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Geçmişte, kadınlarla olan tanışmalarımı göz önüne getirdiğimde, 
bazılarında beni mıknatıs gibi çeken bir özelliğin olduğunu fark ettim. 
Bazı kadınlar, diğerlerine nazaran karşısındaki erkeği etkilemeyi, 
peşinden sürüklemeyi daha iyi biliyorlar. Bunu çekinmeden 
söyleyebilirim!  

Mesela geçen gün İstanbul Taksim’de bir restoranda yemek yerken 
yaşadığım bir olayı anlatayım.  

İki arkadaşımla dans kursundan sonra inanılmaz yorulmuşken, yemek 
yemeye karar verdik ve İstiklal’de güzel bir restorana oturduk.  

Dans etmenin vermiş olduğu enerjiyle masada gülerek sohbet ederken 
ve yemeği beklerken, karşı masadaki iki kadını gördüm. Bazen iki 
kişinin enerjisi anlık bir şekilde tutar ya, göz göze geldiğim o güzel 
kadınla olan durum da aynen buydu…  

İlk bakıştan sonra, tekrar bakmamak için kendimi durduramadım. O 
da bana bakarak cevap verdi. 

Şunu belirtmeliyim ki, böyle bir durumda erkeğin kendine güvenerek 
kalkıp yanına gelmesi ve senden etkilendiğini belirtmesi gerçekten 
zordur. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın bir çok ülkesinde erkekler 
çevreden gelen baskıdan ve ya reddedilme korkusundan dolayı, açık 
ilgi gösteren bir kadına dahi yaklaşmaktan korkarlar.  

Fakat bazı kadınlar, erkeklerin korkularını ortadan kaldırmayı 
biliyorlar. Bazıları da korkunun farkında olmadıkları için bütün 
sorumluluğu adama yüklerler.   

Yemekleri yedikten sonra masadan kalkmaya karar verdik. İçimdeki 
çekinceden dolayı onunla hala tanışamamıştım.  



Ağır adımlarla yürümeye başladık ve merdivenleri inerken, ona doğru 
bir bakış daha attım. O da bana baktı… 

Fakat bu seferki bakışı başkaydı!  

„Şu anda gitmeye karar verdin ama beni kaçırdığını bilmeni 
istiyorum. Bir daha hiçbir yerde beni bulamayacaksın. Ya git ya da 
şansını dene.“  

Hafif bir tebessümle bana attığı bakış, içimdeki duygu durumunu bir 
anda değiştirdi. O saniyeden sonra yanına gidip konuşmasaydım, 
inanılmaz pişman olacaktım. Fakat mimikleriyle bana söyledikleri, 
yönümü değiştirip ona doğru yürümemi sağladı.  

Güzel bir ilişkinin başlangıcı, o güzel kadının bana kolaylık 
sağlamasıyla başladı. 

Çifte Bakış Yöntemi - Ayrıntıları 

İşin gerçeği şu: 

Bir erkek, senden zaten etkilenmiş olabilir ama bunu dile getirmek ve 
ya göstermek, erkekler için genelde zordur. Sebebi ise reddedilme 
korkusudur. Senin, onu orada acımazsızca reddedip, çevredeki bütün 
insanlara rezil olması hayali, onu bu küçük ama muhteşem adımdan 
alıkoyuyor.  

Bu yüzden Çifte Bakış yöntemiyle, karşındaki erkeği etkileyebilir, 
etkilemekten öte yanına getirebilirsin. Onu rahatlatabilirsin ve içindeki 
esas duyguları dışa dökmesini sağlayabilirsin. 
 



Yöntem çok basit…  

Bir kere baktıktan sonra ikinci bakışı FARKLI ATACAKSIN. 
  
Yukarıdaki hikayede bana yapılanı hatırlıyor musun?  

„Şu anda gitmeye karar verdin ama beni kaçırdığını bilmeni 
istiyorum. Bir daha hiçbir yerde beni bulamayacaksın. Ya git ya da 
şansını dene.“ 

İkinci bakışı atarken, mimiklerinle aynen yukarıdaki cümleyi 
anlatacaksın.  

Biliyorum… Belki „Bunu nasıl yapacağım?“ diye kendine soruyorsun. 
Şöyle yapacaksın: Aynanın karşısına geç ve kendine bakarak 
yukarıdaki cümleleri sesli bir şekilde söyle. Karşında, o beğendiğin 
adam varmış gibi söyle. Daha sonra sesleri çıkar ve içinden konuş. 
Yüzündeki mimiklerini gözlemle. Daha sonra, içindeki sesi de sustur 
ve sadece mimiklerinle konuş.  

Bunu biraz pratik ettikten sonra oturacaktır, emin ol.  

Hangi Durumlarda Kullanılabilir? 

Şu ana kadar anlattıklarımı okuduğunda, sadece tanımadığın 
erkeklerde işe yaracağını düşünmüş olabilirsin.  

Bu yöntemi, bir erkeğin sana ilgi göstermesini istediğin her 
durumda kullanabilirsin.  
 
Farz edelim ki iş yerinden tanıdığın ve biraz sohbetinin olduğu bir 
erkekle ilişkini samimileştirmek istiyorsun. İş çıkışı vedalaştıktan 



sonra yürürken, kafanı arkaya çevirip yukarıdaki bakışı adama 
göstermen, ona farklı bir mesaj verecektir.  

Bunu yaparken ulu orta kendini göstermeden yapmış oluyorsun. Adam 
mesajı kendiliğinden alıyor. Sana karşı da ilgisi varsa, bunu 
belirtmekten çekinmiyor ve sana yaklaşıyor, konuşuyor…  

İlgisi varsa demişken… 

Erkek Gelmediğinde Ne Olacak?  
Açık ve dürüst olayım.. Bahsettiğim yöntem her zaman işe 
yaramayacak. Yöntem, karşındaki erkeğin sana karşı azıcık ilgisi 
varsa, bu ilginin kabarmasını ve sana daha yakın davranmasını sağlar. 

Bazı durumlarda, yöntemi kullandığın erkek gelmeyecektir. Bunun 
sebepleri şöyle olabilir:  

- Gerçekten korkak bir erkektir. 
- Kendine güvenmiyordur. 
- Sana karşı HİÇ ilgisi yoktur. (Dikkat: Bu yöntemle az ilgiyi, ÇOK 

hale getirebilirsin. Ama 0’ı 1 yapamazsın) 
- … 

Demek istediğim, hoşlandığın erkeği yanına getiremiyorsan, sebebinin 
sen olduğunu düşünme. Bu tür sebepler genelde karşındaki insanla 
alakalı olur. Sen yapılması gerekeni yaptığında, geriye kalan erkeğe 
düşer.  

Şunu düşün: Kendine güvenmeyen erkekle sen birlikte olmak 
ister miydin?  



Şimdi Ne Yapacaksın?  

Öğrendiklerini direkt uygulamaya dökebilirsin. Kesin sonuçlar 
alacağının garantisini veriyorum.  

Fakat bu konuda daha farklı bilgiler edinmek istiyorsan (Erkeği 
kendine bağlama yöntemleri, sadece seni düşünmesini sağlamak, 
yatakta çıldırtmak…), Aşk Akademi’nin paylaşımlarını takip 
etmelisin. 

Özellikle mail kutunu sık sık kontrol et çünkü mail üzerinden bir çok 
paylaşım yapıyorum. Önümüzdeki günlerde de ilginç konular 
hakkında mailler okuyacaksın. Bunu da şimdiden bilmiş ol :) Hiçbir 
maili kaçırmamak için beni Whitelist’e eklemelisin. 

Whitelist için TIKLA 

Sosyal Medya’dan kesinlikle takipte kal! Günlük paylaşımları 
kaçırma. 

Facebook                      YouTube                     Instagram  
Snapchat (alkanozturk diye aratarak ekle) 

Mutluluklar diliyorum, 

Alkan Öztürk 
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