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Gezginin
Yapılacaklar
Listesi
Tüm dünyadan gezginlerin hayallerini
süsleyen destinasyonlar, hayatta
bir kere yaşanacak deneyimler…
Lapland’de Kuzey Işıkları’nın izini
sürmekten Antarktika’nın vahşi
doğasını keşfetmeye gönülleri çelen
seyahat planları.

Tablolarda
Saklı Sırlar
Dünyaca ünlü ressamların, tarihe
mal olmuş sanat eserlerinde
renklerin ve figürlerin arasına
sakladıkları sırları keşfetmeye ne
dersiniz?

05
Evinize Yeni Bir
Dokunuş
Klasik, modern, fütüristik, vintage…
Yeni yılda değişime evinizden
başlamak istiyorsanız İstanbul’un
en iyi dekorasyon mağazalarına ve
butiklerine göz atın.

A

K

ate Moss,
ikonik stilini
Equipment
ile birlikte
hazırladığı
koleksiyona yansıttı.
Koleksiyonun en can
alıcı parçaları rahat
kesimli kaşmir kazaklar.
Bu yumuşacık kazakları
Moss’un tarzının en
önemli alameti olan skinny
kot pantalonlarla giymek
en iyisi.
www.equipmentfr.com

2017

nya Hindmarch’ın en sevilen çanta modellerinden
biri olan Ephson, markanın Sonbahar/Kış
koleksiyonunun esprili tarzından payına düşeni
aldı. Çantanın sade silüeti, geçmişin 8-bit
grafiklerine gönderme yapan ‘Space Invaders’
motifiyle renklendi, neşelendi. www.anyahindmarch.com

hedi y e rehberi

Anya HIndmarch Ephson

Kate Moss
for Equipment

Fornasetti ‘L’Eclaireuse’

Assouline
‘Luxury
CollectionRoom With
a View’

A

ssouline yeni kitabıyla
ilham verici bir dünya
turuna çağırıyor. ‘Room
With a View’ The Luxury
Collection’a ait otellerin
en güzel manzaralı odalarının havasını
solumak için eşsiz bir kitap… Kitapta
Valentino marka elçisi Carlos Souze,
Margherita Missoni gibi isimlerin
gözde oda manzaraları ve seyahat
deneyimleri de var.
www.assouline.com
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Ü

nlü İtalyan ressam, heykeltıraş
Piero Fornasetti`nin opera
sanatçısı ve ilham perisi Lina
Cavalieri`nin yüzünü resmettiği
seramik kaplamalı mumlar çok
popüler. Bitkisel balmumundan üretilen kokulu
mum, tam 60 saat yanıyor. Mum bittiğinde
seramiği vazo ya da dekoratif bir obje olarak
kullanmadan olmaz. www.fornasetti.com

ChrIstIan LouboutIn Beauty ‘MexIcatchy’

C

hristian Louboutin Beauty’nin Mexicatchy isimli ruju kusursuz kırmızıyı
arayanların varış noktası olmaya aday. Kolay sürülen, kremsi yapısıyla
beğeni toplayan rujun ambalajı ayrıca gönül çeliyor. Art Deco esintilerini
Ortadoğu’ya özgü bir estetikle birleştiren altın rengi tasarımı, bir kolye gibi
boyna asmak mümkün. christianlouboutin.com

Dünyaca ünlü
ressamların, tarihe mal
olmuş sanat eserlerinde
renklerin ve figürlerin
arasına sakladıkları sırları
keşfetmeye ne dersiniz?

Tablolarda

O’Art

Sakl ı Sı r lar
MONA LISA-LEONARDO DA VINCI
Sanat tarihinin en ünlü, en çok konuşulan,
en çok ziyaret edilen, hakkında en çok yazıp
çizilen tablosu kuşkusuz İtalyan rönesansının
başyapıtı Mona Lisa. Leonardo da Vinci’nin
efsanevi eseri, yaratıcısının hayatı gibi pek
çok sırla dolu. Mona Lisa’nın kim olduğuna
dair spekülasyonlar sürerken İtalya Kültürel
Miras Komitesi Başkanı Silvano Vincetti, bu
esrarengiz kadının gözbebeklerinde bazı harflerin
gizlendiğini keşfetti. Mona Lisa’nın sağ gözünde
L ve V, sol gözünde ise C,E ve B harfleri gizli.
Ayrıca kadının arkasında yer alan köprünün
kemerinde de 72 yazıyor. Uzmanlar bu harf
ve rakamların şifrelerle arası çok iyi olan Da
Vinci tarafından bilinçli yerleştirildiği konusunda
hemfikir olsalar da ne anlama geldiklerini henüz
açıklayamıyorlar. Teoristlerin bir diğer iddiasına
göre, Mona Lisa hamile ya da yeni doğum
yapmış! Bunu da modelin ellerini karnının hemen
üstünde birleştirmesinden ve o zamanlar hamile
kadınların kullandığı tülle omuzlarını örtmesinden
yola çıkarak söylüyorlar.
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CAFÉ TERRACE AT NIGHT

THE CREATION OF ADAM

VIEW OF SCHEVENINGEN SANDS

THE ARNOLFINI PORTRAIT

THE OLD GUITARIST

THE CREATION OF ADAM-MICHELANGELO
Michelangelo imzalı ‘The Creation of Adam’ dünyanın en ikonik ve
en etkileyici sanat eserlerinden biri. Vatikan’daki Sistine Şapeli’nin
duvarında yer alan nefes kesici duvar resminin beyin anatomisine dair
çeşitli göndermelerde bulunduğu söyleniyor. Amerikalı nöroanatomi
uzmanları, eserin sağ tarafında Tanrı figürünün yer aldığı bölümün
beynin anatomik yapısını resmettiğini savunuyorlar. Onlara göre,
bu eserde vertebral damardan beyinciğe, optik sinirlerden hipofiz
bezine beynin pek çok bileşenini görmek mümkün. Michelangelo’nun
hobi olarak otopsilere girdiğini ve anatomi konusundaki yetkinliğini
düşününce bu sav hiç de mantıksız gelmiyor.
THE ARNOLFINI PORTRAIT- JAN VAN EYCK
Jan van Eyck’in 1434 tarihli tablosu The Arnolfini Portrait, bugün
Londra’daki National Gallery’de sergilenen en ünlü eserlerden biri.
Tablo, Toskanalı tüccar Giovanni di Nicolao Arnolfini ve eşi Giovanna
Cenami‘nin evlilik gününü resmediyor. İnce ince işlenmiş figürlerinde
pek çok gizli mesajı barındırdığı düşünülen tablonun en ilginç
detaylarından biri karşı duvarda asılı olan ve sahneyi tabloya bakanlara
geri yansıtan yuvarlak ayna. Büyüteçle, dikkatlice bakıldığında bu
aynanın yansımasında karı-koca dışında iki farklı insan figürü daha
görmek mümkün. Bu figürlerden kollarını yukarı kaldırmış olanın
Eyck’ın kendisi olduğu düşünülüyor.
THE OLD GUITARIST-PABLO PICASSO
Picasso’nun Mavi Periyot döneminde, yani 1901-1904 yılları
arasında sanatçı maddi açıdan sıkıntıdaydı. Bu yüzden Picasso resim
malzemelerini tekrar tekrar kullanmak zorunda kalıyordu. En ikonik
tablolarından The Old Guitarist de bu dönemin eseri. Tabloya dikkatli
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bakıldığında başka bir eserin üstünün boyandığı anlaşılıyor. Özellikle
gitaristin boyun kısmında bir kadın figürünün konturları görülüyor.
The Art Institute of Chicago’da sergilenen eser, kızılötesi tarama
ve X-Ray görüntüleme yöntemleriyle de incelendi ve alt katmanda
bebeğini emziren çıplak bir kadının portresi olduğu doğrulandı.
VIEW OF SCHEVENINGEN SANDS-HENDRICK VAN
ANTHONISSEN
Hollandalı ressam Hendrick van Anthonissen’in Scheveningen
sahilini resmettiği tablosu Fitzwilliam Müzesi’ne bağışlandı. Tablo
sergilenmeden önce restorasyon gerekiyordu. Restorasyondan
sorumlu öğrenci, tablodaki insan figürlerinden oluşan kalabalığın
görünürde bir sebep yokken denizden uzakta durduğunu fark etti.
Detaylı bir dokunuş sonrası tabloda kıyıya vurmuş devasa bir balina
figürü belirdi. Balina figürünün resmi daha sevimli hale getirmek ve
satılma ihtimalini artırmak için kapatıldığı tahmin ediliyor.
CAFÉ TERRACE AT NIGHT-VINCENT VAN GOGH
Vincent Van Gogh’un en ünlü eserlerinden biri Café Terrace at
Night. İsminin de ele verdiği gibi, tabloya baktığınızda ilk aklınızdan
geçen bir kafenin gece saatlerinde görünümü. Arnavut kaldırımlı
bir sokak, kaldırımda masalar, masalarda oturan insanlar ressamın
o dönem yaşadığı Fransa’nın Arles şehrinden gerçek bir yansıma.
Araştırmacı Jared Baxter ise bu tablonun görünenden fazlasını
anlattığını söylüyor. Baxter, Van Gogh’un Vinci’nin ünlü eseri The
Last Supper’a gönderme yaptığını iddia ediyor. Tablodaki gözle
seçilebilir 12 kişinin ortasındaki merkezi figür, uzun saçları ve beyaz
elbisesiyle Hz. İsa’yı hatırlatıyor. Arkadaki haç figürü de bu iddiayı
güçlendiriyor.

O’ tasarım-mimari

Klasik, modern,
fütüristik,
vintage… Yeni
yılda değişime
evinizden
başlamak
istiyorsanız
İstanbul’un en
iyi dekorasyon
mağazalarına
ve butiklerine
göz atın.

EviYeniniBizreDokunuş

Modern
dokunuş için…

CRATE AND BARREL
Crate and Barrel’ın hikayesi 1962’de Amerika’da
başladı. 2008’den itibaren dünyaya açılmaya
başlayan marka Türkiye’deki ilk mağazasını 2014’te
Zorlu Center’da açtı. Tasarım konusunda çıtayı epey
yükselten Crate and Barrel her sezon koleksiyonunu
yeniliyor. Mobilya, ev aksesuarları ve dekoratif
objelerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunan Crate
and Barrel’ın sofra koleksiyonlarına özellikle bakmak
gerek. Hem şık hem işlevsel tasarımlarıyla mutfağınıza
ve yemek masanıza renk katacağı garanti.
www.crateandbarrel.com.tr

CRATE AND BARREL

Zamansız
seçenekler için…

DANK!
Dank! “tasarımı seven, değerini bilen ve tarzı
olanların yeri.” İstinye Carrefour’un otoparkında
hizmet veren Dank! iç mimarlık projelerinin yanı sıra
mobilya ve obje satışı yapan bir tasarım stüdyosu.
Burada 1960’lara, 1970’lere özgü zamansız,
modernist modellerle beraber ünlü tasarımcıların yeni
koleksiyonlarından örnekler de bulmak mümkün.
Sıfır ürünlerin yanı sıra ikinci el satışı da var. Ayrıca
müşterilerin taleplerine özel mobilya ve obje tasarımı
da yapıyorlar. www.dank-design.com.

DANK!

CRATE AND BARREL
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Bank’O Card
Axess ile
Ev Tekstili sektöründe
üye işyerlerinden
yapacağınız 100 TL ve
üzeri vade farksız
2-8 taksitli
işlemlerde
+4 taksit
fırsatını
kaçırmayın!
Detaylı bilgi
bankocard.com.tr

Tasarıma
doymak
için…
DISEÑO
Diseño, Addresistanbul’daki mağazasıyla
dekorasyon tutkunlarına Foscarini, Hay,
Normann Copenhagen, Functionals,
Modernica, Moroso, Muna Home,
Tom Dixon gibi dünyaca ünlü tasarım
markalarının ürünlerini getiriyor. Tasarıma
zaafınız varsa, modern çizgilerden
hoşlanıyorsanız, eviniz kopyala-yapıştır
bir görünüme sahip olmasın istiyorsanız
mutlaka yolunuzu Diseño’ya düşürün.
www.diseno.info.tr

DISEÑO

“O tasarım” için…

DERİN DESIGN
Evinizi zevkinize göre döşediniz, ama bir şey eksik. Ona başka hiçbir yerde olmayan bir hava
katacak, tarzınızı yansıtacak tek bir obje ya da mobilyayla son noktayı koymak istiyorsunuz. O
zaman istikamet Derin Design. Sarıyer ailesinin tasarım konusundaki genetik üstünlüğü ortada.
Derin Sarıyer’in yurt dışından bol ödüllü tasarımlarından bir parça seçerek dekorasyon konusunu
kapatabilirsiniz. www.derindesign.com

Hayalinizdeki
aydınlatma tasarımı için…
DISEÑO
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HAAZ
Tasarım aleminin en havalı, en başarılı markalarını bulabildiğimiz yer HAAZ. Dünya devi tasarımcıların
en yeni koleksiyonlarını Teşvikiye’deki HAAZ mağazasında aynı çatı altında bulmak mümkün.
HAAZ’da mobilyadan dekoratif objelere pek çok ürün var, aydınlatma tasarımları ürün yelpazesinde
ayrı bir yer tutuyor. Tom Dixon, Frostier, Foscarini, Pedralli ve Delightfull’un aydınlatma koleksiyonları
arasında evinizin tarzına seviye atlatacak bir tasarım bulabilirsiniz. www.haaz.info

THANX CO.

HAAZ

Özgün bir
tarz için…
HİÇ CONTEMPORARY CRAFTS
Hiç Contemporary Crafts’a adım attığınız andan
itibaren gördüğünüz her parçayı evinize götürmek
istemeniz normal. Hiç’in kurucusu Emel Güntaş,
yalın ama etkileyici zevkiyle her bir objeyi özenle
seçmiş. Tasarımların çoğunluğu yerli tasarımcıların
ve sanatçıların üretimi. Türkiye’nin her yerinden
zanaatkarların ürünlerine de rastlamak mümkün
Hiç’te. Estetik yönü ağır basan aydınlatma
aksesuarları, alışılmışın dışında mobilyalar, eski ya da
yeni halı, bakır, demir, ahşap aksesuarlar arıyorsanız,
Hiç’i görmeden karar vermeyin. www.hiccrafts.com

HİÇ CONTEMPORARY CRAFTS

Çarpıcı
detaylar için…
LAYLA DEKORASYON
Layla Dekorasyon, İstanbul’un en köklü dekorasyon
mağazalarından. Mobilya ve aksesuarların yanı sıra
kumaş, perde ve duvar kağıdı satılıyor Layla’da. İpek,
koton ve keten kumaşlar kendi üretimleri. Sofistike
bir tarzdan hoşlanıyorsanız ve evinizi farklı kılacak
detaylara özen gösteriyorsanız Layla’ya mutlaka
yolunuzu düşürün. Layla’nın tarzını ve sunduklarını
mağazaya gitmeden daha yakından görmek
isterseniz Instagram hesabını takibe alabilisiniz.
www.layladekorasyon.com

Biraz
eğlenmek için…

DERİN DESIGN

THANX CO.
Thanx Co. bir dekorasyon ve iç mimari firması.
Büyük ve küçük ölçekli iç mimari projeleri uzmanlık
alanları. Mağazalarında ise farklı markalardan mobilya,
aksesuar ve ev tekstili ürünleri sunuyorlar. Tarz
konusunda seçenek bolluğu söz konusu. Tasarımların
pek çoğu renkli, esprili, eğlenceli çizgide.
www.thanxdecor.com
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Bank’O Card
Axess ile
Giyim ve Ayakkabı
sektörlerinde geçerli
olan +3 taksit fırsatını
kaçırmayın!

Detaylı bilgi
bankocard.com.tr

O’ moda

Moda
takipçilerinin
mutlaka takip
etmesi gereken
Instagram
hesapları, yeni
nesil stil ikonları,
modanın
olmazsa olmazı
blogger’lar…
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‘da
Stil Avı
@alexachung
İngiliz model ve televizyon sunucusu Alexa Chung, moda gündeminin en üretken
isimlerinden. Mullbery’den Superga’ya, Marks&Spencer’dan L’Oreal’e farklı
segmentlerde markalarla yaptıkları işbirlikleriyle her daim manşetlerde. Kendine
özgü tarzının seveni çok. Instagram’da 2,5 milyonu aşkın takipçisi var Chung’ın
tarzının erkeksi bir yanı var, o sayede şık ve seksi elbiselerin yanı sıra kot-kazak
kombinleri de görmek mümkün. Stil sahibi, ünlü arkadaşlarıyla birlikte olduğu
kareler de ilham verici. Chung’ı takip etmek için bir neden daha var, o da üstün
mizah yeteneği.

@sarahrutson
Net-a-Porter’ın Global Satın Alma departmanının başındaki isim Sarah
Rutson. Lüks moda ve alışveriş devinin başarısında onun payı çok büyük.
İşkolik ve moda tutkunu Rutson’dan gündemi, sezon trendlerini takip etmek
büyük ayrıcalık. Giydiği her parçaya seksapel katabilmesi onun özel yeteneği.
Rutson’un Instagram akışında defile fotoğraflarına, dumanı üstünde tasarımlara,
moda endüstrisinin dev isimleriyle akşam yemeklerinde çekilmiş karelere
rastlayabilirsiniz. Yeni yetenekleri keşfetmekte de onun üzerine yok. Kısacası
herkesten bir adım önde olmak istiyorsanız gerekli tüyolar Sarah Rutson’un
Instagram paylaşımlarında gizli.

@evachen212
Eva Chen, Lucky dergisinin eski editörü, şu an ise Instagram’ın
moda işbirliklerinden sorumlu. Instagram’da onun peşine takılmak
için birden çok neden var. Bunlardan en önemlisi Chen’in pek
çok kadın gibi ayakkabı ve çanta delisi olması. Bir otomobilin arka
koltuğunda uzanırken verdiği pozlarda, asla bir arada olamazmış gibi
gelen sıra dışı çanta ve ayakkabı kombinleriyle tanınıyor. Güzellikbakım ürünlerine dair önerileri de takip edilesi. Özellikle manikür
trendleri konusunda söyleyecek çok sözü var Chen’in.

@gigihadid
Amerikalı süpermodel Gigi Hadid’in adını her gün birkaç kere
duymadan rahat edemiyoruz. Hadid’in ışıltılı yaşantısını ve ilham
verici moda tercihlerini takip etmek için en ideal ortam Instagram.
Hadid’in Instagram’da 26 milyona yakın takipçisi var. Şu sıralar
moda dünyasının tartışmasız en popüler modeli olduğu için
defilelerden çekimlere koşturan Hadid’in Instagram paylaşımlarından
çoğunu yüzü olduğu kampanyaların çekimlerinden, kırmızı halıdan
kareler oluşturuyor. Tabii, en yakın arkadaşı Kendall Jenner’la
beraber poz verdikleri selfie’leri de anmadan olmaz.

@manrepeller @leandramedine
Moda blogger’ı furyasının en başarılı isimlerinden biri Leandra
Medine. Man Repeller isimli bloguyla ve uçuk kaçık tarzıyla dünya
çapında haklı bir ün edinen Medine, Instagram’da iki farklı hesabı ve
1,6 milyon takipçisiyle moda konusunda kendi çapında bir otorite.
Hemen hemen her gün sokaktan ilham verici kombinler paylaşan
Medine’nin Instagram akışı tam bir renk cümbüşü. Modayı çok
ciddiye alsa da Medine’nin paylaşımlarında mizah hiç eksik olmuyor.
Instagram’ın en popüler etiketlerinden #armparty de onun icadı.

@therealgracecoddington
Vogue’un yaratıcı yönetmeni ve Tiffany&Co’nun yaratıcı ortağı Grace
Coddington tüm zamanların en etkileyici stil ikonlarından. Ama
Coddington’ın Instagram paylaşımlarında stil önerileri ya da son
moda tasarımlar bulmayı beklemeyin. Coddington, daha çok kendi
çizdiği illüstrasyonları ve ünlülerle veya tasarımcılarla beraber poz
verdiği selfie’leri paylaşıyor Instagram hesabında. Bir de kedileri Bart
ve Pumpkin’i…

@olivier_rousteing
Balmain’in yaratıcı yönetmeni Olivier Rousteing, 4.1 milyon
Instagram takipçisiyle kadın-erkek her moda severin
takipe alması gereken isimlerden. Rousteing’in paylaşımları
arasında markasının yeni kampanyaları, defilelerden kareler,
süpermodellerle ve ünlü arkadaşlarıyla çekilen selfie’ler göze
çarpıyor. En çok da kendisinin havalı pozlarını paylaşıyor.
Rousteing’in Instagram evreninde özenle seçilmiş görseller
sayesinde kaliteli bir moda dergisinin seçkinliği var.

@mariotestino
Perulu moda ve portre fotoğrafçısı Mario Testino, kendi
alanının en başarılı isimlerinden. Vogue, Vanity Fair gibi
dergilere yaptığı çekimlerle, Gucci’den Chanel’e, Burberry’den
Versace’ye moda devleri için imza attığı kampanyalarla
ünlenen Testino’nun Instagram hesabı başarılı kariyerinin
iddialı bir yansıması. Testino, kendine özgü stiliyle 2.7 milyon
takipçisine görsel bir ziyafet sunuyor. Defile kulislerinde
modelleri üstlerinde sadece havlularıyla fotoğrafladığı ve
#TowelSeries etiketiyle gelenekselleştirdiği fotoğraflar için bile
Testino’yu takip etmeye değer.

@oliviapalermo
Amerikalı model ve stil ikonu Olivia Palermo, Instagram
aracılığıyla günde bir doz moda ilhamı almak isteyenler için
ideal isim. Palermo’nun çok temiz, çarpıcı ve rahatlıkla farklı
zevklere adapte edilebilir bir tarzı var. Öyle olmasa 4.3 milyon
kişi peşine takılmazdı. Ünlü markalarla yaptıkları işbirlikleri,
renkli sosyal hayatından ve seyahatlerinden özel anlar
Palermo’nun Instagram paylaşımları arasında sıkça rastlanan
kareler. Scott Schuman

@thesartoralist
The Sartorialist isimli blogun kurucusu Scott Schuman, sokak
modasının nabzını tutmak isteyenler için Instagram’daki en iyi
isim. Hem erkeklerin hem de kadınların kapsama alanına giren
paylaşımlarıyla bir milyona yakın takipçiyi peşinden sürükleyen
Schuman, kendi hayatına dair paylaşımlara da ara ara yer
veriyor.
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Gezgi n i n

O’ seyahat

Yapı l a cakla r Li s tesi
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Tüm dünyadan
gezginlerin hayallerini
süsleyen destinasyonlar,
hayatta bir kere
yaşanacak deneyimler…
Laponya’da Kuzey
Işıkları’nın izini sürmekten
Antarktika’nın vahşi
doğasını keşfetmeye
gönülleri çelen seyahat
planları.

YENI YILI TIMES MEYDANI’NDA
KARŞILAMAK
New York yılın her mevsimi gezginlerin radarında olsa da
Times Meydanı’ndaki kutlamaların ışıltısı her yıl binlerce turisti
Büyük Elma’ya çekiyor. New York’ta 1907’den beri Times
Meydanı yeni yıl kutlamalarının adresi. 31 Aralık günü, öğleden
sonra Times Meydanı kalabalıklaşmaya başlıyor. Henüz
akşam olmadan meydanda adım atacak yer kalmıyor. Ünlü
yıldızların konserleri ve ışık gösterileri eşliğinde kutlamalar
sürerken, gece yarısına bir dakika kala LED ve kristallerle kaplı
‘New Year’s Ball’ isimli geometrik küre gökyüzünde görülüyor.
Küre meydana doğru inişe geçtiğinde konfeti yağmuru
başlıyor. Times Meydanı’nda yeni yıl kutlamak özel bir
deneyim olsa da dondurucu soğukta kalabalığa kapılıp gitme
fikri herkese hoş gelmeyebilir. Hem bu coşkuya ortak olmak
hem de konforundan vazgeçmek istemeyenlerin imdadına
Times Meydanı manzaralı oteller ve restoranlar yetişiyor.
Times Meydanı’nın tam merkezindeki R Lounge, geceye özel
bir menü ve meydanın tüm coşkusunu anbean yaşamanızı
sağlayan müthiş bir manzara sunuyor.

LAPONYA’DA KUZEY IŞIKLARI’NI İZLEMEK

MACHU PICCHU’DA
İNKALARIN İZİNİ SÜRMEK
Peru’da And Dağları’nın zirvelerinde kurulu Machu
Picchu, tartışmasız yeryüzündeki en etkileyici
yerlerden biri. ‘İnkaların Kayıp Şehri’ olarak da
bilinen Machu Picchu, 1911’de Amerikan arkeolog
Hiram Bingham’ın yerlilerin öncülüğündeki keşfinin
ardından tüm dünya gezginlerinin aşık olduğu bir
rota oldu. Sarp ve çok zor ulaşılan bir zirvede kurulu
Machu Picchu, bu sayede İspanyol istilasından
kurtulmakla kalmamış, 20. yüzyıla kadar saklı kalmış.
Araştırmacılar buranın İnka uygarlığının elitlerinin
yaşadığı bir yerleşim olduğunu düşünüyorlar.
Harçsız birleştirilen, cilalı taş duvarlarıyla ve taraçalı
yerleşimiyle klasik İnka stili mimarine sahip Machu
Picchu’daki taşların nasıl taşındığı ve birleştirildiği
büyük gizem. Şehrin en önemli 3 yapısı Inti Watana,
Güneş Tapınağı ve Üç Camlı Oda. Yerel dilde
‘güneşi bağlamak’ anlamına gelen Inti Watana,
taştan yapılan devasa bir güneş saati. İnkalar, bu taş
sayesinde güneşi yıl boyunca yörüngede tuttuklarına
inanıyorlarmış. Cusco ya da Aguas Calientes
üzerinden ulaşılabilen Machu Picchu’ya gitmek için
ideal zaman Peru’nun kuru sezonu olan mayıs-ekim
ayları arası. Bingham’ın Machu Pichhu çevresinden
toplayarak ABD’ye götürdüğü kalıntılar, 2012 yılında
Peru’ya iade edildi. Bu kalıntıları Cusco’daki La Casa
Concha Müzesi’nde görmek mümkün.

Laponya’nın Finlandiya sınırları içerisinde kalan bölgesinde kış aylarında günler çok kısa ve
yapacak çok şey var. Tabii ki tüm yapılacaklar arasında en heyecan verici olan Kuzey Işıkları’nı
izlemek. Laponya’nın kuzeyinde eylülden marta kadar havanın açık olduğu tüm gecelerde
Kuzey Işıkları’nın büyüsüne tanık olmak mümkün. Kuzey Işıkları’nı izlemek için Laponya’nın
gayrıresmi başkenti Rovaniemi’yi ya da sevimli kasaba havasına rağmen şık tesislere sahip
Saariselkä’yı mesken edinebilirsiniz. Kalan zamanda Ren geyiği safarisine katılabilir, ‘toboggan’
ismi verilen kızaklarla adrenalin dolu parkurları keşfedebilirsiniz. Adrenalin demişken Porsche,
Subaru gibi otomobillerle buzda sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için özel turlar var.
Rovaniemi’ye 2,5 saatlik sürüş mesafesinde yer alan ve 43 pistiyle ülkenin en büyük kayak
merkezi olan Levi’nin eşsiz manzaralı pistlerinde kayak sezonu ekimden mayısa dek sürüyor.
Levi’ye 45 kilometre uzaklıktaki Kittila’da, her yıl 20 milyon kilo kar ve 350 bin kilo doğal
buzla buzdan bir köy kuruluyor. Biraz da şehir havası solumak isterseniz ünlü Fin mimar Alvar
Aalto’nun Rovaniemi’deki başyapıtlarını görmek için de mutlaka zaman ayırın. Bölgenin yerel
halkı Sami’lerin sade ve etkileyici yaşantısını daha yakından tanımak isterseniz Inari’deki Siida
müzesini gezebilir, çeşitli atölyelere katılabilirsiniz.

Bank’O Atlas
Alın,Uçun!
Alışverişlerinizden
biriktireceğiniz
millerinizi Atlasglobal’in
tüm yurt içi ve yurt dışı
uçuşlarında
kullanabilirsiniz.
Detaylı bilgi
bankocard.com.tr

OCAK 2017 11

AFRİKA’NIN VAHŞİ
DOĞASIYLA
BULUŞMAK
Seyahati ve vahşi doğayı seven her
gezginin hayallerinden biridir Afrika’da
safariye çıkmak. Hem macera dolu,
hem de doğaya doyulacak bir safari
için yaklaşık bir hafta ayırmak yeterli.
Üstelik safari çocuklarla seyahat
edenler için de ailenin tüm bireylerinin
zevk alabileceği, harika bir deneyim.
Geniş düzlüklerin ortasındaki lüks
çadır kamplarında, beş yıldızlı bir
otelden bekleyeceğiniz her türlü
ayrıcalık emrinize amade. Söz konusu
safari olduğunda, tüm dünyayı kendi
başına gezmiş bir gezgin bile olsanız
bir uzmana başvurmanızda fayda var.
Ağustos-ekim arası Afrika’ya seyahat
için en iyi zaman, safari için büyük
göçün olduğu, yani vahşi hayvanların
Serengeti’den Masai Mara’ya akın ettiği
temmuz-eylül arası ideal. Botswana’da
Okavango Deltası, Kalahari Çölü,
Chobe Nehri, Kenya’da Masai Mara,
Samburu, Tsavo, Amboseli, Laikipia
milli parkları ve rezervleri, Namibya’da
Etosha ve Skeleton Coast milli parkları,
Güney Afrika’da Addo Elephant ve
Kruger milli parkları, Phinda Rezervi,
Tanzanya’da Ngorongoro Krateri,
Selous, Serengeti ve Tarangire milli
parkları safari için en çok tercih edilen
destinasyonlar.

ANTARKTİKA’YI
CRUISE İLE
GEZMEK

Antarktika uzak olduğu kadar
büyüleyici bir kıta. Penguenlerle,
albatroslarla, balinalarla, foklarla
tanışmayı, efsanevi Drake
Geçidi’ni görmeyi kim istemez? El
değmemiş vahşi doğası, buzlarla
kaplı coğrafyası gezginleri hem
cezbediyor, hem de korkutuyor.
Antarktika’yı her ayrıntısıyla
keşfetmek, bu keşif sırasında
konfordan da ödün vermemek
mümkün. Cruise seyahatleri
Antarktika hayalini gerçekleştirmek
isteyen gezginlerin bir numaralı
tercihi. Buzdağlarını ve vahşi
yaşamı korumak için Antarktika’ya
sınırlı sayıda cruise gemisi
gidebiliyor. Neyse ki seçeneklerin
her biri birbirinden cazip. Kıyılara
daha fazla yaklaşabilmek
istiyorsanız tercihinizi küçük
gemilerden yana kullanabilirsiniz.
Antarktika’ya yapılacak bir seyahat
için en ideal zaman Güney
Yarımküre’nin yaz mevsimi, yani
kasım-mart ayları arası. Balinaları
izlemek istiyorsanız seyahatinizi
şubat ayına planlayın.
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ÇİN SEDDİ’NDE
YÜRÜMEK
Her yıl 10 milyonu aşkın gezgin,
dünyanın yedi harikası arasında sayılan
Çin Seddi’ni görmek için Çin’e akın
ediyorsa bir bildikleri var. İnsanlık tarihinin
en etkileyici mimari harikalarından biri
Çin Seddi. Moğol istilasını önlemek için
inşasına 7. yüzyılda başlanan duvarın
büyük bir bölümü Ming hanedanlığı
döneminde tamamlandı. Çin Seddi’nin
bugünkü hale gelmesi iki bin yıldan
fazla sürdü. Yaklaşık sekiz bin kilometre
uzunluğundaki duvar, Bahai Denizi’nden
doğuda Jiayuguan Geçidi’ne ve batıda
Gobi Çölü’ne dek uzanıyor. Duvarın
en çok turist çeken noktası, Pekin’e iki
saat uzaklıktaki Badaling kesimi. Buraya
tırmanmak da nispeten kolay. En güzel
manzaraları sunan Mutianyu kesimi de
gezginlerin gözdelerinden.

RACASTAN’IN
RENKLER
CÜMBÜŞÜNDE
KAYBOLMAK
Hindistan’ı kaotik ve cezbedici yapan
her şey Racastan’da da bol miktarda
var: kalabalık, trafik ve korna sesleri,
rengarenk sarileri içinde kadınlar,
sokaktan yükselen müzik, bol baharatlı
yemekler, tapınaklar… Racastan
eyaletinin başkenti Jaipur’un Wes
Anderson filmlerinden bir sahneyi
andırmasının tatlı bir hikayesi var.
Hindistan’ın pembe şehri 1876 yılında
Wales Prensi Edward’ı karşılamak
için bütünüyle pembeye boyanmış.
Mehrangarth Kalesi’nin çevresindeki
mavi boyalı evlerden dolayı ‘mavi
şehir’ olarak adlandırılan Jodhpur,
Pichola Gölü kenarında kurulu romantik
Udaipur, yüzlerce tapınağıyla kutsal
kent Pushkar, Racastan’ı gezginlerin
kapsama alanına sokuyor. Tabii ki
Racastan’da tüm bunlardan çok daha
fazlası var. Bölgeyi ziyaret etmek için
en ideal aylardan biri mart, zira tam
bir renk cümbüşü halinde geçen
Holi Festival her yıl mart ayında
düzenleniyor. Racastan’ın tüm renklerini
keşfetmenin en iyi yolu eyaleti boydan
boya geçen bir tren yolculuğuna
çıkmak. Palace on Wheels, Maharajas
Express Racastan’ı keşfe davet eden
trenlerden ikisi.

OCAK 2017 13

Hafızamız,
dikkatimiz,
düşünme
biçimlerimiz,
uyku
döngülerimiz
teknolojiyle
yeniden
şekilleniyor.
Hızla gelişen ve
yaşamlarımızı
tamamen
değiştiren
teknoloji
beynimizi nasıl
etkiliyor?

Oksijen şart!

O’ yaşam

Oksijen Hesap
ile TL ve döviz
birikimlerinize sadece
ilk geldiğinizde
değil her zaman
yüksek faiz.
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Teknolojik

Beyin
YENİ TEKNOLOJİLER, YENİ KORKULAR
Herkes hayatını şık akşam yemeklerinde,
partilerde, seyahatlerde geçiriyor ve bir tek siz
evde tıkılıp kalmış gibisiniz... Yeni çağın korkularına
hoşgeldiniz. Teknoloji çağıyla ruh sağlığımız
yeni bir sendromla tanıştı: FOMO yani ‘fear of
missing out’. The New York Times FOMO’yu
“sosyal medyayı kullanırken ortaya çıkan kaygı,
yetersizlik ve rahatsızlık karışımı’ olarak tanımlıyor.
Sosyal medya teknolojileri yüzünden sürekli bir
şeyleri kaçırıyormuşuz, hayatı ıskalıyormuşuz
hissi yaşıyoruz. Akıllı telefon ve sosyal medya
kullanımının depresyonu da tetiklediğini belirten
araştırmacılar, ruh sağlığını korumak isteyenlere
teknolojik aletlerle geçirdikleri zamanı kısıtlamalarını
öneriyor.
UYKULARA VEDA
Nörobilimciler, teknolojik aletlerimizin ekranlarının
vücudumuzun biyolojik saatini ve uykuyla ilgili
hormonlarını olumsuz etkilediği konusunda
hemfikir. Bütün gün bilgisayarlarımızın parlak
ekranına bakmak, uyanık olduğumuz her an
akıllı telefonlarımızdan ve tabletlerimizden uzak
kalmamak uyku hormonu melatonini baskılıyor.
Yatmadan hemen önce son bir kere sosyal
medya hesaplarına göz atmaya niyetlenirseniz
uykuyla vedalaşmaya hazır olun. Gözlerimiz
özellikle ekrandan yayılan mavi ışıklara karşı aşırı
duyarlı ve teknoloji bağımlılığımız insomniaya
davet çıkarıyor.
DİKKAT DİKKAT!
Geçmişin ezbere dayalı eğitim modelleri teknoloji
sayesinde büyük ölçüde rafa kalktı. Artık daha çok
şeyi, daha hızlı öğreniyoruz ama elimizin altında
Google gibi bir bilgi deryası varken hiçbir şeyi

zihnimizde tutmaya gerek duymuyor ve aynı hızla
unutuyoruz. Teknoloji hafızamızı zayıflatırken dikkat
sürelerimizi de kısalttı. Sosyal medyada karşımıza
çıkan hap metinleri tüketmeye o kadar alıştık ki,
kitaplardaki uzun pasajları okumak bizi çok zorluyor.
Makaleleri derinlemesine okumaktansa yüzeysel bir
şekilde göz gezdirir olmamız da teknolojinin getirisi.
Teknoloji kaynaklı konsantrasyon bozukluklarına
gençlerde daha sık rastlanıyor. 2007’de bir
nörobilimci 3000 kişiyle teknolojinin hafıza ve dikkat
üzerindeki etkilerini ölçen bir araştırma yaptı, sonuçlar
şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre genç katılımcılar
yakınlarının doğumgünleri, kendi telefon numaraları
gibi kişisel bilgilerini hatırlamakta zorlanıyorlar. Benzer
bir araştırma hesap makinelerinin dört işlem gibi
basit matematik yeteneklerini körelttiğini gösteriyor.
Kısacası teknoloji hafızamızı zayıflatıyor, dikkatimizi
dağıtıyor.
GÖRSEL YETENEKLERİMİZ GELİŞİYOR
2013’te yapılan bir araştırma Halo, Call of Duty
gibi FPS tarzı bilgisayar oyunlarının karar verme
yetisini ve görsel yetenekleri geliştirdiğini ortaya
çıkardı. Bilgisayar oyunu oynayanların beyninde
oynamayanlara göre daha fazla aktivite gözlendi.
Oyuncular, fiziksel çevrelerindeki görsel ipuçlarını
daha iyi değerlendirerek daha hızlı ve doğru
karar verebiliyorlar. Aynı araştırma, ne yazık ki
bu tür oyunları oynayanların daha fevri ve agresif
davranışlara yatkın olduğunu da gösterdi.
Diğer yandan, Starcraft gibi strateji oyunlarının
beynin kognitif esnekliğini artırdığı, farklı görevler
arasında geçiş yapabilme ve aynı anda birden
fazla şeye odaklanabilme yeteneğini geliştirdiği de
söyleniyor. Kısacası bilgisayar oyunlarının azı karar,
çoğu zarar.

Neler oluyor?

Aşk’la,
Semiha
Berksoy

2004 yılında kaybettiğimiz yüksek
dramatik soprano, ressam, şair,
aktris, performans sanatçısı Semiha
Berksoy’a saygı duruşunda bulunan
‘Aşk’la, Semiha Berksoy’ sergisi
Odeabank ve Galerist işbirliğiyle 20
Ocak’ta O’Art’ta ziyarete açılıyor.
Sergi, Odeabank’ın desteğiyle
Galerist Yayınları’ndan çıkan
ve Semiha Berksoy’un bilinen
tüm yapıtlarını içeren ‘Semiha
Berksoy: Catalogue Raisonné’
kitabının tanıtımı ile paralel olarak
gerçekleşiyor. Sanatçının sanata,
operaya, tiyatroya, resme, doğaya,
canlılara ve ona ilham veren
insanlara karşı beslediği aşkı
biçimlerde dışa vurduğu resimleri
ile daha önce hiç sergilenmemiş
desenlerini Derya Yücel
küratörlüğünde bir araya getiren
sergi, 18 Mart’a kadar ziyarete açık.

Madame Tussauds İstanbul

2

50 yıllık geçmişe sahip, dünyanın en ünlü balmumu müzesi
Madame Tussauds’nun 21’inci müzesi İstiklal Caddesi’ndeki
Grand Pera binasında kapılarını açtı. 2000 metrekarelik bir
alana yayılan müzede Türkiye’den ve dünyadan 55 ünlü ismin
balmumu heykeli sergileniyor. Müzede Atatürk, Yaşar Kemal,
Sabiha Gökçen, Adile Naşit, Zeki Müren gibi isimlerin Beyoncé,
Michael Jackson, Steve Jobs, Usain Bolt gibi ünlülerin heykelleri
görülebiliyor. www.madametussauds.com/istanbul

değerli KPI’lar gibi
konularda yatırımcının
GİRİŞİMCİ SOHBETİ:
karşısına çıkmadan
önce hazırlanması
gereken veya belli bir seviyenin
Rolling Stones konseri olduğunu
Şehrin nabzını tutmak, olan
üzerinde olması gereken noktalar
biletler satışa çıktıktan bir saat
biteni yakın mesafeden takip
var. Ayrıca yazılım çok önemli
sonra öğrenmiştim ve bu süreçte
etmek, tüm etkinlikleri tek bir
bir konu. Çoğu start-up bütçesi
biletler tükenmişti. Ben de şehirdeki
platformdan takip etmek…
Beatrips bu ihtiyaçlarla doğmuş etkinliklerin hepsini tek bir platformda olmadığı için veya ortak olacak bir
barındıran bir uygulama olsa insanların yazılımcı bulamadığı için freelance
bir girişim. Bu fikri hayata
yazılımcılarla çalışıyor. Bu da
hayatlarını çok kolaylaştırabileceğini
geçirenlerden Eren Atlı’yla
ürünün çıkmasında gecikmelere
düşündüm ve aslında fikrin ham
Beatrips’i ve Türkiye’deki
veya ürün çıktığı zaman kullanıcılar
hali bu şekilde oluştu. Daha sonra
girişimcilik evrenini konuştuk.
ortaklarım ve aynı zamanda ekibimizin uygulamayı kullanmaya başladıktan
Beatrips’i kısaca anlatabilir
çekirdek kadrosunu oluşturan Merve, sonra istenmeyen hataların ortaya
misiniz?
çıkmasına sebep oluyor. Kuluçka
Burak, Doruk ve Mert’le konuşarak
Beatrips şehirdeki tüm konser, parti,
festival ve performans etkinliklerini tek fikri daha da geliştirip daha olgun hale merkezlerinin veya yatırımcıları
destekleyen oluşumların yazılım
getirdik.
bir platforma toplayan bir uygulama
kısmında da girişimlere destek
ve web sitesi. Aynı zamanda Beatrips Türkiye’de girişimcilik evreninin
olması gerekiyor.
güncel durumu nedir?
kendi yarattığı Beatrips Paket ile
Girişimcilik serüveniniz size
Girişimcilik evreninin çok hızlı bir
kullanıcılarının bir ay boyunca birçok
neler kazandırdı?
şekilde geliştiğini görüyorum. Birçok
etkinlikte ucuza eğlenebilmesini
Bu süreç boyunca, iş modeli
devlet ve özel üniversitesinde
sağlıyor. Beatrips Paket ile 50 TL
geliştirme, pazarlama stratejisi,
karşılığı kullanıcılarımız bir ay boyunca girişimciliği destekleyen mentorluklar
satış, partnerlerle anlaşma yapma,
ve kuluçka merkezleri var. Biz de
dört etkinliğe girebiliyorlar. Beatrips
biraz tasarım, biraz kullanıcı
etkinlik bilgilerinin yanı sıra, etkinliklerin Koç Üniversitesi’nin kuluçka merkezi
deneyimi gibi birçok farklı konuda
yer aldığı mekanlara dair bilgiler de
olan KWORKS’te yer alıyoruz.
bilgi edindim. Çünkü geleneksel
sunuyor. Bunun yanı sıra yarattığı
Girişimcilik evreninde bence güncel
iş modelinden farklı olarak, bir
içerikler ve listelerle de kullanıcılarına
sorun hala girişimciyi iyi bir şekilde
şehirdeki hayatı çok farklı bir şekilde
girişimde herkes her işi yapıyor bu
eğitecek bir sistemin olmayışı.
keşfetmesine olanak sağlıyor.
yüzden de herkesin her şeyi az
Ürünü geliştirirken doğru sorular
Beatrips’in kuruluş hikayesi
da olsa bilmesi gerekiyor. Tabii ki
sorup doğru cevap verilmesi ve ona
nedir?
her şirkette olduğu gibi Beatrips’te
göre ürünün geliştirilmesi gerekiyor.
Singapur’da master yaparken
de herkesin yoğunlaştığı belirli bir
Yatırımcı sunumları, iş modeli,

Uniq

Winter
Tales

Türkiye’nin en büyük açıkhava
buz pateni pisti UNIQ Winter
Tales, eğlenceye kaldığı yerden
devam ediyor. Kültür-sanat ve
yaşam merkezi UNIQ İstanbul’da
geçtiğimiz kış kapılarını açan UNIQ
Winter Tales, 1200 metrekarelik
geniş alanında ağaçlarla iç içe
buz pateni yapma ve kızakla
kayma imkanı sunuyor. İsteyenler
deneyimli eğitmenlerden özel ders
de alabiliyor.
www.uniqistanbul.com

konu var ama gerekli olduğunda
ekibimizin her üyesi de yatırımcı
sunumu yapabilir veya dijital
platformlarda bir kampanya yaratıp
yönetebilir.
İstanbul merkezli Othersapp
girişimini takip ediyorum.
Şuan sadece web sitesi olarak
hizmet veriyor. Kullanıcılarının
yaptırmak istediği basit, kolay
işleri üniversite öğrencilerine
yaptırıyor. Mesela kuru
temizlemeden eşyalarım
alınacak, ödevim yapılacak veya
İngilizce makalem Türkçeye
çevrilecek gibi.
Beatrips için ufukta neler var?
Gelecekte birçok yeni özelliğimiz
olacak fakat bunların haricinde en
heyecan verici operasyonumuz
yurt dışı açılımımız. Nisan ayı
itibariyle Tel Aviv ve Dubai’ye
açılmak için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz. İstanbul’da Beatrips
Paket’i orada da satışa sunacağız.
www.beatrips.com
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201 7 Avrupa Kültür Başkenti

Aarhus
2017’de Avrupa’nın Kültür Başkenti seçilen Aarhus, kozmopolit
şehir kültürüyle sakin kasaba yaşantısını bir arada sunuyor.
Danimarka’nın gözbebeğini yakından tanıyın

Vikingler
tarafından Jutland
Yarımadası’nda
kurulan Aarhus, bir
liman kenti.

2017 Avrupa Kültür
Başkenti Aarhus,
300.000’i biraz
aşan nüfusuyla
Danimarka’nın ikinci
büyük şehri.

Aarhus
‘Gülümsemeler Şehri’
olarak biliniyor. Şehrin
bir diğer adı ‘Kafeler
Şehri’. Şehirde çok
sayıda güzel kafe var.

Aarhus’un kültür-sanat
hayatı takvimi ve yemeiçme sahnesi hayli
renkli. Şehrin Michelin
yıldızlı üç restoranı var:
Frederikshøj, Gastrome
ve Substans.

İmtiyaz Sahibi
Odeabank adına
Aslı Alıveren
Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Direktörü
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Yapım
Ajans Medya

Genel Yayın Yönetmeni
Deniz Huysal

Yazi İşleri Müd. (Sorumlu)
Elif Eren Altınarık
Art Direktör
Belma Saraççı

Ajans Medya
Mim Kemal Öke Cad. Arel Apt.
No:6 D:5 34367 Harbiye/Şişli
Tel: 0212 287 19 90

Baskı A4 Ofset Matbaacılık
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0212 281 64 48
Yayın Türü Üç aylık, süreli, yerel
Basım yeri ve tarihi
İstanbul, Ocak 2017

