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PARDON! TEYZE Mi DEDiNiZ?

İstanbul’un gece sohbetlerini 
çok seviyorum. Hele hele 
bir bar kapısında, soğuktan 
titreyerek sigara içilirken 
ayaküstü yapılan konuşmalar 
ilişkiler dünyasının en yalın, 
en gerçek konuşmaları oluyor. 
Birkaç kadeh içki ile çözülen 
diller, yine içkinin verdiği 
cesaretle sadece gerçeği 
anlatıyor çünkü.

Birkaç gece önce, böyle bir 
sohbetin ortasında buldum 
kendimi. Kendi aralarında 
konuşan üç kadından biri, bar 
kapısının önünde beni görünce 
“Hadi Aşk Doktoru’na soralım” 
deyiverdi. Ben gülümseyerek  
“E hadi sorun bakalım” 
cevabını verince de hiç 
duraksamadan girdi konuya.

ORTADAN 
KAYBOLMAK 

“Randevu öncesi 
buluşabilmek için mesaj 
üzerine mesaj atan, bana sanki 
hayatının merkeziymişim 
gibi davranan, kapıma 
çiçekler gönderen adam, 
buluştuğumuzun ertesi günü 
resmen ortadan kayboldu. 
Tamam, bu soruyla daha önce 
defalarca karşılaşmışsınızdır 
ama Allah aşkına söyleyin 
neden böyle yapıyorlar? Ya da 
ben neyi eksik yapıyorum da 
ertesi gün aranmıyorum?” dedi.

Evet, bu soruyla binlerce kez 
karşılaşmıştım ve genellikle de 
aynı sonuca ulaşmıştım. Sadece 
seks amaçlı bir kadına yanaşan 
erkek, bu isteğini elde ettikten 
sonra ortadan kaybolurdu. 
Doğal olarak “Randevunun 
sonunda birlikte oldunuz mu?” 
diye sordum. 

“Hayır” diye cevap verince 
işin içine diğer şık girmişti. 
Erkek yine seks amaçlı 
yanaşmış ama istediğini elde 
edemeyince ya da bunu elde 
etmenin epey zaman alacağını 
görünce ortadan kaybolmuştu 
bana göre. Bu düşüncemi 
söyleyince hafif sinirlenerek 
“Al işte, bu nedir abi ya? Bir 
randevunun başarılı olabilmesi 
için ille yatakta mı bitmesi 
gerekir?” diye sordu bu kez.

Gerçekten öyle miydi? 
Seks, bir randevunun 
başarı kriterlerinin en üst 
basamağında mı yer almalıydı?

‘BANA GİDELİM Mİ?’
Bu sorunun tek bir cevabı 

yok aslında. Kimisi için seks, 
başlı başına bir amaçtır 
ve randevunun olmazsa 
olmazıdır. Kimisi içinse önce 
ruhun ve beynin tatmini 
gerekir, bedensel tatmin 
ancak bunların tamamlayıcısı 
olur. Bütün mesele ‘mış 
gibi’ yapmamaktır aslında. 
Amaç seksse, ‘aşıkmış gibi’ 
davranmamak mesela. 
Dünyanın en kırıcı  
davranışı olabilir bu... 

Niyetlerin açıkça belli 
edildiği randevulara  
bir sözüm yok. Nitekim  
akıllı telefonlardaki  
‘eşleşme’ uygulamaları  
bunun için var.  

Ama “Benim için en önemli şey 
karşımdaki kişiyle konuşabilmek, 
anı paylaşabilmek” deyip sonra 
da bütün geceyi “Bana gidelim 
mi?” sorusunu soracak anı 
kollayarak geçirmek de  
hiç dürüstçe bir davranış 
olmuyor ne yazık ki.

‘KEZBAN’ DİYE 
AŞAĞILANMAK

Bir başka arkadaşım 
geçenlerde aynı konudan 
yakındı bana, “Yeni nesil 
erkekler ilk buluşmada 
yatmayan kadınları ‘kezban’ 
diyerek aşağılıyor” dedi. 
Haklıydı, her şeyin ritüeline 
uygun, yolunda gittiği ilişkileri 
yaşayanlar çağdışı olarak 
yaftalanıyor sanki. “Ben 
biri için vazgeçilmez olmak 
istiyorum, bunun bir ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum.  
Nesi kötü bunun?” diye 
sormuştu aynı arkadaşım. 

“Biri için vazgeçilmez 
olmak gerçekten ihtiyaç mı?” 
diye düşündüm. Kastettiği 
şey “Hayattaki her şeyden 
vazgeçip, sevgiliden 
vazgeçmemek” değildi elbette. 
Çünkü öylesi hastalıklı bir 
durumu gösterir doğrusu. 
Belki de şöyle tanımlanmalıydı 
durum: “İnsanın bazı duygular 
beslediği kişi tarafından 
önemsenmesi, ondan ilgi 
görmesi, ruhun tatmini 
açısından mutlaka gerekli. 
O kişinin hayatında birinci 
öncelik olmak, başına bir şey 
geldiğinde ilk onun koşacağını 
bilmek, hepsinden önemlisi 
güven duygusunu dibine kadar 
yaşamak kadar huzur veren 
başka bir şey olamaz...”

ESKİDEN DAHA MI 
KOLAYDI?

Bar kapısındaki 
sohbetimizin sonunda üç 
kadından biri “Eskiden de 
bu kadar zor muydu iki 
insanın bir araya gelmesi?” 
diye sorunca aslında bütün 
meselenin yalnızlık denen 
yıpratıcı olgunun çevresinde 
şekillendiğini anladım. 
Özlem duyulan şey sadece 
gece yatakta değil, gündüz 
sokakta da birlikte olabilmenin 
verdiği mutluluktu. Bedenle 
birlikte ruhun da bu hazzı 
yaşamasıydı. “Eskiden” 
dedim, “Birini bulmak zordu, 
bir arada kalmak nispeten 
kolaydı. Çünkü birini bulmanın 
zorluğunu bir daha yaşamak 
istemeyen insanlar birlikte 
olduğu kişilerin kıymetini daha 
çok bilirdi. Şimdi ise birini 
bulmak kolay, bir arada kalmak 
zor. Çünkü seçenek o kadar 
fazla ve zaman o kadar kısıtlı ki, 
kimse ilişkisi devam etsin diye 
vakit harcamak istemiyor...”

Bar kapısındaki sohbetimiz 
benim bu cümlemle bitti. 

İçeriye girdiğimde Sezen 
Aksu’nun “Ben anlamam 
toptan tüfekten, ben anlamam 
taştan yürekten, anlamam 
akıntıya kürekten, bunları 
boşver ne haber aşktan”  
şarkısı çalıyordu.

m ‘Altın Kızlar’ ve ‘And Just Like That...’ 

Biri 1985’te diğeri 2021’de çekildi. Ekrandaki 

kadınlar benzer yaştalar ama hayli farklı 

görünüyorlar. Ne değişti?

80’lerde 50 yaş üstü kadınlar, ‘yaşlı’, ‘teyze’ ve 
‘anneanne’ kimliğindeyken şimdi aynı yaşlar, 
hem kadında hem de erkekte 
aktivitenin ve enerjinin zirve 
yaptığı dönem oldu. Kadınlar 
bakımlı ve seksi kalmaya 
çalışıyorlar. Bu durumu 
gelişen plastik cerrahi, 
kozmetik ve moda sektörüne bağlıyorum. İnsanlar 
artık çalışamaz hale gelince yaşlı kabul ediliyor. 
Aktif sosyal ve cinsel hayatı olan herkesi genç 
olarak kabul ediyoruz. 50 yaş artık günümüzde 
orta yaş haline geldi. 
m Cahit Sıtkı 

Tarancı’nın “Yaş otuz 

beş! Yolun yarısı  

eder” dizelerine bir 

güncelleme geldi 

sanırım. “Artık yolun 

yarısı 50” diyebilir miyiz?

Evet, belki de diyebiliriz. 
Cahit Sıtkı, o şiiri yazdığında 
ortalama yaşam ömrü de 
bugünkü kadar  
uzun değildi. O zamanlar 
insanlar 35’inden sonra 

yapacak daha az şey buluyorlardı. Şimdi yaşı ileri 
olanlar bile yelken ya da golf yaparken sosyal 
medyada fotoğraflarını paylaşıyor. Hâlâ genç ve 
aktif olduklarını göstermek istiyorlar. 
m Angelina Jolie 46, Jennifer Lopez 52, 

Ebru Şallı ve Gülşen 45 yaşında.  

Kayıtlarda olmasa kaç  

yaşında olduklarını  

anlamamız mümkün değil! 

Bunun sırrı ne?

Yüzü ve vücudu gerektiği 
formda tutmak, iyi beslenmek, iyi 

kozmetik ürünler kullanmak ve sıkı spor yapmak 
bunun sırrı. Yaşam standartları dünyada yükseldi; 
herkes daha iyi yaşamak ve yaşlanmak istiyor. 
İnsanlar artık ruhen de daha geç yaşlanıyorlar.

Kimisi için seks, başlı başına bir amaçtır ve 

randevunun olmazsa olmazıdır. Kimisi içinse 

önce ruhun ve beynin tatmini gerekir, bedensel 

tatmin ancak bunların tamamlayıcısı olur. Bütün 

mesele ‘mış gibi’ yapmamaktır aslında. Amaç 

seksse, ‘aşıkmış gibi’ davranmamak mesela.

BAŞARILI RANDEVU
YATAKTA  
BiTEN MiDiR?

m Kusurluluğun mükemmelliği  

vardır ya; standart güzellik algısına  

denk gelmeyen ama yine de sizin  

güzel bulduğunuz kimler var?

Yılmaz Güney’e, ‘Çirkin Kral’ denir  

ama çekici bir erkektir. Jean-Paul 

Belmondo, Vincent Cassel, Javier 

Bardem... Meryl Streep bence güzel 

bir kadın ama bazı rollerde son derece 

çirkin görünmeyi başarabiliyor. Güzelliği 

belirleyen en önemli şey karakterdir. 

m Bugüne kadar sizi en çok  

şaşırtan talep neydi?

Üniversite yıllarındayken bir hasta 

gelmişti. Israrla “Gençlik hallerime 

dönmek istiyorum” diyordu. Ben de 

ne istediğini anlayabilmek için gençlik 

fotoğrafını göstermesini istedim ve bana 

beş yaşındaki bir fotoğrafını göstermişti. 

Hasta seçerken dikkat etmek gerekiyor. 

Onu ameliyat etseydim ikimiz de mutsuz 

olurduk. Kalçalarını küçültmek için 

geldiğini düşündüğüm bir hasta da 

daha da büyümesini istemişti. Bana çok 

abartılı talepler gelmiyor, gelse de kabul 

etmemeye çalışıyorum. Aklıma yatmayan, 

güzel bulmayacağım bir uygulamayı ben 

de yapmak istemiyorum.   

m Siz kendinize estetik yaptırıyor musunuz?

Kendime çok iyi baktığım söylenemez. 

Ara sıra mezoterapi yaptırıyorum. Kaşımı 

gözümü oynatamamak bana rahat 

gelmediği için botoks yapmıyorum. 

m İnsanın kendince daha 

iyi bir versiyonunu yaratmaya 

çalışmasının temelinde  

sizce ne yatıyor?

Bu aslında bir kültürel 
hegemonya... 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra güçlü olan devletler kendi 
güzellik anlayışını tüm dünyaya 
kabul ettirdi. Özellikle Uzak Doğu’da 
yenik düşmüş Japon kadınları 
memelerine silikon yaptırdı ve 
gözkapağı ameliyatı oldular. Bunu 
galiplerin güzellik anlayışına yakın 
olmak için yaptılar. Teknolojinin 
bu kadar gelişmiş olmadığı 
zamanlarda Asyalı bir kadın kendini 
çok güzel bulurken, reklamlarda 
ve televizyonda Batılı kadınların 
yüzlerini gördükçe kendini güzel 
bulmamaya başladı. Tek tipleşme 
aslında korkulan bir şeydir.  
O nedenle 90’larda etnik güzellik 
öne çıkmaya başladı ve  
ben de bunu destekliyorum. 

m Sosyal medyada kendini  

gösterme hevesi genç görünmeye  

olan ilgiyi ne kadar artırdı sizce?

Olağanüstü şekilde... Pandemide 

Zoom toplantılarında, insanların sürekli 

ekrandan kendilerini görmesi de estetik 

operasyonlarında artışa neden oldu. 

Kusurlarını çıplak bir şekilde görmek 

ve bunu başkalarının da gördüğünü 

bilmek herkesi önlem almaya itti. Çoğu 

kişi filtre ve yüz değiştirme programları 

kullanıyor ve bir süre sonra da “Neden 

benim yüzüm de böyle olmasın?” diyor. 

Instagram, kişinin para ödemeden 

reklamını yaptığı ve kendini gösterdiği  

bir yer gibi düşünülüyor. Güzel,  

zengin ve iyi yaşıyor gibi görünmenin 

reklamı yapılıyor. Gerçekten 

gösterdikleri gibi hayatları yaşıyorlar 

mı, orası şüpheli. Yıllar önce Can 

Kozanoğlu’nun yazdığı gibi ‘Cilalı  

İmaj Devri’ndeyiz. Artık ünlü  

olmayan insanlar da arkadaşları 

tarafından ‘star’ gibi görünmek istiyor. 

Eskiden sıradan insanları sadece 

arkadaşları ve akrabaları görürdü,  

şimdi bir resim paylaşarak binlerce 

kişiye ulaşabiliyorsunuz.  

Bu nedenle sosyal medya plastik 

cerrahiye olan ilgiyi artırdı.

50 YAŞ 
YENi 30!

1985 yapımı ‘Altın Kızlar’ 

dizisini bilirsiniz. Dizinin 

kahramanlarından, Rose 55, 

Dorothy 53, Blanche 47 ve 

Sophia 79 yaşındaydı. ‘Sex and 

the City’nin son uyarlaması 

‘And Just Like That...’de ise 

Miranda ve Charlotte 54, Carrie 

55 yaşında. 1985’ten 2022’ye 

yani ‘Altın 

Kızlar’dan 

‘Sex and the 

City’ye yaş 

algısı, kadınlara 

bakış açısı 

ve güzellik 

kriterleri hayli 

değişti. Artık 

rahatlıkla “45 

yaş yeni 30” 

diyebiliriz. 

Düşünsenize 

Angelina Jolie 

46, Jennifer Lopez 52 yaşında, 

Gülşen 45, Burcu Esmersoy45, 

Ebru Şallı 45, Gwen Stefani 52 

yaşında ancak hepsi şahane 

ve zinde görünüyorlar. Yaşın 

temsilinin yıllar içinde çarpıcı 

bir şekilde değişmesini 

ve estetiğin önlenemez 

yükselişini Plastik Cerrahi 

Uzmanı Prof. Dr.  

Akın Yücel ile konuştuk.

GÜZELLiĞi BELiRLEYEN EN ÖNEMLi ŞEY KARAKTERDiR

AKTiF BiR SOSYAL  
VE CiNSEL HAYATI  

OLAN HERKESi  
‘GENÇ’ KABUL EDiYORUZ

ETNiK GÜZELLiĞi 
DESTEKLiYORUM

‘CiLALI iMAJ DEVRi’NDEYiZ

m Kadınlar ve erkekler hangi estetik 

uygulam

aları tercih ediyor?

Dolgu ve botoks ilk sırada. Cerrahi 
olarak ise ilk sırada burun ameliyatları geliyor. Bu biraz ırkla ilgili bir durum. 
Akdeniz havzasının genelinde kemerli, büyük ve etli bir burun profili var. Bunun ardından meme ameliyatları geliyor. 
Üçüncü sırada ise göz kapağı ameliyatları var. Erkeklerde ise durum sırasıyla,  
burun, göz kapağı ve liposuction.  
Erkekler estetik operasyon yaptıranların yüzde 10’dan fazlasını oluşturmuyor. 

m Yüz yogası, yüz m

asajı bu ara  

çok popüler. Sertab Erener, artık 

botoks ve dolguyu bıraktığını ve yüz 

yogasına geçtiğini açıklam

ıştı. Bu 

konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğru yapılan masajın ödemi dağıtmak açısından faydası olur. Yüz yogası hakkında sağlıklı bir kaynak bulamadım ancak 
botoksun yaptığı şey kırışıklıkları hafifletmek için yüz hareketlerini durdurmaktır. Yüz 
egzersizleriyle botoks bu yönden bakarsak birbirine ters şeyler. Botoksun üzerine bu işlemleri yapmak onun etkisini azaltır.

TÜRKiYE’DE iLK SIRADA BURUN AMELiYATLARI VAR
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