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                   Yoğunlaştırılmış Kurstan ÖRNEK ÇALIŞMALAR 

"Diğer"inin yerinde bir gün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin bir 
onayını teşkil etmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz.  

[Proje No:: 2015-1-RO01-KA204-015131] 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
ÖRNEK 

ÇALIŞMA                                                                         

"Diğer"inin yerinde bir gün KIBRIS 

 

Beklentiler   

 

Kursun en başından beri sahip 
olduğum en önemli beklenti, kültürler 
arasındaki farklılıklar hakkında daha 
fazla şey öğrenmekti; özellikle,  
yemek, alışkanlıklar ve davranışlar gibi 
farklı perspektiflerle Batı ve Doğu 
ülkeleri arasındaki farklılıklara 
odaklanarak. Benim için her gün 
Kıbrıslı’ larla temasa girmek zorunda 
olan Kıbrıs'taki bir göçmen işçi olarak, 
Kıbrıs’lıları anlamak için batılıların 
yaşama biçimini anlamak gerçekten 
önemliydi. Aklımda bu vardı,  onlarla 
iletişimimde daha etkili olmama 
yardımcı olacaktı. Ayrıca, Kıbrıs'taki 
çevrem ile bütünleşmemi 
destekleyecekti.

Ne öğrendim?     
 

  

 Batılıların farklı alışkanlıkları, 
davranışları ve hatta zihniyetleri 
hakkında çok şey öğrendim. Bu 
farklılıkların biz Filipinlilerin onlarla  
etkileşim biçimini nasıl etkilediğini de 
anlamıştım. Kurs boyunca diğer 
ülkelerden gelen insanlardanbirşeyler 
öğrenmekiçin onlarlaetkileşime girmenin 
önemli olduğunu anlama şansım 
oldu.Özellikle, videoları izlerken ve 
uygulanan tartışmalar ve etkinlikler 
sonrasında, hem yerli halkın hem de 
kendimden gelen kültürel alışkanlıkları 
hatalı buldum. Artık başkaları için "kaba" 
davranışlara sahip olduğumu ve iletişim 
kurabilmek için bunları anlamam 
gerektiğini fark edebiliyorum. Grubun 
geri kalanından kızlarla çok derin bir 
tartışmanın ardından, temel fikrin her iki 
tarafın (göçmenlerin ve yerli halkın) 
çokkültürlülüğün yürütülmesi için açık 
olması ve etkileşimde bulunması 
gerektiğine karar verdik. 

 

Genel olarak, eğitimi çok faydalı 
buldum ve anlamadığım bazı 
davranışları yargılamamama yardımcı 
oldu. Umarım gelecekte benzer 
eğitime katılma şansım olur. 

 

    Katılımcının sözü 

  

“Başkalarını farklı görüyoruz. Her 
kültüre alışmalı ve anlamalıyız.Buna 
saygı duymalıyız ...bu 
kültürdür.Çünkü farklı şekilde 
yorumluyoruz ... bir çok şey farklı ... 

ama şimdi anladığımızı biliyoruz ... ” 

 
     Diğeri için Düşünce 

  

Şimdi farklı kültürlerden  
geleninsanları farklı bir perspektifle 
görüyorum. Ev sahibi topluma uyum 
sağlayabileceğim ve her kültürü 
anlayabileceğim, çünkü her kültür 
farklı bir yoruma sahiptir.



 

 
 

 

 

 
 
 

 ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   İRLANDA 

 

Beklentiler   
  

Kurstaki beklentilerim, farklı 
kültürlerden ve geçmişlerden gelen 
öğrenicileri sınıfıma daha iyi entegre 
edebilmek etrafında döndü. Tüm 
öğrencilerin  kendilerini değerli, hoş 
ve rahat  hissettikleri, güvenli, 
kapsayıcı ve dinamik bir öğrenme 
ortamının  nasıl  yaratacağımı 
öğrenmeyi ümit etmiştim.                          
Ayrıca, bana daha iyi bir öğretmen 
olmamı sağlayacak kaynaklar ve 
uygulamaları öğrenmek  ve sınıfımda 
mümkün olan en iyi kaliteyi 
sunmamın sağlanmasına yardımcı 
olacak  Avrupa'dan gelen en iyi 
uygulamaların neler olduğunun daha 
fazla farkına varmak istedim. Ayrıca, 
aynı görüşlü insanlarla kursta 
buluşmak ve onlarla bağlantı 
kurabilmek istedim. 

Ne öğrendim?     

 

Olaya göç edenler açısından bakma 
fırsatı  gerçekten ilginçti ve 

kendi bakış açımdan baktığım için, 
öğrenmemim  büyük bir odak 
noktasıydı. Birşeyleri farklı bir bakış 
açısıyla görmek fırsatı değiştirmek  
için zihnimi açmaya yardım etti ve  
değişen yaklaşımıma bakmaya 
yönlendirdi.Delil ve kaynaklar, bana 
hedef kitleye yeni kavrayışlar 
kazandırdıklarından ve hedef kitleye 
eğitimlerini daha başarılı hale 
getirmek için kendi düşüncelerini ve 
öğrenme ve uyum yaklaşımlarını 
geliştirecek fırsatı ve araçları 
sağladıkları için büyük bir 
yardımcıydı.Kendiminkilere benzer 
bir konumda insanlarla tanıştım ve 
geçmişte bizim için üretilen çok 
çeşitli yaklaşımları ve fikirleri 
tartışma fırsatı elde ettik ve aynı 
zamanda El Kitaplarındaki  araçları 
tartıştık  ve görevlerimizi  daha iyi 
yapmak için bunların nasıl 
kullanılabileceğini tartıştık.İnsanların 
bizimdiğerlerinin kültürlerine daha 
kolay ve daha basit 
entegrasyonumuzu sağlamaya 
çalıştıklarını bilmek güzel bir şey.. 

Bu yetenek bir topluluk olarak bize 
büyük fayda sağlayacak ve 
öğrendiklerimizi aktardığımızda 
çocuklarımıza da fayda 
sağlayacaktır. 

 

       Katılımcının sözü 

  

“Toplumda belirlenmiş bir standarda 
uyma ihtiyacı insanları geçmişte yeni 
şeyler denemek konusunda isteksiz 

bırakıyordu, bu eğitimden sonra,şimdi  
doğru, sağlam ve etkili bir uyuma 

önderlik edecek yeni yol aramak için 
sınırları zorlayabiliyor ve buna istekli 

davranıyorum.” 

 
        Diğeri için Düşünce 

  

İnsanların ‘’onları’’ değil de " bizi" görme 
kabiliyetibir toplum olarak nasıl 
ilerlediğimizin ölçüsü olacaktır. Umarım bu 
proje  gelecekte "biz" veya "onlar" 
olmayacağını,sadece bir "biz" olduğumuzu  
sağlama yolunda bizeyardım edecek.



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   İTALYA 

 

Beklentiler   
  

Bu kursa, kendimi, yaşadığım ve 
çalışmakta olduğum ülkeye, İtalya'ya 
entegre etmek için nasıl elimden 
geleni yapacağımı anlamam için 
bana yardımcı olabileceği konusunda 
az umutla yaklaştım. Kursun sürpriz 
olduğunu söylemeliyim: Daha önce 
kapalı olan kapıları açmam için bana 
yeni anahtarlar sağladı. Benimkinden 
farklı olan kültür, dil, din ve 
alışkanlıklara sahip kişilerebakışımda 
bana yeni perspektifler ve 
yaklaşımlar sundu. . Diğer konularla 
ve diğerleriyle yapılan 
karşılaştırmalar gerçekten yeni 
şeyleri tanımak için çok yardımcı 
oldu. Kursta bana sağlanan yaklaşım 
yöntemi kesinlikle bana yardımcı 
olacaktır.   

Ne öğrendim?     
 

  

Kurs, her şeyden önce, bizden farklı 
olan her şey ve herkes hakkında ön 
yargımız olduğunu anlamamızı 
sağladı.Bu, her şeyden önce küresel 
odaklı bir iletişimle 
desteklenmektedir.Sizin olmayan 
diğer  yeni gerçekleri bildiğinizde, 
önceden belirlenmiş engeller 
olmadan bir yol inşa ettiğinizde, 
çeşitliliğin gerçekten bölmek için bir 
neden olmadığını ve birleştiren 
büyük bir zenginlik olduğunu 
anlarsınız.Kurs bana iletişimsel ve 
zihinsel yaklaşımın yeni yollarını 
sağladı, zihnimi açtı, bana yeni 
gerçekler verdi ve bu yöntemi takdir 
ettim. Kursun pratik yaklaşımı en 
somut unsurdu: Bu deneyimleri 
günlük yaşamımda çoğaltabilirim.

Katılımcının sözü 
 

  

“Çeşitliliğin bilinmemesi yanlış bir 
çeşitlilik anlayışı yaratır” "Sizinkiler 

dışındaki kültürleri, dilleri ve 
gelenekleri bildiğinizde ve 

derinleştirdiğinizde, onların bölen 
şeyler olmadığını  birleştiren şeyler 

olabileceğini fark edersiniz.” 

 
        Diğeri için Düşünce 

  

Ön yargıları bir kenara koyarak 
öğrenmek ve denemek arzusu 
ilekültürleri, gelenekleri ve dinleri  
farklı olan insanları önce öğrenmek 
ve onlarla etkileşim kurmamız 
gerektiğini anladım; Bu 
gerçekleştiğinde, farkların bizi çok 
fazla bölemeyeceğini fark edeceğiz.



 

 
 
 

 

 
 

ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   PORTEKİZ 

 

Beklentiler   
  

"Öteki" ni sadece yemek açısından 
değil, aynı zamanda din ve 
hayatlarının diğer önemli yönlerini 
daha iyi tanımayı bekliyordum ve bu 
eğitim deneyiminde olan buydu.                                                                   
Örneğin, evimde iki dilde 
konuşuyoruz ... Yaşadığımızve 
geleneklerini bildiğimiz ülkenin dilini 
konuşmak çok önemlidir. Farklı 
kültürlerde neyin farklı olduğunu ve 
neyin benzer olduğunu bilmek 
komiktir.

Ne öğrendim?     

Kendi kültürlerinden dolayı benden 
"farklı" olabilen insanların çok 
olduğunu farkettim.Bu onların  ben 
den daha ‘’fazla’’ ya da daha  ‘’az’’  
olduğu anlamına gelmiyor. 
Ayrılmaya gerek yok. Hepimiz 
insanlarız ve önemli olan "diğeri"ni 
anlamak ve kendimizi diğerinin 
yerine koymaktır!

Katılımcının sözü 
 

  

“Biz hepimiz farklıyız fakat 

hepimiz aynıyız*” 

 

         Diğeri için Düşünce 

  

Kendimizi diğerinin yerine 
koymalıyız, ancak diğeri de bizim için 
aynı şeyi yapmak zorundadır.                     
Ten rengi, yemekler, gelenekler, 
diller ile ilgili sınırlara gerek yoktur ... 
Anlamak, farklı lezzetleri tatmak ve 
diğerinin kültürünü keşfetmek 
esastır!



 

 
 
 
 

 

 
 

ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   Romanya 

 

Beklentiler   
  

Bu kursla  ilgili beklentilerim, benim 
sahip olduğum  kültür / din / ırka 
sahip olmayan çevremdeki insanları 
anlamanın yollarını bulmakla ilgiliydi. 
Ayrıca,marjinalleşmeyi önlemek, 
toplumun bir parçası olarak kabul 
edilmek ve sayılabilmek,daha iyi 
uyum sağlayabilmek ve uygun bir 
şekilde davranabilmek  için 
yaşadığım  ülke hakkında  daha fazla  
şey öğrenmek istedim.                        
Öte yandan, bu kursun bana aynı 
durumla karşı karşılaşan diğer 
insanlarla etkileşimde bulunma ve 
görüş alışverişinde bulunma fırsatı 
sunacağını umuyorum: farklı 
insanlarla (birçok bakış açısıyla) bir 
toplulukta yaşama ve kendime saygı 
duyulmasında zorluklar yaşama.  

Ne öğrendim?     

 

Kurs öylesine şaşırtıcı bir deneyim 
oldu ki ve daha önce katıldığım diğer 
etkinliklerle karşılaştırılamaz. Kursun 
çok önemli bir bölümü, öğrencinin 
başka bir ülkeye taşınırken 
karşılaşabileceği olası 
zorluklaraayrıldı. Bunlarbir göçmen 
için çok önemli özelliklerdir, örneğin, 
bir iş için yeni bir yeterlilik elde 
etmek için,. En önemlisi, bu 
zorlukları vurgulamanın yanı sıra, bu 
zor durumlarla nasıl başa çıkacağımız 
konusunda bir dizi talimat verilmiştir. 

Etkinliklere tüm katılımcıları dahil 
eden çok pratik bir yaklaşımla 
yaklaşıldı. Bu hoşgörüye duyulan 
gerçek ihtiyaç,toplumsal çeşitlilik, 
diğerinin kültürünü kimliğini daha iyi 
anlamak için bize,katılımcılara, 
yardım eden kapsayıcı bir toplumun 
başlangıç noktasıydı.                                                                                                                                                                   

Bu kursa katılarak, farklılıklar                  
konusundaki yanlış algının, bir arada 
varlığımı etkileyebileceğini ve barışçıl, 
güvenli ve hoş birlikte yaşama alanı 
oluşturma sürecinde hepimizin önemli 
parçalar olduğumuzu öğrendim.   

 

Katılımcının sözü 
  

“Batı Avrupa toplulukları, 

diğerlerinin etnik kökenlerden, deri 
renginden,  söz ederken isteksiz 

görünüyorlar. Diğer ülkelerden gelen 
yeni insanlarla birlikte yaşamayı ya 

da bu insanlara kollarını açarak 
görüşmeyi nadiren tartışma konusu 
yapıyorlar, ancak bu kurs gerçekten  
çok kültürlü toplumlarda yaşamanın 
ve iletişim kurmanın ne kadar ilginç 

olabileceğini ortaya çıkardı. 
Aramızdaki tüm farklılıklara rağmen, 

sonuçta o kadar da farklı 

olmadığımızı farkettim! ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğeri için Düşünce 
Hepimiz  insan olsak bile, insanların 
neden ‘’diğeri’’ etiketi koyduğunu 
şimdi daha iyi anlıyorum. 

Bizi ayırıyor görünen tüm bu şeylerin 
arkasındaki güzelliği keşfetmek için 
zihinlerimizi ve kalplerimizi  

 açmak ve birbirimize daha fazla  

güvenmek zorundayız. 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   İspanya 

 

Beklentiler   
  

Bu kursa katılmadan önce, kursa 
katılmanın faydalarının tam olarak 
ne olduğunu bilmiyordum, ancak 
farklı kültürlerden gelen diğer 
insanlarla tanışma fırsatı bulacağımı 
düşündüm.                                       
Benimle aynı bölgede yaşayan diğer 
kültürlerin gelenek ve görenekleri 
hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olmakla ilgileniyordum. Birlikte 
yaşıyoruz ama ne yazık ki, başkaları 
hakkında o kadar çok şey bilmiyoruz.                                                                                                                                                                   
Latin Amerika'dan geldiğim için 
mükemmel bir şekilde konuşuyorum 
fakatuyum  kolay değildi, çünkü 
hobiler, gelenekler vb. yerel İspanyol 
kültürüne göre birçok farklılık var, bu 
yüzden Murcia'da yaşayan diğer 
yabancılarla deneyim alışverişinde 
bulunmanın güzel olacağını ve yerli 
halkın  etraflarında bulunan diğer 
kültürleri nasıl hissettiklerini 
düşündüm.

Ne öğrendim?     

  

Bu kursun ardından çok şey 
öğrendiğimi itiraf etmeliyim. Diğer 
kültürlere karşı sahip olduğum imajı 
geliştirdim ve gerçekte hepimiz 
insanız ve okadar  da farklı değiliz. 
Başka farklı gelenek ve dillerimiz var 
ancak duygular açısından çok şey 
paylaşıyoruz. Farklı kültürlerden 
gelen insanlardantarih ve 
hikayelerini duymak çok hoştu ve asıl 
sorunun başkaları hakkında çok şey 
bilmediğimiz gerçeğinin farkına 
vardım. Bilgi eksikliği diğer 
kültürlerden korkmanın temelidir ve 
aramızdaki engelleri ortadan 
kaldırmak için bu gibi girişimler çok 
yararlıdır.Kurs tüm katılımcıların 
duygularını ifade edecek ve 
deneyimleri paylaşacak zamana 
sahip olacak şekilde çok güzel 
düzenlendi.

Katılımcının sözü 
 

  

“Duyguları ve deneyimleri farklı 
kültürlerden insanlarla paylaştıktan 

sonra kendimi daha iyi 
hissediyorum. Dünyada tek bir 

kültür yoktur ve aynı bölgede farklı 
kültürlerin bir arada bulunması bizi 

daha iyi insanlar yapar.” 

 
      Diğeri için Düşünce 

  

Kursun ardından aslında "diğerleri" 
nin olmadığını, hepimizin "biz” 
olduğunu fark ettim. Aynı duyguları 
paylaşıyoruz ve çoğu durumda, aynı 
endişeler  ve mutluluk anları (aile, 
arkadaşlar vs. ile birlikte olmak). 
Şimdi, diğer kültürlerden gelen 
insanların bazı davranışlarını 
eleştirmeden önce , onları daha iyi 
tanımak istediğimi biliyorum. 



 

 
 
 
 

 

 
 

ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   UK 
 

Beklentiler  Ne öğrendim?     Katılımcının sözü
 

    

 

Kursa başlamadan önce, katıldıktan 
sonra kazanmak istediğim birkaç 
umudum  ve beklentim vardı. İlk önce 
bölgede pek arkadaşım  olmadığı için 
benzer bir geçmişe sahip olan 
insanlarla tanışmak istiyordum, ama 
evde yaptığım gibi ben de farklı kültür 
ve inançlara sahip yeni insanlarla 
tanışmak istiyordum. Ayrıca, böylece 
şu anda yaşadığım topluluğa daha iyi 
bir şekilde karışabilmek için yerel 
gelenek  ve görenekleri öğrenmek 
istiyordum, hep birlikte yaşadığım  
insanları anlamanın çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.Böylelikle 
hep birlikte uyum içinde yaşayabiliriz.                                                              
Böylelikle arkadaş olmayı başardığım  
yeni arkadaşlarım ve komşularımla 
konuşurken ve alışverişteyken daha iyi 
anlaşılabilirim.

Bu kursa katılarak çok şey 
öğrenebildiğim için gerçekten 
mutluydum, gerçekten eğlenceliydi. 
Yerel bölgenin tarihi ve kültürleri ile 
kursa katılan diğer insanların 
hakkında da daha fazla şey 
öğrendim, kendimiz hakkında çok 
konuşma fırsatını bulduk. Anlıyorum 
ki, bu şehirde yeni olan tek kişi ben 
değilim (bahsedildiği gibi “diğeri"), 
sebeplerini anlatarak etkinliklere 
katılarak  herkesle eğlendik ve bu da 
bana kursta diğer öğrencilerin 
geçmişlerini anlamama yardım 
etti.Onların dillerini elimden gelen en 
iyi şekilde konuşmaya çalıştığımda  
mutlu oldukları için, mağazalardaki 
insanlarla konuşurken ben de"yanlış" 
bir şeyleri yapmakta  olduğumu 
anlamıştım. 

“Kendi niteliklerimizi ve 
kusurlarımızı ve diğer insanların 

niteliklerini ve kusurlarını da daha iyi 
bir toplum yaratmak anlayışıyla 
kucaklamalıyız.Bunun da daha 

zenginleştirilmiş bir şekilde 
yürütülebilmesi için pek çok 

yeteneğe sahip birçok insana ihtiyaç 
duyulmaktadır.” 

 

       Diğeri için Düşünce 

  

Hepimiz gözlerimizi daha geniş 
açarak, birbirimizin değerlerine ve 
geleneklerine saygılı olabilmemiz 
durumunda, konular üzerinde 
tartışırken kendimizi fazla 
zorlamadığımız ya da başkaları 
tarafından tehdit edildiğimizi 
hissetmediğimiz sürece konularda 
farklı düşüncelerimiz olması 
normaldir. Hepimiz olumlu ve 
birbirine bağlı bir toplumda yaşamak 
istiyoruz.. 



 

 
 
 
 

 

 
 

ÖRNEK 

ÇALIŞMA 

‘’Diğeri’’nin  yerinde bir gün   Turkey 

 

Beklentiler   
  

Bu kursu almadan önce, bu alanda 
kendimi gerçekten bir uzaylı gibi 
hissediyordum. Kültürlerin 
ayrımlarını  merak ediyordum ama 
onlarla ilgili  herkese  net olarak 
soramıyordum çünkü insanların 
tepkilerinin nasıl olacağını 
bilmiyordum. Halkın köklerini bilmek 
onları tanıdık yapar. Davranışlarının 
arka plan bilgisini gördüğünüzde 
insanları daha iyi anlıyorsunuz. 
İnsanların bu şekilde davranma 
nedenlerini öğrenmek istiyordum. 
Ayrıca, duygularımı, düşüncelerimi 
ifade etmek ve diğer insanlar 
tarafından daha iyi anlaşılmak için bir 
alan bulmak istiyordum. Bildiğiniz 
gibi, herkes doğru anlaşılmak ister. 
İnsanoğlunun duygusudur. Öte 
yandan, farklı kültürlerin tarihsel ve 
dilsel ipuçları hakkında daha fazla 
bilgi edinmeyi umuyordum. 
Sonunda, çevremdeki dünyayı daha 
açık bir şekilde görmek için 
buradaydım. Tanımak ve tanınmak 
için buradaydım. 

Ne öğrendim?     
 

  

Beklediğimden daha fazla kendimi 
geliştirdim. Kurs boyunca tanıştığım 
insanlar kendi kültür tarihlerinden 
bahsettiler. Bu hikayeler şaşırtıcıydı 
çünkü ailelerinin ve ülkelerin 
hikayelerini bildiğiniz zaman, bazı 
özellikleri davranışlarıyla 
ilişkilendirebilirsiniz. Atalarının daha 
önce yaşadığı coğrafyanın bir hazine 
olarak tutulduğunu ve bazı büyük 
alışkanlıkların büyük büyük 
dedelerinden geldiğini anladım. Her 
kültürde benzer ve farklı yönler var. 
Bir şekilde, hepimiz benziyoruz. 
Bununla birlikte, diğer bir deyişle, 
dünyada yaşayan tüm insanlar gibi 
birbirimizden gerçekten farklıyız. 
Görüş alışverişi yaparken ve kültürel 
farklılıklar hakkında konuşurken, 
"diğer" insanlar hakkında soru 
sormada ne kadar geç kaldığımı 
düşünerek kendimden utandım. O 
zamana kadar, kültürlerin halkı ve 
davranışları nasıl etkilediğini 
bilmediğimi kabul ettim, ancak 
insanların zihniyetleri ve dünyayı 

anlama konusunun arkasındaki bazı 
düşünceler ve temel fikirler daha 
rasyonel hale geldi. 

Katılımcının sözü 

  

“Şimdi, dünya yaşamak için daha 
açık ve anlaşılır bir yer haline geliyor. 

Bu kurs ve eğitimciler sayesinde şu 
anda çevremdeki dünyayı daha farklı 

ve net görüyorum. Artık bir uzaylı  
gibi hissetmiyorum çünkü bazen 

herkesin aynı şekilde hissettiği 
biliyorum. Bu duygunun üstesinden 
gelmek için, anlamaya çalışmalısınız 
ve birbirinize saygı göstermelisiniz. 

İnsanlar arasında duvarlar 
yaratmayın, onlara ulaşmak için 

köprü kurun ve bu kurs benim için bir 

çeşit köprüydü.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğeri için Düşünce 

Aslında, bir insan olarak hepimizin 
benzer duyguları,korkuları ve 
öncelikleri paylaştığımızı anladım. 

Ama onları daha iyi tanımak için bir 
merak uyandırmak ve anlamak 
niyetiylekalplerinizle görmeye 
başladığınızda solup kaybolurlar. 
"diğeri" demeye kimse yoktur,  

 hepimiz aynıyız, hepimiz 
farklıyız.Çeşitliliği takdir edin ve 
aklınızı açın. Ondan sonra her şey 
gelir.



 

 


