
eğerli Rotaryen Dostlarım yeni yazımla tekrar
karşınızdayım. Yaz geldi tatile hazırlıklar başladı.
Pandeminin birazda olsa aşılanmalarla azaldığı bu
günlerde hepimiz kumsallarda, sonsuzluk
havuzlarının başında çekeceğimiz yaz resimlerimizin
huzuruyla birazda olsa mutlu olmuyormuyuz?

Tatil bavullarımızı hazırlamaya başladıysak en çok
hangi kombinleri hangi renkleri özellikle kullanıyoruz
diye hiç düşündünüz mü?

Tatil demek SİESTA demek se eğer tabiki sakin bir
butik otel veya yazlıkta, daha renkli daha rahat Havaii
tarzı aklımıza geliyor.

Ama tatilimiz tekne ve Tatil Köylerinde ise brunch,
plaj, gece eğlencelerini kapsayan daha eş kombinleri
uyumlu tarzı tercih ederiz.

Peki 2021 yaz tatillerinin en tercih edilen renkleri
nelerdir?

BEJ, BEYAZ, MAVİ, SİYAH ...
Bej rengi ve kahverengi tonları deyince aklımıza en

çok Harrison Ford’ un Indiana Jones Filmindeki stili
aklımıza geliyor. Açık renk gömlek, koyu kahve
pantolon ve şapkası. Özellikle bu yaz bej tonu o
kadar moda ki giyimden ev dekorasyonuna her yerde.
Bej rengi saflığın, uyumun göstergesidir. İnsanı
dinlendirir, ruhunu sakinleştirir. Cömerttir bej, kendine
güvenir ve ikinci planda olmayı hiç yadırgamaz.
Hangi renkle kullanılırsa kullanılsın diğer rengin
ortaya çıkmasını sağlar.

Beyaz Renk için yorumum herkesin söylediğinden
biraz farklı olacak. Klasik saflığın rengi demek aslında
bana göre beyaza haksızlıktır. Neden mi? Aslında
beyaz tüm renkleri içine alıp ışığı yansıttığı için
oldukça mistiktir. Yanına hangi rengi alırsa alsın
cömertçe kendini gösterir. O yüzdendir ki, belki de
bilinçsizce herkes ışıldamak için, yazın bolca beyaz
giyme hissine kapılır.

Mavi Rengi sevmeyen var mıdır acaba diye çok
düşünürüm. Doğanın tonlarını içine alıp bizi adeta
huzurla doldurmaz mı? Mavi bir gömlek bej
pantolonla nasılda klasiktir. Mavi renk güven
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“Bej rengi ve kahverengi
tonları deyince aklımıza en

çok Harrison Ford’ un
Indiana Jones Filmindeki

stili aklımıza geliyor.”

“Zamansız renk Siyah
protokolün ve asaletin
rengidir. Kararlı, azimli ve
başarılı olduğumuzu
göstermenin en iyi yoludur.”

anlamına da gelir. Dürüst, sorumluluk sahibi,
sadakatli ve sessiz anlamlarını içinde barındırır. Ama
yapılan bir araştırmada ise aynı zamanda üzüntü
yaşayan ve depresyona giren birçok kişinin de bilinç
altında mavi renk giyme isteği olduğunu göstermiştir.

Zamansız renk Siyah protokolün ve asaletin
rengidir. Kararlı, azimli ve başarılı olduğumuzu
göstermenin en iyi yoludur. Siyah renk, iş
görüşmelerinin kurtarıcısıdır. Eğer karşımızdaki
insana güçlü bir yapımız olduğunu göstermek
istiyorsak, siyah ve tonlarını tercih etmemiz gerekir.
Siyah bir takım elbise, içine giyilen beyaz gömlek ve
siyah bir kravat ile karşınıza çıkan birisi ne kadar
güven vericidir değil mi?

Her zaman söylediğim gibi “Moda sektörünün
zorlama bir parçası olup şık olmaktansa, içselliğimle
giyinip rüküş olmayı tercih ederim.”




