
***Kişi karşısındaki insanın değerlerine ha-

karet ettiğinde aynı davranışı karşısındaki 

de yapacaktır ve sonuçta tartışma kaçınıl-

mazdır. Bu güne kadar, tartışarak kimse 

karşısındakini ikna edememiştir.  

***Saygılı olunursa karşı tarafta saygılı olacaktır. 

İnsanları ikna etmenin en birinci ön koşulu insan-

lara saygı duymak ve bu yolla insanların güvenini 

kazanmaktır.  

***Farklılıklara tahammül etmeyen karşısındaki 

insana saygı duymuyor demektir. Farklılıklara 

bakılırsa parmak izinden gözün retinasına kadar, 

altı milyar insan da birbirinden farklıdır.    

***Kimseyi küçümsemeyin, aşağılamayın… İnsan-

ların değerini, renkleriyle, dilleriyle, milletleriyle, 

cinsiyetleriyle, maddi güçleriyle ölçmeyin.  

 *** İnsanı belli bir özelliğine göre yargı-

lamamak, herkesin kendi doğruları çer-

çevesinde yaşadığının farkında olmak, 

farklılıkları zenginlik olarak görebil-

mektir.   

***İnsanın kendisinden farklı olanı hor 

görmeye hakkı yoktur.  

***İnsanların değerleri, inançları, olay-

lara bakış açıları farklı farklı olabilir. 

Bu farklılık bir ayrışma sebebi olmama-

lı, farklılıklar bir dayatma unsuru hali-

ne getirilmemeli, baskı nedeni olmama-

lıdır.  

***Her insan değere layıktır. İn-

sanlara saygı ise insanların be-

nimsedikleri değerleri görmez-

den gelmeme ve alay konusu yap-

mamakla kendini gösterecektir.  
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Birey: Toplumları oluşturan benzer ve 
farklı özellikleri bulunan,toplum içinde 

oluşan insanların her birine birey denir. 

Bireysel özellikler: İnsanları birbirin-
den ayıran, bizi biz yapan özelliklerimizdir.Bu 

özelliklerimiz sayesinde diğer insanlardan ayrı-

lırız.  

Bireysel özellikler;   

Fiziksel Özellik-

ler: Boy,kilo,göz rengi,saç rengi gibi dışarıdan 

bakınca fark edilen özelliklerdir.Yani bireyle-

rin dış görünüşlerine fiziksel özellikler de-

nir.Fiziksel özelliklerimizi ailemizden alırız. 

Duygusal  Özelliklerimiz: Yaşamımız boyunca 
başımızdan geçen aynı olaylar her bireyde 
farklı duygulara neden olur. 

-Sevdiğimiz  şeyler           

-Nefret ettiklerimiz 

-Korkularımız             

-Üzüntülerimiz  

-Heyecanlarımız         

-Sevinçlerimiz  

-Şaşkınlıklarımız, utançlarımız, öfkelerimiz, 
endişelerimiz, kaygılarımız farklıdır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zihinsel  Özellikler:  Düşünce,bilgi ve yete-
neklerimiz.Hepimizin düşüncesi,ilgi ve ye-
teneği farklıdır. 

 Bazı insanlar satranç oynamayı sever-
ler. 

 Bazı insanlar spor yapmayı isterler. 

 Bazı insanlar çok güzel resim yaparlar. 

 Bazı insanlar müziğe ilgi duyarlar, mü-
zik aletleri çalarlar. 

 Bazı insanlar matematik hesaplarını 
çok hızlı yaparlar. 

 Bazı insanlar kitap okumayı çok ister-
ler. 

 İnsanların sahip olduğu fiziksel ,zihinsel 
ve duygusal özellikler onların kişiliklerinin bir 

parçasıdır.Kendi özelliklerinin farkında 
olan bireyler kendilerini bu alanda geliştire-
rek başarıyı yakalayabilirler.  

Bireysel farklılıklara saygı duymalıyız. 
Farklılıkları kabul etmek bireylerin barış ve 
huzur içinde yaşamasını sağlar.  
 

   İnsanların farklılıklarının yanındabazı  

benzerlikleri de vardır: 
 

Tüm insanların adı soyadı vardır . 

 

Tüm insanların bir annesi bir babası var-

dır.Tüm insanlar acıkınca yemek yer, susayınca 

su içer. 

 

Tüm insanların beslenme, giyinme ve barınma 

gibizorunlu ihtiyaçları vardır. 

 

Tüm insanların sevgi, saygı, korku, sevinç, 

üzüntü  heyecan gibi duyguları vardır. 

 

 

Bireysel Farklılıklarımız 


