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Aklı sür, performansı hisset.
Mercedes-Benz Yeni S-Serisi.
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Mengerler'de sizi bekliyor.
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Merhaba saygıdeğer dostlarımız,
Mengerler İstanbul, bu sayımızın kapağında da göreceğiniz gibi, 2016 yılında Mercedes-Benz tarafından
yılın bayisi olarak seçildi. Çok sayıda kriterin değerlendirmeye alındığı bu seçim, tüm yurda yayılmış
satış ve servis şirketlerimizin sadece dış görüntüleri ile değil, tüm çalışma arkadaşlarımızın
Mengerler Ailesi'nin daimi müşteri memnuniyeti ilkesi ile sizlerin hizmetinde olduğunun simgesidir.
Bu sayımızın ilk röportajı değerli Gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile Editörümüz Melis Aygen gerçekleştirdi.
Çırağan Sarayı'nda yapılan söyleşiyi Garo Miloşyan fotoğrafladı. Güneri Bey'in söyleşisinin son cümlesini
bizlerin de Otomarsan yıllarından başlayarak yakın dostumuz olmuş rahmetli Haluk Gönençer'i anmak
için olduğu gibi buraya aktarmak isterim.
''Bu röportajı artık o da “görünmezler gezegenine” göçmüş olan çok sevgili arkadaşım, değerli insana
Mercedes eski Genel Müdürü Haluk Gönençer’e adıyorum. Üzerine ışıklar yağsın kardeşim.''
Dünyamızda iz bırakanlardan bir kişi daha var bu sayımızda. Doğumunun 150. yılı nedeni ile mimarlık
tarihine imza atmış olan Frank Lloyd Wright onuruna açılan sergileri Sanat Yönetmenimiz Ayşen Gürel Sile,
New York'ta MOMA, Modern Sanatlar Müzesi ve Guggenheim Müzesi'nde izledi. En ünlü yapıtı kabul
edilen Şelale Ev'i de kapsayan yazıda FLW'ı yakından tanıyacaksınız.
Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel. Hele kış aylarında farklı bir yere gideyim derseniz Editörümüz
Hülya Ekşigil'in size tavsiyesi iklimi soğuk, insanları sıcak şehrimiz Kars.
Müzik dünyamızdan popüler bir isim de var bu sayımızda; beşyüzün üzerinde bestenin sahibi ve aynı
zamanda Konser Piyanisti olan Anjelika Akbar, oğlu ve editörlerimizden Melis Aygen ile
Etiler Showroom'umuzun misafiriydi. Fotoğraflar Garo Miloşyan tarafından çekildi.
Yapımı devam eden yeni İstanbul Havaalanı kompleksinin nişantaşı diyebileceğimiz kontrol kulesinin
tasarımı, otomotiv dünyasının yakından tanıdığı ünlü İtalyan tasarım firması Pininfarina'ya ait.
Genel Yayın Yönetmenimiz Faruk Sile şirketin 3. nesil Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Pininfarina ile bir
söyleşi gerçekleştirdi.
Ormanın ötesindeki topraklar anlamına gelen Transilvanya'yı Melih Uslu sizlere tanıtıyor.
Gizemli ortaçağ şatolarından masalsı Romanya topraklarına, efsanelerle örtülü koyu gölgeli ormanları ve
fazlasını bulacaksınız.
Gurme Editörümüz Hülya Ekşigil, günümüzde çok konuşulan sürdürülebilir sağlıklı beslenmenin
ipuçlarını veriyor. Lezzetten ödün vermeyen tariflerini deneyenler pişman olmayacak.

Her zeminde en iyisi.

Sağlıklı beslenmenin yanısıra bir de oldukça sık duyduğumuz detoks kavramı var.
Prof. Dr. Ahmet Erözenci detoks konusuna farklı bir bakış getiriyor.

SAMSUN

Sonbahar her ne kadar ağaçların yapraklarını döktüğü bir mevsim
olsa da, hepimizin tatilini yapmış yeni bir enerji ile yeni yıla
hazırlandığı bir dönem aynı zamanda.

SİVAS

SUV ailesi, Mengerler'de sizi bekliyor.

Hepinizi, sizlere hizmette en iyi olan
Mengerler Şirketlerine davet ediyorum.

Sizlere göstermek istediğimiz o kadar çok yenilik var ki...
Bu sayımızda sadece E-Serisi Cabriolet'e ve S-Serisi'ni tanıttık.
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14

Teknik Yazı
E-Serisi Cabriolet

Güneri Cıvaoğlu

Kars

20
32
40

Yenilik
S-Serisi

26

Paolo
Pininfarina

Haberler

38

Anjelika Akbar

Kiralama

45

Transilvanya

Adresler

52
64

8

Frank Lloyd
Wright

Gurme Yazı

46
60

Prof. Dr.
Ahmet Erözenci

66

Aklın Başyapıtı.
Tutkularınızın size yanıtı.
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi Coupé. Yepyeni tasarımıyla aklınızı başınızdan alacak;
Intelligent Drive ve Mercedes me connect hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştıracak
Yeni E-Serisi Coupé, tüm dinamizmiyle ve tüm yenilikleriyle Mengerler’de sizi bekliyor.
Aklınızın bir kenarına yazın.
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KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK

EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK Kültür Sanat Ajandası
Yaz rehavetini üzerimizden atıp hepimizi yeniden canlandıracak sonbahar günlerinde konser mekanlarının
yeni sezon programlarından yaratıcı festivallere birçok etkinlik bizi bekliyor.
İstanbul Bienali’nden Akbank Caz Festivali’ne Gastro Entertainment’tan Kukla Festivali’ne farklı konseptler
ve başlıklardaki etkinlikleri takip etmek için şimdiden heyecan içindeyiz!

Sezonun en
iyilerinden ‘Salon’
İstanbul’un en sevilen
konser mekanlarından
Salon sezonu açıyor.
22 Eylül’de başlayacak
yeni sezonda sanatın
her alanına yer ayırırken takipçilerine de
şimdiden ajandalarına alacakları dopdolu
bir program sunuyor.
Marius Lauber’in solo
projesi Roosevelt’ten
yeni nesil klasik müziğin kadın temsilcilerinden Zoe Keating’e; Flunk’tan Minor Empire’a
Makaya McCraven’dan Ólöf Arnalds’a müzikle
dolu geceler bizi bekliyor…
www.saloniksv.com

Borusan Quartet ile yeni yıl konseri.

Gastro Entertainment buluşma noktası
16-17 Eylül tarihleri arasında Volkswagen
Arena’da gerçekleşecek Gastro Entertainment
Show, yeme-içme kültürü meraklılarını bir araya getirecek. Gurmeler, gastronomlar, şefler,
kendi mutfağının şefi olanlar, mutfak sanatını
geliştirenler, markalar ve mutfak sanatlarının
önde gelen uzmanları Gastro Entertainment’ta
buluşacak; katılımcılar da gurme lezzetlerin
tadına varacak.
www.gastroentertainment.com

Dünyanın kuklası şehre gelecek
Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, bu yıl 20.’si
ile 13 - 29 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.
15 ülkeden 20 grubun yer alacağı festivalde
üç yerli oyun, 15 ülkeden 18 yabancı topluluk yer alıyor. Etkinlik kapsamında ayrıca
Topkapı Sarayı Müzesi Karagöz Koleksiyonu da yıllar sonra yeniden sergilenecek.
www.istanbulkuklafestivali.com

Akbank Caz Festivali kapıda
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali,
bu yıl 27. yaşını kutlayacak. Festivalin favorileri arasında 4 Kasım’da Red
Baraat, 8 Kasım’da Abdullah Ibrahim & Ekaya & Hugh Masekela,
11 Kasım’da Bonobo, 12 Kasım’da Amina Figarova Sextet, 16 Kasım’da
Ala.ni gibi caz dünyasının sevilen isimlerini sayabiliriz. Konserler
Babylon, UNIQ Hall ve Volkswagen Arena sahnelerinde yer alacak.
Festival, 3-19 Kasım tarihlerinde şehri cazın farklı renkleriyle
kucaklayacak.www.akbanksanat.com

10. yılında yeni sezonuyla Garajistanbul
Müziğin en heyecan verici rotasında yaratıcı müzik ve popüler kültür mecralarından
Garajistanbul sezonu kucaklıyor… A’dan Z’ye
her ismine inandıklarını belirttikleri bir programla huzurlara çıkan mekan sezon boyunca
post-modern ozan Jens Lekman’dan İngiliz
rockstar beşlisi The Horrors’a, bir caz efsanesinin mirasını yaşatan Sun Ra Arkestra’dan
rock’n’roll ruhunu hakkıyla taşıyan Black
Lips’e farklı türlerde isimleri ağırlayacak.
www.garajistanbul.org
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Majaz’a göz atmadan
geçmemeli
BLOK art space, İranlı sanatçı
Sahand Hesamiyan’ın İstanbul’daki ilk proje sergisine
ev sahipliği yapacak. Majaz
adlı sergi ile İranlı sanatçı
Sahand Hesamiyan, BLOK
art space’in Büyük Valide Han’da bulunan 53 numaralı proje alanı
için sanatçı Buşra Tunç ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek mekana
özgü bir yerleştirme yapıyor. Majaz sergisinin bir ayağını oluşturan
bu yerleşmenin oluşum süreci, detayları ve planlarından ilhamla
üretilen sanatçının diğer eserleri ise BLOK art space’in Çukurcuma mekanında eş zamanlı olarak sergilenecek.
www.blokartspace.com

Güzel Sanatlar’dan
Kolektif sergi BASE

15. İstanbul Bienali huzurlarda

Sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek olan İstanbul Bienali’nin
bu seneki teması ‘iyi bir komşu’. 32 ülkeden 55
sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını
tartışmaya açan işlerinin sergileneceği bienal;
İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa
Hamamı’nın yanı sıra ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mekanlara yayılacak. Türkiye’den 10 sanatçının işlerinin
yer alacağı bienal için 30 sanatçı yeni iş üretecek.
www. bienal.iksv.org

Senenin son etkinliklerine vardığımızda öne çıkan organizasyonlardan
biri Borusan Quartet’in gelenekselleşen Kadıköy Süreyya Operası yeni
yıl konseri… Esen Kıvrak, Olgu Kızılay, Efdal Altun ve Çağ Erçağ’dan
oluşan dörtlü, Astor Piazzolla’nın yapıtlarından bir seçki ile 25 Aralık
gecesi sahnede olacak.www.borusansanat.com

Studio’da yeni sezon Ekim'de…

Zorlu PSM’nin, alternatif atmosferi ve etkileyici
ses performansıyla birçok unutulmaz etkinliğe
ev sahipliği yapan sahnesi Studio yenilenerek
karşımıza çıkacak. Sezonda izleyeceğimiz konserler arasında Mono, Aeroplane, Brazzaville,
Betoko, John Maus, Adult ve Portico Quartet
gibi isimler yer alıyor.
www.zorlupsm.com

Her türden müzik!

Yaz boyunca bomontiada Avlu’da ve Midnight Session’larda müzikseverleri buluşturan Babylon, yeni sezonda da farklı türleri ve sesleri sahnesinde ağırlıyor. Babylon’un ekim programında 4 Ekim’de Timber Timbre,
5 Ekim’de Redd, 6 Ekim’de Soul Clap, 11 Ekim’de Soley, 13 Ekim’de
Gaye Su Akyol, 14 Ekim’de Büyük Ev Ablukada, 17 Ekim’de
Hanni El Khatib, 20 Ekim’de Baba Zula ve Kabus Kerim, 21 Ekim’de
Marian Hill, 28 Ekim’de ise Dubioza Kolektiv var.
www.babylon.com.tr

Türkiye’deki ilk kolektif
Güzel Sanatlar yeni mezunlar sergisi olan BASE,
Türkiye’nin dört bir yanından resim, heykel, fotoğraf, video, animasyon,
grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve
seramik bölümlerinden 2017 lisans ve lisansüstü mezunlarının
çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getirecek. 14-17 Aralık
tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek olan sergi
yıl sonuna doğru heyecan yaratacak organizasyonlardan biri…
www.base.ist
Mengerler Lifestyle
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Kendi değerli yaşam çerçevesinde

Güneri Cıvaoğlu

özgün bir evrene sahip ve ait…
Tutku dolu olduğu her şeye kendini
bütünüyle veren, hayatın her detayına
manasını yazıda var etmiş ve kazandırmış
ve inceliklerini hak etmiş bir portre.

G

üneri Cıvaoğlu nasıl bir auraya sahiptir?
Birkaç kişinin bana söylediği, auramın renginin kobalt mavisi olduğudur. Baba tarafımın kökleri, Urfa, Viranşehir. Cıvazadeler olarak
anıldığımızı biliyorum. Atatürk devrimleriyle “zade” ifadeleri yasaklanınca Cıvaoğlu olmuşuz. Ailenin topraklarının ortasında bir dere
akarmış, içinde cıva madeni varmış. İsmi almamızdaki etken sanırım
bu aile hikayesi. Büyükbabam askeri tıbbiyeden doktor olarak çıkıyor,
otuz yaşını doldurmadan “doktor paşa” oluyor. Babamı üniversite için
Almanya’ya gönderiyorlar, savaş patlayınca Türkiye’ye geri dönüyor.
Annemin anne ve babası Boşnak, dedem büyük çiftlik sahibi bir ailenin oğlu. Bosna’dan davetle geliyor. Sarayın muhafız biriminin başına
getiriyorlar. Dik bir adam, iyi silah kullanıyor. Tavsiye üzerine saray
tarafından çağırılıyor. Kılıçıali’de 2 konak tahsis edilmiş, biri aile,
diğeri beraberindekiler için. Dedem yaşlanınca, Bakırköy Bez Fabrikasının idari yöneticisi yapılıyor. Türkiye'nin ilk sanayi yöneticilerinden. Kurtuluş Savaşı’na takalarla gizlice Amerikan bezi kaçırtıyor.
Ailem bu! Büyükbabama çektiğimi söyleyebilirim. Babam İş Bankası’nın
kuruluşunda ilk memurlarından, muhasebe şefi sanırım. Annem de
Fransızca eğitim aldığı için İş Bankası kambiyo servisinde çalışıyor.
Akay Sokak’taki Fethi Bey Köşkü, bankanın kurucu Genel Müdürünün
lojmanı. Bahçesindeki tenis kortunda akşam saatleri İş Bankalılar tenis
oynuyor. Annemle babam kortta tanışmışlar. Nişanlarını Celal Bayar
takmış. Babam İş Bankası Polatlı ve Trabzon şubelerinde müdür muavinliği yapmış. Bankacılık kariyerine Sümerbank’ta devam etti. Ailem
Demokrat Partiliydi. Ben “ayrık otu” gibi CHP’ye yakın olan tek bireydim. Üniversite öğrencisiyken, gazeteciliğe ilk adımı attım. Birkaç ay
eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in yayınladığı Tanin Gazetesi
Ankara Bürosu’nda stajyer muhabirdim. Dönemin ilk sosyalist ya-

SÖYLEŞİ: MELİS AYGEN
FOTOĞRAFLAR: GARO MİLOŞYAN

yını Yön’de yazılarım çıktı. Bilerek, isteyerek gazeteci oldum. İsmet
İnönü’nün damadı Metin Toker’in yayınladığı AKİS Dergisi'nde gerçek
anlamda profesyonel gazeteciliğe başladım.
Kişiye özgü hayat, hayal edebileceğiniz en zengin şeylerden oluşan
yaşamı mı tanımlıyor?
Zenginlik göreceli bir kavram, benim için zenginlik başkası için zenginlik olmayabilir. Zenginlikten öte kaliteyi seven biriyim. Kalite derken zenginliğin pahalı etiketleri akla gelmesin. O tür güzellikleri inkar
edemem ama başka şeylerden söz ediyorum. Lezzetleri örneklendirirsem, örneğin, Kastamonu-Taşköprü pastırmasının Ilgaz Dağları’ndan
gelen rüzgarla eski geleneklere göre doğal kurutulmayla oluşan tadı,
Çanakkale domatesinin ya da şeftalisinin damağımda bıraktığı lezzet
gibi. Evliliğim de, dostluklarım da, iİlişkilerim de böyledir. Çevremdekilerin sosyal statü veya maddi durumu değil, kalitesi, vefası, adaletli
oluşları hayatı zevkli hale getirir.
''Gentleman Yazar'' ödülünü aldınız. Bir centilmen nelere sahip
olmalı ?
Centilmen olmak, insan olmaktır. Ondan sonra mesleği, cinsiyeti,
sosyal statüsü gelir.
İnsan özgür mü doğar, ya da en başından zaaflar ve kusurlarla mı
doludur? Sizinkiler nelerdir?
Elbette özgür doğar. Keşke herkes bu özgürlüğü yaşamı boyunca da
sürdürebilse. Benim zaafım “Üzmekten korkmak.” Başta eşim Canan
olmak üzere insanları üzmekten korkarım. Kavga, tartışma, gerilim
sevmiyorum. Kusurlarıma gelince o kadar çok ki, saymakla bitmez.

Mengerler Lifestyle
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“Yazı ve gazetecilik;
benim en sevdiğim
günlük ajandam
gibidir.”
Erdemli bir insanın hayata karşı sorması gereken sorular nelerdir?
Bana göre soru sormaz, erdem vardır, sana verilmiştir. ‘Ben bu dünyaya niçin geldim?’ sorusunu sormak gerek, kolay kolay cevabını bulamasam da “yardımcı olmak için geldiğim” düşüncesindeyim. “Destek
olmak, elimden geldiğince yardımcı olmak” için.
Hayatı yazıda mı yakaladınız?
Yazı ve gazetecilik benim iş olarak kabul etmediğim bir şey, “Hayat
tarzımın yarısı”. 54 yıldır gazeteciyim her gün istisnasız gazeteye giderim.
Şeffaf Oda 14 yıldır devam ediyor. Program başarısını neye borçlu?
Rol model olabilecek insanlarımızı göstermek programın esas amacı.

10
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Didaktik olarak gençlere “şöyle, böyle ol diye dayatıcı söylemlerin etkisiz kaldığını” düşünüyorum. Buğulu cama parmakla yazılmışçasına,
uçucu, geçici, hatta itici olur. Konuk olan sanatçıların eğitimleri, disiplinleri, çalışmaya olan tutkularını ölçüt alıyorum. Taşralı bir delikanlı
ya da kızın evden kaçarak İstanbul’a gelmesiyle şan, şöhret ve para
kapılarının önünde açılmayacağını gösteriyorum.
Canlı müzik, programlarınızın vazgeçilmezi. Müziğe dair bakış
açınız?
Müzik, evrensel bir dil. Örneğin güzel bir kuş sesinin de müzik olduğunu düşünüyorum, insan yapısının da ne kadar içten ve doğal olursa o
kadar karşı tarafa ulaşabildiğine inanıyorum. Doğanın sesleri de müziğe örnek, bir yağmurun yağışı da müziktir. Japon bahçelerinde yağmur

taşları, rüzgarı sese dönüştüren kamışlar göz ve kulağa hitap eder. Ben
hangi müziklerden nasıl etkileniyorum diye düşündüğüm zaman,
doğaya ve doğala yakın olan benim tercihim. Müzik türlerinin hepsi
beni derinden etkiler.

bir saniyesini dahi boşa harcamamaktır. Uykuya yattığın, dinlendiğin
saatlerde bile hayatı en güzel şekilde değerlendirirsin. Hayatı ciddiye
alıp her anını değerlendirmekte de “ kendin” olmak önemli, kendi yolunda yürümelisin. Sinatra’nın “My Way” şarkısındaki gibi.

Ya Türk Müziği:
Orada da içtenlik ve doğallıktan yanayım. Sözgelişi, çok sıcak ve içten
bulduğum anonim türkü “Odam kireç tutmuyor.” Kadın der ki, “Sarıl
da gir koynuma tenim ilaçtır benim.” Sonraki bölümde, “soyun da gir
koynuma terim ilaçtır” der. Bu kadar doğallık beni sımsıkı kucaklıyor.

Çırağan Sarayı’nda hoş bir çekim gerçekleştirdik. Sarayın mimarisine dair bakış açınız?
Çırağan Sarayı insana saygı veren bir yapıt. Dünyada böyle yer çok az,
buram buram tarih kokuyor. Burası büyük bir yangın geçirmiş, bir bakıyorsunuz İngiliz işgal kuvvetlerinin karargahı. Diğer yandan ilk meclisin
toplandığı yer. Saray kısmının odalarında gece geçirmenin heyecanıyla
insanın gözüne uyku girmez. O güzellik, görkem, tarih ve manzara muazzam. Sürekli kendini yenilemesi de güzel. Misal, deniz kenarındaki “şam-

Mesele hayatta hiçbir şeyin ciddiye alınmaması üzerine mi kurulu?
An’ı yaşamak bence hayatı ciddiye almaktır. Hayatı ciddiye aldığın için
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“Önce
İnsanım,
sonra
Gazeteciyim”
Bir köşe yazınızda “Yunan mitolojisi'nde
Apollon Güzel Sanatlar Tanrısıdır. Sanatçılar için Apollon’un alınlarından öpüp dünyaya gönderdikleri söylemi vardır ” yazmışsınız. Bir tablo olsanız hangisini seçerdiniz?
Ben biraz Van Gogh’un tablolarındaki bir doğayım. Çok kuvvetli renkleri olan, sarısı, moru,
mavisi.
İsminizi duyduğumuzda zihinlerimize görünenin ötesinde bir Bodrum düşüyor.
Görünmeyen Bodrum’da yüzlerce hobi derneği
var. Danstan, trekking'e, satrançtan briçe kadar devamlı yaşayanların dokuduğu kaliteli bir
hayat gizli. Bodrum’a yerleşenlerin büyük kısmı ince ruhlu, yaşamlarında ayrıntılara önem
veren ve yapaylıktan kaçan insanlar. Gittiğim
yerde zevk almamın sebebi ağaçlarla çevrili
olmasıdır. Farketmeden ruhunu, sinir sistemini iyileştirir ve hissedersin. Çam ağaçlarının
insanların üzerinde iyileştirici etkisi var, Huş
ağacı da bir o kadar önemli. Bodrum’da sabah
uyanıp bir çam ağacına sarıldığın, yanağını dayadığın zaman karaciğere en güzel etkiyi yapar. Bir dakika sonra ağaçtan neşeli ayrılırsın.
İtalyanlar bunu çok iyi bilir. Sözgelişi, Como
Gölü sahilinde güneşten koruyan tekstil ya da
plastik tek bir şemsiye göremezsin. “Şemsiye
çamlarla” çevrilidir Como. Hem doğallığı hem
enerjisiyle sizi kucaklar .

panya barı”ya da “Tuğra” Restoranı’nda Osmanlı
mutfağının birebir reçetelerle hayata geçmesi.
Eşiniz, alınyazınız. Bir erkek hayatındaki en
önemli kadını hangi cümleyle ifade edebilir?
“You are my everything!” şarkısındaki gibi
eşim Canan gerçekten “her şeyimdir” ve o “her
şeylerim” yıllar geçtikçe artarak zenginleşiyor.
12
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En iyi giyinen gazeticilerden biri olduğunuYemenin ve içmenin hazzında nasıl bir iç za göre moda nedir sizce?
Zamanın ruhuna göre sadece giyimde değil
deneyim yaşıyorsunuz?
Masaya oturmadan hatta yemeğe gitmeden ev- yaşamın bütün boyutlarında yenilenme ve yavel zihnim vücudumla diyaloğa girmeye baş- ratımdır.
lar. “Canım ne istiyor” diye sorar durur. Kısa
bir diyalog sonrası cevabı bulurum. Vücudun Kronolojiyi tersine çevirsem, farklı yaşlarbir dili vardır. Anlar ve kulak verirsen o sana daki hallerinizle karşılaşsanız, 6,10, 20,
50'ler, ne derdiniz onlara?
her şeyi fısıldar.

Çırağan Palace
Kempinski İstanbul'a
katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.
6 yaşındayken yalnız olmayı severdim, resim
yapar, kitap okurdum.“Hiç merak etmeyin
değişmedim yalnızlığı seviyorum hala” derdim. İlk 20'li yaşlarıma “Senin havailiğinden
utanıyorum”, 20’li ikinci yarı yaşlarıma “işte
şimdi akıllandım.” Bugünkü Güneri’nin temel
taşısın. 30'lara “Tamam hala öyleyim. Deli
gibi çalışan, üreten ve mahçup olmamak için
başarının peşinde koş! Başarı onurdur. Başarıya hayat ödüllerini verir. Ödülü hiç düşünme”

derdim. 40'larda “Aferin oğlum aynen devam
et”, 50'lerde “Gördüğün gibi fizik çok değişmiyor ama gittikçe daha da damıtılman gerektiğini anlıyorsun” derdim. Hayattaki diğer
boyutlarında demlenmediğini farkediyorsun.
Aynı dostlarınla hala bir arada kalabilmek
önemli oluyor. Evlendiğin kişiyle devam ediyor olmak “çok mühim” oluyor ve 50 sonrasında “daha önceki yaşların eleştirileriyle
kendini tebrik” kokteyli yudumlanıyor.

Güneri Cıvaoğlu:
Bu röportajı artık o da “görünmezler gezegenine” göçmüş olan çok sevgili arkadaşım,
değerli insana Mercedes-Benz eski
Genel Müdürü Haluk Gönençer’e adıyorum.
Üzerine ışıklar yağsın kardeşim.
Teşekkür ederiz…
Mengerler Lifestyle
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Mercedes-Benz
E-Serisi ailesi
Cabriolet
ile tamamlandı
YAZI: SIEGFRIED VOGT
Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Teknik Müdür

Geleneksel kumaş tenteye sahip dört koltuklu üstsüz otomobil,
şık ve zarif tasarım, dört kişilik geniş yaşam alanı, uzun yol konforu ve
modern teknolojiyi bir arada sunuyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip
güçlü motorlar ve konfor odaklı sportif yürüyen aksam geometrisi
lüks ve sportif bir sürüş keyfi sunuyor.
İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli rüzgar deflektörü AIRCAP ve
ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF gibi donanımlarla üstü açık sürüş keyfi
tamamen yeni bir boyuta taşınıyor.
Ayrıca E-Serisi Cabriolet ilk kez dört tekerlekten çekiş sistemi
4MATIC ile de donatılabiliyor.
14
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E-SERİSİ CABRIOLET
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Yeni Mercedes-Benz
E-Serisi Cabriolet’nin
yaşam alanında her biri
sportif tasarımlı ve
son derece konforlu
dört adet bağımsız
koltuk bulunuyor.

M

ercedes-Benz, yeni cabriolet ile birlikte E-Serisi ailesinin beşinci ve en genç üyesini satışa sunuyor. Böylece tüm E-Serisi ailesi bir
yıl gibi bir süre içerisinde yenilenmiş oluyor. Kumaş tente geleneğini
devam ettiren Mercedes-Benz, aynı zamanda üstü açık otomobil deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Üstü kapalı kullanıldığında
E-Serisi Coupé ile aynı silüeti sergileyen E-Serisi Cabriolet, coupé kardeşiyle aynı zarif çizgilere ve gövde ölçülerine sahip. Yalın ve düz yüzeylere sahip tasarım iki araç arasındaki akrabalık bağını gözler önüne
seriyor. Ateşli ve havalı olmak üzere farklı karakteristikleri harmanlayan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet her bir tasarım detayıyla
16
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lükse ve stile vurgu yapıyor. En önemlisi ise üstü açık kullanımlarda
tamamen özgün ve kendine has bir görünüm sunuyor.
Elmas görünümlü ön ızgarada tam ortada konumlandırılan “yıldız” ile
yüksek performanslı LED ön farlar (isteğe bağlı olarak yüksek çözünürlüklü MULTIBEAM LED ön farlar sunuluyor), “Powerdome” olarak
adlandırılan güç kamburlarına sahip uzun motor kaputu ve tamamen
açılan yan camlar yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin dinamizmine vurgu yapıyor. Kusursuz gerilen tente, arka cam pencereleri ile
mükemmel bir şekilde birleşiyor ve arka kısım tasarım anlamında
bütünleşiyor. Arkaya doğru uzayan kaslı omuz çizgisiyle ince ve zarif tasarımlı iki parça LED stop lambaları gibi detaylar dört koltuklu
cabrionun sportif dinamizmini tamamlıyor. Araç sahibini selamlayan

ve araç sahibine veda eden stop lambalarındaki görsel şölen detaylara
gösterilen önemin bir simgesi olarak dikkat çekiyor.
Sedan model ile kıyaslandığında 15 mm daha alçak olan yürüyen aksam Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin lüks sportif görünümü desteklerken standart olarak sunulan 17 inçlik jantlar sportif görünümü
tamamlıyor.

Premium sınıf kumaş tente
Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin kumaş tentesi; koyu kahve, lacivert, koyu kırmızı veya siyah olmak üzere farklı renk alternatifleriyle
sunuluyor. Tam elektrikli akustik tente standart olarak sunulurken, ten-

tenin çok katmanlı yapısı ve son derece kapsamlı yalıtım uygulamaları
rüzgar ve yol gürültüsünü en düşük seviyeye indiriyor. Böylece yüksek
hızlarda dahi sürücü ve beraberindeki yolcular birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Sadece ses yalıtımıyla öne çıkmakla kalmayan
tente, aynı zamanda mükemmel bir iklimlendirme konforu ve bununla
birlikte E-Serisi Cabriolet için ideal bir dört mevsim kullanımı sunuyor.
S-Serisi Cabriolet’den alınan kumaş tente gerek dayanıklılık gerekse
kullanım kolaylığı ile yüksek kalite beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.
50 km/sa hıza kadar hareket halindeyken de açılabilen tente, 20 saniyede
tamamen açılıyor ve kapanıyor. Açılan tente, bagajda kendine ayrılmış
olan bölmeye tamamen sessiz bir şekilde katlanıyor. Bir rulo, tente ile
bagajı birbirinden ayırıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan Cabriolet Konfor
Paketi kapsamında devreye giren tam elektrikli mekanizma sayesinde
tente açıldıktan sonra sürücünün manuel olarak bagaj rulosuna müdahale etmesi gerekmiyor. Bagaj 385 litre (tente açıkken 310 litre) hacimle
günlük kullanıma uygun bir yapı sergiliyor. Yeni 50:50 oranında iki parça
halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları uzun nesnelerin taşımasına olanak sağlarken günlük kullanım kolaylığını ve fonksiyonelliği destekliyor.

Modern lüksü yansıtan sportif iç mekan
Yeni E-Serisi Cabriolet’nin iç mekanı lüks ile sportif tasarımı bir arada sunuyor. Gösterge panelinin üst kısmı havada süzülüyor izlenimi
veriyor ve sürücü kapısı ile bütünleşen gösterişli kaplamanın üzerine
konumlanıyor. Kaliteli malzemelerle ve üst düzey işçilik yaklaşımıyla
bezenen kokpit, yüksek kalite algısıyla dikkat çekerken sportif ve son
derece şık bir karakter sergiliyor.
Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin yaşam alanında her biri
sportif tasarımlı ve son derece konforlu dört adet bağımsız koltuk bulunuyor. Sportif tasarımlı entegre başlıklı koltuklar güçlü yan yükseltileri, koltuğun tasarımıyla bütünleşen ergonomik koltuk başlıkları ve
isteğe bağlı olarak sunulan ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF ile
benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ederken otomatik emniyet kemeri
uzatma sistemi standart olarak sunuluyor. Sadece katlanan sırtlıklarıyla
Mengerler Lifestyle
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kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliği desteklemekle kalmayan arka koltuklar, koltuk ısıtması özelliğiyle dört mevsim kullanımına uygun dört
koltuklu bir otomobil karakterine vurgu yapıyor.

Daha büyük ve daha lüks
Öncüsü ile kıyaslandığında E-Serisi Cabriolet’nin uzunluğu, genişliği
ve dingil mesafesi artış gösteriyor. 4.826 mm (+123 mm) uzunluğu,
1.860 mm (+74 mm) genişliği ve 1.428 mm (+30 mm) yüksekliği ile
yeni E-Serisi Cabriolet öncüsünden daha büyük. Boyutlarla birlikte iz
genişliği de artıyor. 1.605 mm (+67 mm) ön iz genişliği ve 1.609 mm
(+68 mm) arka iz genişliği sürüş dinamiklerine olumlu yansıyor. Yaşam
alanındaki artış büyük oranda arka koltuk yolcularına yarar sağlıyor.

18
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İster sürücü olsun isterse de beraberindeki yolcular, her biri bağımsız
dört adet koltuk benzersiz bir uzun yol konforu sunuyor.

Verimliliği yüksek, güçlü motorlar
Satış sunulması ile birlikte ilk etapta yüksek verimlilik seviyesine sahip, güçlü, benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor. Sürekli dört
tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC, cabriolet için bir ilk olmasıyla öne
çıkarken ilerleyen dönemlerde farklı motor seçenekleriyle ürün gamı
daha da çeşitlendirilecek. Tüm motor seçenekleri hızlı vites geçişlerine imkan tanıyan ve motor devrini mümkün olduğunda düşük tutacak şekilde programlanan yeni dokuz ileri oranlı otomatik şanzıman
9G-TRONIC ile kombine ediliyor.

Yıl boyunca kullanım imkanı sunan Cabriolet
Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet alışılmışın ötesinde bir günlük kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni E-Serisi Cabriolet her mevsimde ve her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. İsteğe bağlı
olarak sunulan elektrikli rüzgar deflektörü AIRCAP ve ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF dışında; sıcak ve soğuğa karşı yalıtımlı akustik tente, güneş ışığını yansıtan deri döşeme, bağımsız
olarak sırtlıkları katlanan ve uzun nesnelerin taşınmasına olanak
sağlayan arka koltuklar, çeki demiri seçeneği, isteğe bağlı olarak
sunulan ilave ısıtıcı sistemi ve isteğe bağlı olarak sunulan dört
tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC gibi donanımlar yeni E-Serisi
Cabriolet’yi yılın her günü kullanılabilen günlük kullanıma uygun

üstü açılabilir bir otomobil yapıyor.

Üstü açık kullanıma duyarlı iklimlendirme sistemi
Cabriolet otomobiller için özel olarak geliştirilen iklimlendirme sistemi
üstü açık veya üstü kapalı sürüşleri algılıyor ve iklimlendirmeyi buna
göre uyarlıyor. Alışagelmiş iklimlendirme sistemlerinin aksine iklimlendirme tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor. Sürücünün üstü açık
veya üstü kapalı sürüşler için özel bir mod seçmesi veya sürüş koşullarına uygun bir ısı ayarı yapması gerekmiyor. Özellikle iklimlendirmenin daha hassas olduğu tentenin açılma veya kapanma aşamasında
sistem geçiş fonksiyonuyla araç içerisinde daha fazla iklimlendirme
konforu sunuyor.

Mengerler Lifestyle
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Soğuk
bir iklim,
sıcacık
insanlar...

İç turizmin gözdelerinden biri olan Kars’ın,
benzeri diğer kentlerden önemli bir farkı var.
Seyahatler genellikle havanın güzel olduğu,
dışarda rahat dolaşıldığı mevsimlerde
planlanırken, karlar altında bambaşka
bir atmosfere sahip olan Kars,
bu alışkanlığı değiştiriyor.
Ülkenin kuzeydoğusunda, çetin bir kış
yaşayan bu kent, son yıllarda giderek
karlar altında geçen yaşamını hareketlendiren,
renklendiren bir yerli -hatta yabancıturist kalabalığına sahne oluyor.

Kışın donan Çıldır Gölü'ndeki kızak gezileri
Kars seyahatinin olmazsa olmaz programı.

KARS
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA EKŞİGİL

Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpa Çay'a Ani Harabeleri'nden bir bakış...

20
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Eski Havariler Kilisesi, şimdiki Kümbet Camii
şehrin önemli eski eserlerinin başında geliyor.

Çıldır Gölü'nde balık tutmak bile artık turistik bir faaliyet.

Mengerler Lifestyle
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olduğu zengin ve görkemli bir kent olarak var
olmuş yüzyıllar boyu. 13. yüzyıldaki Moğol istilaları ve 1319’daki depremin büyük zararlar
verdiği Ani yavaş yavaş küçülüp 17. yüzyılda
el-eteğin çekildiği bir hayalet kente dönüşmüş. Yine de fotoğraflardaki bir-iki fotojenik
yapıdan ibaret değil burası. 50 hektarlık bir
kentten söz ediyoruz. Bugünkü ErmenistanTürkiye sınırını çizen Arpa Çay üzerindeki
köprü artık yıkık, ama her yıl dünyanın her
yerinden birçok Ermeni, tarihlerinde çok
önemli bir yeri olan bu antik kenti ziyaret etmek için Kars’a geliyor.
Kars merkezinin dışında, görülmeyi hak eden
yerlerden biri de, Katerina Av Köşkü. Kayak
merkezi Sarıkamış’a yakın tepelerden birinin
üzerinde, Çar II. Nikola zamanı yapılan müthiş bir köşk var. Rehabilitasyon merkezinden
av köşküne, geçmişte çeşitli işlevleri olan,
belli ki çok güzel günler görmüş bir yapı bu.
Tam ortasındaki bölüm taştan. Yapı ahşap kolonlardan oluşan odalarla iki yana uzanıyor.
Az ötesinde yine kütüklerden yapılma, daha
küçük ikinci bir yapı var. Köşk olağanüstü
görkemli ama o oranda da perişan. Yine de
bir ziyareti kesinlikle hak ediyor. Ne imiş ne
olmuş diye efkarlanmamak, niye adam gibi
restore edilip herhangi bir biçimde turizmin
bir parçasına dönüştürülmediğini anlamak
zor. Dönüşte Sarıkamış’a uğrayıp bir telesiyej
turuyla bölgeye yukardan da bakabilirsiniz.
Ani Harabeleri dört mevsim büyüleyici bir antik kent.

Tarihi geçmişi MÖ 9000 yılına kadar uzanan
topraklarında birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Kars, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın
ardından 40 sene boyunca Rus egemenliği altında kalmış bir kent. Bu, Kars’ta bugün hala
görkemini koruyan bazı binaların da yapıldığı
dönem. İmar çalışmaları sonucunda, etkileyici yapılarla dolu bir kent merkezi çıkmış
ortaya. Bugün kısmen harap durumda olsalar
da, ayakta kalanların kimi devlet dairesi, kimi
otel olarak hizmet veriyor.
Kentin merkezinde görülecek yerlerin arasında öncelikle 12. yüzyılda Selçuklular tarafından yapılmış Kars Kalesi, eski Havariler
Kilisesi’nden dönüştürülmüş Kümbet Camii,
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İstasyon Mahallesi’ndeki, arkeolojik, etnografik ve taş eserlerin sergilendiği Modern Kars
Müzesi, Taş Köprü ve köprünün iki yakasında
kimi terk edilip kapısına kilit vurulmuş, kimi
restore edilmekte olan tarihi hamamlar var.
Ayrıca merkezde sokak sokak dolaşıp eski Rus
yapılarını görmek, soğukta yürümeye mal olsa
bile değiyor.
Soğuk falan demeden, uzun bir yürüyüşü
göze almayı gerektiren ve bu yürüyüşün her
anına değen yer ise Ani Harabeleri. Kars’ın
güneydoğusunda, kente yaklaşık 1 saat uzaklıkta, Ermenistan sınırında bir antik şehir
Ani. MÖ 300-350 yıllarında kurulmuş. Üzerinde yaşayan Ermeni krallıklarının Bizans
ve Pers imparatorluklarıyla alışveriş içinde

Cirit Kars'taki gençlerin hala sürdürdüğü bir ata sporu.

Modern Kars Müzesi
gezinizin bir durağı olmayı hakediyor.

Çok eski bir kuruluş olan Ayder Ticaret,
İlhan Koçulu üretimi Kars Gravyeri satıyor.

Kaygısız Ocakbaşı'nın
Ejder Kebabı, Kars'a özgü lezzetlerden.

Kars Gravyeri kentte
Ruslardan bu yana süren bir peynircilik geleneği.

Sarıkamış Kültür Evi,
hem ufak bir etnografya müzesi
hem de bir lokanta işlevi görüyor.

Kars civarındaki atraksiyonların arasında
Çıldır gezintileri başı çekiyor. En az dört ay
boyunca üzerinde gezilebilen bu gölde kızaklı
atlarla tur atmak, buzda delik açıp avlanan balıkçıları izlemek ve çevresindeki yegane tesis
olan Atalay’da balık yemek -hatta rakınıza buz
değil, etraftaki tertemiz karlardan atmak- bu
programın değişmeyen parçaları. Her şey biraz fazla turistik, ama bir o kadar da cazip.
Kars’ta cirit gösterileri de turist çeken programlardan biri, ama kendi adıma hiç etkileyici
bulmadığımı söyleyebilirim.
Mutfağının Ermenistan’dan Azarbeycan, yakın
olduğu tüm ülkelerden lezzetler barındırdığı
Kars çok lezzetli yemek yenen ve çok güzel
yiyecek alışverişi yapılabilen bir yer. Hanımeli
(Hingel denen etsiz mantısı müthiş), Kars Kaz

Hanımeli'nin ve Ayaz lokantasının hakkıyla yaptığı
Hıngel, etsiz ama çok lezzetli bir tür mantı.

Mengerler Lifestyle
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Evi (Kaz ve Piti yenmeli), Ayaz (buğdaydan yapılan Haşıl ve Hingeli çok
iyi), Kaygısız Ocakbaşı (Ejder kebabını tadın) çok lezzetli yemek yenen
yerler. Kars kazı gerçekten özel bir lezzet ve Anatolia Restaurant’da tandırda pişen kaz da insana parmaklarını yedirtecek cinsten. Ne yazık ki
atmosferi pek cazip değil. Bu şehirde tekrar tekrar gitmek isteyeceğim,
her yemeğini çok beğendiğim lokanta ise Ayaz oldu.
Kars’tan peynir ve bal almadan dönmek, Çorum’dan leblebi, Bursa’dan
kestane şekeri almadan dönmeye eşdeğer. İsviçreliler zamanında peynir yapma tekniklerini Kars'taki Ruslara öğretmiş, onlar da Türklere.
Bugün Boğatepe köyünde nesillerdir bu nefis peynirleri üreten aileler
var. Köy merkeze bir saatlik uzaklıkta ama mandıraları ziyaret etmek
istiyorsanız baharı beklemelisiniz. İlhan Koçulu ve Niyazi Özşahin,

meşhur Kars gravyerinin piri kabul ediliyorlar, ürünleri de merkezdeki dükkanlarda bulunuyor. Şehrin merkezinde çok sayıda peynir ve
bal satan dükkan var. Birkaç yerde yaptığım tadımlardan sonra Kale
Ticaret'in eski kaşar ve balında, Ayder Ticaret'in gravyer ve tulum
peynirinde karar kıldım. Ayrıca ünlü Kavlıca buğdayının unu, efelek
dedikleri kurutulmuş labada -çorbalarda çok kullanıyorlar- ve ince,
uzun erişteleri de eve taşımaya değecek lezzetler arasında. Ayrıca bütün satıcılar, kargoyla istediğiniz ürünü, istediğiniz yere yolluyorlar.
Bu şehirde dolaşmanın da, alışveriş etmenin de en güzel tarafı, yaşadıkları kenti ziyaret etmenizden büyük bir mutluluk duyan Karslılarla iç içe olmak. Konuklarını güler yüzle karşılayan ve eksi derecelerdeki soğuğunu muhabbetli insanlarıyla sıcacık duygulara
dönüştüren bir yer Kars.

Ani Harabeleri'nin en görkemli yapılarından Büyük Katedral

Kars'ın merkezindeki eski bir kiliseden dönüştürülmüş Fethiye Camii.
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Kars'ın civarındaki köylerde hala, soyut insan formlu,
iki cinsiyeti de temsil eden eski mezar taşlarına rastlanıyor.

Çıldır Gölü'ndeki atların süsleri Kars'ın en renkli görüntülerinden birini oluşturuyor.
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Geniş kapsamlı
yeniliklerle birlikte
yeni S-Serisi,
Shangai Otomobil Fuarı’nda
dünya galasını gerçekleştirdi.
Yenilenen otomobilin
dikkat çeken özellikleri
arasında elektrifikasyon
teknolojileriyle son derece verimli
motor seçenekleri bulunuyor.
Yenilenen S-Serisi
otonom sürüş yeteneklerini
Akıllı Sürüş sistemiyle daha da
ilerletiyor, üst segmentte
tartışmasız öncü olan araç,
konfor ve rahatlık konusunda
standartları belirliyor.

KONU BAŞLIK

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi
Etkinlik ve konforda otomobil ölçütü

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

Y

eni S-Serisi için birden fazla yeni motor modelleri planlandı: Dizel ve benzinli sıralı altı silindir ve yeni bir V8-Biturbo benzinli motor.
Ayrıca Mercedes-Benz 50 kilometre mesafeli şarj edilebilir bir hibrit
araç üretmeyi planlamaktadır. Aynı zamanda, 48 volt bazlı entegre
marş jeneratörü ve elektrikli kompresör gibi yeni teknolojiler de dünya
prömiyerlerini yapıyor.
Yenilenen S-Serisi, Mercedes-Benz Akıllı Sürüşü tamamen başka bir seviyeye yükselterek otonom sürüşe doğru büyük bir adım atıyor. Aktif Mesafe
Yardımcısı DISTRONIC ve Aktif Direksiyon Yardımcısı sürücüyü mesafe
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tutma ve direksiyon kontrolü konusunda daha da rahatlatıyor, virajlarda
veya kavşaklarda hız otomatik olarak ayarlanıyor.
MULTIBEAM LED farlar ve ULTRA RANGE uzak farlar geceyi gündüze çeviriyor. Zemin bozukluklarını önceden tespit eden ROAD
SURFACE SCAN ve viraj fonksiyonu CURVE ise yeni S-Serisi’nin
öne çıkan diğer özellikleri.
ENERGIZING Konfor Kontrolü özelliği de dünyada ilk kez seri
üretime yeni S- Serisi ile geçirildi. Bu özel donanım, klima, çevre
ışıklandırması, masaj ya da koku fonksiyonları gibi araçtaki çeşitli
konfor sistemlerini bir araya toplayarak sürücünün zevkine veya

Mengerler Lifestyle
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ihtiyacına göre ayar imkanı sunuyor. Bu şekilde sürüş esnasında
rahatlık ve sürüş performansı artıyor.
Daimler Benz AG araştırma ve Mercedes-Benz otomobillerinin geliştirilmesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ola Källenius “Yeni S-Serisi’nin
geliştirilmesi oldukça kapsamlı oldu. Bir dizi yeni özellik ve fonksiyonla
S-Serisi teknolojide lider olmayı sürdürüyor” dedi.
Ayrıcalıklı Tasarım Özellikleri
Yeni S-Serisi’nde modern lüks, kendini en yüksek kalitede malzeme
ve aynı kalitede işçilik ve teknolojik üstünlükle gösteriyor. Bütün modellerde yeni bir radyatör kaplaması bulunmaktadır: Altı ve sekiz silindirli versiyonlarda, radyatör ızgarasında yüksek parlaklıkta siyah
üç adet ikiz panjur ve dikey şeritler bulunuyor. Uzun aks aralıklı ve
V12 motorlu modellerde ise radyatör ızgarasına ek olarak krom dikey
şeritler bulunuyor. Yeni bir özellik de radyatör ızgarasının panjurları
arasındaki Maybach logosu. Yeni ve opsiyonel Multibeam LED farların
yanı sıra, yenilenen S-Serisi özel bir tasarım bileşeni olarak üç sıra
LED aydınlatmaya sahip. Aynı şekilde, vurgulanmış hava girişleriyle ve
sportif yansımasıyla birlikte ön tampon da bu yeniliklere dahil.
Arkada, kristal görünümlü yeni LED lambalar dikkat çekiyor. Birer mücevher gibi görünen lambalar gece ve gündüz karakteristik bir tasarımı
yansıtıyor. Ayrıca otomobil kilitlendiğinde ya da kilit açıldığında üç çift
yatay fiber optikle özel bir ışık sinyali görüntüleniyor.
İç mekan
Yeni S-Serisi’nin iç mekanı, her biri 12.3 inç ekrana sahip iki yeni
yüksek çözünürlüklü ekran ile karakterize ediliyor. Ekranlar aynı
cam kapağı paylaşıyor, bu da iç tasarımın yatay yerleşimini pekiştiriyor. Direksiyon üzerindeki dokunmaya duyarlı kontroller de yeni
özelliklerden. Bir akıllı telefonun yüzeyi gibi, dokunma hareketlerine
duyarlı kontroller sayesinde sürücüler ellerini direksiyondan ayırmasına gerek kalmaksızın bütün bilgi ve eğlence içeriğine ulaşılabiliyor. DISTRONIC ve seyir kontrolü özelliklerini doğrudan direksiyondan kontrol edebilmek S-Serisi sürücüleri için bir ilk olacak.
Ek olarak, bilgi-eğlence sistemi, orta konsoldaki kontrolle dokunmatik ekran üzerinden ya da LINGUATRONIC ses kumandasıyla
kullanılabiliyor. Yenilikler arasında doğrudan direksiyon üzerinde
bulunan DISTRONIC ve Tempomat da bulunuyor.
İç mekanda yüksek kaliteli malzemeler
Yüksek kaliteli malzemeler S-Serisi‘nin iç mekanını tanımlıyor. Örnek olarak donanım seviyesine göre değişen şekilde - açık gözenekli
ahşap yüzeyler ve kapılar ile üst kenarlarda deri kaplama sayılabilir. Mercedes-Benz’e özgü olan titiz detay tasarımı ve işçilik yeni
S-Serisi’nde de öne çıkıyor.
Materyal ve renk konsepti kahverengi tonları, ayrıca magma
gri/espresso kahve ya da maun kahve/ipek bej gibi renk kombinasyonlarından oluşuyor.
28

MengerlerLifestyle

Mengerler Lifestyle

29

KONU BAŞLIK

S-SERİSİ
motor, dünyanın en tasarruflu V8 benzinli motorları arasında ve önceki
versiyonlarına göre yaklaşık yüzde on daha az yakıt tüketiyor. Yakıt
tüketimini azaltmak için, V8’de kısmi yük aralığında CAMTRONIC
valf ayarı yardımıyla, dört silindir aynı zamanda çalışıyor. Bu şekilde
yük değişimi kayıpları azalıyor ve motor yatağında hareket eden dört
silindirin daha fazla yük taşımasıyla performans artıyor. Diğer bir
özellik de V silindirde turbo yükleyici.
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ (Ortalama yakıt tüketimi: 8,9 l/100 km;
CO2-Emisyon: 203 g/km): Üstün sürüş performansı ve önemli ölçüde azaltılmış yakıt tüketimi için silindir aktivasyonunu kapatan
AMG 4,0 Litre V8 Biturbo motor, şimdiye kadar olan 5,5 Litre V8
Biturbo motorun yerine geçmiştir. Daha düşük silindir kapasitesine
rağmen, yeni motor 450 kW (612 BG) güç üretiyor.
Mercedes-Benz Tarihinde Güçlü Dizel Otomobil: Mercedes-Benz
S 350 d 4MATIC (Ortalama yakıt tüketimi: 5,5 l/100 km, CO2-emisyonu:
145 g/km) ve S 400 d 4MATIC (Ortalama yakıt tüketimi: 5,6 l/100 km,
CO2-emisyonu: 147 g/km) modellerinde, sıralı silindir dizel motor 210 kW
(286 BG) ve 600 Nm sowie 250 kW (340 BG) ve 700 Nm olarak
iki performans gücüne sahip. Performansların daha önceki versiyona
göre, hissedilir derecede artmış olmasına rağmen, yeni motor yüzde
yediden daha fazla benzi tasarrufu yapıyor. Bu seçkin dizel ailesinin üstün motor özellikleri arasında kademeli yanma işlemi, iki
aşamalı turbo yükleme ve ilk defa kullanılan değişken valf kumandalı
CAMTRONIC bulunuyor. Konstrüksiyon alüminyum gövde ve çelik
pistonların kombinasyonu ile ve daha fazla geliştirilen NANOSLIDE®
kaplama ile kendini gösteriyor.

64 renkli ışık atmosferi
İç ışıklandırmada, şimdiye kadar olduğu gibi sadece uzun ömürlü
ve enerji tasarruflu LED ışıklandırma kullanılıyor. 64 renkle birlikte
opsiyonel olarak genişletilmiş çevre ışıklandırması, sürücüye bireysel
ayar için birçok imkan tanıyor. Süsleme unsurlarında, merkezi göstergede, orta konsolda bulunan torpido gözünde, kollarda, kapı gözlerinde, ön ayak bölümünde, zeminde, tavanda ve Burmester® High-End
3D-Surround ses sisteminde ışık vurguları yapıyor.
Bütün S-Serisi modeller standart olarak ANAHTARSIZ çalıştırma fonksiyonuna sahip, aynı zamanda, parlak siyah veya beyaz farklı süslemelere sahip yeni nesil anahtarlar da kullanılabiliyor.
Bir dünya yeniliği: Sürüş Rahatlığı
ENERGIZING Konfor Kontrolü özelliği de modelde yeni ve dünyada ilk
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kez seri üretime geçirildi. Bu özellik farklı konfor sistemlerini bir
araya getiriyor, klima kontrolü, koltuklar, duvar ısıtması, aydınlatma ve müzik özelliklerini sistematik olarak bir arada kullanarak
sürücünün ruh haline göre farklı ortamlar yaratabiliyor. Sürücüler altı farklı programdan birisini seçebiliyor; Tazelik, Sıcaklık,
Canlılık, Neşe, Konfor ve Egzersiz. Egzersiz programı kas gevşetme, kas aktivasyonu ve dengesi gibi farklı egzersizlerden oluşuyor.
Bu programlar on dakika sürüyor ve renkli grafikler ve uygun müzik eşliğinde ekrana da yansıtılıyor.
Yön gösteren teknolojiyle birlikte yeni motorlar
Mercedes-Benz S 560 4MATIC (Ortalama yakıt 8,5 l/100 km;
CO2-emisyonu: 195 g/km) ve Mercedes-Maybach S 560 4MATIC
(Ortalama yakıt: 9,3 l/100 km; CO2-emisyonu: 209 g/km): Yeni
V8 345 kW (469 BG) ve 700 Nm güç üretmektedir. Yeni Biturbo

Yeni altı silindir dizel motor, gelecekteki emisyon düzenlemeleri
(RDE-Real Driving Emissions) dikkate alınarak tasarlandı. Emisyonun
azaltılması için gerekli olan bütün unsurlar doğrudan motora monte.
Yeni kademeli olarak azalan yanma işleminde entegre teknoloji, ilk
defa değişken valf kumandası ile kombine edilen dinamik egzoz gazı
geri dönüşü ve egzoz gazının yeniden işlenmesi, emisyon oranlarını
düşürüyor. Motora yakın olarak izole edilen düzenlemede, egzoz gazının işlenmesinde daha az sıcaklık kaybı oluşuyor.
S 350 d
4MATIC

S 400 d
4MATIC

6/R

6/R

8/V

8/V

Silindir hacmi (cm3)

2.925

2.925

3.982

3.982

Nominal güç (kW/BG)

210/286

250/340

345/469

450/612

Nominal tork(Nm)

600

700

700

900

l/100 km *

5,5

5,6

8,5

8,9

CO2 g/km*

145

147

195

203

Teknik Veri Tablosu
Silindir sayısı/düzenleme

S 560 AMG S 63
4MATIC 4MATIC+

Diğer Yüksek Teknoloji Özellikleri
Yeni S-Serisi için başka güç aktarım organları da planlıyor. Bunlar arasında sıralı altı silindirli benzinli motorlar ve plug-in hibrit sistem de
(50 km sürüş mesafesiyle) bulunacak. Bu arada, 48 volt entegre başlatıcı
alternatör ve elektrikli güçlendirici kompresör gibi yeni teknolojiler de
dünya prömiyerlerini yapıyor.
Akıllı Sürüş: Sürüş Yardımı Sistemlerinde Bir Sonraki Adım
Yeni S-Serisi otonom sürüş konusunda bir diğer büyük adımı atarak
Mercedes-Benz Akıllı Sürüşü bir sonraki aşamaya taşıyor: Aktif mesafe
yardımcısı DISTRONIC ve aktif direksiyon yardımcısı, sürücüyü mesafe
tutmada destekleyerek direksiyon kullanımını daha rahat hale getiriyor,
hız viraj ve kavşaklarda otomatik olarak ayarlanıyor. Bundan başka, oldukça geliştirilen aktif şerit değiştirme yardımı ve aktif acil durma yardımları
da eklenen özellikler arasında.
Yeni S-Serisi’nde geliştirilmiş kamera ve radar sistemleriyle trafik daha
iyi kontrol edilebiliyor. Bundan başka, ilk defa kart ve navigasyon verileri
sürüş durumunun hesaplanmasına dahil ediliyor.
Bu şekilde, Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, sürücüyü sürüş durumlarında destekler ve hızı ayarlar. Sürücü “yardım grafiği” menüsünde, seçtiği
yardım fonksiyonlarını ve sistemlerin o anda hangi durumlara reaksiyon
gösterdiğini her zaman göz önünde bulundurmaktadır. Belirgin ikonlar,
sürücüyü hem ekrandan hem de baş üstü göstergeden bilgilendirir. Bütün
fonksiyonların kullanımı artık direksiyon üzerinden yapılıyor.
Sürüş konforu: CURVE fonksiyonu ile geliştirilmiş
MAGIC BODY CONTROL
ROAD SURFACE SCAN 2013 yılında S-Serisi’ne konforda teknolojik bir
vurgu yaptı. Sistem ileriyi görerek zemin düzensizliklerini tanıyarak
ACTIVE BODY CONTROL’ü devreye almaktadır. Yeni S-Serisi’nde bu sürüş
durumu daha da geliştirildi. Sistemin stereo kamerası, akşam ve şafak
karanlığında da ve saatte 180 km hızda yolu daha iyi görebilmektedir.
Diğer bir konfor artısı, S-Serisi otomobillerde ilk defa kullanılan viraj eğim
fonksiyonu CURVE’dir. Bu fonksiyon, yolcu tarafından algılanan santrifüj
kuvvetlerini azaltmak için kaportanın 2.65 dereceye kadar virajın içine
doğru yan yattığı bir özellik içeriyor..

*NEFZ kombinasyonu
Mengerler Lifestyle
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Paolo Pininfarina
Tasarımlarında gelenek ve yenilik,
duygu ve mantık, sanat ve sanayi,
İtalyan ile uluslararası kavramlarını
bir arada yansıtan; otomobilden,
süper yatlara, lüks ürünlerden,
mobilyaya uzanan ve
İstanbul Yeni Havalimanı kontrol kulesi
projesinin de emanet edildiği,
87 yıllık tasarım tecrübesine sahip
Pininfarina’yı
markanın üçüncü kuşak temsilcisi
Paolo Pininfarina’dan dinledik.
SÖYLEŞİ: FARUK SİLE
FOTOĞRAFLAR: PININFARINA ARŞİVİ
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İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi tasarımı Pininfarina ve AECOM iş birliğiyle gerçekleşiyor.
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PAOLO PININFARINA

Dubai'deki İnovasyon Merkezi'nin
iç mekan tasarımı Pininfarina firmasına ait.

Pininfarina'nın Dubai'deki ilk projesi
İnovasyon Merkezi'nin iç mekan tasarımı.

Kulenin tasarımında
lale çiçeğinden esinlenilmiş.

AECOM ve Pininfarina’nın otomotiv ve havacılık tasarımında kullanılan
aerodinamik biçimleri çağrıştıran tasarımı,
yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.

Dedeniz Battista (Pinin) Farina'nın kurduğu, özellikle otomobil tasarımları ile ünlenen şirketiniz, bugün sizin yönetiminizde tasarım
dünyasının hemen hemen her alanında faaliyet gösteriyor. Kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
Pininfarina, nesiller boyunca bir dönüşüm içerisinde olmuştur.
2. Dünya Savaşı’na kadar büyük ölçüde mükemmeliyete kavuşan karoser üretimi, 50’lerden itibaren endüstriyel bir gerçeklik haline dönüştü.
1982’de tasarım merkezimizi açmamızın ardından 1986’da Pininfarina
Extra’yı yarattık. Yönetimim altında geçen 30 yılı aşkın sürede çok çeşitli sektörlerde yaklaşık 700 otomotiv dışı tasarım projesi geliştirildi
ve bugün Torino ve Miami’deki Pininfarina Extra ofislerinde 40’tan fazla çalışanımız var. Şirketin büyümesi için sağladığım en kalıcı ve istikrarlı katkının bu olduğunu söyleyebilirim. Kardeşim Andrea’nın vefat
ettiği ve babamın emekli olduğu 2008 yılında kendimi bir anda Yönetim Kurulu Başkanı olarak buldum ve ailenin şirketteki tek temsilcisi

olarak krizlerin en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kaldım. Sözleşmeli
araç üretimi işini sonlandırmaya karar vererek tasarım, mühendislik
ve niş üretim gibi alanlara ve Pininfarina markasının değerini arttırmaya odaklandık. Bu zorlu yıllarda mükemmeliyetimizi ve becerilerimizi kaybetmedik. Bu sayede, bugün finansal istikrarımıza kavuşarak
geleceğin zorluklarıyla yüzleşmeye hazır, öncü bir küresel tasarım ve
mühendislik şirketi olmayı başardık. Kendimi, şirket mirasımıza yön
ve stratejimize ilham veren birisi olarak görüyorum. Şirketin yönetiminde yönetim kurulu temel bir rol oynuyor. Şirket, CEO ve yönetici
kadro tarafından yönetiliyor. Ancak Pininfarina Extra’nın faaliyetleri
halen benim sorumluluğumda.

Paolo Pininfarina 2008 yılından beri
Pininfarina Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

İtalyan yat üreticisi Rossinavi iş birliğiyle tasarlanan
70 metrelik lüks yatta bir 'beach club' da bulunuyor.
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Yılda 150 milyon yolcuya hizmet edeceği düşünülen İstanbul Yeni
Havalimanı (İGA) Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin tasarım yarışmasını, proje ortağınız Aecom ile birlikte kazandınız. Öncelikle bu ba-

Bolloré iş birliğiyle yaratılan elektrikli otomobil: Pininfarina B0

2016 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan
H2 Speed hidrojen ile çalışan bir yarış otomobili.

Brezilya Sao Paulo'da yükselen
Pininfarina tasarımı gökdelen.

Napkin Forever firması için yapılan
Etergraph® uçlu kalem mürekkep, kartuş ya da yedek gerektirmiyor.
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IGA Konsorsiyumu’nun, güçlü kişiliği ve açık mimari dili sayesinde bizim sunduğumuz kule teklifini kabul ettiğine inanıyorum. Kulenin konsept tasarımında her şey yeniliğe dair; hem havalimanı, hem de bizim
için. Seçim sırasında bu yenilik hissinin fark yarattığına inanıyorum.
Kulenin tasarımında lale çiçeğinin esin kaynağınız olduğunu biliyoruz. Bu konuda size bir istek mi geldi, yoksa İstanbul’un sembollerinden biri olduğu için mi laleyi tasarımınızda kullandınız?
Bizden lale formu talep edilmedi; bu, bizim tasarım teklifimizin bir
parçasıydı.
Hong Kong'lu Hybrid Kinetic firması için üretilen elektrikli araba HK600.

Değişik kültürlere ait tasarımları barındıran bir şehir İstanbul. Sizi
en çok ne etkiledi?
İstanbul'un geçmişin ifadesi ve geleceğin izdüşümü olan iki ünlü yapısına değinmek isterim: altı minaresiyle Sultan Ahmet Camisi ve hizmete açıldığı 70'lerin başında ABD dışındaki en büyük tek taşıma kuleli
asma köprü olan ve Avrupa ile Asya arasındaki ideal bağlantıyı temsil
eden Boğaz Köprüsü.

Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina
2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı.

Bu Kuleyi eşsiz yapan özellik nedir?
Lale formu çok samimi; dünyada bu havalimanı kontrol kulesinin eşi
benzeri yok.

Dedenize çok değer verdiğinizi biliyoruz. Babanız bir söyleşisinde
Battista Pirin Farina’nın en önemli müşterisi Ferrari’nin sahibi
Enzo Ferrari ile görüşmek için kendisini Torin’e ofisinize davet ediyor. Enzo Ferrari bu konuda isteksiz olduğu için kibar bir şekilde
reddediyor. İki güçlü karakterin bu iddialaşmasının işe zarar verebileceğini hisseden babanız genç Sergio, orta yolda Tortona’da
bir restoranda buluşmaya her ikisini de ikna ediyor. Görüşme sırasında heyecandan yemek bile yiyemeyen babanız, ikilinin çok
iyi kaynaştığını gülümseyerek anlatıyor. Yeni işler için müşterinin
ayağına gitmekten daha öteye uzanan ve başka rakiplerle yarışmaya
Mercedes-Benz için 1955 – 56 yıllarında
girmeye hayır demeyen Paolo Farina ailede kime çekmiş sizce?
300 serileri için yapılan tasarımlardan.
Enzo Ferrari ve dedem, aynı şirketleri gibi birbirlerinden son derece
farklı insanlardı. Birinin spor ve performanstaki mükemmelliği ile diğerinin tarz ve zarafette ulaştığı mükemmellik birbirini tamamlayarak
iş birliklerinin başarısını sağladı. Bunu, “mükemmel etkileşim” olarak
tanımlayacağım. O zamanlar çok genç olan babamın, bu iki otomobil
süper starından gözü korkmuştu. Ben de olsam aynı şeyleri hissederdim. Fakat dedem kendisinden ortaklığın yöneticisi olmasını istediğinde (çok hızlı bir şekilde, restorandan dönerken karar vermişti buna)
babam, endişeleri olmasına rağmen bu zorlu işi ve sorumluluğu üstlenmeyi kabul etmişti. Üstelik babam başarılı oldu. Tamamen farklı bir
şarınızdan ötürü tebrik ederiz. Bu Türkiye'deki ilk projeniz midir? bağlamda, 1986’da babam, Pininfarina Extra’nın sorumluluğunu bana
Havalimanı kulesi, Türkiye’deki ilk mimari projemiz. Bu başarılı proje, teslim ederken benzer bir his yaşadım.
gerek şu anki, gerekse gelecekte sahip olacağı görünürlük nedeniyle
Ailenizde yeni nesilde arkanızdan gelen var mı?
son derece büyük bir önem taşıyor.
Gelecekte şirkette ailemizi temsil eden dördüncü neslin bir üyesini
Dünya çapında Zaha Hadid, Safdie ve Farkas gibi mimari tasarım büro- görmekten mutluluk duyarım. Bu, Pininfarina’ya katma değer sağlalarının arasından sıyrılarak bu projenin sahibi oldunuz. Hem de daha yacaktır. Aklımda bazı düşünceler var ancak onları açıklamak için
henüz erken.
önce hiç kontrol kulesi tasarlamamıştınız. Bu başarının sırrı nedir?

“Mercedes-Benz’e
büyük hayranlık duyuyorum.
İlk otomobillerini ürettikleri
1893’ten bu yana sektörde
öncü konumdalar.”
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2015 yılında Mahindra Group ile birleşmenizin sebepleri neler?
Şirket, 2008 yılı sonunda derin bir yeniden yapılandırma sürecinden geçti ve 2011’de ikinci kez yapılandırma sürecine girdi. 2014’te,
şirkete sermaye sağlamak ve gerekli finansal istikrara ulaşmak için
bir yatırımcıya ihtiyaç duyduğumuz açıkça ortaya çıktı. Başka seçenekler de vardı, ancak birkaç nedenden ötürü Mahindra en iyi seçenek olarak değerlendirildi. Yatırımcı, bir Otomotiv OEM’si (Orijinal
Donanım Üreticisi) değil, Pininfarina gibi bağımsız bir servis sağlayıcı olan Tech Mahindra oldu. Ayrıca, Mahindra ve Pininfarina, aile
miraslarından ilham alan ve uzun bir vadeyi kapsayan bir vizyonu
paylaşıyor. Üzerinden geçen iki yılın ardından 2015'te aldığımız karardan çok memnunum. Şirketimiz ve onun geleceği için yapabileceğimiz en iyi şeyin bu olduğundan eminim.
Bugün internet sayesinde sınırların kalktığı dünyamızda tasarım,
talepler ve estetik anlamında ne şekilde değişti?
Kabaca, tasarımın gelişmekte olduğunu ve ürünlerin artık yalnızca
estetik açıdan değil ilgili müşteri deneyiminin de hesaba katılmasıyla
değerlendirildiğini söyleyebilirim.
Genellikle en sofistike çözümleri düşünebilen Pininfarina’nın lüks
anlayışını nasıl tarif edersiniz?
Lüks konseptimiz büyük ölçüde zarafet, uyum ve sadeliğe dayanıyor.
Süslemelerden hiç hoşlanmıyoruz; tasarımlarımız, minimalin de ötesinde öze dair. Ayrıca, her Pininfarina tasarım projesi yenilikçi olmalıdır. Bu, kalıcı olmanın ve zamana meydan okumanın ön şartı.
Çevreci ve yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı tasarımlarınız hakkında neler söylebilirsiniz?
Pininfarina, yıllar boyunca her zaman çevre dostu tasarımlar yarattı.
Yakın dönemde tasarladığımız konsept otomobillerin birçoğu çevrecilik
açısından güçlü girdiler barındırıyor: 10 yıldan kısa bir sürede farklı
otomotiv segmentlerinde elektrikli mobiliteyi keşfe çıkan altı model
(Sintesi, Bluecar, Nido EV, Cambiano, H2Speed ve HK600) sunduk.
Otomotiv endüstrisinin geleceği hakkında düşüncelerinizi alabilir
miyiz?
Aynı anda dört devrim devam ediyor: Otomobillerimiz giderek elektrikli, paylaşımlı, bağlantılı ve sürücüsüz oluyor. Bu çarpıcı karma yenilik
sürecinin parçası olmak istiyoruz. Otomobilin hala sürücü “kontrolünde” olduğu noktalarda kişiselleştirmeye, lükse ve süper lükse her zaman yer olacak. Son konseptimiz olan Fittipaldi EF7, asla ölmeyecek
duygusal bir yaklaşımın sembolü olan niş araçlara iyi bir örnek. Bu
anlamda şirketimiz iki farklı yüze sahip olmaya devam edecek: gelenek
ve yenilik, duygu ve mantık, sanat ve sanayi, İtalyan ve uluslararası...
Sürücüsüz otomobiller hakkında görüşleriniz?
Halihazırda iki eğilim var: Mevcut otomobil mimarisinin, her daim sürücüye paralel olarak 1’den 5’e doğru kademeli olarak evrilmesini öngören yaklaşım ve otomobilin tamamıyla sürücüsüz olarak insan taşıyan bir araç haline getirilmesini öneren daha radikal yaklaşım. Beşinci

Higold firmasının merkez binası Pininfarina'nın Çin'deki ilk projesi.

seviyeye ilk olarak park etmede ve özel otoban şeritlerinde ulaşılsa bile
orta vadede ilk yaklaşımın daha gerçekçi olduğuna inanıyorum.
İkinci yaklaşım teknik açıdan uygulanabilir ancak altyapılara ve standart yasalar ile yapay zeka etiği gibi çok karmaşık konulara bağlı.
Ayrıca, sürücüsüz otomobillerin bir milyardan fazla aracın yer aldığı
küresel filoda kendilerine nasıl yer bulacağını da düşünmek gerekiyor.
Mercedes-Benz ile 1955 – 56 yıllarında 300 serileri için ve 1963’de
230SL konsept model için çalıştığınızı biliyoruz. Mercedes-Benz,
mesela ileride çıkaracağı elektrikli yeni bir model için uluslararası
bir yarışma açsa, Pininfarina katılır mı?
Mercedes-Benz’e büyük hayranlık duyuyorum. İlk otomobillerini
ürettikleri 1893’ten bu yana sektörde öncü konumdalar. Ayrıca lüks,
mükemmellik ve zarafet bakımından da bir referans kaynağı. Bugün
Mercedes tasarımları Gorden Wagener’in yönetiminde altın çağını yaşıyor. Mercedes ile yeni bir projenin parçası olma fırsatı yakalarsak buna
büyük zevk ve heyecanla katılırım.
Hayalini kurduğunuz ve gerçekleşmesini çok istediğiniz, sizi en çok
heyecanlandıran bir proje var mı?
Pininfarina Extra’da şu anda Domus-Deep Space Habitat adlı projenin
ilk aşamalarında ilerliyoruz. Bu proje dahilinde gelecekteki uzay görevlerinde kullanılacak kabinlerin iç tasarımıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu gerçekten bir rüya proje; oldukça fütürist olsa da gerçeğe
dönüşmeye çok da uzak değil.
Mengerler Lifestyle
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Eski İstanbul
sokaklarının canlandırıldığı
giriş bölümünde, konuklar
Mercedes-Benz Türk’ün
kurulduğu 50 yıl öncesinin
Türkiye’sine doğru
yolculuğa çıkarıldı.

Ümitköy lokasyonunun
faaliyet alanları genişletildi
Mengerler Ankara’nın Eskişehir Yolu Koru Kavşağı’ndaki Ümitköy Şubesi,
yeni yatırımlar ile hizmet alanlarını artırdı.
Mengerler Ankara, müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. İstanbul Yolu’nda yer alan merkez lokasyondaki satış
ve servis faaliyet alanları genişletildi. 2012 yılının başından bu yana
Eskişehir Yolu Koru Kavşağı’ında yer alan Ümitköy Şubesin’de otomobil satış ve servis hizmeti (mekanik/kaporta-boya) verilmeye devam
ederken, şirkete yapılan ilave yatırım ile 2016 yılının Eylül ayında faaliyete geçirilen ek bina ile hizmet alanının genişletilmesi sağlandı.

Mercedes-Benz Türk 50. yıldönümünü
hikayesinin başladığı yerde
Davutpaşa Fabrikası’nda kutladı
1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul’da
kurulan Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş
yıldönümünü Daimler AG Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin de katılımıyla görkemli bir törenle
kutladı.

Ümitköy şubesi, mevcut binada 554 metrekarelik alanda sıfır otomobil showroom’unun yanı sıra her biri 1434 metrekare alana sahip
mekanik ve kaporta-boya atölyeleri yer alıyor. Bunlara ilave olarak
595 metrekarelik zemin katta, Hafif Ticari Araçlar showroom’u; her
biri 473 metrekare alana sahip olan ikinci ve üçüncü katlarda da 2. El
Otomobil showroom’u olarak kullanılan ek bina ile şube, Hafif Ticari
Araçlar ve 2. El Otomobil satışlarında merkezi duruma geldi.

Bugün 1 milyar avroyu aşan yatırımıyla
Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk,
Türkiye’de kesintisiz olarak üretim yaptığı
yarım asrı geride bıraktı.
Etkileyici bir renovasyon yapılan Davutpaşa’daki eski otobüs fabrikası mekanının şık
dekorasyonunda katılımcıları ağırladı. İlk otobüsünü banttan indirdiği üretim holünde ise,
Mercedes-Benz Türk’ün dünden bugüne yolculuğunu anlatan küçük bir müze kurdu.

Mengerler Ankara, Eskişehir Yolu Koru Kavşağı’nda yer alan Ümitköy
lokasyonunda, sıfır otomobil satışının yanında 2. El otomobil satışı ile
Hafif Ticari Araç olarak adlandırılan Vito ve Sprinter model araçların
satışı ve servis hizmetlerini de vermek suretiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına çok yönlü yanıt verebilen bir lokasyon olarak ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaktadır.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün ev sahipliğinde düzenlenen törende Sayın Sülün, “Mercedes-Benz
Türk olarak 50 yılda pek çok ilke, yeniliğe,
başarıya ve rekora imza atarak sektörde öncü
ve lider olduk. Kuruluşumuzdan bu yana üre-
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Katılımcılara “Benzersiz 50 Sene”
kitabı hediye edildi.

time aralıksız devam ederek ülkemizin ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur
duyuyoruz” dedi.
Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon
ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum,
“Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE
ve IT ağı ile Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Bu
başarı, 50 sene içerisinde özveri ve azimle
çalışmış Mercedes-Benz Türk çalışanları ile
sağlandı. Daimler olarak, Mercedes-Benz
Türk’e ve Türkiye’ye olan güvenimizin temelini Mercedes-Benz Türk ailesinin yarım asırdır
elde ettiği başarılar oluşturuyor” dedi.
Geçen yıl görevini Süer Sülün’e devreden
Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve
Satıştan Sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Britta Seeger ise “MercedesBenz Türk benim için ikinci bir yuva oldu.
Mercedes-Benz Türk ekibi benim bugüne
kadar çalıştığım en çalışkan, en tutkulu, en
güvenilir ve işine bağlılığı en yüksek ekiplerden biri diyebilirim” dedi.

Yılın
Satış Bayisi
Mengerler
İstanbul
2016 senesi boyunca satış alanında otuzdan
fazla kriter çerçevesinde değerlendirilen
Mercedes-Benz Türk Otomobil bayileri arasında Yılın Satış Bayisi ödülünü Mengerler İstanbul kazandı.
2 Mayıs 2017’de Etiler Showroom’da yapılan ödül töreni Yönetim Kurulu Başkanı
V. Ergin İmre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gülseren Zanbak, Yönetim Kurulu Üyeleri
Gülçin İmre Hoppe ve Hayrettin Karaboğa,
Genel Müdür Nusret Güldalı, Yasemin Kalın
Tezdiker, Lale Menger Emeç, Mercedes Benz
Otomobil Satış-Pazarlama Direktörü Şükrü
Bekdikhan ve Mengerler İstanbul / MBT Otomobil Satış Ekibi katılımında gerçekleştirildi.
Mengerler Lifestyle
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ANJELIKA AKBAR
''Müziksiz
bir hayat
hatadır''
40
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Anjelika Akbar kimdir?
Anjelika Akbar, insan olmaya çalışan biri öncelikle. Eskiden müzik
için dünyaya geldiğimi zannediyordum. Sonra anladım ki müzik, hayat yolculuğumda bana mükemmel bir arkadaş. Ama hayatımın amacı
o değil. İnsan olmak nasıl bir şey derseniz; olduğum zaman ancak
anlatabileceğim. Hepimiz insan formunda doğuyoruz, ama insan hakiki anlamda olunuyor. Doğmak yetmiyor ve bahsettiğim olgunun en
önemli noktası sanırım aşk.

RÖPORTAJ: MELİS AYGEN
FOTOĞRAFLAR: SENİH GÜRMEN
Müzik yeteneğiniz aileden miras mı?
Bir anlamda evet, ikisi de çok yetenekli insanlar. Sadece annem ve babam değil, tüm ailemden sanatın çeşitli disiplinleri fışkırıyor diyebilirim. Genetik olarak bakılırsa bana da bir şeyler geçmiş oldu. Birçok
örnek bilirim; müzik yeteneği olan aileler ve alakası olmayan çocuklar
var. Çocukların doğacağı aileyi seçtiklerine inanıyorum. Bu anlamda
potansiyel olarak taşıdığım özellikleri, en iyi nerede gerçekleştirebilirim diye bakarken, demek ki ailemi seçmiş oldum.

“Harika Çocuk” ve
“En İyi Genç Besteci”
ünvanlarına sahip
“Sony Classic International”
kataloğuna giren
kendi stilinin,
farklılığının bilincinde
ilk Türk Müzisyen,
Anjelika Akbar,
500’ün üzerinde beste,
14 albümün sahibi.
Yarattığı ve çaldığı
muhteşem bestelerin
dünyasını konuştuk.
Mengerler Lifestyle
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tekniği olarak zor ve virtüöz bir besteydi. Notaları ve yazılışlarını iyi
bildiğim halde komplike ritmik yapısından dolayı besteyi kendim kaleme alamadım, babam yardımcı oldu.
Hayatınızı tanımlayan besteniz?
Böyle bir beste sanırım 1 Numaralı Piyano Konçerto’mdur. Özel ismiyle
“Circle of Love” Türkiye’ye geldiğimde bir kelime bile Türkçe bilmeden
insanlarla göz teması ve kalp gözü vasıtasıyla iletişim kurmanın nasıl bir
şey olduğunu ilk kez o zaman öğrendim. O zamanda oluşan dostluklara
“Circle of Love” ismini verdim. Bu çember günden güne daha da genişliyor. Konçertonun felsefi bir altyapısı var. Bu bestemde iki temayı aynı
eksende ele almaktayım. Birinci tema; evrenin sonsuz devinimini yansıtan bir olgu. Konçerto’nun 1. bölümü yüzeysel, “tek boyutlu” çember devinimini temsil ediyor. 2. bölümde, A.F. Moebius (1790-1868) adlı bilim
adamı tarafından bulunan “tek yüzlü şerit” (Moebius Şeridi) modelinden
yola çıkarak, evrenin karmaşık devinim şeklini anlatmaktayım. 3. bölümdeyse evrendeki her şey için geçerli olan sarmal devinimini ele alıyorum.
İkinci tema; aynı zamanda evrende “yapı taşı” olan sevgi teması. “Sevgiden geldik, sevgide yaşıyoruz, sevgiye döneceğiz” der vedalar. Sevgi
de devinim gibi değişik bilinç hallerine bağlı olarak farklı algılanan bir
olgudur. “Tek Boyutlu” sevgi algısı olabileceği gibi, “tüm evreni” sarmal
gibi devinimine alan sevgi algısı da vardır. Hepsi güzel ve biri diğerinden
daha “az...” değildir, hepsi tam dozunda ve yerindedir. İşte, tüm evren
“sevgi devinimi” ile var oluyor! Kalbimiz ne kadar güçlü severse, hayatımızdaki “Sevgi Çemberi” de o kadar genişleyecektir.
Hayatın notaları nelerdir sizin için?
Hayat çok yönlü ve tek nota olamaz. Tek düze ritim de olamaz. Sonsuz
artı ve sonsuz eksi arasında her ne varsa hayat sözcüğünü oluşturuyor.
Ben notaların hepsiyim.
Albümlerinizin isimleri kişisel gelişiminizi yansıtıyor mu?
İsimleri kalbimi yansıtıyor.
Hangi müzisyen ve bestecilerin kökleriyle büyüdünüz?
Bildiğiniz tüm klasik batı müziği bestecileri ve ekolleriyle büyüdüm.
Annem ve babam müzisyen olunca evde ve çevremizde müzik hiç
eksik olmuyordu. iki yaşımdan itibaren gittiğim klasik müzik konserleri de beni çok besliyordu, hayatımı bayram haline çeviriyordu.
Müzikle nefes alıyor, besleniyordum. Müzikle seviniyor ve dertleşiyordum. Müzik benim dostumdu.
Müziğe dair felsefi bakış açınızın babanızla bir bağı var mı?
Babam müzisyen ve aynı zamanda felsefe profesörü olduğu için ister
istemez hayata bakışım değişik bir yoldan gelişiyordu. Müziğe değil,
hayatın tüm boyutlarına bakışım çocukluktan beri farklıymış. Elbette
bunu ben bilmiyordum çünkü böyle yaşamak benim için doğaldı.
Yazdığınız ilk besteniz?
İlk bestemin ismi “Şelale” 4,5 yaşındayken yaptım. O yaşa göre çalma
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Ne sıklıkta yalnız piyano çalıyorsunuz?
Hep çalıyorum. Benim için beste yapmak veya piyano çalmak hayattan
kopmak anlamına gelmiyor. Bestelerimi yolda, uçakta, kalabalık bir
kafede yapıyorum. Hem yalnızım o anda, hem değilim. Piyano çalmak
da öyle. Piyano bulduğum anda, kendimi yanında bulunca, başka bir
hale bürünüyorum. Tarifi zor. Başka bir şey “yapmak” ile kıyaslanamaz
çünkü o anda yapmıyorum, o anda bir şey “yaşanıyor”.
Bestelerinizi rüyalarınızda gördüğünüzü söylüyorsunuz.
Rüya denilen diyar “başka” bir yerde değildir. Hemen burada, yanı
başımızda, içimizde. Zaman denilen olgu ise lineer değil. Tüm boyutlar iç içe yaşanıyor. O yüzden rüyada ileriyi görmek bu anlamda,
her ne kadar şu anda bilimsel metotlar bunu açıklamak için yetersiz kalıyor olsa da, gayet doğal bir şeydir. Müziği, yeni besteleri
rüyada duymak da gayet doğaldır bana göre. Mendeleev periyodik
tablosunu rüyasında gördüğü gibi, besteleri “görmek” bizim varlığımızın doğal bir akışıdır.

Hangi rüyayı gördükten sonra hayatınız değişti?
Birçok rüyayı. Bu hayatım boyunca yaşadığım bir süreç. Kendimle
veya başka insanlarla ilgili ileriyi görmek, olayları önceden rüyadan
öğrenmek. Genel olarak geleceği işaret eden ve detaylarına kadar tarifi olan rüyalar.
Rüya defterinize karaladığınız besteleriniz sır mı?
Hiç sır değil. Müzikler herkese açık. Sakladıklarım var ama müzik konuları değil. Birine söylemek için zamandan önce öğrenilmesi gereken
konular oluyor. Onları saklıyorum.
Kayıtlarınızı dinlediğinizde, yıllar boyu olan gelişimizi ya da bilincinize dair ne düşünüyorsunuz?
Dikkatimi çeken duygular. O kadar net, o kadar çıplaklar. Aslında benim kalbimin haritası onların içinde ve o haritayı sadece kalpler okuyabilir. Geri kalanlar akıl için detaylar ve çeşitlemeler.

Kimlerden ilham alıyorsunuz?
Müzik bir yandan sonsuzluğa uzanan bir okyanus, aklımızla kavrayabileceğimiz bir olgu değil. Evreni oluşturan ritim ve matematik müzik
kavramıyla iç içedir. Diğer yandan dünya gezegeninde müzik kolektif
bilincin ambarı gibidir. Gelmiş geçmiş tüm bestecilerin ürettikleri duygu, düşünce ve tınılar oradadır. Böylece ben farkında olsam da olmasam da, o dev ambarın içinden bana yakın ve rezonansa geçtiğim her
besteciyle buluşuyor oluyorum.
Solo ya da orkestrayla performans sergilediğiniz zaman yönetimi en
önemli unsur olmalı.
“Zaman görecelidir” gibi bir cümle kurarsam oldukça geleneksel olacak
ama böyle. Zaman ve ritim kavramları ise her ne kadar birbirleri ile iç
içe olsa da müzik söz konusu olunca, farklı olgulara işaret eder. Ritim
müziğin özüdür, müziği oluşturan en önemli öğe. Solo ya da orkestrayla
performans olsun, ritmik netlik çok önemli. O bir frekanstır. Oysa za-
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4. ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE KİRALAMA

YAZI: AYNUR ÇELTİK KESENCİ
MENGERLER KİRALAMA MÜDÜRÜ

man iç dünyamızın durumuna göre değişebilen,
aslında oldukça sübjektif bir kavram. İnsandan
insana zaman duygusu değişir. O yüzden ben
zamana değil, ritme ve uyuma bakarım.
Orkestra ile çalmanın farkını öğrenebilir miyiz?
Orkestra ile çalmak seni sarıp sarmalayan birçok
farklı tınılar denizinde yüzmek gibidir benim için.
Bir performansın hazırlanmasıyla sahnede
olanlar arasında fark var mıdır?
Hem var hem de yok. Teknik olarak bir fark
yok gibi görünüyor. Nitelik farkı benim için
çok net. Ben hiçbir zaman içinde seyircinin
enerjisi olmayan bir performansı düşünemiyorum. Her insan dinlerken aslında size o anda
katılmış oluyor. Bu bir sinerji. O yüzden sahne
performansı çok farklı benim için. Hep beraber ilerliyoruz, seyircilerle aynı anda başka bir
oluşum gerçekleşiyor.
Performansınız konser verdiğiniz şehirlere göre farklılık gösteriyor mu?
Performans hem şehirlere, hem konser salonuna, hem de her katılan farklı kişiye göre değişiyor. Onlar da ben de değişiyoruz. Nasıl derler ki
bir insan asla aynı nehre giremez. Hem nehir
değişiyor hem de insan, bu da öyle.
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Kendi enstrümanınıza sadık mısınız? Ya da
farklı repertuar için farklı piyanoların daha
iyi olduğu düşüncesinde misiniz?
Piyano, enstrüman olarak bir iletişim aracıdır.
Her birinin kendi karakteri var. Hepsi sana
farklı bir unsur katar, zenginleştirir.
Müzikle uğraşmadığınızda ne yaparsınız?
Görünürde müzikle o anda uğraşmıyor olsam
dahi, içimde hep çalışıyorum. Hatta bir kısmım
yeni besteyi yapabilir aynı anda başka kısmım
o anda üzerinde çalıştığım ezberlemem gereken başka bir bestecinin eserini çalışır.
Türkiye’den bahsederken Atatürk Kültür
Merkezi’nden etkilendiğinizi yazmışsınız.
Bugünün Türkiye’si müzik dolu bir yaşamı
destekliyor mu sizce?
AKM’de birkaç konserim oldu. Çok önemli bir
merkezdi. Umarım yeniden ayağa kaldırılır.
Türkiye ve Türk insanı çok kıymetlidir. Dilerim ki zamanla hak ettiği her şeyi en gani bir
şekilde daha da güzel yaşar.
En uçta yaşadığınız deneyim nedir?
Klinik ölümü yaşadım. Ameliyat esnasında
“gittim”, kalbim durdu sonra yeniden hayata
getirildim.

Yaşamda nelere öncelik vermeliyiz?
Gönlümüzün sesini dinlememiz gerekiyor.
Yaşam kısaldıkça, onu daha da derinleştirmek gerekiyormuş gibi mi yaşamalı?
Önemli olan duyguları yaşayabilmek. Duygular kıymetlidir.
Cevaplarını bilmediğiniz sorularınız var mı?
Ne kadar cevap alırsak o kadar çok soru
olur.
Varsa cevabını bilmek istedikleriniz?
Sonsuza kadar. Onlar iç dünyanın devinimleri.
Dile gelemez.
Hangi dersleri öğrendiniz hayattan?
Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Her bilenin
üstünde bir bilen vardır.
Uluslararası standartlar çerçevesinde tasarlanmış ilk showroom’da Mercedes’in
mükemmel tasarımlı araçlarıyla çevreliyiz. Tasarıma karşı bakış açınızı öğrenebilir miyiz?
Çok meraklıyım. Fazla bilgim olmadığı durumlarda bile içgüdüsel olarak algılarım, beğenirim. Değer veririm.

E

ndüstri Devrimi’nin dördüncü fazına geçişimizin 2011 Hannover
Fuarı’nın ürettiği terminoloji ile 4. Endüstri Devrimi olarak hayatımıza girmesi üzerinden 6 yıl geçti. Güncel yaşamın yoğun kullanım teknolojisi olan 3. faz için elektronik ve bilişim teknolojileri entegre
olarak kullanılmaktadır. Yeni başlayan devrim ise hayatımıza sanal ve
fiziksel sistemlerin entegre olarak kullanılacağı yeni bir döneme giriş
imkanı tanıyacaktır.
Bilim kurgu serilerinde öngörülen ve hayal edilen sanallık; nesnelerle
birleşik gerçeklikler, ürünler ve süreçler olarak hayatımıza girmeye başlayacaktır. Akıllı makineler ve yapay zeka, internete bağlı tüm nesnelerin
iletişimi ile daha yaygın ve kullanılabilir hale gelecektir.
Tehlikeli alanlarda robotların çalışması, maden gibi riskli işlerden insan
gücünün çekilerek daha insani ve daha verimli işlerin üretimine imkan
tanıyacaktır. Yeni başlayan devrim süreci, endüstriden tıbbi birimlere,
askeri alanlardan ev kullanımlarına kadar tüm alanlarda hayatımızı kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Robot askerler, robot hizmetçiler, robot
işçiler… Tüm bunlar hayatımızın birer parçası haline gelecek.
Ölçek ekonomilerinin getirdiği toplu üretim avantajları birer tarayıcı yardımı ile kişisel ve butik üretimlerde dahi aynı verimliliği sağlayacaktır.
Düşürülmüş maliyetler, azaltılmış hata payları, verimli ve etkin üretim
alanları, insan gücünün daha nitelikli kullanımı, iş güvenliği ve kaza
oranlarının azaltılması, askeri kayıpların önüne geçilmesi, tıbbi yenilikler, yeni fazın başlıca beklentilerinden sadece bazıları…
Otomotiv endüstrisinde elektronik ve bilişim teknolojilerinin sağladığı
üretim avantajları, birbirlerine tüm dünyada internetle bağlı ürünler aracılığı ile daha da fazla artacaktır. Daha düşük hata, daha yüksek adetli ve
nitelikli üretim ve daha ileri teknolojiler… Kişisel anlamda bir kullanıcı

otomobili ile asfaltta ilerlerken, otomobili ve uydunun internetten haberleşmesi sayesinde tüm risklerden haberdar olabilecek, azalan kazalar,
düşen trafik ölümleri, azalan sigorta riskleri beraberinde gelecek. En uygun park alanını bulan otomobil, ödemesini kişinin bankası ile internet
üzerinden gerçekleştirecek.
4. fazın insan gücüne ihtiyacı azaltacağı kaygıları olsa da insanlığın artık
hayali ile bilimi hat safhada birleştirdiği ve tüm dünyaya daha nitelikli
ürünler sunduğu bir iş gücü dönemine geçiş sağlanacaktır. Eskiden tarlada işçilik yapan insanların torunları bugün 3. Devrim sayesinde tarladaki
işleri makineler yaparken; doktor, mühendis ve bilim adamı olarak daha
nitelikli ürünler sunacak vakit kazanmışlardır. Artık tüm dünya ve eşsiz
insan gücü için daha fazla hayal etme ve hayallerini ürünlere, faydalara
dönüştürme zamanı… Bu sektöre ‘şimdilik’ 19 sene profesyonel ve akademik çalışmalar sunmuş biri olarak. Bu da benim hayalimin bir kısmı;
Her bir otomobil tedariki, kişinin hukuki ve mali verileri yüklendiği bir
data üzerinden incelenerek en uygun edinim biçimine göre analiz edilecek. Toplum içerisinde her bir birim en uygun seçeneği en uygun finansal
biçim ile elde edecek. En avantajlı fiyatlar ve ürün seçenekleri, donanım
ve aksesuar detayları kişisel beğeniler ile konfigüre edilebilecek. Otomobiller kişinin en uygun vade, km, fiyat, ödeme, vergilendirme seçeneklerine göre tedarik edilecek bir haritada yerleştirilecek. Kiralamanın sunduğu avantajlar matematiksel olarak netleştirilecek. Ölçülebilir finansal
faydalar dönem öncesi ve sonu analizleri ile kıyaslanabilecek. Her bir
kullanıcı satış sonrası hizmetler kapsamında aldığı ürünlerde tam zamanındalık fonksiyonunu ve takip kolaylıklarını arttıracak. Otomobil, servis
randevusunu kişinin ajandası ile irtibat kurarak kendisi organize edebilecek. Servis anında sağlanacak yedek otomobil toplam filo içerisinde
kişinin tercihine göre opsiyonlanabilecek. 4. Endüstri Devrimi başladı ve
şimdi hayal kurma sırası sizde…
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150. YILDÖNÜMÜNDE MIMAR

FRANK
LLOYD
WRIGHT
20. yüzyılda yeni bir vizyon ile çığır açan,
modern mimarinin öncülerinden olup,
gelecek kuşakları etkileyen,
onlara yeni yollar açan
mimarlar söz konusu olunca,
Frank Gehry, I.M. Pei, Zaha Hadid ve
Philip Johnson’un oluşturduğu
ilk beşin arasında başı çekiyor.

YAZI: AYŞEN GÜREL SİLE
FOTOĞRAFLAR: SİLE ARŞİVİ
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"Doğa için doğa ile mücadele beni heyecanlandırır ve motive eder."
Frank Lloyd Wright
Mengerler Lifestyle
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Şıklığı ile de ünlü FLW.

Usta bir mimar ve usta bir proje çizer olan FLW iş başında.

Falling Water; ünlü Şelale Ev’in bu fasadında gördüğünüz merdivenlerle salondan şelaleye iniliyor.

MOMA'daki sergiyi gezerken...

Şömine duvarındaki kırmızı metal top su ısıtmak için kullanılıyor.

Frank Lloyd Wright (FLW); Mimar, İçmimar,
Tasarımcı, Yazar ve Eğitmen olarak çok yönlü bir kişi. New York’daki Modern Sanatlar
Müzesi (MOMA) ve mimarisi kendi eseri olan
Guggenheim Müzesi bu yıl onu muhteşem bir
doğum günü partisi ile onurlandırıyor. MOMA,
Columbia Üniversitesi Avery Mimarlık ve
Güzel Sanatlar Kütüphanesi’nin iş birliği ile
bu sergi gerçekleşmiş. FLW 1000’den fazla
proje çizmiş ve bunlardan 550’sini uygula48
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Ev civarındaki büyük bir şelalede
yasak olmasına rağmen cesur bir sporcu gözlemledik.

mış. Sergi ise arşivlerde saklı kalmış en eski
işlerini de kapsayan, 450 yapıtından oluşuyor.
Müzenin Mimarı ve Tasarım Küratörü Barry
Bergdoll sergiyi çizimler, modeller, filmler,
maketler, mobilya, tekstil, fotoğraflar, binalardan kısımlar ve hayatındaki başlıca olayları,
hayat ve kariyerindeki projeleri kapsayan 12
bölümde toparlamış. 14 misafir küratör arşivlerdeki birçok çalışma arasından en beğendiklerini seçmiş ve neden onlara göre favorileri

olduğunu açıklayan birer video hazırlamışlar.
Usta bir mimar olmanın yanı sıra FLW, proje
çizmekte de çok başarılı; mimari unsurların
yanı sıra grafik öğelerin de ağır bastığını görüyoruz. Yazıların kaligrafisi, düzeni, estetik
değerler ve detaya verilen önem bu projeleri
kişilikli kılıyor; stili oturmuş bir ressamın eserini hemen tanıdığımız gibi. Peyzaj Mimari’ye
verdiği değeri tek tek dikilecek bitkilerin yerlerinin ve isimlerinin yazılmış olmasından da
anlıyoruz. Yapıtın inşa edildiği arazinin doğal
dokusuna sadık kalarak seçilen bitkiler ile düzenlenmiş bahçe ve yeşil alanlar dikkat çekiyor projelerinde. Manikürlü diye ifade edilen
süslü, simetrik, geometrik formlar içine alın-

Acaba ilham beklerken mi çekilmiş?

mış kontrollü bir düzendeki bahçelerden hoşlanmayan ünlü mimar her yapıtının bulunduğu yöreye ve tabii ki inşa edilen yapıya uygun
peyzaj mimarisini birlikte tasarlamış. Savaş
yıllarında bir ailenin kendine yetecek kadar
ürün yetiştirebileceği bahçeleri planlaması da
estetik kadar ihtiyaca cevap veren çözümler
arayışında olduğunu gösteriyor.
ORGANİK MİMARİ
‘Doğa bir araç’ bu stilde; arazinin mimari olarak kabul edilip üzerine inşa edilecek bina
ile tek vücut gibi düşünülmesini sağlamak
hedef. Wright’ın felsefesi, yapı ve doğanın
bütünleşmesinin ne kadar gerekli olduğunu

vurgular. Yapıtın inşa edileceği yerdeki ekolojik değerlere uyum sağlaması, onlarla doğal
bir armoni içinde olması, onlara hükmetmemesi ve insan oranı ön plandadır tasarımlarında. FLW ‘organik’ sözünü 1908’de takdim
etmiş ve bu söz ilk olarak mimari literatüre
girmiş. Mentoru Louis Sullivan Modern Amerikan Mimarisi’nin ruhani babası ve erken
gökdelenlerin estetik tasarımcısı olarak kabul edilir. Sullivan’ın “FORM FONKSİYONU
İZLER” sloganının uzantısı olan Wright’ın felsefesinde ise “FORM VE FONKSİYON TEKTİR VE
EŞ DEĞERDE ÖNEMLİDİR.” Bu vizyon modern
mimarinin mantrası olur. Doğayı severken ve
doğada yaşamak isterken bazı inşaatların

Mengerler Lifestyle

49

FRANK LLOYD WRIGHT

Guggenheim Müzesi, New York.

MOMA'daki birçok maketten biri Guggenheim Müzesi'ninki idi.

nasıl da doğayı katlettiklerini özellikle ülkemizde ne yazik ki çok iyi
biliriz. FLW ise doğayı baş tacı ederek, estetik ve fonksiyonun birleştiği projelerin hayata geçirilmesini başarmış. Geleneksel ve tutucu
bir takım kalıplaşmış kuralları da yıkmış. Her yeni düşünceye kapalı
olan vizyonu dar kişilere karşı mücadele vermiş. Felsefesi için yaptığı
mücadele bana Ayn Rand’in ‘The Fountainhead’ romanındaki baş karakterlerden biri olan aykırı Mimar Howard Roark’ı anımsattı,bu kadar
da benzerlik olur mu deyip araştırınca karakterin meğer FLW üzerine
kurulduğunu öğrendim. Roark da geleneksel mimarinin dekoratif ve
işlevi bitmiş stiline başkaldırarak modern mimariyi ilk savunanlardandır okulunda. Mühendis ve Matematik Bölümleri’ndeki en parlak öğrencidir ama Tasarım Bölümü’ndeki profesörleri ile arasında çıkan görüş ayrılığı mezuniyetine bir yıl kala okuldan atılmasına neden olsa da
vizyonundan taviz vermez, aynı Frank Lloyd Wright gibi. FLW sadece
mimari alanda değil, özel hayatında da kuralları tanımayan aykırı bir
kişidir. Kişinin kendi stilini ve duruşunu koruması ve özerk kalması gerektiğini savunur ve bu nedenle Mimarlar Odası ve benzeri kuruluşlara
katılmaz. Nitekim birçok ilke imza atar, eski sistemleri sallar ve bu farklı
bakış açısı ile mimaride ‘Modern Organik Mimari’nin öncülüğünü yapar.
FALLING WATER
FLW, 1936’da dünyaca ünlü “Falling Water” (Şelale Ev) isimli evin yapımını bitirir. Pittsburg’lu zengin bir iş adamı olan Edgar J. Kaufmann,
Pennsylvania ormanlarında, büyük kayaların ve doğal bir şelalenin
olduğu arazisinde ailesi ile birlikte tatil ve dinlenme evi olarak kulla-
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Guggenheim iç mekan; rampadan iniş ve cam kubbe.

nabileceği bir ev projesi sipariş eder. Ünlü evin hikayesi böyle başlar...
Mevsim sonbahar, Falling Water’ı görmek için Pennsylvania’dayım; ormanlık bir arazide altın sarısı, bordo, yeşil ve turuncunun tonlarında
renklerle bezeli ağaçların altında ilerliyorum. Yürürken yerdeki rengarenk yapraklar hışırdıyor ve uzaktan mırıl mırıl bir su sesi duymaya
başlıyorum. Gittikçe çoğalıyor su sesi, evin de şelale ile kucaklaşmış olduğunu bildiğimden eve yaklaştığımı hissedip, heyecanlanıyorum. Böyle deneyimleri herkesin kendisinin yaşaması gerektiğine inanıyorum,
hakkında ne kadar okumuş, araştırmış olsak da. Ve hepimiz farklıyız,
farklı etkileniriz. Mis gibi orman kokusunu içime çekiyorum ve artık
çağlayan bir su sesi duyuyorum. Ve işte karşımda koca bir kayaya sırtını
dayamış, doğal bir şelale üzerinde konuşlanmış ve çevresindeki orman
ile sarmaş dolaş ünlü ev Falling Water! Tüm doğa içindeki yapıtlarında
olduğu gibi tipik yatay bir mimari; esas odak noktası evin en yüksek
kısmı olan bacası; teraslar, saçaklar, pencerelerin yatay doğramaları
ve şelalenin bina ile oynaştığı, zaman zaman göllenip aktığı alanlar
ilk göze çarpanlar. Sadece iki renk kullanılmış, beton kısımlarda yanık
hardal sarısı ve çelik kısımlarda imza rengi olan Cherokee kırmızısı.
Kademeli teraslar altlarındaki kayaların katmanlarının devamı hissini
veriyor. Evin yapımı pek kolay olmamış; tasarım ve yapım aşamasında
hem doğa ile ilişkisini çözmek açısından, hem de mimar ve müşteri ilişkilerinde zorluklar yaşanmış. İlk etapta mimar ve evin sahibi evin konumunda zıt düşmüşler; FLW evi doğal şelalenin üzerine tasarlarken,
Kaufmann ise evin şelalenin karşısındaki tepeye yapılmasını istemiş.
Şelale üzerinde olmasının dışında yapıtın bu kadar yankı getirmesinin
en önemli nedenlerinden biri de karşı seviye (counter level) denilen,
mühendislik teorilerini zorlayan bir teknik ile inşa edilmiş olması.
Evin hem dışı, hem de içinde görülen büyük kaya estetik ve fonksiyonel
olarak kullanılmış. Eleştiri ağırlıklı bir yazıda alaycı akrobatik ifadesi
kullanılmıştı evin taşıma sisteminden bahsederken. Binanın teraslarının altlarında desteksiz olarak öne çıkması sanki ormanda ve şelalenin
üzerinde kayıp gidiyormuşsunuz hissini veriyor insana. Bina ve terasların yükünü arka plandaki büyük kayaya bağımlı olarak kurulmuş
karşı seviye sistemi dengede tutuyor. Kaufmann, mühendislik hesaplarına güvenemeyerek kendisi bir mühendis tutup ona kontrol ettirmiş.
Bu mühendis taşıyıcı unsurların daha güçlendirilmesini önerse de FLW
kabul etmemiş. Merakı olanlar için detaylı olarak okunmaya değecek

The Golden Beacon Tower Gökdeleni projesi.

ilginç bir hikaye evin yapımı. Dünyada doğal
bir şelale üzerinde ve müthiş büyük kayalara
dayanmış, hatta onları içine almış başka bir ev
yok araştırdığım kadarı ile. Suyun evin içindeki bazı bölümlerde akması, sesinin evin içinde
duyulması, serinliğinin hissedilmesi inanılmaz güzellikler… Doğayı daha ne kadar kucaklayabilir bir yaşam alanı? Yine de sorguladım
ve düşündüm; her şeyden önce bir doğa aşığı,
sonra sanatçı ve mimar kızı olarak, acaba bu
arazi benim olsa evi nerede isterdim diye. Ben
de Kaufmann gibi şelaleyi doğal haline müdahale etmeden karşıdan seyretmek isterdim, su
içmeye gelecek olan geyikleri, kuşları görmeyi
hayal ederek. Mimarin egosundan ötürü, evin
konumu ve cesur mühendis çözümleriyle sansasyon yaratması uğruna ev doğa ile bütünleşmesine rağmen şelale manzarasından ödün
verilmiş olabilir mi?
GUGGENHEIM MÜZESİ
Organik Mimari deyince ilk aklımıza gelen bu
müzenin mimarı da Frank Lloyd Wrigth. Kavisli dönüşlerle betona şekil vermek, bir deniz kabuğu ya da salyangozdan, yani doğadan esinlenerek tasarladığı eserinde ‘form ve fonksiyon
birdir’ felsefesinin uygulandığı harika bir örnek. Hafif bir rampa ile aşağı doğru yürüyerek
gezdiğiniz müze çatısındaki cam kubbeler ile
de filtre edilmiş mükemmel bir ışık kaynağı
sağlıyor.
USONIAN STİLİ VE GÖKDELENLER
Frank Lloyd Wright ve onunla birçok görüşü
paylaşan, Almanya’da Bauhaus Okulu’nun direktörü olan Mies Van der Rohe, 1800’lü yılların sonlarından 1900’ün ortalarına kadar büyük şehirlerdeki hızlı gelişmenin beraberinde

Lexington Terraces Apartments;
Wright'ın projeleri bir tablo tadında. İmzası harika kaligrafisi ile artı bir estetik değer katıyor.

gökdelenleri ve büyük binaları inşa etmişler.
FLW İhtiyaca ve dönemin şartlarına göre yaptığı projelerde de bazı ilklere imza atmış. Dünya
savaşı senelerinde kendine yeten bir yaşam
tarzını mümkün kılmak için ufak bahçesi olan
evler çizmesi, yapıların maliyetini düşürmek
için fabrikalarda kesilen, sonra fazla beceri
gerektirmeden kurulması mümkün olan yapı
çözümleri getirmesi de vizyonunun ne kadar
geniş olduğunu gösteriyor. Bugün prefabrik
diye tanımladığımız ürünlerin ilk adımları
olmalı bu yapılanlar. Klasik örnekleri temel
almayan, yeni tasarım ve mühendislik prensiplerini uygulayan Wright’ın yapıtlarında
iç mekan ve dış mekan iç içe geçer; yapının
doğaya hükmeden değil de onunla uyum ve
armoni içinde olmasını savunur. Yapı ister
bir çölde, ister dağlık bir arazide olsun çevresindeki doğanın özelliklerine göre o doğanın
parçası imiş gibi tasarlar. Lexington Terraces
Apartmanları gibi büyük bir kütleden oluşan
yapılarda binanın ortasında büyük bir avlu
oluşturarak doğayı mimariye kucaklatmış ve
insanları yine doğadan koparmamayı başarmış.

getirmiş. Ama aynı mimaride taviz vermediği
gibi özel hayatında da aykırı ve kuralları tanımaz tavrı ile ilişkisine devam etmiş. Bu dönemde Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirmiş.
Evliliklerinden toplam yedi çocuk sahibi olmuş
ama pek baba figürü olan bir adam değilmiş.
Hayatı trajedilerle dolu olan Frank Lloyd
Wright, 91 yaşında vefat etmiş.Ünlü mimardan
bilge bir söylem: “SADELİK: Üç çizgi yeterken
beş çizgi aptallık. Üç kilo yeterli iken dokuz
kilo ise obezite. Neyi bırakıp, neyi ilave etmek, nereye ve nasıl? İşte sadeliğin eğitiminle ancak gerçek özgürlük ve dışavurumculuk
mümkün olabilir.” Tasarımları bize dünyanın
doğal güzelliklerini takdir etmeyi, açık görüşlü olmayı, kaynakları doğa ile kendine özgü ve
uyum içinde kullanmayı öğretti.
Estetik ve fonksiyonu bir arada barındıran,
zaman sınavını geçen eserleri hala hayranlık
ve beğeni ile takdir topluyor.
İyi ki doğdun Frank Lloyd Wright!

BİRAZ DA KİŞİ VE YAŞAM OLARAK TANIYALIM
FLW, her zaman çok şık giyinen karizmatik bir
kişi; şapkası, pelerinvari paltosu ve bastonu
simgesi olmuş. Aşırı güveninin getirdiği bir
kendini beğenmişlik ve kural tanımayan tavrı
ve özel hayatındaki çalkantılarla da insanların
ilgisini üzerine çekmiş. Son derece üretken ve
yaratıcı kişiliği olan FLW, yoğun çalışma temposuna üç evlilik de sığdırmış. Bir müşterisinin
eşi ile olan evlilik dışı ilişki mesleki hayatını
Amerika’da bir iş alamayacak noktaya kadar
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Peleş Şatosu’ndan Neo-Rönesans tarzında mimari detaylar.

Ormanın ötesinde

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: MELİH USLU
Peleş Şatosu’nda müzik odası.

Karpat Dağları’nın ardına gizlenmiş
masalsı Romanya toprakları,
modern zaman gezginlerini
efsanelerle örülü
koyu gölgeli ormanlara,
gizemli Orta Çağ şatolarına ve
sonbaharın en güzel renklerine
davet ediyor.
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Ormanın ötesindeki topraklar anlamına gelen Transilvanya, Karpat
Dağları’nın kucağına kıvrılmış, çılgın kalabalıklardan uzak bir dağ platosu.
Dört milyonun üzerinde Rumen , iki milyona yakın Macar ve bir milyon
civarında Sakson’un (Alman) yanı sıra; Polonyalılar, Ukraynalılar, Türkler,
Ermeniler ve çingenelerden oluşan zengin etnik çeşitlilik, Romanya’ya bağlı bu bölgede yaşıyor. Pek çok endemik hayvan türü de öyle.
DRAKULA’NIN BAHÇESİ
Drakula Şatosu’nu görmek için bile Bran Şehri’ne gidilir. Son yıllarda
korku turizminin cazibe merkezlerinden biri olan Bran Kalesi, yıl boyu
Kont Drakula’nın izini sürmek isteyenlerle dolup taşıyor. Dahası masallardaki gibi görkemli şatoların taçlandırdığı tepeler, zengin altın ve
gümüş yatakları, avlularında çiftlik hayvanlarının gezindiği köy evleri…
Hepsi de kusursuz birer minyatür oyuncağa benziyor. Kraliçe Mary’nin
Bran buradaki sevimli sarayı ise küçük kuleleri, rüstik mobilyaları ve ayı

TRANSİLVANYA
postlarıyla Doğu Avrupa’nın belki de en güzeli. Transilvanya’da hemen
her şey küçük, ama bir o kadar da büyüleyici. Tıpkı yörede birer gerdanlık gibi iplere dizilerek kurutulan kırmızıbiberler gibi… Köy evlerinin
duvarlarına asılan biberler, aynı zamanda ev sahibinin Macar olduğunun
da göstergesi. Bölgede yaşayan etnik gruplardan biri olan Macarların
geçmişi, bu topraklara yerleşen ilk halk olduğuna inanılan Sekellere dayanıyor. Günümüzden 15 yüzyıl önce Asya’dan Avrupa’ya göçen Sekeller,
Macarcanın Sekelce lehçesiyle konuşuyorlar. Transilvanya’nın güneydoğu ucundaki Brasov, Timpa Dağı’na bakan devasa meydanıyla Alman
şehirlerinden farksız. Üstelik Brasov’un havası artık çok daha temiz. Demirperde döneminin ağır sanayi yükünden kurtulan tarihi şehir, artık
geleceğini turizmde görüyor. Şehrin göbeğindeki Kara Kilise (Schwarzen
Kirche), 1689’daki büyük yangından bu yana kasvetli görkemini koruyor.
Transilvanya’da yaşayan Saksonlar, yüzlerce yıl boyunca kilisenin duvarlarını Osmanlıların fethettiği topraklardan gelen el yapımı şaheserlerle

donatmışlar. Öyle ki Saksonlar, kiliselerinin içini halılar, kabartmalar ve
değerli işlemelerle süslerken, etrafını da duvarlar ve gözetleme kuleleriyle çevirmeyi ihmal etmemişler. Eski Kent merkezindeki sayısız küçük
pasajda, ayakkabı tamircileri, mum imalatçılarının atölyeleri ve şapka
dükkanları dikkat çekiyor. Dört bir yanda ise kemikli elleri iğne tutan
hünerli şapka ustalarının kimi zaman neşeli, kimi zaman kederli konuşmaları yankılanıyor. Eski Kent merkezinin dışına çıkıp sanayi mahallelerine adım atarsanız Çavuşesku döneminin kasvetli yüzünü hissetmeye
başlıyorsunuz. Ancak biz doğanın çağrısına kulak verip şehrin dışına
doğru uzanıyoruz.
KIR MANZARALARI
St. Ann’in hemen yakınlarında binlerce yıl önce volkanik bir gölün kül
tabakasıyla kaplanması ile oluşmuş sığ bir bataklık yer alıyor. Sulak
alanın üzerini saran yosunlu yüzeyde yürüyüş yapmak için, ağaçların
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Drakula Şatosu olarak tanınan Bran Kalesi.

Tarihi Braşov Meydanı.

Yörede Paskalya hazırlıkları.

Geleneksel kıyafetleriyle Transilvanya kadınları.

Yerel peynirler.

şekillendirdiği alçak bir koridoru takip etmeniz yeterli. Tabii bu yürüyüş sırasında bir hayli dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü karşınıza
her an siyah gölcükler çıkabilir. “Bunlar da
ne?” dediğinizi duyar gibiyiz. Bunlar, yüzlerce
metre derindeki volkanik katmanın yeryüzüne yansımaları diyebiliriz. Hem gezme isteği
hem de şifa arayışı ziyaretçileri buraya çeken
etmenlerden. Transilvanyalıların şifayı doğada
arama güdüsü çok eskilere dayanıyor. Örneğin
kent ve kasaba merkezlerinde yakın zamana
kadar köylülere şişelenmiş şifalı su dağıtan at
arabaları görmek mümkündü. Yol kenarlarındaki çeşmelerden şifalı su doldurmak için sıraya giren insanlara rastlamak da… Akciğer, kan
dolaşımı, romatizma ve deri hastalıklarına iyi
geldiğine inanılan eski kaplıcalarda banyo ve
masaj yaptırmak geçmişte olduğu gibi bugün

de rağbet görüyor. Transilvanya’daki yerleşim
alanları tıpkı kurutulmuş kırmızıbiberler ve
yörenin zengin kaynak suları gibi çeşit çeşit.
Kimisi acı, kimisi tatlı, kimisi de gözlerini yaşartacak kadar yoğun bir tat bırakıyor üzerinizde. Ya beğeniyor ya da beğenmiyorsunuz.
Ama asla kayıtsız kalamıyorsunuz. Batıdaki
Cluj-Napoca, öğrencilerle dolup taşan sokak
kafeleri ve yaşlı kadınların çiçek sattığı kaldırımlarıyla sıcacık bir üniversite kenti. Burası,
Macarlar ile Rumenlere ayrılmış iki kilisesi,
heykelleri, pasajları, botanik bahçesi ve fotoğrafik meydanıyla çok güzel ve bir o kadar
da düzenli. Orta kesimdeki Tirgu-Meres, bir
yanıyla post-modern apartman bloklarının
gölgesindeki Asya kentlerini, diğer yanıyla
Habsburg Hanedanı’ndan miras kalmış bir
garnizonu andırıyor. Avrupa’da 13. yüzyıl-

dan 20. yüzyıl başlarına kadar hüküm süren
Habsburglar, tıpkı Osmanlılar ve Macarlar
gibi Transilvanya’yı kontrol altına almayı başarmışlardı. Güneybatıdaki Sibiu Şehri , kale
burçları, gösterişli belediye sarayı, Lutheryan
Katedrali ve dik yokuşlu dar sokaklarıyla
Hansel ve Gretel masalından fırlamış gibi…
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PASTORAL MUTLULUKLAR
Transilvanya Mimarisi’nin temelinde, kır yaşamına özgü sadelik yatıyor. Neredeyse her adımınızda küçük bir avluyu gölgeleyen yemyeşil
asmalar, eski bir bahçe kapısının eğri büğrü
basamakları, gök mavisine boyanmış duvarlar
ya da uzun bir verandaya açılan küçük bir
kepenk çıkıyor karşınıza. En büyük devlet
binasından en küçük çiftlik evine kadar bir
bütün olarak göze hitap eden yerel mimari,

20. yüzyılın en iyi Macar mimarları arasında sayılan Károly Kós’a da esin
kaynağı olmuş. Geleneksel Transilvanya mimarisinden etkilenerek yeni
bir üslup ortaya koyan ünlü mimarın eserlerine Sfântu Gheorghe Şehri
, Sepsiszentgorgy’deki Károly Kós Müzesi ve Romanya’nın daha pek çok
yerinde rastlamanız mümkün. Geçmişte doğal zenginlikleriyle pek çok
devletin iştahını kabartan Transilvanya, tarih boyunca kendisini koruma
refleksiyle yaşamış. Bu yüzden de bölgedeki kentler, kasabalar ve köyler, başı bulutlarda şatoları, eskiden kalma dehlizleri, mazgallı duvarları
ve kepenkli evleriyle yüzlerce yıllık bir soyutlanmışlığın ve yaratıcılığın
anıtları gibiler. Geleneksel Transilvanya çiftlikleri, toprak yoldan at arabalarının geçebileceği büyüklükteki kapılarla; tarla ve bahçelerden ise
ambarlarla ayrılıyor. Arazinin tam ortasında tek başına duran verandalı
çiftlik evi, elektrik tesisatına sahip olsa da suya ihtiyaç duyulunca kuyular devreye giriyor. Ahırı paylaşan atlar ve sığırlar, çamurlu zeminde eşelenip duran tavuklar, öylece gezinen ördekler ve zincirini gererek havlayan bir köpek… Akşam gelip çattığında, ellerindeki değneklerle ineklerin
peşi sıra ilerleyen kasketli çocuklar, omuzlarında tırpanlarıyla eve dönen
çiftçiler ile koyu bir sohbete dalıyorlar. Saman yüklü arabaların ağır ağır
dönen tekerlekleri gıcırdarken bahçe hayvanları ahıra kapatılıp kapılar
sürgüleniyor. Gün batımından bir saat kadar sonra pencerelerdeki son
birkaç ışık da sönünce meydan ıssızlaşıyor.

rinde ise hiçbir şey insanın içini üst üste koyulan yorganlarla yükseltilmiş yataklardan ve mutfak köşelerine yerleştirilmiş ahşap alınlıklı,
beyaz badanalı toprak ocaklardan daha iyi ısıtamaz herhalde. Transilvanyalılar için kış ciddi bir mesele. Çünkü kısa süren yazın ve bahar
aylarının aksine, yolların buz kestiği kış acımasızca bastırıyor. En sevilen mevsim ise kesinlikle güz... Transilvanya’nın en güzel zamanı olan
sonbahar, festivallerle başlayıp ilk soğuklarla birlikte sona eren uzun
ve hareketli günlere işaret ediyor. Transilvanya’da Avrupa’nın büyük
bölümünün aksine, eski usul taşra yaşamı hala geçerliliğini koruyor.
İnsanlar ata binmeyi, saman istiflemeyi ve çiftlikler kurmayı sürdürüyorlar. Székely halkı ahşap oymacılığı, çingeneler ise şapka yapımında usta yetiştirmeyi iyi biliyor. Her köyden bir nalbant, bir fırın ya da
tekerlek ustası mutlaka çıkıyor. Eskisi gibi bugün de köylerde hayat
erken başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla burunlarından buhar çıkan atların
çektiği yük arabaları çiftlik kapılarından toprak yola çıkıyor. Genç taylar da dizginlere göre hareket etmeyi öğrenmeleri için arabaların yanı
sıra koşturuluyor. Tırpanlarla tırmıkların birbirine karışan sesleri, taşlara çarpan tekerleklerin çıkardığı tıkırtılara eşlik ediyor. Ağustostan
itibaren tarlaların bir ucundan diğerine telaşsızca ilerleyerek ot biçen
erkekler, demetler haline getirip kuruttukları otları arabalara yükleyip
akşam olunca çiftliklere taşıyorlar.

GÜNEŞİ UĞURLARKEN…
Transilvanya’da sonbahar aylarında mis gibi havanın ve güzel gecelerin
keyfini çıkarmak için bahçelere kurulan sofralar gibisi yok. Ocak, masa
ve kavanozların genişçe bir tentenin altında toplanmasıyla oluşan minyatür mutfak, doyumsuz sohbetlerin mekanı oluyor. Soğuk kış gecele-

DÜNYANIN DIŞINDA
Büyük şehirlerin gürültüsünden ve karmaşasından çok uzaklarda
olmak, Transilvanya’ya çok uygun bir ruh hali. Burada dünyadan soyutlanmak, zamandan da soyutlanmak demek… Bir zamanlar Macar
soyluları, bu uçsuz bucaksız coğrafyada süvariler gibi at koşturup ihti-

Mengerler Lifestyle

55

TRANSİLVANYA
şamlı yemek odalarında Sevr porselenleriyle ziyafetler vererek zamanı
durdurmaya çalışmışlar. Romanya’nın en ünlü kahinlerinden biri sayılan gizemci Filozof Constantin Noica’nın inzivaya çekilmek için Transilvanya Dağları’nı seçmesi boşuna değil elbette. Artık bölgede nadir
görülen kahverengi ayı bile Transilvanya ormanlarının derinliklerine
sığınarak neslini sürdürüyor. Yine de Transilvanyalıları bekleyen bir
tehlike söz konusu. Genç kuşakların geleneklerini unutması...
Odorheiul Secuiesc Müzesi’nde zeytin presinden eski ahşap kapılara
kadar uzanan köy yaşamına özgü araç gereçlere asırlık antika eşyalar
eşlik ediyor. Dışarıda akıp giden hayat ise henüz müzelik durumda değil. Müze, geçmişi dondurarak yaklaşan tehlikeye karşı önlemini almış.
Bu kez tehlike imparatorlar ve ordular değil; yaprakların sarardığını
göremeyen, kuşların sesini ve kırılan ilk buzun çatırtısını duyamayan
insan…
Öyle değil mi?

Sinaia’da 19. yüzyıldan kalma bir malikane.

En iyiler için alternatif yoktur.
C-Serisi, Mengerler'de sizi bekliyor.

Sighișoara - Cluj rotasında renkli evlere rastlayabilirsiniz.
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TEKNOLOJİ

Seyahatte
''akıllı'' dönem
YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
AYTUN ÇELEBİ

Teknoloji çağında seyahatler de
değişimden payını aldı.
Artık çekmenize gerek kalmadan
sizi takip eden, elektronik cihazlarınızı
şarj eden, hatta konumunu size
haber verebilen akıllı valiz ile
her yere gitmek kolaylaşıyor.
Mobil uygulamalar ise seyahat öncesi ve
seyahat sırasında hayatı kolaylaştırıyor.

V

alizler, etrafımızdaki hızlı dönüşümden payını en son alanlardan.
Yaklaşık 50 yıldır ciddi bir yenilik ortaya çıkmadığını düşünürsek,
en ufak değişiklik bile hayatımızı rahatlatabilir. Düşünsenize, bu
alandaki en son inovasyon tekerlekler ve ayarlanabilen tutacaklardı. Fakat bugün akıllı valiz adı verilen ürünlerde çok daha fazlasını
bulmak mümkün.
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İlk olarak sırt çantalarında karşımıza çıkan telefon şarj özelliğinin yanına, robotik, mobil ve
enerji tüketimi konusundaki hızlı gelişmelerden de ilhamla, valizlerin seyahati son derece
rahatlatacak bir seviyeye gelmesine vesile oldu.
Peki, akıllı valiz tam olarak ne yapabiliyor?
Öncelikle, içerisinde tıpkı sırt çantalarında
ve dizüstü çantalarda gördüğümüz şarj bağlantıları mevcut. Böylece dizüstü bilgisayar,
telefon, tablet, hatta portatif şarj cihazlarımızı
dahi kolayca şarj edebiliyoruz. Elbette bunun
için öncelikle valizde gömülü olan bataryanın
şarj edilmesi gerekiyor. Bazı modellerdeki güneş enerjili batarya ise bu konuya pratik bir
destek sunuyor. Zira bu bataryayı sadece güneş ile şarj etmek çok uzun sürebilir, ancak
güneşli bölgelere yapılan seyahatlerde kapasitenin kolayca bitmesinin önüne geçebilir.
Seyahatin en can sıkıcı yanlarından birisi valizin kaybolması. Yanlışlıkla başkasının aldığı
ya da işlerin büyük ölçüde karışıp, bambaşka
bir yere gönderilen valizi, mobil uygulama
üzerinden takip edebilirsiniz. GPS’i olan akıllı
valiz modelleri, bu sorunu konum bildirerek
ya da telefonunuzdan belirli bir mesafeden
fazla uzaklaşınca uyarı yaparak aşıyorlar. Bu
durumda kilit de etkinleşerek hırsızlık vakalarının önüne geçebiliyor. GPS olsun olmasın,
uzaktan valizi kilitleyebilme sistemi birçok
akıllı valizde yer alıyor.
Akıllı tartılı vazlizler de çok pratik, özellikle
gittiği yerlerden çok alışveriş yapanlar için.
Ağırlığı ölçerek dijital olarak gösteriyor, böy-

lece valizinizi check in’e vermeden uçuş için
belirlenmiş ağırlık limitini aşmayacak şekilde
hazırlamış olduğunuzdan kilogram ücretini
ödemenizi önlemiş oluyor.
Valizi bir yerden bir yere götürmek için elle
çekmek ise herhalde en çok dert edilen konulardan birisi. İster uzun, aktarmalı, ister kısa
bir uçuş olsun, teknoloji buna da bir çözüm
buldu. İçerisindeki ufak bir motor ve yine mobil uygulama ve konum yardımıyla sahibini
gittiği yere kadar takip edebilen akıllı valiz,
sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık Konum, tarih ve kalış süresi girince, seyahatinize göre otomatik ihtiyaç listesi oluşturabilen
anlamına geliyor.
uygulama, hazırlık işini büyük ölçüde kolayAKILLI VALİZLER
laştırıyor.
iTranslate Voice (Ücretsiz, iOS ve Android)
Bluesmart Luggage
Cihazlarınızı altı sefere kadar şarj edebileceği- Toplam 44 dilde tercüme yapabilen uygulama,
niz iki USB yuvası ve GPS ile dijital güvenlik Türkçeyi de destekliyor. Konuşmanın yanı sıra
metinleri de tercüme ederek seslendirebilmesi
özellikleriyle ön plana çıkıyor.
harika.
Modobag
Kendini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Travis the Translator (149 dolar)
scooter özelliği ile sizi de taşıyor. 12 km/s. Eylülde satışa çıkacak olan cihaz, Türkçenin
hızına erişebilen, USB şarj ve GPS takip özel- de internetsiz kullanılabileceği toplam 80 dil
likli valiz, 8,6 kilo ağırlığında ve kabine sığa- destekliyor. Avuç içine sığan cihaz, anında
sesli tercüme işi görüyor.
biliyor.
XE Currency (Ücretsiz, Android ve iOS)
Travelmate
Yanınızda sizi izleyerek kendiliğinden hareket Yabancı bir ülkede en büyük problemlerden
eden, USB 3.0 ile cihaz şarj eden, parmak iziy- birisi de kur farkı hesabı. Bu hesap makinesi
le kilitlenen ve açılan, dijital tartısıyla ağırlık uygulaması, düzenli kur güncelliyor ve interölçen, GPS ile takip edilebilen Travelmate, netsiz de kullanılabiliyor.
TripAdvisor (Ücretsiz, Android ve iOS)
hepsi bir arada çözüm isteyenler için uygun.
Dünyanın büyük bir bölümü için bilgi ve öneri
Seyahat için 5 akıllı yardımcı
sunan uygulama, telefona indirebileceğiniz ve
internetsiz kullanılabilen haritalarıyla da gayet
PackPoint (Ücretsiz, iOS ve Android)
pratik.
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YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA EKŞİGİL

Sağlıklı ve lezzetli
bir mutfak için…
Sağlıklı beslenmenin ilk koşulu
mutfağa girmekten,
alışverişe zaman ayırmaktan
kaçınmamak.
Sürdürülebilir sağlıklı beslenme için
lezzetten taviz vermeden,
malzemeyi mümkün olduğunca
hafifletip porsiyonları ufaltarak
yiyip içmek gerekiyor.
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ağlıksız beslenme, Kuzey Amerika’nın, özellikle de ABD’nin,
dünyanın başına musallat ettiği bir illet. Değişen aile yapısının ve
günlük yaşam temposunun getirdiği hızlı yaşama/tüketme düzeni de
bu kıtadan ithal ettiğimiz yeme-içme alışkanlıklarıyla birleşince, sağlık ibremiz genç yaşlarda bile istenmeyen değerlere ulaşmaya başladı.
ABD giderek dünyaya da yayılan bu beslenme biçiminin zararlarını her
anlamda yaşamaya başlayınca, bu kez de seferberlik halinde sağlıklı
ürünlerin peşine düştü. Komşusu gibi ağır bir obezite sorunu yaşamayan Kanada’da bile tüm market rafları, sağlıklı olduğu varsayılan
ürünlerle dolu. ‘Varsayılan’ diyorum zira birçok üreticinin bu furyayı
yakalayarak malını satmaktan başka derdinin olmadığı da aşikar. Bir
yiyecek, bir paketin içine girdiyse, kendine bir ‘raf ömrü edindiyse’ artık skalanın sağlıklı tarafında kalması güç. Hele bazı ürünlerdeki hem
tuzsuz, hem şekersiz, hem yağsız hem de glütensiz olma iddiası insanı
ister istemez ‘peki bunlar yok ama, yine de lezzetli olması için kim bilir
neler var?’ diye düşündürüyor. Çok sağlıklı oldukları iddiasındaki krakerler, enerji barları vs. hep şüpheyle yaklaşılması gereken yiyecekler.
Hazır gıdalara, paketli atıştırmalıklara daha çocuk yaşta alışan Kuzey
Amerikalıların bu alışkanlıkları terk etmesi zor. Onlar genellikle çok
sağlıksız ile az sağlıksız arasında bir seçim yapıyorlar. Oysa bu konuda çok başarılı kitapların yazarı Michael Pollan’ın bir öğüdünü kulağa
küpe yapmakta fayda var: “Bir markete girdiğinizde, büyükannenizin
tanıyıp satın almayacağı hiçbir şeyi almayın.”
O kadarını beceremesek de, bir taze meyve-sebze cenneti olan ülkemizde,
eğer biraz emek vermeyi göze alırsak sadece sözde değil, özde de lezzetli
ve sağlıklı beslenebiliriz. Emek vermekten kastım, mutfağa girmekten,
alışverişe zaman ayırmaktan kaçınmamak. Malzemelerin besin değerleri
ve özellikleri hakkında kulaktan dolma değil, güvenilir uzmanlardan gelen bilgilere ulaşmaya çalışmak. En iyi lokantaya da gidilse, evde yenen
yemekler gibi kalori denetimi yapılamayacağını unutmamak. İlle ekmek

yenecekse ekşi mayadan, pilav yenecekse bulgurdan yapılanı tercih
etmek. Kahvenin üzerindeki kremadan yanındaki kurabiyeye kadar,
fabrikasyon ürünlerden uzak durup ‘yaramazlık hakkını’ hakkıyla
yapılmış ürünlerde kullanmak. Zirai ilaç denetiminin yetersiz olduğu
ülkemizde, mümkünse organik gıdalarla alışveriş yapmak ve bunu
yaparken de halden aldığı sebzeye organik etiketi koyan kurnazlara
kanmayıp, satın alınan ürünün kaynağını öğrenmek. Kısacası, iyi ve
doğru beslenmek için asgari bir çaba göstermek kaçınılmaz. Bunları
yapmadan da düşük kalorili beslenebiliriz belki, ama tükettiklerimizin ne kadar sağlıklı olduğunu bilemeyiz. Yoksa artık çocuklar bile
nelerden uzak durup neleri daha çok yiyip içmek gerektiğinin farkında. Zaten hepimiz doğruları biliyoruz bilmesine de, lezzet arayan
yanımıza yeniliyoruz. Tatsız tuzsuz yemekler yiyerek sağlığımızı kazanmaya çalıştığımızda, bir süre sonra unutamadığımız bir sevgiliye
döner gibi özlediğimiz lezzetlere geri dönüyor ve sil baştan bir çarkın içine giriyoruz. Sürdürülebilir bir sağlıklı beslenme sisteminde
lezzetten taviz vermeden, malzemeyi mümkün olduğunca hafifletip
porsiyonları ufaltarak yiyip içmek gerekiyor. Sebze, bakliyat, sağlıklı protein, tahıl ve meyvelerin başrolde olduğu bu düzende hem
sofraya mutlulukla oturup tatmin duygusuyla kalkmak, hem de baskülün ibresini yukarı fırlatmamak mümkün. Bu sayıda taze sebze
ve meyvelerle sağlıklı ve leziz yemekler yapabileceğiniz örneklere
yer veriyorum. Önümüzdeki sayıda ise sahneyi sağlıklı beslenmenin
olmazsa olmazı bakliyat ve tahıllar alacak.

Yapılışı:
Kabakları rendeleyin. Az tuzlayıp yarım saat süzgeçte bekletin ve fazla
suyunu sıkın. Bir renkli biberi ince ince kesin. Sarımsakları önce boylamasına kesip sonra ufak ufak doğrayın. Maydanozu kıyın. Bir kabın
içinde yumurtayı çırpın. Kabağı, biberi, sarımsağı ve maydanozu katın.
Baharatı ekleyin. Peyniri ufalayın. Yulaf ununu ekleyip karıştırın. Demir döküm bir tavayı kızdırın. Az zeytinyağı koyup malzemeyi kaşık
kaşık tavaya dökün. Krep yapar gibi her seferinde azar azar yağ ekleyerek bütün mücverlerin iki tarafını da kızartın. Roka, tere, nane gibi
baharlı otlarla harmanladığınız bir marul salatasıyla servis edin.

Domates Soslu Peynirli Patlıcan

Taze Sarımsaklı Mücver
Malzemesi:
2 kabak
1 renkli biber
2 sap taze sarımsak
1/2 demet maydanoz
Birer çay kaşığı kuru
dereotu, paprika ve
pul biber
150 gr keçi beyaz peyniri
4 kaşık yulaf unu
3 yumurta
Zeytinyağı

Malzemesi:
4 büyük bostan patlıcanı
1/2 limonun suyu
2 kırmızı yağ biberi
4 büyük domates
Bir çay kaşığı sirke
1 çay kaşığı şeker
2 çorba kaşığı
Tukaş acı biber sosu
9-10 sap fesleğen
1/2 çay bardağı zeytinyağı
100 gr Bergama tulumu
Yapılışı:
Patlıcanları yüksek ateşte, her bir tarafları 4-5 dakika ateşin üzerinde
kalacak şekilde közleyip bir tepside bekletin. Patlıcanlar soğuyunca soyup yıkayın ve yarım limonun suyunu sıktığınız su dolu bir kaba bırakın. Biberleri de közleyip soyun. Domatesleri robottan geçirip birer çay
kaşığı tuz, şeker ve sirkeyle, suyunu çekene kadar pişirin. Közlenmiş
biberleri, domates sosunu, 7-8 yaprak fesleğeni, acı sosu ve zeytinyağını robottan geçirin. İçine peyniri ufalayın. Patlıcanları bir kevgirde
süzün. Süzülen patlıcanları boylamasına ikiye bölüp servis tabağına
yatırın. Sosu üzerine paylaştırıp fesleğen yapraklarıyla süsleyin ve biraz yağ gezdirip servis edin.
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Yapılışı:
Kerevizlerin sert kısımlarını tamamen alın. Elma dilimler gibi dilimleyip limonlu su dolu bir kaba atın. Ayvayı soyup küp küp kesin, onu da
aynı suya atın. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp iki kaşık zeytinyağında öldürün. Ayva ve kerevizi süzerek alıp tencereye aktarın. Mandalinaların suyunu sıkın. Kesme şeker ve damak tadınıza göre tuz ekleyip
karıştırın ve kerevizlerin üzerine dökün. Ateşi kuvvetli açın. Önce bir
tabakla sonra da kapağıyla tencereyi kapatın. Kaynar kaynamaz iyice
kısın. 20 dakika sonra kereviz yaprağını ekleyip 5-10 dakika daha pişirin. Ilınsın, ılık tamamen soğumuş halinden daha güzel oluyor. Üzerine
iki kaşık zeytinyağı gezdirin. Servis tabağına aldığınızda, varsa üzerine
biraz kuru kereviz yaprağı da ufalayabilirsiniz.

Pancarlı Pırasa
Kabak Pabucaki

Kurutulmuş Portakallı Balık
Malzemesi:
1 kg temizlenmiş iskorpit veya fener balığı
2 büyük soğan
1 tatlı kaşığı tereyağı
4-5 defne yaprağı
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı pembe biber
7-8 dilim kurutulmuş portakal
1/2 portakalın suyu
1 çay kaşığı toz rezene

Malzemesi:
4 orta boy kabak
2 su bardağı ufak doğranmış karışık mantar
İkişer sap taze nane, taze soğan ve maydanoz
1/2 demet dereotu
1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
1/2 su bardağı rendelenmiş eski kaşar
2 çorba kaşığı galeta unu
2 çorba kaşığı + 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 yumurta

Yapılışı:
Geniş tabanlı çelik bir tencerede tereyağı eritin. Üzerine halka halka
kestiğiniz soğanları dizin. Defne yapraklarını ve yarım çay bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın, orta ateşte pişmeye bırakın. Bu arada balığı yıkayıp kurulayın. Bir kasede zeytinyağına pembe biberleri,
rezeneyi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bu karışıma balıkları
bulayın. Beş dakika sonra tencereyi ateşten alın, balıkları soğanların
üzerine dizin. Üzerine portakal suyunu gezdirip kurutulmuş portakalları dizin. Kapağını tekrar kapayıp ateşe koyun, dört-beş dakika pişirip
servis edin. Bu yemeği fener balığıyla yapıyorsanız, iki-üç dakika daha
fazla pişirmelisiniz.

Yapılışı:
Kabakları boylamasına ikiye bölün. Bol tuzlu, kaynar suda iki dakika haşlayıp süzün. Süzülen kabakların içini oyun. İçleri doğrayıp
yine süzülmeye bırakın. Mantarları iki çorba kaşığı zeytinyağında
soteleyin. Kabak içlerini ve ince doğranmış taze nane, maydanoz
ve taze soğanı da ekleyin. Ateşi kapatın. Ilınınca içine yumurta,
doğranmış dereotu ve beyaz peyniri ekleyin. Karabiber ekleyip harmanlayın ve elinizle her tarafına iki tatlı kaşığı zeytinyağını sürdüğünüz kabaklara doldurun. Galeta ununu kaşar peyniriyle karıştırıp
üzerine serpin, 200 derece fırında peyniri eriyip kızarana kadar
pişirin.

Malzemesi:
3 orta boy pancar
1 kg pırasa
2 kaşık esmer pirinç
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1/4 demet maydanoz
Yapılışı:
Pancarları soyup dilim dilim doğradıktan sonra iki kaşık zeytinyağında
beş dakika kavurup, tuz ve az su ekleyerek 20 dakika kadar pişirin. Pı-

rasaların sadece beyazlarını doğrayıp iki kaşık esmer pirinç, bir bardak
sıcak su, tuz ve karabizberle birlikte ekleyin. Yarım saat pişsin. Soğuduktan sonra üzerine kalan sızma zeytinyağı gezdirip ince doğranmış
maydanoz serperek servis edin.

Ayva ve Mandalinalı Kereviz

Malzemesi:
4 orta boy kereviz
1 büyük ayva
2 orta boy soğan
2 büyük mandalina
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı doğranmış
kereviz yaprağı
1/2 limonun suyu
2 kesme şeker
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Sağlıklı beslenme sağlıklı alışverişle başlar.
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MENGERLER SATIŞ VE SERVİS NOKTALARI

İS TANBUL
MARKA

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

www.mengerler.com

ÜRÜN

NOKTA

ADRES

ÜRÜN

NOKTA

Mercedes-Benz/Smart

Satış

Etiler

TELEFON

TELEFAX

Mercedes-Benz
(Sıfır km/2. El)

Satış

Davutpaşa

ADRES

TELEFON

TELEFAX

Etiler Mahallesi Ahular Sok. No:10
Beşiktaş / İstanbul

0212 484 33 00

0212 358 48 34

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

0212 484 33 00

0212 481 43 44

Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Adana

Ceyhan Yolu Üzeri 5.km
Adana

0322 346 25 00

0322 346 05 54

Mercedes-Benz

Satış
Servis

Otogar

Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat
Bayrampaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 658 10 47

Mercedes-Benz

Servis

Adana

Yeşiloba Mah. 7.Sok. No.42
Seyhan / Adana

0322 429 52 52

0322 429 33 30

Mercedes-Benz

Servis

İkitelli

Org.San.Bölg.Esenler San.Sit.4.Blok
İkitelli / İstanbul

0212 484 33 00

0212 671 11 78

Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Servis

Davutpaşa

Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Sok.
No:1 Davutpaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 28

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Servis

Davutpaşa

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

0212 484 33 00

0212 481 80 27

Alfa Romeo-Jeep

Satış

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Servis

Ataşehir

Kayışdağı Cad. No:1 Marriott Otel
Ataşehir / İstanbul

0216 573 01 01

0216 573 00 20

Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Bostancı

İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad.
No:28 Bostancı / İstanbul

0212 484 33 00

0216 601 12 00

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

ANKARA

www.mengerler.com
Satış
Servis

Ankara
Merkez

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

0312 252 70 80

Mengerler 2. El Merkezi
(Her Marka)

Satış

Ankara
Merkez

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

0312 252 70 80

0312 252 70 90

Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Servis

Ankara
Merkez

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

0312 252 70 80

0312 252 70 90

Mercedes-Benz

Satış
Servis

Ümitköy

Erler Mah. Koru Kavşağı Dumlupınar Bulv.
No:390/A-B Ümitköy / Etimesgut / Ankara

0312 227 84 44

0312 227 83 33

Satış

Ümitköy

Erler Mah. Koru Kavşağı Dumlupınar Bulv.
No:390/A-B Ümitköy / Etimesgut / Ankara

0312 227 84 44

Erler Mah. Koru Kavşağı Dumlupınar Bulv.
No:390/A-B Ümitköy / Etimesgut / Ankara

0312 227 84 44

0312 227 83 33

Ankara Lojistik Üssü Servis Bakım Ünitesi
A Blok No: 155/A Kazan / Ankara

0312 812 11 80

0312 812 11 81

Mercedes-Benz/Smart

Mercedes-Benz
2. El Satış
Mercedes-Benz/
Kaporta-Boya

Servis

Ümitköy

Mercedes-Benz

Servis

Lojistik Üssü

0312 252 70 90

0312 227 83 33

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

BURSA

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

İZMİ R
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Mercedes-Benz/Smart

Satış
Servis

Gaziemir

Mercedes-Benz
2. El Satış

Satış

Bornova

Akçay Cad. 698.Sok. No:2
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: Emel Kızılaslan 0232 274 66 66 / 301

KO CAELİ
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/Smart

Satış
Servis

Bursa

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

0224 211 74 15

0224 211 74 12

Mercedes-Benz/Smart

Hasar
Servisi

Bursa

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

0224 267 13 61

0224 267 13 60

Mercedes-Benz

Satış
Servis

Milas

Milas-İzmiryolu 5.Km 48200
Milas / Muğla

0252 513 79 30

0252 513 79 40

Mercedes-Benz

Satış
Servis

Bursa

İzmir Yolu. Ürünlü Mevkii. No:403
Nilüfer / Bursa

0224 211 31 51

0224 413 00 07

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Servis

Milas

Milas-İzmiryolu 5.Km 48200
Milas / Muğla

0252 513 79 30

0252 513 79 40

Alfa Romeo- Lancia-Jeep

Satış
Servis

Bursa

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

0224 211 74 15

0224 211 74 12

0362 256 21 00

0362 256 22 01

0346 226 17 87

0346 226 14 20

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

ÇORL U
Mercedes-Benz/Smart

İS TANBUL
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz/Smart
MengerlerLifestyle

www.mengerler.com

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

Mercedes-Benz

www.mengerler.com
Satış
Servis

MİLA S

SAMSU N

Çorlu

İstanbul Devlet Yolu Üzeri, Önerler
Kavşağı Çorlu / Tekirdağ

0282 685 48 31

S İV AS

Satış
Servis

Davutpaşa

Yılanlı Ayazma Yolu No:12
Davutpaşa / Topkapı / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 15

Servis

Davutpaşa

Davutpaşa Cad. No: 40
Davutpaşa / İstanbul

0212 484 33 00

0212 481 80 30

Satış
Servis

Samsun

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

www.mengerler.com

Mercedes-Benz

www.mengerler.com

www.mengerler.com

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

0282 685 48 41

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

Sivas

Gültepe Mah. Küçük San. Cad.
No:11 58080 Sivas

Acil Servis Telefonu: 0533 373 73 06
Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gökçe Çimen 0346 226 17 87 / 127
MengerlerLifestyle
Mengerler Lifestyle
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SAĞLIK
kusu; o sütün alınır alınmaz kaynatılması… (Annesinin, “Aaa, sütü ocakta
unuttum, yandı,” çığlığını duymamış olan var mıdır aramızda?)
Kolesterolün dert olmadığı, iyi ve kötüsü olduğunun bilinmediği; kahve
ve sigaranın sorun olmadığı, tam tersine, sorunların bir kahve ve sigara
içimi zamanda halledildiği yıllardan bahsediyorum. Sofralarda aynı anda
börek, pilav, çorba, et, sebze yemeği, meyve, komposto veya muhallebi
olması olağandı, keza yemek sonrasında çay içilmesi, gecenin ilerleyen
saatlerinde kışın patlamış mısır, yazın dondurma yenmesi de… Sağlığımız için korkutucu olan iki şey vardı: amansız hastalık ve ince hastalık…
Sonra sağlıklı yaşam diye bir şey çıktı günün birinde… Pilates, jogging,
aerobik gibi kelimelerle tanıştık. Sağlıklı beslenme o kadar çok konuşulmaya başlandı ki, hani neredeyse bazı şeyleri yemek suçluluk duygusuyla atbaşı seyreder oldu. Yemek dendiğinde akla gelen ilk kelime diyet
oluyor artık; o kadar da çok çeşidi var ki… Çok bilinen Dukan, Atkins,
İsveç, Pritikin diyetlerini geçin, artık kan grubuna göre, doğum tarihine
göre, yükselen burcuna göre diyetler bile var. Kimileri belli diyetlerin
kanseri bile iyi ettiklerini savlıyor. Ve diyette gelinen son nokta: detoks…

PROF. DR. AHMET ERÖZENCİ
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI
BÖLÜM BAŞKANI
Çocukluklarını 1950’li, 60’lı yıllarda yaşayanlar; yani şimdi 60-70 yaş
diliminde olanlar… Bırakın AVM’leri, televizyonu; faks denilen haberleşme aracının James Bond veya bilim kurgu filmlerde görüldüğü zamanları
soluyanlar… O günlerde biri çıkıp günün birinde internet, sonrasında da
cep telefonu denilen iletişim araçları icat edilecek, yolda, vapurda, arabanızda istediğiniz kişiyle anında konuşacaksınız, dünyanın bilgisi bir
tuşa basmanızla bilgisayar denilen aletin ekranında karşınızda olacak
deseydi, deli muamelesi görürdü herhalde…
Eminim anılarınız arasında sokakta oynadığınız yakar top, saklambaç,
körebe, misket oyunlarının; yoldan geçen ayı oynatıcılarının yanı sıra çok
oturduğunuz yere uzakta olmayan tarlasında yetiştirdiği meyveleri, sebzeleri taze, hormonsuz, kendine has kokularıyla bir atın çektiği arabada
satan “manav” vardır. Düşünürseniz, babanızla gittiğiniz, dükkanına girdiğinizde size isminizle hitap eden, kapısında iplere dizilmiş boncuklardan yapılmış sineklik olan güvenilir kasabı da anımsayabilirsiniz. Benim
gibi denize yakın bir semtte oturuyor idiyseniz, balıklarınızı hemen her
günbatımında kıyıya dönen balıkçıların kayıklarındaki kovalardan, seçerek, henüz oynarlarken aldığınız da hatıralarınızın arasında olmalı…
Geçmişinizdeki başka renkleri de sunayım sizlere: yoğurtçunun ufak
küreğiyle kestiği yoğurdun hiç akmaması, kaymağın beyazlığı, sütün ko66
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Detoks, vücudun ihtiyacı olmayan ve vücutta deformasyona neden olan
toksinlerin ve yabancı maddelerin vücuttan atılması anlamına geliyor.
Detoks yapmak için de sudan tutun da, değişik meyveleri, sebzeleri, çiğ
halinde eziciden geçirip belli sürelerle bunları içmek, bu sürede de belli
şeyleri yememek gerekiyor(muş). Bunun sonucunda vücudumuz o toksinlerden arınacak(mış).
Kalben katılıyorum. Arınmaya gerçekten ihtiyacımız var; hele hele bugünlerde, aydınlanma çağından 3 asır sonra… Ve bunun için de yeni bir
detoks programı geliştirdim, uygulaması da çok basit, alete falan gerek
yok: beyin/zihin/düşünce/ruh detoksu…
Biri hakkında kötü düşünüldüğünde, yalan söylendiğinde, yapılan haksızlıklara karşı çıkılmadığında beş kilo alınacağı ve bunların hiçbir diyetle verilemeyeceği bilinse eminim bu edimler yapılmadan önce herkes
bir değil on bir kez düşünürdü. Gelin bir gününüzü olumsuz hiçbir şey
düşünmeden, kimseyi eleştirmeden, sadece gülümseyerek, kendinize
gülümsetici nedenler yaratarak geçirin. Bir başka gün korkuyu atın
kafanızdan, düşündüklerinizi karşınızdakine eleştirel olmadan yapıcı
bir şekilde söylemeyi deneyin. Diğer bir gün “kim ne söylerse söylesin,
sözünü kesmeden dinleyeceğim” deyin. Veya bir gün, aklınıza, mantığınıza ters gelen şeyleri kabullenip ikilemde kalacağınıza, “neden/nasıl?”
sorusunu sorun.

Her zeminde en iyisi.
SUV ailesi, Mengerler'de sizi bekliyor.

Veya benim gibi, senede bir hafta, İnternet'inizi ve cep telefonunuzu kapatın, kitap okuyun, yürüyüş yapın, mesajlaşmak yerine arkadaşlarınızla
buluşun ve konuşun.
İnanın zor değil; hatırlarsanız, çocukluğumuzda bunlar yoktu ve kimse
bize sağlıksız olduğumuzu söylemiyordu…
Sağlıklı günler dileklerimle…
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Aklı sür, performansı hisset.
Mercedes-Benz Yeni S-Serisi.
Mengerler'de sizi bekliyor.
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