

Dergimizin yeni yıl sayısını, sizlerden gelen yoğun ilgi üzerine 30.000 adete yükselttik. Ayrıca dergimizi telefonunuz 
kadar yakınınıza getirmek için de dijital versiyonumuza ulaşabileceğiniz bir linki www.mengerler.com adresine
ekledik. Artık sadece son sayımızı değil, son 5 yılın tüm sayılarını dilediğiniz zaman okuma şansınız olduğunu
hatırlatmak isterim.

Bu sayımızda Türk basınının önde gelen isimlerinden Gazeteci-Yazar Ertuğrul Özkök ile dergimiz editörlerinden 
Melis Aygen, Pera Palace Hotel Jumeirah’da çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Ertuğrul Özkök'ün fotomodelliğinin 
de en az kalemi kadar çarpıcı olduğunu Garo Miloşyan'ın karelerinde görebilirsiniz.

Sıcak evini ve sevdiği işini geride bırakıp “bir daha bu vakti yaratamayabilirim” diyerek yollara düşen 
Kerimcan Akduman, yazı dizisini dünyanın çok özel bir köşesi olan Peru ile noktalıyor.

Bizler dünya sınırları içerisinde bile her yere yetişemezken, bilim adamlarının 2030'larda Mars'ta koloni kurmak 
adına yaptıkları çalışmaları, Bilgin Asurlu'nun Nasa yetkililerinden aldığı bilgiler çerçevesinde hazırladığı yazısında 
okuyabilirsiniz.

Kış şehirlerde trafik sorunu yaratsa da kayak merkezlerine gidenler kış sporlarının tadını çıkarmaya devam ediyorlar. 
Dergimiz yazarlarından Melih Uslu ülkemizin gözde kayak merkezlerini yazdı.

Mercedes-Benz'in yeni modelleri ve SLC serisinin teknik özellikleri bu sayımızda yer alıyor.

Yeni yıl müjdemiz ise kiralama kampanyalarımız. Artan kurlar, ilave vergiler derken, Mengerler'in uzun yıllardan 
gelen tecrübesi ve finansal gücü yükünüzü azaltacak. Mercedes-Benz'i deneyimlemek için detaylar kampanya 
sayfalarımızda.

Teknolojik yenilikler arasında giderek gelişen sanal gerçeklik konusunu 
sizler için Aytun Çelebi hazırladı.

Yemek kültürümüzü geliştiren tarifleri ile gurme yazarımız Hülya Ekşigil soframızdan 
eksik olmayan pirinç ile yapılan, belki de hiç tatmadığımız lezzetleri sizlerle paylaştı.

Prof. Dr. Ahmet Erözenci, sağlıkta iletişim konusuna dikkat çekiyor. Sağlık iletişiminde 
özümüze dönmek; konuşarak, dokunarak, gözlem yaparak karşımızdakiyle temasa 
geçmek gerektiğinin önemini vurguluyor.

2017 yılının yurdumuza ve tüm dünyaya barış, bereket ve huzur getirmesini, daha 
çok güldüğümüz, özlediğimiz her şeye kavuştuğumuz bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Hayrettin Karaboğa
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KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİK

OCAK-ŞUBAT-MART Kültür Sanat Ajanadası

2017 yılı kültür-sanat ajandasında, yılın en heyecan verici etkinlikle-
rinden biri 21 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan Oscar and 
the Wolf konseri. Volkswagen Arena’nın etkileyici akustiğinde ve iz-
leyiciyi içine çeken siyah küp atmosferinde Pozitif Müzik deneyimiyle 
müzikseverlerle buluşacak olan Belçikalı elektronik pop grubu, sevilen 
şarkılarının yanı sıra çarpıcı ses ve ışık performanslarıyla sahnede ola-
cak. Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip “Oscar and The Wolf”, 
Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter gibi birçok uluslara-
rası festivalde de dinleyiciyle buluştu, sıra bir kez daha İstanbul’da!
www.babylon.com.tr

Pera Müzesi’nin Ziem Müzesi ve Martigues Belediyesi iş birliğiyle dü-
zenlediği “Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin” sergisi, 19. yüzyılın 
özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem’i tüm yönle-
riyle tanıtmayı amaçlıyor. Küratörlüğünü Lucienne Del’Furia ve Frédéric 
Hitzel’in üstlendiği sergide Ziem’in, izlenimci ressamlarla üslupsal ilişki-
lerini yansıtan yağlıboyaları ile Kırım Savaşı döneminde İstanbul’da ger-
çekleştirdiği desen çalışmaları öne çıkıyor. 19. yüzyıl resmine damgasını 
vuran ve çoğunlukla deniz ve kentin iç içe geçtiği İstanbul ve Venedik’i 
konu alan yağlıboyalarıyla tanınan Ziem’in eserleri, Türkiye’de ilk kez 
Pera Müzesi’nde bir araya geliyor. Sergi 29 Ocak tarihine kadar sürecek. 
www.peramuzesi.org.tr          

Belçika’dan konuğumuz var!

Yılın ilk 3 ayı boyunca takip edilebilecek Ankara Piyano Festivali, baş-
kentli sanatseverlerin ajandalarına mutlaka kaydetmeleri gereken bir 
organizasyon. Etkinlik kapsamında Hollandalı piyano düosu Lucas ve 
Arthur Jussen kardeşler 29 Ocak’ta CSO Konser Salonu'nda; Avustur-
yalı genç piyanist Ingolf Wunder 19 Şubat'ta CSO Konser Salonu'nda; 
Fransız piyanist Vanessa Wagner ve Meksikalı electronica ve ambient 
sanatçısı Murcof ise 28 Mart’ta MEB ŞURA Konser Salonu'nda sahnede 
olacak.  www.ankarapianofestival.com

Şarkıcı, söz yazarı ve kent ozanı olarak Amerika’dan tüm dünyaya 
ulaşan “Cass McCombs Band” 10 Şubat akşamı Salon sahnesinde 
İstanbullu dinleyiciyle buluşacak. Bugüne kadar yayınladığı dokuz 
uzun, bir kısa çaları olan, şiirlerinin üzerinde rock, blues, folk ve 
country sosu gezdirip yayınlayan sanatçı, büyük festivallerden ev 
konserlerine kadar birçok yerde sahne aldı. Modest Mouse, Ariel Pink, 
The Decemberists, Band of Horses, Arcade Fire, The Shins, Iron & Wine ve 
çok daha fazlasıyla turneye, hatta sahneye çıktı. Yeni albümü Mangy 
Love’ın ilk single’ı ‘Bum Bum Bum’, Pitchfork’un ‘En İyi Yeni 
Parçalar’ listesinde kendine yer buldu. 
www.saloniksv.com

Manzara resminin en ünlü ismi Kent ozanının dizeleri Salon’dan yayılacak

Broadway’in en uzun soluklu müzikal eseri “Batı Yakası’nın Hikayesi”nden “Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin” 
sergisine; elektronik müziğin popüler ismi Oscar and The Wolf’tan Fransız romantizmini sahneye taşıyacak 

Goran Bregovic konserine yeni yılda dolu dolu bir kültür sanat ajandası bekliyor bizleri… 
Bu etkinlikler ve daha fazlası için önerilerimize göz atmanızda yarar var.

Ankara'da  Piyano Festivali Başlıyor!
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KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİK

Yeni yılla birlikte dolu dolu bir programla çıkan kültür-sanat 
mekanlarından birisi de İş Sanat. Gelin, önümüzdeki dönem öne 
çıkan etkinliklere bir göz atalım…12 Ocak akşamı opera dünyası-
nın iki yıldız yorumcusunun müzikal düellosu İş Sanat’ta olacak.
“Barok Çekişmeler: Faustina Bordoni Francesca Cuzzoni’ye Karşı” 
etkinliğinin konuğu Barok ve erken klasik dönem eserlerine ge-
tirdikleri yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Cappella Gabetta. 
Birçok uluslararası festivalde boy gösteren topluluğun şefi, uzun 
yıllar Basel Oda Orkestrası’nın daimi şefliğini de üstlenen ve 
aynı zamanda son derece parlak bir barok kemancı olan Andres 
Gabetta. Bu özel gecede Cappella Gabetta iki başarılı sopranoya 
eşlik edecek: Barok ve Bel Canto repertuvarlarının önde gelen 
isimlerinden Vivica Genaux ve olağanüstü bir ses aralığına sahip 
olan koloratur soprano Simone Kermes. 9 Şubat akşamı efsanevi 
çellist Mischa Maisky, kızı piyanist Lily Maisky ile İş Sanat sah-
nesinde buluşacak. 14 Şubat tarihinin konuğu ise çağdaş dansın 
en heyecan verici topluluklarından “Larry Keigwin and Company” 
olacak. New York'lu dansçı ve koreograf Larry Keigwin tarafın-
dan 2003 yılında kurulan topluluk sahnede, çağdaş dansı teatral 
hassasiyetle buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Mart ayına gelindi-
ğinde ise, 17’si gecesi sahne, piyanist ‘Charlie Haden Anısına’; 
olağanüstü enstrüman tekniğiyle günümüzün en iyi Latin/caz pi-
yanistlerinden biri kabul edilen Gonzalo Rubalcaba ve triosunun 
olacak.www.issanat.com.tr

İş Sanat sahnesi dolu dolu
Goran Bregovic rock grubu 
Bijelo Dugme 
ile geliyor…

Broadway’in en 
uzun soluklu 
yapımlarından biri: 
West Side Story 
Müzikal tarihinin kült 
eserlerinden biri daha 
Zorlu PSM’de izleyici 
karşısında olacak. 

Broadway tarihine adını altın harflerle yazdıran ve ruhuyla pek çok ya-
pıma ilham veren müzikal “West Side Story” (Batı Yakasının Hikayesi), 
1-18 Mart tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. 1950'lerin sonunda 
New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öy-
küsünü, hayata yakın ama bir o kadar da masalsı bir akışla anlatan, tüm 
dünyada izlenme rekorları kıran “West Side Story” ilk kez sahnelendiği 
1957’den bu yana William Shakespeare’in eseri “Romeo ve Juliet”in 
modern bir uyarlaması olarak tanımlandı. Jerome Robbins’in Tony Ödü-
lü kazanan usta koreografisi ve Leonard Bernstein’in bestelediği, 
Stephen Sondheim’ın sözlerini yazdığı müzikleri ile bir klasiğe dönüşen 
“West Side Story”, dünya çapında turneler, gösteriler ve uyarlamalardan 
sonra Türkiye’de ilk defa Zorlu PSM’de olacak. Porto Rikolu çete The 
Sharks ve ABD’li çete The Jets’in New York sokaklarındaki rekabetini 
görkemli bir koreografi eşliğinde yansıtan; iki farklı çete üyesi Tony ve 
Maria’nın aşkına odaklanan ikonik müzikal, özellikle Leonard Bernstein 
imzalı “Maria”, “Tonight”, “Somewhere”, “America” ve “I Feel Pretty” gibi 
birçok neslin ezbere bildiği şarkılarıyla büyük beğeni topluyor. 
www.zorlupsm.com

“Çingeneler Zamanı”, “Yeraltı” ve “Arizona Rüyası” gibi sinema tari-
hinin mühim eserlerinin müzikleriyle gönülleri kazanan, başarılı 
sanatçı Goran Bregovic, kendisini zirveye taşıyan efsanevi rock gru-
bu Bijelo Dugme ile 25 Şubat'ta Volkswagen Arena sahnesinde müzik 
severler ile buluşacak. Balkan müziğinin dünyaca ünlü müzisyene 
sahnede Bijelo Dugme'nin efsane solistleri Mladen Vojicic (Tifa) ve 
Alen Islamovic de eşlik edecek. 16 yaşındayken konservatuardaki kla-
sik keman eğitimini bırakan Goran Bregovic, ilk grubu Jutro (Sabah) 
ile "Kad bi' bio bijelo dugme" (Beyaz Bir Düğme Olsaydım) single’ını 
çıkarttıktan sonra grubun adını da Bijelo Dugme olarak değiştirmişti. 
1974'te ilk albümünü çıkaran grup, kısa süre içinde Yugoslavya'nın 
Beatles'ı olarak tanındı. www.biletix.com



MengerlerLifestyle8 Mengerler Lifestyle 9

SÖYLEŞİ : 
MELİS AYGEN
FOTOĞRAFLAR: 
GARO MİLOŞYAN
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Hayat hikayem, 
Türkiye’de çok sayıda 
insanın da aynı zamanda 
hayat hikayesi. 
Biz cumhuriyet sayesinde 
doğup büyüyen çocuklarız. 
En büyük şansım 
cumhuriyetin eşitlikçi 
eğitim sistemi oldu. 
Türkiye’de cumhuriyetin 
şans tanıdığı milyonlarca 
çocuktan biriydim. 
Sahte bir mütevazılık ile değil 
gerçek olarak söylüyorum. 
Bizler cumhuriyet 
dediğimiz rejimin 
Atatürk’ün kurduğu eşitlikçi 
eğitiminden, ileriye, batıya 
bakan dünya görüşünden, 
Atatürk’ün paltosundan çıktık.

Mengerler Lifestyle 11

Kahramanlar Mahallesi, 1423 numara, aile, 
dostluk, yaşantılar, kültür, kariyer, hatta 
filmler bile sizi siz yapan bütünü oluşturu-
yor. Kendinizin özetini anlatır mısınız? 
Kendimi ‘Sonradan görme bir Türk çocuğu’ ola-
rak tarif edebilirim. İzmir’de Kahramanlar’da 
doğdum. Hayatımda iyi şarabı ilk defa 40 
yaşımdan sonra içtim, güzel otomobillere 
45’imden sonra bindim. Hayatımda sonradan 
görme olmadığım iki şey var; biri güzel kadın, 
çok genç yaşta eşimi buldum, ikincisi ise aile 
sevgisi. Hayat hikayem, Türkiye’de çok sayıda 
insanın da aynı zamanda hayat hikayesi. 
Biz “Cumhuriyet” sayesinde doğup büyüyen 
çocuklarız. Cumhuriyetin eşitlikçi eğitiminde, 
Bulgaristan asıllı göçmen bir anne ve babanın 
çocuğu olarak, şanslı bir şehir olan İzmir’de 
doğdum. En büyük şansım cumhuriyetin eşit-
likçi eğitim sistemi oldu.
Devlet ilkokulunda okudum, cumhuriyet dev-
letinin ortaokul ve lisesini tamamladım, cum-
huriyetin üniversitesinde okudum. Devletin 
bana verdiği doktora bursu ile Fransa’da dok-
tora öğrenimime devam edip döndüm. Devletin 
üniversitesinde öğretim üyesi oldum. Doçent 
olduktan sonra ayrılıp, devlet ve cumhuriyet 
sayesinde var olan, cumhuriyetçi bir gazete 
olan Hürriyet Gazetesi’nde hayatımın ikinci 
mesleğini yaptım. Renkli bir hayat hikayesine 
sahip değilim. Türkiye’de cumhuriyetin şans 
tanıdığı milyonlarca çocuktan biriydim. Sahte 
bir mütevazılık ile değil gerçek olarak söylü-
yorum. Bizler cumhuriyet dediğimiz rejimin 
Atatürk’ün kurduğu eşitlikçi eğitimin, ileriye, 
batıya bakan dünya görüşünün, Atatürk’ün 
paltosundan çıktık.

Köklerinize inanır mısınız, bazı eserleri-
nizdeki Lotus Çiçeği misali gezinir misiniz 
hayatta?
Anlattıklarım büyüme hikayem, hayatımın, 
büyümemin maddi gerçekleri. Çocukluğum-
dan itibaren kendimi bir çizgi film, roman ya 
da film kahramanı olarak tasarladım, öyleymi-
şim gibi yaşarım. 

Hangi kahramanla kendinizi özdeşleştiri-
yorsunuz?
Hayatımın her döneminde birçok kahramanım 
oldu. İlk kahramanım, çok küçükken okudu-
ğum “İki Çocuğun Devrialemi” romanındaki 

dünyayı gezen iki çocuktu, Yanik ve Jano. Ha-
yatımda okuduğum ilk ve son 12 ciltlik kitap-
tır. Büyüdükçe hayatıma başka kahramanlar 
girdi, birisi futbolcu Metin Oktay. İzmir’den 
benim mahallemden çıkmış ve yıldız olmuştu. 
Can Bartu, Lefter Küçük, Brezilyalı Garrincha 
hayatımın futbolcu kahramanlar dönemindeki 
isimlerdi. Camus’yu okudum, hayatımda ilk 
defa bir romanın ilk cümlesine vuruldum. 
‘Annem dün öldü’ diye başlayan basit bir şe-
kilde hayatın ne kadar çarpıcı olabileceği, 
kısacık bir cümlenin hayatımızda ne kadar 
vurucu ve hayati bir öneme sahip olduğu-
nu, ne kadar büyük bir kaybı anlattığını ilk 
defa o cümleyle fark ettim. Hemingway, mü-
him bir kahramandı benim için. Evine gidip 
kedileri ile beraber fotoğraf çektirmek için 
Amerika’ya, Key West’e bile gittim. Kendime 
kahramanlarıma ulaşma hedefi koyarım. Patti 
Smith’in “Çoluk Çocuk” kitabını okuduğum 
zaman da Rimbaud hayranı olup, Fransa’ya 
evini görmeye gitmiştim. Patti Smith benimle 
aynı yaşlarda, bizim kuşağımızda kahraman 
yaratıp peşlerinden gitme duygumuz var. 
Hiç bitmeyen sinema kahramanım, Thomas 
Mann’ın “Venedik’te Ölüm”ünün kahramanı, 
Aschenbach, estetiksel açıdan kahramanım 
olarak kalmıştır. “İntihar Timi”ndeki Harley 
Quinn ise son kahramanlarımdan.

Harikalar diyarınızda, içinizdeki büyümeyen 
çocuğu besleyen, Peter Pan, Alice, Tinker Bell 
gibi kahramanlarınız da var. Bütün hayalleri-
niz gerçeğe dönüştü mü?
Bütün hayaller gerçeğe dönmüşse insan öl-
müş demektir. Umut ediyorum ki, öldüğüm 
gün hala gerçekleşmemiş hayallerim kalsın. 
Hayal kurmayan insanlar, büyük şeylerin 
peşinde koşmazlar. Hayallerinizin ne olacağı 
önemlidir. Hayallerinizi size Allah tarafından 
verilmiş bir misyon, görev gibi görmeye başla-
dığınız zaman tehlikeli bir yere götürür sizi. 
Benim hiçbir zaman öyle bir duygum olmadı. 
Allah bana şu hayalleri ya da misyonu verdi 
diye bakmıyorum. Bana ait hayallerin, başka-
sına bir zararı olmaması onlara bir anlam ka-
zandırıyor. Bir zamanlar entelektüel Müslüman 
bir kadın bana dedi ki ‘Biz hayal kurmayız çünkü 
hayal kurmak hedef koymaktır. Onu gerçekleş-
tirmeye uğraşırsınız, o zaman da biz korkarız’. 
Hayal hayaldir ve güzeldir.
       
“Tuhaf Bir Çocuğun Fevkalade Hikayesi”ndeki 
hayalperest çocuk kelimeleri uzatıyor, sa-
yıları sürekli tekrarlıyor. Hayalperestlerin 
saplantıları var mı?
Hayallerinin peşinden gitmekle, saplantılı 
olmak birbirleriyle uyuşmuyor. Tutku, iki 
anlamı olan bir kelimedir, bir yandan insanı 

ERTUĞRUL ÖZKÖK
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felakete götürür, bir yandan güzel şeylere götü-
ren bir güçtür. Öldüren Cazibe filmi, 30. yılını 
kutlamak üzere sanki daha dün gibi. Dün gibi 
çünkü bugün de olan bir şey. Neticede, aşkı, 
öldüren cazibeye çevirdiğiniz zaman öldürü-
cüdür. Aşkı, estetik bir şekilde yorumlarsanız 
bambaşka bir şeye dönüşür. Klasik bir söz var-
dır, arseniğin azı ilaç, çoğu zehirdir diye. Ha-
yatımız da bunun gibi… Hayalleri saplantıya 
çevirdiğiniz zaman öldürücü bir hal alabilir, 
ben korkarım. Hayatımı, hayallerime uygun 
biçimde, kimseye zarar vermeden yaşamaya 
çalışıyorum. 

Kendinize en sık sorduğunuz sorular neler? 
Cevaplarını alamadıklarınız var mı? 
“Tuhaf Bir Çocuğun Fevkalade Hikayesi”ndeki 
kahramanım prensip sahibi olmanın öldürücü 
cazibesini yaşayan bir çocuk. Ahlakı hayatım 
boyu kendim tarif ederek o ahlak içinde ya-
şamaya çalıştım, bana empoze edilen ahlak 
ile yaşamadım. Bana empoze edilen ahlak 
merceğinden bakarsak, hayatımda yaptığım 
birçok şey ahlaksızcaydı. Birinin bana ahlak-
sız demesinin hiçbir anlamı yok. ‘Öyle mi? 
Sana göre ise olabilirim’ yanıtını veriyorum. 
Onun kafasındaki ahlakın ne olduğunu bi-
lemem ki. Ben hiçbir şey adına konuşmam 
sadece kendi adıma konuşurum. İnançların 
ahlak dışı saydığı çoğu şey elbette benim gö-
zümde de yanlış, günah, öldürmek, çalmak, 

ERTUĞRUL ÖZKÖK
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yalan söylemek, benim açımdan da geçerli 
olan durumlar. Başkalarının kadın, erkek 
ilişkilerine bakarak ilişkilerimi tayin etmem, 
bu benim subjektif alanıma giren bir şey, o 
ahlakı ben kendim tayin edebilirim, başkası 
değil. 

Ruhunuza hitap eden şiir ya da şair kimdir?
Kuşağımı etkileyen şairler, ‘İkinci Yeni 
Şairleri’dir. Rahat, özgür ve bireysel aşkı 
ilk defa onlar çok güzel anlattılar. Özgür ve 
güzel bir aşk için isyankar olmayı, koşulsuz 
biat etmenin güzelliğini anlattılar. Cemal 
Süreya’nın ‘Onursuzunum Senin’ dizesinde-
ki gibi tamamen kendini bırakmışlığın, çare-
sizliğin, en zayıf anın güzelliğini anlattılar. 
Hepimizin güçlü ve güçsüz olmaya da ihti-
yacı var. Hepimizin karnımızı içimize çek-
meden bırakabileceğimiz, hep tetikte durma-
yacağımız tetiksiz ilişkilere ihtiyacımız var. 
İkinci Yeni Şairler; Edip Cansever, Turgut 
Uyar, Ece Ayhan sonra Nilgün Marmara bu 
gücü öğrettiler bize. Hayatımda en kuvvetli 
şairlerden biri Attila İlhan’dı. Şaşırdım çün-

kü hızlı unutuldu. Üzülüyorum ve kimyasını 
anlamakta güçlük çekiyorum. Her gün Cemal 
Süreya’yı hatırlıyoruz, niye Attila İlhan şiirle-
ri ile karşılaşmıyoruz. Örneğin ‘Ne kadınlar 
sevdim zaten yoktular’ dizesinin hepimizin 
hayatında yeri vardır. Diğeri ise ‘Kimi sev-
sem sensin’dir. Hayatımdaki etkisi olan bir 
diğer şairin ‘İçime çektiğim hava değil gök-
yüzüdür’ mısrasını hiç unutmadım. Hava ile 
gökyüzü ilişkisini bu kadar güzel anlatan 
bir dize bana göre henüz yazılmadı. Bazen 
tek bir dize, tek bir hayata değiyor. Behçet 
Necatigil’in ‘Çünkü asıl şiirler bekler bazı 
yaşları’ cümlesi bir hayata değer. İnsanların 
bir yere seslenecek bir cümlesinin olması 
lazım. 

Mitolojinin sınırlarında geziyorsunuz, kuş-
lar ve rüyalardan sıkça söz ediyorsunuz.
Bizden önceki kuşaklarda Zümrüdü Anka Kuşu 
önemliydi. Bizim kuşakta Feridüddin Attar’ın 
“Simurg”unun arkasındaki hikaye kuvvetlidir. 
20. yüzyıl çocuklarıyız, kitle hareketlerinin 
yüzyılı, komünizm, Nazizm, faşizm, kitleselleş-

tirici ideolojilerin yükseldiği devir. Cumhuriye-
tin de yaratmak istediği bir kitle duygusu vardı. 
1960’lardan sonra kitleselleştirici ideolojilerin 
etkisi geçtiğinde bireyi aramaya başladık. Ken-
dini aramaya başladığın zaman 30 kuşun efsa-
nesi aslında aynaya baktırıp ‘Simurg budur’ diye 
kendimizi gösterdiği zaman bize çok iyi geldi. 
‘Aradığın şey aslında sensin’ der, biz aradığımız 
şeyi hep bir kalabalık olarak gördük. Aynaya 
baktığın zaman bir tek kişiyi aramak için ba-
kılır, çok bakarsan manasızdır, aynaya tek kişi 
bakarsın, ilişkin tek kişiliktir, toplu halde bak-
mayız. Kuran’daki Hüdhüd Kuşu da beni etkile-
miştir. Hz. İbrahim ile ilgili araştırmalardayım, 
bütün tek tanrılı dinlerin kurucusu olarak, her-
kes, her şey hac, Kabe onun mantosundan çıktı, 
fakat en az bahsedilen peygamber olması şaşır-
tır beni. Şu zamanlarda en çok etkilendiğim, 
Hallac-ı Mansur. Tek tanrılı dinin bütün ortak 
unsurlarını görüyorum, Hz. İsa’nın herkes  adı-
na acı çekme duygusunu, Hz. Muhammed’in 
inandıkları uğruna hicretini, Hz. Musa’nın 
nehir geçmedeki tutkusunu…Gördüğü asıl 
önemli şey, tek tanrılı dinlerin hepsi insanları 
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kitleleştirmeye çalışırken bir birey olarak 
dini yaşama, ifade etme ve bireyliğin bede-
lini ödeme konusundaki kararlılığı etkiledi 
beni.

Annus Horribilis, Script Mortem Post, 
Infinitum Nihil gibi Latince ifadeleri sık 
kullanıyorsunuz.
Dünyada önem verdiğim birtakım insanlar, 
zihinlerindeki düşünceleri ikişer kelime ile 
ifade edebilmişler. ‘Olmak ya da Olmamak’, 
Shakespeare’in patent hakkıdır örneğin. 
Johnny Depp ise ‘Infinitum Nihil’in ‘Ebedi 
Hiçlik’in sahibidir. 

Her insanın içinde bir hayvan gizliymiş, 
sizinki her eserinizdeki ahtapot mu?
Müzisyenlerin ve hayvanların içinde cennet 
olduğuna inanıyorum. Çocukluğumda bana 
ahtapot adını takmışlardı. Takılan lakapların 

en önemli özelliği bize neden takıldığını bilme-
memizdir, özellikli kılan da belki budur. Ben 
kediciyimdir ama bana göre insana daha yakın 
olan köpektir. Sevgiyi sürdürülebilir bir şekil-
de en iyi gösterendir. Ben köpeklerden çok şey 
öğrendim, sürdürülebilir sevgiyi abartarak gös-
termeyi, şımartmayı... Sevgiyi göstermeyi hem 
de abartarak göstermeyi çok seviyorum. Ben 
şımartmayı ve şımartılmayı severim, insanlar 
bunu hep garipsemiştir. Aşkımı, sevgimi her 
duyguyu abartarak yaşamayı severim. İnsan-
larda her şeyi basit cümlelerle sıradanlaştırma 
eğilimi var. ‘Seni seviyorum’ yerine ‘geberiyo-
rum’ demeli. Bir kadını sevdiğin zaman, o sev-
mek fiili sadece ona ait olmalı.

Yazılarınız, kitaplarınız bizlerle konuşur gibi, 
sohbet eder gibi… Her çağ kendi Montaigne’ini 
yaratırmış, siz de bizim Montaigne’mizsiniz…
Hayatım boyunca istemeden ulaştığım çok 

az sayıda insanı ikna edebildiğim sami-
miyet ve şeffaflığım var. Birçok arkada-
şım kendini hiç korumuyorsun diye beni 
uyarırlar. Kendime ait her şeyi, dünyamı 
açıkça anlatırım. Gizli kapaklı hiçbir şe-
yim yoktur. Sadece benim yazdıklarımı 
okuyarak rahatlıkla biyografim yazılabilir. 
Sizi suçlamaya başladıkları zaman yapıla-
bilecek fazla bir şey yok. Sosyal linçin ne 
demek olduğunu açık sözlülüğümle öğren-
dim. Ben hikaye anlatıcısıyım. İnsanlık ta-
rihinin hikayeler üzerine kurulu olduğunu 
düşünüyorum. İnsanlık tarihi bir hikaye 
yazma tarihidir. 

Mutlu olmak için edinilmesi gerekenlerin 
listesini istesem…
Sağlık, bedenine iyi bakıyor olması, bedeni ile 
mutlu olması. İnsanın hayatını sadece geçimi-
ni sağlıyor olmak adına yaşaması saygıdeğer 

Başladığın yer ile gittiğin yerden çok aradaki yolculuk önem kazandı. 
Otomobiller bugün artık bizim yolculuğumuza anlam veren araçlar haline geldi, 

bizi götüren değil, bizi bir yerden bir yere giderken yaşatan aletler...
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ama trajik bir durum. Bu dünyaya rızkımı-
zı çıkarmış olmak için gelmemiş olmalıyız, 
daha güzel bir şey için gelmiş olmalıyız. 
Hak ediyoruz. Hayatımın bu yıllarında, eşi-
min düşüncesine geldim. Sosyal olarak in-
sanları mutlu etmeye yönelik, onların hayat-
larını kolaylaştırıcı bir devlet anlayışı bana 
eskisine göre çok daha sempatik geliyor. 
Kapitalizmin kurallarına da, girişimciliğine 
ve yaratıcılığına da inanıyorum. İnsanların 
eşitlikçi ve mutlu edici bir yere gitmesinin 
iyi olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda 
keyfimizi yaşayabileceğimiz imkanlara sa-
hip olmak güzel bir şey. 

Gerçek sanat, kendi gibi kalabilmek ya da 
ayakta kalabilme sanatı mıdır?
Yaşamak ile hayatı idame ettirmek arasında 
büyük fark var. Yaşamak, amaç olması gere-
ken bir şey. Hayatı idame ettirmek en ilkel iç-
güdümüz. Hayatı sürdürebilmek ile yaşamak 
arasında epey bir mesafe var. Hayat anlamını 
değiştiriyor. 

Sürekli hareket halinde olan birisiniz, 
sizin için otomobilin hayatınızda özel bir 
yeri var mı?
Otomobil, bir yerden bir yere gidebilmek için 
keşfedildi. Mercedes otomobile bir yerden bir 

yere gidebildiğimiz bir alet olarak bakamıyo-
ruz. Otomobilin kendisi gitmek fiilini değiş-
tirmeye başladı. Otomobil seçimi yaparken 
tercihimizi etkileyen nedir, gitmek fiilinin üze-
rine koyduklarımız? Başladığın yer ile gittiğin 
yerden çok aradaki yolculuk önem kazandı. 
Otomobiller bugün artık bizim yolculuğumuza 
anlam veren araçlar haline geldi, bizi götüren 
değil, bizi bir yerden bir yere giderken yaşatan 
aletler haline geldi. Her fiilin anlamı değişti, 
insanların en basit ya da en dipteki ihtiyaçla-
rına cevap vermek değil, üzerindeki ihtiyaçlara 
cevap vermek gerekecek.

İçinde bulunduğunuz yerin, mimarinin size 
ne anlatmasını istersiniz?
Bana her şeyin hikayesini anlatmasını isterim. 
Anlattığımız, yaşadığımız ya da etrafa verdi-
ğimiz hikayelerle anlam kazanıyoruz. Hayat 
mükemmelleştikçe, ilkel ihtiyaçların gideril-
mesinin ötesine geçtikçe hikayelerin önemi 
artıyor. İnsan, üst üste hikayelerle inşa eder. Bu 
bir mimaridir… Hayranlık duyduğum yapılar 
vardır, Kuleli, Boğaz’daki camileri çok severim. 
İtalya tek tek binaları değil, insanların beraber 
yaşadığı dokular olarak beni etkiliyor. 

Son olarak, 2017 yılına dair duygu ve düşün-
celerinizi alabilir miyiz?
2017 için tek isteğim, iyimser bir yıl olması. 
Gerek dünya, gerekse bizler için parçalanmış 
durumlarımızın ortadan kalkması ve kötülük 
ikliminin yok olmasını diliyorum. 

Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.

*Pera Palace Hotel Jumeirah’ ya 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

ERTUĞRUL ÖZKÖK
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Yeni Mercedes-Benz SLC çok önemli bir mirası üstleniyor. 
Öncüsü SLK, üretimde kaldığı yıllar içinde bir dünya otomobili 
olmayı başardı ve tüm dünyada sadık bir hayran kitlesi kazandı. 
İlk olarak 1996 yılında satışa sunulan SLK, aradan geçen 20 yıl bo-
yunca 670.000 adetlik bir satış başarısına imza attı. Baştan aşağı 
yenilenerek yeni bir isimle yollara çıkan kompakt roadster, tasa-
rımı, kaliteli iç mekanı, zengin donanımı ve yüksek performanslı 
SLC 43 AMG’ye kadar uzanan zengin motor seçenekleriyle müş-
terilerinin beklentilerine yanıt veriyor. Konforla sportif sürüşü 
harmanlayan 9G-TRONIC dokuz kademeli tam otomatik şanzıman 
Türkiye’de satılan tüm seçeneklerde standart olarak sunuluyor.

Dinamik 
ve Güçlü
Mercedes-Benz 

SLC
Türkiye'de

Kompakt roadster sınıfının 
gözde otomobili, 

20’nci yıl dönümünde 
tamamen yeni bir teknik yapı, 

tamamen yeni bir tasarım 
ve yeni bir isimle 
yollara çıkıyor.

Kompakt roadsterin 
yeni ismi C-Serisi ile olan yakın akrabalığa 

gönderme yapıyor. 
Yeni roadster, teknik yapısındaki birçok parçayı 

C-Serisi ile paylaşıyor.

Yeni Mercedes-Benz SLC ailesi, 
giriş seviyesinde yer alan SLC 180’den başlayarak 

ailenin en sportif üyesi SLC 43 AMG’ye 
kadar uzanan 

geniş bir ürün yelpazesinden oluşuyor.

YAZI: SIEGFRIED VOGT
Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Teknik Müdür

TEKNİK YAZI
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SLC 180, 1.6 litre hacimli turbo besleme-
li motorundan elde ettiği 156 PS gücü bu 
yeni şanzıman seçeneği sayesinde çok et-
kili bir biçimde performansa çevirebiliyor. 
2.0 litre hacimli turbo beslemeli 245 PS 
güç üretebilen SLC 300 ve ailenin en hızlı-
sı olan 367 PS güç üretebilen SLC 43 AMG 
seçenekleri SLC ailesinin üstü açık sürüş 
keyfini artırıyor. 

Tasarım ve Konfor
Mercedes-Benz tasarımcıları yeni gövdeye 
şekil verirken kompakt roadsterin görünü-
münü daha keskin ve daha dinamik çizgi-
lerle güçlendirerek aracın sportif karakte-
rini öne çıkarttılar. Yeni SLC’nin dinamik 
ve güçlü görünümünde ön tasarımın payı 
büyük. Büyük bir “Mercedes Yıldızı”nın 
yer aldığı, dik bir şekilde yükselen ön ızga-

ra marka kimliğine vurgu yaparken, uzun 
motor kaputu, belirgin çizgilerle hareket-
lendirilen yan gövde ve kısa arka kısım 
SLC’nin dinamik ve atak karakterini vur-
guluyor. Yeni SLC’nin tavanı ise hareket 
halindeyken de 40 km/saat hıza kadar açı-
labiliyor ve kapatılabiliyor. 
MAGIC SKY CONTROL özelliğine sahip 
olan panoramik cam tavanının ışık geçir-
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genliği ise araç içinden ayarlanabiliyor. Ta-
vanı açık kullanımda, ısıtılabilir koltuklar 
ve boyun bölgesine sıcak hava akımı sağla-
yan AIRSCARF sistemi, araç kullanıcısına 
keyifli bir sürüş sunuyor. 
Yeni SLC kullanıcısına sürüş karakterinde 
de farklı seçenekler sunuyor: 
DYNAMIC SELECT sistemi sürücünün tek 
bir düğme hareketiyle sürüş modunu de-

ğiştirmesine olanak veriyor. “Comfort”, 
“Sport”, “Sport +”, “Eco” ve “Individual” 
sürüş modları, motor, şanzıman, direksi-
yon ve yürüyen aksam tepkilerini sürücü-
nün tercihi doğrultusunda değiştiriyor.

Güvenlik her zaman ön planda
Yeni Mercedes-Benz SLC kullanıcısına geniş 
kapsamlı bir güvenlik donanımı sunuyor: 

Arkadan çarpma risklerini azaltan ken-
di kendine fren uygulayabilen Aktif Fren 
Yardımcısı sürüş güvenliğini artırıyor. 

Standart olarak sunulan LED Akıllı 
Işık Sistemi karşıdan gelen trafiği ve 
öndeki diğer araçları dikkate alarak uzun 
farların aydınlatma alanını otomatik ola-
rak ayarlıyor.

Dış aynalardaki kör noktaları tarayan 
Kör Nokta Yardımcısı, sollama manevra-
larında sürücüyü kör noktalarda bulunan 
araçlara karşı uyarıyor.

Şerit Takip Yardımcısı, aracın şeridi is-
tem dışı terk etmesi durumunda sürücüyü 
direksiyon titreşimiyle uyarıyor.

Mercedes-Benz SLC Motor Seçenekleri:

TEKNİK YAZI
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Çocukluk 
hayallerimin 
gerçek olduğu 

ülke

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: KERİMCAN AKDUMAN

PERU
Güney Amerika’nın 
mistik ülkesi Peru 

o kadar çok kültürel 
hazineye ve görülecek yere 

sahip ki, insan ülkede 
aylarca kalıp 

hiç sıkılmayabilir. 
Başkent Lima’da 

geçirilen günler sonrası 
kendimi öncelikle 
çocukluktan beri 

merak ettiğim 
Nazca çizgilerinin 

bulunduğu 
Nazca şehrine atıyorum.
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Machu Picchu ilk görüşte insanın nefesini 
kesecek kadar görkemli bir yapı.

Yüzlerce yıldır çözülmeyi bekleyen bir gizem: Nazca çizgileri.
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Peru’daki günlerim, iki çocukluk hayalimi gerçekleştiren duraklara sa-
hip olmasıyla benim için ayrı bir öneme sahip. İlk heyecanımı Nazca 
Çölü’nün üzerinde pırpır bir helikopterden seyrettiğim Nazca çizgile-
rinde yaşıyorum. İkincisini ise kelimelerle tarif etmekte güçlük çekti-
ğim İnkalar’ın kutsal şehri Machu Picchu’da…

Güney Amerika’nın mistik ülkesi Peru o kadar çok kültürel hazineye 
ve görülecek yere sahip ki insan ülkede aylarca kalıp hiç sıkılmayabilir. 
Başkent Lima’da geçirilen günler sonrası kendimi öncelikle çocukluk-
tan beri merak ettiğim Nazca çizgilerinin bulunduğu Nazca Şehri'ne 
atıyorum. Ertesi sabah çizgilerin üzerinde uçuş yapmak için bir turla 
anlaşıp heyecanla ertesi günün olmasını bekliyorum.

Sabah şehrin 15 dakika dışındaki ufak havaalanına gidiyorum. Alanda 
onlarca pırpır uçak turistleri Nazca çizgileri üzerinde uçurmayı bekli-

yor. Heyecandan erken gittiğim için oturup uçakların iniş kalkışlarını 
izliyorum. Bir saatlik bekleyiş sonrası uçuş saatim geliyor ve uçağın 
içine 4 kişi ve 2 pilot olarak sığışıyoruz. 

Uçuş başlıyor. Dinozor, astronot, kertenkele, baykuş ve diğer tüm ünlü 
şekillerin üzerinden geçiyoruz. Niçin oluşturuldukları hala çözüleme-
yen dev üçgenler üzerinden geçiyoruz. Dev bir çölün ortasına yapılan 
bu muazzam yapıları hayranlıkla izliyorum. Uçuş bitip, indiğimizde 
hala heyecanlıyım. Bu seferki heyecanın nedeni ise bir çocukluk ha-
yalini gerçekleştirmiş olmak ve bu hayalin gerçeğinin beklentilerimin 
çok üzerinde çıkması.

Ardından rotayı Ica Şehri’nin yakınındaki masalsı serap, Huacachina’ya 
çeviriyorum. Burası Ica Çölü’nün ortasında ufak bir köy. Vardığım-
da gece olduğundan köyün güzelliğinin farkına varamasam da sabah 

Ica Çölü'nün dev kum tepelerinde sandboard yapmak çok eğlenceli.
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uyandığım zaman gördüğüm manzara beni büyülüyor. Ufak bir doğal 
göl, çevresinde tek sıra binalar ve ağaçlar. Bunların hemen arkasında 
ise aşılmaz görünen çöl dağları. Adeta antik kitaplarda geçen yerdeyim.

Manzaranın tadını çıkardığım sabah sonrası bir ekiple sandboard 
yapmak üzere boji (Bogie) denilen araçlara biniyorum. Ardından kum 
tepelerini aşıp çölün boş kısımlarına gidiyoruz. Burada dev kum te-
peleri üzerinde ayaklarımıza sandboardları bağlayıp kendimizi aşağı 
bırakıyoruz. Aşağıda bizi bekleyen bojiye atlayıp başka bir tepeye 
doğru yol alıyoruz. Son tepede güneşi batırıp aşağı kaydıktan sonra 
Huacachina’ya dönüyoruz. Benim için ayrılma vakti. Bu defa istikamet 
Kutsal Vadi. 

Cusco’ya vardıktan sonra hemen Kutsal Vadi’nin en özel kasabalarından 
biri olan Calca’ya gidiyorum. Burada sevgili dostum Arda Kurtoğlu’nun 
kurduğu Vamoss Evi’ne yerleşiyorum. Burası Güney Amerika’da gezi-
nen Türk seyyahların sığındığı bir liman. Kesinlikle bir otel veya hostel 
mantığında işlemiyor. Tamamen bir topluluk evi. Her iş beraber yapılı-
yor. Kutsal Vadi’nin kıymetini bilecek herkese açık. 

Ertesi gün sabah dörtte uyanıp yola koyuluyorum. İstikamet önce 
Ollantaytambo; oradan da trene atlayıp Machu Picchu. Sabah gün 
ağarmadan istasyona varıyorum. Yaklaşık 2 saatlik bir tren yolcu-
luğu sonrası Machu Picchu öncesi son durak olan Aguas Calientes 
İstasyonu'nda trenden iniyorum. Buradan da bir otobüsle Machu 
Picchu’nun girişine varıyorum. Güneş ışıkları dağların arasından 
İspanyol koloni ordularının kanlı kıyımından konumu dolayısıyla 
kurtulmuş olan duvarları yeni yeni aydınlatırken içeri giriyorum. 
Karşımda kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir şehir duru-
yor. Terasları, tapınakları, evleri, çarşısı ve tüm yapılarıyla sanki 
onu terkeden sakinlerini beklercesine sabırlı. 

Biraz izledikten sonra şehri dolaşmaya başlıyorum. İnkalar’ın muh-
teşem duvar işçiliği yüzyıllar sonra bile hayranlık uyandırıcı. Bir ef-
saneye göre taşlar o kadar iyi oturuyor ki, arasına kağıt sokmak bile 
mümkün değil. 

Tüm günü İnkalar’ın kutsal şehri Machu Picchu’da geçirdikten sonra 
yine otobüs, tren kombinasyonuyla Vamoss Evi’ne dönüyorum. Yol bir 

DÜNYA TURU - V

Cusco şehir meydanında, lamalarıyla oturan kadınlar bulmak mümkün.
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başka çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş olmanın durdurulamaz heye-
canı ve mutluluğuyla geçip gidiyor. 

Sonraki günü oldukça sakin geçiriyorum. Hafif bir kahvaltı ardından 
evde bir şeyler okuyarak akıp gidiyor gün. Temel nedeni akşam katılaca-
ğım Ayahuasca töreni. Ayahuasca yüzyıllardır özellikle Amazonlar’daki 
şamanlar tarafından uygulanan bir tedavi türü. Tören ritüeller eşliğinde 
toplanan ayahuasca ve çeşitli bitkilerin saatlerce kaynatılması sonucu 
elde edilen çayın yine bir şaman eşliğinde gece içilip, kişilerin kendi için-
de bir yolculuğa çıkmasına dayanıyor. Temel amacı insanın kendi özünü 
keşfedip, ona daha çok yakınlaşması. Tören süresince ışığa ve sese aşırı 
duyarlı hale gelen vücudu rahatlatmak için ortam tamamen karanlık olu-

yor ve bir grup tarafından sürekli ayahuasca ilahileri söyleniyor.

Bu ayine katılıp kendime dair unuttuklarımı hatırlayıp, bünyemi arın-
dırdıktan sonra ise istikamet İnkalar’a uzun süre başkentlik yapan 
Cusco Kenti oluyor. Dar ve taş sokaklarında dolaşıp gözlerimi kapatıp 
beyaz kıyafetli İnkalar’ın burada yaşadıklarını düşünüyorum. Gözleri-
mi açtığımdaysa şehrin en büyük meydanında rengarenk bir karnavala 
denk geliyorum. 

Akşam olup, karanlık çökünce İnkalar ile vedalaşma vakti geliyor. Beni 
Bolivya’ya götürecek olan otobüse atlayıp, yeni bir maceraya yelken 
açıyorum.

DÜNYA TURU - V

İnkalar’ın eski başkenti Cusco'nun merkezindeki taş sokaklar.İnkalar’ın eski başkenti Cusco'nun merkezindeki taş sokaklar. Peru'da yerel festivaller müthiş bir renk cümbüşü içinde geçiyor.Peru'da yerel festivaller müthiş bir renk cümbüşü içinde geçiyor.

Machu Picchu'nun görkemini perçinleyen dev teraslarındaki turistler.Machu Picchu'nun görkemini perçinleyen dev teraslarındaki turistler.

Huacachina, Ica Çölü'ndeki bir vaha. Cusco'da yerel kıyafetleriyle dinlenen kadınlar.Cusco'da yerel kıyafetleriyle dinlenen kadınlar.
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Eğitiminizi nerede yaptığınız, okul yıllarında başlayan arkadaşlı-
ğınız, sonra birlikte başka bir firmada çalışmanız ve Elma Sanat 
Atölyesi’ni kurmaya karar verişinizi anlatır mısınız?
Gül Arık Karabey: Her ikimiz de Güzel Sanatlar Akademisi'nde En-
düstri Tasarımı eğitimi aldık. Arkadaşlığımız okulun birinci sınıfında 
başladı. Sınıf arkadaşlığı olarak başlayan dostluk zaman içinde gide-
rek pekişti, birlikte çalışma hayali oluştu. Okul sonrası Uğur'un evle-
nip, çocuk sahibi oluşu ile hayalimizi biraz erteledik. O dönemde, ben 
daha önce staj yaptığım bir porselen fabrikasından iş teklifi aldım. 
Staj sırasında, porselen hamurunun hazırlanışından dekorlamaya; 
üretimin tüm aşamaları çok ilgimi çekmişti. Sevinerek işe başladım. 
Yaklaşık dört sene, önce porselen dekoratörü, sonra dekorlama bölü-
münde yönetici olarak çalıştım. 1982 yılında, Uğur ile birlikte iş kur-
mak hayalimizi gerçekleştirdik. "Elma" adını verdiğimiz atölyemizde 
porselen üzerine dekor konusunda çalışmaya başladık.
Uğur Olgaç: Üniversite yıllarında başlayan bu güzel dostluk her 
ikimizin de hayalindeki bu atölyeyi kurmamıza sebep oldu. Şimdi 
dönüp baktığımda çalışan bir anne olmanın zorluklarına rağmen, 
‘İyi ki bu adımı atmışız.’ diyorum.

Nelerden esinleniyorsunuz?
Gül Arık Karabey: Çevremizdeki tüm güzelliklerden esinleniyoruz 
diyebilirim. Sanat ile uğraşanların algıları ve uyaranları diğer ki-
şilerinkinden oldukça farklı. Böyle bir uğraşın içinde olan insan, 
çevresine çok başka bir gözle bakıyor. Örneğin doğadaki her şeye 
yoğun bir ilgim ve saygım var; benim için en büyük esin kaynağı. 
Öğrencilerimiz de sıkça aynı şeyi dile getirerek; bu sanat dalı ile 
tanıştıklarından beri, doğada çok daha dikkatli birer gözlemci olduk-
larını, daha önce hiç fark etmedikleri bazı detayları şimdi hayranlık-

la gözlemlediklerini söylüyorlar. Ve tabii bir diğer önemli esin kay-
nağımız da sahip olduğumuz muhteşem kültürel miras. Yaşadığımız 
topraklarda gelmiş geçmiş tüm uygarlıklardan çok zengin bir mirasa 
sahibiz. Bu bizler için büyük bir şans ve elbette çalışmalarımıza da 
yansıyor. Eski İznik Çinileri de, konumuz porselen dekorasyonu oldu-
ğundan, birçok eserin çıkış noktası. Hatta, birkaç yıl önce New York 
Metropolitan Museum'da açılan "Günümüzde İznik Çinileri" konulu 

SÖYLEŞİ : AYŞEN GÜREL SİLE
FOTOĞRAFLAR: GARO MİLOŞYAN

Geleceğin
antikalarının
ve dostluğun
sırrı
onlarda...ELMA 

SANAT ATÖLYESİ
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sergide atölyemizin özgün bir çalışmasına da yer verildi.

Yurt içi ve yurt dışında en çok yankı getiren eserleriniz, ödülleri-
niz? İkinizin de ayrı ayrı aldığı ödülleri, tarihleri, yerleri ve nite-
likleri olarak sıralamanızı rica edeceğim.
Gül Arık Karabey: Yurt içinde 1984- 2000 yılları arasında eserlerimiz 
pek çok kez sergilendi, özel koleksiyonlara girdi, Antika Fuarların-

da "Geleceğin Antikaları" başlığı altında yer aldı. Yurt dışında ise; 
2000 yılında İtalya’nın Como şehrinde düzenlenen, farklı ülkelerden 
1140 eserin yarıştığı, Uluslararası Trofeo Azzurro Yarışması’nda, 
benim eserim "Absolute First Prize" Birincilik Ödülü’ne layık görül-
dü. Aynı yarışmada Elma'dan İlknur Özören'in eseri "Honourable 
Mention" Onur Mansiyonu, atölyemiz ise yaptığımız demonstrasyon 
ile "Best Team Award" “En İyi Takım” ödülü aldı. Gene 2000 yılında 

Gül Arık Karabey ve Uğur Olgaç, 1982 yılından bu yana 
Elma Sanat Atölyesi’nde porselen üzerine dekor konusunda 

çalışmalar yapıyor ve ders veriyor.
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ABD / Kentucky 'de "Mystical Millennium" Uluslararası Porselen 
Yarışması’na katılan çalışmam "Silver Ribbon" Gümüş Kurdele ile 
ödüllendirildi. 2001 de Almanya / Dresden'de düzenlenen "Meissen 
Trophy" Uluslararası Porselen Yarışması’nda, katılan 3 eserim 2 Al-
tın, 1 Gümüş madalya kazandı. Ödüllü tüm çalışmalarımda da bizim 
kültürümüzün izleri vardı. Katıldığımız bu yarışmalarda kural ola-
rak Birincilik Ödülü kazanan sanatçı bir daha yarışmaya katılmıyor. 
Fakat "Master Artist" unvanı alıyor ve istediği zaman iki senede bir 
düzenlenen bu aktiviteye katılarak yarışma harici eser sergileyebi-
liyor. Ben de bu bağlamda 2002 yılında gene İtalya / Como'da çalış-
malarımı sergiledim ve yarışmada jüri başkanı olarak görev aldım. 
İki yıl önce Meissen Porselen’in yılın konuk firması olarak çağrıldığı 
konvansiyona, o yıl atölyemiz Elma davet edildi ve katılımcılara Türk 
Porselen Sanatını tanıtıcı on iki ayrı demonstrasyon yapıldı.

Uğur Olgaç: Yurt içinde Gül’ün bahsettiği tüm sergi ve fuarlarda 
“Elma” olarak birlikteydik. Yurt dışında ise; 2000 yılında ABD / 
Kentucky’de düzenlenen “Mystical Millennium” Uluslararası Por-
selen Yarışması’na katılan eserim “Bronz Ribbon” Bronz Kurdele 
ile ödüllendirildi. 2002 yılında Almanya / Dresden’de düzenlenen  
“Meissen Trophy” Uluslararası Porselen Yarışması’nda eserim önce 
“Gold Medal” Altın Madalya alıp, sonra bu kategorideki eserler 

arasından Meissen Porselen Fabrikası’nın özel jürisi tarafından 
değerlendirilerek kategoriler üstü “Meissen Trophy” ödülüne layık 
görüldü.

Biraz porselen üzerine el dekoru tekniği hakkında bilgi 
verir misiniz?
Uğur Olgaç: Bizim çalışmalarımız; porselene sır üstü el dekoru      
(On glaze handpainting) olarak adlandırılıyor. Beyaz sırlı porselen 
üzerine, profesyonel porselen boyaları ile yapılan desenlerin kalıcı-
lığı, özel porselen fırınlarında 800 derecede fırınlanarak sağlanıyor. 
Bir porselenin el ile dekorlanma aşamalarını şöyle özetleyebiliriz:  
-Dekorlanacak porselen ürünün seçimi,
-Uygulanacak desenin sanatçı tarafından tasarımı,
-Desene göre serbest el ile veya çizimden aktarılarak, porselene 
geçirilmesi,
-Kullanılacak porselen boyalarının, yapılacak boyama tekniğine uy-
gun bir bağlayıcı (mixing medium) ile elde homojen bir kıvamda ezi-
lerek karıştırılması, 
-Bağlayıcıya uygun inceltici ile boyanacak kıvama getirilmesi,
-Samur fırçalar ile desenin boyanması, 
-Dekorlanan porselenin, 780-800 derecede fırınlanması; desene göre 
gerektiğinde birkaç kere de fırınlanabilir. 

Uğur Olgaç Turnet’te eserine son rötuşu atıyor. İlknur Özören fırınlanmış ürünleri kontrol ediyor.

Atölyenin öğrencilerinden Serpil Nişli’nin işleri değerlendiriliyor.Atölyenin öğrencilerinden Serpil Nişli’nin işleri değerlendiriliyor. Atölyede keyifli bir çalışma anı.
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İlknur Hanım siz de Elma Sanat Atölyesi bünyesinde dekoratör ola-
rak çalışıyorsunuz ve çok başarılı çalışmalarınız var. Elma ile başla-
yan serüveninizden, aldığınız ödül ile ilgili anılarınızdan bahseder 
misiniz? Son zamanlarda neler üzerinde yoğunlaşıyorsunuz?
İlknur Özören: Porselen boyama serüvenim 1979 yılında Yıldız 
Porselen’de başladı. Yaklaşık iki yıl çalıştım. Sonra uzun bir ara… 
1998’de Elma’ya katıldım. 2000 yılı sanırım hepimiz için ilklerin baş-
langıcı oldu. Yarışma, ödüller ve kendi desenlerimizle hazırladığımız 
işlerimizle yaptığımız workshoplar. Benim için heyecan verici şeyler 
ödülün yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen porselen artistleri-
nin çalışmalarını görmek ve onların tekniklerini tanımaktı. Bugünler-
de ders ağırlıklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman kişiye 
veya kurumlara özel çalışmalar oluyor. Geçen sene yaptığımız Dünya 
Bankası çalışanlarına düzenlediğimiz seminer gibi.

Kurulduğunuz yıllarda fırın yaptırmak, malzemeleri bulmak zor 
muydu? Hangi porselenler üzerine boyamayı tercih ediyorsunuz?
Uğur Olgaç: Kurduğumuz yıllarda ülkemizde teknolojik açıdan bu ka-
dar seçenek yoktu ve biz fırınımızı geleneksel yöntemlerle çalışan bir 
fırın ustasına yaptırmıştık. Fırın atölye içinde inşa edilmişti. O döne-
min teknik şartlarından ötürü fırın izolasyonunda kullanılan malzeme, 
fırının boyutlarını devasa hale getirmişti. Kullandığımız porselen boya-

ma malzemelerini bulmak o günlerde olduğu gibi şimdi de zor. Halen 
tüm malzemeler bizler tarafından yurt dışından getirtiliyor. Yapılan 
işlerin üzerinde çok emek olduğu için, çalışacağımız porseleni özen-
le seçmemiz gerekiyor. Yurt içinde üretilen en kaliteli sırlı porseleni 
seçerken, müşterilerimizin talebi doğrultusunda Kaiser, Wedgewood, 
Limoges, Seltmann Weiden, Vista Alegre gibi dünyaca ünlü markaların 
ürünleri üzerine çalışmalarımız oluyor.

Kullandığınız porselen boyalarının özellikleri neler? Sadece deko-
ratif ürünlerde kullanılmak üzere mi uygulanıyor? Yiyecek ile te-
mas etmesinde bir sakınca var mı?
Uğur Olgaç: Porselen boyalarımız; profesyonel kullanım için üretilen 
ve 800 derecede gelişen toz boyalar. Belirtilen derecede porselenin sırrı 
eriyerek üzerindeki boya ile kaynaşıp, sabit oluyor. Son yıllarda üretilen 
ve kurşun içermeyenlerinin yiyecek ile temasında hiçbir sakınca yok. 

Yurt dışında katıldığınız seminerler, edinilen deneyim, dostluklar? 
Bir mukayese yaparsak yurt dışında ne tarz işler yapılıyor, sizin 
ödülleri topladığınız yarışmalardaki diğer başarılı işler nelerdir?
Gül Arık Karabey: Atölyemizin ilk yıllarından bu yana değişik boyama 
teknikleri konusunda kendimizi geliştirmek amacı ile ABD, İngiltere, 
İtalya ve Almanya'da seminerlere katıldık. Zaman içinde, oluşan bilgi 

İlknur Özören, Gül Arık Karabey ve Uğur Olgaç, eserlerinin arasında, öğrencilerinden gelen çiçeklerle.

ELMA SANAT ATÖLYESİ
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birikimi, üretilen özgün eserler, kazanılan ödüller ve verilen unvanlar 
bizi, dünyadaki porselen sanatçıları arasında, güzel bir yere taşıdı. Bu 
kez bizler yurt dışından seminer davetleri almaya başladık. Yurt dışın-
dan derslerimize katılmak için gelen öğrencilerimiz oldu. Hem öğrenci 
hem öğretmen olarak yapılan bu seyahatler sırasında pek çok güzel anı 
ve dostluk birikti. Her seminere başlarken, henüz yabancı olan katı-
lımcılar karşısında duyulan heyecan, sonrasında gelişen dostluklar ve 
alkışlarla biten dersler. Dünyanın farklı ülkelerinden edinilmiş sanat-
sal dostluklar bizim için büyük zenginlik. Geçmiş yıllarda, dönemin, 
gerçek bir sanatsever olan Kültür Bakanı tarafından "Türk Sanatına 
Yapılan Hizmet" ten ötürü destek ve övgülerle onurlandırılışımız, edi-
nilen deneyim ve anılar arasında sayabileceklerimizden bazıları. Yurt 
dışında ne tarz işler yapıldığını sormuşsunuz. Bir genelleme yapmak 
kolay olmamakla birlikte, katıldığımız yarışmalardaki işleri düşünür-
sek; Avrupalılar’ın çalışmalarının realistik veya klasik, Amerikalılar’ın 
çalışmalarının genellikle empresyonist, bizim eserlerin ise diğerlerine 
kıyasla stilize olduğunu söyleyebiliriz.

Senelerdir ayrıca bu atölyede ders de veriyorsunuz. Derslerinizin 
programı, öğrencileriniz hakkında bilgi verir misiniz? Öğrenciler-
den de başarılı işlere imza atanlar var mı?
Uğur Olgaç: Kendimizi bilgi birikimi açısından paylaşıma hazır his-
settiğimiz 1991 yılından beri Elma'da porselen dekorasyonu dersleri 
veriyoruz. Çok sevdiğimiz sanatımızı, öğrencilerimiz ile paylaşmak, 
"acaba yapabilir miyim?" endişesiyle derse başlayan bir kişinin zaman 
içinde harikalar yaratır hale gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Derslerimi-
zin programı, konudan en uzak kişinin bile deneyebileceği bazı teknik-
lerle başlayıp sonrasında herkesin yetenek ve yatkınlığı doğrultusunda 
çeşitleniyor. Bu işe gönül veren öğrencilerimiz arasında, kendisine 
atölye kuranlar, ders verenler, profesyonel anlamda sipariş kabul eden-
ler, uluslararası yarışmalardan ödül kazananlar var. Hele geçen sene 
İsviçre'de bir yarışmaya katılan dört öğrencimizin, hepsinin de biri 
ikincilik, biri üçüncülük olmak üzere 4 madalya ile dönmeleri, bizim 
için büyük gurur kaynağı oldu.

Dersleriniz sanat ağırlıklı, bunun beraberinde sizlerin kişiliğiniz-
den kaynaklanan bir huzur var bu atölyede. Birkaç saatliğine bura-
da geçirilen vakit meditasyon gibi ruha iyi gelen bir kaçış da oluyor 
sanırım öğrencileriniz için.
Uğur Olgaç: Evet, sanırım. Hem bizim uzun yıllara dayanan dostluğu-
muz, sevgimiz hem de işimize olan sevgi ve saygımız, atölye ortamına 
huzur olarak yansıyor. Günlük hayatın olumsuzluklarının buraya yan-
sımaması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz de bunun kıymetini 
biliyorlar. Ne mutlu bize ki çabalar sonuçsuz değil, atölyemiz tanıyan 
herkes tarafından sevilen, enerjisi yüksek bir yer.

Kişisel ve firma siparişleriniz daha çok ne tarz çalışmalar oluyor? 
Hangi özel günlerde daha çok sipariş alıyorsunuz? 
Gül Arık Karabey:  Bize verilen kişisel siparişler, genellikle hediye 
seçimine özen gösteren kişilerden geliyor. Seçtikleri hediyelere kişiye 
özel dekorlar veya isme özel tasarımlar yapıyoruz. Örneğin yeni doğan 

bebeklere özel hediyeler, doğum günleri, düğünler ve yıl dönümü he-
diyeleri. Firmalardan gelen siparişler, genelde üst düzey yöneticilere, 
şirket sahiplerine, yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere ve devlet 
büyüklerine armağan edilmek üzere veriliyor.

Ülkemizin sanat, tarih ve kültürünü temsil eden eserlerinizden  
Kalyon ve İznik Çini serilerinin yurt dışına götürülecek hediyeler 
olarak çok tercih edildiğini düşünüyorum. Çok talep alıyor musu-
nuz bu tarz çalışmalar için?
Uğur Olgaç: Ülkemizin kültürünü temsil eden tüm çalışmalarımızın 
yurt dışına veya burada yaşayan yabancılara hediye olarak tercih 
edilmesi sık rastlanan bir durum. Bizdeki stilize desenler ve öyküleri, 
renklerin birlikte kullanılış şekli; örneğin turkuaz, kobalt mavisi ve 
mercan renginin uyumu yabancılar için çok çekici. Tabii çalışmaların 
üzerinde yoğun el emeği oluşu da hayranlık uyandırıyor. Yurt dışında 
bu tür eserlere ulaşmak ekonomik açıdan çok daha zor. Çünkü günü-
müzde tüm dünyada üretilen desenli porselenlerin, yalnızca yüzde 1’i 
el ile dekorlanıyor. Yani bu tür çalışmalar çok nadir ve geleceğin anti-
kaları olacaklar.

Nerelerde sergi açtınız, hangi tarihlerde?
Uğur Olgaç:
1996 Allianz Sigorta Sergi Salonu / Atölye Sergisi
1998 ve 1999, iki kez Küsav Antika Fuarı / “Geleceğin Antikaları” 
2000 İtalya / Como / Karma Sergi
2000 ABD / Kentucky / Karma Sergi
2001 Almanya / Dresden / Karma Sergi
2001 Atölyede öğrencilerle Karma Sergi
2002 İtalya / Nova Milanese / Yaşayan Porselen Sanatçıları Müzesi         
Karma Sergi
2004 Nişantaşı Işık Lisesi Sergi Salonu / Öğrencilerle Karma Sergi
2005 New York Metropolitan Museum of Art / Karma Çini Sergisi
2006 Atölyede öğrencilerle Karma Sergi
2008 Nişantaşı Işık Lisesi Sergi Salonu / Öğrencilerle Karma Sergi

Gelecekte sergi projeniz var mı?
Gül Arık Karabey:  Atölyemizde daimi bir sergimiz var. Ayrıca yurt dı-
şında İtalya / Nova Milanese’deki müzede bize ayrılan köşe de kalıcı. 
Bundan böyle hedefimiz öğrencilerimizi ön plana çıkaracak projelerde 
yer almak…

Eserlerinizin gelecekte antika değeri olacak, çalışmalarınızın kolek-
siyonunu şimdiden yapmaya başlayanlar var mı?
Gül Arık Karabey:  Tüm ödüllü işlerimiz (ki bunlar Artistic Edition hariç 
üç adet üretiliyor) koleksiyonerlerin elinde. Yurt içi ve yurt dışında farklı 
objelerle el dekorlu porselen koleksiyonu yapan sanat severlerimiz var. 

Göz nuru, el emeği eserleriniz Türkiye’de geçmişi olan bir sanata 
yeni bir soluk ve yorum getirirken, yurt içi ve dışındaki sergi ve 
ödüllerinizle ülkemizi onurlandırarak tanıtıyorsunuz. Çalışmaları-
nızda başarılar diler, ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.

ELMA SANAT ATÖLYESİ
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1) “Meissen Trophy” Uluslararası Porselen 
Yarışması / Dresden / Almanya

Sanatçı: Gül Arık Karabey
Silver Medal / Bronz Madalya

2) “Meissen Trophy” Uluslararası Porselen 
Yarışması / Dresden / Almanya

Sanatçı: Gül Arık Karabey
Gold Medal / Altın Madalya

3) “Meissen Trophy” Uluslararası Porselen 
Yarışması / Dresden / Almanya /2001

Sanatçı: Uğur Olgaç
Birincilik Ödülü

4) “Mystical Millennium” Uluslararası 
Porselen Yarışması / Kentucky / ABD

Sanatçı: Uğur Olgaç
Bronze Ribbon / Bronz Kurdele

5) Uluslararası Trofeo Azzurro Yarışması / 
Como / İtalya

Sanatçı: İlknur Özören
Honourable Mention / Onur Mansiyonu

6) “Mystical Millennium” Uluslararası 
Porselen Yarışması / Kentucky / ABD

Sanatçı: Gül Arık Karabey
Silver Ribbon / Gümüş Kurdele

7) “Meissen Trophy” Uluslararası Porselen 
Yarışması / Dresden / Almanya

Sanatçı: Gül Arık Karabey
Gold Metal / Altın Madalya

8) Uluslararası Trofeo Azzurro Yarışması / 
Como / İtalya

Sanatçı: Gül Arık Karabey
Absolute First Prize / Altın Madalya ve 
Birincilik Ödülü

1 2

3

5

7 8

6
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Sınıfının en güçlü 
temsilcilerinden

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi’nin 
dünya lansmanının hemen arkasından 

ilk yüksek performanslı temsilcisi 
Mercedes-AMG E 43 4MATIC, Eylül 2016’da 

piyasaya sürüldü. 3.0 litre hacimli V6 Biturbo 
motorlu E 43 4MATIC, ayrıcalıklı sedan 

sınıfının en güçlü temsilcilerinden.

6 silindirli E 43 4MATIC iki yeni turbo beslemeli motor ve 
buna uyumlu yazılım uygulamalarıyla 295 kW (401 PS) güç 
üretiyor. Dört çeker AMG E43 4MATIC, yüzde 31:69 arka 
ağırlıklı tork dağılımı sayesinde her zamanki gibi en iyi çe-
kiş gücünü yüksek çeviklikle birleştiriyor. Daha kısa vites 
geçiş zamanına sahip 9G-TRONIC otomatik vites, yeniden 
ayarlanmış AIR BODY CONTROL altyapılı havalı spor süs-
pansiyonlar ve daha keskin direksiyon oranı AMG için tipik 
sürüş performansı sağlıyor. 
Mercedes-AMG Ltd. CEO’su Tobias Moers “Yeni E43 
4MATIC etkileyici sürüş dinamiklerini yüksek tekno-
lojik verimlilikle birleştiriyor. Biturbo yükleme, motor 
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*Sürüşe hazır durum (yakıt deposu %90 dolu, sürücü ve bagaj olmaksızın); 
** Sürüşe hazır durum (yakıt deposu %90 dolu, sürücü (68 kg) ve bagajla birlikte (7 kg); 
*** Elektronik olarak sınırlandırılmış.

sporlarından ve karakteristik AMG tasarımından aldığı özelliklerle 
kullanıcılarımıza ilk bakışta mesaj veriyor: Yeni E-Sınıfı AMG, son 
teknolojiyle birleştirilmiş saf sürüş performansı sunarak yoğun 
duygular yaşatıyor” diyor.
Mercedes-AMG, E43 4MATIC’teki 6 silindirli motoru güncelleyerek, 
iki adet büyük turboşarj ve gelişmiş yazılım uygulamalarının da yar-
dımıyla gücünü 25 kW (34PS) yükselterek 295 kW (401 PS) düzeyi-
ne taşıyor. 520 Newton metre maksimum tork, halen 2.500/dakika 
seviyesinde bulunuyor. AMG paketi birçok spor otomobile eş değer 
bir performans garantisi veriyor: Yeni AMG E 43 4MATIC durgun 
halden 100 km/saat hıza 4,6 saniyede ulaşıyor, maksimum hız ise 
elektronik olarak 250 km/saate sınırlı.

Teknik bilgiler

Yeni 
Mercedes-AMG
E 43 4MATIC

YENİLİK

YAZI: SIEGFRIED VOGT
Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Teknik Müdür

Mercedes-AMG E 43 4MATIC

Motor V6 Biturbo

Motor Hacmi cc 2996

Motor Gücü 6.100/dakikada 295 kW (401 PS)

Maks. Tork 520 Nm - 2.500-5.000/dakikada

Ortalama yakıt tüketimi 8,3 l/100 km

Ortalama CO2-emisyonu 189 g/km

Etki sınıfı D

Boş ağırlık (DIN/ EG) 1765 kg*/1840 kg** kg*/1840 kg**

Hızlanma 0-100 km/saat 4,6 s

Azami sürat 250 km/h***
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Sportif ve dikkat çekici: dış tasarım
Yeni E 43 4MATIC tasarımıyla AMG marka aidiyetine vurgu yapıyor. 
Ön tampondaki üç adet geniş açıklık, sadece güçlü ve kendinden emin 
duruşun altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda soğutucular için en 
uygun hava akımını da sağlıyor. Dış soğutma boşluklarındaki iki şık 
kanatçık optik görünümü desteklerken, krom kaplamalı elmas ızgara, 
parlak siyah panjur ve AMG yazısı, AMG 43 modelinin karakteristik 
özellerini oluşturuyor. Profil görünümüne 19 inç parlak 5 kollu hafif-
alaşımlı parlak siyaha boyanmış AMG jantlar hakim. Aracın arka tasa-
rımı da karakteristik vurgulara sahip. 4 geçişli görünümüyle, iki adet 
krom egzoz çıkışı arka tasarıma sportif bir estetik katıyor. Arka tampon 
ekindeki difüzör gümüş krom renginde, bagaj kapağındaki standart 
spoyler dudağı ise gövde rengine boyalı.

Kendine özgü detaylarıyla spor vurgu: İç tasarım
E 43 4MATIC iç tasarımı, çok sayıda özgün ayrıntıyla dinamik görü-
nümünü güçlendiriyor. Geliştirilmiş yanal destekler sayesinde sürü-
cü ve öndeki yolcu, süratli sürüşlerde bile spor koltuklarda kendile-
rine güvenli bir yer buluyor. Deri tasarımlı siyah ARTICO/Mikrofaser 
DINAMICA kaplama (opsiyonel olarak napa deri) döşemeler, kırmızı 
dikişleriyle özgünlüğü ön plana çıkartıyor. Koltuk tasarımına uygun 
olarak, kapı orta alanları ve ön paneldeki kırmızı dikişli süslemeler-
le birlikte ARTICO deri görüntüsünde. Şık pedal takımı, siyah tavan 
astarı ve kırmızı emniyet kemerleri ise spor görünümü vurgulayan 
diğer öğeler. Siyah napa deriyle kaplı, zıtlık oluşturan kırmızı dikiş-
lere sahip ve alt tarafı düzleştirilmiş çok fonksiyonlu spor direksiyon 
baskın sürüş tarzına en iyi şekilde uyuyor. AMG gösterge paneli sü-
rüşle ilgili tüm bilgileri dinamik bir sürüş tarzı için ayarlanan yer-
leşimde en iyi şekilde veriyor. Tüp tarzında yuvarlak kadranlar, 11,4 cm 
(4.5 inç) boyutunda çok fonksiyonlu renkli ekran, RACETIMER ve damalı 
bayrak tasarımına sahip 280 km/sa ölçekli gösterge paneli spor otomobil 
ruhunu çağrıştırıyor.

Güçte yüksek, tüketimde düşük: AMG 3 litre V6 çift-turbo motor
Çift turbo beslemeli V6 motor, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi ve 
emisyon salınımıyla güçlü bir performans sergiliyor. 295 kW (401 PS) 
yüksek güç çıkışı için yeni, büyük turbo yükleyiciler ve 1,1 bar artırıl-
mış yükleme basıncı kullanılıyor. Motora yakın şekilde yerleştirilen iki 
turbo yükleyici oldukça hızlı tepkilere sahip. Silindir gömleklerindeki 

NANOSLIDE® kaplaması, Mercedes-Benz'in Formula 1 V6 hibrid turbo 
motorlarında daha da geliştirildi. Özellikle dayanıklı, aşınmaya dirençli 
olan bu kaplama sürtünmeyi de azaltarak verimliliğin artmasına kat-
kıda bulunuyor. Aynı şey yakıt basıncı 200 bara kadar çıkan sprey gü-
dümlü çoklu enjeksiyon için de geçerli. AMG motor, motor kapağındaki 
kırmızı alüminyum kabartmasından tanınabiliyor.

Kısa vites süresi, yüksek etkinlik: 9G-TRONIC 
9G-TRONIC otomatik şanzıman yeni E 43 4MATIC’in ihtiyaçlarına özel-
likle uyumlu. AMG geliştiricileri özel bir yazılım uygulamasıyla 9 ileri 
şanzımanın vites geçiş süresini kısaltmayı başardılar. Çoklu geri vites, 
ara hızlanmaları artırırken, sürüş programındaki “Sport” ve “Sport Plus” 
ara gaz fonksiyonları daha duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, 
önceden tanımlanan ateşleme müdahalesi Eco ve Comfort modlarından 
daha hızlı vites değişimine olanak tanıyor. Orta konsolda bulunan buton 
üzerinden “Manuel” mod da seçilebiliyor. Vites geçişleri seçilen şanzı-
man moduna göre değişiyor ve direksiyonda bulunan devre anahtarı ile 
yapılabiliyor. Dahası, motor devri limitlerine ulaştığında şanzıman seçi-
len viteste kalıyor ve otomatik olarak vites yükselmiyor.

Daha fazla çeviklik: AIR BODY CONTROL temelli spor süspansiyon 
Fazladan çeviklik sağlamak, daha nötr viraj alma davranışı ve süratli kul-
lanımlarda daha yüksek çekiş gücü için Affalterbach’taki mühendisler 
çok odacıklı havalı süspansiyon AIR BODY CONTROL sistemini geliştirdi-
ler.  Bu sistem “Comfort”, “Sport”, “Sport Plus” aşamalarında kullanıcıla-
ra süspansiyon sertliğini üç kademe olarak ayarlama imkanı tanıyarak; 
kusursuz yol konforu ve sürüş dinamiği sunuyor. Dört bağlantılı ön aks, 
özel direksiyon mafsalları ve taşıma dayanakları ile donatılmasıyla tüm 
bileşenler sağlamlık açısından optimize ediliyor. Ön aks ve çok bağlantılı 
arka aks üzerinde daha negatif bir kamber, yanal dinamikleri geliştirir. 
Her iki aksta da esnek kinematik güçlendirilmesiyle alınan önlemler, çe-
vikliği artırarak dinamikleri üst seviyeye taşıyor.

Arka tekerlek tahriki ve çeviklik: Dört çeker AMG performansı 
4MATIC
AMG Performance 4MATIC serisinde standart olarak ön aksta 
yüzde 31 ve arka aksta yüzde 69 tork dağılım oranına sahip. Bu 
konfigürasyon daha fazla sürüş dinamiği ve daha yüksek çapraz 
hızlanma ve hızlanma anında daha iyi bir çekiş gücü sağlıyor. Dört 

YENİLİK
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Doğrudan ve belirgin geri bildirim: Sport-Parametre yönetimi
Hıza duyarlı spor direksiyonu, E 43 4MATIC'de değişken bir orana sahip. 
Direksiyon sistemi kusursuzluğu ve hassas geri bildirimiyle öne çıkıyor. 
Kullanıcılar direksiyon gücü desteğini “Comfort” ya da “Sport” olarak seçe-
biliyor. İlgili özellik, seçilen DYNAMIC SELECT sürüş moduna bağlı olarak 
otomatik olarak kontrol edilip, bireysel modda kişiselleştirilebiliyor. Manu-
el tork “Sport” modunda artarak sürüş koşulları hakkında daha fazla geri 
bildirim sağlıyor. İçten havalandırmalı kompozit fren diskleri ile büyük fren 
sistemi sedanın güvenli ve hızlı bir şekilde yavaşlamasını sağlıyor. Ön aksta 
360 x 36 mm boyutlarında 4 pistonlu sabit kaliperler ve AMG yazılı fren 
diskleri, arka aksta 360 x 26 mm büyüklüğünde 1 pistonlu kaliperli fren 
diskleri bulunuyor.

Spor vurgulu özel donanım
Opsiyonel özellikler de E 43 4MATIC’in sportif karakterini vurgulu-
yor. Bu özellikler artırılmış yan tutmalı AMG koltuklarından napa deri 
döşemeye, çift renk tasarımından 20 inç jantlara kadar uzanıyor. Yeni 
Mercedes-AMG E 43 4MATIC New York Uluslararası Otomobil Fua-
rında, 2016 Mart ayında görücüye çıktı, satış 20 Haziran tarihinde 
başladı, Eylül 2016’da ise pazar lansmanı yapıldı. 

tekerlekten çekişin 9G-TRONIC otomatik vites bağlantısında bir ta-
sarım değişikliğine gidilerek dört çeker transfer dişli kutusu kendi 
sistemi olarak 9G TRONIC’e bağlandı. Önceki nesillerde bu transfer 
dişlisi 7G-TRONIC PLUS’a entegre edilmişti. Bu yeni çözüm, mo-
dellere göre tork dağılımında değişiklik yapmayı kolaylaştırarak 
her model serisine daha fazla bireysel karakteristik sağlanmasına 
imkan veriyor. Ayrıca yeni sistem, arttırılmış verimlilik, azaltılmış 
sürtünme ve daha düşük ağırlığıyla öncekine göre daha etkili. Kom-
pakt boyutlar ise sistemin yolcu veya yük kısmında herhangi bir 
hacim kısıtlamasına sebep olmayacağı anlamına geliyor.

Parmak ucundaki özellikler: AMG DYNAMIC SELECT
"Eco", "Comfort", "Sport", "Sport Plus" ve "Individual" olmak üzere 5 
adet DYNAMIC SELECT sürüş moduyla E 43 4MATIC Coupe’nin özel-
likleri tek bir dokunuşla değiştirilebiliyor. Seçim yelpazesi verimli 
ve konforlu sürüşten aşırı sportif sürüşe kadar uzanıyor. Bu sürüş 
modları motorun tepkisi, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi 
önemli parametreleri değiştirme imkanı sunuyor. DYNAMIC SELECT 
sürüş modlarından bağımsız olarak, direksiyon simidi vites değiştir-
me kürekleri üzerinden geçiş M" tuşu ile doğrudan manuel moda ge-
çilebiliyor. Aynı şekilde süspansiyon ayarlarında da seçim yapılabi-
liyor. DYNAMIC SELECT “Sport” ve “Sport Plus” sürüş modları yeni 
E 43 4MATIC’te belirgin şekilde sürüş dinamiğine uyarlanıyor. Doğ-
rudan ayarlı çevik gaz pedalı çizgisi ve süresi kısaltılmış devre za-
manlı duyarlı devre sistemleri, ara gaz fonksiyonu ve silindir kısma 
sistemi bu yapılandırmada pay sahibi. Artırılmış boşta çalıştırma 
motor devir sayısı, hızlı kalkışa ve hızlanmaya imkan veriyor. Di-
ğer taraftan ECO çalıştırma-kapama ve seyir fonksiyonu etkinliği 
artırırken, yakıt tüketimini de azaltıyor: Kullanıcı 60-160 km/saat 
aralığında ayağını gaz pedalından çektiğinde, debriyaj açılarak mo-
tor aktarma organlarına bağlanıyor. Elektronik aksam motor hızını 
rölanti seviyesine getirirken, sürüş direnci de motorun kompresyon 
ve sürtünme gücü oranında azalıyor. 

YENİLİK
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Bir jeologu en çok etkileyecek şey, 
kaya tabakasının katmanlarına bakması 
ve belki de bir fosile rastlamasıdır diyor 

NASA Mars'tan gelen bu bu fotoğrafın açıklamasında. 
Bense bir tabloya bakar gibi seyrediyorum. 

Ya siz ?
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anırım her çocuğun ilk okuduğu, baktığı ve etkilendiği bir 
kitap vardır. Ben tam okumayı sökmeden, resimlerine bak-
tığım, büyük tabloid boyda basılmış TIMES’ın Dünya Atla-
sı’ndaki dünyanın oluşumunu, güneş sistemini, gezegenleri 

anlatan sayfaları hatırlıyorum. Uzay boşluğunun gece mavisinden 
siyaha doğru degrade basılmış arka planı, beni adeta içine çeker ve 
gezegenler arasında yolculuğa çıkarırdı. Benim bu hayalleri kurduğum 
yıllar çok geride kalmadan Uzay gemisi Apollo 11 ile Neil Armstrong 
ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de Ay yüzeyine iniş 
yapan ilk insanlar oldu. 1865 yılında Jules Verne’nin yazdığı Ay’a Seya-
hat romanı gerçek olmuştu.

Bilim adamları dünya dışı yaşam konusunda uzun yıllardır çalışıyor 
olmalarına rağmen, aya ayak basmak gibi çok önemli adımlar dışında 
toplumun gündeminde birinci sırayı pek de fazla işgal edemediler. Bi-
raz da başarısız bilim kurgu filmlerinin sulandırması ile sanki hayal 
ötesi konular gibi, çok da ciddiye alınmadı. 

Bizler, kendimizin, ailemizin geleceği için dertlenirken, aslında üze-
rinde yaşayan tüm canlılarla birlikte, hepimize yaşam şansı veren 
dünyamızın kırılgan olabileceğini nedense hiç aklımıza getirmiyoruz. 
Oysa bilim adamları her tür riski göz önünde tutarak tehlike halinde in-
sanlığı nasıl kurtarırız diye çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz nokta bilim 
kurgu değil. Gerçek!

Dünya artık insanlığa dar geliyor.

YAZI: BİLGİN ASURLU
FOTOĞRAFLAR: NASA ARŞİVİ

S

Bir jeologu en çok etkileyecek şey, 
kaya tabakasının katmanlarına bakması 
ve belki de bir fosile rastlamasıdır diyor 

NASA Mars'tan gelen bu bu fotoğrafın açıklamasında. 
Bense bir tabloya bakar gibi seyrediyorum. 

Ya siz ?
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DÜNYAYA BAĞIMLI
Bugünden 2020 ortalarına

2024'e kadar Uluslararası Uzay
istasyonu operasyonları

Alçak dünya yörüngesinin ticari 
gelişimi

Derin uzay sistemlerinin 
geliştirilmesi, yaşam desteği 
ve insan sağlığı.

DENEY ALANI
2018 - 2030

Ay ve dünya yörüngesinde düzenli 
görevler ve uzay yürüyüşleri

Uzay yerleşimi ve yıl boyu 
sürecek Mars görevine hazır olma 
durumunun doğrulanması.

Astroid kaya parçası örneklemesi
ile robot ve insan entegre 
çalışmalarının demonstrasyonu.  

DÜNYADAN BAĞIMSIZ OLARAK
Şimdiden başlayarak 2030 ve ötesi.

Bilimsel görevler Mars'a 
ulaşmanın yolunu açıyor.

Giriş, alçalma, iniş ve kendi 
bünyesinde kaynak kullanımı  
denemeleri.

2020'lerin sonlarına doğru örnek 
alarak robotlu gidiş-dönüş 
provası yapmak.

2030 başlarında Mars yörüngesine 
insan gönderilmesi.

Astronotlar ile bilim insanları 
dünyada ve Uluslararası Uzay 
İstasyonu'nda, 2030'da Mars'a 
gönderecekleri ilk insanlar
için aralıksız çalışıyorlar. 

Mengerler Lifestyle 37

Bu yazı hazırlanırken, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme ikmali yapacak olan 
Japon altıncı kargo aracı Kounotori HTV-6, üç gün önce 
Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalanmış ve 14 Aralık saat 06:00'da 
Uzay İstasyonu'na bağlanmak üzere yörüngede ilerliyordu.
İstasyonda kalan astronotlar ise 24 saatlik bir dünya günü içerisinde 6 defa 
güneşin doğup battığını izleyerek buluşma anı için hazırlıklarını yapıyorlardı.
Nasa'nın web sitesinde bunun gibi tarihi anları canlı izleyebilirsiniz.

Dünya dışında 
Dünya için
INTERNATIONAL SPACE STATION
OFF THE EARTH - FOR THE EARTH
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NASA'nın web sitesine girenler 
orijinali İngilizce olarak hazırlanmış 

herkese açık davetin yapıldığı posteri görebilirler.

National Geographic'in popüler olan Mars dizisini 
izlerken gerçekleri de yetkili ağızlardan izliyoruz.

Bilim kurgu filmleri, yerini docudrama (yarı belgesel) denilen gerçek 
olaylara dayalı dramatize televizyon dizilerine bıraktı. 

National Ge ographic’te yönetmen Everardo Gout’un, Stephen Petranek’in 
“Mars’ta Nasıl Yaşarız?”romanından uyarladığı bu dizide, neresi belge-
sel, neresi dramatize edilmiş kurgu anlatım, karıştırır hale geliyoruz.

Dizide zaman zaman karşımıza Barack Obama çıkıyor ve Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nda deneysel bir çalışma için ikiz kardeşi Mark dün-
yada kalırken, kendisi istasyonda bir yıl yaşamak üzere gemiye giden 
Scott Kelly’e şans diliyor. Scott Kelly’nin hakikaten şansa ihtiyacı var. 
Çünkü bir yıl boyunca uzayda geçireceği süre içerisinde, bizlerin rönt-
gen çekilirken maruz kaldığımız radyasyonun çok daha fazlasına ma-
ruz kalacak. Yer çekimsiz ortamda vücudunun formu değişecek. Dün-
yada kalan tek yumurta ikizi kardeşi ile kıyaslamalı mükemmel bir 
deneye şans yaratan bu kahraman astronot, dizi içine entegre edilmiş, 
kızının dünyadan onunla konuştuğu sahnelerde, insanlığın geleceği 
için yapılacak fedakarlıklara bilim insanlarının ailelerinin de katılma-
sı gerektiğini gösteriyor.

Kahramanlar sadece Amerika’dan çıkmıyor tabii ki. Adı üzerinde Ulus-
lararası Uzay İstasyonu. Dünyanın bilim adamları, ırk, dil, cinsiyet far-
kı gözetmeksizin, birlikte hepimizin geleceği için çalışıyorlar.

Bir an durun şöyle bir düşünün, insanoğlu yüz binlerce yıldır dünya 
denilen bu gezegen üzerinde yaşamını sürdürüyor. Ancak bilim öyle 
bir şey ki, bilgi öğrenildikçe ve birbirine eklendikçe, gerçekten ışık 
hızında ilerlemeyi mümkün kılıyor. 

Daha Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin’in uzayda attığı adımdan sadece 
70 yıl sonra, güneş sistemimizdeki bir başka gezegende koloni kurmak 
üzere milyarlarca dolar harcar vaziyete geldik. Ülkelerin ayırdıkları 
bütçeler dışında servetlerini bu alanda yatırımlara ayıran girişimciler 
de yarışta yerlerini almaya başladılar.

Bizler National Geographic’in Mars dizisi sayesinde evimizin sıcak 
ortamında, belki de bir yandan cips yiyerek, insanlığın çok yakında 
atmayı hayal ettiği büyük adımları takip ediyoruz.  

Dünya değişiyor, artık 2012 yılında Mars’ın Gale Krateri’ne indirilen 
Curiosity’nin, 2014’te Mars’ın yörüngesine oturtulan Hindistan’ın 
uzay gemisi Mangalyaan’ın fotoğraflarından gelen bilgiler değerlendi-
rilirken, İran Uzay Ajansı, Nasa ile iş birliğine hazır olduğunu duyu-
ruyor.

Türkiye'nin uyduları; Göktürk-2, 2012 ve Göktürk-1 ise  2016 yılların-
da dünya etrafında yörüngedeki yerlerini aldılar. 

Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi;

İstikbal Göklerdedir! 

MARS 2030
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lkemizde otomobil finansmanın-
da döviz banka kredisi kullanı-
mı kanunlar ile sınırlanmışken, 
döviz kira bedelleri ile araç ki-
ralama otomobil finansmanında 
en çok tercih edilen yöntem-

lerden biri haline geldi. Döviz bedelli araç 
kiralamasının temelinde; sistemin yurt dışı 
kökenli olması ve ülkemizde bu şekilde uy-
gulanmaya başlanması önemli etkenlerden 
birisidir. Döviz faiz oranlarının daha düşük 
olması da döviz kira bedellerinin Türk Lirası 
fiyat karşılıklarına oranla daha düşük seyret-
mesine imkan tanımıştır. Fakat döviz trendi-
nin artışa geçtiği dönemlerde Türk Lirası 
baz alınarak gelir sağlayan firmaların hesap-
ları ilk tablodan farklı olabilmektedir. Doğru 
para birimi üzerinden kiralama işlemini yap-
mak ve doğru finansal tercihleri yapmak için 
uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

1 – Farklı Para Birimleri Üzerinden İlk 
Fiyat Tekliflerini Almak: 
Kiralama işleminin tedariği aşamasında mut-
laka Türk Lirası ve döviz cinsinden teklifler 
alıp kıyaslar yapmak ve tercihi buna göre 
oluşturmak daha doğru kararlar alınmasına 

yardımcı olacaktır. Faiz oranlarındaki farka 
rağmen Türk Lirası üzerinden kiralama tek-
lifleri vade seçeneklerine göre daha düşük 
farklara sebep olabilmektedir. Kazancı Türk 
Lirası olan firmalar için bu yönlü tercih daha 
verimli bir alım tercihi olabilecektir. Genel 
eğilimin döviz cinsinden kiralama yönlü ol-
ması, ya da çapraz kurdaki görüntünün psi-
kolojik etkisi kiralamayı dövize yönlendirse 
de daha verimli bir analiz yapma imkanı 
olacaktır.

2 – Döviz Artış Dönemlerinde Kiralama 
Firması İle İrtibat Sağlamak: Döviz kuru 
artış trendinde ve bunu sürdürüyorken, ki-
ralama firması ile irtibata geçilerek olası 
çözümler konusunda bir anlaşma sağlanabil-
mektedir. Kiralama firması ilgili otomobilin 
analizlerine göre otomobili yeni döviz kuru-
na göre ayarlanmış ve artık payda etkisi ge-
reği daha düşük bedele gelen aynı otomobil 
ile değiştirebilir ya da alternatif çözümler su-
nabilir. Ortak bir çalışma daha iyi bir sonuca 
ulaşılmasına imkan tanıyacaktır.

3 – Peşin Kiralama Modellerine Yönelmek: 
Toplam vadedeki kira bedellerinin tama-
mının baştan peşinen ödenmesi demektir. 

Bu işlem başlangıçta kiralamanın sağladığı 
taksitlendirme avantajını ortadan kaldırıyor 
gibi görünse de sağladığı imkanlar nedeniy-
le daha verimlidir. Elbette ki peşin kirala-
ma modeli için firmanın uygun likite sahip 
olması gereklidir. Tamamı peşin ödemeli 
modellerde kredi kartına taksit seçeneği 
sağlanması aslında yeniden bir vadelendir-
me imkanı da tanımaktadır. Özellikle 12 ay 
vadeli kiralamalarda kredi kartı taksit seçe-
nekleri sayesinde hem peşin indirimleri dev-
reye girmekte hem de likit etkilenme oranı 
azalmaktadır. Peşin kiralama modellerinin 
avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

3–a) Ek İndirim İmkanı: 
Peşin kiralama kira bedelleri, vadeli kirala-
ma bedellerine göre daha düşüktür. Bunun 
sebebi vadelendirme faiz farklarının iptali ve 
tahsilat risk maliyetlerinin kiralama bedel-
lerinden düşülmesidir. Böylece firma piyasa 
faiz oranlarının getirisinin de üzerinde ek 
bir indirimden faydalanmış olacaktır.

3–b) KDV Bedeli Tek Seferde İndirimi: 
Peşin kiralama bedelinde tek fatura teslim 
edildiğinden toplam kiranın KDV bedelinin 
tamamı tek seferde ve peşinen indirim yapı-

Ü
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YAZI: AYNUR ÇELTİK KESENCİ
Mengerler Kiralama Müdürü

Kurlar 
artıyor, 

kiralama 
ne 

yapıyor?

Süper Lig’in güçlü takımlarından Medipol Başakşehir’de 
oynayan milli kalecimiz Volkan Babacan da Mengerler’i 
tercih etti.Geçtiğimiz günlerde Mercedes-Benz G 350 d 

aracını Etiler Showroom Satış Müdürümüz 
Bülent Özgen’den teslim alan Volkan Babacan’a 

keyifli sürüşler diliyoruz. 

labilecektir. Vergi Kanunlarının Dönemsellik 
İlkesine de uyumlu olan bu işlem paranın 
zaman değeri açısından önemli bir avantaja 
imkan tanıyacaktır.

3–c) Kur Farkından Sakınma: 
Döviz cinsinden anlaşılan ve peşin ödenen 
kira bedelleri mevcut kur üzerinden ödendi-
ğinden, kurun ileri vadelerdeki artış olum-
suzluklarının önüne geçecek ve ilgili günün 
kuruna sabitleme sağlayacaktır.

3–d) Ek Vadelendirme İmkanı: 
Kiralama firmaları peşin ödeme modellerini 
anlaşmalı kredi kartlarına taksit imkanları 
ile desteklemektedir. Taksit imkanları kira-
lama ödemesine yeniden bir esneklik imkanı 
sağlamaktadır. 

İster döviz ister yerli para birimi ile anla-
şılsın piyasa hareketlerine göre kiralama 
tercihleri finansal çözümler çerçevesinde de-
ğerlendirilip, iyi bir danışmanlık desteği ile 
yönlendirildiğinde daha iyi yönetilebilir ve 
verimli hale getirilebilir bir modeldir. Doğru 
yönetim adına yukarıdaki tavsiyeler, uygun 
çözümlere ulaşmak konusunda oldukça yar-
dımcı olacaktır.

Mercedes-Benz markasına Anadolu yakasında hizmet veren 
iki servis noktamızı, siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet 

sunmak adına tek lokasyonda birleştiriyoruz. 01 Ocak 2017 
itibariyle, Ataşehir şubemizdeki Mercedes-Benz servis noktamız, 

Bostancı şubemizde hizmet vermeye devam edecektir.



MengerlerLifestyle42

Günlük yaşamın sınırlarının 
pek çok alanda devlet tarafından çizildiği, 

baskıcı bir rejim var İran’da. 
Ama bu kapalı dünyanın içinde, 

çok sürprizli bir biçimde 
hareketli, yaşamdan keyif almaktan 

asla geri kalmayan 
bir toplum yaşıyor.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA EKŞİGİL

Yurt dışı seyahatlerinde Londra, Paris, Roma 
gibi ünlü Batı kentleri ilk akla gelen hedefler 
oluyor. Bu eğilim giderek değişse de genellik-
le Doğu’daki komşularımızla, Batı’dakilerle 
olduğu kadar haşır neşir değiliz. Ama özellik-
le İran gezileri son yıllarda bu yaklaşımı de-
ğiştirmeye aday. Dağlardan çöllere, değişken 
ve zengin bir coğrafi yapıya sahip olan İran, 
dünyanın 18. büyük ülkesi. Adının kökeni 
Sanskritçe Aryan sözcüğünden geliyor. İngi-
lizce derdinizi anlatmak çoğunlukla mümkün, 
ama yabancı bir dil bilmeseniz bile Azeri nü-
fusu nedeniyle yüzde 40’ı Türkçe konuşan bu 
ülkede birileri mutlaka halinizden anlıyor. 
Zaten bir turistin sevildiğini/istendiğini en 

İsfahan'ın Ermeni mahallesindeki Sharbat Khane, 
nefis dondurma ve şerbetleri kadar göz alıcı tavanı ve dekorasyonuyla da ziyareti hak ediyor.

Çok renkli, 
çok farklı 
bir ülke 
İRAN...
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çok hissedeceği ülkelerin başında sanıyorum İran gelir. Kapalı yapısı 
nedeniyle dış dünyaya hasret olan İran’da her yabancı, dünyanın geri 
kalanıyla bir bağ gibi karşılanıyor. Özellikle gençler her yerde sizinle 
konuşmak, birlikte fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturuyorlar. 

İran’ın binlerce yıllık tarihinin hakkında en çok bilgiye sahip olunan 
dönemi Safevî Hanedanı’ndan Şah İsmail’in 1500’lerde kurduğu ilk Şiî 
İslâm devletiyle başlıyor. Türk hanedanların uzun yıllar damga vurdu-
ğu İran’da Safevîleri Afşar, Zend ve Kaçar hanedanları izliyor ve gö-
receğiniz çarpıcı yapıların çoğu da Kaçar döneminin eserleri. 1925’te 
İngiliz destekli Pehlevi hanedanının İran’ın başına geçişi, 1979 yılında, 
ülkenin gidişatını ters yüz eden İran İslam Devrimi ile son buluyor. 
Sonrası bugünkü, günlük yaşamın sınırlarının pek çok alanda devlet 
tarafından çizildiği baskıcı bir rejim. Ama bu kapalı dünyanın içinde, 
çok sürprizli bir biçimde hareketli, yaşamdan keyif almaktan asla geri 
kalmayan bir toplum yaşıyor. İran’ın nazik, yardımsever, ince ruhlu 
insanları ve olağanüstü kültürel geçmişi, bu ülkeye yapılacak bir seya-
hati unutulmaz anılarla doldurmayı ve hakkındaki çok da net olmayan 
fikirleri değiştirmeyi de garantiliyor.

İran’ın bütün çekim merkezlerini görmek yaklaşık bir aylık bir seya-

hat gerektiriyor. Ben 10 gün kalabildiğim bu ülkede, iyi çizilmiş bir 
rotayla doyurucu bir gezi yapabildim. Tahran’a uçtuk ve orada bizi kar-
şılayan otobüsle İsfahan ve Yezd üzerinden Şiraz’a kadar gidip, oradan 
da uçakla geri döndük. Grup halinde gidenlerin yanlarına bir İranlı 
rehber alma zorunluluğu var. Biz hem bilgisi hem de kişiliğiyle bizi 
çok etkileyen rehberimiz Shadi Ghanji’den çok memnun kaldık. Tebriz, 
Meşhed, Hazar kıyıları ve güneydeki sahiller rotamızın dışında kaldı. 
Eğer bu ülkede tek bir yere gidebilecek olsaydım, kuşkusuz İsfahan’ı 
görmeyi seçerdim. Doğu’nun Floransası diyebileceğim bu kent, seya-
hatinizi planlarken en uzun süreyi ayırmanız gereken şehir. Ama yola 
Tahran’dan çıktık, oradan başlayalım. 

Tahran dünyanın en zarif yapılarıyla en bakımsız ve çirkin binalarının 
sırt sırta yükseldiği, trafikten yaka silkeceğiniz büyük ve sevimsiz bir 
şehir. Ama o kaosun içinde de yine ilgi çekici, etkileyici yerler var.  
Devlet törenlerinde kullanılan Gülistan Sarayı ve bahçesi bunlardan 
biri. Halı müzesi de, İran’ın ünü dünyanın dört bucağında bilinen ha-
lılarının en nadide örneklerini görebileceğiniz, ilginç bir müze, ama 
bence Tahran’ın ağır topu mücevher müzesi. Asla, ‘ben mücevhere ilgi 
duymam’ deyip es geçmeyin, bu kadar değerli taşı ve böylesine ince 
bir işçiliği başka bir yerde bulmak mümkün değil. Merkez bankasının 

İRAN

İranlı tur rehberi Shadi Ghanji, ülkesini çok iyi tanıyan 
bir sanat tarihçi ve değme seyyahlara taş çıkartacak bir gezgin.

Yezd'in ufak çarşısı Alexander Prison'da bazı mağazalar
 İran'da karşınıza çıkacak en güzel ipek şal ve giysileri satıyorlar.



MengerlerLifestyle44

içindeki bu müzeye giriş ve çıkışlar inanılmaz 
sıkılıkta bir kontrol ile gerçekleşiyor. Burası 
İran’ın hazine dairesi ve değerli taşları ülke 
dışına çıkarmak yasak olduğu için Van Cleef 
and Arpels gibi ünlü mücevher tasarım firma-
ları kraliyet taçlarını, asalarını gelip burada 
tasarlamışlar. Rehberimiz, ‘Örneğin Farah 
Diba bir devlet resepsiyonunda buradan bir 
yüzük takacaksa, talebi beş ayrı imzadan 
geçerdi ve ertesi gün de yüzük hemen yerine 
geri konurdu’, diye anlatıyor buradaki dene-
timin sıkılığını. Birbirinden çarpıcı yüzlerce 
parçanın içinde, çoğumuzu en çok kıtaları 
yakuttan ve denizleri zümrütten kocaman 
bir küre etkiliyor. Önerim hanımların buraya 
giderken hiçbir takı takmamaları zira Bulgari 
gerdanlıkla bile gitseniz, çıktığınızda takınız 
gözünüze pek zavallı görünecek. Tahran’da 
öğle yemeği için çarşı içindeki Sharaf El Islam, 
klasik İran yemeklerini tatmak için ideal, fabri-
ka gibi çalışan bir lokanta. Bu ilk yemek, aynı 
zamanda 10 gün boyunca yiyeceğiniz diğer pi-
lav ve etlerin de ilkini tadacağınız öğün. Evet, 
ana menü yüzde doksan bir kebap ve bir pilav-
dan oluşacak. Ama muhtemelen hayatınızın 
en nefis etlerini ve pilavlarını da burada yiye-
ceksiniz. Arada bir karşınıza çıkacak meze ve 
yemeklerdeki sebzeler hep aşırı pişmiş olaca-
ğı için, sebze ihtiyacını salatalarla gidermek 
daha akıllıca oluyor. Sarımsaklısından nane-
lisine envai çeşit ayran (dugh) ise, zaten su 
ve şekerli, alkolsüz, berbat biralarının dışında 
hemen hemen tek içecek seçeneğiniz. Akşam 
yemeğinde otantik ve ilginç bir mekanı tercih 
edenler için Baghe Saba, daha şık bir deneyim 
yaşamak isteyenler için ise Divan öne çıkıyor. 
Tahran kahvelerini merak edenlere –ki kahve 
değil hep çay içiyorlar- entelektüellerin, şair-
lerin durağı eski bir kahve olan Naderi, avlulu, 
sempatik kahveleri Nazdik ve Modern Sanat 
Müzesi’nin içindeki modern kahve önerilebi-
lir. Tatlı kurabiyeleri, pul inceliğinde şeker-
leri ve kos helvalarıyla ünlü bir ülke burası. 
Küçük tatlı kurabiyeler için şirin sözcüğünü 
kullanıyorlar. Nohut unuyla yapılan ve ağızda 
dağılan yonca yaprağı formundaki Nokhodchi, 
‘shirini’lerin en ünlüsü. 

Tahran’dan İsfahan’a doğru yola çıkınca 
Kaşhan’da mola verip saray misali eski evleri-
ni gezmek ve buğday çimi, tereyağ ve fıstıkla 
yaptıkları kurabiyeleri Sohan’ı tatmak lazım. 

Narencistan Müzesi'nden bir detay...Narencistan Müzesi'nden bir detay...
Mengerler Lifestyle 45

Khan-e Tabatabaei buradaki yapıların en etki-
leyici olanlarından biri. Ufak bir kasaba olan 
Abyaneh de görülmeye değer ilginç yerleşim-
lerden. Akşama doğru İsfahan’a varacaksınız. 
Kentin en güzel oteli Abbasi, ama merkezin 
biraz dışında kalıyor. Kowsar ise pek zevkli 
bir mekan olmasa da Siesopol manzarasına 
hakim ve yürüyerek ulaşıma uygun konumuy-
la daha cazip. İsfahan’da hayat ya olağanüstü 
meydanı Nakş-ı Cihan (İmam Meydanı) ya 
da Siesopol köprüsünün üzerinde yaşanıyor. 
Safevîler zamanında, İmam Abbas'ın başlat-
tığı imar hareketinin sonucu bugün Unesco 
Dünya Mirası listesinde bir meydan. İran'a 
gelen az sayıdaki turistin ilk ziyaret ettiği yer-
lerden. Büyüklüğü Tiananmen ile yarışan, et-
rafında bakmaya doyulmayacak yapılar barın-
dıran meydan aynı zamanda İsfahanlıların son 
derece hareketli sosyal hayatının da merkezi. 
Meydanı çevreleyen dükkanlar turistik eşya-
lar satıyor. Bir ucunda büyük, eski bir kapa-
lıçarşı, etrafında İmam Camii, Şeyh Lütfullah 
Camii ve Ali Gapu Sarayı gibi önemli yapılar 
var. Çimenlerinde günün her saatinde –etrafta 
hiç çöp bırakmadan- piknik yapılıyor. Yan so-
kaklarından birindeki çayhane Azadegan da 
tavanlarından duvarlarına tıklım tıklım eski 
eşyalarıyla –istediğinizi satın alabilirsiniz- ha-
yatta görüp görebileceğiniz en ilginç çayhane 
olmaya aday. Bastani ve Shahrzah ise bu kent-
te şöhretlerini hak eden lokantalar. 

İRAN

Yezd'in en etkileyici yapısı İmam Camii'sinden bir köşe...

Bugün tüm alkollü içkilerin 
yasak olduğu İran'da, yüzyıllar öncesinden kalan
tüm resimlerde 'mey' şişelerini görmek mümkün.

Pembe Camii de denen 
Nasir-el Mülk, Şiraz'ın en çarpıcı yapılarından biri. 

Özellikle sabah saatlerinde giderseniz,
vitraylardan süzülen ışıkları seyretmeye doyum olmuyor.

İsfahan'da, Nakş-ı Cihan Meydanı'nda 
olduğu kadar meydanı çevreleyen yan sokaklarda da 

birbirinden güzel yapılarla karşılaşacaksınız.
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İRAN

İsfahan aynı zamanda yürümeye doyamayacağınız güzel parklar ve 
köprülerle bezeli bir şehir. Zayendeh nehrinin üzerindeki köprülerin 
en göz alıcısı 33 kemerli anlamına gelen Siesopol. Gece ayrı, gündüz 
ayrı güzel. Kemerlerinin altında şarkı söyleyen, şiir okuyan İranlılar, 
üzerinde piyasaya çıkanlar köprüye de İsfahan’a da ayrı bir hayat ka-
tıyor. Kentin görmeden geçilmeyecek bir diğer yapısı ise Çehel Sütun 
Sarayı. Safevi Şahı 1. Abbas’ın yaptırdığı sarayın 20 ahşap sütunu, 
önündeki havuza yansıyarak 40 Sütunlu Saray anlamındaki adını ve-
riyor. Tavanlarındaki kesme aynalar ise İran’da çinilerden sonraki en 
önemli dekorasyon malzemeleri ve bazı mekanlardaki yoğunluklarıyla 
gözünüzü alacak parlaklıkta bir pırıltı yaratıyorlar. Ermeni mahallesin-
deki kilise ve müze de vakit ayırmak gereken yerlerden. Aynı semtteki 
Sharbat Khane, şerbetleri kadar dondurmalarıyla da ünlü. Sirkeli ballı 
şerbetleri Sekanjabin ve kaymaklı, safranlı, fıstıklı bir dondurma olan 
Haft Maghz denemeye değer lezzetler.

Yezd yolunda Meybod’a uğrayıp Nain kalesini ve en az kale kadar et-
kileyici olan kentin buz deposunu ziyaret edebilirsiniz. Dünyanın ya-
şayan en eski kentlerinden biri olan Yezd bir çöl şehri. Dar sokakları, 
ilginç binaları ve yüzlerce yıldır kullanılan, doğal serinletme sistemi 
olan badgirleriyle Unesco korumasında. Yapıların üzerindeki havalan-
dırma bacaları ve bir yeraltı sistemiyle mahzenlerindeki havuza dolan 
su arasında oluşan akım, dünyanın ilk soğutma sistemlerinden birini 
oluşturuyor. Küçük ama şık mağazaların olduğu çarşısı, ilginç kahve-
haneleriyle çok çekici bir kent burası. Bir zamanlar İran’da çok önemli 
bir varlığı olan Zerdüştlerin Kutsal Ateş Tapınağı ve toprağı, suyu kir-
letmemek için bir tepeye bırakıp kuşlara yem ettikleri ölülerinin doğal 
mezarı olan Sessizlik Kuleleri de Yezd’deki görülecek yerlerden. Amir 
Çakmak Külliyesi ile Cami Mescid de vaktiniz kalırsa ziyaret etmeye 
değecek iki ilginç mekan.

Şiraz yolunun çekim merkezi Persepolis. Pers uygarlığının başlıca 
eserlerinden biri olan bu antik kenti, iyi bir rehberle gezip çarpıcı ka-
bartmalarının ve saray kalıntılarının hikayelerini dinlemek, gördükle-
rinizi anlamlandırabilmek açısından çok önemli. Şairler kenti Şiraz ise 
İranlıların kültürlerine sıkı sıkıya sahip çıkıp yaşattığı bir yer. Hafız’ın 
Sadi’nin, Hacı Kirmani’nin şehri olan Şiraz’da yediden yetmişe herkes 
bu şairlerin bahçeler içindeki mezarlarını ziyaret ediyor, şiirlerini oku-
yor. Kerim Han Kalesi’nin eteklerindeki zengin çarşısı, Saray-ı Müşir 
bedesteni, muhteşem sütunlarıyla Vekil Camii ve çok etkileyici birer 
sivil mimari örneği olan Narencistanlar bu ülkeye veda etmeden ziyaret 
edilecek diğer yerler. Şah-e Çerağ türbesi ise bütün seyahatin kadınlar 
için çador giymeyi gerektiren ve kadınlarla erkeklerin ayrı bölümlere 
alındığı tek yapısı. İçerideki zengin ayna işçiliği ne sözle, hatta ne de 
görüntüyle aktarılabilecek gibi değil. Bu kentte de klasik bir mekanda 
yemek yemeyi tercih edecekler için Baghe Raaz Restaurant’ı, modern 
ve moda bir yeri görmek isteyenler için ise Şiraz’ın Reina’sı sayılabile-
cek Haft Khan Restaurant Complex’i öneririm. Son kebap ve pilavları-
nızın tadını burada çıkarın. O sırada kendinizi aynı yemeklerden sıkıl-
mış ve yorulmuş hissetseniz de, emin olun eve dönünce özleyeceksiniz. 
Hem yemekleri, hem de İran’ı.

İRAN

İsfahan'da 
Çehel Sütun Sarayı'nın 
tavanlarından detay...

Şiraz'da 
Narencistan Müzesi'nin

 tavan süslemeleri...

Yezd'de eski evlerin 
kapısında tokmaklar 
erkek ve kadın için 
farklı ses veriyor.

Nasir-el Mülk'ün pembe çinilerle bezeli duvarlarından...Nasir-el Mülk'ün pembe çinilerle bezeli duvarlarından...

Şiraz’da Narencistan Müzesi'nin odalarından bahçeye bakış...
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İstanbul’un en köklü kütüphanelerinden Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yürütülen renovasyon çalışmaları 

geçtiğimiz yaz tamamlanarak, araştırmacılar, yazarlar ve kitapseverlerin 
beğenisine sunulmuştu. Tabanlıoğlu Mimarlık bu projeyle, 

Dünya Mimarlık Festivali, WAF 2016’da 

“Yeni ve Eski Bina”
kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. 

Her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan 
Kütüphaneler Haftası’na da selam ederek, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 

tarihine ve renovasyon sürecine değiniyoruz.

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
RENOVASYON ÖDÜLÜ GETİRDİ

Nadir kitapların ve el yazmalarının sergilendiği iç mekandaki şeffaf kutular eserlerin ideal koşullarda saklanmalarını sağlıyor.Nadir kitapların ve el yazmalarının sergilendiği iç mekandaki şeffaf kutular eserlerin ideal koşullarda saklanmalarını sağlıyor.
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BEYAZIT KÜTÜPHANESİ

YAZI: FÜSUN İSTANBULLU
FOTOĞRAFLAR: EMRE DÖRTER

1884’te “Kütüphane-i Umum-i Osmani” 
adıyla kurulan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 
İstanbul’un en köklü ve önemli kütüphanele-
rinden biri. Kurucusu Sultan II. Abdülhamid’in 
kütüphanelerle çok ilgili bir padişah olduğu 
biliniyor. İstanbul kütüphanelerinin katalog-
larının basılmasını ve dünyaya dağıtılmasını 
sağlayan padişah, kuruluş sürecinde şahsi büt-
çesinden katkıda bulunarak kitaba ve kütüp-
hanelere verdiği önemi vurgular. Türkiye’nin 
“devlet eliyle” kurulan ilk kütüphanesi pek 
çok ‘ilk’in de sahibi. İlk cilt atölyesi ve mat-
baa burada kurulmuş, modern kütüphanecilik 
alanında uygulanılmaya başlanan katalogla-
ma çalışmalarına da ilk kez Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nde başlanmış. Cumhuriyet dö-
nemine geldiğimizde 1934 yılında Atatürk’ün 
emriyle çıkartılan “Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Kanunu” gereğince, Türkiye’de bası-
lan her türlü yayından bir adedi kütüphanede  
yer almaya başlamış. 127. yılında Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, koleksiyonunda bulundurduğu, 
11 bin 120 adedi yazma olmak üzere 40 binin 

Çok kubbeli okuma salonuna minimal müdahalelerle 
modern bir yorum getirilmiş.

Çok kubbeli okuma salonuna minimal müdahalelerle 
modern bir yorum getirilmiş.

Kütüphanenin Studio Dinnebier imzalı aydınlatma tasarımında, 
binanın tarihi ve mekansal niteliklerini yansıtmak amaçlanmış.
Kütüphanenin Studio Dinnebier imzalı aydınlatma tasarımında, 
binanın tarihi ve mekansal niteliklerini yansıtmak amaçlanmış.
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BEYAZIT KÜTÜPHANESİ

üstünde nadir eser, 26 bin çeşit dergi, Türkiye’de çıkan bütün gazeteler, 
500 bini aşkın yeni harfli kitap, harita, afiş, banknot, nota, posta kartı, 
pul, plak, ses kaseti, CD, film olmak üzere Türkiye’nin en önemli kütüp-
hanelerinden biri konumunda.  
    

TARİHE MODERN DOKUNUŞLAR
Kütüphane, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden bugüne yöne-
timsel, entelektüel, mimari ve kentsel değerlerin bir arada yoğun olarak 
yer aldığı bir noktada, Beyazıt Meydanı’nın kıyısında yer alıyor. Tarihi 
yarımadanın omurgası olan Divanyolu’na açılan en canlı kamusal alan-
lardan biri olan Beyazıt Meydanı’nı tanımlayan II. Beyazıt Külliyesi’nin 
imarethane ve han binaları kütüphaneyi oluşturuyor. En az kütüphane 
kadar edebiyatla iç içe bağlantılar sunan Sahaflar Çarşısı ve entelektüel 
buluşmalara yüzyıllarca mekan olmuş tarihi çınar altıyla çevrelenirken, 
meydanın bir diğer sınırında ise İstanbul Üniversitesi’nin ana kampü-
sü bulunuyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin Tabanlıoğlu Mimarlık 
tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında, hassas ve özenli bir 
süreç izlenerek, minimal müdahalelerle binanın tarihi dokusu içerisine 
çeşitli modern imkanlar ekleme yoluna gidilmiş. Bu süreçte kütüpha-
neye modern bir altyapı sağlamanın dışında giriş de avluya alınarak, 
etkileyici bir karşılama alanı yaratılması amaçlanmış. Küçük ve büyük 
okuma salonları ve kütüphanenin alametifarikalarından nadir ve el yaz-
ma kitapların sergi-depolama alanları da avlunun etrafında konumlan-
dırılmış. Avlunun üzeri gün ışığını filtreleyen ve kontrollü bir atmosfer 
sunan şeffaf bir yalıtım malzemesiyle örtülerek, toplantılar ve sergile-
meler için her iklim koşulunda değerlendirilebilecek bir iç-dış mekan 
kütüphaneye kazandırılmış.  Nadir kitapların ve el yazmalarının ideal 
koşullarda saklanması ve sergilenmesi için tasarlanan cam kutular ile 
tarihi dokuya, modern bir dokunuş sağlamak amaçlanmış. Binanın re-
novasyonu sırasında ortaya çıkan Bizans dönemine ait kilise kalıntıları, 
cam yüzeyle kaplanarak görünür hale getirilmiş. Böylece Bizans’tan 
Osmanlı’ya, cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze, yeni eklenen ile es-
kinin birbirini desteklediği, güçlendirdiği bir mekan yaratılmış. Yapılan 
yenileme çalışmalarının Beyazıt Meydanı’nın yeniden bir şehir meydanı 
olma vasfının geri kazanılmasına öncülük etmesi beklentiler arasında.

“DOĞAL, SAKİN VE GÜZEL”
Renovasyonda yapılan bu titiz çalışmalar Dünya Mimarlık Festivali’nde 
(WAF) Tabanlıoğlu Mimarlık’a ödül getirdi. Tabanlıoğlu Mimarlık, 
16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen WAF’ta Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi Yenileme Projesi ile “Yeni ve Eski Bina” kate-
gorisinde büyük ödüle layık görüldü.
Yarışma jürisi karar notunda; “Doğal, sakin ve güzel bir restorasyon” 
olarak nitelendirdiği proje için “Nadir kitaplar için tasarlanan cam kutu-
lar, tarihi mekanlar içinde zarif bir şekilde dengelenmiş ve ayrıca aydın-
latma düzeni, asla ezici ya da rahatsız edici olmaksızın, mevcut tarihi 
hacimler ve alanların gücünü arttırmış” vurgusunu yaptı. 
Birçok kuşağın bilgi dağarcığını geliştirmede önemli rol oynayan, nice 
araştırmaların ve tezlerin yardımcısı Beyazıt Devlet Kütüphanesi, kitap-
ların arasında kaybolmak, yüzyılları solumak ve öğrenmeyi hiç bırakma-
mak için meraklısını bekliyor. Her yıl mart ayının son haftası kutlanan 
Kütüphaneler Haftası’nda da hem Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde hem 

de yurdun birçok kütüphanesinde etkinlikler düzenleniyor. Ayrıntılı 
bilgi ve katalog taraması için http://www.beyazitkutup.gov.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Avlunun üzeri gün ışığını filtreleyen şeffaf bir yalıtım malzemesiyle 
örtülerek her iklim koşulunda değerlendirilebilecek bir mekan yaratılmış.

İnşaat faaliyetleri sürerken ortaya çıkarılan Bizans Kilisesi'nin 
kalıntıları, cam yüzeyin altından görülebiliyor.

İnşaat faaliyetleri sürerken ortaya çıkarılan Bizans Kilisesi'nin 
kalıntıları, cam yüzeyin altından görülebiliyor.
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KAPADOKYA SEMALARINDA: ERCİYES

Sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes’in karlı zirvelerine doğru yüksel-
dikçe dümdüz bir çarşafı anımsatan Kayseri Ovası ayaklarınızın altına 
serilecek. İki binli metrelere ulaştığınızda, Kapadokya Vadisi’nin eşsiz 
kıvrımlarıyla tanışacaksınız. Erciyes, kolay yapışmayan yumuşak karı, 
her seviye sporcuya uygun pistleri ve ekonomik konaklama seçenekleri 
ile Türkiye’deki kayak merkezlerinin yeni gözdesi. Erciyes, son yıllarda 
yürütülen hummalı çalışmalar sonunda adeta yeniden doğuyor. Bölge-
deki kayak tesislerinin hemen hepsi geliştirilip yenilendi. Türkiye’nin 
en büyük snowkite parkuru hizmete açıldı ve bu alanda dünyadaki en 
iyi yerlerden biri. Çünkü kayılacak yerde ağaç bulunmaması, yüksek 
kesimlerde ise rüzgarın bol olması gerekiyor. Tıpkı Erciyes’te olduğu 
gibi… Önceki yıllarda Balkan Kayak Şampiyonası, üniversiteler arası 
slalom yarışları ve Snowboard Avrupa Kupası’nı başarıyla düzenleyen 
Erciyes, geçen sene şubat ayında Türkiye’de ilk kez bir dünya kupası-
na ev sahipliği yaptı. Pek çok dünya televizyonunun canlı yayınladığı 
Erciyes 2016 Snowboard Dünya Kupası’nda dünyaca ünlü sporcu-
lar yarıştı. Ayrıca Snowboard Dünya Kupası 4 Mart 2017'de de yine 
Erciyes'te düzenlenecek. Yetkililerin söylediklerine bakılırsa asıl hedef 
daha büyük. Mesela 10 yıl içinde bir kış olimpiyatı organize etmek. 
Yapılan yatırımların büyüklüğüne bakılırsa neden olmasın? Bölgede 
hizmete girecek yeni otellerin inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. 
Kayak sezonunu uzatmak için kar makinelerinin sayısı artırılmış. Yük-

Türkiye'nin beyaz incileri

Şampiyonları ağırlayan 
dünya standartlarında kayak pistleri, 

konforlu dağ otelleri, şık restoranları ve 
renkli etkinlikleriyle 

sıcak ve eğlenceli bir kış sizi bekliyor. 
İşte son bilgiler eşliğinde 

Türkiye’nin en gözde kayak merkezleri.  

Yazı: MELİH USLU
FOTOĞRAFLAR: SHUTTERSTOCK/TANITIM MERKEZLERİ
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sek irtifa ve hava koşulları, kar kalitesinin uzun süre bozulmamasını 
sağlıyor. Erciyes’in bir başka önemli özelliği ise Türkiye’deki en uzun 
pistlere sahip olması. Toplam 102 kilometre pist var. Bu alanın yüzde 
80’inde (1 milyon 700 bin metrekare) suni karlama yapılıyor. Bu sayı, 
Türkiye’nin diğer kayak merkezlerindeki pistlerin tamamından fazla. 
Geniş bir alana yayılan pistlerin başlangıç noktası, 2 bin 200, zirve 
ise 3 bin 300 metre yükseklikte. Pistler, dört ayrı merkezde yer alı-
yor ve hepsi mekanik tesislerle birbirine bağlanıyor. En gözde kayak 
yapılan yerin adı, Tekir Yaylası. Burada belediyeye ait bir sosyal tesis 
hizmet veriyor ve fiyatlar son derece ekonomik. Erciyes pistleri, çeşitli 
kayak disiplinlerinin yanı sıra snowboard için de son derece elverişli. 
Merkezde, Avrupa’daki benzerlerini aratmayacak bir altyapı kurulmuş. 
Uluslararası standartlarda mekanik tesisler, acil ilk yardım merkezi, 
mobil klinik ve kar temizleme araçları kayakçıların hizmetinde. 

ÜÇ MEVSİM BEYAZ: PALANDÖKEN 

Erzurum bugünlerde çok heyecanlı. Çünkü 2017 Avrupa Gençlik Olim-
pik Kış Festivali, burada düzenlenecek. Kısa adıyla EYOF, 48 üye ül-
kenin katılımıyla iki yılda bir gerçekleştirilen spor etkinliği. Oyunlar, 
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından örgütleniyor. Dört bin 
yıllık tarihi birikime sahip olan Erzurum, kış aylarında özellikle kayak 
merkezleriyle cazibe kazanıyor. Doğu Anadolu’nun çatısı Palandöken 
Dağları’nın kuzeyinde, adeta bir çanakta toplanmış gibi duran kayak 

merkezine son yıllarda iki tane de kardeş eklenmiş. Konaklı ve Kandilli 
Kayak Merkezleri, Universiade 2011 Kış Oyunları’nda hizmete girmiş. 
Ancak şehirdeki kayak merkezlerinin yıldızı hala Palandöken. Çeyrek 
asırlık turizm deneyimiyle hizmet veren merkezin en önemli avantajla-
rından biri, şehir merkezine sadece 15 dakika mesafede olması. Bölge-
de aynı gün içerisinde hem kayak yapıp hem de Erzurum’un Hititlerden 
Selçuklulara, Romalılardan Osmanlılara uzanan zengin tarihi ve doğal 
güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Palandöken Kayak Merkezi’nde, teleski 
ve telesiyej tesislerinin yanı sıra, acil yardım merkezi, mobil klinik, 
gondol tesisi ve kar temizleme aracı konuklara hizmet ediyor. 20 kilo-
metreye ulaşan uzunluğuyla Türkiye’nin kesintisiz en uzun kayak pisti 
de burada bulunuyor. 3 bin 100 metrelik bir zirveden başlayıp kıvrıla 
kıvrıla otellerin önüne kadar inen 8 kilometrelik bir diğer pistin ulusla-
rarası slalom müsabakalarına uygunluğu tescil edilmiş. Çeşitli zorluk 
derecelerine sahip ara pistlerin toplam uzunluğu 20 kilometreyi aşıyor. 
2 bin 500 metreden daha yüksekte bulunan zorlu parkurları kullanmak 
için mutlaka deneyim sahibi olmak gerekiyor. Palandöken’in bir başka 
ayrıcalığı, kayak sezonunun uzunluğu. Bölgede aralık sonlarında başla-
yan kayak sezonu, mart ayının bitimine kadar devam edebiliyor. Bölge-
de nem olmadığı için kar toz halinde kalabiliyor ve yapışmıyor. Böylece 
kar, kayaklara ağırlık yapmıyor. Türkiye’deki çoğu pistte kayma keyfi 
16.30’dan sonra bitiyor, çünkü hava kararıyor. Ancak aydınlatılmış 
pistler sayesinde Erzurum’da akşam 22.00’ye kadar kayak yapmaya 
devam edilebiliyor. Doğal güzelliklerini konforla birleştirmeyi başaran 
merkezin dört ve beş yıldızlı otelleri, güzellik ve bakım merkezlerinden 
alışveriş olanaklarına kadar pek çok hizmet sunuyor. 

DAĞDA PARTİ: ULUDAĞ

Türkiye’de yazın Antalya neyse, kışın da Uludağ odur biraz da... Yıl-
lar geçse de modası geçmeyen bir kayak cenneti olan Uludağ, adını 
Bursa’nın güneybatısında yükselen 2 bin 543 metre yükseklikteki 
zirveden almış. Uludağ, son yıllarda özellikle eğlenceli atmosferiyle 
fark yaratıyor. Sömestir tatili boyunca Whitefest ve Winter Fest aynı 
anda düzenleniyor. Çoğunluğunu gençlerin ve üniversite öğrencile-
rinin oluşturduğu kayak severler gündüzleri pistlerde, hava karar-
dıktan sonra da “after ski” partilerinde konser ve canlı performans 
etkinliklerinde doyasıya eğleniyor. 

Palandöken'de 20 kilometreye ulaşan uzunluğuyla 
Türkiye’nin kesintisiz en uzun 
kayak pisti bulunuyor.

Palandöken'de 20 kilometreye ulaşan uzunluğuyla 
Türkiye’nin kesintisiz en uzun 
kayak pisti bulunuyor.

KAYAK MERKEZLERİ
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Sonrasında hareketlilik WinterJam ile devam 
ediyor. Sevgililer Günü’ne yönelik bu etkinlik, 
iki gece üç gün boyunca hız kesmiyor. Şehir 
merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak 
merkezi, Türkiye’nin en deneyimli kış turizm 
bölgesi aynı zamanda. 1940’larda turizme ka-
pılarını açan merkez, dünya standartlarında 
kayak pistleri, modern mekanik tesisleri, lüks 
otelleri ve hareketli yaşamıyla her zaman gözde 
bir kış adresi. Fatin Tepe ve Kuşaklıkaya isim-
lerinde iki tepe üzerine kurulan merkez, milli 
park statüsüyle koruma altına alınmış 11 bin 
338 hektarlık bir alana yayılıyor. Ormanlarla 
çevrili merkezin deniz seviyesinden en düşük 
noktası 1750, en yüksek yeri ise 2435 metre 
yüksekte. Otellerin konumlandığı alan ise iki 
binli metrelerde bulunuyor. Bölgede geniş arazi 
yapısının avantajıyla Alp disiplini, snowboard 
ve cross country dahil olmak üzere hemen her 
türlü kış sporunu yapmak mümkün. Kayak 
pistleri güney ve güneybatı yönlü rüzgarların 
etkisi altında kalabiliyor. Kış sezonunda özel-
likle sömestir dönemi ile hafta sonları yoğun 
talep gören merkezde ocak ile şubat ayların-
daki kar kalınlığı iki metreye ulaşıyor. Uludağ, 
konaklama, yemek, eğlence ve spor kulüpleri 
bakımından İsviçre ya da Fransız Alpleri’nde-
ki rakiplerini aratmayacak tesislere sahip. Beş 
yıldızlılardan antika eşyalarla dekore edilmiş 
butik dağ otellerine kadar pek çok seçenek su-
nuluyor. İsteyene öğrenci işi pansiyonlar da var, 
jakuzi ve solaryumlu birinci sınıf tatil köyleri 
de... Tercih sizin.

AKDENİZ’E KOMŞU: SAKLIKENT

Dünyanın denize en yakın kayak merkezi ola-
rak bilinen Saklıkent, Antalya’nın sırtını yas-
ladığı Batı Toroslar’ın zirvelerinden biri olan 
Bakırlı Dağı’nın çanak biçimindeki yamacına 
kurulmuş. 1993 yılında Uludağ’dan getirilen 
biri 745, diğeri 840 metre uzunluğundaki iki 
teleski tesisinin kurulmasıyla hizmete açı-
lan Saklıkent, küçük ama işlevsel bir kayak 
merkezi. Burada Uludağ ya da Kartalkaya’da 
olduğu gibi yıldızlı oteller ve şık restoranlar 
yok. Otel ve yemek ücretleri, diğer kayak 
merkezleriyle karşılaştırıldığında oldukça 
ekonomik. Kayak pistlerinin bittiği noktada 
hizmet veren kafeterya, sporcu ve yakınları 
için sıcak bir dinlenme alanı. Saklıkent’in en 
canlı turistik etkinliği ise her yıl şubat ayında 
düzenlenen kayak ve snowboard turnuvaları. 
Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden ge-
len sporcuların katıldığı organizasyon, renkli 
şovlarla şenleniyor. Bölge, motor safari için de 
ideal parkurlara sahip. Her seviyeye uygun 
parkur seçenekleri sunan merkezdeki pist-
lerin rakımı, 1850 ile 2200 metre arasında 
değişiyor. Ocak ile mart ayları arasında kış 
sporları yapılabilen Saklıkent, Akdeniz iklimi-
nin etkisiyle güneşli ve ılık havalarda kayak 
yapma ayrıcalığı da sunuyor. Kaza ve yaralan-
ma riskine karşı profesyonel arama kurtarma 
ekipleri ile sağlık uzmanları görevlendirilmiş. 
Türkiye’nin önde gelen rasathanelerinden biri 
olarak bilinen TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ise 

Bakırlı Dağı’nın zirvesinde yer alıyor. Dev bir 
teleskopla gökyüzü araştırmalarının yapıldığı 
bu bilim merkezi, ağustos ile eylül ayları ara-
sında düzenlenen gözlem şenliklerinde kapı-
larını ziyaretçilere açıyor. 

BEYAZ ORMAN: SARIKAMIŞ

Son yıllarda Doğu Anadolu gezilerinin önemli 
bir durağı haline gelen Kars sınırları içerisinde-
ki ilçede, çok keyifli bir kayak merkezi hizmet 
veriyor. Cıbıltepe’nin yumuşak eğimli yamaçla-
rına kurulan Sarıkamış Kış Sporları Merkezi, 
farklı zorluk derecelerine sahip pistleriyle ta-
nınıyor. Teleski, telesiyej, eğitim kulübü, sağlık 
odası, kar aracı ve helikopter pistinin bulun-
duğu merkez, misafirlerine ormanlar arasında 
kayak yapabilme ayrıcalığı yaşatıyor. Uzunluğu 

Aydınlatılmış pistler sayesinde 
Palandöken'de gece 22.00’ye kadar 
kayak yapılabiliyor.

KAYAK MERKEZLERİ
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5 kilometreye ulaşan Sarıçam telesiyeji, Türkiye’nin en uzun mekanik 
tesislerinden biri. Kayak pistleri, sık ormanlık alanlar nedeniyle sert rüz-
garlara karşı hemen her zaman korunaklı. Bölgeyi etkileyen rüzgarlar 
daha çok güney ve batı yönlerden esiyor. Gökyüzüne doğru uzayıp giden 
çam, kayın ve gürgen ormanlarıyla çevrili Sarıkamış’ta, kayak pistleri 
2100 ile 2635 metre arasında değişen bir rakıma sahip. Yetkililer ideal 

kayak sezonu olarak 15 Aralık ile 15 Mart arasındaki dönemi öneriyor. 
Bakir doğasıyla cazibe kazanan Sarıkamış’ta, üç yıldızlı bir otel ile birkaç 
dağ moteli hizmet veriyor. Buraya kadar gelmişken Kars’a uzanıp tarihi 
ve doğal zenginlikleri keşfetmenizi tavsiye ediyoruz. Kar altında son de-
rece çarpıcı bir görünüme bürünen şehir, Rusya idaresi altında kaldığı 
döneme ait özgün bir Baltık Mimarisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kars’ın 
doğu sınırına 45 kilometre uzaklıktaki Ani Harabeleri de görülmeye de-
ğer. Ayrıca yöreye özgü lezzetlerden olan gravyer peyniri ile kaz etiyle 
yapılan yemekleri deneyerek Sarıkamış seyahatinize renk katabilirsiniz.  

VE DİĞERLERİ…

Türkiye Kayak Federasyonu’nun resmi internet sitesinde (tkf.org.tr) 
adı geçen Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinin listesi ise şöyle: 
Kartepe (Kocaeli), Ilgaz (Kastamonu), Davraz (Isparta), Bitlis, Bubi (Ağrı), 
Yolaçtı Kurucadağ (Bingöl), Kartalkaya (Bolu), Zigana (Gümüşhane), 
Bozdağ (İzmir), Ladik Akdağ (Samsun), Gerede (Bolu), Muş, Yıldız Dağı (Sivas) 
ve Ergan (Erzincan).

Gökyüzüne doğru uzayıp giden çam, kayın ve gürgen ormanlarıyla çevrili Sarıkamış’ta, 
kayak pistleri 2100 ile 2635 metre arasında değişen bir rakıma sahip.

Sarıkamış'taki kayak pistleri, sık ormanlık alanlar nedeniyle 
sert rüzgarlara karşı her zaman korunaklı.
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eknolojinin ilerleyişini ve insanın teknolojiyle yaşayacağı problem-
leri doğru şekilde öngören bilim kurgu eserlerinin çoğu, yazıldıkla-
rı döneme kıyasla, günümüzde daha büyük öneme sahip.
Gelişmelerin ivmelenmesi, ortaya çıkan teknolojiyle yapabilecekle-

rimizin sayısını ve çeşidini artırıyor. Sanal Gerçeklik de bu durumdaki tek-
nolojilerden birisi. Tek farkı, aslında hem kurguda hem de gerçekte daha 
önce karşılaşmış olmamız. İlk kez 1935’te bir kısa öyküde kullanılmasına 
rağmen, edebiyatta somut örnekler, 60’lardaki bilim kurgu hikayelerinde 
yer aldı. ‘Gerçek mi simülasyon mu’ diye sorgulayan bu denemeleri, 90’lar-
da “Bahçıvan” filmi izledi. Günümüzdeki sanal ortam kavramına yaklaştı-
ran bu filmi, işi daha da karmaşık hale getiren “Matrix”, “ExistenZ” gibi 
filmler izledi.

Bir hayali geri getirdi, Facebook satın aldı 
Bizler ise bu sıralar interneti yeni keşfediyor-

duk. Zaten sonrasında akıllı telefonların, tab-
letlerin dünyasına daldık ve sanal gerçekli-

ği unuttuk. Ta ki, Oculus adlı bir 
sanal gerçeklik gözlüğü projesi, 
2012 yılında Kickstarter’dan 
(fikrini gerçekleştirmek için 
bağış toplayan bir web sitesi) 

ihtiyaç duyduğu 250 bin doları 

ararken, 2,4 milyon dolar toplayana kadar. Bu şirket, bundan iki yıl 
sonra, ilk ürününü gerçeğe dönüştürdüğü sırada, Facebook tarafından 
2 milyar dolara satın alındı. Oculus’un Rift adlı gözlüğü, kendi ekranına 
sahip ve çalışmak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Bugün, 
Samsung da Oculus’un teknolojisini kullanan Gear VR adlı gözlüğü 
üretirken, HTC Vive gibi 70 adet algılayıcıya sahip, bir odanın içinde 
yaptığınız hareketleri çok iyi bir şekilde tespit ederek, sanal gerçeklik 
ortamını buna göre şekillendiren enteresan örnekler de bulunuyor.

Gözlükler tek başına kullanılamıyor 
Diğer yandan, Google’ın sanal gerçeklik için yazılım dünyasını hareket-
lendirmek, insanların da ulaşımını kolaylaştırmak için yaklaşık 30 dolara 
satılan Google Cardboard adlı mukavvadan sanal gerçeklik gözlüğünün de 
çeşitli varyasyonlarını bulmak mümkün. Bu gözlüğün kendi ekranına sahip 

T

Bilim kurgudan fırlayan teknoloji:

Sanal
Gerçeklik
90’ların gelecek tasviri içerisinde 
bolca yer alan sanal gerçekliğin
o günkü uygulamaları 
gerçeğe dönüşmedi. Ancak 
son yıllardaki örnekler,
gelişmiş teknoloji sayesinde eğlence,
eğitim ve sağlık gibi birçok alanda önemli 
rol oynayacak.

HTC Vive, gözlükte 37 adet, baz istasyonu ve kumandadakilerle 
birlikte toplam 70 algılayıcıyla, son derece etkili bir şekilde hareket 

takibi yapabiliyor.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: AYTUN ÇELEBİ
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olan Oculus Rift’e göre farkı, içerisine uyumlu bir akıllı telefon yerleştirmek 
gerekmesi. Bu telefon hem ekran hem de içerisindeki jiroskop sayesinde, 
hareket algılayıcısı olarak işlev görüyor. Samsung Gear VR da Oculus’un 
aksine, bazı Samsung telefonlarıyla uyumlu çalışıyor. Aslında hepsinin 
ortak bir yanı var; tıpkı 3D gözlüklerdeki gibi her göze ayrı bir görüntü 
göndererek, beynin etrafımızı saran bir görüntüyle karşı karşıya olduğu 
algısını yaratıyorlar. Hareketlerimize göre ekranda gördüklerimiz de değişi-
yor. Örneğin sanal gerçeklik ortamında bir deniz kenarındasınız, güneş de 
arkanızda kalıyor; kafanızı arkaya çevirdiğinizde güneşi de görüyorsunuz. 
Yani 360 derecelik bir görüntünün içindesiniz. Şimdi buna bir kamerayla 
karşıdan izlenerek vücut hareketlerinizin de dahil olduğunu düşünün. Eli-
nizde de çeşitli hareketler için ufak bir kumanda olsun. Yapabileceklerinizi 
hayal edebiliyor musunuz?

PlayStation VR ile uyumlu 50 oyun çıktı 
Kısa süre önce Sony’nin de PlayStation VR adıyla tanıttığı gözlüğü, PS4 
oyun konsolu ile kullanılabiliyor. Ürünün çıkışıyla 50 adet oyun da sanal 
gerçeklik ile kullanılabilecek. Elbette, bunu yeni oyunlar da izleyecek. Ar-
tık oyunlarda neler yapılabileceğini düşünmek, üreticilere kalıyor. Bizi de 
şüphesiz zevkli saatler bekliyor. Bu yıl dünya genelinde sanal gerçekliği 
çalıştırmaya gücü yeten 13 
milyon PC mevcut. Bu sayı, 
dünyadaki toplam PC sa-
yısının yüzde 1’inden az. 
Ancak diğer yandan, sanal 
gerçekliğin iki yıl içerisinde 
5,2 milyar dolarlık bir pazar 
olacağı, şu anda 43 milyon 
olan sanal gerçeklik gözlüğü 
sahibinin de 171 milyona çı-
kacağı öngörülüyor.

Oradaymış gibi maç, 
konser ya da tiyatro izleyebilirsiniz 
Dolayısıyla bu işi sadece oyunlarla sınırlı tutmak mantıklı değil. Hollywood 
başta olmak üzere, film endüstrisinin de bu gelişmeden heyecan duyduğu-
nu söylemek, şaşırtıcı olmaz. Filmlerin sonradan sanal gerçeklik ortamına 
aktarılması zor, fakat yeni çekilen filmler için bu maliyetli yöntemin dene-
neceğine şüphe yok. Goldman Sachs, TV için de ciddi bir potansiyel oldu-
ğunu söylüyor. Sadece saha kenarından bir spor müsabakasını, en önden 
bir konseri ya da tiyatroyu izleyebildiğinizi düşünmek bile yeterli. Üstelik 
böyle bir çekim, bir filmi sanal gerçekliğe uygun çekmek kadar pahalı ol-
mayacaktır. Peki oyunlar, filmler, spor derken, sanal gerçekliğin sınırlarına 

mı ulaştık? Hayır. Aslına bakarsanız, gelecek daha yeni başlıyor. Zira bu-
nun özellikle, eğitim alanında önemli sonuçlar verebileceği düşünülüyor. 
Öyle ki, Google şimdiden Cardboard adlı gözlükleri için Expeditions adlı bir 
program başlattı. Bu programa dahil olan Britanya Müzesi’ni, Londra Doğa 
Tarihi Müzesi’ni gezmek, Apollo 11’in Ay’a inişini görebilmek, NASA’nın 
uygulamasıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki robotik kolların buradan 
nasıl yönetildiğini görmek gibi eğitici faaliyetler yapılabiliyor ve bunlar 
daha başlangıç.

Eğitim, simülasyon ve alışveriş için potansiyel var
Eğitim denildiğinde sadece çocukların ve ergenlerin eğitimi söz konusu 
değil, bir pilotun, bir doktorun eğitim simülasyonlarını çok daha gerçek-
çi hale getirmek mümkün. Mesele sadece eğitim de değil, sanal gerçeklik 
ciddi bir keşif duygusunu tetikliyor. Şu anda Google’ın Sokak Görünümü ile 
dünyanın dört bir yanındaki sokakları görebilmek mümkün. Bunu bir sa-
nal gerçeklik gözlüğüne taşıyıp sesli komutları etkinleştirdiğinizde, adını 
söylediğiniz bir sokağın içerisinde gezebiliyorsunuz.

İş toplantınızı yapabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz
Diğer yandan alışveriş yapmak ve ürün deneme simülasyonları için de sa-
nal gerçekliğin cazip olacağı şüphesiz. Bir mağazada dolaşarak, raflardaki 
ürünleri seçip, adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Henüz inşaatı 
başlamamış konutları satın almadan önce detaylı bir şekilde inceleyebilir-
siniz. Sosyal olarak düşünürseniz, iş toplantınızda her biri farklı konum-
daki kişilerle görüşebilir, bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığınız kişiyle 
gerçekte karşılaşmadan önce ön buluşma yapabilirsiniz. Gerçekten de ihti-
maller sonsuz görünüyor. Peki bu kadar uygulamanın arasında, gerçek ha-
yatımızı unutacak mıyız diye sorarsanız, muhtemelen unutmayacağımızı 
söyleyebiliriz. Zira bu gözlükleri uzun süre kullanmak, bazı kişilerde belirli 
rahatsızlıklar verebiliyor. Yarım saatten uzun kullanımlarda baş dönmesi, 
mide bulantısı gibi semptomlar görülebiliyor. Bunlar her ne kadar sık rast-
lanmasa da tamamen ortadan kaldırılmış değil ve üreticilerin üzerinde 
çalıştığı bir konu.

Görüntü gerçek, sıradaki hedef hislerimiz
Önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik konusundaki gelişmeleri ise şöyle 
özetlemek mümkün: Daha yüksek çözünürlüklü, daha iyi lensler kullanan 
ve hareketlerimize daha hızlı tepki veren cihazlar kullanacağız. Bu cihazla-
rın tasarımı da değişecek ve daha ince malzemeden, ağırlığını hissettirme-
yen modeller karşımıza çıkacak. Vücuda takılabilecek ek aparatlar, sanal 
gerçeklik ortamındayken hislerimizin de daha gerçekçi olmasını sağlaya-
cak. Örneğin bir uçurumdan aşağı baktığımızda, görüntü olarak gerçekten 
farksız bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz, ancak yeni aparatlar, örneğin 
dizlerinizin kilitlenmesini sağlayarak, daha gerçekçi bir his yaratabilecek.
Kumandalardaki gelişmeler de sanal gerçeklik deneyiminde önem taşıyor. 
Birkaç yıl içerisinde oyun kolu yerine eldiven türü daha kolay yönetilebilen 
giysilerle kumanda özelliği sağlanabilir. Bunlardan bir beklenti de haptik 
(titreşimli) geribildirim yapmaları, yani bir kapıyı iterken, kolunuzun ileri 
gitmesini önleyecek bir karşı güç uygulamaları olacak. Son olarak; üreti-
ciler, saydığımız gelişmeleri yirmi yıl, on yıl değil, beş yıl ve kısa sürede 
görebileceğimizi söylüyorlar.

Sony’nin PlayStation VR modeli de sanal gerçekliği 
geniş kitlelere taşımada etkili olacak. 
Şimdiden 50 oyunda kullanılabiliyor.

TEKNOLOJİ
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1 – 16 ay toplam 16.000 km kullanım opsiyonlu kampanyadır.
2 – Farklı vade ve km taleplerinde kampanya indirim oranları üzerinden teklifler 
hazırlanır.
3 – Ön ödemesiz kampanyadır. Evrak analizleri sonucunda gerekirse teminat talep 
edilebilir. 
4 – 270.400 TL tutarındaki 0 km, 2016 model Mercedes-Benz E 200 EXCLUSIVE 
otomobiller için geçerlidir. 
5 – Kira bedeline Bakım, Tamir, Lastik, Kasko Poliçesi, Zorunlu Mali Mesuliyet 
Poliçesi, MTV dahildir.

1 – 39 ay toplam 40.000 km kullanım opsiyonlu kampanyadır.
2 – Farklı vade ve km taleplerinde kampanya indirim oranları üzerinden teklifler 
hazırlanır.
3 – Ön ödemesiz kampanyadır. Evrak analizleri sonucunda gerekir ise teminat 
talep edilebilir. 
4 – 596.200 TL tutarındaki 0 km, 2016 model Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC 
AMG otomobiller için geçerlidir. 
5 – Kira bedeline Bakım, Tamir, Lastik, Kasko Poliçesi, Zorunlu Mali Mesuliyet 
Poliçesi, MTV dahildir.

Mercedes-Benz S-Serisi konforunu Mengerler Kiralama’nın 
özel fiyat avantajları ve üstün hizmet desteği ile yaşayın. 

Güncel fiyatlarımız ve kiralama koşulları hakkında bilgi almak için 

0212 484 33 00 
numaralı telefonumuzdan 

Kiralama Operasyon Danışmanlarımızdan bilgi almanızı rica ediyoruz. 

1 – 16 ay toplam 16.000 km kullanım opsiyonlu kampanyadır.
2 – Farklı vade ve km taleplerinde kampanya indirim oranları üzerinden teklifler 
hazırlanır.
3 – Ön ödemesiz kampanyadır. Evrak analizleri sonucunda gerekirse teminat talep 
edilebilir. 
4 – 200.400 TL tutarındaki 0 km, 2016 model Mercedes-Benz C 180 AMG otomo-
biller için geçerlidir. 
5 – Kira bedeline Bakım, Tamir, Lastik, Kasko Poliçesi, Zorunlu Mali Mesuliyet 
Poliçesi, MTV dahildir.

1 – 15 ay toplam 15.000 km kullanım opsiyonlu kampanyadır.
2 – Farklı vade ve km taleplerinde kampanya indirim oranları üzerinden teklifler 
hazırlanır.
3 – Ön ödemesiz kampanyadır. Evrak analizleri sonucunda gerekirse teminat talep 
edilebilir. 
4 – 137.000 TL tutarındaki 0 km, 2016 model Mercedes-Benz A 180 D STYLE 
otomobiller için geçerlidir. 
5 – Kira bedeline Bakım, Tamir, Lastik, Kasko Poliçesi, Zorunlu Mali Mesuliyet 
Poliçesi, MTV dahildir.

6 – Kiralayan, kira bedelinin tamamını vergiden düşebilir. 
7 – Kiralayan, kira bedeli KDV tutarının tamamını birebir indirim yapabilir. 
8 – Kampanya stoklarla sınırlıdır.
9 – Mengerler Ticaret Türk A.Ş. önceden haber vermeksizin kampanyada
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10 – Kampanya 28.02.2017 tarihine kadar geçerlidir. En son başvuru tarihi 
27.02.2017'dir.

6 – Kiralayan, kira bedelinin tamamını vergiden düşebilir. 
7 – Kiralayan, kira bedeli KDV tutarının tamamını birebir indirim yapabilir. 
8 – Kampanya stoklarla sınırlıdır.
9 – Mengerler Ticaret Türk A.Ş. önceden haber vermeksizin kampanyada
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10 – Kampanya 28.02.2017 tarihine kadar geçerlidir. En son başvuru tarihi 
27.02.2017'dir.

6 – Kiralayan, kira bedelinin tamamını vergiden düşebilir. 
7– Kiralayan, kira bedeli KDV tutarının tamamını birebir indirim yapabilir. 
8 – Kampanya stoklarla sınırlıdır.
9 – Mengerler Ticaret Türk A.Ş. önceden haber vermeksizin kampanyada
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10 – Kampanya 28.02.2017 tarihine kadar geçerlidir. En son başvuru tarihi 
27.02.2017'dir.

6 – Kiralayan, kira bedelinin tamamını vergiden düşebilir. 
7 – Kiralayan, kira bedeli KDV tutarının tamamını birebir indirim yapabilir. 
8 – Kampanya stoklarla sınırlıdır.
9 – Mengerler Ticaret Türk A.Ş. önceden haber vermeksizin kampanyada
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10 – Kampanya 28.02.2017 tarihine kadar geçerlidir. En son başvuru tarihi 
27.02.2017'dir.
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Pirinç çok geniş bir coğrafyada kullanılan bir malzeme olsa da, 
‘pilav gibi pilav’ dediğimiz ve yediden yetmişe sevdiğimiz o nefis yeme-
ğin ana yurdu İran. Safevi hanedanının bu gözde yemeği 16. yüzyılın 
sonunda İran mutfağının temel taşı haline gelmişti. Kuzey İran, pirin-
cin yetiştiği ve en çok tüketildiği bölge. İran’daki başlıca pirinç türleri 
champa, rasmi, anbarbu, mowlai, sadri, khanjari, shekari ve doodi. Biz-
de de Osmanlı zamanında İran pirinci olarak amberbu kullanılır ve bu 
uzun taneli pirinçle yapılan yemeğe de pilav değil çilav denirdi. Bugün, 
bu tür yemekler için aslında Hindistan kökenli olan basmati (jasmine) 
pirincini kullanıyoruz, çünkü İran pirinçlerini bulmak mümkün olmu-
yor.

İranlıların ‘polo’ dedikleri pilavların çeşitleri saymakla da tatmakla da 
bitmez, ama bazı temel ayrımlar var. Polo içinde birlikte piştiği malze-
meleri de barındıran karışık pilavların adı. Chelo ise haşlanmış pirin-
cin, üzerine ayrıca malzeme ve sos konarak yendiği pilavlar. Örneğin 
üzerinde bir parça kebabın olduğu beyaz pilavlar Chelo, etli, sebzeli 
karışık pilavlar Polo sınıfına giriyor.

İran pilavlarıyla ilgili bir diğer ilginç unsur, çoğunun dibini tutturup, 

çıtır bir katman oluşturmaları. Bu çıtırdayan kısım daha sonra pilavın 
üzerine konarak servis ediliyor ve herkesin gözü de o çıtırlarda olu-
yor. Bu yöntem için ilginç malzemeler de kullanıyorlar. Zaman zaman 
tencerenin dibine çok ince dilimlenmiş patates veya ekmek dilimleri 
de döşüyorlar. Buna tahdig deniyor. Bir de tahcin var. O da haşlanan 
pirincin dörtte birini çırpılmış yumurta ve yoğurtla karıştırarak tence-
renin dibine yayıp, üstüne kalan malzemeyi döşeyerek yapılıyor. Bu tür 
pilavlarda genellikle bir ara katman olarak et veya tavuk da kullanılı-
yor. Bütün pilavlarda tereyağ, üstelik de bonkörce kullanılıyor. Tahdig 
de tahcin de mutfakta belli bir ustalığa sahip olanların harcı. Ama İran 
pilavlarında çeşit sonsuz ve birinden biri mutlaka sofranıza konuk ol-
mayı hak ediyor. 

Temel pilav tarifi için…
Aşağıdaki tariflerin ortak özellikleri, önce pirincin tuzlu soğuk suda 
iki-üç saat bekletilip sonra akan suyun altında yıkanarak süzülmesi. 
Daha sonra az tuzlu bol suda, dişe gelir kıvamda haşlanıp süzülerek 
soğuk sudan geçiriliyor. Bu aşamada diri kalması çok önemli çünkü 
sonra tekrar pişiyor. Bugün çoğu İranlı’nın evinde elektrikli bir pilav 
pişirici var ve neredeyse her gün tükettikleri bu yemeği hiç zahmetsiz-

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA EKŞİGİL
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ce hazırlayabiliyorlar. Safran çok kullanılan bir malzeme, ama sandı-
ğımız kadar bol değil, çünkü çok pahalı. Genellikle beyaz pilavdan bir 
kaç kaşık alıp safranlı suyla karıştırdıktan sonra, pilavın üzerine süs 
gibi koyarak kullanıyorlar. Safranı da olduğu gibi değil, minik safran 
havanlarında dövüp toz haline getirdikten sonra az sıcak suyla karıştı-
rarak çözüyorlar. Bir diğer popüler malzeme ise Mısır Çarşısı’nda bu-
labileceğiniz, hafif mayhoşluğuyla birçok İran yemeğine lezzet katan 
zereşk (berberi).

İç Baklalı Pilav

Malzemesi:
2 su bardağı haşlanıp süzülmüş Basmati pirinci
1 su bardağı haşlanıp kabukları soyulmuş iç bakla
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
8-10 sap dereotu
tuz, karabiber
Yapılışı:
Tencerenin dibine bir kaşık yağı koyup eritin. Üzerine iki kaşık su ko-
yun. Pirinci, baklayı, tuzunu ve biberini ekleyin. Malzemeyi tencerenin 
ortasına doğru, bir kule gibi yükselecek şekilde yerleştirin. Tahta ka-
şığın sapıyla iki-üç delik açın. Kapağını kapattıktan sonra üzerine de 
iki- üç kat mutfak havlusu koyun. İki dakika kuvvetli ateşte tutup sonra 
ateşi mum gibi kısın ve yarım saat bu şekilde demlendirin. Kalan yağı 
eritin. Pilavın üzerinde gezdirip yavaşça harmanlayın ve servis edin. 

Etli-Ayvalı Pilav
Malzemesi:
2 ½ su bardağı haşlanıp süzülmüş Basmati pirinci
½ kg kuşbaşı kuzu eti
1 büyük ayva
1 soğan
½ çay kaşığı safran
½ tatlı kaşığı yeni bahar
½ tatlı kaşığı kara biber
1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker
1 çay kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
Yapılışı:
Soğanı dörtte bir halkalar şeklinde doğrayın. Önce eti yarım kaşık yağ-
da kavurun. Soğanı ekleyip biraz daha kavurduktan sonra ufak küpler 
halinde doğradığınız ayvaları da katın. Safran hariç baharatlarını, şe-
ker ve sirkesini de ekleyip tuzunu ayarlayın. Yarım su bardağı kaynar 
su ekleyerek yarım saat kısık ateşte pişirin. Bu arada pilav tenceresine 
kalan yağı ve iki kaşık su koyun. Pirinci tencerenin ortasına doğru, bir 
kule gibi yükselecek şekilde yerleştirin. Tahta kaşığın sapıyla iki-üç 
delik açın. Kapağını kapattıktan sonra üzerine de iki-üç kat mutfak 
havlusu koyun. İki dakika kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi mum gibi 
kısın ve yarım saat bu şekilde demlendirin. Safranı dövüp iki kaşık 
kaynar suda çözün. Dört kaşık pilavla harmanlayın. Beyaz pilavı servis 
tabağına alın. Ortasına ayvalı eti koyun. Safranlı pilavı da istediğiniz 
gibi üzerine ekleyip servis edin. 

GURME YAZI
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Kuru Meyvalı Pilav

Malzemesi:
2 su bardağı haşlanıp süzülmüş 
Basmati pirinci
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
1 büyük kuru soğan
½ su bardağı kuru siyah üzüm
½ su bardağı zereşk
½ tatlı kaşığı yeni bahar
½ tatlı kaşığı kara biber
½ çay kaşığı tarçın
½ çay kaşığı muskat rendesi
1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı:
Yağı tencerede eritip üç kaşık su ekleyin. Pirincin 
dörtte birini tencerenin tabanına döşeyin. Kalanını 
diğer malzemeyle harmanlayıp tuzunu ayarlayın. 
Malzemeyi tencerenin ortasına doğru, bir kule 
gibi yükselecek şekilde yerleştirin. Tahta kaşığın 
sapıyla iki-üç delik açın. Kapağını kapattıktan son-
ra üzerine de iki-üç kat mutfak havlusu koyun. İki 
dakika kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi mum gibi 
kısın ve bir saat bu şekilde demlendirin. Sonunda 
bir dakika daha ateşin altını açın. Tencereyi soğuk 
suya oturtup iki dakika bekletin. Pilavı servis taba-
ğına alın. Dibindeki tutmuş ve çıtır olmuş pirinci 
üzerine koyarak servis edin.

Yeşil Fasulyeli Pilav

Malzemesi:
2 su bardağı haşlanıp süzülmüş 
Basmati pirinci
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
1 büyük kuru soğan
300 gr yeşil fasulye
tuz ve biber

Yapılışı:
Yeşil fasulyeleri çok diri kalacak şekilde, tuzlu 
suda haşlayın. Yağın yarısını tencerede eritip 
üç kaşık su ekleyin. Fasulyeleri pirinçle har-
manlayıp tencereye koyun. Malzemeyi tence-
renin ortasına doğru, bir kule gibi yüksele-
cek şekilde yerleştirin. Tahta kaşığın sapıyla 
iki-üç delik açın. Kapağını kapattıktan sonra 
üzerine de iki-üç kat mutfak havlusu koyun. 
İki dakika kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi 
mum gibi kısın ve yarım saat bu şekilde dem-
lendirin. Kalan yağı eritip dörtte bir halkalar 
şeklinde doğradığınız soğanı kavurun. Pilavla 
harmanlayıp servis edin. 

Tavuklu Kızarmış Pilav (Tahcin)

Malzemesi:
½ kg haşlanıp didiklenmiş tavuk eti
2 ½ su bardağı haşlanıp süzülmüş 
Basmati pirinci
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
½ çay kaşığı safran
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kara biber
1 yumurtanın sarısı
1 su bardağı yoğurt
4 çorba kaşığı zereşk

Yapılışı:
Yağın yarısını eritin. Yumurtanın sarısını 
çırpıp yoğurt ve yağ ile karıştırın. Bu malze-
meyi bir bardak pirinçle harmanlayıp geniş 
bir tencerenin dibine yayın. Kalan yağı eritip 
pirinçle harmanlayın ve yarısını tenceredeki 
malzemenin üzerine yayın. Safranı dövüp iki 
kaşık kaynar suda çözün. Onu da kalan pirinç-
le harmanlayın ve üzerine döşeyin. En üste 
bir kaşık sıcak suyla karıştırdığınız zereşkin 
yarısı ve baharatla harmanladığınız tavuğu 
yerleştirin. Tahta kaşığın sapıyla iki-üç delik 
açın. Kapağını kapattıktan sonra üzerine de 
iki-üç kat mutfak havlusu koyun. İki dakika 
kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi iyice kısın ve 
45 dakika bu şekilde demlendirin. Tencereyi 
iki dakika soğuk suya oturtuktan sonra, ser-
vis tabağına ters çevirerek çıkartın. Üzerine 
kalan zereşki serperek servis edin. 

GURME YAZI
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Patatesli Pilav (Tahdig)
Malzemesi:
2 su bardağı haşlanıp süzülmüş 
Basmati pirinci
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
2 orta boy patates
tuz ve biber

Yapılışı:
Patatesi soyup ince ince dilimleyin. Tereyağı 
eritip iki kaşık su ekleyin. Pirinci tencerenin 
ortasına doğru, bir kule gibi yükselecek şe-
kilde yerleştirin. Tahta kaşığın sapıyla iki-üç 
delik açın. Kapağını kapattıktan sonra üzerine 
de iki-üç kat mutfak havlusu koyun. İki daki-
ka kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi mum gibi 
kısın ve bir saat bu şekilde demlendirin. Ten-
cereyi iki dakika soğuk suya oturtuktan sonra, 
servis tabağına ters çevirerek çıkartın.

Safranlı, Narlı Pilav
Malzemesi:
2 su bardağı haşlanıp süzülmüş 
Basmati pirinci
2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
1 çay kaşığı safran
1 su bardağı nar tanesi
2 çorba kaşığı zereşk
2 çorba kaşığı şam fıstığı
tuz ve biber
Yapılışı:
Tencerenin dibine bir kaşık yağı koyup eritin. 
Safranı dövüp iki kaşık kaynar suda çözün. 
Pirinçle harmanlayın. Pirinci tencerenin or-
tasına doğru, bir kule gibi yükselecek şekilde 

yerleştirin. Tahta kaşığın sapıyla iki-üç delik 
açın. Kapağını kapattıktan sonra üzerine de 
iki-üç kat mutfak havlusu koyun. İki dakika 
kuvvetli ateşte tutup sonra ateşi mum gibi kı-
sın ve yarım saat bu şekilde demlendirin. Ka-
lan yağı eritip pilavın üzerinde gezdirdikten 
sonra kalan malzemeyi de katıp harmanlaya-
rak servis edin. 

Mutfaklarının en ünlü malzemesi olan safran İran'da da ucuz değil. 
Minik safran havanlarında dövülüp toz haline getirilerek kullanılıyor 
ve böylece az miktarda safrandan maksimum renk ve aroma elde etmek mümkün oluyor.

GURME YAZI
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MENGERLER SATIŞ VE SERVİS NOKTALARI

Servis hizmetleri için her zaman yetkili bayileri ve konularında uzman
olan teknik servis elemanlarını tercih etmek aracınızın ömrünü uzatır.

 

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Davutpaşa Yılanlı Ayazma Yolu No:12 

Davutpaşa / Topkapı / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 15

Mercedes-Benz/smart Servis Davutpaşa Davutpaşa Cad. No: 40 
Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 30   

Mercedes-Benz/smart Satış Etiler Nispetiye Cad. No: 99
Etiler / İstanbul 0212 484 33 00 0212 358 48 34

İ S T A N B U L www.mengerler.com

MARKA ÜRÜN NOKTA ADRES TELEFON TELEFAX

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis  Adana Ceyhan Yolu Üzeri 5.km 

Adana 0322 346 25 00 0322 346 05 54

Mercedes-Benz Servis Adana Yeşiloba Mah. 7.Sok. No.42 
Seyhan / Adana 0322 429 52 52 0322 429 33 30

                       Acil Servis Telefonları Otomobil: 0533 385 82 90 Ticari Araç 0532 331 11 79
                       Müşteri İlişkileri Sorumlusu HTA-Otomobil: Kadriye Şimşek 0322 346 25 00 Kamyon-Otobüs: Sibel Seyitoğlu 0322 429 52 52

A D A N A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis

Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90

   

A N K A R A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Bursa Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438 

Osmangazi / Bursa 0224 211 74 15 0224 211 74 12

Mercedes-Benz/smart Hasar
Servisi Bursa Santral Mah.Yalova Yolu Cad. No:19 

Ovaakça / Bursa 0224 267 13 61 0224 267 13 60   

                      Bursa Merkez Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Ebru Bayat 0224 211 74 15  
                      Bursa Nilüfer Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Sinem Sinan 0224 211 31 51

B U R S A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Çorlu İstanbul Devlet Yolu Üzeri, Önerler 

Kavşağı Çorlu / Tekirdağ 0282 685 48 31 0282 685 48 41

                      Acil Servis Telefonları Otomobil ve HTA: 0549 652 00 20 Kamyon ve Otobüs: 0532 422 26 19
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Neslihan Ertaş 0282 685 48 31

Ç O R L U www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Bursa İzmir Yolu. Ürünlü Mevkii. No:403

Nilüfer / Bursa 0224 211 31 51 0224 413 00 07

Alfa Romeo- Lancia-Jeep Satış
Servis Bursa Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438 

Osmangazi / Bursa 0224 211 74 15 0224 211 74 12

   

Mercedes-Benz
(Sıfır km/2. El) Satış Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 

No:2 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 43 44

Satış Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90Mengerler 2. El Merkezi
(Her Marka)

Servis Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Mercedes-Benz Servis Lojistik Üssü Ankara Lojistik Üssü Servis Bakım 
A Blok No: 155/A Kazan / Ankara 0312 812 11 80 0312 812 11 81

Mercedes-Benz Satış
Servis    Ümitköy Koru Kavşağı Dumlupınar Bulvarı 

No: 390/A Ümitköy / Ankara 0312 227 84 44 0312 227 83 33

Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 242 81 16 Ticari Araçlar: 0542 596 54 34 Kamyon Gezici Servis: 0533 958 30 50  
Ankara Merkez Müşteri İlişkileri Sorumlusu:  Burcu Sarı 0312 252 70 80, Ümitköy Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Senem Ayaz 0312 227 84 44
Ankara Lojistik Üssü Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Çiğdem Kılıç 0312 252 70 80

 

MARKA ÜRÜN NOKTA ADRES TELEFON TELEFAX

MengerlerLifestyle

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Gaziemir Akçay Cad. 698.Sok. No:2 

Gaziemir / İzmir 0232 274 66 66 0232 274 66 68

Mercedes-Benz Satış Bornova Kazım Dirik Mah. 3. Sanayi Sitesi 408.
Sok. No:6 Bornova / İzmir 0232 462 60 34 0232 462 40 13   

                      Acil Servis Telefonları Otomobil : 0532 283 30 91 Ağır Vasıta: 0532 316 26 56
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Emel Kızılaslan 0232 274 66 66 / 301

İ Z M İ R www.mengerler.com

Acil Servis Telefonları Otomobil 0533 261 17 24 Hta: 0533 548 65 64 Kamyon: 0533 261 17 25 Otobüs: 0533 350 38 62
Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Davutpaşa MB: Belgin Koca HTA: Sude Ergin Kamyon: Özlem Kılıç Otobüs: Hüseyin Helvacı 
Kaporta-Boya: Sibel Üstün Ataşehir LAJ: Ebru Yıldırım MB: Gül Yılmazel Bostancı: Aslı Bakırtaş

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Kartepe Emek Mah. D-100 Karayolu No:66 

41180 Kartepe-Kocaeli 0262 371 32 57 0262 371 24 61

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 928 02 92  Ağırvasıta: 0532 650 28 17
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Ayşe Araz 0262 371 32 57

K O C A E L İ www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Milas Milas-İzmiryolu 5.Km 48200 

Milas / Muğla 0252 513 79 30 0252 513 79 40

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0533 704 19 00  Ağırvasıta: 0533 704 19 07
                      Müşteri İlişkileri: 0252 513 79 30

M İ L A S www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Samsun Cumhuriyet Mah. Samsun Ordu Cad. 

No:142 Tekkeköy / Samsun 0362 256 21 00 0362 256 22 01

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 432 32 61 Ağırvasıta: 0532 396 70 04
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Gülay Kılıçarslan 0362 256 21 00

S A M S U N www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Sivas Gültepe Mah. Küçük San. Cad.

No:11 58080 Sivas 0346 226 17 87 0346 226 14 20

                      Acil Servis Telefonu: 0533 373 73 06 
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gökçe Çimen 0346 226 17 87 / 127

S İ V A S www.mengerler.com

Alfa Romeo- Lancia-Jeep Servis Milas Milas-İzmiryolu 5.Km 48200 
Milas / Muğla 0252 513 79 30 0252 513 79 40

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Bostancı İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. 

No:28 Bostancı / İstanbul 0212 484 33 00 0216 601 12 00

Mercedes-Benz
Servis
Satış

Otogar Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat 
Bayrampaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 658 10 47

Mercedes-Benz Servis İkitelli Org.San.Bölg.Esenler San.Sit.4.Blok 
İkitelli / İstanbul 0212 484 33 00 0212 671 11 78

Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya   Servis Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 

No:1 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 28

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Alfa Romeo-Jeep Satış
Servis Ataşehir Kayışdağı Cad. No:1 Marriott Otel 

Ataşehir / İstanbul 0216 573 01 01 0216 573 00 20

Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 
No:2 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 27Servis

Alfa Romeo- Lancia-Jeep
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MENGERLER SATIŞ VE SERVİS NOKTALARI

Servis hizmetleri için her zaman yetkili bayileri ve konularında uzman
olan teknik servis elemanlarını tercih etmek aracınızın ömrünü uzatır.

 

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Davutpaşa Yılanlı Ayazma Yolu No:12 

Davutpaşa / Topkapı / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 15

Mercedes-Benz/smart Servis Davutpaşa Davutpaşa Cad. No: 40 
Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 30   

Mercedes-Benz/smart Satış Etiler Nispetiye Cad. No: 99
Etiler / İstanbul 0212 484 33 00 0212 358 48 34

İ S T A N B U L www.mengerler.com

MARKA ÜRÜN NOKTA ADRES TELEFON TELEFAX

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis  Adana Ceyhan Yolu Üzeri 5.km 

Adana 0322 346 25 00 0322 346 05 54

Mercedes-Benz Servis Adana Yeşiloba Mah. 7.Sok. No.42 
Seyhan / Adana 0322 429 52 52 0322 429 33 30

                       Acil Servis Telefonları Otomobil: 0533 385 82 90 Ticari Araç 0532 331 11 79
                       Müşteri İlişkileri Sorumlusu HTA-Otomobil: Kadriye Şimşek 0322 346 25 00 Kamyon-Otobüs: Sibel Seyitoğlu 0322 429 52 52

A D A N A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis

Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90

   

A N K A R A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Bursa Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438 

Osmangazi / Bursa 0224 211 74 15 0224 211 74 12

Mercedes-Benz/smart Hasar
Servisi Bursa Santral Mah.Yalova Yolu Cad. No:19 

Ovaakça / Bursa 0224 267 13 61 0224 267 13 60   

                      Bursa Merkez Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Ebru Bayat 0224 211 74 15  
                      Bursa Nilüfer Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Sinem Sinan 0224 211 31 51

B U R S A www.mengerler.com

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Çorlu İstanbul Devlet Yolu Üzeri, Önerler 

Kavşağı Çorlu / Tekirdağ 0282 685 48 31 0282 685 48 41

                      Acil Servis Telefonları Otomobil ve HTA: 0549 652 00 20 Kamyon ve Otobüs: 0532 422 26 19
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Neslihan Ertaş 0282 685 48 31

Ç O R L U www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Bursa İzmir Yolu. Ürünlü Mevkii. No:403

Nilüfer / Bursa 0224 211 31 51 0224 413 00 07

Alfa Romeo- Lancia-Jeep Satış
Servis Bursa Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438 

Osmangazi / Bursa 0224 211 74 15 0224 211 74 12

   

Mercedes-Benz
(Sıfır km/2. El) Satış Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 

No:2 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 43 44

Satış Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90Mengerler 2. El Merkezi
(Her Marka)

Servis Ankara 
Merkez

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No:314 
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80 0312 252 70 90Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Mercedes-Benz Servis Lojistik Üssü Ankara Lojistik Üssü Servis Bakım 
A Blok No: 155/A Kazan / Ankara 0312 812 11 80 0312 812 11 81

Mercedes-Benz Satış
Servis    Ümitköy Koru Kavşağı Dumlupınar Bulvarı 

No: 390/A Ümitköy / Ankara 0312 227 84 44 0312 227 83 33

Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 242 81 16 Ticari Araçlar: 0542 596 54 34 Kamyon Gezici Servis: 0533 958 30 50  
Ankara Merkez Müşteri İlişkileri Sorumlusu:  Burcu Sarı 0312 252 70 80, Ümitköy Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Senem Ayaz 0312 227 84 44
Ankara Lojistik Üssü Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Çiğdem Kılıç 0312 252 70 80

 

MARKA ÜRÜN NOKTA ADRES TELEFON TELEFAX

MengerlerLifestyle

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Gaziemir Akçay Cad. 698.Sok. No:2 

Gaziemir / İzmir 0232 274 66 66 0232 274 66 68

Mercedes-Benz Satış Bornova Kazım Dirik Mah. 3. Sanayi Sitesi 408.
Sok. No:6 Bornova / İzmir 0232 462 60 34 0232 462 40 13   

                      Acil Servis Telefonları Otomobil : 0532 283 30 91 Ağır Vasıta: 0532 316 26 56
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Emel Kızılaslan 0232 274 66 66 / 301

İ Z M İ R www.mengerler.com

Acil Servis Telefonları Otomobil 0533 261 17 24 Hta: 0533 548 65 64 Kamyon: 0533 261 17 25 Otobüs: 0533 350 38 62
Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Davutpaşa MB: Belgin Koca HTA: Sude Ergin Kamyon: Özlem Kılıç Otobüs: Hüseyin Helvacı 
Kaporta-Boya: Sibel Üstün Ataşehir LAJ: Ebru Yıldırım MB: Gül Yılmazel Bostancı: Aslı Bakırtaş

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Kartepe Emek Mah. D-100 Karayolu No:66 

41180 Kartepe-Kocaeli 0262 371 32 57 0262 371 24 61

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 928 02 92  Ağırvasıta: 0532 650 28 17
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Ayşe Araz 0262 371 32 57

K O C A E L İ www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Milas Milas-İzmiryolu 5.Km 48200 

Milas / Muğla 0252 513 79 30 0252 513 79 40

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0533 704 19 00  Ağırvasıta: 0533 704 19 07
                      Müşteri İlişkileri: 0252 513 79 30

M İ L A S www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Samsun Cumhuriyet Mah. Samsun Ordu Cad. 

No:142 Tekkeköy / Samsun 0362 256 21 00 0362 256 22 01

                      Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 432 32 61 Ağırvasıta: 0532 396 70 04
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Gülay Kılıçarslan 0362 256 21 00

S A M S U N www.mengerler.com

Mercedes-Benz Satış
Servis Sivas Gültepe Mah. Küçük San. Cad.

No:11 58080 Sivas 0346 226 17 87 0346 226 14 20

                      Acil Servis Telefonu: 0533 373 73 06 
                      Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gökçe Çimen 0346 226 17 87 / 127

S İ V A S www.mengerler.com

Alfa Romeo- Lancia-Jeep Servis Milas Milas-İzmiryolu 5.Km 48200 
Milas / Muğla 0252 513 79 30 0252 513 79 40

Mercedes-Benz/smart Satış
Servis Bostancı İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. 

No:28 Bostancı / İstanbul 0212 484 33 00 0216 601 12 00

Mercedes-Benz
Servis
Satış

Otogar Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat 
Bayrampaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 658 10 47

Mercedes-Benz Servis İkitelli Org.San.Bölg.Esenler San.Sit.4.Blok 
İkitelli / İstanbul 0212 484 33 00 0212 671 11 78

Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya   Servis Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 

No:1 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 28

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Alfa Romeo-Jeep Satış
Servis Ataşehir Kayışdağı Cad. No:1 Marriott Otel 

Ataşehir / İstanbul 0216 573 01 01 0216 573 00 20

Davutpaşa Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok. 
No:2 Davutpaşa / İstanbul 0212 484 33 00 0212 481 80 27Servis

Alfa Romeo- Lancia-Jeep
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PROF. DR. AHMET ERÖZENCİ
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI 
BÖLÜM BAŞKANI

SAĞLIK

SAĞLIKTA
İLETİŞİM

Bir senaryoyla başlayalım: Altı arkadaşınızla buluşacağınız yemeğe 
gittiğinizde birinin gelmediğini görüp nerede olduğunu soruyorsunuz. 
“Hastanede,” diyorlar. Nesi olduğunu soruyorsunuz. Gelecek olası ya-
nıtlar:

-Çok öksürüyordu, akciğerlerinde enfeksiyon varmış…
-Valla bir süredir ağrıları varmış, halsizmiş, kilo da kaybetmiş, tetkik 
için yatırmışlar…
-Kaşıntısı varmış, onun için gitmiş…
-Kolu kırılmış…
-Kansermiş…
Bunların her birine vereceğimiz tepkiler farklıdır. İlk ikisini, “Umarım 

ciddi bir şeyi yoktur,” diye geçiştirip bir de eleştirisel, “Çok da sigara içi-
yordu,” cümlesini ilave edebiliriz. Kol kırığında, nasıl olduğunu sorarız. 
Sonuncusunda ise tepkimiz daha farklıdır, “Yapma ya! Ne kanseriymiş?” 
Ve bu sorunun hemen ardından klasik cümle gelir: “Çok üzüldüm…” 
Çoğu zaman bir soru da içerir konuşmalar: “Kendisi biliyor mu?”

Aslında saçma gibi görünür bu soru. Mantıklı düşünüldüğünde, kişi-
nin hastalığından ilk olarak kendisinin haberdar olması beklenir. Ama 
ülkemizde maalesef –çoğu konuda olduğu gibi- kanser konusunda da o 
denli yapaylık, rol yapma ve paylaşmaktan kaçma vardır ki, haberi alan 
kişinin, hastanın hastalığından haberi olduğunu doğrulamak istemesi 
doğal karşılanmalıdır.

Tüm senaryoların ortak paydası sağlığın yitirilmesi veya kişinin bir 
şikayetinin kendisine rahatsızlık vermesi nedeniyle hastaneye gitmesi 
veya doktora başvurması. Türk Dil Kurumu sözlüğünde sağlık kelime-
sinin tanımında sıhhatli olma, esenlik gibi açıklamaların yanı sıra, bir 
de gerçek sözcüğü var, sağlıklı haber, sağlıklı bilgi anlamında.
Bu metaforik tanım bize hastalıklarda da ne olduğunu anlatıyor: 
Sağlığını yitiren kişi, kendi gerçekliğini de yitiriyor; doktorun ken-
disine tanı koyması, hastaneye gitmesiyle birlikte, bir gün öncesine 
dek sağlıklı –normal- kişiler arasındayken, bir anda taraf değiştiri-
yor; bir başkasının yönlendirmesine (tedavisine) muhtaç, kendisine 
yetmeyen biri oluyor.

Ve fark edelim veya etmeyelim, aslında hepimizin hastalıklarımızın 
tedavisiyle birlikte doktordan beklediğimiz, bizi eski halimize, kendi 
gerçekliğimize geri döndürmesi…
İşte bu noktada da sağlık iletişimi devreye giriyor. Bu iletişim, çağı-
mız gereği haberleşmemizde başrolde olan internet, elektronik posta, 
mesajlaşmalarda çok farklı olmak zorunda. Sağlık iletişiminde özü-
müze dönmek; konuşarak, dokunarak, gözlem yaparak karşımızda-
kiyle temasa geçmek gerekiyor. Bunlar zaten doğal, olması gereken 
diyebilirsiniz, ama durun, daha bitmedi: bunları yaparken yapay ol-
mamak, korkuyorsak korkularımızı, üzülüyorsak üzüntü nedenimizi 
söylemek gerekiyor.

Bahsettiğim yaşamın en zor öğelerinden ikisi: kişinin kendini baskıla-
madan, içinden geldiği şekilde ifade edebilmesi ve duyguların payla-
şılması. Yapılan çalışmalarda, bilhassa kanser başta olmak üzere tüm 
uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda, yakınlarıyla duygusal pay-
laşımı üst düzeyde olan hastaların tedaviye çok daha hızlı ve olumlu 
yanıt verdiği gösterilmiş.

Sağlık iletişimi konusunda söylenecek, üzerinde durulacak çok nokta 
var: geçmiş hastalık deneyimlerimizin, kaç yaşında olduğumuzun, cin-
siyetin, kültür düzeyinin hastalıklarla başa çıkmamızı nasıl etkilediği; 
kişinin beden dilinin hastalığı nedeniyle içinde olduğu ruhsal durumu 
nasıl anlattığı, hasta yakınının hastasına nasıl zaman ayırabileceği… 

Bunları ilerideki sayılarda paylaşmak ümidiyle, hepinize sağlıklı 
günler dilerim.

Mengerler Tic. Türk A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
İstanbul/Davutpaşa  Telefon 0212 484 33 00 İstanbul/Bostancı Telefon 0212 484 33 00 İstanbul/Etiler Telefon 0212 484 33 00 Adana/Yüreğir Telefon 0322 346 25 00
Ankara/Yenimahalle Telefon 0312 252 70 80 Ankara/Ümitköy Telefon 0312 227 84 44 Bursa/Nilüfer Telefon 0224 211 31 51 Bursa/Osmangazi Telefon 0224 211 74 15
Bursa/Orhangazi Telefon (0224) 267 13 61 Tekirdağ/Çorlu Telefon 0282 685 48 31 İzmir/Gaziemir Telefon 0232 274 66 66 İzmir/Bornova Telefon 0232 462 60 34
Kocaeli/Kartepe Telefon 0262 371 32 57 Muğla/Milas Telefon 0252 513 79 30 Samsun/Tekkeköy Telefon 0362 256 21 00 
www.mengerler.com       Mengerler Ticaret Türk A.Ş.       Mengerler T.T.A.Ş. 

Mengerler Tic. Türk A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
İstanbul, Davutpaşa, Bostancı, Etiler Telefon 0212 484 33 00  Adana, Yüreğir Telefon 0322 346 25 00 Ankara, Yenimahalle Telefon 0312 252 70 80 Ankara, Ümitköy
Telefon 0312 227 84 44 Bursa, Nilüfer Telefon 0224 211 31 51 Bursa, Osmangazi Telefon 0224 211 74 15 Bursa, Orhangazi Telefon (0224) 267 13 61 Tekirdağ, Çorlu
Telefon 0282 685 48 31 İzmir, Gaziemir Telefon 0232 274 66 66 İzmir, Bornova Telefon 0232 462 60 34 Kocaeli, Kartepe Telefon 0262 371 32 57 Muğla, Milas
Telefon 0252 513 79 30 Samsun, Tekkeköy Telefon 0362 256 21 00 
www.mengerler.com       Mengerler Ticaret Türk A.Ş.       Mengerler T.T.A.Ş. 
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