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FARKLILIKLARA SAYGI 

İnsanların; fikirlerine, yasam tarzına, hayata bakış açısına saygı göstermek ''farkındalık'' duygusundan kaynaklanan 
''olgun davranışların'' toplamıdır.İnsanları; sırf kendi tercihlerinden, seçimlerinden dolayı yargılamamak, ön yargılı ve 
kişisel yaklaşmamak gerekir. Çünkü saygı bir davranış biçimidir, dar bir görüş değildir. Bizim sorguladığımız saygı; değer 
vermektir, güvenmektir, samimi olmaktır. Farklılıklara saygılı olmak ve bunları zenginlik olarak görmek önemlidir. Her 
şeyden önce; her birey saygıya değer bir varlıktır bu nedenle hiç kimse kendinden farklı olanı hor görmeye ve ötelemeye 
hakkı yoktur. Hangi dinden, dilden, coğrafyadan, düşünce ve fikirden olursa olsun herkesin, yaşama, kendini tanımlama 
ve değerli kılma hakkı vardır. İnsanların; değerleri, yaşam tarzları, olaylara bakış açısı, inançları, beklentileri inançları, 
zevkleri ve dünyayı algılama ve yorumlama şekilleri farklı olabilir. Bunlar, dünya hayatının zenginlikleridir. Siyahla-beyazın 
dışında ara renklerdir. Bunlar hayatın lunaparklarıdır. Ne kadar çeşit o kadar yaşamı renkli ve anlamlı kılmak... 

Bu nedenle olsa gerek; toplum yaşamında olsun, ikili ilişkilerde olsunolaylara bakış açıları farklı farklı olabilir. Bu 
farklılık bir ayrışma sebebi olmamalı, farklılıklar zenginliğimiz olmalı.Bu kilim desenlerine benzer her ilmek nakış nakış 
işlenirken ara renkler serpiştirilir. Hepsinde ayrı bir görsellik ve emek vardır, bu emeğe saygı duyarız, değer veririz, 
anlamlı kılarız. İnsana saygıda budur...görmezlikten gelemezsin yada senin farklılığın beni rahatsız ediyor dediğin an 
dünya senin tekelindeymiş gibi olur.Ne sevgi ne saygı, hiç biri hiç kimsenin tekelinde değildir.Farklılıklara tahammülü 
olmayan insanların muhakkak kişilik problemleri vardır. Bencil olurlar, paylaşım duygusundan yoksun ve sevgi anlayışları 
kısırdır. Birey olamamışlardır ben merkezli yaşarlar, cesur değillerdir. 

En küçük çatışmada çirkinleşirler ve korkaktırlar. Yenilikten, bilimden,ilimden korkarlar.Bu korkular, yaşamın 
zenginliğini durduran perdeler değil midir? Biz ancak ''kendimizin, insanlığın, çevremizin farkındalığına'' vardığımızda bu 
perdeler içeriden açılır. O zaman ''gönlümüz, aklımız'' insanların ''değerini'' renkleriyle, dilleriyle, cinsiyetleriyle ve maddi 
güçleriyle ölçmekten vazgeçtiğinde bu dünya yaşanılası bir yer olacaktır.İnsanların yaşam tarzlarına müdahale etmenin, 
dışlamanın insan onuruna yakışmadığını, insana saygının bir erdem olduğunu anlayan, algılayan insanlar, hayatın içinde 
''saygının'' bir ''kültür'' olduğunu benimsemişlerdir.Buda; onlara empati yapmayı ve bunun üzerinden insanlara ulaşmanın 
kapılarını açar... Ne güzel değil mi? Saygı; toplum yaşamı için, aile yaşamı için çok önemlidir ve yaşamın, insan olmanın 
onurudur, olmazsa olmazıdır... 

 



 
Öyle ki; bizim ilişkilerimizi, sosyal ve dini ritüellerimizi, cinsel tercihlerimizi, kendimize saygımızı, durduğumuz yerin 

farkındalığını, konuşma yetkinliğimizi, insanlara verdiğimiz değeri düzenleyen çok önemli bir ''yaşam anahtardır'' saygı... 
Saygı bir erdemdir ve erdemin olduğu her yerde bizi güzelliğe yönelten davranışlar olur. Korkudan kaynaklanan, 
göstermelik bir saygı da erdem yoktur. En önemlisi; karşıdakini tanımak ve anlamak onu kendi değer yargıları içerisinde 
''muhasebe etmek'' söz konusu değildir. 
Saygı aynı zaman da; karşında ki insanı değerli kılmaktır, önemsemek, dinlemeyi bilmek gibi ve anlamaya niyetli olmak ! 

Kendine saygı duymayan bir insanın, başkasına saygı duyması mümkün değildir. Yaşamı anlamlı kılan her birey 
kendine ve yaşama saygılıdır. Otorite ya da korku karşısında ceket ilikleme tutumunu saygı olarak algılayamıyorum. Bu 
bana hep saygı konusunda çelişkiler sunmuştur ve bu konuda kendimi de çok eleştirmişimdir.  Çocukken olsun yetişkin 
olduğumuz dönemler olsun bize her kese saygı göstereceksin, her kesin düşüncesine saygılı olacaksın denildi, 
öğretildi.Çoğu zaman bu saygı kavramı bende çelişkiler yarattı...Büyüğe saygı deniliyordu, bana, her büyüğe saygı 
duymam gerektiği anlayışını empoze eden zihniyeti zamanla sorguladım. Bir insanın yaşama hakkına saygı gösterebilirsin 
lakin topluma ve kendine faydalı olmayan bir insana saygı duymanın nasıl bir izahı olabilirdi? İyi bir insan olmadığı 
bilindiği halde sırf büyük olduğu için saygı duymam isteniyordu. Saygı duymuyordum o zaman nasıl saygı gösterecektim, 
burada bir belirsizlik vardı. Saygı karşındaki insanın varlığını kabul etmekse ben bu çelişkiyi samimi bulmuyordum. Bir 
şeyin yada kişinin varlığını kabul ettiğinizde ona yok muamelesi yapamazsınız. 
        Yaşamla birlikte ''saygının'' hiç bir zaman yanlışa toleranslı davranmak, görmemezlikten gelmek, katlanmak demek 
olmadığının öğreniyorsun.Ve saygının; insanın, gerek ruhsal dünyasında gerekse çevresinde sevgi ile barışık yaşadığı 
''farkındalık'' duygusu olduğunun ayrımına varıyorsun.Bu nedenle ''erdemli saygı'' bir korku imparatoru 
yaratmaz.Farklılıkları anlamaya çalışır, ön yargısız tutum sergiler.Hümanist ve evrensel insanların en büyük özelliğidir 
saygıyı kendilerine ilim olarak seçmeleri çünkü karşılarında ki insanlara ''ölçülü, seviyeli ve kibar davranırlar'' ön yargılı ve 
yargılayıcı değildirler. Farklılıklara saygıyı, toplum yaşamın en önemli bağı olarak görürler. Kendi düşünce ve yaşam tarzını 
her şeyin üstünde tutan insanlarla gönül bağı kuramazlar...Otoriteye bağlı olan saygının hiç bir zaman samimi ve içten 
olmadığını bilirler. Ne olursa olsun; karşımızda ki insanın fikri, düşüncesi, tercihleri bir başkasının yaşamını yok etmeye 
yönelik olmadığı sürece bir arada yaşamanın muhakkak yolu vardır yeter ki önce insan olalım. İnsan olmak onurlu 
olmaktır. Şayet ''Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.'' 



FARKLILIKLARA SAYGI 
   İnsanı belli bir özelliğine göre yargılamamak, herkesin kendi doğruları çerçevesinde 
yaşadığının farkında olmak, farklılıkları zenginlik olarak görebilmektir.  

 

 Bir insan; hangi dinden, milletten, renkten, coğrafyadan, 
dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun öncelikle insan 
olduğunun algılanması gerekir. Her birey, saygıya değer bir 
varlıktır. 
 İnsanın kendisinden farklı olanı hor görmeye hakkı yoktur. 
 İnsanların değerleri, inançları, olaylara bakış açıları farklı 
farklı olabilir. Bu farklılık bir ayrışma sebebi olmamalı, farklılıklar 
bir dayatma unsuru haline getirilmemeli, baskı nedeni 
olmamalıdır. 
 İnsanın kendisinden farklı olanı hor görmeye hakkı yoktur, 
İnsanların değerleri, inançları, olaylara bakış açıları farklı farklı 
olabilir. Bu farklılık bir ayrışma sebebi olmamalı, farklılıklar bir 
dayatma unsuru haline getirilmemeli, baskı nedeni olmamalıdır.  



 



  Her insan değere layıktır. İnsanlara saygı ise insanların benimsedikleri değerleri görmezden gelmeme 
ve alay konusu yapmamakla kendini gösterecektir. 

 
  Kişi karşısındaki insanın değerlerine hakaret ettiğinde aynı davranışı karşısındaki de yapacaktır ve 
sonuçta tartışma kaçınılmazdır. Bu güne kadar, tartışarak kimse karşısındakini ikna edememiştir. 
 
  Saygılı olunursa karşı tarafta saygılı olacaktır. İnsanları ikna etmenin en birinci ön koşulu insanlara 
saygı duymak ve bu yolla insanların güvenini kazanmaktır. Saygı ifadelerine iletişimde yer verirseniz, insanlar 
sizleri ilgi ve dikkatle dinleyecek ve sözlerinizi önemseyeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Farklılıklara tahammül etmeyen 
karşısındaki insana saygı duymuyor demektir. 
  Farklılıklara bakılırsa parmak izinden 
gözün retinasına kadar, altı milyar insan da 
birbirinden farklıdır. 



   

Kimseyi küçümsemeyin, aşağılamayın… İnsanların değerini, renkleriyle, dilleriyle, milletleriyle, cinsiyetleriyle, 
maddi güçleriyle ölçmeyin. Afrika’da yiyecek ekmek bulamayan garip yavrularla, köşklerde yaşayan çocukların 
değerinin bir olduğunu bilin. Farklılık ve üstünlük arzuları sonucunda dünyanın ne hale getirdiğini fark edin. 



 



       8- Rehberlik hizmetlerinde 
bireysel farklılıklara saygı esastır : 
Her insanın kendine özgü 
olduğunu, ilgi, yetenek ve 
değerleri bakımından var olan 
farklılıklarını kabul etmektedir. 



          KALBİN DİLİ 

Sevgidir gönlüm lisanı,  
Başka dil yok at tasanı,  
Yaklaştırıyor insanı,  
Sevgi saygı, sevgi saygı.  
 
Kalbimdir sevgi adası,  
Başımdır ilim odası,  
Başka yoktur bir modası,  
Sevgi saygı, sevgi saygı.  
 
Sevin insan, sevin canlar,  
Böyle gelir mutlu günler,  
Kazanır her dem sevenler,  
Sevgi saygı, sevgi saygı.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkar, benlik varvarası,  
İlim, sevgi, er kıdası,  
Böylesi bana kadası,  
Sevgi saygı, sevgi saygı.  
 
Temelindir Uzun Ali,  
Sevgisiz er deli, deli,  
Doğru, kutsal Hak’kın yolu  
Sevgi saygı, sevgi saygı.  
                       ALİ UZUN 

 



                   KALPTEKİ GÖZ 
İki kaş altında iki göz vardır,  
Dost, hakiki gözün kalbindir kalbin.  
Kalbinin gördüğü göz görmez zordur,  
Dost, hakiki gözün kalbindir kalbin.  
 
Göz bakar dil söyler doğru mu hepsi?  
Kalbinde bir göz var ay gibi tepsi,  
Öyle bir görür ki sanki göz hapsi,  
Dost, hakiki gözün kalbindir kalbin.  
 
Gözler, şaşı görür dil, söyler yalan,  
Nefsinin virüsü kalbine talan,  
Doğrudan vicdandan haberler veren,  
Dost, hakiki gözün kalbindir kalbin.  
 
Dakikada yetmiş, yetmiş beş atar,  
Motoru durdukça ocağın batar,  
Nefis gözü, gözlerin, pazarda satar.  
Dost, hakiki gözün kalbindir kalbin.  
 
Ali Uzun’um der biri var bende,  
Allah yaratmıştır her bir bedende,  
Tamam o durursa can çıkar tende,  
Dost, hakiki gözüm kalbimdir kalbim. 

                                                      
                                                      ALİ UZUN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi çiçek diğerini sarı açtı diye ayıplar 
Hangi kuş farklı ötünce diğerine yasak koyar 

Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar 
Ah insanlar, her şeyi bulup kendini bulamayanlar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKLILIKLAR ve BİRLİKTELİKLER  
Elbette hepimizin farklı bir yanı var 

Birlikte yaşadığımız bir dünya da 
Hepimiz farklı yerlerde yaşasak da 
Birbirimize karşı duyduğumuz bir 

saygı var 
 

Düşünceler, ırklar, diller 
Bizi birbirimizden ayıran özellikler 

Tek bir ortak yanımız 
Bizim insan olmamız 

 
Ben sen veya sen ben 

Bir kelime yer değişmiş ne fark eder 
Bir tek söyleyişimiz farklıysa 

Susarız hepimiz tek neden buysa 

Birlikte güvendeyiz hepimiz 
Farklılıklarla anlaşılıyor 

özelliklerimiz 
Bir güç olursak eğer 

Her işi yapabiliriz beraber 
 

Neden el ele tutuş mayalım 
Önümüzdeki engel farklılıklarımız 

olamaz 
Hadi beraber olalım yine 

Hep birlikteyiz bunu unutmayalım 
                                                             

ELİF ŞAHNA 
 


