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Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar 

aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. 

Plautus 
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Yazar Hakkında 
 

Sibel Savaş 
Almanya’da doğmuş, Türkiye ve Amerika’da 
yaşamış ve son iki senedir de Kanarya 
Adalarında yaşıyor.  
Sibel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
bölümünden mezun.  
Magazin dünyasının duayenlerinden Kenan 
Erçetingöz’le birlikte gecce.com’da, 
Superstarlife’da  Tayfun Topal ile, 
uçankuş.com’dan Eray Akıncı ile birlikte köşe 
yazarlığı yaptı.  
 

Yazılarında özellikle; kadınlara mesaj vermeyi kendine vazife edinmiş bir yazar.  
 
Bir kadın gelişir binlerce dünya değişir, değil mi? 
 
Sibel’in bu yönü, kadınlara yönelik sosyal çabası daha doğrusu; bir yazarın toplum 
mühendisliği yaparcasına kadını ele alma tutkusu hakkında bile sayfalarca yazı 
yazılabilir. 
 
Yazarlığın yanı sıra, Event organizasyonu yapan bir şirketin sahibi ve Formula 1, 
MotoGP,  Şampiyonlar ligi gibi organizasyonlarda dünya çapında çalışmalar yapıyor.  
2007’den beri de Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ile çalışıyor.  
 
En önemli görevlerini; 8 yaşında ki oğlu Canel’e annelik yapmak ve çok sevdiği kocası 
Taner’e eş olmak diye belirten Sibel, ailesine âşık bir Türk kadını.  
 
Türk kadının kendine güvenen, kendiyle daha barışık olmasını amaçlayan ve öncelikli 
olarak bu konularda yazılar yazan Sibel, Yataktaki Kraliçe isimli kitabın da yazarı. 
 
Duymayan kaldı mı?  
 
Sanmıyoruz! Büyük patlamaydı…  
Bu kitap; Türk kadınının içinde bulunduğu ahlak yapısı göz önünde bulundurularak 
yazılmış muhteşem bir cinsel kılavuz. İkamesi yok! 
 
Bu kitapla erkeği baştan çıkarmanın yollarını, onla nasıl sevişeceğinizi,  erkeğinizi 
yatakta mutlu etmenin yollarını ve O’nu sonsuza kadar kendinize nasıl 
bağlayacağınızı öğreniyorsunuz.  
 
Sibel’den ‘Kocanın Kalbine Gir’ okuyucuları için de bazı tüyolar vermesini istedik. Bizi 
kırmadı…  
 
Keyfini çıkarın, 
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Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demiş atalarımız... 

Doğru demişler doğrusu... 

Ama o yılanı oradan tatlı dilinle çıkardın diyelim ki, tekrar girmemesini nasıl 
sağlayacaksın? 

İşte bütün mesele bu! 

Malum; lafla peynir gemisi yürümez ve boş sözlere karınlar son derece tok. 

Lafı dolandırıp dolandırıp nereye gelmek istiyor bu kadın diye düşünmen 
normal şu an... 

Erkekler de bizim için aynısını düşünüyor desem? 

Biz kadınlar günde 7000 kelime konuşurken, erkekler sadece 2000 kelime 
konuşuyor… 

Konuşturmuyoruz anacağım adamları. 

Erkeklerin en çok şikâyet ettikleri konu; Kadın dırdırı! 

Ben de bir kadın olarak, dır dırın kitabını yazarım doğrusu... 

Oooo acayip başının etini yerim kocamın!  

Ne demişler; Erkeğin en lezzetli yeri, başının eti olduğundan, kadınlar en çok 
orayla uğraşır. Ama adamlarda en çok bundan bıkar! 

Bugün erkeği ayarttıktan sonra elde tutmanın yollarına değinmek istiyorum 
kızlar.  

Google'a sordum, en çok merak edilen konulardan biri bu... 

Kocamı, sevgilimi nasıl elde tutarım? Nasıl Allah'ım, nasıl tutarım? 

Kızlar, şunu bilin asla sadece güzel sözle olmuyor bu. Artık onlarda akıllandı, 
icraat istiyorlar. Action lazım action... 

Sırf sizlere en iyi cevabı verebilmek için hiçbir zahmetten kaçınmadım ve çeşitli 
sosyal gruplardan erkekle bu konuda konuştum. 

Kadından ne beklerler, ne ister, ne istemezler? hepsini sordum. 

Sorunu çözmek için olayın derinine girmek lazım. 
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Çünkü sırf güzellik falan hikâye...  

Biliyorsunuz Hülya Avşar gibi güzel bir kadın bile aldatıldı. 

Geçenlerde hatta trajikomik bir şey okumuştum, çok hoşuma gitti. 

Diyor ki; 

Rihanna nın dövüldüğü, Adriana Lima ‘nın aldatıldığı bir 
dünyada seni harcarlar Hatçe... 

E vallahi kusura bakmayın ama öyle… Harcarlar Hatçeee... 

 
Neyse ben konunun özüne döneyim. 
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Bu kör olmayası erkekler ne ister? 

Farklı sosyal gruplarla konuştum ve farklı cevaplar aldım. 

 

Birinci Tip adamlar 

Yanına mücevher istiyor.  

Bu gruptakiler genelde çok zengin, çirkin, kel ve kendilerini daha iyi hissetmek 
için yanlarında güzel bir kadına ihtiyaçları var. Bu grup genelde seks hayatının 
da güzel olmasını bekliyor. Hoş, seks hayatında mutluluk her grupta isteniyor. 
Eğer güzel ve tembelseniz, Porsche'nin içinde ağlamak, Doğan arabanın için de 
ağlamaktan daha iyidir diyorsanız, bu grup erkekler size göre.  

Bebek, Etiler, Nişantaşı tarafında en cilveli ve güzel halinizle takılın, başarı 
garanti... Amaaa bu ilişkide sonra kıçı başı dağıtmayıp, her daim güzel 
kalacaksınız ona göre.. 

Bununla ilgili gerçek olduğu söylenen bir hikâye var. Kısaca size bir özet 
geçeyim. 

Kadının biri bir ilan vermiş.  

Bu yıl 25 yaşına giriyorum. Çok güzelim, iyi bir stilim var ve kaliteli şeyleri 
severim. Yıllık geliri 500 bin dolar veya daha fazla olan bir adamla evlenmek 
istiyorum. Aç gözlü olduğumu düşünebilirsiniz fakat New York’ta yıllık geliri 1 
milyon dolar olan insanlar orta sınıf sayılıyor.  

1. Zengin bekârlar nerede takılır?  

(Lütfen bar, restoran, spor salonu gibi mekânların isimlerini ve adreslerini 
yazın.) 

2. Hangi yaş kategorisine odaklanmalıyım? 
3. Çoğu zenginin eşleri neden ortalama güzellikte? Bir kaç kızla tanıştım; 

güzel veya ilgi çekici değiller ama zengin erkeklerle evlenebiliyorlar. 
4. Kimin karınız, kimin yalnızca sevgiliniz olabileceğine nasıl karar 

veriyorsunuz? Benim hedefim evlenmek. 
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CEVAP: 

Sevgili Bayan Güzel, 

Yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Tahmin ediyorum ki sizin gibi aynı soruları 
soran pek çok genç kız var. Lütfen profesyonel bir yatırımcı olarak durumunuzu 
analiz etmeme izin verin. Benim yıllık gelirim 500 bin doların üzerinde, sizin 
kriterlerinize uyuyor, bu sebeple okuyan kimsenin zamanını çalmadığım ümit 
ediyorum. 

Bir iş adamı gözünden bakarsak; sizinle evlenmek kötü bir fikirdir. Cevap çok 
basit, lütfen açıklamama izin verin.  

Detayları bir kenara bırakırsak, yapmaya çalıştığınız şey “güzellik” ile “para” 
ikilisini takas etmek: A kişisi güzelliği sağlar, B kişisi de bunun için ödeme 
yapar, gayet adil. Fakat burada ölümcül bir problem var; sizin güzelliğiniz 
kaybolacak ama benim param iyi bir sebep olmadıkça tükenmeyecek. Aslına 
bakarsanız, benim gelirim yıldan yıla artabilir, ancak siz yıldan yıla güzelliğiniz 
azalacak. Bu sebeple, ekonomik açıdan bakarsak, ben değer kazanan bir 
varlıkken siz değer kaybeden bir varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı 
değil, katlanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik sizin tek varlığınız ise, 
değeriniz 10 yıl sonra çok daha düşük olacak. 

Wall Street’te kullandığımız bir terimden yola çıkarsak, sizin için “takas 
pozisyonu” diyebiliriz, “satın al ve bekle” değil. Sizi satın almak iyi bir fikir değil, 
bu sebeple kiralamayı tercih ederim. Çünkü alışveriş değeri düşen bir şeyi uzun 
süre elde tutmak hiç de iyi bir fikir değil. Aynı şey sizin istediğiniz evlilik için de 
geçerli. 

Söylediklerim size zalimce geliyorsa şöyle düşünün; tüm paramı kaybetseydim, 
beni terk etmez miydiniz? Aynı şekilde güzelliğinizi kaybettiğinizde, benim de 
çıkış yolunu bulmam lazım. 

Yıllık geliri 500 bin doların üstünde olan insanlar aptal değil; sizinle yalnızca 
çıkarız ama evlenmeyiz. Size, zengin bir adamla evlenme fikrini unutmanızı 
öneririm. Bu arada, yılda 500 bin dolar kazanan o zengin siz olabilirsiniz. Zira o 
kadar parayı kazanmak, zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden daha 
yüksek. 

 
CEO J.P. Morgan 
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Yaaa kızlar, kıssadan hisse, ya hep güzel kalacaksın bu tip adamları elinde 
tutmak için ya da kendini geliştireceksin. 

 

İkinci Tip Adamlar 

Gelelim ikinci tip adamlara. Bu gruptakiler mutfağa aşçı, evde temizlikçi, 
yatakta malum kadını, çocuklarına anne istiyor.  

Kadın çalışmasın, ben ona bakarım, oda bana baksın diyor. Büyük bir beklenti 
yok.  

Bu tip adamlar genelde köyde, kasaba da yaşayıp, aşkın sadece filmlerden 
ibaret olduğuna inanıyor. Mesela Türkiye de yaşayan erkeklerin çoğu bu 
grupta.  

Eğer Emine Beder gibi iyi yemek yapıyorsanız, sadece çocuk – ev işi – Müge 
Anlı ile sabah, Gülben ile öğlen, dizi ile akşam sizi mutlu etmeye yetiyorsa bu 
gruptan erkekler tam size göre. 

 

Gelelim bence en zor gruba,  
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Üçüncü Tip Adamlar 

Bu gruptaki erkekler çok şey istiyor. Güzel olacaksın, bakımlı olacaksın, iyi bir 
işin olacak, iyi para kazanacaksın, sporuna yapacaksın, dünyayı bileceksin.  

Modern dünya erkeğini koca olarak istiyorsan, bu istekleri yerine getireceksin. 
Ayrıca kültürlü olacaksın, ortak zevklerin olacak, konuşacak çok konunuz 
olacak.  

Bu tip erkekler ayrıca kendinden çok genç kadın falan istemiyor. Yaşı yaşıma, 
başı başıma uygun olsun istiyor. 

Eskiden şöyle bir inanış vardı. Zıt kutuplar birbirini çeker. Bu belki ilk birkaç 
gün veya hafta için geçerli ama uzun vadede asla mutluluğa götürmeyen bir 
ilişki tarzı. 

 

 

 

Bilim adamlarının yaptığı araştırma ve benim kendi gözlemlerime göre; 

Bir ilişkinin en iyi formülü; ortak değerlere ve ortak hedeflere sahip olmaktır. 
Araştırmalar göstermiş ki, değerler benzer olunca, yani benim adamda ki 
yaşamım ile senin adadaki yaşamın birbirine benziyorsa ve ileriye baktığında 
aynı hedefleri görüyorsanız mutluluğa giden en kestirme yol burada. 
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Peki, mutlu bir evliliğin 10 altın kuralı nedir 

derseniz? 

Buyurun... 

10 adet önemli kural 

 

1.Rahat Olun 

Adamın ota boka her konu için başının etini yemeyin. Azıcık rahat olun, rahat 
ettirin. Geçmişi geçmişte bırakın. Zırt pırt açmayın. Her şeyi eleştirmeyin. Eğer 
eleştirmeye çok meraklıysanız, jüri üyesi, sinema eleştirmeni falan olun. Ama 
adamla uğraşıp durmayın. 

 

2.Bakımlı Olun 

Kendinize bakın. Az çok adam neden hoşlanır, tipi nedir biliyorsunuz. O zaman 
her zaman size hayranlıkla bakmasını sağlayın. Güzel gözükeceğim diye 
abartıp, düğüne hazırlanır gibi değil, 100 saat harcasanız bile doğal gözükmeye 
çalışın. 

 

3.Becerikli Olun 

Aman ben yemek yapamam, makarna bile pişiremem diye salak salak ortada 
gezmek yerine, oturun yemek yapmayı öğrenin. Kalbe giden yolların hepsi 
Allah’tan mideden geçmiyor sadece ama midenin de rolü büyük unutmayın. 

 

4.Seksi Keyifli Hale Getirin 

Seks hayatının önemli bir konu olduğunu unutma. Ne bu konuda Kezban 
ayaklarına yat, ne Pamela Anderson olmaya çabala. Orta yolu bul. Seksten 
hem kendin zevk al, hem aldır. 
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5.Yakın Olun 

En iyi arkadaşına bile söyleyemediği şeyleri size söyleyebilsin. Yakın olun 
kocanıza. Arkadaş olun, Şefkatle yaklaşın. Başkası değil, siz sırdaşı ve en yakın 
arkadaşı olun. 

 

6. Ufak Yardımlar 

Malum erkekler biraz odun. O yüzden biraz işlemek gerekiyor. Doğum günü, 
özel günlerde ne alacağını bilemiyor olabilir. E buda sizi sonunda çok 
sinirlendirebilir. O yüzden bu özel günlere yakın zamanlarda başlayın ince ince 
‘Aaa aşkım, baksana ne güzel saat.’ Aaa hayatım bak bu kolye çok nefis. ‘ 
seklinde söylenmeye… Ama çok alternatif vermeyin. Adamın kafası karışmasın. 

 

7.Ortak Zevkler Edinin 

Ortak zevkleriniz olsun. Artık beraber spora mı gidersiniz ya da dünyayı mı 
gezersiniz bilmem ama beraber keyifli vakit geçireceğiniz bir uğraşınız olsun. 

 

8.Sevginizi Gösterin 

Sevginizi gösterin. Saçma gururlar yapmayın. Kasmayın. Karşınızda ki sonuçta 
hayat arkadaşınız, biricik aşkınız. Ona karşı kaybetseniz ne olur? Kazanan yine 
ilişkiniz, yine siz olursunuz. 

 

9.Değer Verin 

Dünyada en çok ona değer verin. Yok, o arkadaş peşinde yok bu dost peşinde 
koşmayın. Dünyada en değerli şeyin aile olduğunu unutmayın. Kaç arkadaş 
gelir geçer ama koca bir tane. 
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10.Eğlenin 

Beraber bol bol gülün. Eğlenin. Saçma salak şeyler bile olsa eğer siz bundan 
mutluysanız gülün, eğlenin. Hayat güldükçe çoğalır. 

Bir kere geliyoruz kızlar şu hayata... 

Boş kasıntı işler ile vakit geçirmeyelim. O kadar nazın, kaprisin, oyunun 
kimseye faydası yok.  

Seviyorsan söyle, göster, değerli olduğu, sevilmeye layık olduğunu hep göster. 

 

Ve ‘Öfff Sibel ya, ne zor bu işler, ne meşakkatli…’ diye düşünüyorsanız 
doğrudur.  

Ama yoktan çok olmuyor.  

Hayat bir çocuk bahçesi değil ama hayatı kurallarına göre oynamak gerekiyor… 

 

İyi oyunlar,  

Sibel 


