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<D 9 bir kız ne der, ne demek ister... 

çH 10 kız milleti 

. 14 kızları anlamak ne mümkün?

15 zor biraz'.• l-H
17 kadınların genetik kodlan 

19 bir kadın nasıl mutlu edilir

21 kadınlardan duyamayacağınız sözler

22 kızlar kaça ayrılır

23 erkekler ve kızlar

25 kadınların eline geçmemesi gereken 10 şey

26 kurallar ve kadınlar

27 kızların tercih ettiği erkek tipleri

30 kadın kulağı

31 kızlar ve bilgisayarlar

32 kadınlar ne isterler...

33 kadınların erkekleri reddetme 

cümleleri ve bunların gerçek anlamlan

34 tehlikeli element

36 kadınlara verilmesi gereken kurslar

37 erkeklerin kadınları mutlu 

etme sırları!

39 bir erkeğin bir bayana 

verebileceği hediyeler

40 bay(may)an arkadaş 

aranıyor
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Y9*>c\'
^ « ö f e s f e .cÔ   ̂  ̂ G' <"
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41 3. versiyonlu saç kesimi 

^  46 ilanı aşk

• ı-H 49 erkekler için küçük

• ı—t tavsiyeler

50 idealler değişebilir..!

53 bir kızla tanışma yöntemleri

56 dinlemek ve konuşmak üzerine

57 kur yapma yöntemleri 

60 erkek severse...

63 kadın insan değil mi..?!!

66 erkeklerde kızlan en çok 

etkileyen şeyler...

67 erkeklerde kadınları çıldırtan 

şeyler...

69 kızlar çeşit çeşittir...

73 kadın

74 hayatınıza bir renk katın...

77 kızlar üniversite sınavı gibidir

78 kadınlara cevabı ezberletilecek sorular

79 iyi ki erkeğim dedirten şeyler...



...çünkü insana en çok kitap yakışıyor, 
ve mürekkebin kuruduğu yerde kan akıyor...”
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BİR KIZ NE DER, 
NE DEMEK İSTER...

• P ir kız "ihtiyacım  v a r"  diyorsa bu "mut
laka istiyorum" demektir.

• P ir kız "ne istiyorsan onu yap" diyorsa bu 
"nasılsa bedelini ödeteceğim" demektir.

• P ir kız "konuşmaya ihtiyacım  v a r"  di
yorsa bu "onaylanmaya ihtiyacım  v a r"  de
mektir.

• P ir kız "seninle biraz konuşmak istiyo
rum" diyorsa bu "şikâyet îdeceğim" demektir.

• P ir kız "ben sinirli değilim" diyorsa bu 
"pok sinirliyim" demektir.

• P ir kız "bir dakika ipinde hazırım" diyor
sa bu "yaklaşık olarak bir saat on dakika" de
mektir.

• P ir kız "peki sen haklısıtf diyorsa bu "şu 
sapma tartışm ayı hemen bitirelim" demektir.

• P ir kız "seninle iletişim problemimiz va r"  
diyorsa bu "benimle hemen uzlaş" demektir.
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KIZ MİLLETİ

* Erkeklerden tamamen değişik bir dü
şünce sistemi içerisindedirler. Kesinlikle 
farklı yaratılmışlardır. Beyin yapıları da, 
duygu yapıları da erkeklerinkine benze
mez.

* Çoğu her daim dokunsan ağlayacak gibi 
yaşarlar. Sürekli bir sorunları vardır; ya kim
se onları anlamıyordur, ya güzel değillerdir, 
ya aileleri onları sürekli baskı altında tutu- 
yordur ya da sırf sorunlu gözükmek için bir 
sorunları varmış tribi yapıyorlardır.

* En önemli özelliklerinden biri de grup
laşmaya çok meyilli olmalarıdır. Hatta okul
daki kız gruplarının sayısı amatör rock grup
larının sayısından bile fazladır.

* İlgisizlik bir kız için zehir etkisi yapabi
lir. Aşırı ilgi ile şımartılmış bir kız ise bir erke
ğin hayatını zehir edebilir.

* Kızların kafasında genelde iki ideal er
kek modeli vardır. Her şeyi bilebilenler ve 
herkesi dövebilenler...
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* Kızlar umuma açık yerlerde genellikle 
koloniler halinde dolaşmayı tercih ederler. 
Bu aidiyet duygusu onlara tanımlanamaz bir 
güven verir. Kendilerini bu duyguya kaptırıp 
sonradan pişman olacakları davranışlarda 
da bulunabilirler.

* Dünya yüzünde kendisine verilen çiçek
lerden ya da bir çift güzel sözden etkilenme
yecek kız yoktur. Ama tepkileri farklı farklı 
olabilir.

* Bütün kızlar birbirlerini rakip olarak gö
rürler. Birbirlerini kıskanmaları için aynı 
meslekten olmaları ya da menfaatlerinin ça
tışması şart değildir.

* Kızlar kendileri için üretilen kıyafet ve 
ayakkabı çeşitlerinin erkekler için üretilenle
re oranla kat kat fazla olmasına rağmen yine 
de erkek kıyafetleri giymeye özenirler.

* Bütün kızların mutlaka koşulacak şart
ları vardır. Cümlelerin sonlarındaki “ancak” 
kelimesi onlar için icat edilmiştir.

* Kızlar erkekler için değil diğer kızlar için 
giyinip süslenirler.

* Kızlar duruma göre, hoşlandıkları biri 
karşısında hoşlanmaz gibi, hoşlanmadıkları 
biri karşısında da ondan çok hoşlanır gibi 
davranabilmek konusunda doğal bir yetene
ğe sahiptirler.
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* Hiçbir kız vitrinde gördüğü “indirim” 
lâfına dayanamaz. “İndirim” kelimesi onlar
da mıknatıs etkisi yapar.

* Kızlar erkeklerin duyabilecekleri şekilde 
ağlamayı tercih ederler.

* Bütün kızlar kesin bir cevabı olmayan 
sorulan sormakta müthiş ustadırlar.

* Kızlar için bir sim en yakın üç arkadaşına 
söylemek o sim açık etmek anlamına gelmez.

* Kızlar dünya yüzünde yatmadan önce 
saçım tarayan tek yaratıktırlar.

* Kestirme yola sapıldığmda bütün kızla
ra içgüdüsel olarak bir "kaybolacağız" kor
kusu gelir.

* Kırmızı ışık onlar için “makyaj molası” 
işaretidir.

* İstisnasız bütün kızlar vermeleri gere
ken fazla kiloları olduğunu düşünürler.

* Kızlar kendilerini güldüren erkeklerden 
hoşlanırlar ve komik erkeklere karşı savun
masızdırlar. Ama yine de dikkat etmek gere
kir çünkü kendilerine ilgi gösteren erkeği 
maskaraya çevirip el âlemi ona güldürmeyi 
başarabilecek yeteneğe de sahiptirler.

* Evde saatlerce kendi giyimiyle ilgilenen 
kızlar, sokağa çıktıklarında da saatlerce baş
ka kızların kıyafetleriyle ilgilenirler.
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* “Yok bir şey” cümlesinin kızlar için an
lamı erkeklerinkinden tamamen farklıdır.

* Kızlar kendilerine neler verildiğine de
ğil, onlar için nelerden vazgeçildiğine bakar
lar.

* Kızlar ya her şeyi unutur, ya her şeyi ha
tırlarlar.

ü rk e k le r  kadınların  ilk  aşkı, 
kadınlar da erkeklerin  sen a ş k ı
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KIZLARI ANLAMAK 
NE MÜMKÜN!

• öperseniz beyefendi değilsinizdir, 
öpmezseniz erkek değilsiniz.

• i l t i f a t  edersiniz "yalatf der, etm ezseniz  
bırakır gider.

• Her isteğine "evet" derseniz k arak te rs iz  
olursunuz, karşı çıkarsanız anlayışsız.

■ Yanına pok giderseniz "usandım" der, az  
giderseniz küser.

• iyi giyinirseniz "papkınsıtf der, d ikkat 
etm ezseniz zevksizlik le  suplar.

• Kıskanırsınız "huyun kötü" der, kıskan
mazsınız "sevmiyorsun der.

• Siz bir dakika gep kalın kıyamet kopar, 
kendisi bir saat gecikirse "bunda ne var!"  der.

■ Arkadaşınızla buluşursunuz adı "ihmal" 
olur, o buluşur 'bizim k ız lar' olur.

• Konuştuğunuz zam an dinlemenizi ister, 
dinlediğiniz zam an "neden konuşmuyorsun?" 
der.



ZOR BİRAZ!

Adamın biri yolda yürürken ayağı eski bir 
lâmbaya takılmış. Adam lâmbayı kumların 
içinden çıkarmış. Belki cin çıkar deyip lâm
bayı ovalamış, gerçekten de bir cin çıkmış.

Cin adama sadece bir dilek hakkı olduğu
nu söylemiş.

Adam oturup bir süre düşünmüş ve:

“Her zaman Hawaii'ye gitmek isterdim 
ama uçaktan korkarım ve deniz beni çok tu
tar. Benim için Hawaii'ye bir köprü yap böy- 
lece arabayla oraya gidebileyim.” demiş.

Cin gülmüş:

“Bu imkânsız. Bu işin lojistiğini düşün! 
Köprünün ayakları nasıl Pasifik'in dibine 
ulaşabilir? Ne kadar beton gerektiğini, ne ka
dar çelik gerektiğini düşün. Bunu yapmam 
mümkün değil, başka bir dilek bul.”

Tamam demiş adam ve başka bir dilek 
düşünmeye başlamış. Biraz sonra akima 
başka bir dilek gelmiş:
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“Kız arkadaşlarım oldu. Hepsi de her za
man duyarsız olduğumu ve onunla yeterince 
ilgilenmediğimi söylerdi. Bu yüzden, kadın
ları anlayabilmeyi diliyorum... Nasıl hisset
tiklerini ve neden ağladıklarını, bir şey söyle
dikleri zaman gerçekten ne demek istedikle
rini... Onları nasıl gerçekten mutlu edebile
ceğimi bilmek istiyorum...” demiş.

Cin cevap vermiş:

“Köprü iki şeritli mi olsun dört şeritli mi?”
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