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daha çok sonuca giden davranışlar serg-
ilemesine neden olabilir. Ayrıca erkeklik 
hormonu testosteronun kas gücü dışında, 
duygusallık ve ayrıntılarla ilgilenme 
konusunda, kadınlık hormonu östrojen 
kadar etkili olmaması da bu farklılıkların 
açıklanmasında katkı sağlayabilir. Tari-
hte insanoğlunun en büyük zaafiyeti ve 
utanç kaynağı olan savaşları kadınlar 
çıkarmamışlardır ve dolayısıyla yaşanan 
acılardan sorumlu tutulamazlar, tüm 
sorumluluk erkeklere aittir. Kendi türünün 
devamı için kadınlar sürekli doğurmuşlar 
buna karşılık erkekler çıkardıkları 
savaşlarla kendi türünün devamını teh-
likeye atmışlardır. Dünya nüfusunun çok 
da kalabalık olmadığı dönemlerde çıkan 
savaşlarda milyonlarca insan ölmüştür. 
Bundan ne erkeklerin cani ruhlu, ne de 
kadınların tümünün melek oldukları 
sonucu çıkarılamaz. Sistemi kuran ve 
yöneten güç kadın ve erkeğe farklı 
roller biçmiş, bu amaç doğrultusunda 

farklı özelliklerle donatmıştır. Tıpkı 
alışverişlerimizde olduğu gibi erkek 
davranışı sonuca giden, ayrıntı ve estetiği 
çok da önemsemeyen, ihtiyacı karşılama 
hedefli davranış biçimidir. Bu düşünce 
ve davranış biçimi belki de alışverişte 
sergiledikleri erkekler için değişik, hatta 
tuhaf gelen hareketleri açıklayabilir. Kadın 
güzeldir kendine verilen bu avantajı 
devam ettirme eğilimde olduğu için 
estetik ve şık giyinme içgüdüsü taşıyor 
olabilir. Erkek şöyle düşünür ve belki 
de kendince haklıdır: Eşim ya da kız 
arkadaşımın üstünde ne olursa olsun ben 
zaten onu seviyorum bir bez parçası benim 
sevgimi ne kadar etkileyebilir ki? Bu 
erkeklerin estetikten uzak düz mantığıdır. 
Kadın tam tersini düşünür. Onun için 
giydiği ayakkabıdan tutun da bir çantanın 
hoşlarına gitmeyen küçücük bir renk 
farklılığı bile dünyalarının kararması için 
yeterli bir sebeptir.

Sonuç olarak kadın 
erkek farklıdır ve 
bunun kadar da 
doğal bir şey de 
olamaz
Biz erkeklerin 
yanıldığı diğer bir 
nokta da şıklık 
yarışındaki kadınların 
bunları kendilerini 
bizlere beğendirmek 
için yaptıklarını 
sanmamızdır. 
Bence pek de bi-
zim düşündüğümüz 
gibi değil, boşuna 
gelin güvey oluy-
oruz. Onlar kendileri 
için giyiniyorlar, 
çoğu kadın aldığı 
elbiseyi ilk önce ne 
kocasına ne de erkek 
arkadaşına gösterir, 
ilk gösterdiği kişiler, 
kız arkadaşları, bayan 
mesai arkadaşları 
yani hemcinsleri 
olur genellikle. 
Tabii ki her kadın 
erkekler tarafından 
beğenilmek ister, 
ancak bunun alışveriş 
alışkanlıklarını çok 
da etkiyeceğini 
düşünmüyorum. 
Sonuç olarak kadın 
erkek farklıdır ve 
bunun kadar da doğal 
bir şey de olamaz. 
Müşterek yaşamak 
zorunda olduğumuz 
hayatlarımızı 
yaşarken, bu gerçeği 
göz önünde bulun-
durmak birçok sorunu 
çözecektir. Birçok 
konuda olduğu gibi 
özellikle kadınlar 
için alış veriş, 
erkekler için futbol 
gibi olmazsa olmaz 
konularda birbirimize 
daha anlayışlı davran-
mak hayatlarımızı 
daha yaşanabilir 
hale getirecektir.                                                                                                                                    
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Sürekli sebze yiyip, sporu 
hiç aksatmıyor olsanız 
da, bu alışkanlıklarınız 
sağlıklı biri olduğunuzu 
göstermez. Çünkü bazen 
sağlıklı gibi görünse de, 
yaptıklarınız doğru olmaya-
bilir. Alışkanlıklarınızın 
sağlığınız üzerindeki etkisini 
merak ediyorsanız sağlık 
testimizi çözün ve doğruları 
öğrenin.
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