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ÖNSÖZ

Erkekler ve kadınlar arasındaki çatışmaların nedenleri ne-
ler diye sorsak pek çok şey sayabiliriz. Kültürel farklılıklar, aile 
yaşantıları, geçmişten biriktirilen travmalar, çocukluk şemala-
rı, anne babaların yetiştirme şekli, aile senaryoları ve fizyolojik 
farklılıklar ilk başta sayabileceklerimiz. İnsan dediğimiz varlık 
fazlasıyla karışık. Her birimiz kendimizi anlamak ve çözümle-
mekle epey zaman harcarken iki karşıt cinsin neden çatışma 
yaşadığını anlamak da haliyle pek kolay olmayabilir.

Kadınlık ve erkeklik nitelikleri üzerine genellemeler yap-
mak belki biraz sıkıcıdır. Tüm sorunları, kusurları genelleme-
lere hapsetmek sorunları tamamen çözmez ancak yine de ken-
di doğamıza eğilip baktığımızda ilişkilerimizi kolaylaştırmak 
ve daha sağlıklı bir hale getirmenin ipuçlarını yakalamak da 
mümkün.

Bu kitapta sunacağımız basit önermeler biraz bu zorluğu 
kolaylaştırmak için, düğümleri çözmese de biraz gevşetmek 
ve ısrarcı olduğunuz çıkılmaz yolların rotasını değiştirmek 
üzerine.

İlişki içindeyken bir çeşit körleşme yaşanır, mevcut prob-
lemleri çözümleme hevesimiz duvara çarpıp kalabilir. Peki 



-12-

Esra Ezmeci // Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever

bu duvarlar nelerdir? Dahası bu duvarları yıkmak mümkün 
müdür?

İnsan en iyi kendini bilir, bu nedenle karşısındakinin de 
kendisi gibi davranmasını ve dünyayı algılamasını bekler. An-
cak hepimiz farklı deneyimlerden geçerek bugüne gelmişizdir. 
Bu basit ama fazlasıyla aydınlatıcı bir gerçektir. Herkesin yaşam 
senaryosu farklılaştığında her şeye bakışı da değişir. İnsan bu 
yüzden biriciktir ve kimse kimseye benzemez.

İlişkide sorunları ortadan kaldırmanın ilk şartı hem kendi 
doğamızdan kaynaklananların hem de iki cinsin farklılıkları-
nın farkına varmakla olur. Dünya hiçbirimizin etrafında dön-
müyor. Eğer yamacımıza sevdiğimizi alıp ilerlemekse niyetimiz 
uzlaşma çabasını da alet çantamıza eklememiz gerekiyor.

Bu kitap aslında sizin ilişkilerde daha az tökezlemeni-
ze yardımcı olacak bir alet çantası. Düşünün bir şeyi tamir 
etmek istediğinizde kullanacağız araçlar bellidir. İşte bu alet 
çantasına koyacaklarınız da basit ama etkili çözümler. Üstelik 
hiç de zor olmayan basit şeyler, ama hepimiz biliriz basit olan 
zordur.

İlişkiler doğası gereği karmaşıklaşırlar, inişleri çıkışları 
vardır. Her zaman her şey yolunda gitmez, tıpkı hayat gibi. 
İlişkiler bazen sıcaktır, içinizi ısıtır. Bazense buz keser. Her 
ilişkinin bir ritmi vardır ve değişir. Neden mi? Çünkü bizim 
doğamız da değişir, ruh halimiz, beden kimyamız, duyguları-
mız, zihnimiz sürekli değişir. Önemli olansa bu değişen ritim-
de dengeyi korumak ve kollamaktır. Zirvedeyken fazla yüksel-
memek, inişlerde aşırı keder ve üzüntüye kapılmamak, altın 
oranı korumak...

Kadın doğası ve erkek doğası farklıdır. Her bir cinsin prob-
lem çözme becerisi, yalnızlıkla başa çıkma yolları, ilişkiden 
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bekledikleri, iletişim modelleri, motivasyonları farklıdır. Örne-
ğin bir kadını uzak durarak değil ilgilenerek elde edebilirsiniz. 
Ama bir erkek her zaman mesafeli bir yerde bırakılarak...

Kadın sıcak sever erkekse soğuk...

Ufak bir not: Kitabın bazı bölümlerinde notlar almanız 
ya da size yönelteceğim soruları yazmanız ve cevaplamanız 
gerekeceğinden kitabı okumaya başlamadan önce kendinize 
bir defter ve kalem seçmenizi öneriyorum. Bazı şeyleri yaza-
rak görselleştirmek, arada açıp okumak, kendinize hatırlatma 
notları yazmak takıldığınız yerleri çözmek için oldukça yarar-
lı bir yoldur. İyi okumalar...



Birinci  Bölüm

Erkek Doğası ve
Kadın Doğası

Neden Farklıdır?
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Erkekle Kadın Arasındaki Farklılıklar 
Nereden Geliyor Olabilir?

Hayatımızın en çetrefilli meselelerinden birisi kadın er-
kek ilişkileridir. Kadınların ne istediği, erkeklerin ne söylediği 
filmlere, kitaplara bitmeyecek malzeme üretecek kadar tartışı-
lagelmiştir. İnsan olarak bu dünyadaki varoluşumuzu anlamak-
la geçirdiğimiz vakitten belki daha fazlasını karşı cinsle olan 
ilişkimizi yönetmeye harcarız. Bunda elbette en önemli neden 
varoluşumuzun en önemli şartı olan üreme, güvende hissetme, 
sevme ve sevilme ihtiyaçlarımızdır. Bu arzularımız biz ölene 
kadar da bitmez.

Kadın-erkek farklılıkları konusu ne yazık ki farklı şekiller-
de eğilip bükülmeye maruz kalmıştır hep. Kültür ve toplum-
sal bakışla bazı yanlış kabuller bile vardır buna dair. “Kadın 
zayıftır, saçı uzun aklı kısadır, erkek ağlamaz, erkek döver de 
sever de!” gibi cinsiyetlere tutturulmuş yanlış kabuller bugün 
hâlâ içimizde yaşamaktadır. Bu kısırdöngüde hapsolmuş man-
tıksız yorumları aydınlatmak bir yana kadın ve erkek doğasını 
anlamak bize neler katabilir, odaklanmamız gereken en önemli 
nokta öncelikle bu olmalıdır.

Hem bireysel hem de toplumsal mutluluğu yakalamanın en 
önemli yolu hem kadının hem de erkeğin doğasını anlamaktan 
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geçer. İki farklı ama ikisi de eşsiz olan doğanın nasıl çalıştığını 
anlamak onları uyumlu hale getirmenin ilk adımıdır. Bütün 
her zaman iki yarımdan daha fazladır. Tek başına ne erkek ne 
de kadın güçlüdür, asıl güç bu iki farklı doğanın eşsiz uyumun-
dan doğar.

İlişkilerdeki çatışmaların ve problemlerin genellikle neden-
leri erkek ve kadın doğasının gerekliliklerinin anlaşılamama-
sıdır. Bu kitapta özellikle iki cinsin doğasına eğilerek herkesin 
ilişkideki merkezini belirleme çabasında olacağız. Ancak şunu 
her zaman aklımızda tutarak: Bir ilişkide kimse kimseden üs-
tün değildir, mutlu bir beraberlikte kadın ve erkek tıpkı bede-
nimizdeki uzuvların, iki elimizin, iki kulağımızın, gözlerimizin 
birbirini dengelediği gibi çalışmalıdır. Bu da savaşarak değil, 
doğamızı anlamakla, güçleri dengeli bir şekilde birleştirmekle 
mümkündür.

İnsanın önce kendini sonra karşı cinsi daha iyi anlaması tüm 
ilişkiler için kilit noktadır. Ancak bu tek taraflı bir bakış açısıyla 
mümkün olmaz, bir insanı tam ve bütün olarak anlayabilmek 
için bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. Düşünce-
lerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın kökeninde ne 
olduğunu, hangi davranışın hangi eğilimlerden doğduğunu, 
ne tür yapısal ve fizyolojik farklılıkların söz konusu olduğunu 
bilirsek, belki de bize gereksiz ve anlamsız gelen pek çok şeyi 
anlamlandırabilir, zorlandıklarımızdan kurtulabilir ve ilişkile-
rimizde daha rahat bir nefes alabiliriz.

Anlaşılması gereken en temel farklılıklar cinsiyetlere bağlı 
olanlardır. Cinsiyete göre şekillenen bu farklılıkları ve toplum-
sal rolleri eskiye nazaran daha çok fark etsek de, fizyolojik fark-
lılıklarımızın esiri olmamız su götürmez bir gerçektir. Yüzyıl-
lardır erkeklerin kadınları, kadınların da erkekleri anlaşılmaz 
bulduğu hep konuşulmuştur. Farklılıklar güzeldir, hayata renk 
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katar, bin bir çeşit çiçekle bezenmiş güzel bir bahçede gezinmek 
gibidir ancak aynı farklılıklardır bir yandan hayatımızı kâbusa 
çeviren.

Bir erkeğe ya da kadına baktığınızda gözlemlediğiniz tipik 
şeyler vardır. Örneğin kadınlar daha organize varlıklardır, er-
keklerse belli konularda daha iyi konsantre olurlarken tartış-
malarda dikkatlerini toparlayamazlar. Erkekler daha rasyonel 
ve mantıklı düşünmeyi ve daha net davranmayı severlerken 
kadınlar nispeten daha duygusal ve ayrıntıcıdırlar.

Peki bu farklılıklar nereden kaynaklanır?

Erkek Beyni ile Kadın Beyni Farklı mıdır?

Bilimsel açıdan bakıldığında bu sorunun yanıtı evettir. Ger-
çekten de kadın ve erkek beyni bazı farklılıklara sahiptir.

Beyin, bugün dahi henüz çözülememiş tek organımızdır, 
pek çok çalışmaya konu olan beyne dair bulunan her yeni şey 
bizim onu biraz daha anlamamızı sağlar. Öncelikle evrimsel 
açıdan erkeğin beyni, kadının beyninden daha büyüktür. Bu 
büyüklük farkının zekâ ile doğrudan bir bağlantısının olmadı-
ğını not edelim. Üstelik henüz bu hacimsel farkın tam olarak ne 
gibi sonuçlar doğurduğu da henüz bilinmiyor.

Beyindeki bağlantılar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 
bir erkek beynindeki sinir bağlantılarının ön ve arka loblarda, 
kadın beyninde ise sağ ve sol yarımküreleri arasında yoğun ol-
duğu görülmüştür. Bilim insanlarına göre bu fiziksel farklılıklar 
erkeklerin yön bulma ve kas kontrolü gibi alanlarda kadınlara 
göre neden daha iyi olduğunun, kadınlarınsa hafıza, önsezi ve 
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konuşma gibi konularda neden erkeklerden daha iyi olduğu-
nun anlaşılmasında önemli rol oynuyor. Bu basit görünen fark-
lılık bile iki farklı cinsin nasıl farklı alanlarda daha iyi olduğunu 
açıklamak adına önemli bir ipucu aslında.

Yapılan başka araştırmalara göre erkekler olaylara dair anı-
ları kadınlara göre daha genel hatlarıyla hatırlıyor. Kadınlarsa 
daha detaylı anımsama becerisine sahip. Belki bu bilgi kadın 
erkek arasındaki kısır tartışmaların neden çözülemediğine dair 
bir anahtar olabilir sizin için. Yine çok bilinen başka bir farklı-
lık erkeklerin kadınlara göre daha fazla seks düşünüyor olması, 
hatta kadına göre neredeyse üç kat daha fazla.

Kadınların erkeklere göre konuşma becerilerinin daha ge-
lişmiş olmasının nedeni yine beyindeki farklılıklar. Örneğin 
erkekler sözel becerilerini (konuşmak, konuşulanı anlamak, 
yazmak, okumak) kullanırken beyinlerinin mantıkla bağlantı-
lı kısmı olan sol lobunu daha yoğun kullanırlar. Diğer yandan 
kadınlar sözel becerilerini kullanırken beyinlerinin hem sol lo-
bunu hem de duygusal ve sezgisel diyebileceğimiz sağ lobunu 
aktif olarak kullanırlar. Bu yüzden kadınlar duygularını daha 
iyi ifade edebilirken erkekler için bu bağlantı zayıf olduğundan, 
duyguları sözel olarak ifade etmekte ve anlamakta zorlanırlar. 
Aynı zamanda bu özellik kadınların duygularına sözel, erkek-
lerinse fiziksel tepkiler vermelerine sebep olur. Yani bir dahaki 
sefere duygulardan bahsederken partnerinizle iletişim kurama-
dığınızda, onun abarttığını ya da umursamadığını düşündüğü-
nüzde sinirlenmek yerine, bu bilimsel bilgiyi aklınıza getirip 
sakinleşebilirsiniz. Çünkü bu temel yapısal bir farklılıktır. Part-
nerinizin size tepki olarak yaptığı bir şey değildir. Bu durum bir 
kuşun kaçarken koşmak yerine uçması kadar doğaldır. Fakat 
maalesef işler sarpa sardığında, taraflar birbirini anlayamaz ve 
kavgalar başlar. Bu tür kavgalarda erkekler uyumlanamadıkları 




