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Gökyüzünün

Sözcü’sü
Dinçer GÜNER

Mars 31 Mart’a kadar Koç burcunda seyahat edecek. 
Bu konum, daha direkt tavırlı, tuttuğunu koparan, 

hedef odaklı ve gözüne kestirdiğini elde eden bir enerji 
verir. Tam bir savaşçı oluruz ama bu sefer Amazon 

kadını gibi değil, tam bir eril savaşçı, erkek gücün baskın 
olduğu zamanlardır. Bu dönemde maço tavırlar, kaba 
durumlar, sert çıkışlar hakimdir. Elini taşın altına sok-

maktan çekinmeyen, gözü pek, girişken, çok düşünme-
den risk alabilen bir yapıya bürünürüz. Bu dönem yaşamı 

şekillendirmek, yeni bireysel başlangıçlar yapmak için 
ideal bir süreçtir fakat ortaklık kurmak için uygun değildir, 

çünkü Mars-Koç enerjisi bencil ve kendine dönüktür...

7. evinizde ilerle-
yecek olan Mars, 
ilişkiler arenasında 
sizi adeta ateş to-
puna çevirebilecek, bu dönem 
ortağınızın veya partnerinizin 
her yaptığı sizin gözünüze 
batabilir, arıza çıkarmak için 
an kollayabilirsiniz. Sakinliğini-
zi korumaya çalışın. Ortaklaşa 
yürüttüğünüz işleriniz süper 
hız kazanabilecek.

Bir nevi ateş 
topuna dönecek, 
isteklerinizi hızlı ve 
de etkin bir şekilde 
elde edebilecek, hedeflerinize 
çok ama çok daha kolay bir 
şekilde ulaşabileceksiniz 
31 Mart’a kadar. Yalnız bu 
dönemde sinir, stres yakanızı 
pek bırakmayacak, bir taraf-
tan yaparken diğer taraftan 
yıkmamaya özen gösterin.

6. evinizde ilerleye-
cek olan Mars, iş ve 
çalışma ortamınız-
da sizi daha güçlü 
kılacak, çok yorulacağınız 
ama zafer duygusunu da 
sonuna kadar tadabileceğiniz 
etkilere işaret ediyor. İşleri-
nizde tuttuğunuzu kopara-
bileceksiniz. Yalnız sürekli 
iletişimde olduğunuz kişilerle 
tartışmalardan kaçının.

12. evinizde 
ilerleyecek olan 
Mars, bu dönem-
de kapılacağınız 
hırsların, özellikle sağlığınıza 
zarar verebileceğine de işaret 
etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, 
ruhsal anlamda sakinleştirecek 
eylemlere yönelmenizde fayda 
var. Bu dönem bağışıklık siste-
miniz çok kuvvetli olmayabilir. 
Sıkıcı durumlar söz konusu.

4. evinizde ilerle-
yecek olan Mars, 
ailede, yuvada, 
yaşadığınız alanda 
huzurunuzu biraz kaçırabilir, 
aceleci, sabırsız tavırlarınız 
ile eleştiri oklarını üzerinize 
çekebilirsiniz. Ailenize karşı 
isyankar tavırlar, tutumlar 
sergileyebilirsiniz. Evinizde 
büyük çaplı tadilat konularına 
girişebilirsiniz.

Kariyerinizde ateş 
topuna dönme 
zamanınız başladı! 
Kariyer hedeflleri-
nize artık çok daha yakınsınız, 
istekleriniz için çok daha fazla 
mücadele edecek, girişimler-
de bulunabileceksiniz. Eğer 
terfi beklentiniz varsa elde 
edebilecek, koşulları daha 
iyi olan bir iş ise rahatlıkla 
bulabileceksiniz.

5. evinizde ilerleye-
cek olan Mars, gü-
cünüzü agresyon, 
tutku, mücadele, 
aşk meşk konularına yönelt-
menize neden olabilecek. Bu 
dönem ilişkileriniz seks temelli 
olablilir. Özel hayatınızda kafa-
nıza koyduğunuz kişileri biraz 
mücadele ile elde edebilecek-
siniz. Hayatınızda biri varsa 
aranız oldukça gerilebilir.

Daha çok sosyalle-
şeceksiniz, totinizin 
üstünde oturmaya 
pek fırsatınız kal-
mayacak. Enerjinizin büyük 
bir çoğunluğunu arkadaşla-
rınız için harcayabileceksiniz. 
Arkadaşlarınızın yaşamlarını 
düzene sokmalarına yardımcı 
olabileceksiniz. Yalnız Mars 
agresif bir enerjidir, tartışma-
lardan, kavgalardan kaçının.

3. evinizde ilerle-
yecek olan Mars, 
iletişimde büyük 
sıkıntılara işaret 
edebilir, kullandığınız tüm 
iletişim aletleri birden arıza 
çıkarmaya başlayabilir. Yalnız 
Mars fikir ve projeleriniz için 
gerekli kontakları kurma 
gücü verebilecektir size. 
Yalnız trafikte kazalara, çarp-
malara karşı dikkatli olun.

Öncelikle yurtdışı, 
ithalat-ihracat, 
satış, pazarlama, 
alım-satım gibi iş-
lerinize Mars etkisi sayesin-
de hız geliyor, işlerinizi çok 
daha çabuk ve de etkin bir 
şekilde halledebileceksiniz. 
Bu süreçte çok fazla seyahat 
etmeniz gerekebilir, bu seya-
hatlerin uzak ülkelere olma 
potansiyeli yüksektir.

2. evinizde 
ilerleyecek olan 
Mars, sizi para, 
finans, bütçe ile ilgili 
konularda adeta ateş topuna 
çevirecek. Hayatınızda zafer 
kazanacağınız alan daha çok 
para ile ilgili konular olabilecek 
görünüyor. Cebinizde adeta 
delik varmışçasına paranız 
çekilecek, çılgınlar gibi para 
harcayacaksınız.

8. evinizde ilerleye-
cek olan Mars, gücü-
nüzü, motivasyonu-
nuzu para kazanmak, 
finans, bütçe konuları üzerine 
yoğunlaştıracak. Hayatınızın 
stres ve mücadele sonucunda 
zafer kazanacağınız alanı para 
ile alakalı konular olacak. Bu 
dönemde bankacınızla, muha-
sebecinizle, vergi memurları ile 
lütfen kavga etmeyin.
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Plastik
Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi Uzmanı Siz sorun uzmanlar yanıtlasın... saglik@sozcu.com.tr
Prof. Dr. Ahmet KARACALAR

DUDAK ESTETiGi 
NASIL OLMALI
Dudak estetiği operasyonları sadece dolgunlaştırma anlamına gelmi-
yor. Dudağın kontürü, üst ve alt dudak arasındaki denge, ağız köşe-

leri, dudak kenarlarının kıvrım açıları, dudak ile burun arası mesafe, 
dudak üstü bölgesinin eğimi, hatları ve açıları da dikkate alınmalıdır.

GÜZEL gülümseme 
dudak estetiğinin önü-

ne geçer. Dudak estetiği 
isteyen kişiye gülümse-
me estetiği açısından da 
analiz gerekir. Kişilerin 
yaklaşık yüzde 70‘inde 
‘Mona Lisa gülümsemesi‘ 
dediğimiz ağız köşelerinin 

biraz daha fazla kalktığı, 
dudak merkezinin daha 
az kalktığı gülümseme 
vardır. Geri kalan grup 
‘kanin gülümseme’ olarak 
adlandırılır ve dudak mer-
kezi köşelerden daha önce 
kalkar. Çok az kişide ‘geniş 
gülümseme‘ olarak adlan-

dırdığımız bütün dişlerin 
göründüğü bir gülümseme 
vardır. Bu grupların dışına 
çıkan diş etlerinin aşırı 
göründüğü ya da gülüm-
semenin çarpık olduğu 
durumlarda botoks ya da 
cerrahi ile gülme tasarımı 
yapılmalıdır.

PLASTIK Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanı 

Prof. Dr. Ahmet Karacalar, 
“Güzel bir dudak çekicilik 
yanında bakan gözü yakalar 
ve kişinin diğer sorunlarını 
örter. Dudak büyütme doğru 
yapılırsa yüzün uyumuna 
önemli bir katkıda bulunur“ 
dedi ve  dudak estetiğiyle 
ilgili önemli bilgiler verdi.

ÖNEMLI OLAN  
DOĞALLIK

Dudak estetiği yaptırmış 
olan Donatella Versace, 
Brittany Murphy, Lindsay 
Lohan ve Leslie Ash gibi bazı 
ünlülerin sonuçları doğal 
görünmüyor. Dudakların-
da sorunu olan ünlülerde 
genellikle sosis tekniği ile ve 
üstelik bedene uyumsuz bir-
takım yabancı maddelerle 
işlem yapıldığını görüyoruz. 
Bu tablo, ellerinde her türlü 
fırsat ve ekonomik gücü 
olan kişilerde bile dudak 
estetiğinde sorunlar çıkabil-

diğini gösteriyor. O nedenle 
dudak estetiğinin bazı 
kriterlere uygun yapılması 
gerekiyor.

Öncelikle dudak estetiği 
denildiğinde sadece dolgun-
laştırma anlaşılmamalıdır. 
Dudağın kontürü, üst dudak 
ve alt dudak arasındaki 
denge (üst dudak alt duda-
ğın yüzde 75’i olmalı), ağız 
köşeleri, dudak kenarlarının 
kıvrım 
açıları, du-
dak-burun 
mesafesi, 
dudak üstü 
bölgesinin 
eğimi, hatla-
rı ve açıları, 
dudak çev-
resi cildin 
durumu dudak estetiğinde 
çok önemlidir. Ayrıca dişle-
rin yapısı, rengi, sıralanışı, 
simetrisi, diş etlerinin duru-
mu, gülümseme ve normal 
duruşta görünürlükleri, 
alt ve üst dişler arasındaki 

ısırma ilişkisi de doğrudan 
dudak estetiğini etkiler. 

DUDAK YÜZ ILE  
UYUMLU OLMALI
Dudağın bir de dinamik 

estetiği vardır. Dudaklar 
hareket edebilmeli, belirli 
ölçüde mimiklere katılabil-
meli, konuşma sırasında 
rahat kullanılmalı, yumu-
şak ve esnek olmalıdır. 

Bütün bunlar 
göz önüne 
alındığın-
da, yapılan 
dudak yüz ile 
uyumlu olur-
sa gerçek du-
dak estetiği 
gerçekleşmiş 
olur. Dudak 

estetiği her şeyden önce ayrı 
değil, yüz estetiğinin bir par-
çası olarak düşünülmelidir. 
İşlemin konuya her yönden 
hakim bir plastik estetik 
cerrahi uzmanı tarafından 
gerçekleştirilmesi gerekir. 

GEÇICI yöntemler 
arasında fizyolojik 

dolgular, kalıcı yöntemler 
arasında yağ hücresi enjeksi-
yonu, doku kaydırma işlemleri 
ya da kalıcı implantlar ve jeller 
gelir. En doğal, yumuşak sonuç-
lar yağ hücresi ile olup gerekir-
se kolayca tekrarlanabilmesi 
yöntemi öne çıkar.

GÜLME TASARIMI ÖNEMLI
Kalıcı maddelerin hareket 

kısıtlaması gibi olumsuz sonuç-
ları olabildiği için ilk seçenekler 
arasında sayılmazlar. Bir de du-
dak asma, üst dudak mesafesini 
kısaltma, ağız köşesi lifti gibi 
yardımcı işlemler vardır. An-
cak bu noktada gülme tasarımı 
önemlidir ve uzman bir estetik 
cerrah ile diş estetiği uzmanı 
birlikte çalışmalıdır.

Önce gülümseme estetiği gerekiyor
DUDAK inceliği bazı 

kişilerde genetik olsa da 
yaşlanmayla da incelebili-
yor. Dudaklar zaman içinde 
erir ve dudak atrofisi olarak 
adlandırılan bir yaşlanma 
sorunu ortaya çıkar. Dudak 
yaşlanmasının özelliklerinden 

birisi olan sigara çizgileri 
özellikle dudaklarıyla sürekli 
büzme hareketi yapan ve 
güneş hasarı görmüş kişiler-
de oluşur. O nedenle dudak 
estetiği belirli bir yaştan 
sonra yüz gençleştirmenin 
bir parçası haline gelir.

Yaş ilerledikçe dudak incelmeye başlar

Geçici ve

kalıcı
yöntemler

�
SIRT ağrıları, kadın ve erkekte, günlük 
yaşam kalitesini önemli şekilde bozan, 
sürekli yorgunluğa yol açabilen, çalışma 

performansını düşüren önemli rahatsızlık-
lardan biridir.  Beyin-Sinir ve Omurilik Cerra-
hisi Uzmanı  Op. Dr. İrfan Çınar, “Sırt ağrıları, 
bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. 
Örneğin, omurga tümörleri de 
sırt ağrısına neden olabilir. Bu 
sebeple, ağrı gece başlıyor 
veya artıyorsa, sürekli ya 
da şiddetliyse 
ve hastada kilo 
kaybı varsa 
zaman kaybet-
meden bir uzmana 
başvurmak gerekir” 
uyarısında bulundu.

GECE AĞRIYAN 
SIRTA DiKKAT!

�
CENTRAL Hospital Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Hasan Küçükşa-

hin, şu tavsiyelerde bulundu: 
“Kar körlüğü olarak adlandı-
rılan hastalık, gözün ani ve 
yoğun ultraviyole ışınlarına 
maruz kalması sonucu gelişir. Bu nedenle 
karlı havalarda mutlaka UV korumalı 
güneş gözlükleri kullanılmalı. Karlı alan-
lardan yansıyan ışınlar gözün retina, lens, 
kornea tabakalarına zarar verebilir.”

Karda güneş
gözlüğü şart

�
ERKEKLERLE kadınlar arasında iske-
let boyutu ve toplam kemik mineral 
içeriği açısından önemli farklar var. 

Erkekler kadınlara göre yaklaşık yüzde 
8-10 civarında daha fazla kemik kitlesi-
ne sahiptir. Yaşa bağlı kemik kaybı her 
iki cinste görülür. Kadıköy Florence  
Nightingale Hastanesi Iç Hastalıkları 
ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ha-
luk Sargın, “Bir erkekte osteoporoz gö-
rülmüşse sebep ya seks hormonu azlığı 
ya da alkolizmdir. Yoğun sigara içimi de 
3’üncü önemli nedendir” bilgisini verdi.

Erkeklerde neden
kemik erimesi olur?


