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BIREY VE TOPLUM ILIŞKISININ DEĞERLER
BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

ÖZ

Küreselleşme olgusuna ilişkin yapılan tanım ve açıklamalar, konunun daha çok politik, ekonomik ve askeri boyutunu öne 
çıkarsa da, küreselleşme en fazla kültürel yaşam üzerinde dönüştürücü bir etki yarattığı, toplumların günlük yaşam pratik-
lerini biçimlendiren temel değerleri, kolektif imgeleri ve sembolleri hedef almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, dünyanın 
farklı coğrafyalarını, kültürlerini ve değerlerini birbirine bağlayan küreselleşmenin, aslında toplumlar arasında iletişim 
ve etkileşimi sağladığı, benzerlikleri, farklılıkları, tikellikleri ve yerellikleri görünür hale getirmek suretiyle insanlar arasında 
kültürel bir zeminde ve ortak bir paylaşım alanı yarattığı düşünülmektedir. Küresel değişimler çerçevesinde klasik devlet 
değerler dizisi ve eğitim uygulamalarının büyük ölçüde önemini kaybettiği görülmektedir. Kapalı devlet modelinden açık 
devlet anlayışına yönelindiği günümüzde; insandan insana ilişkilerin, yurttaş-devlet ilişkilerinin, devlet-devlet ilişkilerinin, 
insan-çevre-doğa ilişkilerinin ve bireylerin eğitimlerinin artık klasik paradigmalar ve dayatılan sorgulanmayan eğitim yakla-
şımları ve anlayışlarıyla sürdürülemeyeceği öngörülmektedir. Küreselleşme sürecinde öğretim sistemimiz; okul öncesin-
den üniversiteye kadar açık uçlu ve hayat boyu öğrenmeyi öğreterek insanımıza birey olarak haklarını, sorumluluklarını, 
görevlerini bağımsız bir kafayla anlamalarını sağlamalı;  küresel gelişmeler için gerekli olacak öz değerleriyle bütünleşmiş 
bireyler; eğitim yoluyla yetiştirileceğinden, eğitim politikalarımızın ve pratiklerimizin çağın gereksinimlere göre yeniden 
düzenlenmesi ve düzeltilmesi, ruhsal yönden sağlıklı ve dengeli bireylerin yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, değer, kişilik, toplum, narsizm, hedonizm.

EVALUATION OF INDIVIDUALS AND COMMUNITY RELATIONSHIP IN CONTEXT OF 
VALUES DURING GLOBALIZATION

ABSTRACT 

Even though, the definitions and explanations made regarding the globalization phenomenon, brings political, economical 
and martial dimensions of the subject; globalization has mostly created a transformative impact on cultural life. Also, glo-
balization aims the core values, collective images and symbols that have shaped the practices of daily life in the community. 
When viewed from this aspect, globalization connects the different geographies, culture and values in the world. In fact, it 
is considered that globalization provides communication and interaction between society and it creates a common sharing 
areas and cultural surfaces between people in order to make similarities, differences, particularities and locality visible. In 
the context of global changes, it is seen that series of classic state value and education implementation largely lost their sig-
nificances. Nowadays, closed state model changing to open state model; it is predicted that relationship between people, 
citizen-state relations, state-state relations, human-environment-nature relations and education of people will no longer be 
maintained with classical paradigms and imposed unquestioned educational approach and intellection.  Our education 
system during the globalization should ensure people to understand their rights, responsibilities, duties as a person with 
independent mind and teaching them  open-ended and lifelong learning  from pre-school to university period; individuals 
who integrated with self-worth which will be required for global developments, will be grown through education; the reor-
ganization and correction of the education policies and practices according to the requirements of epoch, raising spiritually 
healthy and balanced individuals, all of these topics  have become a necessity in our world. 

Keywords: Globalization, value, personality, society, narcissism, hedonism.
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1. GİRİŞ  

21. y.y.’da kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi netice-
sinde dünyamız küçük bir köy haline dönüşmüştür. Günü-
müzde meydana gelen hızlı değişimler, bireylerin fiziksel, 
bilişsel, dil, psikolojik, sosyal, duygusal ve ahlak gelişim-
lerini değişik şekillerde etkilemektedir. Değişen koşullara 
göre de bireylerin değer algısı değişmektedir. Değerler,  
birey ve toplum açısından vazgeçilmez bir süreçtir. Birey-
lerin öncelikle içinde yaşadığı toplumla bütünleşmesi ve 
sosyalleşmesi ancak eğitim yoluyla kazandırılan değerlerle 
mümkün olabilmektedir. Psikolojide değerler, bireyin bi-
lişsel dünyasında merkezi bir role sahip bir unsur olarak 
bireyin, duyguları, algıları, tutumları, güdüleri, inançları, 
olaylara bakış açıları, değerlendirme biçimleri, toplumun 
norm ve beklentileri ile birleşerek bir bütün halinde var-
lık gösterir. İnsanın mutlu olması, sevgi, sevinç ve umut 
duyguları ile dolu olmasına bağlıdır. Mutluluk insana haz 
veren bir duygulanım durumudur. Bu durumun tersi olan 
kaygı, korku, stres ve korkular ise bireyin önce ruh sağlı-
ğını, sonra da beden sağlığını bozmaktadır. Bireyin ruh-
sal yaşantıları ve davranışları ile ilgilenen araştırmacıların 
insan gelişiminde değerleri göz ardı etmesi düşünülemez. 
Birçok ruhsal sorunun kaynağı ahlaki sorunlardır. Modern 
dönemde bireyler daha çok şeye sahip olup, güç elde etme, 
haz ve zevk hırsına bürünerek yaşamın gerçek anlam ve 
amacından sapmışlardır. Bunun için, günümüzün modern 
eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel (cognitive) 
gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, duygusal, 
sosyal ve kişilik gelişimini de hedeflemelidir. Bir insanın 
toplum yaşamında işlevlerini gereğince yerine getirebilme-
si, başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi ancak sağlıklı 
bir kişilik gelişimi ile mümkündür. Bu temelin en önemli 
yapı taşları ise “sevgi, ilgi ve güven”dir. 

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları incelendi-
ğinde “öğrencilerin ilgi, istidat ve kabibiyetlerini geliştir-
me, birlikte iş görme alışkanlığı kazandırma, hayata hazır-
lama, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunacak, bir meslek sahibi olmalarını sağlama, 
beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli 
ve sağlıklı bir kişiliğe sahip, insan haklarına saygılı, kişilik 
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk du-
yan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” 
amaçlanmıştır (MEB, 2003;2007). Bu çalışmada, küresel-
leşme sürecinde birey ve toplum ilişkisi değerler bağlamın-
da incelenmiştir. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI

Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak bireylerin başta 
değer algısı olmak üzere onların duyuşsal, düşünsel, davra-
nışsal, sosyal, psikolojik ve kişilik olarak gelişimleri etkilen-
miş ve değişmiştir. Sağlıklı bir toplumda yetişen bireylerde 
sağlıklı bir kişiliğe sahip olacaklardır. Kendini tanıyan ve 
giderek kendine güvenen insan, kendi değerini keşfetmeye 
başlayacaktır. Bundan dolayıdır ki, topyekun bir kalkınma 
için, eğitimi tüm tabana yayarak ve yaşam boyu sürdürü-
lebilir eğitimi esas alarak nitelikli insan gücü yetiştirme-
ye önem vermeliyiz. Öz-değerlerinden gittikçe uzaklaşan 
bireylerin sayısının günümüzde hızla artması, milli bün-
yemizi, sosyal dokumuzu ve geleceğimizi tehdit eder bir 
hale gelmiştir.  Bireyde küçük yaştan itibaren oluşan değer 
algısı onun hayatına yön vermekte ve tüm yaşamı boyunca 
etkisini göstermektedir. Küreselleşen dünyada yok olmaya 
yüz tutmuş ahlaki, insani ve vicdani değerlerin ilk çocuk-
luktan itibaren çocuklarımıza kazandırılması geleceğimiz 
açısından büyük bir önem taşımaktadır.

3.  ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL      
      ÇERÇEVESİ

3.1. Küreselleşme (Globalization)

20.y.y.’ın en büyük değişikliklerinden biri dünyanın “kü-
reselleşmesidir”.  Küreselleşmenin farklı şekillerde tanımı 
yapılmıştır. Özdemir’e (1998) göre, küreselleşme, genel 
olarak; «ülkeler arasındaki ilişkilerin yaygınlaşması ve ge-
lişmesi, ideolojik ayrımlara varan kutuplaşmaların çözül-
mesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin 
daha iyi ancak, birbiriyle bağlantılı olguları içerdiği, bir 
anlamda maddi ve manevi değerler çerçevesinde oluşmuş 
birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapında yayılması-
dır”. Diğer bir tanında küreselleşme,  “ürünlerin, fikirlerin, 
kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan doğan 
bir uluslararası bütünleşme sürecidir”. Küreselleşme kavra-
mının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok 
sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleş-
me, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyon-
lar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar 
üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. 
Hatta birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok 
boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sok-
maktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin her 
dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, ge-

https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mge
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metafor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_bilimler
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nellikle bir “durum”dan, daha çok bir “akım”ı veya bir zih-
niyeti ima eder hale getirilmiştir. Küreselleşme, ekonomik 
olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir sü-
reçtir. Giddens’a göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, 
karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular kümesidir. 
Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdi-
ği bir süreçtir. Çoğu insanın gözünde, küreselleşme basitçe 
gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden alınıp kü-
resel arenaya aktarılmasından ibarettir. Bu sürecin toplum-
sal yaşama yönelik bir etkisine bakarsak Giddens, moder-
nliğin sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak 
yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği yerel oluşumların 
millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapında-
ki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamak-
tadır (tr.wikipedia.org).

Küreselleşen günümüz dünyası hızla değişmekte ve deği-
şen koşullar beraberinde birçok yenilikleri getirmektedir. 
Ulusal ve uluslararası değişme ve gelişmeler, tüm bireyleri 
ve kurumları derinden etkilemiştir. Dünya küçük bir köy 
haline gelirken, buna paralel olarak da toplumsal ve psiko-
lojik sorunlarda beraberinde artış göstermiştir. Toplumsal 
yapı yozlaşırken, bireylerde ise bir kimlik krizi ve kimlik 
bunalımı, psikolojik hastalıklar, intiharlar, suç oranları, 
saldırgan davranışlar, boşanmalar, aile içi şiddet ve cina-
yetler vb. sosyal olaylar hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 
Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız günümüzde, bilimsel 
ilerleme, teknolojik başarı ve icatlar, bir yandan insanlığı 
eski çağlara göre daha zengin hâle getirirken, diğer yan-
dan insanların ahlaklarını zayıflatmış, onları daha bireysel, 
bencil, sorumsuz, kıskanç ve kavgacı hâle getirmiştir. Kar-
şılıklı olarak birbirini besleyen kapitalist ekonomi ve ahla-
ki değerleri hiçe sayan medya da bu duruma çanak tutarak, 
insanları olumsuz yönde etkilemekte, aşırı ve dengesiz tü-
ketimi yaşamın amacı haline getirmiştir (Turiel, 2002).

Bugün enformasyon teknolojilerini yoğun bir biçimde 
kullanan insanlar diğerlerinden daha fazla gözetim altın-
dadırlar; online alışverişler, internet üzerinden gerçekleş-
tirilen ticari işlemler ve ödemeler, ziyaret edilen web si-
teleri, vb. gibi etkinlikler, kişisel özellik ve alışkanlıkların 
daha kolay izlenebilmesinin önünü açmıştır. Günümüzün 
gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarının yapılanma biçi-
mi giderek daha fazla tüketim toplumu olmaya yöneliktir. 
Bu süreçte insanlar köklerinden kopmakta, kimliksiz bir 
tüketici olarak pazarda yer alırken kültür parçalanmakta, 
insanlar birbirlerinden ayrışmakta, yabancılaşmaktadırlar. 
Aslında insanlar geçmişte hiç olmadığı kadar bugün ne ka-

dar yabancılaşma ve ayrışma yaşasalar da, birbirleri ile iç 
içe, ötekisi ile her an burun buruna gelme risk ve olasılığı 
ile bağımlı bir yaşam sürmektedirler (Bozkurt, 2000; Ke-
leş, 2008). Bauman’a göre de günümüz insanı, tüketici pi-
yasasının tüm aktif yurttaşlık biçimlerini gölgede bırakmış 
olup,  “yurttaşlıktan tüketiciliğe geçiş eğilimine” doğru yö-
nelmiştir (Lyon, 2012) .

Uluslararası kapitalizmin, ülkelerin iç dengeleri üzerinde 
yarattığı baskıyı, ulus devletlerin kontrol edebilmeleri güç-
leşmiştir. Çünkü, küreselleşme ulus devletlerin altında ve 
üstünde gerçekleşen şirketlerin birleşmeleriyle ve küresel 
organizasyonların gelişmeleriyle sürmektedir. Bu neden-
le toplumların değişme sürecinde ortaya çıkan bir takım 
düzensizliklerin ve değerler düzeyinde çelişki ve çatışma-
ların giderilmesi, kontrol edilmesi güçtür. Dolayısıyla bu 
değişmeler, küreselleşme sürecinin baskılarıdır. Bu geliş-
melerle birlikte, toplumsal değerlerin ve ahlak kurallarının 
göreceli geçerliliği olduğu, çeşitli kültürlerin bireylerince 
benimsenmektedir. 1980’li yıllardan itibaren, küresel ka-
pitalizmin mantığını oluşturan, tüketim kültürü,  bireyleri 
üretimden çok tüketime, faydadan çok imaj ve tasarıma, 
gerçekten çok hiper gerçekliklere vb... yönlendirmektedir 
(Touraine, 1991; akt: Önür, 2004). 

 Tam olarak otomatiğe bağlanmış, robotlaşmış bir yaşam 
içinde görev bilinciyle gündelik yaşamın rutinini yerine 
getirme yaşamda bir ritüele dönüşmüştür. Anlamanın ve 
anlamın yerini bilme /nedensellik almış, geçmiş ve gelece-
ği birbirine bağlayacak hikaye ve öyküler yıkılmıştır. An-
lamı taşıyan semboller buharlaşmış, onların yerini sadece 
işaretler ve boş sloganlar almıştır. Şuur kaybı yaşayan insa-
noğlu ne yazık ki, yaşantıyı ve hayatın ritmini dışa vuracak 
güçlü şairler çıkarmaktan da mahrum kalmıştır. Hüzün ve 
hissetme bir zafiyet olarak görülmekte, bu bilgi ve bilgiçlik 
döneminde kişiler duygulanmaz hale gelmişlerdir. İmaj ve 
etiket (marka) bu dönemde oldukça önemli olup, bunlar 
insanları yönetebilmektedir. Akıl denetimi ele geçirince, 
düşünme duracaktır. Adete gözleri perdeli, elleri kelepçeli 
ve kulakları tıkalı birer mahkumlar haline dönüşmüşlerdir. 
Sonuçta, insan eşyalarıyla bir başına kalmış ve yapayalnız-
dır. Kişinin basireti ve feraseti de kalmamış, tefekkür ise 
haneyi terk etmiştir (Çınar, 2013). 

3.2. Küreselleşen Dünya ve Değerler Sorunu 

Toplumda temel ahlaki değerlerde hızlı bir çöküş, yozlaş-
ma ve değerlerden uzaklaşma yaşanmaktadır. Neticede, 
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un (1985) “Gün Uzar Yüz-

https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
https://tr.wikipedia.org/wiki/Olgu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
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yıl Olur” adlı eserinde değindiği gibi, “mankurtlaştırılmış 
bireylerin” (belleği temizlenmiş, boşaltılmış, amaçsız, he-
defsiz) sayısında artışa neden olmuştur. Bunun sonucunda 
da kendisine ve içinde yaşadığı topluma saygısı olmayan, 
öz değerlerine yabancılaşmış, psikolojik sorunlu, buna-
lımlı, şiddete meyilli, tahammülsüz, gelecekten ümidini 
kesmiş bireyler yetişmiştir. Yaşadığımız dünyada, sadece 
çok bilen bireylere değil, daha ahlaki ve insani değerlere 
sahip yüksek karakterli bireylere ihtiyaç vardır. Bireyin 
hayatında başarılı olabilmesi için, mesleki ve teknik bilgi-
nin yanında, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve kat-
kıda bulunmak için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı 
ve yardımlaşma gibi değerlere de ihtiyacı vardır (Şişman, 
2010; Erkan, 2003). Değerlere uygun bir hayat için çaba 
göstermeyen bir toplum ve eğitim düzeni insanlığın ahlaki 
çürüme ve yozlaşmasını hiçbir şekilde engelleyemez (Hö-
kelekli,  2013). 

Dünyada yaşanan bu tür toplumsal ve ahlaki sorunların 
farkına varan Alman sosyal bilimci Hans Freyer, toplumla-
rın, modern dönemlerini yaratan kömür, petrol, uranyum 
gibi enerji birikimlerine ihtiyaçları olduğu kadar, ruhsal, 
manevi ve ahlaki enerji birikimlerine de ihtiyaçları oldu-
ğunu belirtmektedir. Bir diğer sosyal bilimci Francis Fuku-
yama da benzer ifadelerle; teknoloji ve ahlak alanlarındaki 
gelişmelerin birbirine paralel olarak yürümesi gerektiğine; 
aksi halde, ahlaki ilerleme olmadan tekniğin kazanımla-
rının kötü amaçlar için kullanılabileceğine ve insanlığın 
durumunun eskisinden daha kötüye gidebileceğine dikkat 
çekmektedir (Freyer, 1954; Fukuyama, 1992; akt: Özen, 
2011).

Ahlaki değerlerin kazılmasında ve kazandırılmasında en 
önemli fonksiyonu sosyal çevre oynamaktadır. “Kendisini 
bilmek” ve “kendini tanımak” değerlerin başı ve sonudur. 
Bir toplumda, değerler sarsılır ve önemini yitirirse, çocuk 
ve gençlerden sağlam bir kişilik geliştirmeleri beklenemez. 
Bireyin ve toplumun ruh sağlığı ciddi anlamda tehlikeye 
düşer. Kendini tanıma ve tanımlama, toplumdaki rolünü 
ve hayattaki amacını belirleme konusunda gençlerin ciddi 
sıkıntıları ve arayışları gözlenmektedir. İlk olarak Erikson 
tarafından dile getirilen, günümüz gençleri, bir “kimlik 
bocalaması” ya da “kimlik bunalımı” sürecini yaşamakta-
dırlar (Hökelekli,  2006; Güngör, 2010).  Ünlü Fransız 
Sosyolog Durkheim (1897) “İntihar” adlı eserinde, bu du-
rumu “anomi” (yozlaşma/değerlerden sapma) olarak ifade 
etmektedir. Böyle bir toplum yapısında da intiharlar art-
maktadır.

Günümüzde küreselleşme, bireyleri, kültürleri ve toplum-
ları derinden etkileyerek, “Tüketim kültürünü” ve “Hedo-
nizmi” (hazcılığı) ön planda tutan yeni bir Narsist (öz-
sever/kendine hayran) insan modeli ortaya çıkarmıştır. 
Günümüz Narsist insanın bazı özellikleri ise şunlardır: 

• Bireycidir (egoisttir). 

• Kendini beğenir.

• Günlük mutluluk ve çıkarları peşinde koşar. 

• Vaktinin büyük bir kısmını sanal alemde geçirir. 

• Gerçek sevgiden mahrumdur.

• Bağlılık duyguları zayıftır. 

• Geçmişe ve geleceğe ilgi duymaz 

• Her yolu mübah görür. 

• İsteklerinde sınır tanımaz. 

• Suçluluk duygusu duymaz. 

• Cinselliği ve cinsel yönünü ön planda tutar. 

• İçerisinde sürekli bir boşluk yaşar. 

• Kendi değerlerini sahip oldukları ile bir tutar. 

• Tüketim çılgınlığına kendini kaptırmış bireylerdir   
 (Hökelekli, 2011). 

4. DEĞER KAVRAMI 

4.1. Değerin Tanımı 

TDK’ya göre değer (value), “bir şeyin önemini belirleme-
ye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık”tır. Litera-
türdeki en yaygın tanımı ile değerler, “arzu edilen, kişilerin 
hayatlarına klavuzluk eden, önem dereceleri farklı, durum 
ötesi hedefler” şeklinde tanımlanmıştır. Değerler insanla-
rın iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için ortaya 
koydukları standartlardır. Değer, bir tek inanca değil, bir 
arada organize olmuş bir grup inanca tekabül etmektedir 
(Dilmaç, 2002; deger.nedir.com). 

Değer kavramı sosyal içerikli bir kavramdır. Eğitim-öğre-
tim sürecinde bireysel öğretilerden farklı olarak toplumsal 
ve ulusal değerlerin belirlenip öğretmenler aracılığı ile öğ-
rencilere kazandırılması gerekir (Akbaş, 2004). Genellikle 
değerlerin, ihtiyaçlar, kişilik tipleri, güdüleyiciler, amaçlar, 
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araçlar, tutumlar ve ilgiler olarak düşünüldüğü görülür. 
Değer konusu, toplumsal veya bireysel açıdan ele alına-
bildiği gibi kültürler açısından da ele alınabilir (Bacanlı, 
2002). 

4.2. Değerlerin İşlevi  

Değerlerin bireysel ve toplumsal yaşamda çok büyük bir 
rolü vardır. Her şeyden önce değerler, insan kişiliğinin çe-
şitli boyutlarını (duygusal, sosyal, psikolojik, etik, estetik 
vs) içerir. Değeler bir toplumun çimentosudurlar. Çünkü, 
sağlıklı toplumun temellerini, sağlıklı bireyler oluşturur. 
Sağlıklı bireylerden sağlıklı aileler ve sağlıklı ailelerden de 
sağlıklı toplum ve sağlıklı milletler oluşur. Toplumların 
huzur, mutluluk ve barış içerisinde yaşaması ve geleceğe 
güvenle bakmasında değerler çok önemli fonksiyon üst-
lenirler. Değerler; kendisiyle ve çevresiyle barışık, mut-
lu, üretken, sorumlu, enerjik, iyi bir birey ve iyi bir insan 
yetiştirmede oldukça önemli işlevlere sahiptirler. Ne ol-
duğumuzu ve nasıl olmamız gerektiğini bize hatırlatır. 
Değerler hayata anlam verip, insanı hayata bağlar ve onu 
yüceltir. Değerler, hem kişide gelişir ve hem de kişiyi geliş-
tirir. Değerler toplumu ayakta tutan temel dinamiklerdir. 
Demokrasi ile yönetilen bir ülkede, öncelikle demokratik 
değerlerin öğretilmesine ihtiyaç vardır (Akbaş, 2008). Ol-
gun ve doygun bir insan olmada değerlerin önemini bugün 
bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Her tür dini ve kültü-
rel farklılığın ötesinde değerler, her insan bireyinin iyi bir 
karakter geliştirmesinin yapı taşları durumundadır (Höke-
lekli, 2013). 

Bunlardan başka değerler;

• İnsan ve toplum hayatını anlamlı, düzenli ve yaşanabi 
 lir kılarlar. 

• Bireyin kişiliğini şekillendirirler. 

• İnsanların motivasyonunu arttırırlar.

• İnsanları cesaretlendirirler. 

• İnsanların zorluklara karşı dirençlerini arttırır.  
       (Psikolojik dayanıklılık). 

• Birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlarlar. 

• Bireyin sosyal rollerini seçmesinde bireye yardımcı   
 olur. 

• Sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. 

• Bireylerin dikkatini, istenilir, önemli ve yararlı kültür  

 nesneleri üzerinde odaklaşmasını sağlarlar. 

• İçten bir güç olarak bireysel davranışları etkiler (Altın, 
2010; Deveci ve Ay, 2009, Tezcan, 1995; Hökelekli, 2011). 

4.2. Değerlerin Nasıl Kazandırılacağı

Günümüzde değerlerin nasıl kazandırılacağı tartışılan so-
runların başında gelmektedir. Öğretim yöntemlerini saf 
duyuşsal veya saf bilişsel şeklinde ayırmak mümkün olma-
dığından, değerlerin kazandırılmasında farklı teknikler 
kullanılabilir. Bunun için, “öğrencinin kendi değerlerinin 
farkına varmasını sağlama, değer açıklama, telkin yönte-
mi, rol oynama, alıntılama, panel ve münazara, küçük ve 
büyük grup tartışmaları, konferans, gösteri, smülasyon, 
alan gezisi, örnek olay, gösterip yaptırma, drama, eğitsel 
oyunlar, dönüt sağlama vb. gibi yöntemler kullanılabilir 
(Bacanlı, 1999). 

Değerlerin nasıl kazandırılması gerektiği ile ilgili geçmiş-
ten günümüze çok çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görül-
mektedir. Bu yöntemlerden bir kısmı değerlerin telkin, 
öğüt, kıssadan hisse vb. yollarla doğrudan öğretimine yö-
nelik; bir kısmı ise akıl yürütme, sorgulama, yansıtıcı dü-
şünce ve karar verme süreci olarak kazanımına yöneliktir. 
Akıl yürütme ve mantıklılığı teşvik etme, empati geliştir-
me, özsaygı geliştirme ve işbirliği geliştirme gibi süreçler, 
değerler eğitiminde öne çıkan temel süreçlerdir (Doğanay, 
2006).

İnsan, değer oluşturan, yaşama anlam ve değer katma eği-
liminde olan bir varlıktır. Bir okulda değerler, karar verme, 
çalışanları seçme, ödül-ceza, performans değerlendirme, 
insan ilişkileri, iletişim, işbirliği, liderlik, çatışma ve benzeri 
birçok konuyla yakından ilgilidir (Şişman ve Turan, 2004).

4.4.  Değer, Toplum ve Kültür Arasındaki İlişki

Ülkemizde son iki yüz yılda çok köklü toplumsal ve kül-
türel değişimler yaşandı. Değişen toplum düzeni içinde, 
bireyler, farklı rol ve beklentileri ile bu değişime zorlanan 
gençler ruhsal bir gerilim ortamında kimlik arayışlarını 
sürdürmek durumunda kalmışlardır. Bu süreçte, değer 
yargıları hızla değişen gencin, içinde yaşadığı toplumun 
değerlerinin de hızla değişmesi karşısında bunalıp boca-
lamaması imkânsızdır. Bu durum 2 farklı yönde bir geliş-
meye neden olur: Birincisi, Hiçbir değere inanmayan ve 
tanımayan, günü birlik yaşayan, kendine ve içinde yaşa-
dığı topluma yabancılaşmış, bir takım ideolojik ve radikal 
gruplarda kendine yer arayan ve “kimlik yitimi” noktasına 
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gelmiş bireyler.  İkincisi ise, öz-değerleriyle bütünleşmiş, 
ahlaki, insani ve vicdani değerleri benimsemiş olgun ve 
yetkin bireyler…

Kültür ve kişilik, birbirini etkileyen ve besleyen iki ayrı ya-
pıdır. Bu bakımdan, bu iki yapı arasındaki bağıntı, bir tür, 
“süt kardeşliği” ilişkisine benzemektedir. Birey, içinde doğ-
duğu kültürün havuzundan geçerek davranışta bulunur. 
Bu geçiş esnasında, hem kültürel havuza bir şeyler katar ve 
hem de kültürel havuzdan bir şeyler alır. Bu nedenle, du-
yuş, düşünüş ve davranışları meydana geldiği bağlamdan 
soyutlanarak incelenemez (Gürses, 2006). Kültür ve fert 
ilişkisi çift yönlüdür. Kültür, mensuplarına bir kişilik ka-
zandırır. Fert ise kültürün devamlılığını temin eder. Fert, 
kültürün hem koruyucusu, hem yaratıcısı ve hem de de-
ğiştiricisidir (Mehmedoğlu, 2004). Kültür, insanları bir 
arada tutan bir zamkdır. Kültür sayesinde, toplumdaki 
bireyler bütünleşir. Bireylerin kimliği, kültürde teşekkül 
eder. R. Benedict kültürü, canlı bir insana benzetir. İn-
san gibi kültüründe kendi içinde bütüncül ve tutarlı bir 
iç mantığı vardır. İnsanda olduğu gibi, kültüründe özlem-
leri, düşünceleri, hayalleri, çatışmaları ve kaygıları vardır. 
Kültür âdeta olta gibi bir örüntüdür. Bu örüntü canlı ve 
dinamiktir. Geçmiş ve gelecek ve şimdi kültürdeki anlam 
ağlarıyla belirir. Ona göre, kültürün ardındaki başlıca ya-
ratıcı güç, toplumsal ve yapısal bir etmen olmaktan çok, 
“duygusal” ve “estetik” bir güç olan “bütünleşme”dir . Gre-
etz’de kültürü bir toplumun semboller ağı olarak tanımlar. 
Ona göre, yaşantılar ve deneyimler, sembolleri çağrıştı-
ran, onu doğuran bir özelliğe sahiptir. Semboller ağı bir 
bakıma anlam ağı demektir. Dolaysıyla, insan denilen bu 
varlık, anlam ağına tutuklu kalmıştır. Kültürel referanslar, 
toplumun yapıştırıcı, bütünleştirici ve yapılandırıcı te-
melleridir. Kültürü oluşturan alt parçalar ise, değerler, dil, 
efsane, gelenek-görenekler, örfler, yasalar, beceriye dayalı 
yapıp etmeler, sanat ürünleri vb. (Çınar, 2013). Fromm’a 
(1982) göre, günümüzde kültürün kişilik üzerindeki et-
kisi çok daha fazladır.  Toplumla fert arasındaki ilişkinin 
yalnızca kültürel kalıpların ve sosyal kurumların ferdi etki-
lemesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Ona göre, karşılıklı etki 
çok daha derindir. İnsanın tüm kişiliği insanlar arasındaki 
ilişkilerle yoğrulmuştur ve toplumun sosyo-ekonomik ve 
politik yapısı ile belirlenir.  Dolayısıyla herhangi bir ferdin 
analizinden, içerisinde yaşamakta olduğu sosyal yapının 
tümüyle ilgili çıkarsamalar yapılabilir. O, bu yaklaşımına 
“toplumsal kişilik” adını verir. Ona göre, toplumsal kişilik, 
“aynı kültür içindeki insanları birbirinden ayıran ferdi ni-

teliklerin tersine aynı kültürün birçok üyesince paylaşılan 
kişilik yapısıdır”.  Kültür, değerleri ve normları içine alır. 
Kültürel değerler ve normlar, bireylerin toplum içinde 
birbirine benzer davranışlarda bulunmalarını sağlayarak 
toplumsal bütünlüğün korunmasına yardımcı olur. Kül-
türel değerler, bireylere toplum içinde nasıl davranmaları 
gerektiği konusunda ideal modeller sunar (Fidan ve Erden, 
1991).

Dinamik kültür değerlerinin içinde doğan çocuklar za-
manla, eğitim yolu ile bu değerlere süreklilik ve esneklik 
kazandırarak, çağın gereklerine uygun ve geleceğe dönük 
yeni değerler üretirler (Aslan, 2007). Ebeveynlikteki de-
ğişimleri anlamak için, ebeveynlerin çocukları ile etki-
leşirken, kullandıkları ana babalık stili ya da ana babalık 
tutumlarını, çocuklarını nasıl disipline ettiklerini ve ortak 
ebeveynliği dikkate almak gerekir. Çocukların ana baba ve 
diğer kişilerle etkileşimlerinin niteliği onların ihtiyaçları-
nı karşılamalarına ve gelişim dönemlerini sağlıklı olarak 
atlatmalarına yardım eder (Senemoğlu,1997). Kendile-
rine ve çevrelerine uyum yapmış ana babaların çocukları, 
kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek 
benliklerini geliştirir, bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak 
yetişkin yaşamına ulaşırlar. Kendi yetersizlikleri nedeniyle 
reddedici ve aşırı koruyucu tutumlar gösteren ana baba-
ların çocukları ise, kendilerine ayrı bir varlık olarak değer 
verilmediğinden kendilerini bütünleştiremezler. Çocuğun 
benlik kavramı, kendisi için önem taşıyan büyüklerin ona 
gösterdiği tutumların bir yansıması olduğundan, ana baba-
nın itici tutumları çocuğun kendisini değersiz bulmasına 
neden olur (Saygılı, 1993). 

4.5.  Gençlik ve Değerler

Sosyal bir varlık olan insan, sosyalleşmeye bebeklik döne-
minden itibaren başlar.  Aile çocuğun eğitiminde ilk ve 
en etkili bir kurumdur ( Jersild, 1978). Anne babadan ilgi 
ve sevgi görmeyen çocuklarda güvensizlik, öz saygısını yi-
tirme ve terk edilmişlik duyguları gelişir. Sosyal öğrenme 
(model alarak) kuramcılarına göre, anne babaların çocuk-
larına kötü davranmalarının temel nedeni, kendilerinin 
de çocukken kötü davranışa maruz kalmalarıdır. Çünkü 
bildikleri tek davranış modeli kötü davranma modelidir 
(Cüceoğlu, 1992; 2006;Yörükoğlu; 1990).  

Ergenlik döneminde, fiziki gelişimin,  zihni kapasitesinin 
artması ve çevresine yönelmesi sonucunda bağımsız olma 
duygusu had safhada kendini gösterir. Buna bağlı olarak da 
ana-baba ile olan ilişkiler çatışmalı bir hal alır. Anne baba-
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sını tenkit etmeye başlar ve onların kapasitelerinin yeter-
sizliğini dile getirir. İstediği zaman eve gelmek ve istediği 
zaman da evden ayrılmak ister. Özellikle arkadaş çevresi 
bu dönemde çok etkili olup, sürekli onlarla vakit geçirmek 
ister. Bu dönemde aşırı bağımsız olma ise, birçok değerlere 
karşı da isyan duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Uyuşturu-
cu madde, alkol ve sigara kullanımı günümüzde neredeyse 
gençlik kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Buna bağlı 
olarak, intihar olayları da artış göstermiştir. Bunun en be-
lirgin nedeni, bireylerin kendilerini “varoluşsal bir boşluk 
içinde görmeleri” ve yaşamı anlamsız olarak algılamaları-
dır  (Kula, 2006).

Bandura’ya (1973) göre, insan davranışları, büyük ölçüde, 
sosyal modelleri gözleyerek ve taklit ederek ve benimseye-
rek şekillenmektedir.  Çocuk ve gençler kaçınılmaz olarak 
büyükleri taklide çalışmakta ve onlarla özdeşleşme yoluna 
girmektedirler. Bunun için büyükler çoğu zaman, onların 
bazı tutum ve davranışlarının nedenlerini fark edememek-
te veya anlayamamaktadırlar. Sonuçta, gençlerle yetişkin-
ler arasında bir takım çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Çatış-
manın kaynağı, özdeşleşmenin gençlik çağındaki bir birey 
için öneminin yetişkinler tarafından yeterince kavranama-
masıdır (Kılavuz, 2006). Toplum olarak kalkınmak için; 
sağlıklı düşünen, soran, sorgulayan, araştıran, sorumluluk 
sahibi gibi birçok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetiş-
mesinin temeli ailede atılır.

4.6. Değer ve Kişilik İlişkisi

Değerler bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarına yön 
vermekte ve sonuçta da onların kendilerine özgü kişilik-
lerini oluşturmaktadır. Değer, tutum ve davranışlar birbi-
rine bağlı olup bir bütün halinde, bireyin psikolojik dün-
yasını etkilemektedir. Davranış kazanmada, değerler ve 
tutumlar öncelikli olup, merkezi bir role sahiptir. Değerler 
değiştiğinde buna bağlı olarak, tutum ve davranışlarında 
değiştiğini söyleyebiliriz (Silah, 1998; akt: Cebeci, 2005). 
Bireyin kişilik sahibi olması, ancak değerleri kazanarak on-
ları kişiliğinin bir parçası haline getirmesi ile mümkündür. 
Değerler ruhla kavranır ve özümsenir. Dolayısı ile insanın 
iç dünyasında mevcut olan, ahlaki değer yoksunluğu bi-
reyi ahlaki bunalıma sürüklemektedir. Hayatın anlam ve 
yüceliği ancak değerleri kavramakla sağlanabilir (Kıllıoğlu, 
1988). 

Bireyin kişilik gelişiminin temelleri büyük oranda 0-5 yaş 
döneminde yani ilk çocukluk döneminde şekillendiği bi-
linmektedir. Bu nedenle erken çocukluk eğitiminde ve-

rilen değerlerin, kişilik gelişiminde oldukça önemli işlevi 
vardır.  Ahlaki değerlerin kazanılması, çocuğun ruhsal ge-
lişmesi, kişiliğin oluşumu ve bilişsel gelişimi ile sıkı sıkıya 
ilişkilidir (Dilmaç, 1999).  Aydın (2003), ahlak ile kişilik 
ilişkisini “insanın kendisi de dâhil olmak üzere, evrendeki 
tüm varlıklara karşı, vazifesini yerine getirmesi için, sahip 
olması gereken özelliklerin tümü” olarak görmektedir.  İn-
sanlar, doğal yatılışları bakımından ne iyi ne de kötüdürler. 
Duruma ve şartlara göre, iyi yönde bir kişilik yapısı gelişti-
rebileceği gibi, tam aksine bir canavara ve suç makinesine 
de dönüşebilir. İnsanın, iyi ve olgun bir karakter geliştir-
mesine rehberlik eden en önemli kılavuz değerlerdir (Hö-
kelekli, 2013). 

Psikolojik faktörler çok komplikedir. İnsan davranışları, 
biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel temelle-
re dayanır (Özgüven, 2003). Kişilik kavramının ise birçok 
tanımı yapılmıştır.  Psikoloji açısından bakıldığında psiko-
loglar kişiliğin tam bir tanımı üzerinde uzlaşamamışlardır. 
Kişilik teorilerinde de görüldüğü gibi, her bir yaklaşımın 
kişiliğe verdiği anlam bir diğerinden farklıdır (Mehme-
doğlu, 2004).  Allport (1956) kişilik kavramının birbirin-
den ayrı olarak 48 çeşit tanımının yapıldığını ifade etmiş-
tir. Köknel (1982) kişiliği, “bireyin kendine özgü ve ayırt 
edici davranışların bütünü” şeklinde tanımlamıştır. Bay-
mur’ (1978) göre, kişilik tanımı 3 grupta toplanmaktadır:

a-Davranışçı psikologlara göre kişilik: Bireyin gözlenebi-
len davranış ve alışkanlıkları.

b-Sosyal açıdan kişilik: Bireyin diğer bireyler üzerinde bı-
raktığı etkiler ve izlenimler.

c-Derinlik psikologlarına göre kişilik: Ferdin iç hayatında-
ki dinamik güçlerin kendine has özellikleridir. 

5. KİŞİLİĞİ DEĞERLERE GÖRE    
     SINIFLANDIRMA 

Kişiliği değerlere göre sınıflandırmak için çeşitli sınıflan-
dırmalar yapılmıştır. Böyle bir kuram Spranger (1928) 
tarafından ortaya atılmıştır. Spranger, insanları altı ideal 
“Değer Tipine” göre sınıflandırmıştır. Bu alanların her bi-
rinde kendine özgü mantık vardır veya her birinin kuralla-
rını adım adım takip edenler, bu alanda yeteneklidirler ya 
da o akıl türüne sahiptirler.

a)Kuramsal insan: Gerçeği keşfetmeye, gözlemeye ve so-
nuçlandırmaya ilgi duyar. 
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b)Ekonomik insan: Yararlı olan nesnelere aşırı derecede 
ilgi gösterirler. Kuramdan çok pratiğe önem verirler. Zen-
gin olma düşünceleri vardır.

c)Estetik insan: Şekil, düzen ve ahenge karşı ilgilidirler. 
Estetiğe önem verirler.

d)Sosyal insan: Diğer insanlarla ilişkilere önem verir. Baş-
kalarının işleri ile ilgilenmeyi yeğlerler.

e)Politik insan: Bunun için güç önemlidir. Başkalarını yö-
netmeyi severler. Güçlü olma ve lider olma tutkuları vardır.

f )Dini insan: Evrende iyi bir yaşama düzeni sağlanması 
ile ilgilenir. Bunun da kendi inançları ile gerçekleşeceğine 
inanır (Çınar, 2013). 

6. SONUÇ 

Bir toplumun geleceği, iyi yetişmiş, yetenekli, donanımlı 
ve sağlam karakterli ve kişilik sahibi gençlerin varlığı ile 
mümkündür. Bunun için çocuk ve gençlerimizi akademik 
olduğu kadar, ahlak ve karakter yönlerinden de iyi yetiş-
melerine özen göstermeliyiz. Meydan ve Bahçe’nin (2010) 
“Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersinde Değerlerin Ka-
zandırması İçin Yaptıkları Uygulamalara” ilişkin çalışma-
larında, “değer kazandırmada öğretmenlerin en çok grupla 
öğretim tekniklerini kullandıkları, değer kazandırmada 
dramaların etkili olduğu ve buna önem verdikleri, yaparak 
yaşayarak değer kazandırmanın önemli olduğu, kendini 
ifade etme ve beceri kazandırmanın değer kazandırmada 
önemli olduğu, öğrenci merkezli bir uygulamayı tercih 
ettikleri, öğretmenlerin rol model olmalarının değerle-
ri kazanmada etkili olduğu, ailenin değer kazandırmada 
etkili bir işlevi olduğu, değerlerin kazandırılmasında, ai-
le-okul-çevre etkileşiminin önemli bir faktör olduğu, hızlı 
teknolojik gelişmelerin değerler üzerinde olumsuz etkisi-
nin olduğu” sonucunu elde etmişlerdir. Cebeci (2005) “İl-
köğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ahlaki 
Değerlerin Eğitimi ve Öğretimi” adlı araştırmasının sonu-
cuna göre, “öğrencilerin davranışlarında dini inançların ve 
dini değerlerin etkisinin olduğu, ahlaki yönden tv ve ar-
kadaşlarından olumsuz yönde etkilendikleri, din kültürü 
dersine ilgi duyan öğrencilerin ahlaki değer kazanımları-
nın daha yüksek çıktığı” sonucunu elde etmişlerdir. Boz-
kurt’un (2000) yılında, yaptığı bir araştırmanın sonucuna 
göre, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, “çalışmadan mutlu-
luk duyma, düzenli derslere çalışma ve takip etme” bakı-

mından diğer fakülte öğrencilerinden daha önde geldiği 
görülmüştür. Dilmaç (2007) “Bir grup Fen-Lisesi Öğren-
cisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler 
Ölçeği İle Sınanması” konulu çalışmasında, Deney grubu 
öğrencilerine 14 oturum süresince verilen “değerler eği-
timi” programının sonunda, “sorumluluk, dostluk/arka-
daşlık, barışçı olma, dürüstlük hoşgörü vb” kazanımların 
deney grubundaki öğrencilerin lehinde anlamlı ve pozitif 
yönde değişmeler olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Çocuk ve ergenlerin yetişkin olduklarında özgüveni geliş-
miş, kişiliğini sağlıklı temellere oturtmuş, komplekslerden 
uzak bir insan olmasını istiyorsak, onlarla olan ilişkileri-
mizde sevgi ve ilgiye yeterince yer vermeliyiz (Albayrak, 
2006). Türk Dünyasının bir devlet adamı ve düşünürü 
Mehmet Emin Rasulzade’ye göre, “yıkıcı ve çökertici en-
ternasyonalist ve kozmopolit fikirlerin önüne ancak milli 
bünyeyi kuvvetlendirmek ve sağlamlaştırmak suretiyle ge-
çilebilir” (Toksoy, 2001). 

Milli değerlerden uzak kalanların geleceğini emperyalist 
kültürler belirler. Kendi öz kültüründen ve benliğinden 
kopanlar bir daha kişiliklerini bulamamakta ve tarih sah-
nesinden silinmektedirler.  İnsanların huzuru, mutluluğu 
ve yükselmeleri, Batıdaki gibi sadece teknolojik ve ekono-
mik gelişmişlikleriyle ölçülemez. İnsanların, gerek birbir-
leriyle gerekse toplumla olan ilişkilerini karşılıklı güven 
içinde, mutlu ve huzurlu sürdürebilmeleri için ahlak teme-
line dayalı bir yapıya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç günümü-
ze kadar var olmuş, bundan sonra da hep var olacaktır. Ah-
lak, toplumun temelini oluşturur. Ahlak olmazsa, toplum 
hayatı da olmaz ve insanlar bir arada yaşayamaz (Güngör, 
2000, 2010).

Küreselleşme süreci hasır-altı edilmiş, yeterince ciddiye 
alınmamış sorunlarımızın yol açtığı sıkıntıların üzerimiz-
deki baskısını daha da arttırmıştır. Bunların cesaretle ele 
alınması ve artık çözümlenmesine duyulan ihtiyacı da öne 
çıkarmıştır. Eğitim sistemimizin bu sürecin mantığına göre 
yeniden yapılandırılması ve tarihimizde kayıp olan bireyi 
keşfetmesi gerekiyor.
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