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Merhaba saygıdeğer dostlarımız,
Periyodik yapılan çalışmalar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini insana hatırlatmakla beraber, aynı dönemin
değerlendirilmesini yapmak için de önemli bir fırsat oluşturuyor.
Mengerler Lifestyle dergimizin Temmuz sayısı için bilgisayarın başına geçtiğim zaman, ilk olarak vaktin ne kadar
hızlı geçtiğini düşündüm. Sonra da geçen sürenin bilançosunu yaptım. Çabuk geçti gibi gözüken bu sürece, meğer
ne kadar çok şey sığdırmışız.
Showroom’larımızda beğeninize sunduğumuz araçlarımıza, dilediğiniz şartlarla sahip olabilmeniz için finans
departmanımız daima yaratıcı çözümleri ile bu dönemde de sizlerin yanındaydı. Mengerler Araç Kiralama’da
ise yaz fırsatları tüm cazibesi ile devam ediyor. Mercedes-Benz dostlarına Mengerler güvencesi ile sunduğumuz,
huzurla alıp, güvenle kullanabilecekleri, değerlerini yitirmeyen bakımlı, 2. el araç satışında da rekora imza
atmaktayız. Müşterilerimizin memnuniyeti ise yorgunluğumuzu alıp götürüyor.
Size keyifli anlar yaşatacağını ümit ettiğimiz Mengerler Lifestyle dergimizin bu sayısında, ünlü tasarımcı Ralph
Lauren’in özel koleksiyonundan oluşan ve Paris’te izleyicisi ile buluşan otomobil sergisini öncelikle ele aldık.
Mengerler Servisler Müdürü Siegfried Vogt’un Distronic sistemini anlattığı yazısı, sizi Mercedes-Benz’in ulaştığı
teknolojik gelişmeler konusunda hayrete düşürecek boyutta.
Yetmiş yıllık efsane, dört çekerlere ismini veren Jeep®’in yeni Grand Cherokee’si tüm ihtişamı ile tanıtılıyor bu
sayımızda. Konforlu iç tasarımı ve teknoloji ile estetiğin uyumlu birlikteliğinin sergilendiği sayfalarımızı kolay
kolay kapatamayacaksınız gibi görünüyor.
Küba’nın halen bakir sayılabilecek Cayo Largo sahillerini ise yazarlarımızdan Hülya Ekşigil kaleme aldı ve
fotoğrafladı. Bu sayımızda, Showroom Sohbetleri’mizin konuğu İstanbul’daki Mısır Konsolosluğu’nun Restoratör
Mimarı Süreyya Saruhan. Ayrıca, İKSV’nin Genel Müdürü Görgün Taner ile de ofisinde bir söyleşi düzenledik ve
kültürel gelişmeler hakkında görüşlerini aldık.
Gurme yazarımız Hande Bozdoğan, İtalya - Amalfi’deki deneyimlerini ve tadı
unutulmayacak tarifleri sizlere aktarıyor. Fotoğraf sanatçımız Süha Derbent’in
gözünden ve kaleminden ise İtalya’nın kalabalık kenti Napoli’den başlayarak,
sakin sevimli şehirleri Sorrento, Positano ve Capri Adası’na uzanıyoruz.
Daha güvenli ve keyifli araç kullanmanız için Prof. Dr. Ahmet Erözenci,
sıcaklarda araba kullananların üzerinde durması gereken konuları, altı ana
başlık altında toparladı.
Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir yaz dileyerek saygılarımı sunuyorum.
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Temmuz-Ağustos ajandası

Yağmurla geçen bahar günlerinin ardından artık yaz geldi çattı. Açık hava konserleri, festivaller, renkli sergiler ve
daha birçok etkinlikle bu yaz dolu dolu geçeceğe benziyor.
İstanbul Modern’de “Masum
Suretler”
İstanbul Modern Fotoğraf
Galerisi, simge olarak
kullandığı sessiz suretlerle
zamansız ve mekansız
öyküler yaratan Lale Tara’nın
“Masum Suretler” adlı
kişisel sergisine ev sahipliği
yapıyor. Küratörlüğünü Engin
Özendes’in yaptığı sergi,
izleyiciyi farklı mekan ve
zamanlarda kurgulanmış,
alternatif gerçeklik, umut
ve düş kırıklığı üzerine bir
öyküyü izlemek üzere sıra
dışı bir dünyaya davet ediyor.
4 Eylül’e kadar görülebilecek bu sergi, özellikle Rönesans resminde
çok belirgin olarak işlenen anne ve çocuk temasına bambaşka bir
gözle bakmaya çağırıyor tüm sanatseverleri.
www.istanbulmodern.org
Gümüşlük’te yıldızlar geçidi
Her yıl düzenli olarak
Bodrum’un balıkçı kasabası
Gümüşlük’te sanatseverlerle
buluşan Uluslararası
Gümüşlük Klasik Müzik
Festivali, bu yıl kapılarını 8.
kez açıyor. Temmuz ayının
ilk haftası başlayacak olan
festival, eylül ayının ikinci
haftasına kadar devam
edecek. Her yıl dünya
çapında birbirinden önemli
sanatçıları konuk eden
Uluslararası Gümüşlük
Klasik Müzik Festivali bu
yıl İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası’nın vereceği
konserle görkemli bir şekilde
açılacak. 16 Temmuz’da ise
Piyanist Misha Dacic, Franz Liszt’in 200. doğum yıldönümü için özel bir
konser verecek.
www.gumuslukfestival.org
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Bodrum’da bale zamanı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bu yıl 9.' sunu
düzenlediği Bodrum Uluslararası Bale Festivali ile 15 Ağustos ve

Cam sanatının iki ustası Camhane’de
İstanbul’un Balat semtinde restorasyonu yapılarak günümüze
kazandırılan Camhane, “Şeffaflık” adlı sergiyle bir Türk ve bir Yunan
cam sanatçısını ağırlıyor. Türkiye’den Yasemin Aslan Bakiri ve Kıbrıs

doğumlu Yorgos Papadopoulos’un
çalışmalarının 31 Temmuz’a kadar
görülebileceği sergide, Türk ve Yunan
kültürlerinden bir ‘‘kardeşlik, koruma
ve uzlaşma’’ öyküsü anlatılıyor.
Küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun
yaptığı sergide Papadopoulos
eserlerinde nazar boncuğu ve Meryem
Ana’yı, Aslan Bakiri ise koruyucu kalkanları, renkleriyle büyüleyici
kaftanları işliyor.
www.camhane.blogspot.com
İstanbul sokaklarında
caz rüzgarı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen 18. İstanbul Caz Festivali,
1–19 Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. 300’ü aşkın yerli ve
yabancı sanatçıya ev sahipliği yapacak
olan festivalde Tünel Şenliği’nin
ikincisi 2 Temmuz’da düzenlenecek.
Festivalde bu yıl “Caz için Farklı
Bir Yer” başlıklı bir gece olacak.
9 Temmuz’daki bu özel etkinlikte
Tonbruket ile caz dünyasının
yıldız isimleri aynı sahnede buluşacak. Festival kapsamında
Randy Crawford, Joe Sample, Natalie Cole ve Paul Simon
müzikseverlerle buluşacak. Festivalin “Yaşam Boyu Başarı
Ödülü”, ise usta sanatçı Okay Temiz’e verilecek.
www.iksv.org

3 Eylül tarihleri arasında görsel bir sanat şöleni sunuyor. Bodrum
Kalesi’nde İstanbul DOB’un “İstanbul Mozaik” adlı eseriyle 21.45’te
açılışı yapılacak olan festivalde 18 Ağustos’ta St.Petersburg Boris
Eifman Devlet Bale Topluluğu, “Ben, Don Kişot” adlı eserini sahneye
koyacak. Mecklenburg Schwerin Devlet Bale Topluluğu ise 21 ve 22
Ağustos’ta “Carmen”i izleyicisiyle buluşturacak. Washington Bale’nin
“Rock’n Roll” adlı gösterisi 25 ve 26 Ağustos tarihleri arasında sahne
alırken, Samsun DOB de “Mevlana’nın Çağrısı” adlı bale gösterisiyle
29 Ağustos’ta Bodrumluların karşısına çıkacak.
www.bodrumballetfestival.gov.tr

18 yıl aradan sonra Bon Jovi konseri
''Greatest Hits Tour'' kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Bon Jovi,
18 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Türk
Telekom Arena’da 8 Temmuz’da saat 21.00’de unutulmaz şarkılarını
seslendirecek olan grup, 65 tır dolusu şov malzemesiyle dev bir
konsere imza atmaya hazırlanıyor. Kasım ayında yayınladıkları “Bon
Jovi Greatest Hits” albümüyle dünya çapında müzik listelerinin başına
oturan grup, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Kanada ve tüm Avrupa’da
sahne alacak.
www.bonjovi.com

Erwin Olaf’tan minimalist portreler
Hollandalı fotoğraf sanatçısı Erwin Olaf, Türkiye’deki ilk sergisini

Efsane sanatçı Elton John Türkiye’de
Dünya turnesi kapsamında 21 ülke ve 47 farklı şehirde konser
verecek olan efsane müzisyen Elton John, 5 Temmuz saat 21.00’de
İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park’ta, 6 Temmuz’da da Ankara

Arena’da bir konser verecek. İngiliz sanatçı 1970’lerden günümüze
450 milyondan fazla albüm, 40 milyondan fazla single ile müzik
dünyasında önemli bir hayran kitlesine sahip. Grammy ödülünü tam
beş kez kazanan sanatçı, Rolling Stone dergisi tarafından da gelmiş
geçmiş en iyi 50 müzik sanatçısından biri olarak gösteriliyor.
www.eltonjohn.com

CerModern’de açtı. Modern fotoğrafın sıra dışı dahisi olarak bilinen
sanatçının yedi fotoğraf serisi ve kısa filmlerinden oluşan “Captured
Senses” isimli sergisi 30 Temmuz’a kadar sanatseverleri bekliyor.
Fotoğraflarını bir ressam titizliğinde kurgulayan sanatçı, tanınmış
aristokrasi üyelerinin beklenmedik ölümleri sırasında aldıkları
darbeleri minimalist beyaz portrelerde bir araya getiriyor. Olaf,
sergideki son serisi “Paradise Portraits”de güzel kadınlar ve korkunç
palyaçoların ihtişamlı portrelerinin yanı sıra günlük festival yaşamına
dair yorumuyla bir karmaşayı gözler önüne seriyor.
www.cermodern.org
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Moda dünyasının dahi isimlerinden Ralph Lauren, bugüne
kadar tasarladığı kıyafetler ve stiliyle öne çıktı. Ancak Lauren’in
alametifarikasını soracak olursanız... Tek bir yanıtı var: Otomobilleri.
Lauren’in New York’taki özel garajı, otomobil severler için eşi bulunmaz
bir mabet. Koleksiyonundaki sayıları 70’e yaklaşan otomobili sakladığı
garaj, markanın mimari ekibi tarafından tasarlanmış. İçinde Zen
bahçesi bile olduğu düşünülünce, burayı otomobilin Nirvana’sı olarak
gösterenlere katılmamak elde değil. Lauren, otomobillerini sadece
gezmek için değil, sergilemek için de garajından çıkarıyor. Ancak
bundan altı yıl önce Boston Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki sergide
beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Bu otomobillerin heykel ve resim
gibi sanat eserlerinin yanına yakışıp yakışmadığını tartışan kalabalık
Lauren’i de şaşkınlığa uğrattı.
Biraz da geçmişteki deneyiminin etkisiyle Paris’te geçtiğimiz 28
Nisan’da başlayan yeni sergisinin adını “The Art of the Automobile:
Masterpieces from the Ralph Lauren Collection” (Otomobil Sanatı: Ralph
Lauren Koleksiyonundan Başyapıtlar) koydu Lauren. Serginin küratörü
Rodolphe Rapetti’ye göre, bu sergi olağanüstü bir işçilikle yaratılan
otomobiller ve sanatın aslında birbirinden çok da ayrılmadığının
göstergesi. “Benim için bu otomobillerin her biri bir sanat eseri” diyen
Lauren, koleksiyonundaki parçaların birçoğunun el yapımı olduğunu
söyleyerek Rapetti’ye destek veriyor.

Ralph Lauren’in sabırla ve
özenle bir araya getirdiği
otomobil koleksiyonu,
Paris Musée des Arts
Décoratifs’de sergileniyor.
28 Ağustos’ta sona
erecek sergiyi görün,
gezin, motorun sesini
ruhunuzda hissedin...
12
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1930’lardan bugüne birer simge haline gelmiş 17 spor otomobil, bu
sergiyle birlikte ilk kez Avrupa’da göz önüne çıkıyor. Sergide yer
alacak modelleri belirleyen jürinin ortak görüşü her otomobilin birer
tasarım harikası olduğu yönünde. Ralph Lauren, serginin amacını şöyle
özetliyor: “Hem Avrupa’da otomobil tarihinin ana hatlarını göz önüne
sermek hem de otomobilin dev isimler tarafından ortaya çıkarılan bir
sanat eseri olduğunu göstermek.” Sergilenen otomobiller arasında
Mercedes-Benz, Bugatti, Bentley, Jaguar, Porsche ve Alfa Romeo gibi
üreticilerin ikonlaşmış modelleri bulunuyor.

hepsi benim bir parçam. Oyuncaklar gibi çok eğlenceliler ve bir kez
alışınca onlardan kopmak çok zor. Her otomobil, farklı bir deneyimin
giriş kapısı. Yeni lanse edilen bir model de olsa fark etmez, bir klasik
de... Koleksiyonumda da bu çeşitlilik var zaten. Hiçbir zaman birilerine
göstereyim veya garajda beklesin diye otomobil alan biri olmadım. Her
zaman kendimi o otomobili kullanırken hayal ettim. Hayatım boyunca
‘zamansızlık’ kavramının hayranı oldum. Koleksiyonunu yaptığım
otomobillerin büyük bir bölümü de “zamansız bir güzelliğe” sahip.
Koleksiyonunuzdaki bazı otomobiller mühendislerin değil
de zanaatkarların elinden çıkmış bir sanat eserine benziyor.
Moda dünyasında da benzer bir durum yaşanıyor mu?
Kesinlikle. Koleksiyonumdaki otomobillerin hepsi birer sanat eseri.
Klasiklerin birçoğu el yapımı. Metal aksamları ve tüm detaylar

zanaatkarlar tarafından elde yapılmış. Her zaman içindeki tutkuyu
güzel şeyler yaratmak veya keyif veren sesler çıkarmak için kullanan
insanların ürettiklerine hayran olmuşumdur. Bu, sizin ürünle aranızda
bir bağ kurmanızı da sağlıyor. Bugün otomobillerin üretim sürecinde
teknik anlamda müthiş yenilikler var. Ancak benim sevdiğim,
koleksiyonunu yaptığım ve kullandığım otomobillerin hepsi çok özel
ve estetik bütünlüğe sahip. Modada tasarım sürecim de tamamen
elde üretime dayalı. Çantalarımız ve saatlerimiz, dünyanın dört bir
tarafındaki zanaatçılar tarafından yapılıyor. Gördükleri ilginin altında
yatan neden de onlara sahip olanları zamansız parçaların koleksiyoneri
gibi hissettirmeleri.
Giysilerinizi tasarlarken ilham kaynaklarınızın başında
otomobillerinizin geldiğini birçok kez vurgulamıştınız. Biraz daha

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupé, 1955
Ralph Lauren’in koleksiyonunun en öne çıkan
modellerinden biri de Mercedes-Benz’in
geçtiğimiz senelerde modernleştirerek
piyasaya sürdüğü martı kanat efsanesini
başlatan 300 SL Gullwing Coupé. Piyasaya
çıktığı yıldan itibaren Alman üreticinin
ikonlaşmış modellerinden biri olarak sivrilen
otomobil, 1952’de Le Mans’ta kazandığı
zaferden sonra tasarımının yanı sıra üstün bir
performans sunduğunu da kanıtlamıştı.

Ralph Lauren’in koleksiyonu hem maddi, hem de nadir bulunan
modelleri barındırması nedeniyle manevi yönden yüksek bir
değere sahip. Fransız tasarımcı Jean-Michel Wilmotte tarafından
tasarlanan sergi alanı ve görseller ise ziyaretçilerin araçların mekanik
aksamlarından kontrol panellerine kadar her türlü detay hakkında
bilgi alabilmesini sağlıyor. Ayrıca motorlarının çıkardığı sesler de
dinlenebiliyor. Otomobil meraklılarının mutlaka gezilmesi gerekenler
listesinde başı çeken sergiyi kutlamak amacıyla, kapakta Jaguar
D-Type’ın resminin olduğu bir de kitap basıldı.
Müzenin kataloğu için küratör Rodolphe Rapetti, Ralph Lauren ile
görüştü. Lauren’in bu müthiş koleksiyonu nasıl bir araya getirdiğini
daha iyi anlayabilmek için röportajdan seçtiğimiz bölümlere göz
atalım…
Otomobil koleksiyonu yapmaya nasıl ve ne zaman başladınız?
Sizi bu koleksiyonu yapmaya iten motivasyon neydi?
Açıkçası kendimi otomobil koleksiyoneri olarak görmüyorum. Sanki
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detaylı anlatabilir misiniz?
Günlük hayatım, işim, keyif aldığım şeyler ve de tanıştığım
insanlar, ilham kütüphanemin vazgeçilmezleri. Sürekli bakış açımı
zenginleştirecek fikirler peşindeyim. Otomobiller de bu süreçte en çok
etkilendiğim kaynakların başını çekiyor. Bir otomobile baktığımda,
hava borusunu, jant kapağını, direksiyonu, iç döşemesini, gösterge
panelini dikkatle incelerim. Ve de gördüğüm tüm ayrıntıları saatten
gece elbisesine kadar bütün tasarımlarıma uygularım. Mesela
2003’te McLaren’imden aldığım ilhamla karbon fiber sandalye
tasarladım. Böylece bir ilke imza attık. Geçen yıl lanse ettiğimiz
saat koleksiyonumuzdaki bir tasarımda da Bugatti Atlantic’imden
esinlendim. “The Dash” adını verdiğim model, otomobilin tasarımını
andırıyor. O bileğimdeyken, otomobilin direksiyonuna geçeceğim günü
iple çekiyorum.
Otomobillerinizin restorasyon sürecinde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bugüne kadar karşınıza çıkan en büyük zorluk neydi?
Klasik otomobillerin restorasyonu son derece hassas bir süreç
barındırıyor. Öncelikle otomobilin tarihini ve modern tekniklerin bu
araca nasıl entegre edildiğini çok iyi anlamanız lazım. Otomobilin
bir karakteri var ve onu bozmamak için yaptıklarınıza çok dikkat
etmelisiniz. En kritik nokta, gerçekten tanıdığınız, işin uzmanlarıyla
çalışmak. 20 seneye yakın süredir aynı kişiyle çalışıyorum; aynı
zamanda bir otomobil tarihçisi de olan Paul Russell. Yolda kalmayı
istemediğim için otomobillerimin tamamını restorasyondan geçirttim.
Bu iş hile kaldırmaz. Bir keresinde çok büyük bir özenle bir Alfa Romeo
restore etmiştik. Ancak beş kat boyayı kazıdıktan sonra otomobilin
orijinal rengi ortaya çıktı; çok açık bir kırmızı. Araç restore edildikten
sonra gösterildiğinde birçok kişi rengi fazla açık bularak, doğru
olamayacağını düşünmüştü. Daha koyu bir kırmızıyı ben de tercih
ederdim ancak restoratörün kararına saygı duymuştum.
Siz de bir otomobil tasarlamak ister miydiniz?
Otomobil tasarlamak da moda da belirli bir vizyon gerektiriyor
ancak birbirinden tamamen farklı iki alan. Bir otomobilde en çok
neleri sevdiğimi çok iyi bilsem de kendimi onun tasarımcısı olarak
düşünemiyorum. Otomobilin rengini seçmek, tasarlamak anlamına
gelmiyor.
Mercedes-Benz SSK Count Trossi, 1930
Mercedes-Benz’in köpek balığından ilham alınarak tasarlanan
1930 senesi klasik modeli Mercedes-Benz SSK Count Trossi, İtalyan
aristokrat Count Carlo Felice Trossi tarafından tasarlanmış. 1920’li
yılların prototip modellerinin tüm görsel özelliklerini taşıyan klasik
model, zamanı için füturistik bir tasarıma sahip. Uzun kaputu ve aracın
yanlarından uzanan egzoz boruları ise köpek balığı görünümünü
destekliyor.
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CAYO LARGO
Karayipler'deki adalarda servis veren otellerin ortak özelliklerinden biri büyük havuzları

Cayo Largo’nun marinasından teknelerle çıkılan balık avından eli boş dönmek kaçınılmaz,
çünkü kurallar gereği tutulan her balığı suya geri bırakmak gerekiyor

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA EKŞİGİL

Küba’nın
ufak ve kişilikli adası
Cayo Largo
bugüne kadar
yaşadığınız bütün tatil
deneyimlerinden daha
‘‘azını ve çoğunu’’
vaat ediyor.
16
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ok az görüntü insana Karayip deniziyle ilk karşılaştığı
andaki heyecanı verebilir. Özellikle sakin bir gününe
denk geldiyseniz, mavinin bu kadar davetkar bir tonuyla daha önce
hiç karşılaşmadığınızı düşünürsünüz. Genellikle filmlerde görüp iç
geçirdiği turkuaz suları bütün pırıltısıyla karşısında bulmanın etkisi,
insanı kolaylıkla “Karayip bağımlısı” yapabilir. Seyahat etmenin bir
ayrıcalık değil sıradan bir eyleme dönüştüğü günümüzde Karayip
denizindeki adalarda hayat giderek daha canlı ve kaçınılmaz olarak
da daha turistik yaşanıyor. Küçük şemsiyeli kokteyl bardakları ve
boyunlarında çiçekleriyle turist karşılayan yerliler sadece Hawai’de
değil, seyahat kataloglarına giren yüzlerce ada ve sahilde çıkıyor
karşımıza. Bütün bu trafiğin içinde, gerçekten bekaretini koruyan, size
kendi dünyanızdan çıkıp doğayla bütünleşebildiğiniz duygusunu veren
çok az yer var. Tabii cep telefonlarınızı kapatmaya, internetle günde
ancak yarım saat, mail'lerinize bir göz atabilecek kadar haşır neşir
olmaya, Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve benzerlerini
izleyememeye razıysanız…

Yerlileri pelikan ve iguanalar olan bir ada…
Bir ada düşünün ki, üzerinde yerli bir halk yok. Eski bir köy, birkaç
kuşaktır balıkçılık yapan aileler, sokaklarında koşturan, teninin esmeri
güneş yanığına karışmış çocuklar da yok. Küba’nın bir parçası olan
Canarreos takımadalarının güneydoğu ucundaki Cayo Largo işte böyle
sıra dışı bir coğrafya. Her şeyin devlet eliyle düzenlendiği bu ülkede,
Kübalı yöneticiler turizme açmaya karar verdikleri adada ilk otelin
temelini 1982 yılında attılar. Bugün hepsi, her şey dahil sistemiyle
servis veren 7 otel var. 28 km uzunluğunda, 3 km genişliğindeki Cayo
Largo’da denizin kıyısına dizilmiş bu oteller dışındaki tek yerleşim
marinada. Günübirlik dalış gezilerinde kullanılan katamaranların ve
balıkçı teknelerinin bulunduğu marinanın etrafı aynı zamanda adada
yegane turistik alışverişin de yapılabildiği yer. Yan yana iki-üç ufak
tezgahta Küba işi hediyelikler satılıyor. Onların dışında bakkaldan
bozma bir dükkan, su kaplumbağalarının yetiştirildiği ve çalışanlarının
her sorunuza hiç yüksünmeden uzun uzun cevap verdikleri bir çiftlik,
marinanın kenarında yer alan, genellikle yelkencilerin kaldığı üç
beş bungalov ve bir kafe var. Suyun üzerindeki bu kafe bir kahve
molası vermek ve iskelenin altında gezinen balıkları seyretmek için

Sabahın ilk saatlerinde Cayo Largo sahili...
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Sol Cayo Largo’nun üst katlarındaki odalar alt katlara göre daha ferah ve aydınlık

ideal. Suyun berraklığı yeterince göz alıcı
değilmiş gibi, bu coğrafyaya özgü Mangrove
ağaçlarından oluşan adacıklar da suyun
içinden yükselen yeşillikleriyle görüntüye
katkıda bulunuyorlar. Yakındaki lojmanlar,
adada oteller dışındaki tek yerleşim.
Burada kalanlar ise otel çalışanları. Her
ay 20 günü ailelerinden ayrı geçirip daha
sonraki 10 gün Küba’daki evlerine dönüp
tatil yapıyorlar. Sonra yine 20 günlük
lojman hayatı… Bazı yıllar kasırga alarmı
nedeniyle Cayo Largo birkaç gün tamamen
boşalabiliyor. Yaz aylarında oluşabilen
kasırga koşulları için riskin en yüksek
olduğu aylar ise Eylül ve Ekim. Havana’dan
adaya Aerogaviota havayolları ile her gün
uçuş var. 40 dakika süren bu yolculuğun
fiyatı gidiş-dönüş ortalama 100 Euro.
18
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Cayo Largo’nun kumları en sıcak günde
bile ısınmıyor…
Adadaki otellerin önü deniz ama, birçok kişi
7 otelin ortak kullandığı iki ana plaja gitmeyi
tercih ediyor. Shuttle trenler günün belli
saatlerinde otellerden plajlara, akşamüzeri
de plajlardan otellere taşıyor konukları.
Otellerin çoğundan bu plajlara yürüyerek
de ulaşmak mümkün ve tanıdığım Cayo
Largo müdavimleri arasında, adaya sırf bu
yürüyüşün keyfi için tekrar tekrar gelenler
var. Gerçekten de, doğayla aranıza görsel ya
da fiziksel bir engel girmeden birkaç saat,
bembeyaz bir kumun üzerinde yürümenin
ayrıcalığı hiçbir lüksle kıyaslanabilecek
gibi değil. Adanın kumu en sıcak
günlerde bile ısınmamak gibi bir özelliğe
sahip, ayaklarınızın yanma ihtimali yok.

Cayo Largo sahilleri eşsiz bir yürüyüş keyfi vaat ediyor

Yürüyüşün sonunda önce Playa Paraiso’ya geliyorsunuz. Bu plajın
niye cennete benzetildiği çok belli. Birkaç hindistancevizi ağacı, birkaç
şezlong ve basit yiyecek içecek satan küçük bir büfe… Hepsi gerçekten
bundan ibaret olan bu plajın en hoş tarafı, gün boyunca kulübenin
önündeki 4-5 müzisyenin plajdakilere Küba müziği ziyafeti çekmesi.
Kumsal geniş, deniz otellerin önündeki plajların aksine her zaman
sakin, etrafta gürültü yapan, bağırıp çağıran yok… Burada da kafasını
dinleyemezse insan, korkarım ki o işi becerebileceği başka bir yer de
yok! Playa Paraiso’nun cazibesine kapılmadan yürümeyi sürdürürseniz
Playa Sirena’ya, yani adanın ortak kullanılan en büyük plajına
geliyorsunuz. Burada 20 Küba dolarına ıstakoz yiyebileceğiniz lokanta
da var, büyük bir plajın her türlü servisi de. Ama bir hindistancevizi
korusunun önünde uzanan bu plajın asıl tercih edilme sebeplerinden
biri, hatta belki de en önemlisi her türlü su sporları faaliyetinin de
burada gerçekleşmesi.
Cayo Largo sahilleri çıplaklar plajı deneyimi yaşamak için de bir çekim
merkezi. Çoluk çocuğun oynadığı otel plajlarının ve iki ana plajın

dışında kalan bakir alanlarda, bu özel doğa parçasının içinde ‘‘dünyaya
geldiği şekilde’’ bulunmayı tercih edenler de var. Müşterilerini
genellikle Kanadalılar, İtalyanlar ve İspanyolların oluşturduğu adada,
ıssız bir sahilde yürürken karşıdan gelen çıplak bir çifti yadırgayan
kimse yok.
Sol Cayo Largo, adada gönül rahatlığıyla kalınacak tek otel…
El değmemiş tabiatın cazibesini otellerin tamamladığını söylemek
pek kolay değil. Küba’nın yoksulluk ve yoksunluklarının bir şekilde
yansıdığı bu oteller arasında en iyisi tartışmasız ortak plajlara en yakın
konumdaki Sol Cayo Largo. Kalınabilir ikinci seçenek ise diğer uçtaki
Playa Blanca. Bunların dışında kalan oteller mimarileriyle olsun,
atmosferleriyle olsun, Kumburgaz’da bir sosyal tesis havasından öteye
gidemiyorlar. Adanın medarı iftiharı Sol Cayo Largo rahat ve sevimli
odaları, deniz suyuyla doldurulmuş büyük havuzu, plajı ve güler
yüzlü personeliyle lüks içinde yüzmeseniz de, rahat etmenizi sağlıyor.
Fiyatlar gideceğiniz mevsime göre 80 Euro’dan başlıyor. Salsa dersleri,
özenli gece show’ları, iç açıcı bitki örtüsü, seyirlik barmenleri ve her
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Playa Sirena’da neredeyse tüm su sporlarını denemek mümkün

Cayo Largo’da geçirilecek
bir hafta, modern hayatın
üzerimize yüklediği ve
negatif saydığımız her
şeyden kurtulmak için
sunulmuş bir fırsat gibi.
daim dolu barlarıyla tatilinizi renklendirecek pek çok unsur var burada.
Cayo Largo içki konusunda, özellikle de kokteyllerde zengin seçenekler
sunsa da, yemekler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Küba’nın
en zengin yeme içme olanakları bu adalarda olsa bile, yine de hem
malzeme sınırlı hem de o malzemeyi değerlendiren yetenek! Izgara etler
ve büyük balıklar, büfelerde yapılabilecek en doğru seçimler. Ayrıca
bazı akşamlar rezervasyonla gidilen özel temalı lokantalar da var ve
en iyi yemekler de onlarda yeniyor. Öğlen deniz kenarındaki lokantada
kurulan açık büfede ise, ekstra ücret ödeyerek deniz mahsullü paella
ve ızgara ıstakoz tadabilirsiniz. Havuzunun kenarındaki kafede basit
ama lezzetli pizzalar yenebiliyor. Oturma yerlerinin suyun içinde yer
aldığı havuz barında gün boyu kaç Mojito ve kaç Pina Colada içildiğini
kestirebilmek zor!
Cayo Largo’da geçirilecek bir hafta, modern hayatın üzerimize yüklediği
ve negatif saydığımız her şeyden kurtulmak için sunulmuş bir fırsat
gibi. Karayipler'deki farklı adalarda paranın satın alabileceği her türlü
konforun ve lüks bir tatilin olanaklarını sunan pek çok otel ve tatil
köyü var. Ama Cayo Largo’nun sahip olduğu birkaç özellik var ki, o da
eğer ada size ya da bir dostunuza ait değilse hiçbirinde yok. Sağınızda
solunuzda dikili binalar olmadan, her fırsatta ağzınızdan burnunuzdan
girerek size beşinci sınıf hediyelikler satmaya çalışanlara maruz
kalmadan, saatlerce kuşlardan başka bir canlıya rastlamadığınız bir
doğada, ayaklarınıza vuran dalgaların keyfiyle yürüyüp bunu da hiçbir
güvenlik endişesi duymadan yapabileceğiniz başka bir ada bulmak
zor. Kim bilir, her şeyin bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada belki 10
yıl sonra Cayo Largo’yu bu kadar bakir bulmak da zor olur. Henüz
öyleyken, tadını çıkarmalı.
20
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Küba’nın “milli içkisi” Mojito, Cayo Largo’da da en çok tüketilen içecek

Sol Cayo Largo’nun akşamları iğne atılsa yere düşmeyen barı El Cayito
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110 yaşını devirmiş tarihi bir esere gelen yeni bir hayat...

Hidiva Sarayı

Her binanın hikayesiyle ileriki nesillere ışık tutan, geçmişle bugünü buluşturan
büyüleyici eserlerin Restoratör Mimarı Süreyya Saruhan,
bu ayki Mengerler Showroom Sohbetleri’mizin konuğu oldu.
KONUĞUMUZ:

SÜREYYA SARUHAN
SÖYLEŞİ: ZEYNEP ÇİFTÇİOĞLU
FOTOĞRAFLAR: GARO MİLOŞYAN
MENGERLER İSTANBUL DAVUTPAŞA SHOWROOM
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Sizi tarihi eser restoratörü olarak tanıyoruz. Meslek seçiminiz nasıl
oldu?
St. Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra tek hayalim arkeolog
olmaktı. Bu heyecanımı kimle paylaşsam “Aman sakın, Türkiye’de
aç kalırsın” dediler. Diğer merakım da makine mühendisliğiydi.
Otomobillere de inanılmaz bir tutkum var. Üniversitede araştırma
görevlisi olarak çalıştığım dönemlerde mimariye hep bir ilgim vardı.
Master yaparken Ayşe Kaşo ile birlikte 1984 yılında Saruhan Mimarlığı
kurduk. O dönemde Bayındırlık Bakanlığı’nın açtığı yarışmalar oldu,
birçoğuna katıldık ve ödüller aldık. Bütün bu hayal ve ideallerin sonucu
beni mimarlığa yöneltti. Mimarlık okurken mimarlığın arkeolojisi olan
restoratörlük doğdu ve bu yolculuk tüm hayatımı yönlendirdi.
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Projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz?
O yıllarda kamuoyu daha bilinçlenmemişti. Boğaz kıyısında, birçok
küçük projeler yaptık. Eski binaları bulup, evlerin kapılarını çalıp,
sahipleriyle görüşüp teklifler sunduk. Bu birçok kişinin ilgisini
çekmişti. Bu vesileyle, Boğaz kıyısında irili ufaklı köşkler yaptık.
1990 yılında kendi ofisimizi Anadolu Hisarı’na taşıdık. O dönemde
bile bulunduğumuz sokak ve yakın çevredeki eski binaları, köşkleri
onardık. Ofisimizi yaparken bir eksikliğimizin olduğunu hissettik.
Kendi ekibimiz ve yetiştirdiğimiz çalışanlarımızla kendi ahşap
atölyemizi kurduk. Böylelikle kendi malzememizi kullanarak işin
ruhuna, detaylarına daha çok hakim olduk. Binaları daha özgür bir
sistemle yapmaya başladık. Bu da çıkan işin, eserin kalitesine yansıdı.
İlerleyen yıllarda Tepebaşı’ndaki TÜSİAD’ın genel merkez binası
ve Sepetçiler Kasrı’nın restorasyon çalışmalarını yaptık. Türkiye’de
nadir kalmış iç avlulu ve dış sofalı 200 yaşında en eski binalardan
birisi olan Datça’daki Mehmet Ali Konağı’nı yaptık. Çeşme’deki Nars
Otelleri, Ilıca ve Alaçatı’da yer alan her iki otelin de restorasyon
çalışmalarını, binaların yapılarını hiç değiştirmeden konsept otel
tarzına dönüştürerek yaptık.
Böylesine değerli tarihi eserleri keşfedip, projelere imza atmak
nasıl bir sistemle gerçekleşiyor? Renovasyon yapılırken bir projeye
nerden ve nasıl başlanıyor?
Öncelikle bu işin meraklıları mutlaka gelip sizi buluyor. Genel olarak
24
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işlerimizin %90’ı tavsiye ve öneriler üzerine gerçekleşiyor. Ya da “Biz
bu binayı satmak istiyoruz” diyenler de gelip yine bize danışıyor. Bir
proje 3 aşamadan geçer, önce bugünkü hali, sonra ilk yapıldığında
nasıl olduğunu gösteren çizim, son aşama da restorasyon çizimleri
şeklinde belirleniyor. Türkiye’de malesef projeden çok, belediye, ruhsat
gibi izinleri almak zaman alıyor. İnşaat süreci yaklaşık 1-2 yıl arasında
değişiyor, ortalamaya baktığımızda toplam 2,5 – 3 sene içinde mal
sahibi evinde yaşar hale gelebiliyor.
İstanbul’un en mutena, en zarif, adından en çok söz ettiren
yalılarından biri Mısır Konsolosluğu, tarihten bildiğimiz adıyla
Hidiva Sarayı özenli bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata
döndü. Bu proje nasıl doğdu?
Bu proje ilk 1999 yılında küçük bir gazete ilanıyla başladı. Bebek’teki
eski Mısır Başkonsolosluğu’nun onarıma gireceği ve dış cephenin
aydınlatılma projesi kapsamıyla bir ilan çıkmıştı. Yurtiçi ve yurtdışından
Dış İşleri Bakanlığı’na yaklaşık 32 mimari firmanın katılımıyla ön proje
teklifleri sunuldu. Konuyla ilgili hemen konsoloslukla irtibat kurup
hazırlanan dosyayı alıyorsunuz. Ancak dosyayı aldığımızda aradığımız
hiçbir bilgiyi bulamadık. Gazete ilanında sadece dış cephe restorasyon
talebi vardı ve binanın genel durumuyla da ilgili rapor isteniyordu.
Bu yapı Boğaziçi’nin son sahilhanesi aslında… Biz de her türlü
detayı inceleyerek, ciddi anlamda tespitler yaptık, detaylıca hasarları
belirledik ve raporumuzu sunduk. Bu Kahire’nin çok hoşuna gitmiş

ancak fiyatımız onlara yüksek geldiği için o dönemde Viyana’da yaşayan
Mısırlı bir mimara verme kararı almışlardı. Bu kararın ardından biz
de kendilerine, Türkiye bağlantıları olarak bizimle çalışabileceklerini
ilettik. Nitekim, buldukları mimar hem kurula projesini ve raporunu
onaylattıramadı, hem de belediye ve ruhsatla ilgili problem yaşayınca
olay sonuçlandırılamadı. Mısır hükümeti 2006’da tekrar bir ihale açtı
ve Ankara Büyükelçiliği’nden bizi arayıp Saruhan Mimarlık olarak
bu projeyi bize vermek istediklerini söylediler. Bizim 1999 yılında
kendilerine ilk sunduğumuz dosya çok hoşlarına gidince bu kararı
aldıklarını öğrendik. 10 yıl önce ne dediysek hepsinin gerçekleştiğini
gördüler. Bunlar ancak deneyim ve birikimlerle gerçekleşebilecek
projeler olduğundan, bizim için de son derece gurur ve heyecan verici
bir dönemdi. Böylece tarihi bir eserin geçirdiği süreç ve büyük şölen
başlamış oldu.
Binanın gizemi, hikayesi nerden geliyor? Bir mimar gözüyle yapım
aşaması sürecini biraz anlatır mısınız?
Bu bina ilk Hidiv ailesi için yapılmış. Daha sonraları Hidiv ailesi de
binayı 1940’larda Mısır hükümetine devretmiş. Proje toplam 3 yıl
sürdü. Günlük olarak yaklaşık 70-80 kişilik bir ekip çalıştı. Uygulama
Gür Yapı firması tarafından yapıldı. İnşaat çalışmaları başladıktan sonra
esas binayı ilk yapan İtalyan asıllı bir Fransız mimar, Antonio Lasciac
döneminden fotoğrafları bulduk. Orda birçok kaybolan detayı gördük.
Hepsi tekrar tasarlanıp, yerine kondu. Her şeyi o fotoğraflar tamamladı.

Bu binanın yerinde o zaman ahşap bir yalı varmış. Aslında yapı, iç
konstrüksiyon ve alt yapısıyla hala ahşap bir bina. Sarayda yaklaşık 65
oda var. Projeye başladığımızda bina 15 cm denize kaymış durumdaydı.
Biz bunun 10 cm’ini düzeltebildik. Zemin ve temel alt takviyeleri de
detaylıca planladık. İç kısmında ise son derece modern ve yüksek bir
teknoloji uygulandı. Bina 110 yaşında ve tüm bu çalışmalarla 50 yıl
daha yaşamasını sağlayacak bir alt yapı kuruldu.
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SHOWROOM SOHBETLERİ SÜREYYA SARUHAN

duvarlarında o döneme ait resimler arıyoruz. Binalar ilk yapılırken bu
belgeler hep kayboluyor. Bunların araştırılması da istenmediği için
kimse ilgilenmiyor. Ekibimizde çalışan üniversite öğrencileri de var.
Hep birlikte çok iyi bir araştırmayla her binada bir parça buluyoruz.
Bu demektir ki biz yıllarca aslında çok değerli belgeleri kaybetmişiz,
şimdi bunların hepsini keşfediyoruz. İlerde çocuklarımıza, ailelerimize
bırakacağımız çok ciddi değerler bulduk. Ve inşallah birgün hepsini
kaleme alacağımız güzel bir kitap projesini de hayata geçiririz.
Bunca değerli projeniz içinde en çok nereyi restore etmek isterdiniz?
Bu çok merak edilen bir soru aslında... Türkiye’de çok önemli
mimari yapılar var, hepsinin ayrı bir çekiciliği ve büyüsü var aslında.
İstanbul’un bir sesi var, eski tarihi yarımadada akşam ve sabahın bir
silüeti var, o görüntü bir rüya gibi sanki. İstanbul’u hissetmek, yaşamak
lazım... Benim şu an yaşamım Ege kıyılarına yöneldi. Ordaki eski
eserlerin restore edilip örnek teşkil etmeleri çok önemli. Binayı restore
etmek kadar ileriye dönük yaşamasını da sağlamak en az yapımı kadar
önemlidir. Eski bir yapıyı ayağa kaldırıyorsanız, doğru bir işletmeyle
zaten bina yaşamına 1-0 önde başlıyor demektir.

Herkesin merakla müze gibi gezip görmek istediği bir eser çıkardınız
ortaya. Burda ne gibi hukuklar söz konusu? Hidiva Sarayı’nın şu
anki durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?
Binanın içindeki bazı bölümler 170-180 yıllık geçmişe sahip.
Yapımında çok fazla modernleştirmemek adına az bilgi ve donanımla
idare edebilecekleri modern bir teknoloji kullanıldı. Isı sistemi, yangın
pompaları, otomatik aydınlatmalar, santral ve güvenlik sistemleri
binaya sadece gerek görüldüğü kadar yerleştirildi. Dış aydınlatması
yapıldı. Muhteşem bir eser çıktı ortaya. Bina konsolosluk olmadan
kiralansın, gezilebilsin ben de çok istedim. Ancak Mısır’daki son
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dönem olaylarından sonra yeni gelen bakanın da aldığı kararla nisan
başı itibariyle konsolosluk olarak yaşamaya başladı.
Şu anda süregelen çalışmalarınız arasında bir de Cumhurbaşkanlığı
Hüber Köşkü var. Bu proje hakkında da kısa bir bilgi alabilir miyiz?
Cumhurbaşkanlığı hem İstanbul’daki devlet konukları için hem de
misafirlerini böyle bir tarihi mekanda kabul edebilmek amacıyla ihaleyle
açtılar. Kendileri direk bizi arayıp davet ettiler. Biz de her sunumumuzda
olduğu gibi detaylıca bilgi birikimlerimizle hazırlandık ve yapım işi için
davet edildik. İnanılmaz heyecan verici bir proje daha vardı önümüzde…

Bu bina Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul’daki rezidansı olarak hazırlanıyor.
200 m2 civarında bir serası var. Bu bölüm de yaşam mekanına dahil
ediliyor. Hüber Köşkü, devlet konukları kabul sarayı olarak yapılacak.
Bütün bu eserlerin yapılışlarını kaleme alan bir kitap var mı? Ya da
sizin böyle bir projeniz...
Bizim Saruhan Mimarlık olarak bir kitabımız var; ancak benim
hayalimde de çok güzel bir kitap projem var. Bir bina yapılırken
yaşadığımız tecrübeler, o binanın hikayesi, geçmiş ve bugünle
buluşması müthiş duygular... Biz son 5 yıldır yaptığımız bütün yapıların

Mimarinin geldiği son dönem gelişmeleri hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Mimarlık her sene daha ilerledi, mimarlık kavramı anlaşılır boyuta
geldi. İlk mezun olduğumuz yıllarda bize “mühendis bey” derlerdi.
Toplum daha bilinçlendi, modern mimari anlamında çok nitelikli
eserler çıktı. Eski dönemlerde seçenekler azdı, dolayısıyla kararlar
daha kolay alınıyordu. Şimdi ise seçenekler çok olduğu için kararlar
da malesef çok geç alınıyor. Mimarlık globalleşti. Bir eser yapılırken
dikkat edilmesi gereken iklimsel şartlar bile göz önüne alınmamaya
başladı. Ülkenin, şehirlerin kimlikleri kaybolmaya başladı. Her
şeye teknolojik bakmak ne kadar doğru, tartışılır boyuta geldi. Biz
elimizdeki değerleri bildiğimiz sürece, topluma da ayrı bir değer
kazandırmış oluyoruz. ‘‘Algıda seçicilik’’ benim yaşama kavramım
oldu. İnsanlar tarihi bir eseri satın alırken, aslında aile yadigarı olarak
tuttuğu baba evini, aile evini yani, aile hikayesini satın alıyorlar. Her
sokağın, her binanın ayrı bir hikayesi var. Bizler de yan destekçi olarak
bu hikayeleri sizler için ortaya çıkarıyoruz. Bütün hikaye bu.
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İ n g i l i z K r a l i y e t d ü ğ ü n ü n ü n a r d ı n d a n…

Şapka yine başımızın tacı oluyor

YAZI: SADETTİN SEZER
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Sahibi hakkında ipuçları
veren aksesuar; şapka
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MODA ŞAPKA

nedeni budur. Bu yüzden
kapalı bir mekana
girilirken ya da biriyle
selamlaşırken, saygı ifadesi
olarak, şapka çıkarılır.
Nasıl korunur?
Şapkalarınız ne olursa
olsun, ister hasır, ister
kumaş, deri veya kürk...
Mutlaka ters çevirerek
muhafaza edin. Aksi
takdirde kenarları
deforme olabilir. Islak
şapkaları kurutmak için
kalorifer veya benzeri
ısı yayan aletler üzerine
koymayın; çekebilir.
İstenmeyen çukur veya
çıkıntıları su buharıyla
yok edebilirsiniz.
Şapkaları tozdan
arındırırken hep aynı
yöne doğru fırçalayın.
Sıradan bir elbise fırçası
işinizi görür. Lekeli
kumaş şapkaları hemen
bir kuru temizlemeciye
götürün.
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SÖYLEŞİ GÖRGÜN TANER

Tüm yıl heyecanla beklediğimiz festivallerin
ardında hep aynı imza var: İKSV.
İstanbul Film Festivali, Tiyatro Festivali,
Caz Festivali, Müzik Festivali ve Bienal
İstanbul’da kendi mevsimlerini oluşturuyor,
keyifli bir koşturmaca yaşatıyor. Programlar
takip ediliyor, biletler alınıyor, yer bulabilmek
için kimi zaman kıyasıya
bir yarış yaşanıyor. İKSV’nin Genel Müdürü
Görgün Taner, sanat dünyasına damgasını
vurmuş olan bu festivalleri hazırlayan ekibin
başındaki isim. Yalnızca Türkiye’de değil,
dünya çapında haklı bir üne sahip olan
İKSV’nin Genel Müdürü Görgün Taner’le
yaklaşan festivalleri ve merakla beklenen
etkinlikleri konuştuk. Taner’e yalnızca sanat
gündemini değil, çocukluk yıllarındaki
meraklarını, seyahat rotalarını,
yemek tutkusunu, koleksiyonlarını ve ilgi
alanlarını sorduk. Şu sıralar takip edilmesi
gereken etkinlikleri de bizlerle paylaşan Taner,
İKSV’nin 40. yılı olan 2012 için
çok özel programlar hazırladıklarını
da özellikle vurguladı.
SÖYLEŞİ: ZEYNEP ERSARAÇ
FOTOĞRAFLAR: GARO MİLOŞYAN

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner:

“2012 için
çok özel
programlar
hazırlıyoruz”
İlk gittiğiniz tiyatro oyununu, sinema filmini, konseri veya sergiyi
hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz? Çocukluk yıllarınızda
bugünkü mesleğinize dair ipuçları var mıydı?
Hayal meyal… Bir sinemada Beatles filmini seyrettiğimi hatırlıyorum.
Kadıköy Rexx sinemasında pazar sabahları 11.00 seanslarına giderdik
ağabeyim ve babamla. Alan Bates’in oynadığı “Arabulucu” filmini ve
tabii ki Süreyya’nın yanındaki yazlık sinemayı anımsıyorum. İlerleyen
yıllarda sinema ve tiyatroyu çokça takip ettim. Sinema TV Enstitüsü ve
üniversite yıllarında Ankara Çağdaş Sahne hiç çıkmadığım mekanlardı.
O yıllardan bugüne dönersek… Türkiye’de şu anda en çok ilgi gören
sanat etkinlikleri neler sizce? Önümüzdeki yıllarda Türk sanat
izleyicisini ne gibi gelişmeler bekliyor?
Birçok sanat disiplini ilgi görüyor ama güncel sanat alanında özelikle
İstanbul Modern açıldıktan sonra çok büyük bir atılım oldu diyebiliriz.
Galerilerin sayısı arttı. Bağımsız tiyatro grupları, müzik grupları ve
galeriler öne çıkmaya başladı. Galata, Beyoğlu ve Haliç kıyıları yeni
sanat merkezlerine kucak açmaya hazırlanıyor.
Dünyadaki tercihler ne yönde? Şu sıralar sanat gündeminde hangi
başlıklar yer alıyor?
Dünyada güncel sanat alanında üretim hızla artıyor. Hem sergi
mekanları hem de müzeler önümüzdeki yüzyılın sosyal mekanları
olmaya aday yerler. Artık herhangi bir mekanın veya üretim merkezinin
24 saat kullanımı üzerine kafa yoruluyor. Sanatın getirdiği artı değer
hem özel sektör hem de kamu tarafında iyice keşfedildi, çünkü
dünyamız küçüldü. Farklılaşmayı artık giderek yaratıcılık oluşturacak.
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SÖYLEŞİ GÖRGÜN TANER

“Sergi mekanları ve müzeler
önümüzdeki yüzyılın sosyal
mekanları olmaya aday yerler.”
“Destination: İstanbul” koleksiyonu ve İstanbul Caz Festivali…
İKSV’nin gündeminde Temmuz ve Ağustos ayları için hangi
başlıklar var? Özellikle vurgulamak istediğiniz detaylar nelerdir?
“Destination: İstanbul” MoMA (The Museum of Modern Art / New
York) ile iki yıl önce başlayan işbirliğimizin ürünü. Biliyorsunuz
İstanbul’da sadece İKSV Tasarım Mağazası’nda MoMA ürünleri
satılabiliyor. Bunun yanı sıra MoMA, seçkisini kendisinin oluşturduğu
bir konseptle “Destination: İstanbul”u yarattı. Biz İKSV olarak
34
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MoMA’ya partner olarak destek verdik. İstanbul Caz Festivali’nde
ise temmuz ayında yıldızlarla dolu bir program var. Kentin şimdiye
kadar kullanılmamış köşelerini de kullanarak Avrupa’nın en önde
gelen caz festivallerinden birini yapıyoruz. Ayrıca Venezüella Simon
Bolivar Senfoni Orkestrası’nın ağustos ayı içerisindeki konserlerini
heyecanla bekliyoruz. Aslında bu konserleri orkestra konserlerinden
daha çok bir sosyal dönüşüm programının altyapısı olarak ele almak
gerekiyor.
Mengerler Lifestyle
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Öyle olmasa da beni çok etkileyen kitaplar olmuştur. Aslında beni son
dönemde en çok hangi kitap etkiledi derseniz, Filiz Aygündüz’ün “Kaç
Zil Kaldı Örtmenim” kitabını örnek verebilirim.
İş dışında, tatil amaçlı olarak yapacağınız seyahatlerde hangi
rotaları tercih edersiniz? Buralarda hangi merkezlere, restoranlara,
müzelere mutlaka uğrarsınız?
Berlin’i ve Amsterdam’ı çok severim. İmkan olunca gider ve dünyada
neler oluyor diye yakından takip ederim. Özellikle müzeler, kitapçılar,
plak dükkanları her zaman uğradığım yerlerdir. Gitmeden önce,
herhangi bir konser var mı diye merakla araştırma yaparım. Hava
güzelse bir parkta oturmak ve yürümek her zaman zevktir. Eğer pazar
gününe denk gelmişsem de muhakkak bitpazarını arar bulurum.
Bu yılki İstanbul Bienali’nin sizce en çarpıcı özellikleri, ayrıntıları
nelerdir?
Sanırım ayırt edici özellik minimalist yapısı olacak. Galata’daki
antrepoları mekan olarak kullanacağız. Mimari açıdan da sürprizlerin
sergileneceği bir bienal olacak.

İyi yemekten keyif aldığınızı düşünüyorum. Bu hissiyatım doğru
mudur? Mutfak kültürüyle aranız nasıldır?
Çok iyi, hem yerim, hem severim, hem de pişiririm.

Fransa’nın en prestijli nişanı sayılan Legion d’Honneur’e layık
görüldünüz. Bu nişanın hikayesini bir de sizden dinleyebilir miyiz?
Legion d’Honneur nişanının sizce en büyük özelliği ve ayrıcalığı
nedir?
Bu nişanı aldığıma çok sevindim. Hazırlıkları 2,5 sene süren Fransa’da
Türkiye Mevsimi Sezonu 1 Temmuz 2009 ile 1 Nisan 2010 arasındaydı.
Gerçekten muazzamdı. Fransa’da 600’ün üzerinde etkinlik yaptık.
Sanırım siyaseten bu derece zor bir dönemde bu işin başarılmış oluşu
Fransa tarafını etkiledi. Legion d’Honneur çok prestijli bir nişan.
Dünyada en çok tanınan nişanların başında geliyor. Çok emek verilen
bir işin takdir edilmesi ise sizi motive ediyor.

Hangi ülkenin mutfak kültürü size daha yakın gelir? En iyi
yaptığınız ya da en keyifle yediğiniz yemekler hangileridir? Size
özel bir tarifiniz varsa, bizimle paylaşır mısınız?
En çok İtalyan mutfağını severim. Zeytinyağı vazgeçilmez bir ürün.
Belirli bir zamandır evde yemek yapamıyorum. Ama en sevdiğim
yemeklerden biri mantıdır. Hamur bir gece önceden hazırlanır. Ay
şeklinde açılır ve kesilerek parçalara ayrılır. İç olarak kullanılacak
kıyma veya çekilmiş nohut bir gece önceden hazır edilir. Daha
sonra küçük parçalar halinde dilimlerin içine konur. Asıl maharet
kapatmadadır. Kare dilimlerin her iki ucundan tutarak kapatılan ve
daha önce içinde eritilmiş yağ gezdirilen tepsiye dizilen mantılar,
belirli bir süre kızardıktan sonra üzerlerine et suyu dökülür. İkinci
bir ince hamur açılarak tepsinin üzerine kapatılır ve böylece buharla
pişmesi sağlanır.

İş dışında izlemekten keyif aldığınız sanat dalı hangisidir? Hangi
sanatçıları, hangi akımları takip ediyorsunuz?
Aslında çok şanslıyım. Sanat dallarıyla iç içe bir durumum var. Çokça
müzik dinlerim. Seyahatname ve gravür merakım vardır.

Hiç işinizin olmadığı bir gün, İstanbul’da geçireceğiniz bir hafta
sonunu nasıl değerlendirirdiniz?
Muhakkak eski kitap veya plak satan yerlere, Kadıköy Akmar’a,
müzelere, Haliç kıyıları ya da Rumeli Feneri’ne giderdim.

Koleksiyon yapar mısınız? Ne tür eserlerin ya da eşyaların
koleksiyonunu yapıyorsunuz?
Evet, seyahatname ve gravür toplarım. Özellikle, Allom, Bartlett ve
Melling gravürleri. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu oluşum
bunda rol oynadı mı bilemem ama kütüphane kokusuna aşığımdır.

İKSV’de önümüzdeki yıl ne gibi özel gelişmeler göreceğiz?
Okuyuculara mutlaka gitmelerini ve görmelerini tavsiye edeceğiniz
etkinlikler hangileri?
Önümüzdeki yıl 2012. Yani İKSV’nin 40. yılı. Bu nedenle çok özel
programlar hazırlıyoruz. Sanırım 2012 yılının başında paylaşacağız
izleyicilerle.

Bizzat icra ettiğiniz bir sanat dalı var mı, bu konuda neler yaparsınız?
Yok, fakat iyi bir dinleyiciyim, dost ortamlarının aranan DJ’i olduğumu
da söyleyebilirim. Ama bir adım öteye gitmek için küçük yaştan eğitim
gerekiyor.
Yanınızdan ayırmadığınız, periyodik olarak sürekli okuduğunuz bir
kitap var mı?
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İKSV iletişim bilgileri:
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
Tel: (0212) 334 07 00
Faks: (0212) 334 07 16
www.iksv.org
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E 350 CDI 4Matic’e ulaşmanın en avantajlı yolu Mengerler Kiralama’da

Sigorta eksperleri ile Mercedes-Benz
eğitim işbirliği devam ediyor

Kalender Turizm’in tercihi
Mengerler Trakya

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin, sigorta eksperlerimize yönelik
düzenlediği “Driving Experience 2011” aktivitesi Hezarfen
Havaalanı’nda gerçekleştirildi. Eğitim, Sigorta Eksperleri İcra
Komitesi Başkanı Yalçın Kaya, Eksperler Derneği Başkanı
Tayfun Ermet’in ve sigorta eksperlerinin de yoğun katılımıyla
3 Haziran tarihinde yapıldı.

Kalender Personel Taş. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. 300 adetlik
araç filosuna eklediği 20 araçlık 2011 model Mercedes-Benz
Sprinter’lerden ilk üçünü bu yılın Ocak ayında teslim almıştı.
Kalender Turizm 4 adet Sprinter Minibüs daha teslim alarak
filosunu genişletmeye devam ediyor. Teslimatta Kalender Turizm
yetkilisi Mehmet Metin, Kalender Turizm Çorlu Bölge Sorumlusu
Arzu Başkurt ile Mengerler Trakya Satış Müdürü Aytekin Öztuna
ve Hafif Ticari Araçlar Satış Danışmanları Tolga Çalışkan ve Olcay
İş hazır bulundular.

Eksperler, üzerinde çalıştıkları araçların teknik ve güvenlik
özelliklerini deneyerek algılamalarını sağlamak, ürün bilgileri,
MB güvenlik sistemleri ve standartları, Mercedes-Benz araçlar
için onarım yöntemleri hakkında bilgi alma imkanını buldular.

Mercedes-Benz E 350 CDI 4M tutkunlarına Mengerler Kiralama’dan büyük
fırsat! Mengerler Kiralama, Mercedes-Benz E 350 CDI 4M otomobillerde
36 ay kiralama hizmetini ayda 2.200 € yerine sadece 1.799 €* bedel ile
vermeye devam ediyor. Üstelik tüm otomobillerde olduğu gibi isteyene
12 ya da 24 ay vadeli, isteyene ön ödeme ya da eşit ödeme seçenekli
kiralama hizmeti sunuyor. 400 €’ya varan indirimler ve size uyan

ödeme koşullarıyla gönlünüzdeki E 350 CDI 4M’e ulaşmak için
www.mengerlerkiralama.com adresinden müşteri temsilcimizle
bağlantıya geçebilirsiniz.
* Fiyatlar toplam senelik 15.000 km kullanım için geçerlidir. Fiyatlara KDV
dahil değildir ve 10.000 € ön ödeme ile geçerlidir. Km ve ödeme planlarında
müşteri talebi doğrultusunda revizeler gerçekleştirilebilir.

Mengerler İstanbul Kaporta Boya Merkezi olarak eğitimde
Otomobil Servis Müdürü Timuçin Dünya ve Nihat Bingül de
hazır bulundular. Eğitim kapsamında yapılan test sürüşü
aktivitesinde SLK, C Coupé, E Coupé, S-Serisi, CLS ve ML-Serisi
araçlar test edildi. Mengerler İstanbul olarak, eksperlerimizin
bu deneyimleriyle üstün özellikli araçlarımızın yetkili
servislerde tamiratı ve orijinal yedek parça kullanım avantajları
konusunda hassasiyetlerini arttıracağını düşünüyoruz. En
yeni teknolojileri kullandığımız Kaporta Boya Merkezi’mizde,
24 anlaşmalı sigorta şirketiyle müşterilerimize hak ettikleri
kalitede hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor.

Mengerler Trakya’dan
personele eğitim desteği

Yerli üretim Actros 1844 LS
Mengerler Samsun’da sergilendi
Şehrin yeni yıldızı C-Serisi, Palladium
AVM’de sergilendi
Yeni C-Serisi, Mengerler İstanbul’un düzenlediği organizasyonla
Palladium Alışveriş Merkezi’nde sergilendi. Yeni C-Serisi
meraklılarının şehrin yıldızına dokunma şansını bulduğu sergileme
6-16 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Otomobil tutkunlarının bilgi
alma ve yakından görme şansını bulduğu yeni C-Serisi, tüm Mengerler
Showroom’larında sizi bekliyor.
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Yerli üretim Actros 1844 LS’nin Karadeniz lansmanı Mengerler
Samsun’da düzenlenen bir yemekle yapıldı. 27 Mayıs tarihinde
düzenlenen yemekli tanıtımda 3 adet 1844 LS ve 1 adet 1851 LS tip
araç sergilendi. Karadeniz Bölgesi’nin önde gelen sektör kuruluşlarının
temsilcileri ve bölge idarecilerinin tanıtıma ilgisi yoğundu. MercedesBenz Türk A.Ş.’den Burak Tarım, Haluk Burçin Akı, Ahmet Çevik,
Sema Töre, Burak Palamutlu, Tuncay Efkereli, Necati Sayın ve Cengiz
İrfanoğlu ile Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den Emrah Yalıngök
de tanıtım sırasında hazır bulundular. TruckStore tırıyla sektör
temsilcilerine 2. el kamyon satışıyla ilgili bilgilendirilme de yapıldı.
Araçlar 28 Mayıs tarihinde tüm gün Mengerler Samsun müşterilerinin
beğenisine sunuldu.

Mengerler Trakya şubemiz çalışanlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı Ahmet Barış Göçmez’in katılımıyla iş güvenliği eğitimi
verildi. Çalışanlarımıza; karşı karşıya bulundukları mesleki
riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirlerin, iş kazaları,
meslek hastalıkları ve bunların önlenmesi yönünde yapılması
gerekenlerin, iş yerimizde sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin
edilmesinin önemi anlatıldı.

Var mı Mercedes-Benz’den daha güzeli?
Mercedes-Benz orijinal temizlik ve bakım ürünleri şimdi
Mengerler’de. Ürünlerin, araçlarda kullanılan malzemelere
uygunluğu özel olarak test edilmiştir ve yüksek kalite
standartlarını karşılar. Ürünlerimizi yakından görmeniz
ve bilgi almanız için sizi en yakın Mengerler Yetkili
Servisleri’mize bekleriz.
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YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SÜHA DERBENT
www.suhaderbent.com

Napoli, birçok kişi için tek başına bir seyahat rotasıdır. Gerçekten
de gerek sunduğu tarihi güzellikleri, gerekse alışveriş imkanları ve
limanda bulunan restoranlarıyla bu seyahati fazlası ile keyifli hale
getirmek mümkün. Bulunduğu konum ile de çok güzel bir rota çizmeye
olanak tanır. Ben de bu rotayı uyguladım. Napoli’den başlayıp Pompei
Antik Kenti’nde tarihe daldım. Ardından rotamı Sorrento Yarımadası’na
çevirdim ve falezler arasında kıvrılarak giderken her köşede harika bir
manzara sunan, koruma altındaki yolu izleyerek, Sorrento, Positano
ve Amalfi’ye kadar ulaştım. Dönüşte ise Napoli limanından kalkan bir
feribot ile kendimi ünlü Capri Adası’nın dar ve şirin sokaklarına attım.
Her köşesinde ayrı bir manzara, keyif ve lezzet sunan bu rotayı sizlere
anlatacağım.

Napoli’den
Sorrento’ya
keyif dolu bir
Akdeniz rotası
40
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İtalya’nın en kalabalık kentlerinden biri Napoli
UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan kentlerden biri olan
Napoli, İtalya’nın başkenti Roma’nın 250 kilometre güneyinde yer
alıyor. 1 milyon 500 bine yakın nüfusu ile İtalya’nın en kalabalık
nüfuslu liman kentlerinden Napoli, İtalya’da bulunan pek çok kasaba
ve köye gitmek için de ideal bir durak sayılabilir. Bu kentte kalıp
çok yakınında bulunan Vezüv Yanardağı’nı ziyaret edebilir, Sorrento
Yarımadası’nı gezebilir, Pompei Antik Kenti’ni keşfedebilirsiniz.
İtalya’nın en turistik adalarından Capri’ye de Napoli Limanı’ndan
ulaşılıyor.

küçük yerleşimler gibi şahane bir
coğrafya üzerine kurulu. Kasabada
tüm gününüzü keyifle geçirmeniz
mümkün. Sokak aralarına kurulu
kahvelerde oturup kahvenizi içebilir ve
dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz.
Kasabanın mitolojideki hikayesi de
ilginç. Herkül, Amalfi adında çok güzel
bir su perisine aşık olmuş. Ne yazık ki
Amalfi genç yaşta hayatını kaybedince
bu aşk mutlu sonlanmamış. Ve Herkül,
Amalfi’nin anısına kasabayı inşa etmiş

Napoli ayrıca, tarihte Napoli Krallığı’nın başkenti olması nedeniyle de,
tarihi pek çok zenginlikle dolu. Avrupa’nın en büyük limanlarından
biri olan Napoli’de kaldığınız süre boyunca gezip görebileceğiniz
pek çok tarihi yapı var. Kentte Roma dönemine ait eserler, müzeler
bulunuyor. Napoli’de sadece tarihi eserler yok tabii ki. Limanda bulunan
restoranlarda çok çeşitli ve taze deniz mahsüllerini bulabilirsiniz.

Lüksün adası Capri
Lüks tatil arzu edenler için en ideal
yerlerden biri de Capri Adası. Tepeler
üzerine kurulu olan Capri Adası, Napoli
körfezindeki Sorrento Yarımadası’nın
5 kilometre uzağında yer alıyor.
Adanın tamamı 11 kilometrekare. Yani
oldukça küçük bir yer. Bu nedenle
burada da sadece bir gün geçirmek
yeterli. Ada, Capri ve Anacapri diye
ikiye ayrılıyor. Napoli’den hareket eden
feribot Porto Grande’de yolcularını
indirmek için önce Capri’yi dolaşıyor.
Bu liman da restoranlar ve doğal olarak
hediyelik eşya satan dükkanlarla dolu.
Buradan Capri Adası’nı gezmek için
yürüyüş dışındaki seçenek füniküler.
Fünikülerden inildiğinde insanın
karşısına çıkan manzara gerçekten
büyüleyici oluyor. Capri Adası’nın
ünlü kayaları Faraglioni’yi de mutlaka
görmek gerekir.

Pompei Antik Kenti ve yanardağı
Napoli’de konaklarken günübirlik gidip görebileceğiniz yerlerden
biri Pompei Antik Kenti. Vezüv Yanardağı’nın lavlarını püskürtmesi
sonucu tarihten silinen kentle ilgili efsaneler de hala gizemini koruyor.
200 bin civarında insanın hayatını kaybettiği bu antik kentte kalıntılar
günümüze kadar korunmuş. Kentin ortaya çıkışı ise 1748 yılına
dayanıyor. Bir köylünün Pompei’de heykeller bulması üzerine yapılan
kazılar sonucu eski şehir ortaya çıkartılmış. Kent, turistlerin ilgi odağı
halinde. Napoli’ye gidip 25 kilometre ötesindeki Pompei Antik Kenti’ni
görmeyen yok gibi.
Kentle ilgili efsaneler ise artık herkesçe biliniyor ama burada
hatırlatmak gerekirse; MÖ 6. yüzyılda kurulan kent MÖ 89 yılında
Romalılar tarafından işgal edilir ve şehir eğlence merkezi haline
gelir. Hatta kentte yaşanan eğlencenin boyutları günümüzde bile
tartışılır durumdadır. Ve kimi efsanelere göre kentin bu nedenle tanrı
tarafından cezalandırıldığı anlatılır. Pompei Antik Kenti’nin büyük
bir kısmı günümüzde açığa çıkmış durumda. Turistik gezi yapanlar,
insanların başına neler geldiğini, kentte yaşamın nasıl olduğunu bu
gezi sırasında tam anlamıyla izleyebiliyorlar.
Sorrento Yarımadası ve Sorrento
Sorrento denildiğinde bu bölgeye gidenlerin akılllarına portakal ve
limon bahçeleri gelir doğal olarak. Yarımadanın merkezinin adı Piazza
Tasso. Merkezdeki sokak kahveleri, falezler üzerinde kurulu olan
otellerin görkemli manzaraları müthiş keyif verici bir ortam sunuyor
turistlere. Ve yarımadanın merkezinde bulunan Corrale Sarayı ile
14. yüzyılda yapılan katedral görülmeye değer. Yarımada boyunca
yapacağınız bu turda İtalyan mutfağının tadına varacağınızı garanti
ederim.
Ve Positano
İtalya’nın sahilinde bulunan küçük ve turistik şehirlerden biri Positano.
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Capri’nin dar sokaklarında birçok ünlü
markayı bulacağınız mağazalar olduğunu
ve buradan mutlaka limoncello almanız
gerektiğini de hatırlatırım. Capri’de
oturduğunuz cafe veya restoranlarda
çevrenizde tanıdık simalar görürseniz
şaşırmayın çünkü birçok dünyaca ünlü
sanatçının tercih ettiği bir adadasınız.
Karayoluyla Napoli kentine uzaklığı 1.5 saat olduğu için yine Napoli’de
konaklayarak bu kenti gezmek de mümkün. Özellikle seramikleri
ile ünlü olduğu için birçok turist buradan seramik hediyelik eşyalar
satın alıyor. Limon ve portakal ağaçlarının çiçek açtığı zaman bu kente
giderseniz birçok sahil kasabası gibi burada da güzel kokular içinde
kahvenizi yudumlarken kendinizden geçebilirsiniz.

Napoli ve Sorrento’ya gitmek için:

Positano’da gözünüzün alabildiğine bir manzara ile karşılaşıyorsunuz.
Trafik sorunu neredeyse yok gibi. Bu kentte de neredeyse tüm İtalya’da
olduğu gibi pizza ve makarna yiyebilirsiniz.
Herkül’ün Amalfi’si
Amalfi de, Sorrento Yarımadası’nın en ucunda yer alıyor ve diğer

Ulaşım: THY www.turkishairlines.com
THY Çağrı Merkezi: 4440849
Oteller :
Marriott Hotel Naples
Renaissance Naples Meditarenneo
JW Marriott Capri Tiberio Palace Resort&Spa

Marriott Otelleri Türkiye Temsilciliği’ni
arayarak hiçbir ek ücret ödemeden
rezervasyon yapabilirsiniz.
Marriott Otelleri Türkiye Temsilciliği
Tel: +90 212 2750444 (pbx)
Fax: +90 212 2750888
Tur:
Pronto Tour, www.prontotour.com.tr
Tel: 444 91 92
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YAZI: MELTEM KERRAR

Ö

zellikle son birkaç yıldır giderek ilginin arttığı
Osmanlı imgelerini modadan dekorasyona, takı tasarımından sıkça
kullandığımız günlük objelere kadar görmek mümkün. Esin kaynağını
geçmişin sakladıklarında arayanlar, büyük bir geleneğin ve farklı
kültürlerin sentezini yaratan Osmanlı dünyası bitmez tükenmez bir
kaynak.
Son birkaç yılda, modadan dekorasyona giderek artan bir ilgiyle
gelenekler ve modern stil biraraya gelerek farklı bir dil oluşturuyor.
Roma, Selçuklu, Bizans, Osmanlı motifleri her zaman geri dönülecek
temel bir kitap gibi aslında tasarım dünyası için. Ama son dönemde
yaşadığımız rüzgarla, deyim yerindeyse, Osmanlı’yı yeniden
keşfediyoruz! “Muhteşem Yüzyıl” dizisinden çok önce başlayan akım,
diziyle birlikte özellikle mücevher dünyasını da hareketlendirdi. Stiller,
yorumlar çok farklı olsa da, Osmanlı imgelerini modadan dekorasyona,
takı tasarımından sıkça kullandığımız günlük objelere kadar görmek
mümkün. Esin kaynağı arayan tasarımcılar ve sanatçılar için, büyük
bir geleneğin ve farklı kültürlerin sentezini yaratan Osmanlı dünyası
bitmez tükenmez bir kaynak. Bu kaynağı özgün yorumlarıyla yansıtan
örneklere birlikte bakalım şimdi...
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Deniz Tunç
Aydınlatma ve masa üstü objeleriyle öne çıkan Deniz Tunç, kendini
“ambiyans danışmanı” olarak tanımlıyor. Bunda sahne tasarımı eğitimi
almış olmasının büyük payı var elbet.
Sinema ve reklam filmleri için dekor, kostüm tasarımı, sanat
yönetmenliği, farklı markalar için ayakkabı ve deri ürünleri
tasarımları da yaptığı işler arasında. 2000 yılında kendi mekanını açan
tasarımcının ilk koleksiyonu “Neo Ottoman”, bugüne dek taşıdığı stilin

Deniz Tunç

de yolunu çizdi aslında. Tunç, Doğu’yu Batı’ya, eskiyi yeniye bağlayan
görkemli kaosu, zengin geçmişi, farklılıkların armonisiyle İstanbul’u,
İstanbul’un içindeki Osmanlı’yı arıyor tasarladıklarında.
“Saltanat Yansımaları” ve “Sarmal Fetih” koleksiyonları ilgi çeken
tasarımcı, mekan ve eşyalarda “yaşanmışlık” hissini yakalamaya
çalışırken, tasarlarken büyük keyif aldığını söylediği aydınlatmaları
“mekanın mücevherleri” olarak görüyor. Koleksiyondaki her bir ışığın
adı, Osmanlı’nın farklı köşelerinden geliyor: Saltanat, Mühür, Sabır,
Hilal, Çintemani, Sadabad, Şems, Semazen, İstanbul, Arş, Şehzade,
Mahrem, Sarmal, Harem, Hürrem...
İhtişam, zerafet, sabır, özen, güzellik ve zenginliği yansıtan “Saltanat
Yansımaları” koleksiyonunda ise, geçmişten günümüze süzülen
tanıdık formların geometrik, asimetrik yansımalarını içeren sehpa,
kanepe, dolap, koltuk, paravan ve ışıklar yer alıyor.
Rıfat Özbek
Başarısı Türkiye’yi aşan moda tasarımcımız Rıfat Özbek’in Erdal
Karaman’la birlikte kurduğu markası Yastık by Rıfat Özbek, eskiyeni Türk evinin ve tabii ki Osmanlı Sarayı’nın vazgeçilmezi yastık

Deniz Tunç

kavramına hem geleneksel hem de yepyeni bir yorum getirdi. Rıfat
Özbek’in Brezilya’dan Afrika’ya yıllar içinde yaptığı yolculuklarda
dünyanın farklı yerlerinden topladığı kumaşlarla hazırlanan yastıklar,
İkat, Özbek, Çintemani gibi, Türk ve Osmanlı desenleri taşıyor.
Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da çok sevilen marka için,
İstanbul ve Bodrum’un yanı sıra geçtiğimiz günlerde Londra’da da bir
butik açtı.
Desenlerin yanı sıra kumaş ve dokularıyla da dikkat çeken yastıklar
arasında, lavanta kokulu, kuş tüylü gibi farklı seçenekler de var.
Rıfat Özbek’in ardından, Erdal Karaman’ın tüm Asya’yı gezerek özel
seçtiği egzotik kumaşlarla oluşturulan koleksiyonlarda, mekanları
bir dokunuşla değiştirecek yastıkların yanında yatak örtüleri, ipek,
pamuklu ve kadife ağırlıklı Suzeni işlemeler ile, Özbek el işlemeleri
de yer alıyor.

Yastık by Rıfat Özbek

maybeshop

Tasarımın
Osmanlı’sı

maybedesign
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Özlem Tuna

Özlem Tuna
Aynı anda takı ve obje tasarlayan çok az sanatçıdan biri Özlem Tuna.
Özgün dilini oluşturabilmiş olmasıyla yeni nesil tasarımcılar arasında
dikkat çekiyor. Kahve fincanları, kaseler, tepsiler, masa üstü objeleri
ve kendisinin “vücut süsü” dediği takı ve mücevherlerinde geleneksel
ve moderni bir araya getiren tasarımcı, özgün dilini de bu sentezden
yaratıyor. Bu sürecin en önemli ayağını Kapalıçarşı oluşturuyor.
Showroom ve atölyesiyle Kapalıçarşı çevresinde yaşayan ve beslenen
Tuna, hemen her tasarımını çarşının ustalarıyla birlikte ortaya
çıkarıyor. Unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan bakırcılık,
çok sık kullandığı el dövüsü bakır malzemelerle objelerinde gösteriyor
kendini. Sevdiği tema ve desenlerden yola çıkan tasarımcının birçok
koleksiyonunun adı da Osmanlıca ve Farsça'dan geliyor.
Bunlardan biri olan Zevk-Bahş koleksiyonu, Farsça'da zevk veren,
eğlendiren, neşelendiren anlamına geliyor. Osmanlı döneminde ünlü
bir lale türüne de bu ad verilmiş. Lale formunu çok seven Tuna, bu
koleksiyonunda, günlük hayatımızda sık kullandığımız objeleri
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kadınların seçtikleri ve taşıdıkları objeler tasarlamak istemiş Tuna.
Koleksiyonunda yer alan her bir mücevhere de Osmanlı Dönemi’nde
İstanbul’da yetiştirilen lalelerin isimlerini vermiş.

Özlem Tuna

Özlem Tuna

Kapalıçarşı bakır zanaatkarlarıyla ve Kütahya çini ustalarıyla
birlikte çalışarak, kaseler, hamamtasları, şamdanlar, çini, seramik ve
porselenler olarak tekrar tasarlamış. Arzu–Keş mücevher koleksiyonu
ise, mozaik ve seramik mikro mozaikler ile tanışmasının sonucu
ortaya çıkmış. Farsça’da “yürekten isteyici, isteyen…” anlamına gelen
arzu-keş, sabır isteyen mikro mozaik yapımı için çok uygun bir isim
gerçekten. Osmanlı’nın en gösterişli dönemi olan Lale Devri’nden
esinlenen, Lale Devri koleksiyonunda ise özgün duruşları ile fark edilen
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Boybeyi
Nesilden nesile mücevher
işini
devam
ettiren
köklü bir marka olan
Boybeyi, son dönemde
“Muhteşem
Yüzyıl”
dizisinin hayran bırakan
mücevherleriyle
altın
çağını yaşıyor diyebiliriz.
Başrol
oyuncularının
kullandığı özel parçaların
yanında, cariyeler ve
kalfaların taktığı parçalar
ile yaklaşık 100 parçalık
bir koleksiyon hazırlanmış
dizi için. Gözlerin üzerinde olduğu Hürrem Sultan takılarına ayrı
bir özen gösteriliyor. Dört bir yanı saran zümrüt yüzüğün hikayesini
şöyle anlatıyor Mete Boybeyi: “Yapımcı firma dizide kullanılmak
üzere ihtişamlı, çok çarpıcı ve farklı bir yüzük isteği ile bize geldi.
Fakat biz Hürrem Sultan için hazırladığımız zümrüt yüzüğün
kesinlikle klasik Osmanlı tarzını yansıtan bir tasarım olması
gerekir diye düşündük. Zamanın ruhunu yakalamak için yaklaşık
18 karat ağırlığında koleksiyonumuzun en önemli zümrütlerinden
birini kullandık. Gözyaşı formuna atıfta bulunan damla formunda
olması mücevhere apayrı bir duygu yükledi diye düşünüyorum.”

Boybeyi
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Erdem Akan
Son on yılda çay bardakları, bavul koltukları ve daha birçoklarıyla
görsel hafızalarımıza kazınan tasarımların yaratıcısı Erdem Akan,
bunu en çok bugünün fikirleriyle, geleneksel uygulamaları biraraya
getiren anlayışına borçlu belki de. Makine mühendisliği eğitiminin
ardından aldığı endüstriyel tasarım eğitimi de teknoloji ve tasarımın
kesişme noktasında farklı bir yere koyuyor Akan’ı. Tasarımcının 2004
yılında Boğaç Şimşir, Bora Akçay ve Susanne Akçay’la birlikte kurduğu
Viyana-İstanbul bağlantılı Maybe Design, sanattan mühendisliğe, ürün
tasarımından mimariye çeşitli alanlarda projeler üretirken, DoğuBatı sentezini yansıtan tasarımlarıyla farklı bir platform oluşturdu.
Akan’ın zıtlıklardan beslenen tasarım felsefesi Maybe Design’a da
yansıyor. El imalatı-yüksek teknoloji üretimi, yeni-eski, yapay-doğal,
Doğu-Batı kültürü gibi zıtlıklar arasındaki gerilimi dengelemeye ya da
arttırmaya inanan tasarımcı, klişelerin üzerine gitmeyi seviyor. Türk,
Osmanlı ve İslam kültürünün modern tasarım disiplini ile birleşmesi
üzerine düşünen tasarımcı, en sonunda Türk tasarım dilinin oluşması
gerektiğine inanıyor.

DENİZ TUNÇ DESİGN
Abdi İpekçi Cad. Ada Apt.
22/2, Nişantaşı İstanbul
Tel: 0212 232 12 16
YASTIK by RIFAK ÖZBEK
Şakayık Sok. Olcay Apt. No:13/1,
Teşvikiye İstanbul
Tel: 0212 240 87 31
ÖZLEM TUNA
Design Zone / Özlem Tuna
Alibaba Türbe Sok. No: 21-4,
Nuruosmaniye İstanbul
Tel: 0212 527 92 85
BOYBEYİ
Kalpakçılar Cad. No: 151,
Kapalıçarşı İstanbul
Tel: 0212 444 92 29
ERDEM AKAN
Maybeshop
Addresistanbul giriş katı,
Şişli İstanbul
Tel: 0212 320 9559
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4. nesil
Yeni GRAND CHEROKEE,
JEEP ®’in 70. doğum gününde
Türkiye’de!
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YENİLİK JEEP® GRAND CHEROKEE

70 yıl önce 4x4 segmentini yaratan
ve sonrasında da 90’lı yıllarda
Grand Cherokee modeli ile
lüks sportif arazi aracı (SUV)
sınıfına anlam veren...

Efsanevi Jeep markası,
tamamen yenilenmiş
®

Grand Cherokee’yi
Türkiye’deki tutkunları
ile buluşturdu.
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YENİLİK JEEP® GRAND CHEROKEE

Günümüzün en kabiliyetli ve en geliştirilmiş özellikleri ile donatılan
tümüyle yeni Jeep® Grand Cherokee, 3.0 lt. CRD dizel motor ve iki ayrı
donanım seçeneği (Limited ve Overland) ile Türkiye’ye muhteşem bir
giriş yaptı.
Zirve yarışının iddialı modelleri arasında yerini alan Jeep® Grand
Cherokee; performans, incelik ve yeni çarpıcı atletik görünümü
ile oldukça dikkat çekiyor. Yeni nesil özellikler ile kusursuz hale
getirilen 20’den fazla ödülün sahibi Grand Cherokee, tartışılmaz arazi
performansı, yolda sürüş konforu, üstün teknolojik özellikleri ve lüks
iç mekan tasarımı ile tüm kalıpları altüst ediyor.
Jeep®’in geleneksel 7 çubuklu ızgarası, yuvarlatılmış ön farları ve
ikizkenar asimetrik çamurlukların yeni Jeep® Grand Cherokee’de de
aynen korunduğu görünüyor. Grand Cherokee’nin sökülebilir ön alt
rüzgarlığı, yakıt ekonomisini, on-road ve off-road performansını olumlu
yönde etkiliyor. Araca yandan bakıldığında ise; atletik yapısı, 13 cm
uzatılmış dingil mesafesi, iç mekanda özellikle arka yolcular için daha
fazla diz mesafesi sunuyor.
Grand Cherokee’nin açılır arka cam ve opsiyonel elektrikli bagaj kapısı,
araca eşya yüklemede ve boşaltmada oldukça kolaylık sağlıyor. Arka
kısımda bulunan geri görüş kamerası, sürücüye arkayı görebilme
rahatlığı sağlıyor. Arka cam bagaj kapısı ise uzaktan kumanda ile de
açılıp kapanabiliyor.
20 yılda 4 milyondan fazla satış gerçekleştiren Grand Cherokee,
yepyeni Quadra-Lift™ yüksekliği ayarlanabilen süspansiyon

sistemi ile efsanevi arazi gücüne güç
katarken, yeni Selec-Terrain™ ile de
kullanıcıların sürüş koşullarına en
uygun çekiş sistemini seçmelerine
imkan veriyor.
Yeni ön ve arka bağımsız süspansiyon
sistemleri ile üstün yol tutuş ve
benzersiz seyahat konforu sunan
yepyeni Jeep® Grand Cherokee, Jeep®
markasının efsanevi 4x4 sistemi
torque-on-demand (TOD) (değişken
tork) ve çekiş gücünü koruyarak,
üstün asfalt sürüş performansı
yaşatıyor. CRD V-6 turbo dizel motor
ile donatılan Jeep® Grand Cherokee,
uzmanlık alanı olan arazide de
beklentileri boşa çıkartmıyor. 241
Hp güç ve 550 Nm tork üreten güçlü
motoru ile Grand Cherokee, hayatın
sıra dışı yanıyla tanışmak isteyenleri
macera ve özgürlüğe davet ediyor.
Jeep® Grand Cherokee 83.343 Euro’dan
başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa
sunuluyor.
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Efsanevi mükemmellik…
Jeep® Grand Cherokee, en iyi sürüş performansı için beş ayrı yükseklik
ayarı özelliğine sahip yeni Quadra-Lift™ hava süspansiyon sistemini
sunuyor. 20.6 cm yükseklik, karayolu sürüşü sırasında hem gelişmiş
yakıt ekonomisi ve hem de gelişmiş aerodinamiklik sağlıyor. Normal
Sürüş Yüksekliği (NRH):
Off-Road 1: Engelleri aşmada ek yükseklik için aracı 3.3 cm daha fazla
kaldırarak 24 cm’lik açıklık yaratıyor.
Off-Road 2: Jeep®’in efsanevi arazi gücünü sunuyor ve 27 cm’lik zemin
yüksekliğine ilave olarak 6.6 cm’lik yükseklik sağlıyor.
Park Modu: Kolay hava girişi/çıkışı ve üst bagaj yüklemesi için aracı
NRH’den 3.8 cm kadar alçaltıyor. NRH ve Park Modu sürücü tarafından
seçilebiliyor. Bu da, sürücüye aracın sürüş yüksekliği üzerinde kontrol
imkanı sağlıyor.
Aero Modu: Aracı NRH’den 15.2 cm kadar alçaltıyor. Aero modu, araç
hızı ile kontrol edilerek, en iyi performans ve yakıt ekonomisi için
ayarlanabiliyor.
Quadra-Lift: Konforlu, birinci sınıf sürüş sağlayan 4 köşeli havalı
yaylar ile desteklenerek 10.4 cm’e kadar bir kaldırma mesafesi ekleyen
Quadra-Lift, hem otomatik, hem de manuel olarak kontrol edilebiliyor.
Quadra-Lift hava süspansiyon sistemine ek olarak, yepyeni SelecTerrain çekiş kontrol sistemi, tüm arazilerde en iyi deneyim için
sürücülerin arazi ayarını seçmesini mümkün kılıyor. Bu özellik,
elektronik olarak kelebek kontrolü, şanzıman vites değiştirme, ara
şanzıman, çekiş kontrolü ve elektronik sabitleme kontrolü (ESC) dahil,
12 farklı aktarma organı, fren ve süspansiyon sistemini koordine
ediyor.
Selec-Terrain’in kontrol ibresi tüm arazilerde en iyi sürüş deneyimine
sahip olmak için sürücünün beş sürüş koşulu arasında seçim
yapmasını mümkün kılıyor:
Kum/Çamur: Çekiş kontrolü ve Quadra-Lift tekerlek dönüşüne hassas
bir tepki ile çalışarak, tork en iyi performans için ayarlanıyor.
Spor: Karayolunda gelişmiş “eğlenceli sürüş” becerisi sağlıyor.
Otomatik: Herhangi bir karayolu veya arazi koşuluna otomatik olarak
adapte oluyor.
Kar: Araç çekişi karla kaplı yollarda en üstün performans için
ayarlanıyor.
Kaya: Quadra-Lift hava süspansiyon sistemi 27 cm’lik maksimum
yüksekliğe çıkarak; ara şanzıman, diferansiyel dişlileri ve kelebek
düşük hız kontrolü sağlamak için koordine ediliyor…
54

MengerlerLifestyle

Selec-Terrain, yepyeni Quadra-Lift hava süspansiyon sistemi ile birlikte
sürücülere, ayarlanabilir mükemmel bir süspansiyon aralığı sunuyor.
Değişken oranlı arka yaylar, aracın off-road kabiliyetini tamamlayan
gelişmiş arazi yol tutuşu ve konfor sağlıyor. Yeni arka süspansiyon,
yedek lastiğin aracın altı yerine, aracın içinde saklanmasını mümkün
kılıyor.

4x4 sistemleri…

Yeni Jeep® Grand Cherokee, 2 adet 4x4 sistemi Quadra-Trac II® ve
Quadra-Drive II® sunuyor.
Quadra-Trac II®’nin iki hızlı arazi şanzımanı, en kısa zamanda
tekerlek kaymasını belirlemek ve düzenleyici tedbir almak için farklı
sensörlerden veriler kullanıyor. Bu sistem, kelebekte oluşan hızlı
hareketi hissetmek için Throttle Anticipate kullanıyor ve kayma
meydana gelmeden önce yol tutuşunu en üst düzeye çıkarıyor. Tekerlek
kayması tespit edildiğinde, mevcut torkun yüzde 100’ü hemen en
yüksek çekiş gücü ile şafta yönlendiriliyor.
Quadra-Drive II®, arka Elektronik Kilitli Diferansiyel (ELSD) ile ileri
derecede çekiş gücü kapasitesi sunuyor. Sistem, tekerlek kaymasını
anında tespit ederek, motor torkunu çekme gücü ile tekerleklere
düzgün bir şekilde dağıtıyor.

Tasarım…
Mühendislik…
Jeep® Grand Cherokee’nin 2.915 mm’lik aks mesafesi, yerine geçtiği
modelden 13.5 cm daha uzun ve aracın toplam uzunluğuna bir önceki
modelden 40 mm daha fazla katkıda bulunuyor. Daha uzun aks
mesafesi, daha fazla iç alan sağlıyor ve arka koltuktaki yolculara 10 cm
bir diz ve bacak mesafesi sunuyor. Daha gelişmiş taşıma kapasitesine
de sahip olan Grand Cherokee, daha geniş ön kapı açıklıkları (4.8 cm
daha geniş, 5 cm daha yüksek) ve 78 derece açılan arka kapılar (önceki
modelde 67 derece) ile iç mekana daha kolay erişim sağlıyor.
Maksimum bagaj hacmi ve yolcu konforu için arka koltuklar önden
arkaya doğru toplam 12 derece hareket edebiliyor. Mükemmel donanımlı
bagaj alanı, çıkarılabilir/yeniden şarj edilebilir bir el fenerine ve her
iki yanda yeni ve gelişmiş market alışverişi çengellerine sahip bir
saklama alanı içeriyor. Yedek lastik bölmesi, çamurlu eşyalar veya
diğer parçaların güvenli bir şekilde saklanması için çıkarılabilir ikili
muhafaza alanları içeriyor.
Yukarıya doğru açılan yeni arka bagaj kapısı, zahmetsizce uzaktan
kaldırma/indirme rahatlığı sağlıyor.
Mengerler Lifestyle
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Ön ve arkada oturan yolcuların korumasını arttıran tam boy Yan
Perde Hava Yastıkları, Sürücü Diz Hava Yastıkları, sürücü ve ön yolcu
için güvenliği geliştirilen Yan Göğüs Kafesi Hava Yastıkları, arkadan
çarpma durumunda açılan Kafa Engelleri ile Smartbeam ve Bi-Xenon
ön farlar, Jeep® Grand Cherokee’nin diğer standart emniyet özellikleri
arasında bulunuyor.
Bilgi, eğlence ve müzik özellikleri…

Burkulma sertliği önceki Grand Cherokee’ye göre yüzde 146 daha sert
ve gelişmiş dayanıklılık, azaltılmış gürültü, titreşim ve sertlik (NVH)
sunan yeni Jeep® Grand Cherokee’nin gövdesinde 5,400’ten fazla
kaynak bulunuyor.
45’ten fazla emniyet ve güvenlik özellikleri…
ABD Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü En Güvenli Araç (Top Safety
Pick 2010) ödülünü alan Jeep® Grand Cherokee; Elektronik Stabilite
Kontrolü (ESC), Yan Perde Hava Yastıkları, Aktif Kafa Koruyucuları,
Kör Nokta İzleme Sistemi (opsiyonel), Devrilmeye Karşı Elektronik
Koruma (ERM), Kilitlenmeyen Fren Sistemi (ABS), park alanından
geri geri çıkarken yandan gelen trafiği haber veren algılama sistemi,
Rear Cross Path (RCP) (opsiyonel), Anahtarsız Giriş Enter-N-Go, Akıllı
Hız Kontrolü (ACC) (opsiyonel), Forward Collision Warning (FCW)
(opsiyonel) Erken Çarpışma Uyarı Sistemi gibi 45’ten fazla emniyet ve
güvenlik özellikleri sunuyor.

Yeni Jeep® Grand Cherokee, sürücü güvenliği ve yolcu keyfi için
kullanıcılara bir dizi eğlence, bilgi ve müzik özellikleri sunuyor. Bu
özellikler, sürücünün gelişmiş ses tanıma kontrollerini kullanarak,
güvenli bir şekilde iletişim kurmasını ve eğlence alternatiflerini
istediği gibi seçmesini mümkün kılıyor. Yolcular, Uconnect®
Navigation, Uconnect Phone ve Uconnect Web gibi çeşitli özelliklerle
eğlenebiliyor.

Jeep® 70. yılını kutluyor…
Markası ne olursa olsun tüm arazi araçlarına ismini veren Jeep® 70.
yılını kutluyor. Adı artık efsaneleşen Jeep® ilk yolculuğuna, ABD’nin
Toledo kentindeki Willys-Overland firmasının, ABD Kara Kuvvetleri
ile 23 Temmuz 1941 yılında imzaladığı üretim sözleşmesi ile çıktı.
Hafif, güvenilir ve sağlam olan Willys araçlar, kısa sürede habercilerin
ve keşif kollarının kullandığı sepetli motosikletlerin yerini aldı. ABD
Kara Kuvvetleri, çeyrek ton ağırlığındaki bu keşif aracına “General
Purpose” (Genel Amaç) adını taktı. Daha sonra bu isim kısaltılarak
“G.P.” oldu. Bazı araştırmacılar bu kısaltmanın İngilizce okunuşunun
zamanla Jeep® adının doğmasına yol açtığını ileri sürer.
70 yıl önce modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak için doğan
Jeep® markası, 1950 yılından bu yana uluslararası patent koruması
altındadır. Zaman içinde sivil yaşamın mobilite ihtiyacını karşılayarak,
tüketicilerin rüyalarına giren Jeep®’in DNA’sında, stil, işlevsellik,
ustalık ve segmentindeki sınıf öncülüğü kabiliyeti olmak üzere dört
temel değişmez özellik bulunuyor.
4X4 segmente adını veren Jeep® markası, “özgürlük” ve “orjinallik”
olmak üzere 2 önemli değer taşıyor. Özgürlük; kişinin ruh hali ve kendi
tercihleri ile içgüdülerini takip ederek, her türlü maceradan off-road
kabiliyeti sayesinde zevk alabilmesini, orjinallik ise; markanın kendi
yapısından gelen açtığı yeni segment ve üstlendiği öncülük ile liderlik
görevini temsil ediyor. Sunduğu performans ve kabiliyet ile normal
araç sürme beklentisini olağanüstü bir sürüş keyfine dönüştüren
Jeep®, 4x4 SUV araçların en beceriklisi olarak hem 7 kanallı ızgarasını
ve yuvarlak farlarını, hem de asimetrik dörtgen çamurlukları ile belirli
karakteristik özelliklerini bozulmadan 70 yıl boyunca muhafaza
etmiştir. Grand Cherokee ve Wrangler dahil olmak üzere günümüzün
tüm Jeep® modelleri, ilk Jeep® araçlarının torunlarıdır.
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Güney
İtalya’dan
lezzetler
Amalfi’de
bir yemek kursu

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HANDE BOZDOĞAN

R

avello, Amalfi kıyısında, denizden 400 metre yüksekte, tarihi
ve minicik bir İtalyan kasabası. Bu civarda bir tatil yapmayı planlıyorsanız, bol bol merdiven inip çıkmayı göze almanız gerekiyor çünkü daracık ve neredeyse tek şeritli yollarda araba kullanmak imkansız gibi,
Vespa kiralayabilirsiniz ya da bol yürüyüş…
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Mayıs ayı, bu kıyılar için şahane bir zaman, hava sıcaklığı ideal, güneş
pırıl pırıl ama çok kavurmuyor ve bütün yamaçlar boy boy limonlarla
kaplı. Bölgenin neredeyse temel gelir kaynağı limoncello. Üzerlerine
ağ gerili limonlar, yamaçlar boyunca aşırı sıcak ve soğuktan bu ağlarla
korunuyor. Ravello’nun en tepesinde yer alan Palazzo Sasso, çok gör-

kemli, 12. yüzyıldan kalma bir yapıdan dönüştürülmüş, Sorrento körfezine bakan yamaçlarda harika bitkilerle çevrili bir butik otel (www.
palazzosasso.com). Küçük ama içinde 2 Michelin yıldızlı bir restoran
barındıracak kadar da iddialı. Ama bu sayıdaki yazımız Michelin yıldızlı bir restoran üzerine değil; tam tersine çok daha basit ama temel

bir yemek kursu üzerine. Mamma Agata, uzun yıllar Palazzo Sasso
mutfağında çalıştıktan, pek çok Hollywood yıldızına ve ünlüye yemek
pişirdikten sonra emekli olunca birkaç yüz metre ötede, yamaçta kendine şahane bir dünya yaratmış. Tam filmlerdeki gibi tombul bir İtalyan
hanım, 70’lerinde ama enerjik. Bir yamaç düşünün, her milimetresi
değerlendirilmiş kat kat bahçeler, ne ararsanız yetiştiriyor; nane, biberiye, adaçayı, limon, biber, domates, mevsiminde hemen her sebze.
Kızı Chiara ve onun Sommelier olan kocası ile birlikte bütün bir günü
bu evde birlikte yemek pişirip yiyerek geçiriyoruz. Pişirilen yemekler
son derece basit ama çok lezzetli ve yemeklerin tadından çok geçirilen
günün keyfi kalıyor insanın aklında. Yakın zamanda çıkan kitabını hediye eden Chiara, sürekli anlatıyor eski günleri. Karşılar karşılamaz ev
yapımı şarap ikram ediyor, “Şarap bir kere ticari şişeye girdi mi, sülfür
kaçınılmaz oluyor ve dolayısıyla da baş ağrısı” diyor Chiara. Gerçekten
de gün boyu içtiğimiz epeyce bir miktar şarap hiç ağırlık bırakmıyor
insanda.
Birlikte pişirdiğimiz ve kitapta da yer alan domates sosunu, patlıcan
parmigiana reçetesini, limonlu keki ve bir de ev yapımı limoncello tarifini sizlere aktaracağım. Tariflerden çok, püf noktaları önemli, atlamadan, aynen paylaşmaya çalışacağım sizlerle.
Öncelikle domatesler çok lezzetli tabii, yani sezonunda. Domatesler
tam güzel tada ulaştığında bu sosu bol miktarda yapıp kavanozlarsanız,
kış boyunca kendi yaptığınız harika lezzetli bu sosu makarnalarda, çorbalarda, bütün yemeklerde temel sos olarak kullanabilirsiniz. Mevsimi
yaklaşıyor, yakın bir zamanda yerli ve lezzetli domatesler çıktığında
hazırlayabilirsiniz.
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Temel domates sosu

Patlıcan Parmigiana
(4 kişilik)

Birkaç püf noktası var, yüksek ısıya dayanıklı bir cam kap kullanın,
dibe sadece domates sosu, üstüne patlıcanları üst üste de gelecek şekilde sağlam bir kat olarak dizin, sonra mozzarella, isterseniz başka
bir peynir daha (Mamma Agata bir de dilim dilim isli peynir kullandı).
Sonra aynı sırayla yeniden ve yeniden, üç kat patlıcan gelmesi gerekiyormuş. Önemli olan en üst katı parmesan peyniriyle bitirmeniz, çünkü
parmesan peyniri fırında üstü açık olarak pişecek bu yemekte yanmıyor
ve eriyip akmadan doğru bir üst tabaka oluşturuyor. Önceden ısıtılmış
orta derece fırında yarım saat kadar pişecek. Peynir konusunda cimri
olmayın ve mozzarella peynirinin bol bol erimesine izin verin. Bu aslında orada tek başına bir yemek ama bizde pek aynı şekilde sunulacağını
düşünmüyorum, çok hoş bir başlangıç ya da yan tat olabilir.

2 çay kaşığı kabartma tozu
125 ml süt
50 gr parka fındık (dekorasyon için)
Keki ıslatmak için
300 gr su
3 limonun suyu, kabuğunun rendesi
8 yemek kaşığı şeker
Bir kapta tereyağını köpürtüp çırpın, sırasıyla tozşekeri, teker teker
yumurtaları, limon kabuğu rendesini, un ve kabartma tozunu, sütü ve
tuzu ekleyin. 5 dakika kadar karıştırmaya devam edin, köpüğümsü bir
kıvama yaklaşacaktır. 160 derecede önceden ısınmış fırında, yağlanmış ve unlanmış kalıba dökün ve 45 dakika fansız olarak pişirin. Su,
limon suyu ve şeker karışımını hazırlayın ve fırından çıkan keke, tek
seferde değil, bir saat boyunca azar azar ıslatarak dökün, süsleyin.
Akşamüzeri son olarak ev yapımı limoncello ve mandalincello ikram
ediyor Mamma Agata. Mandalina gerçekten müthiş. Limoncello sevmeyen ben bile bir şişe edinip dönüyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz
ama sıradan market limonlarıyla mümkün değil, organik olarak satılan
limonlar gördüklerime en yakını, üstü pütür pütür, şekilsiz görüntülü
ama kabuğu kalın limon olması gerekiyor.

Limoncello
1 litre, bir kısmı püre haline getirilmiş, etli domates
10 adet cherry domates
5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 diş sarımsak
3 yaprak taze fesleğen
Tuz
Öncelikle domateslerin bir bölümünü soyun, ortadan kesip çekirdeklerini mümkün olduğunca çıkartın, blender’da püre yapın. Bir yayvan
kaba sızma zeytinyağını koyun, içine iki diş sarımsağı doğramadan
bütün olarak atın, üç yaprak da fesleğen ekleyin, yeşil ya da kırmızı
yapraklı, zevkinize kalmış. Diğer bir tarafta, kalan domatesleri ufak
ufak doğrayın. Kabuklarını soyup soymamak sizin tercihiniz. Ocağı yakın ve zeytinyağını ısıtın. Önceden ısınmış yağa atmak yerine, birlikte
ısıtmak önemli, çünkü amaç fesleğen ve sarımsağın aromasının yağa
geçmesini sağlamak, aksi takdirde çok çabuk yanabilir. Yağ yandığında
çıkarmış olduğunuz domates suyunu olduğu gibi dökün ve hafifçe karıştırıp kapağını kapatın, 10 dakika kadar fokurdatın, sonra doğranmış
domatesleri ve cherry domatesleri de ekleyin, biraz tuz ve biber ilave
edin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Bu sosu
diğer tarifte kullanacağız ama fazla hazırlayıp cam bir kavanoza kaynar sıcaklıkta döker ve kapağını sıkıca kapatır ters çevirip soğutursanız vakumlanmış olur ve bütün kış boyunca mutlu mutlu kullanırsınız.
Bu sosun özelliği çok hafif sarımsak ve fesleğen aroması olmakla birlikte, her tarifte kullanılacak bir temel sos olmasının yanında belirgin
bir aroması olmaması.
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8 adet uzun ince patlıcan
Deniz tuzu
250 gr mozzarella peyniri
150 gr rendelenmiş parmesan peyniri
100 gr füme bir peynir (isli Çerkez kullanabilirsiniz)
50 gr un
20 fesleğen yaprağı
250 gr temel domates sosu
Kullanacağınız patlıcanların ince uzun tip olması, bostan patlıcanı
olmaması önemli, yoksa çok daha fazla yağ çekip çıtır olmayacaktır.
Patlıcanların uçlarını kesip pijama şeklinde soyun, yaklaşık 1 cm kalınlığında kesin, üzerine deniz tuzu serpip makarna süzgecinde bekletin. Yarım saat kadar beklediğinde acısı çıkacaktır. Sonra bunları iyice
sıkıp suyunu alın ve una bulayın. Burada bir püf noktası var, Mamma
Agata’nın kullandığı un, neredeyse nişasta kadar ince, ipeksi kıvamda,
sıfır numara diye adlandırdığı bir undu. Buna en yakın, en ince unu
kullanmaya çalışın. Patlıcanları una bulayıp, yayvan bir kapta kızmış
yağda pembeleşene kadar kızartın ve kağıt havlu üstüne alın. Kızartma
olarak her türlü “çekirdek” yağı kullanabilirsiniz; ayçiçeği, üzüm çekirdeği, kanola. Sadece zeytinyağı olmuyor çünkü kızarma derecesi uygun
değil, içine patlıcanları atınca ısı hemen düşüyor ve çıtır olmuyor.
Patlıcanları yukarıdaki gibi hazırlayın, parmesan peynirini ince rendeleyin, taze mozzarella peynirlerini dilim dilim kesip bir kaba hazırlayın
ve temel domates sosunu hazır tutun. Geriye kat kat dizmek kalacak.

7 – 8 kadar limonun kabuğu
1 litre votka
1250 ml su
700 gr tozşeker
Aslında çok basit ama limonlar taze ve de kabukları kalın olmalı. Mümkün olduğunca sadece sarı ve yeşil kısmını soyup acılaştıran beyaz kısmını almamaya çalışın. Sebze soyucu ile kabukları soyun ve kabukları
cam bir kavanoza alın. Alkolü ekleyin ve üzerini streçleyip bir hafta
serin bir yerde bekletin. Bir haftanın sonunda su ve şekeri kaynatın,
iyice eriyince kenara alıp soğutun. Yedinci günde, varsa limonun çekirdeklerini süzün, şekerli suyu kavanoza boşaltıp üstünü doldurun, iyice
karıştırıp buzdolabına koyun, ağzı sıkı kapalı bir şişe ya da kavanozda
bir yıl kadar saklayabilirsiniz.

Limonlu kek
300 gr un
300 gr tozşeker
250 gr tereyağı
4 yumurta
Bir fiske tuz

Kısaca, olur ya yolunuz Amalfi taraflarına düşer de farklı bir deneyim
yaşamak isterseniz, keyifli bir yeme içme günü ayırabilirsiniz kendinize. Web sayfasında bilgileri bulabilirsiniz (www.mammagata.com).
Mart ayından başlayarak çeşitli aralıklarda yemek kursları düzenliyorlar, ayrıca bir gününüzü de şarap tadımına ayırabilirsiniz, emin olun
keyifli oluyor.
Ayrılırken veda fotoğrafı çektiriyoruz, fotoğraf için belime sarılmışken
Mamma Agata belimi iyice bir yokluyor ve “Bütün gün mutfaktasın,
nasıl bu kadar zayıf olabilirsin, yediklerin nereye gidiyor, şef dediğin
tombul olmalı” diyor bana.
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kalitesini azaltır. Solunan havanın kalitesinin azalması da, uzun süre
araba kullanımını da düşünürsek, reflekslerde azalmaya yol açar.
Bunun yanı sıra, nemi az olan hava solunması, sinüziti olanlarda
bu hastalığın nüks etmesine veya şikayetlerde artmaya neden olur.
Çekenler bilirler, sinüzitten kaynaklanan baş ağrısı, tüm ağrılar gibi
oldukça bezdiricidir; dilerim kimse tatile bu şekilde başlamaz.

PROF. DR. AHMET ERÖZENCİ
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI
BÖLÜM BAŞKANI

aerozenci@gmail.com

Yaz geldi, sıcaklar da…
Kışın nasıl bittiğini anlamadan sıcaklar bastırdı. Bir gün öncesinde
yağmur yağarken, hava kesici soğuklukta olmasa da, kısa kollu
gömlekler giyilebilecek kadar ısınmamışken, birden ısı yükselmeye
başladı. Tişörtler bir yana, neredeyse sadece şortla dolaşılacak
hararetleri yaşamaya başladık.
Tabii ki, klasik anlamıyla, tatil zamanı demek olan yaz mevsiminin
sıcaklarından şikayetçi olacak değiliz. Hiç değilse hava erken
kararmıyor, üşümüyoruz, yürürken yağmurdan üstümüz başımız
ıslanmıyor, lokantalarda, kafelerde dışarıda oturabiliyoruz. Ama biliyor
musunuz ki, yaz mevsimi sağlık açısından neredeyse kış kadar, hatta
kimi zaman ondan daha fazla tehlike barındırıyor? Bu nedenle, bu
yazımızda tatil süresince dikkat edilecek noktaları belirtmek istedim:
1) Araba kullanarak uzun yola gidecek olanlar: Gidilecek mesafeye göre
yola sabah olabildiğince erken çıkmak, yapılabilecek akılcı şeylerden
biri. Gün ilerledikçe artan ve gün ortasında en yüksek seviyesine
ulaşan ısı, arabanın üzerinden ve camlardan gelen yansımayla, sürücü
fark bile etmeden görmede aksamalara neden olur, bir anlamda
derinlik duygusunda azalmaya yol açar. Bunun yanı sıra, araç içindeki
ısının artması, kelimenin tam anlamıyla uyku getirir. Burada, açık
renkli arabası olanlar daha şanslı, çünkü koyu renkler ısıyı emerken,
açık renkler yansıtır. “Arabanın içindeki ısı sorun değil, klima var”
dediğinizi duyar gibiyim. Pekiii...
2) Klimalar bilindiği gibi arabanın içine kuru hava verirler. Klima
ayarı, hele bir de yüze doğru yapıldığında, solunan kuru hava burunda
tıkanmaya neden olur. Bu, yine fark edilmese bile, solunan havanın
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3) Uzun süre araba kullanımında dikkat edilmesi gereken bir başka
nokta da, iki, bilemediniz üç saatte bir en az bir saatlik mola verilmesi
ve bu molanın on beş dakikasında da oturmayıp yürünmesi gerektiğidir.
Mola, kullanıcının kendini toparlaması, gevşemesi, konsantrasyonunu
yeniden sağlaması için gereklidir. Yürümek ise saatlerdir sabit duran
adalelerin açılmalarının yanı sıra, erkeklerde arabanın sarsıntısıyla
şişmiş olan prostatın da bir anlamda ‘gevşemesini’ dolayısıyla olası
idrar sorunlarının azalmasını sağlar.

DISTRONIC
(DTR, Mesafe ayarlama tempomatı)

4) Molalarda mutlak surette hafif, sindirimi kolay besinler tüketilmelidir.
Yemek sonrası hemen yeniden yola çıkılacağı, yani yine sabit poziyon,
hareketsizlik süreceği için yenilen besinlerin sindirimi normalden
daha yavaş olacaktır. Bu karında şişmeye, sürücünün ve yolcuların
kendilerini keyifsiz hissetmelerine neden olur. Ama daha önemlisi,
sindirim uzadıkça, klasik tanımıyla, kişinin üzerine bir ‘ağırlık
çökecek’, uykusu gelecektir. Buna bir de asfalttan gelen yansımaları,
önünüzdeki uçsuz bucaksız yolu eklerseniz... Sizlere önerim, uzun
süreli araba kullandığınızda molalarınızı olabildiğince uzun tutmanız,
bunun ilk on beş dakikasında yürümeniz, yemek yemeniz ve yemekten
sonra sindirim için bir onbeş dakika daha yürümeniz... Bu şekilde
normalden sapmış olan metabolizmanız nispeten daha dengede olur.
5) Nihayet tatil yerinize vardınız... Deniz ve güneş sizi bekliyor. Sizleri
neşelendirmek, mutlu etmek için bekliyor; ama gizlediği tehlikeleri
barındırarak. Bilhassa açık renk tende olanlarda cilt kanseri (malign
melanom) görülme sıklığının yüksek olduğu bilinmekte. Bu nedenle
bu kişilerin güneşte uzun süre kalmamaları, kaldıklarında da faktör
50 ve üzerinde güneş kremi kullanmaları gerekiyor. Bronz tenli olmak
güzel, ama unutmayalım, buna bir günde ulaşmak da gerekmiyor.
Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, denize girdikten sonra
ıslak mayoyla kalınmasının kadınlarda sistit denilen, sık idrara
gitme ve idrar yaparken yanma olması gibi şikayetlerin görülmesine
neden olduğu. Bunu önlemek için, denizden çıktıktan sonra hemen
kurulanmak ve yeni bir mayo giymek gerekiyor.
6) Ve son olarak: Güneş, sıcaklık damarlarda genişlemeye yol açar.
İçki de aynı etkiye sahiptir. Bu nedenle asla, ama asla güneş altında,
sıcakta aşırı içmemek gerekir. Bahsettiğim iki etki birleştiğinde
damarlarda çatlamaya neden olur, iç kanama, en kötü senaryoyla beyin
kanaması. Hatırlayanlarınız olacaktır; Ayhan Işık çok sıcak bir günde
evinin terasında güneşlendikten sonra içki içerken beyin kanaması
geçirmişti.
Herkese, ileride mutlulukla, gülerek anımsayacağı bir yaz tatili
diliyorum...

YAZI: SIEGFRIED VOGT
Mengerler Ticaret Türk A.Ş.
Servisler Müdürü

Otomobili, önde giden araca
istenen hızda ve istenen mesafede
tutan, rahat ve stressiz
bir yardımcı pilot
Mercedes 1998 yılında mükemmel bir yenilik sundu. Distronic ‘mesafe
ayar tempomatı’. Sistem ilk olarak sadece S ve CL sınıflarında sunuldu.
Bu arada, SL, E sınıfı, CLK ve yeni M sınıfında (W 164) da bu sistem bulunmaktadır. Distronic bulunan araçlarda, radyatör ızgarası arkasında,
9° bir açıyla bütün yol şeritlerini 100 metrelik bir mesafede tarayan
77 Gigahertz radar bulunmakta ve sistem 30-180 km/saat hız arasında

çalışmaktadır. Zaman aralığı, sürücü tarafından manuel olarak ayarlanabilmektedir. En düşük aralık 1 saniye, en yüksek aralık 2 saniyedir.
Bir araca olan mesafe azaldığında, DTR bunu kombi cihazda göstermekte ve kendiliğinden gazı kesmektedir. Bu yeterli olmadığında, Distronic
freni aktive etmektedir (maksimum fren gücünün %30'u oranında).
Mesafe yeniden arttığında, araç yeniden önceden ayarlanan hıza gelir.
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Distronic Plus

1998 yılında S sınıfında (W/V220) Tempomat Distronic mesafe ayarlayıcısıyla, birçok otomobil kullanıcısının hayalleri gerçeğe dönüştü
(otomobili, önde giden araca istenen hızda ve istenen mesafede tutan,
rahat ve stressiz bir yardımcı pilot). Mercedes-Benz, o zamanlar dünya
çapında müşterilerine böyle bir teknolojiyi sunan tek otomobil markasıydı. Bu işlevsel yardımcıyı Mercedes-Benz yeni S sınıfı (W/V221) için
Distronic Plus adıyla daha da geliştirdi.
Şimdiye kadar olan Distronic radarlar (77 GHz), fren desteği olarak da
kullanılan yeni geliştirilmiş bir yakın alan radarın (24 GHz) kombinasyonundan oluşmaktaydı. Mercedes-Benz mühendisleri Tempomat
mesafe ayarlayıcısının etkinlik alanını daha da genişlettiler.
Şimdi bu mesafe 0,2-150 metreyi bulmaktadır. S sınıfının 77 Gigahertz
radarı büyük mesafede yolu tararken, 24 Gigahertz antenin sinyalleri
30 metreye ulaşmakta ve yakın alanın denetlenmesini sağlamaktadır.
Elektronik kumanda cihazı her iki radar sisteminin de verilerini analiz
etmekte ve mesafe ayarı için gerekli olan devre komutlarını motor, otomatik vites ve fren için hesaplamaktadır.
Ek olarak, hız ayar alanı da genişletildi: Şimdiye kadar olan 30-180
km/saat hız, artık 200 km/saat hıza kadar ayarlanabilmekte. Trafik
sıkıştığında, S sınıfı Distronic Plus otomatik olarak durana kadar fren
yapmakta ve yine trafik durumuna göre, aracı istenen ayardaki hıza
kadar hızlandırmaktadır. Otomatik sürüş için, araç sürücüsünün sadece direksiyon kutusunda bulunan Distronic kolunu çalıştırması ve gaz
pedalına kısaca basması yeterlidir. Şimdiye kadar olduğu gibi, istenen
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kapsamaktadır.
Sistem, uyarı alanında başka bir araç tespit ettiğinde, dış aynanın camında bir kırmızı uyarı sembolü görünmektedir. Bu uyarı sembolü,
araç sürücüsüne yol şeridinin değiştirilmesinin olasılıkla tehlikeli
olacağını bildirir. Şayet araç sürücüsü bu uyarıyı dikkate almaz ve sinyal lambasını çalıştırırsa, ayna camındaki kırmızı uyarı sinyali yanıp
sönmeye başlar ve ek olarak bir uyarı sesi verir. S ve CL sınıfı için ölü
açı yardımcısı, Distronic Plus mesafe ayarlama tempomatı, Plus fren
yardımcısı, PRE-SAFE® fren ve park yönlendiricisi gibi diğer radar bazlı yardımcı sistemlerle birlikte sunulmaktadır.
mesafe, trafik akışına ve yoğunluğuna göre ayarlanabilmektedir; Distronic kolundaki ayarlayıcı yardımıyla, araç sürücüsü trafik durumu
gerektirdiğinde zaman aralığını kademesiz olarak, bir iki saniyede değiştirebilmektedir. Ortalama ayar, 1,5 saniye sürmekte, bu da 100 km/
saatlik bir hızda, 42 metrelik bir mesafe anlamına gelmektedir. Kombi
cihazın merkezi göstergesinde S sınıfı araç ile önde giden bir araç arasında olması gereken nominal ve gerçek mesafeler gösterilmektedir.
Düşük hızlardaki dur-kalk durumunda, trafikte sıkça durup kalkmadan kaynaklanan dinamiğin gerektirdiği durumlar için, sistemin
hızlanma ve yavaşlama değerleri yeniden belirlendi. Şimdi, hıza göre
4 m/s²'ye kadar (daha önce: 2 m/s²) otomatik yavaşlamalar mümkün
olmaktadır. Distronic Plus daha fazla frenleme gereksinimi olduğunu
tespit ettiğinde, kombi cihaz ışıklı bir uyarı sinyali, aynı zamanda, araç
sürücüsüne trafik durumuna dikkat etmesini ve gerektiğinde kendisinin frene basmasını hatırlatan bir ses uyarı sinyali de vermektedir.
Elektronik mesafe denetimi, Distronic Plus’tan bağımsız olarak aktive
edilebilir. Sistem, önde giden araçların mesafesini sürekli olarak belirlemekte ve sürücüyü 30 km hızın üzerinde, şayet başka bir araca hızlı
şekilde yaklaşıyorsa, mesafe uyarı sesiyle ve mesafe çok azalmışsa,
uyarı ışığıyla uyarmaktadır.
Bu yeni yardımcı sistem için, Mercedes-Benz, ön ve arka tamponlarda
bulunan altı yakın alan radar algılayıcısından yararlanmaktadır. Bunlar her iki tarafta da aracın yan ve arka alanını denetlemektedirler.
Bu şekilde, araç sürücüsünün dış aynalardan göremediği “ölü açı”yı

BAS (Brake-Assist)

Fren yardımcısı bir acil fren durumu tespit ettiğinde, derhal bütün fren
gücünü devreye sokar. Mercedes, Berlin’deki kendi görsel sürüş simülatöründe, birçok araç sürücüsünün acil bir fren durumu karşısında,
tam fren yapma konusunda çekimser davrandıklarını tespit etmiştir.
BAS bir membran yol sensoru aracılığıyla, sürücünün frene ne kadar
hızlı bastığını tespit etmektedir. Bu şekilde, durumun acil bir durum
mu, yoksa normal fren süreci mi olduğuna karar vermektedir. Durumun bir acil durum olduğunu tespit ettiğinde, derhal maksimum fren
basıncını devreye sokmakta ve bu şekilde durma mesafesini 100 km/
saatlik bir hızda 6-40 metre arasında kısaltmaktadır (sürücüye göre).

BAS Plus

Mercedes mühendisleri 1992 yılında sürüş simülatöründeki testlerde,
araç sürücülerinin çoğunun acil durumlarda, sürücülerin hızlı ancak
yeteri kadar güçlü olarak fren pedalına basmadıklarını tespit etmişlerdir. Fren tertibatının etkinliği bu nedenle, tam olarak kullanılamamakta, fren mesafesi oldukça uzamaktadır. Bu tespit, ilk olarak 1996
yılında seri olarak kullanılmaya başlayan ve 1997'den beri de yıldızlı
bütün araçlarda temel donanımlar arasına giren fren yardımının geliştirilmesine yol açmıştır. Teknik, fren pedalıyla harekete geçen belirli
bir hızı acil fren durumu olarak yorumlamakta ve saniyeler içinde maksimum fren gücünü harekete geçirmektedir. Bu şekilde aracın durma

mesafesi örneğin 100 km/saat süratte kuru yol sürüşünde yüzde 45
oranında azalmaktadır. Mercedes-Benz, fren yardımcısını araç sürücülerini kritik durumlarda daha iyi desteklemek amacıyla, ileriye yönelik
bir sistem olarak görmektedir. Radar tekniği: Önde giden araçların
mesafesini tespit etmekte, düşük mesafelerde sürücüyü uyarmakta ve
çarpma tehlikesinin olduğu durumda gerekli fren gücü desteğini hesaplamaktadır. Trafik sıkıştığında ve araç sürücüsü frene basmak zorunda kaldığında, yeni fren yardımcısı Plus çok hızlı olarak durum için
hesaplanan fren basıncını harekete geçirmektedir.
Alışılmış fren yardımcılarında, refleks tarzında fren pedalına basmak
gerekli olduğu halde, bu yeni sistem araç sürücüsünün frene dokunmasıyla isteğini algılamakta ve otomatik olarak fren basıncını optimize
etmektedir. Bu şekilde, kazaların önüne geçilmesinde önemli bir koşul
yerine getirilmiş olmaktadır. Bu yenilikçi Plus fren yardımı, Distronic
Plus donanım paketine aittir ve 77 Gigahertz mesafe ayarlayıcı tempomat radarın yanı sıra, yeni geliştirilmiş 24 Gigahertz yakın mesafe
radar tekniğine de sahiptir. Her iki tertibat da birbirinin fonksiyonunu tamamlamaktadır; Distronic radarı, dokuz derecelik bir açıyla bir
otoyolun üç şeridinde 150 metreye kadar bir mesafeyi tararken, 24
Gigahertz radar 80 derece ve 30 metre mesafeyle aracın çevresini taramaktadır.
Bu yeni tekniğin ne kadar etkili olduğunu Mercedes-Benz sürüş simülatöründe ve uygulamada yoğun olarak test etti: Sürüş simülatörlerindeki testlerde 100'den fazla sürücü yer aldı. Otoyol ve çevre yollarda,
birçok kritik durum içeren 40 dakikalık bir sürüş gerçekleştirdiler. Kazalar sadece enerjik acil frenlerle önlenebildi. Sonuçlar: Alışılmış fren
teknikleriyle testlerde kaza oranı ortalama olarak yüzde 44 oranında
bulunmaktaydı. Plus fren yardımcısı ile bu oran dörtte üç azalarak yüzde 11'e geriledi.
Avrupa ve Amerika’daki uygulama testlerine 200'den fazla araç sürücüsü katıldı; iki düzüne test aracıyla 450.000 km’nin üzerinde yol
aldılar. Sürüşler modern ölçüm ve video teknikleri yardımıyla kaydedildi. Veri ve filmlerin değerlendirilmesinden Plus fren yardımcısının,
gerçek durumlarda da güvenliği önemli ölçüde artırdığı görüldü.
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Servis hizmetleri için her zaman yetkili bayileri ve konularında uzman
olan teknik servis elemanlarını tercih etmek aracınızın ömrünü uzatır.
A D A N A
MARKA

ÜRÜN

NOKTA

ADRES

TELEFON

TELEFAX

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 Funda Büyüknisan 0322 346 25 00
www.mengerler.com
Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No:314
Yenimahalle / Ankara

0312 252 70 80

0312 252 70 90
0312 812 11 81

Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Ankara

Mercedes-Benz

Servis

Lojistik Üssü

Fethiye Mah. Servis Bakım A blok
No:155/A Kazan / Ankara

0312 812 11 80

Lojistik Üssü

Fethiye Mah. Servis Bakım A blok
No:155/A Kazan / Ankara

0312 812 11 80

Chrysler-Jeep-Dodge

Servis

0312 812 11 81

Acil Servis Telefonları Otomobil: 0532 242 81 16 Ticari Araç Otobüs:0542 596 54 34 Ticari Kamyon Araç:0533 958 30 50
Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Esra Çalış 0312 252 70 80

B U R S A

Satış
Servis

Bursa

Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438
Osmangazi / Bursa

0224 211 74 15

Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Bursa

Santral Mah.Yalova Yolu Cad. No:19
Ovaakça / Bursa

0224 267 13 61

0224 267 13 60

Chrysler-Jeep-Dodge

Satış
Servis

Bursa

Panayır Mah. Yeni Yalova Cad. No:438
Osmangazi / Bursa

0224 211 74 15

0224 211 74 12

Ç O R L U
Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Çorlu

İstanbul Devlet Yolu Üzeri, Önerler
Kavşağı Çorlu / Tekirdağ

0282 685 48 31

0216 573 00 20

Mercedes-Benz

Servis

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 /İ stanbul

0212 484 33 00

0212 671 11 78

Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Servis

Davutpaşa

Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok.
No:2 Davutpaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 28

Chrysler-Jeep-Dodge

Satış
Servis

Kozyatağı

Kayışdağı Cad. No:1 Marriott Otel
Kozyatağı / İstanbul

0216 573 01 01
0212 484 33 00

0216 573 00 20

Chrysler-Jeep-Dodge

Servis

Davutpaşa

Davutpaşa Cad. No: 40
Davutpaşa-İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 30

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-CJD: Kerem Özbilici HTA: Ayşegül Karaca Kamyon: Erhan Özsoysal Otobüs: Hale Burcu Başa
Kaporta-Boya: Sibel Üstün Kozyatağı MB-CJD:Aslı Bakırtaş

İ Z M İ R

Satış
Servis

Gaziemir

Mercedes-Benz

Satış

Bornova
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Akçay Cad. 698.Sok. No:4
Gaziemir / İzmir

0232 274 66 66

0232 274 66 68

Kazım Dirik Mah. 3. Sanayi Sitesi 408.
Sok. No:6 Bornova / İzmir

0232 462 60 34

0232 462 40 13

0262 371 32 57

0262 371 24 61

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

Mercedes-Benz/Smart

www.mengerler.com
Satış
Servis

Kartepe

Emek Mah. D-100 Karayolu No:66
41180 Kartepe-Kocaeli

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

Mercedes-Benz

Satış
Servis

Milas

Milas-İzmiryolu 5.Km 48200
Milas / Muğla

0252 513 79 30

0252 513 79 40

Chrysler-Jeep-Dodge

Servis

Milas

Milas-İzmiryolu 5.Km 48200
Milas / Muğla

0252 513 79 30

0252 513 79 40

0362 256 21 00

0362 256 22 01

0346 226 17 87

0346 226 14 20

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

www.mengerler.com

S A M S U N

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

Satış
Servis

Davutpaşa

Davutpaşa Cad. No: 40
Davutpaşa-İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 30

Mercedes-Benz/Smart

Satış

Etiler

Nispetiye Cad. No: 39
Etiler / İstanbul

0212 484 33 00

0212 358 48 34

Mengerler 2. El Merkezi
(Her Marka)

Satış

Davutpaşa

Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok.
No:2 Davutpaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 43 44

Satış

Davutpaşa

Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok.
No:2 Davutpaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 15

Mengerler 2. El Merkezi
(Her Marka)
MengerlerLifestyle

www.mengerler.com

Mercedes-Benz/Smart

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

İ S TA N B UL

TELEFAX

0216 573 01 01
0212 484 33 00

M İ L A S

0282 685 48 41

TELEFON

Kayışdağı Cad. No:1 Marriott Otel
Kozyatağı / İstanbul

K O C A E L İ

www.mengerler.com

ADRES

Kozyatağı

0224 211 74 12

Acil Servis Telefonları Otomobil: 0533 686 85 19 Ticari Araç Kamyon:0533 489 05 23 Elektrik: 0533 686 85 17
Müşteri İlişkileri Sorumlusu: Aslı Demirkan 0224 211 74 15

NOKTA

Satış
Servis

www.mengerler.com

Mercedes-Benz/Smart

ÜRÜN

Mercedes-Benz/Smart
www.mengerler.com

Mercedes-Benz/Smart

A N K A R A

MARKA

Mercedes-Benz

www.mengerler.com
Satış
Servis

Samsun

Cumhuriyet Mah. Samsun Ordu Cad.
No:142 Tekkeköy / Samsun

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

S İ VA S
Mercedes-Benz

www.mengerler.com
Satış
Servis

Sivas

Gültepe Mah. E23 Karayolu Üzeri 4
Eylül San. Sit. No:3 58080 Sivas

Acil Servis Telefonu 0532 316 43 35
Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gökçen Kazanç 0346 226 17 87
Mengerler Lifestyle
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Mercedes-Benz Collection 2011 ürünleri ile fark yaratın...

M

ercedes-Benz Collection yaşamınızı zenginleştirecek
ürünlerle dolu. Kendine özgü tasarımı, özel seçilmiş
materyalleri, yüksek kalitede ve insan gücü ile hazırlanmış
olan bu ürünlerle “ayrıcalıklı” yaşamın keyfini çıkarın.

Ürün Kodu
B66960042
Tanım
SLS AMG C197 1:18 siyah
Fiyatı (€+KDV)
80,14 €
Ürün Kodu
B66957555
Tanım
Anahtarlık
Fiyatı (€+KDV)
43,73 €
Ürün Kodu
B66043007
Tanım
Anahtarlık
Fiyatı (€+KDV)
9,30 €
Ürün Kodu
A21240134027x23
Tanım
Jant
Fiyatı (€+KDV)
348,08 €

Ürün Kodu
A2128100079
Tanım
Dış Ayna Kaplama
Fiyatı (€+KDV)
183,38 €

Ürün Kodu
A2128840008
Tanım
Kaplama
Fiyatı (€+KDV)
431,49 €

Ürün Kodu
B66956479
Tanım
Mini Cüzdan
Fiyatı (€+KDV)
24,98 €

Ürün Kodu
B66957527
Tanım
Termos
Fiyatı (€+KDV)
32,88 €

Siparişleriniz için, Yedek Parça Perakende Satış Sorumlumuz Bülent Akdoğan’ı 0212 484 3488 ve 0535 308 0034
numaralı telefonlardan arayabilirsiniz.
Ürün fiyatları, Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından tavsiye edilen liste fiyatlarıdır.
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MengerlerLifestyle

Mengerler Lifestyle
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MengerlerLifestyle

