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Hikayem
Hayatım kızlar açısından kötü geçti diyebilirim. Tüm ergen
gençlerde olan sorunlar bende fazlasıyla vardı. Genetik
nedenlerden dolayı aşırı derecede sivilceli bir yüze ve ince telli
saçlara sahiptim.
Öyle ki sokağa çıkmak istemezdim ve hep evde otururdum. Bir
kıza ondan hoşlandığımı arkadaşım aracılığıyla ilettiğimde,
kızdan gelen cevap şok edici oluyordu. “ Onu beğenmiyorum “ .
Hayatımın sonuna kadar bir kız arkadaş bulamıyacağimi
düşünüyordum ve bunu çözmenin bir yolu olması gerekiyordu.
Öncelikle fiziksel olarak kendime dikkat etmeye başladım.
Sivilcelerim için ilaç. Zayıf olan vucudum için fitness salonuna
gitmeye başladım. Kendimi biraz toparlamıştım ve bir kız
arkadaşım bile olmuştu.( Çok az bir süre kadar olsada ) . Bu kız
arkadaşim

beni

başkası

için

terk

etti.

Gittiği

cocuğu

gördüğümde , olduğum yere çöktüm kaldım. Cocuk dış görünüş
olarak benden daha kötüydü ama sevdiğim kızın elini tutuyordu
ve sevdiğim kız da onun içine düşecekmiş gibi duruyordu.
Orda fark ettim ki sadece dış görünüş yetmiyor. Daha önemli
şeyler var. Ama neydi onlar?
Bu olaydan sonra, kendimi karakter olarak kadınların ilgisini
çekebilcek bir hale getirmeye çaliştim. Geçirdiğim süreci sana
adım adım anlatacağım.
Şu anda bu surecin 5. yılını tamamlıyorum ve kendimi
kadınların arasında çok rahat ve kendine güvenli hissediyorum.
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Ben o çökmüş halimden şu andaki bulunduğum durumuma
gelebiliyorsam, seninde bunu yapabileceğine eminim.
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Doğru Yolu Nasıl Buldum?
Doğru yolu bulmam biraz tesadüflere , biraz da içimdeki
araştırma

duygusuna

bağlıydı.

Lisedeyken

bilgisayar

programcılığına ilgi duyuyordum ve zamanımın büyük bir çoğu
oyun oynamakla, bilgisayar programlarını öğrenmeye çalışarak
geçiyordu. Bunu bilen abim, çalıştığı yerdeki arkadaşlarından
(Elzem) bir tanesine, benim programcılık öğrenme isteğimden
bahsetmiş ve programcılık konusunda yardımcı olmasını
istemiş.
Bu şekilde Elzem abi ile tanışmış oldum. Bu programcılık
vasıtasıyla, güzel bir diyalog kurduk ve muhabbetimizi ilerlettik.
Elzem abi bir gün bana bir kitaptan bahsetti. Kendisi
Almanyaya gidecekti ve bu kitap sayesinde Almanyada çok
rahat bir şekilde kızları tavlayacağını söyledi ama kitabı hiç bir
şekilde bulamıyordu.
Ben de internet konusunda iyi olduğum için, kitabın ismini
sordum ve bulabilmesine yardımcı olabileceğimi söyledim.
Kitabın ismini verdi ve bende kitabı ona buldum.
Anadolu

lisesinde

okuduğum

için

ingilizce

konusunda

problemim yoktu. Kitap da ilgimi çekmişti. Sonuçta hangimiz
kadınlar konusunda çok iyi olmak istemez ki.
Kitabı açtım ve bir solukta okudum. Çok ilginç şeyler öğrendim.
Ama anlatılanlar sanki bir rüya gibiydi. Yani nasıl olur da ,
söylenen

o

şeyler

bir

kadının

benden

hoşlanmasını

sağlayacaktı?
Bunu bilmenin tek bir yolu vardı. Denemeliydim bu öğrendiğim
şeyleri. İlk denemelerin internet üzerin MIRC vasıtasıyla oldu.
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İnanılmaz sonuçlar aliyordum. Mesaj yazdığım kızların çoğu
gülerek cevap veriyor ve sanki kırk yıllık arkadaşlarıymışım gibi
, kendilerini rahatça ifade edebiliyorlardı.
Artık

bunu

gerçek

hayatta

da

denemem

gerektiğini

düşünüyordum. Okula gittiğimde, kızlarla konuşmaya başladım.
Konuşuyordum ama içten içe, sanki bir rüya da olduğumu
düşünüyordum. Çünkü bu verilen tepkiler, önceden aldığım
tepkilere hiç benzemiyordu. Sanki daha önceki Johnny gitmişti,
yerine daha farklı bir Johnny gelmişti.
Bu sayede bir sürü kızın benden hoşlanmasını sağladım. Öyle ki
bunları üniversite yıllarıma geldiğimde itiraf edenler bile vardı.
Üniversite yılları benim için yeni bir başlangıç gibiydi.
Tanımadığım

bir

çevre,

kendi

kişiliğimi

istediğim

gibi

oluşturabileceğim bir yer. İlk başlarda gerçekten çok eğlenceli
vakit geçirdim. Ama bir insan tek başına ne kadar iyi vakit
geçirebilir ki.
Tam böyle düşünürken, yurtta bir arkadaş vasıtasıyla, Emrah ile
tanıştım. Çok kısa zamanda, çok iyi arkadaş olduk. Bunun bir
sebebi de, Emrah ile benim ilgi alanlarımızın birbirine çok
benzemesiydi.

Ona

lise

yıllarımda

okuduğum

kitaptan

bahsettim ve bu şekilde ikimiz de çok hızlı bir gelişim sürecine
girdik.
Sürekli birbirimize bu konulardan bahsediyoruz ve yeni
öğrendiğimiz şeyleri uyguluyorduk.
Uzun bir deneme yanılma yönteminden sonra, artık neyin
doğru, neyin yanlış olduğuna karar verdim. Standart bir yol
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izlemeye başladım. Artık lisedeki yıllarım ile şu anki yıllarım
arasında dağlar kadar fark var. Bunu şuna benzetiyorum:
“ Matrix’in son sahnesinde, Neo’nun artık kodları görebilmesi”
Artık sende kendini bir NEO ‘ya dönüşmeye hazırlamalısın.
Göreceklerin Kadınların Matrix’i .
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Hedef Belirleme Ve Beklentiler
Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde ne olur ? Tabi ki
kaybolur.

İnsanlar

da

aynı

böyledir.

Kesin

hedefleri

belirlemediği takdirde, asla hayallerini elde edemez. Çünkü tam
olarak ona enerjisini veremez.
Kısacası , dikkatinizi verdiğiniz nokta ilerleyeceğiniz noktadır.
İstemediğin birşeye dikkatini verirsen, sürpriz! Onu elde
edeceksin. Herşeyde olduğu gibi, kadınlarla ve sosyal iletişimde
iyi hale gelmek istiyorsan, yapman gereken ne istediğine karar
vermek.
Birçok kızla birlikte olmak isteyebilirsin, yada gerçek aşkı
bulmak isteyebilirsin yada tek gecelik ilişkileri tercih edebilirsin.
Bu tamamen sana bağlı.
Hedef belirleme konusunda dikkat etmen gereken bazı
şeylerden sana bahsetmek istiyorum. Öncelikle, kadınlarla
iletişim kendine güven gerektiren bir durum. Bu yolculukta
sekteye uğramamak için, ve kendine olan güvenini belli bir
hızda arttırmak için, kısa dönemli hedefler belirlemelisin.
Çünkü kendini birden denize atarsan, boğulman kaçınılmaz
olur. Uzun dönemli hedefleri küçük parçalara böleceksin hem
yolcuğunda kendine olan güvenin artacak hemde hedefin kolay
takip edilebilir bir hal alacak.
İkinci en önemli etkenlerden bir tanesi, hedefimize büyük bir
tutku ile bağlanmamız. Bu hedef seni gerektiğinde sabahın
köründe kaldırmalı, yada yağmurlu bir günde , hiç düşünmeden
dışarı çıkarabilmeli. Hedef güçlü bir duygu ile motive
edilmelidir.
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Şimdi sana 3 hedef belirleme prensipini veriyorum. Bu
prensipler, senin sağlıklı bir şekilde hedefini belirlemeni ve en
hızlı şekilde ona ulaşmanı sağlayacak.

4 HEDEF BELİRLEME PRENSİPİ
1 – Duygusal olarak bağlı olduğun bir hedefi elde etmen,
duygusal olarak bağlı olmadığın bir hedefi elde etmenden daha
kolay olacaktır.( Bu hedef sana mutluluk,heyecan, tutku, aşk ,
sakinlik duygusu veriyor mu? )
2 – Dikkatin neredeyse, alacağın sonuç da o olacaktır. (
Olumsuza odaklanırsan, alacağın sonuç olumsuz olacaktır.
Olumluya odaklanırsan alacağın sonuç olumlu olacaktır.)
3 – Çoğu uzun dönemli hedefler faydalı olmasına rağmen, kısa
ve orta dönemli hedeflere önem ver. ( Uzun dönemli hedefleri,
kısa adımlara bölün.)
4 – Mutlaka kendine hedef için zaman kısıtlaması koy. ( 30 gün
içerisinde en az 30 kızla tanışacağım.)

Bunlar hedef belirlemede etkili bir şekilde rol oynayan
prensipler. Şimdi örnek bir hedefleme yapalım.
Ana hedef : Bir kız arkadaşı edinmek.
Küçük hedef : Her gün 5 kızla tanış.
Küçük hedef : Okuldaki buluşmalara ve toplantılara katıl.
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Bu küçük hedeflerin hepsi, seni ana hedefine yaklaştırır. Senin
hedef belirlemen de buna benzer olmalı. Bir tane ana hedef ve
bu hedefe ulaşmanı sağlayacak küçük hedefler. Daha ileri
gitmeden önce mutlaka bunu yap.
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Kadınları Anlayamıyorum
Red edilişlerim ve terk edilişlerimden sonra söylediğim
laflardan bir tanesiydi. Belki sen de aynısını söyledin. Halbuki
ne kadar iyi anlaşıyordunuz. Sen onu üzmemek için elinden
geleni yapıyordun. Hediyeler alıyordun, yemeğe çıkarıyordun.
Onu el üstünde tutuyordun. Sence bu terkedilmeyi hak
ediyormuydun.
Bu soru ile çok uzun süre uğraştım. Lisedeyken arkadaşlarıma
soruyordum. “ Ne yapmalıyım ? “

ve aldığım cevaplar çok

ilginçti. “Koşma peşinden bırak o gelsin... “ “ Soğuk davran..”
Şöyle bir bakılınca fena teknikler değildi. Hatta işe yarıyor gibi
oluyordu.

Ama

bir

türlü

sonuca

ulaşmıyordu.

Kız

arkadaşlarımdan yardım isteyince durum iyice vahimleşiyordu.
“ Gözlerinin içine bak ve sevdiğini söyle “ “ Okul çıkışında
yolunu kes ve bir çiçek ver “

Biliyorum merak ediyorsunuz

bunu yapıp yapmadığımı, cevap veriyorum. Yaptım. Sonuç?
Tahmin ettiğiniz gibi. Hüsran.
Kadınların hepsi birbirinden farklıdır. Ama farklılıklarından
fazla benzerlikleri vardır. Erkeklerin çözmeye uğraş verdiği bir
yap – boz gibi. DÜŞÜNCELERİ anlamsızdır ve mantıktan
yoksundur. Erkekler olaylara mantık çerçevesinde yaklaştığı
için, genellikle işin içinden çıkamazlar.
Demek ki kadınları çalışmasında ilk öğrenmemiz gereken şey,
onları mantık çerçevesinde değerlendirmememiz gerektiğidir.
Bir çok kadın, erkeklerden FARKLI şekilde düşünür ve FARKLI
şeyler ister. Anlaşılması zor geliyor biliyorum ama gerçek bu.
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Sahaya çıkmadan önce, rakibimizin nasıl bir taktikle sahaya
çıkacağını incelememiz lazım. Böylelikle oyunu kazanma
şansımız artar.
Hiç bir grup kadın ile bir grup erkeği karşılaştırdın mı? Biz
futbol maçı izlerken, kadınlar şöyle der “ Üff şu maçtan ne
anlıyorsunuz? “ Bir benzerini de biz, onlar romantik filmleri
izlerken ve garip cosmogirl dergilerini okurken diyebiliriz.
Eğlence anlayışımız tamamen farklı.
Peki hiç düşündün mü kadınları bu romantik dizilere çeken şey
nedir? Ve onların yaptıklarını biz yapmaya çalıştığımızda
kendimizi aptal gibi hissederiz.
Merak ettiniz değil mi? Tamam açıklıyorum. Kadın beyni ile
erkek beyni yaratılış olarak tamamen farklıdır.

11
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Peki Erkekler Neden Böyle?
Bir çok özelliğimizi, gücümüzü ve davranışımızı DNA`mızdan
ve sosyal çevremizden alırız. Bu söylediğim kadın – erkek için
de geçerli.
Bulunduğumuz ortam bizim karakterimiz ve davranışımız
üzerinde etkisi vardır. Kimin utangaç olacağı, kimin korkusuz
olacağı,

dünyaya

gelmemizle

beraber,

beynimize

programlanmaya başlıyor.
Biliyorum ki sen de bir kaç arkadaşlık sitesine üyesin. Hiç
kadınların profiline dikkat ettin mi?

Ben ettim ve senin de

dikkatini buraya çekmek istiyorum. Profil yazılarında hep
şunlara benzer şeyler vardır.
“ Prensimi arıyorum. “
“ Ruh ikizim neredesin? “
“ Aşık olmak istiyorum.”
Şimdi farkındasın. Peki hiç bir erkeğin, profillerinde buna
benzer bir cümle kullandığını gördün mü?
Hiç bir grup kızın bir şey hakkında konuşurken yaptıkları
hareketlere ve anlamsız bir biçimde ayrıntıya indiklerine dikkat
ettin mi? Genellikle bir kız arkadaşları ağlarken, onlar da
ağlamaya başlar. Bir arkadaşlarını eğlenirken görseler, kendi
ruhsal durumu ne kadar kötü olursa olsun. Hemen ruh halleri
değişebilir ve şen şakrak eğlenmeye başlayabilirler
Kadınlar DUYGU OYUN`larına bayılır.
Kadınlar binlerce yıldır bu DUYGU OYUN`larında rol alıyorlar.
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Kadınlar bu oyunu yıllardan beri oynadıkları için, bu konuda
çok iyiler. Gariban erkekler ise bunlar karşısında ne yapacağını
şaşırıyorlar. Bunu neden yaptıklarını merak ediyorsun değil mi?
Peki açıklayayım. Duygu oyunu aynı anda bir çok şeyi yapıyor.
İlgi çekiyor. Sıkıntıyı önlüyor. İlişkiye anlam katıyor.
Duygu oyunu adrenalin gibidir.Erkeğin spor yapmasına benzer.
Erkek ağırlık kaldırmaya başlayınca vucutta bazı hormonlar
yayılır. Endorfin kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. Adrenalin
heyecan uyandırır. Spor güçtür ve kadınların bu güce ihtiyacı
yoktur.

13
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Kadın Psikolojisi
Evrimsel Psikoloji
200 sene öncesiyle şimdiki zaman sence aynı mı? Tabi ki hayır.
Çevremiz değişti . Düşünce yapılarımız değişti. En önemlisi tüm
insanlar değişti. Bu değişiklikler tabiki oyunun kurallarını da
değiştirdi. Kadın psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak, oyunu
oynayacağımız sahanın kaba taslak bir haritasını çıkarmak gibi
birşeydir. Yıllardan beri kadınların sana verdiği tepkileri
anlamsız, gereksiz buldun. Bunlar ya ilişkinin bitmesine sebep
oldu yada canının yanmasına sebep oldu. Bunları öğrenerek
artık kadınların verdiği garip tepkileri fark edeceksin ve sana
göstereceğim pratik bilgilerle, içinde bulunduğun durumu
lehine dönüştürebileceksin.

Kadın psikolojisi evrimsel olarak iki amacı vardır :
1 – Üremek ve çocuğun doğması için gereken koşulları
sağlamak. Doğan çocukların korunması ve gelişimi için gerekli
ortamı oluşturmak.
2 – Çevresindeki erkekleri etkileyerek, doğacak olan çocuğun
gelişimini ve korunmasını garanti altına almak. Bu etkileme
genellikle manipülasyon şeklinde olur.

Kadın için önemli olan duygusal durumdur. Kadınlar “ o anda
ne hissetiklerine “ bakarken, erkekler “ a neden b ‘ye sebep
oluyor?” gibi mantıksal bir süreç izlerler.
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Psikolojik olarak sağlıklık bir kadında, bu duygular şehvet ve
koruma duygusudur. Diğerlerinde ise, drama tarzı duygulardır.
Genetik olarak dişilerin memeli beyni ve sürüngen beyni güçlü
erkeklerden etkilenmesi için programlanmıştır. Dişiler ,yüksek
yaşama şansına sahip çocukları doğurmak için, kabilenin en
güçlü erkeklerine ilgi duyarlar. Bu genetik korunum , Darwin’in
doğal seçilimidir. Baskın erkeğin en iyi genlere sahip olduğu
düşünülür ve bundan dolayı çiftleşmek için en uygun eşdir. Bu
korunum

davranışı

tüm

hayvanların

beyinlerine

programlanmıştır. Dişi tıpkı zayıf erkeklerden uzaklaştığı gibi
güçlü erkekten “ hoşlanmaya” karar veremez, ,bu bilinç altında
oluşan bir reaksiyondur. Evrimle yada Tanrının etkisiyle, dişiler
güç karakteristikleri gösteren erkeklere ilgi duyarlar. Baskın
erkek otomatik olarak en iyi tedarikçi olarak kabul edilir. Çünkü
erkek avlanır, kadın avlanmaz.
Modern , daha karmaşık organizmalarda, güç daha çok sosyal
statüye bağlıdır. Bu örnek için, kurt sürüsünü ele alalım.
Grubun alfa erkeği grup liderliği statüsünü almak için gücünü
kullanır. Bu ona dişilerin fark ettiği, baskın erkek vücut dilini
göstermesini sağlar. Dişi kurtlar bilinçli olarak, lider kurta ilgi
duymazlar aksine bilinç dışı bir şekilde ona ilgi duyarlar. Bu
doğanın dişilere uygulamış olduğu bir programlamadır.
Tabi yıllarca süren evrimden ve sosyal programlamadan sonra,
bu mekanizma hala çalışır vaziyettedir.
Kadınlar hala güçlü erkeklere ve statüye sahip erkeklere ilgi
duyarlar. Tek değişen, gücün tanımı ve sosyal değerin kriterleri.
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Güç artık büyük kaslar anlamına gelmiyor. ( ama ilgi çekiyorJ )
Modern güç, özgürlük ve özgüven olarak yer değişti. Başka bir
deyişle, karakterin güçlülüğü ve duygusal stabilite. Sosyal
statüye, para , güç , ün, popülarite dahildir.
Sonuç olarak, güç ve zayıflık gösteren bazı davranış türleri,
kadınların

hissettiği

çekim

duygusunu

arttırabilir

yada

azaltabilir.

Neden İyi Çocuklar Kadınlara Gelince Başarısızdır?
İyi çocuk olmak bilinç altında zayıflık göstergesidir. Güçlü bir
erkeğin özel bir kadına ihtiyacı yoktur. Güçlü bir erkek
psikolojik ve sözsel olarak çizgiyi aşan kadını disipline eder ama
zayıf

bir

erkek söz

söylemekten

çekinir

çünkü

kadını

gücendirmekten korkar.
Güçlü bir erkek kusursuz bir centilmen olarak kendini
ispatlamak zorunda değildir. Zayıf erkek ise,kızla dışarı
çıkarken, sanki işe alınma şansı düşük olan birisinin görüşmede
yaptığı gibi davranır.
Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Yanlış anlamayın.
Güçlü olmak ve centilmen olmak birbiriyle çok uyumludur.
Sadece centilmenliği muhtaçlık duygusuyla yapılmamalıdır.
Serseri bir şekilde davranmak da kötüdür ama iyi çocuk
olmaktan

avantajlı

hissettiklerini

olduğu

umursamamak

kesin.
ve

Çünkü

onların

bu

kadınların
zaafından

faydalanmak , muhtaç olmaktan daha fazla çekim ekleyeceği
aşikardır. İşte bu yüzden, çoğu kadın iyi bir çocuk ister ama
Modern Erkeğin Kılavuzu | www.modernerkek.com
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sürekli ona prenses gibi davranmayan kötü çocukların peşinden
gider.
Bir kadını size ait olması için ikna edemezsiniz. İsterseniz onu
herkesten çok seveceğini söyle. Üzgünüm ama işler öyle
yürümüyor. Ona hediyeler alma, zorda kaldığında yanında olma
gibi davranışlar onay arayan davranışlardır ve bu davranışlar
çekiciliği öldürür.
Kadınlara bu anlattığım şeylerden bahsederseniz, çoğu size
bunların saçmalık olduğunu söyler. Ama bu anlattığım olayların
hepsi bilinç altında olur ve olanların farkında değildirler. Ama
kadınlar onları uğraştıran erkeklerin peşinden koştuklarını
kabul

ederler

ve

onlara

çok ilgi

gösteren erkeklerden

soğuduklarını da söylerler. Ama bu olayların arkasındaki
psikolojinin farkında değildirler. Bu şuna benzer, arabayı
sürmeyi bilirler ama motorun nasıl çalıştığını bilmezler.

Güçlü Erkek ve Zayıf Erkek Karşılaştırması
· Güçlü erkek bir buluşmaya geç kalan kadını en fazla 15
dakika bekler ve asla neden geç kaldın diye aramaz. Zayıf
erkek ise, onu 3 saat bekler ve neden gelmediğini bulmaya
çalışır.
· Güçlü erkek bir randevuda, kadının sürekli telefonla
görüşmesinin kabul edilemez olduğunu ona söyler. Ama
zayıf erkek , tek bir kelime bile etmez.
· Güçlü erkek kadını arar , konuşur ve 15 dakika sonra
telefonu kapatır, işine devam eder. Ama zayıf erkek
telefonda çok vakit geçirmenin onu elde etmesine fayda
Modern Erkeğin Kılavuzu | www.modernerkek.com
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sağlayacağını düşünürek onu telefonda tutmak için çaba
sarfeder.
· Güçlü erkek, radyodaki şarkıyı kız beğenmedi diye
değiştirmez. Aksine eğlenceli bir şekilde sesi daha fazla
açar J . Zayıf bir erkek özür diler ve şarkıyı beğense bile
radyo kanalını değiştir.
· Güçlü erkek duygusuz, kaba ve bencil değildir. Kendine
saygısı vardır ve kadınları başının tacı yapmaz.

Hangi Davranışlar Çekim Sağlar?
· Modern bir şekilde, sosyal olarak baskın olmak.
· Hemen aşkını itiraf etmek yerine, senin ondan hoşlanıp
hoşlanmadığını merak etmesini sağlamak.
· Ona eğlenceli bir şekilde sataşmak.
· Sağı solu belli olmamak. Bir gün ona sarılıp ilgi
gösterirken, diğer gün ona ilgi göstermemek.
· Kendine güvenli olmak ve onun senden hoşlandığını bilir
bir şekilde davranmak.
· Çok sık aramamak ve 15 dakikadan sonra konuşmayı
sonlandırmak bir hayatın olduğunu, doygunluk için ona
ihtiyacın olmadığı anlamına gelir.

18

Modern Erkeğin Kılavuzu | www.modernerkek.com

Modern Erkeğin Kılavuzu

19

Modern Erkeğin Kılavuzu | www.modernerkek.com

