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Eğitime, öğrenmeye ve kişisel gelişime önem veriyorum, bu 
amaçla yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nde yaptım ve Eğitim Bilim Uzmanı unvanını aldım. 
Yıllar içerisinde kişisel gelişime ilgim devam etti. Zihin, bilinçal-
tı, enerji, ilişkiler, erkek ve kadın özellikleri konularında geniş 
araştırmalar yaptım, eğitimlere katıldım ve yazılar yazdım. Ha-
len flört öncesi, tanışma dönemi, ilişki dönemi, evlilik dönemi, 
ilişkilerde erkek ve kadın özelliklerini anlamak, kişisel gelişim 
planı yapmak, geçmişle negatif bağı kesmek, zihinde huzuru ve 
sakinliği bulmak, yaşamda denge ve uyumu geliştirmek, dişil 
eril enerji dengesini sağlamak gibi pek çok konuda danışanları-
ma eğitim ve seans çalışmaları yapıyorum.
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Aşkı, sevgiyi, bağlılığı ve
tutkuyu geliştirme yolları
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BAŞLAMADAN

Öğrenmenin yaşamda devam etmesi ve kendimizi yenileme-
miz-gelişmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışım yıllar 
içerisinde yaşamımda büyük değişimlere neden oldu, kişisel 
gelişim konularıyla daha fazla ilgilenmeye, zihin, enerji, bilin-
çaltı gibi konuları öğrenip yaşamımı zenginleştirmeye başla-
dım. Bir süre kendim odaklı gelişmeye özen gösterdim, inziva-
lar yaptım ve bilinç farkındalığımı yükseltmeyi hedefledim. Ya-
şamda daha fazla sevgi, hoşgörü, anlayış, teşekkür, neşe, huzur 
ve uyum kelimelerini kullanmanın önemini anladım. Ben, öğ-
rendiğim bilgilerle olumlu anlamda değiştikçe çevremdeki in-
sanların da olumlu anlamda değiştiğini gözlemledim. Zamanla 
ilişkiler konusunda kendimi geliştirmek amacıyla erkek kadın 
arasındaki uyumun nasıl gelişeceğini öğrenmeye karar verdim. 
Erkek kadın arasındaki uyumun nasıl gelişeceğini belirlemek 
üzere öncelikle erkeklerin davranışlarının nedenini anlamaya 
odaklandım ve erkekler hakkında en çok merak edilen sorula-
rı belirledim. Erkekler hakkında en çok merak edilen sorular 
şunlardı:

• Neden bir yakın bir uzak davranırlar?
• İlişkide nasıl bağlılık geliştirirler?
• Hoşlandıklarını ve sevdiklerini nasıl gösterirler?
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• Hangi davranışlardan hoşlanırlar veya soğurlar?
• İlişkide sevildiğini nasıl anlarlar?
• Neden ilgiye ilgiyle karşılık vermezler?
• Neden sorunu varken sessizleşirler?
• Neden zaman zaman yalnız kalmak isterler?
• Neden barıştıklarında hataları üzerinde konuşmazlar?
• Hangi sözlere incinirler?
• Neden iyi bir şey yaptıklarında artık iyi bir şey yapmayı 

uzun süre bırakırlar?
• Neden onun daha iyi biri olması için yapılan önerileri 

tartışma konusu yaparlar?
• Neden sohbet konusu açmaya gerek duymazlar?

Soruların cevaplarını bulmaya çalışırken amacım yargıla-
mak değil erkek özelliklerini anlayarak uyuma dayalı mutlu 
bir ilişkinin nasıl yaşanacağını belirlemekti. Bu amaçla, ilişkide 
erkek özellikleriyle ilgili araştırmalar yaparken kadın özellikle-
riyle ilgili araştırmalar da yaptım. Bu yöndeki çalışmalarımla 
erkeklerin davranış, düşünce, hormon, beyin yapısı yönünden 
kadınlardan farklı olduklarını, bu farklılıkların ilişkilerde daha 
çok ortaya çıktığını, erkek kadın arasında sevginin, bağlılığın 
ve cinsel çekimin gelişimi için bu farklılıkların gerekli oldu-
ğunu anladım. Erkek kadın arasındaki bu farklılıklar erkeğin 
ve kadının ilişkide gereksinimlerinin de farklı olmasına neden 
oluyordu. Bu anlayışım önemli öğrenmeleri beraberinde getir-
di, bir ilişkide uyuma, sevgiye, bağlılığa ve tutkuya dayalı bir 
ilişkinin erkeğin ve kadının gereksinimlerinin karşılanmasıyla 
gelişebileceğini öğrenmeye başladım. Mutlu bir ilişkinin yaşan-
ması için ilişkide erkeğin ve kadının gereksinimlerinin neler ol-
duğunu belirledim. Elbette erkeğin ve kadının gereksinimlerini 
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bilmek yeterli değildi, bu bilgileri ilişkide karşılıklı aşkı, sevgiyi, 
bağlılığı, tutkuyu, uyumu geliştiren şekilde ifade etmem gerek-
liydi. Bu amaçla ilişkide erkeğin ve kadının özelliklerine uygun 
iletişimin nasıl gelişeceğini ve gereksinimlerin nasıl karşılana-
cağını tecrübelerime, gözlemlerime, araştırmalarıma, verilere 
ve analizlerime dayalı olarak belirledim. Erkek kadın iletişimi-
ne ve gereksinimlerine yönelik bilgileri çevremde ve Instagram 
sayfamda paylaştığımda evli, bekâr binlerce kişiden teşekkürle-
rini ifade eden geri dönüşler aldım. Yazılarımla ve seanslarımla 
sadece partnerini değil kendini tanımanın memnuniyetini be-
lirten ve ilişkisinde mutluluğu yakaladığını ifade eden pek çok 
geri dönüş almaya devam ediyorum.

Kitapta erkek kadın ilişkisinde gereksinimlere yönelik uyu-
mu, sevgiyi, bağlılığı ve tutkuyu geliştiren pek çok bilgiyi pay-
laştım. Kitaptaki bilgiler çoğunlukla gözlenebilen durumlara 
özgüdür. Sosyal bilimlerde araştırmalar yaygın olarak nitel araş-
tırmalarla yapılır, nitel araştırmalar bir grubun doğal ortamda 
gözlemlenerek baskın özelliklerinin ortaya konulmasına daya-
lıdır, kesinlik içermez fakat yaygın olarak görülen, bulgularla 
ispatlanan ve desteklenen araştırmalardır. İlişkiler konusunu, 
sosyal bilimlerde uygulanan nitel araştırmalara uygun değer-
lendirdim ve erkek kadın ilişkisinde gerçekçi verilere ulaştım. 
Bu anlamda kitabı okurken sorunlarınızın nedenini anlamakla 
kalmayıp kendinizin ve partnerinizin özelliklerini anlayacak, 
uyumlu iletişimle ilişkinizde aşkı, sevgiyi, bağlılığı, tutkuyu ve 
ihtirası geliştirme yollarını öğrenmiş olacaksınız.

Kitaptaki bilgiler, uyumdan, kendinin ve muhatabın özel-
liklerine uygun davranıştan, hatalı iletişim yapmamaktan 
bahseder; kendinizi anlaşılır şekilde ifade etmeye yöneliktir, 
muhatabı yanlış anlamaların önüne geçmeyi hedefler. Kitap-
taki bilgiler yürümeyen bir tanışma dönemini, istemediğiniz 
davranışlarda veya konuşmalarda bulunan birini, tartışmalı 
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ilişkileri, sizi istemeyen birini, sizin sevemediğiniz birini haya-
tınızda tutmaya yönelik değildir.

Kitabı okurken erkeği ve kadını sahip olduğu özelliklerden 
dolayı eleştirmemeye, anlamaya özen gösterin. İlişkinizde her 
yolu deneyip mutlu olamadıysanız bu yaklaşımları dikkate ala-
rak uyumlu iletişim kurabileceğinizi hatırlayın. Anlatımlarım-
da, erkeğin veya kadının taraftarı olmak yoktur, her iki cinsi 
anlayış, beklenti, gereksinim, hormon, bakış açısına göre de-
ğerlendirip anlayışa, uyuma dayalı iletişimi anlatıyorum. Elbet-
te ilişkide pek çok etken vardır, bu etkenleri detaylı incelemek 
gerekir, bazen erkekten bazen kadından bazen de her ikisinden 
kaynaklı sorunlar yaşanabilir. İlişkide iyileşmeyi sağlayan er-
keğin ve kadının yapması gerekenleri yaptığının bilincinde ol-
maları; faydasız, tartışmaya iten, sevgiden uzaklaştıran davra-
nışlardan vazgeçmeleri, bunlar yerine uyumu, sevgiyi, bağlılığı, 
anlayışı, tutkuyu geliştiren davranışlarda bulunmalarıdır.

Kitap isminin Onu Nasıl Mutlu Edersin olması kitapta an-
latılanlarla oldukça ilgilidir. İlişkide onu mutlu edebilmeyi 
bilmek kendini mutlu edebilmeyi bilmekle de ilgilidir, ilişkide 
gereksinimlere uygun olmayan davranışlar ne kendini ne de 
onu mutlu edemeyeceği gibi ilişkinin sevgiyle gelişmesini de 
engeller. Erkeğin ve kadının ilişkide mutlu olabilmeleri için bir-
birinin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun davranmaları 
gerekir. Erkeğin ve kadının farklı özellikleri ve gereksinimleri 
yapbozun parçaları gibi birbiriyle uyumludur, bu uyumla aşk, 
sevgi, bağlılık ve tutku gelişir. Bir ilişkide onu mutlu edebilmek 
kendini mutlu edebilmektir.
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FLÖRT DÖNEMİ

Flört dönemi erkeğin ve kadının; birbirlerinden hoşlandıkla-
rı, tanıştıkları, uyumsuz olduklarında ayrıldıkları, uyumlu ol-
duklarında birbirlerine aşk, sevgi, yakınlık duygularını, bağlı-
lık ve tutku geliştirdikleri dönemdir. Sevgiyle gelişen bir flört 
döneminde sorun olmayacağını sanmak gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. Flört döneminde, hoşlanma devam ediyorsa, sorunlar 
erkeğin ve kadının hem kendinin hem partnerinin özellikle-
rine uygun yaklaşımlarda bulunmalarıyla aşılabilir. Partnerin 
erkek veya kadın özelliklerine uyumsuz davranmak, tartışmacı 
ve yargılayıcı üslubu sürdürmek flört döneminde yakınlık duy-
gularının gelişmesine engel olur. Erkeğin ve kadının davranış-
larının nedenini bilmeleri, nasıl uyumlu olunacağını ve birbir-
lerine nasıl davranmaları gerektiğini anlamaları ilişkiyi aşkla, 
sevgiyle, bağlılıkla ve tutkuyla geliştirmek için önemlidir.

Erkek ve kadın, birbirlerinin sevilme,
bağlılık, cinsellik gibi gereksinimlerini 
karşılayacak farklı özelliklere sahiptir.

Bu farklı özellikler; erkeğin ve kadının bir 
ilişkide gereksinimlerinin ve davranışlarının 

farklı olmasına neden olur.




