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DERİN DÜŞÜNME 



Değerlerinizi Anlamak 
 

‘‘Değerlerinizi bildiğiniz zaman karar almanız o kadar da güç 
değildir.’’ -  Roy Disney 

 
 
3. Modüle Giriş 
 
Size değerlerinizin neler olduğunu sorsam bana ne cevap 

verirdiniz? Ve daha da önemlisi, değerlerinizi nasıl kullanacağınızı 

biliyor musunuz? 

 

Mesele hayatınızı en iyi şekilde yaşamaya geldiği zaman, 

değerlerinizin neler olduğunu bilmek çok önemli bir yapı 

taşıdır. 

 

Değerleriniz davranışlarınızı, seçimlerinizi ve duygularınızı etkiler. 

Değerleriniz alışkanlıklarınızı, yaşam stilinizi ve deneyimlerinizi 

etkiler. Değerleriniz sizi motive eden şeylerdir, sabahları 

yatağınızdan kalkma sebebinizdir.  

 

Yukarıdaki soruların cevapları bir çok insan için çok belirsizdir. 

Genelde sonuca göre cevap vermeye çalışırlar. Yani, ya olmasını 

istediklerine göre, ya da görünmek, algılanmak istedikleri şekilde 

cevap verirler. Peki sahip olmanın iyi olacağını düşündüğünüz 

şeyler gerçekten sizin değerleriniz midir? 

 

Bu bölüm değerlerinizin gerçekte hangileri olduğunu anlamanıza 

yardımcı olacak, değerlerinizi anladığınızda bundan nasıl 



faydalanacağınızı size öğretecek, ve bu çalışmayı değerlerinizi 

ortaya çıkardıktan sonra hedef belirleme ve karar verme 

süreçlerinizde kullanabileceksiniz.  

 
Değerler Nedir? 
 

Değerler tek bir cümle ile açıklanacak kadar basit değildir, ama 

ben mümkün olduğunca sade anlatmaya çalışacağım. 

Değerleriniz sizin için önemli olan şeyleri temsil ederler. 

Sabah sizi mıknatıs gibi yataktan çekip çıkarırlar, yaptığınız 

seçimlerdir, hergün sergilediğiniz davranışlardır.  

 

Değerlere örnek vermek gerekirse; başarı, dürüstlük, ait olma ve 

sağlık değerlerden bazılarıdır. Bazen okumak, yüzmek ya da 

sosyalleşmek gibi aktivitelerin değerler olduğu savunulur ancak 

bunlar değerler değil, değerlerin sonuçlarıdırlar. Örneğin, okumak 

bir değerdir diye düşünüyorsanız, o aktivitenin altında yatan, büyük 

olasılıkla öğrenmek, rahatlamak ya da benzeri bir değerdir. Size 

okumayı isteten gerçek sebebi düşünün.  

 

Aynı şekilde, yüzmeyi düşünün. Yüzmek sizin bir değeriniz mi, 

yoksa onun altında yatan sağlık, iyi hissetmek ya da başarı gibi 

değerleriniz mi var? Belki de yüzerken sosyalleşiyorsunuz ve sizin 

değeriniz arkadaşlık. Sizi yüzmeye götüren çeşitli değerleriniz 

olabilir.  

 

Değerlerinizi anlamak, kendinizi ve sizi motive eden şeyleri 

anlamanızın başlangıç noktasıdır.  



Değerlerinizi Anlamanın Önemi 
 
Hayatınızda olan bitenle ilgili, kararlarınız ile ilgili, sizin için anlam 

ve önem ifade eden şeylerle ilgili büyük bir netliğiniz olsun 

istiyorsanız, ve sonuç olarak mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız, 

değerlerinizi anlamanız hayati önem taşır.  

 

Değerlerinizi bildiğinizde, etkin bir şekilde önceliklendirme 

yapabilirsiniz, tutarlı kararlar alabilirsiniz ve sizi mutluluğa 

götürecek yolu izleyebilirsiniz.  

 

Peki bu neden önemlidir? Üç temel sebep var:  

 

1) Zaman en kısıtlı kaynaktır  

2) Çoğunlukla kararlarımız hedeflerimizle tutarlı değildir  

3) Mutlu olmak isteriz 

 

Öncelikle, zaman kısıtlı bir kaynaktır. Şu anda bu yazıyı okuyor 

olmanız, hayatınızı büyütmek istediğinizin bir göstergesidir, yani 

zamanınızı etkin kullanmak istediğinizin. Değerlerinizi anlamanız 

ve önceliklendirme yapmanız, size bunu sağlar. Kararlarınız 

yaptıklarınızla paralellik göstermeye başlar, nihayetinde 

enerjinizi ve zamanınızı daha etkin harcamanızı sağlar.  

 

İkinci olarak, değerlerinizi bildiğiniz zaman verdiğiniz kararlar çok 

daha tutarlıdır. Sizin için nelerin en önemli olduğunu bildiğiniz 

zaman, önceliklendirme yapabilir, ve sizi hedeflerinize taşıyacak 



tutarlı kararları verebilirsiniz. Değerleriniz ile tutarlı olan kararları 

vermek gideceğiniz yere sizi daha hızlı götürür. 

 

Üçüncü olarak, siz hayatınızı en iyi şekliyle yaşamak için bir 

yolculuktasınız. Değerler, doyumda yani mutlu bir hayat yaşamak 

için yolculuğunuzdaki ışıklı tabelalardır, yolunuzu aydınlatırlar. 

Mutluluk yolculuğunda, hedeflerinize odaklanmanın en emin yolu 

değerlerinizi anlamaktır. Net bir önceliklendirme ile ve tutarlı 

kararlar vererek hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız. Değerleriniz 

size anlamanız gereken en önemli şeyi anlatır.  

 

Çok iddialı konuşacağım; değerlerinizi bilmiyorsanız kim 

olduğunuzu bilmiyorsunuzdur.  

 
Değerler Sıralamanız 
 
Yalnızca değerlerinizi bilmek değil, değerlerinizin sıralamasını 

bilmek de önemlidir.  

 

Değerlerimizin hiyerarşik bir sıralamasını yapmak, karşımıza çıkan 

bir durumda daha hızlı ve doğru karar almamızı sağlar. Buna 

ilerleyen bölümlerde değineceğim. 

 
 

 

 

 

 



Değerleriniz ile Uyum İçinde Değilseniz 
 

”Mutlukuk, düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin uyum 
içinde olmasıdır.”   - Mahatma Gandhi 

 

Değerlerinizi bilmenin, sağlıklı önceliklendirmeler yaparak size 

daha doğru kararlar aldıracağını konuştuk. Böylelikle daha 

mutlu oluyorsunuz.   

Değerleriniz ile paralel kararlar aldığınızda, uyumu tadarsınız, bu 

da size daha doyumda ve daha mutlu bir hayat sağlar. Mahatma 

Gandhi’nin sözü ne kadar doğru. ”Mutluluk, düşündüğünüz, 

söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin uyum içinde olmasıdır.”   Bu söz, 

ruhun, aklın, kalbin ve bedenin uyum içinde çalışmak istediklerinin 

bir göstergesidir. Burada kalp, değerlerinizi yani sizin için en 

önemli olan şeyleri temsil eder.   

Peki değerleriniz ile uyum içinde değilseniz ne olur? 

Eğer varoluşunuzun diğer kısımları değerleriniz ile uyum içinde 

değilse (örneğin değerleriniz ile örtüşmeyen bir karar aldınız ve o 

yolda ilerliyorsunuz) bir uyumsuzluk yaşarsınız ve bu da hayal 

kırıklığına, kafa karışıklığa, suçlu hissetmeye, boşluk 

duygusuna ya da mutsuzluğa sebebiyet verir.  

 

Bir örneğe bakalım. 
 
Sağlık değerlerinizden biri olabilir. Ve eğer bu sizin için güçlü bir 

değer ise, bütün pasta, kek, kurabiye, çikolata gibi şeyleri yediğiniz 



bir doğum günü partisinden sonra nasıl hissedersiniz? Eminim 

suçluluk ve belki de biraz kızgınlık hissedersiniz.  

 

Bir uyumsuzluk hissi yaşarsınız – değerleriniz ve davranışlarınız 

arasında olan bir uyumsuzluk. Bu hissin gücü o değerin sizin için 

ne kadar güçlü olduğu ile oranlıdır.  

 

Başka bir örneğe daha bakalım.  

 

Adalet temel değerlerinizden biri olsun. Bir hediye vereceğinizi 

düşünün. Ancak iki kişi arasından birini seçmek durumundasınız 

ve her ikisinin de bu hediyeye çok ihtiyacı var. Bu kararı vermek 

sizin için oldukça güç olacaktır çünkü kararınız her ne olursa olsun 

bu kişilerden biri fırsatı kaçırmış olacak. Siz de bir huzursuzluk 

hissi yaşayacaksınız, çünkü bu durum sizin adalet değerinizi 

zorluyor.  

 

Değerleriniz ve davranışlarınız arasında bir uyumsuzluk 

yaşıyorsanız, bilinçsizce/farkında olmadan, otomatik olarak bir 

aksiyon alırsınız ve durumu düzeltmeye, duygularınızı normale 

döndürmeye çalışırsınız. Eğer o doğumgünü partisinde çok 

yediyseniz, spor salonuna gitmeyi ve normalden fazla antrenman 

yapmayı düşünebilirsiniz. Belki diyete bile girebilirsiniz. Bu sizin 

aksiyonlarınızı sağlık değeriniz ile tekrar paralel hale getirir. Eğer o 

hediyeyi bir kişiye verdiyseniz, diğer kişi için de bir şeyler yapmayı 

düşünebilirsiniz, böylece değerleriniz ile aksiyonlarınız paralel hale 

gelmiş olur.  



Hiç moraliniz bozuk olduğu halde neden olduğunu bilmediğiniz 

oldu mu? Bunun sebebi yüksek ihtimalle değerlerinizle örtüşmeyen 

bir şey yaptığınız içindir.  

Değerleriniz konusunda ne kadar net olursanız, hangi sebeple 

uyumsuzluk duygusu yaşadığınızı o kadar hızlı kavrarsınız ve 

gene aynı hızda kendinizi mutluluk hissine doğru uyarlayabilirsiniz. 

Nihayetinde, değerlerinizi anlamak ahenk ve mutluluk yaratacak 

seçimler yapmanız konusunda size yardımcı olur.  

 
Aşağıdaki Sorulara Cevap Verin 
 

1. En son ne zaman bir uyumsuzluk hissi yaşadınız? 

2. Bu his ortaya çıktığında bunu nasıl farkettiniz? 

3. Aksiyonlarınızın ve davranışlarınızın değerleriniz ile uyum 

içinde olduğundan emin olmak için ne yapabilirsiniz? 

 
Yukarıdaki soruları cevaplamak için 10 dakika ayırın.  

Bu email ile birlikte aldığınız Değerleri Anlamak Çalışması’nı 

açın, sorularınızın cevaplarını oraya yazın.  

 

Değerlerin neler olduğunu ve neden önemli olduğunu anladınız, 

peki değerlerinizin neler olduğunu biliyor musunuz? Bir sonraki 

bölümde değerlerinizi ortaya çıkarma ve hedef belirleme ve karar 

verme konularında nasıl kullanacağınızı öğrenme fırsatınız olacak  

 

Bir sonraki modüle geçmeden önce yukarıdaki soruların 

cevaplarını etraflıca düşünün.  

 



1. Bir uyumsuzluk ya da huzursuzluk hissine 

kapıldığınız bir anınızı düşünün, ne zamandı? 

 

 

 

 

2. Bu olduğunda bunu nasıl farkettiniz?  

 

 

 

 

3. Tavır ve davranışlarınızın değerlerinizle uyumlu 

olduğundan emin olmak için ne yapabilirsiniz? 

 

 

 

 

 

 


