
Turkish Studies 

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  
Volume 12/21, p. 349-366 

DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12411 

ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY 
 

Article Info/Makale Bilgisi 

 Referees/Hakemler: Prof. Dr. Davut KILIÇ –  

Prof. Dr. Mehmet KÖÇER 

 

This article was checked by iThenticate. 

 

 

DEĞERLERİN KAYNAĞI VE ANLAMLANDIRILMASI* 

 

Emine Meliha KURTDAŞ** 

 

ÖZET 

Değerler, oldukça karmaşık bir zihin dünyasına sahip olan 

bireylerin tutum ve davranışlarına yön veren genel hükümlerdir. Bireyin 

yaşamı boyunca aldığı bütün kararlarda ve bu kararlara ilişkin yaptığı 

tercihlerinde sahip olduğu değerler, büyük bir öneme sahiptir. Bireyin 
kişilik yapısının önemli bir parçasını oluşturan değerler ve değerlerin 

kaynağı konusu ise, bilim dünyasını meşgul eden önemli çalışma 

alanlarından biridir. Ancak değerlerin, bilim dünyasının inceleme 

sahasına dâhil olması, uzun ve zorlu bir sürecin sonunda 

gerçekleşmiştir. Naturalistik bilgi anlayışının bir sonucu olarak ortaya 

çıkan Aydınlanma düşüncesinin, gözle görülemeyen ve deneye tabi 
tutulamayan her türlü insan deneyimini ve değerleri reddetmesi, gerek 

felsefenin gerekse diğer bilim dallarının değerlere karşı mesafeli bir duruş 

sergilemesine neden olmuştur. Değerlerin insanlar tarafından bireylere 

yüklenen anlamlar olduğu, bu nedenle bilgi ve nesnelere değer 

atfedilmesinin mümkün olmadığına dair yaygın inanç bilim dünyasında 
uzun süre hâkimiyetini sürdürmüştür. Ancak değerlerin oluşumu 

hususunda gerek bireyin gerekse toplumun rolünün giderek tartışma 

konusu haline gelmesi, birçok bilim dalının olduğu gibi psikoloji ve 

sosyoloji biliminin de değerlere ilgi duymasına neden olmuştur. 

Değerlerin bir yandan anlaşılması güç ve muğlâk bir karaktere sahip 

olması diğer yandan ise kaynağı konusunda meydana gelen farklı 
yaklaşımlar, bu disiplinler tarafından üzerinde uzlaşılmış belirli bir 

tanımının yapılmasını da güçleştirmektir.  Çalışma, bu zorluklardan yola 

çıkarak değerlerin felsefi, psikolojik ve sosyolojik bakış açısından 

algılanış biçimine ve değerlerin kaynağına ilişkin ortaya konulan 

kanıtlara dair genel bir değerlendirilme yapmayı amaçlamaktadır.  
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RESOURCE AND VALUATION OF VALUES 

 

ABSTRACT 

Values are general provisions that direct the attitudes and behavior 

of individuals. Values have a great proposition in all decisions and 

preferences that the individual receives throughout his or her life. Values 

are an important part of the individual's personality structure. The 

source of values is one of the important areas of study that occupy the 

world of science. But it was not easy for the values to be included in the 
field of science. The Enlightenment rejects any invisible and untested 

experience. As a result, philosophy and other branches of science were 

distant from the values. The world of science has long thought that values 

are the means by which individuals are burdened by objects, so it is not 

possible to attribute value to information and objects. However, the role 
of both the individual and the society has become a matter of debate 

about the formation of values. As a result, the psychology and sociology 

of science as well as many branches of science have also caused interest 

in value. It is difficult to understand the values. There are also different 

approaches to the source of values. Therefore, it is also difficult to make 

a compromised definition of values. The study, which came out of these 
difficulties, aims to make a general assessment of the philosophical, 

psychological and sociological perceptions of values and the sources of 

values. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Values have become one of the main topics that people have been 

thinking about from ancient times to day-to-day. Having an abstract 

character causes different perceptions of values by different disciplines. 

These differences focus on the question of what is the source of values in 

general. Therefore, there is no definite definition of the concept of value 
among the disciplines. 

Dictionary meaning of value concept 1. An abstract measure to 

determine the significance of something 2. The counterpart, the price, the 

value of money that can be measured with money 3. The superior quality, 

the merit 4. The thing that appears in relation to the object 5. The 
meaning of a variable or unknown is the meaning of the expression. 

The concept of value has not been involved in the field of social 

sciences for a long time. The concept of value has not been involved in 

the field of social sciences for a long time. On the basis of this, there is a 

belief that values are a subjective field. So, often an objective definition 

of values can not be made. However, the understanding of the values of 
both the micro and the macro level in the context of the individual and 

the structure has led to a change in the point of view of values in social 

sciences. Values have an indispensable prescription in the life of the 

individual or in the whole of the social life. Values have an important 

place in ensuring the integrity of society and in the continuity of society. 
The prominence of values is even more pronounced in periods of social 

change. 
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Values guide decisions and actions we take throughout our lives. 
In daily life, we are the source of qualifications that are "good" or "bad". 

Values are learned during the socialization process and tell how 

individuals should behave. This leads to social norms and community 

integrity. Values are the unity of ideas that society has in terms of good, 

bad, right and wrong. In this respect, values have important functions in 

the continuation of social structure. 

Values in philosophical sense are associated with concepts such as 

good-bad, right-wrong, moral and presence. Values in philosophical 

sense are shaped around the debate about whether the source of values 

is subjective or objective.  

The way in which psychology treats the value concept is individual-
focused and more focused on the development of individuals and their 

effects on individual attitudes. The concept of value in psychology 

concerns attitudes, beliefs, needs, desires, motivations and levels of 

individual preference. Values are the basic principles that guide human 

life. The value of psychological values is the role played by human 

behavior as a guide. When an individual has a value, he thinks it is the 
right way to hold it.  

The values emerging in social life are the general provisions on 

which the individual is reconciled. Values on the one hand tell the people 

how they should behave; on the one hand, it provides integration in the 

society. Particularly in the social structure, changes and developments 
are due to the importance of the social functions of values. It is thought 

that the values are not social reality and therefore can not be the subject 

of scientific researches. Therefore, sociology has not been discussed for a 

long time. However, the impact of society on the formation of values and 

the emergence of the effects of values on social change has led to the 

issue of values becoming an important issue in sociology. Values provide 
the continuity and integrity of the community. They are believed by most 

of the members of society. Values are the norms that determine what is 

right and not in social life. 

Values are largely a product of social and physical circulation.They 

are used for general evaluations of individual life. Values are sources for 
concepts such as attitude and norm. In this respect, values have 

important functions in the provision of social cohesion and in the 

continuation of social structure. 

Values have permeated every aspect of our lives. Values are 

involved in the research field of different disciplines. So it is necessary to 

make a general definition of the values. However, there are some 
compromised elements in the field of social sciences. Social sciences use 

value concept to explain observable and regular behavior. From this point 

of view, the viewpoint of value should be considered in three basic 

dimensions as philosophical, psychological and sociological. 

Different disciplines have dealt with the concept of value differently. 
Values are treated as a matter of being in a philosophical sense. In terms 

of sociological sense, it was tried to be explained with the concepts of 

cultural and social change. The way in which psychology treats the value 
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concept is individual-focused and more focused on the development of 
individuals and their effects on individual attitudes. 

Keywords: Value, science, individual, society 

 

Giriş 

 Bilim dünyasında oldukça uzun bir süre felsefenin temel konularından biri olan ve bilgi 

problemi çerçevesinde değerlendirilen değer kavramının, sosyal bilimlerin temel çalışma disiplini 

içerisinde yer alması bir hayli zaman almıştır. Değerlerin subjektif bir karakter taşıyan soyut inanç 

organizasyonları olması, çoğu zaman objektif bir tanımının da yapılmasını zorlaştırmıştır. Ancak 

değerlerin birey ve yapı bağlamında hem mikro hem de makro düzeydeki öneminin anlaşılması, 

sosyal bilimlerde değerlere ilişkin bakış açısının değişmesine ve hak ettiği yeri bulmasına yol 

açmıştır. Değerler gerek bireyin yaşamında gerekse toplumsal hayatın bütününde vazgeçilmez 

öneme sahiptir. Bireyin varlığı ancak sahip olduğu değerler vasıtasıyla önem kazanmaktadır. 

Toplumun bütünlüğünün sağlanması ve bu yolla varlığının devam ettirilmesi ise o toplumun sahip 

olduğu değerlerle mümkündür. Değerlerin toplumsal yapının varlığının sürekliliğindeki işlevi, 

özellikle toplumsal değişimin yaşandığı dönemlerde daha da artmaktadır. Çünkü değerler, toplumsal 

değişme dönemlerinde hem birey hem de toplumun bütünü açısından hayati öneme sahip olan 

tampon mekanizmalar olarak işlev görmektedir. Bir yandan toplumsal yapının sürekliliğini sağlarken 

diğer yandan ise değişerek yeni toplumsal etkileşim biçimlerinin ortaya çıkmasına olanak 

sağlamaktadır. Böylece değerler statik bir görünümü arz etse de aynı zamanda dinamik bir özelliğe 

sahiptir. 

1. Değer Kavramının Tanımlanması 

 Hayatımız boyunca aldığımız kararlar ve bu kararlar doğrultusunda ortaya koyduğumuz 

bütün eylemlerimiz sahip olduğumuz değerler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Günlük hayatın 

akışı içerisinde farkında olmadan olumlu ya da olumsuz birçok nitelendirmede bulunuruz. İlk bakışta 

basit gibi görünen ‘iyi’, ‘kötü’ gibi nitelendirmelerimizin temelinde oldukça karmaşık bir değerler 

sistemi vardır. 

Kendimizle ve başkaları ile olan kişisel ilişkilerimizde, kendimizin ve başkalarının yapıp 

ettikleri ile olan ilgimizde, yakın çevremiz, çağımız, geçmişle ve gelecekle bağımızda bir kişi olarak 

var olmamızın temelinde değer anlayışımız, bunun temelinde ise kendimizden ve bireylerden 

beklediklerimiz yer almaktadır. Ancak aynı olaylar, durumlar, kişiler ve davranışlar, kısacası aynı 

realitenin değerlendirilmesi konusunda öylesine farlılıklar vardır ki bu durum yoğun çatışmalara yol 

açmaktadır. Bunun sonucunda kişi, insan realitesi ile ilgili genel değer yargıları konusunda çıkmaza 

saplanmaktadır. Çünkü içinde bulunulan hayatın akışı kişiyi adım başı karar vermek, karar almak, 

tavır takınmak ve karşılaştığı durumlar hakkında değerlendirme yapmak zorunda bırakmaktadır 

(Kuçuradi, 2010: 5-7).  

Değer kavramının, birey olarak eylemlerimizi ve davranışlarımızı etkileyen yönü ile sosyal 

bilimler literatüründe kazandığı anlamı, kavramın sözlük anlamından oldukça farklıdır. Kavram 

kelime anlamı olarak: 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü 2. Bir şeyin para ile 

ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet paha 3. Üstün nitelik, meziyet 4. Bireyin nesne ile bağlantısında 

beliren şey 5. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı (TDK, 2010: 607) anlamlarına 

gelmektedir. İstatistik analizlerinde, özel bir durumda belirli bir değişkende gözlenebilen nicel bir 

miktarı; iktisatta ise metaların kendinde somutlanan emek miktarını (Marshall, 1999: 133) ifade 

etmektedir. 
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Değer kavramının sosyal bilimlerde farklı disiplinlerce ele alınmış olması, onun üzerinde 

uzlaşılmış bir tanımının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak kavramın günümüzdeki anlamını 

felsefeye borçlu olduğu aşikârdır. Alman metafizikçi Windelband bu düşünceyi bir adım daha ileriye 

taşıyarak felsefeyi genel anlamda ‘değer felsefesi’ olarak gördüğünü ifade etmektedir. Felsefe değer 

kavramını iki farklı yaklaşıma göre tanımlamaktadır: Birincisi ‘insanların isteyen ve gereksinme 

duyan bir varlık olarak nesne ile ilişkisinde beliren şey’dir. Bu anlamda bireyin yaşamı bir ‘değerler 

mücadelesi alanı’dır. Nietzsche ve Kant’a göre; değerleri koyan da nesnelere zorla dayatan da bireyin 

kendisidir. İkincisi ise insanların kendi başına isteme ve duyma eğilimlerinden bağımsız olan bir 

değerler alanını ifade etmektedir. Scheler ve Hartmann’a göre ise değerler insanlar onları 

keşfetmeden önce de vardır (Akarsu, 1998b: 49; Özensel, 2003: 218). 

Değerler, ahlâk ya da değer felsefesinde olgu bilincinden sonra ortaya çıkan ve olguya, belli 

duyguları, arzuları, ilgileri, amaçları, ihtiyaç ve fiilleri olan özne ile ilişkisi içinde, belli nitelikler 

yüklemeyle belirlenen tavır; öznenin olana, olguya yüklediği niteliktir (Cevizci, 2005: 432). Ahlâk 

felsefesine göre değerler, iyi ve kötü arasında ayrım yapan ölçütken; estetik açıdan değerler, güzel 

ya da çirkin arasında ayrım yapan değerlendirme ölçütüdür (Halman-Moor, 1993: 21-23). Estetik 

değerler, bir yandan nesneden bağımsız ve bireye özgü bir değerler alanına sahipken, diğer yandan 

bireyden bağımsız bir bilgi objesini içerisinde barındırmaktadır (Tunalı, 2002: 30). Değerler; 

düşünce, duygu ve davranış biçimlerini içerir. Düşünce dünyasında değerler, arzu edilen ya da 

edilmeyen, istenilen veya istenilmeyen, önemli ya da önemsiz deneyimlerdir (Epstein, 1989: 5). 

Buna göre psikolojik açıdan değer kavramı, bir şeyi istenilir ve yararlı kılan özelliği veya niteliğidir. 

Sosyalleşme süreci içerisinde öğrenilen anlamı ile değerler, bireylerin grup ve çevre 

içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini gösteren ve düzenleyen, toplumun sosyal vicdanına 

dayanan yol haritaları ve toplumsal bütünlüğü sağlayan ortak davranış kodlarıdır (Ersoy, 2012: 70). 

Başka bir ifade ile bir toplumda iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi arzu edilen veya edilmeyen 

konulardaki fikir birliğidir. Bireylere dışarıdan gelir ve kendini kabul ettirir. Bu yönü ile değerler bir 

yandan kolektif bilinci temsil ederken; bir yandan da toplumsal bütünleşmeyi sağlayarak, toplumsal 

yapının devamında önemli işlevler üstlenmektedir. 

Hayatımızın her alanına nüfuz etmiş olan değerlerin, birbirinden farklı disiplinlerin araştırma 

sahası içerisinde yer alması genel bir tanımının da yapılmasını güçleştirmektedir. Ancak genel olarak 

sosyal bilimler açısından değerlendirildiğinde, üzerinde uzlaşılmış belirli birtakım unsurların olduğu 

görülmektedir. Sosyal bilimler, değer kavramını gözlenebilen düzenli davranışların açıklanmasında 

kullanmaktadır. Değer kavramını açıklarken kullanılan ortak temel, bireyin belirli bir şekilde hareket 

etme eğilimidir. İnsan eylemlerini yöneten yönelimler, güdüler, belirli norm, tutum ve yol 

göstericiler, bireyin davranışlarının altında yatan temel prensiplerdir (Halman ve Moor, 1993: 21). 

Bu ortak yönelimlere karşın değerlere ilişkin bakış açısı felsefi, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere 

üç temel boyutta ele alınmalıdır. 

2. Değerlerin Kaynağı 

2.1. Felsefi Açıdan Değer ve Değerlerin Kaynağı 

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları’nın ardından gelen toplumsal acılar ile Batı, sosyal ve siyasi 

düzeni dini kabullerin sağlayamayacağını anlamıştır. Dinin yerine ikame edebileceği ve toplumu 

karmaşaya sürüklemeyecek yeni bir unsura gerek vardır. Değerlerden bağımsız bir düzen inşa etme 

amacı güden naturalistik bilgi anlayışı, ortaya çıkan bu gerekliliğin sonucudur. Tanrı yerine ‘doğa’yı, 

Tanrı buyrukları yerine ise “doğa yasaları”nı koyan naturalizm, Ortaçağ’ın Tanrısına açılmış bir 

savaş olarak nitelendirebilir. Ancak bu yeni bilgi anlayışı birçok çelişkiyi ve ikilemi de beraberinde 

getirmiştir. İnsanın doğası mı yoksa tarihi mi vardır? Ya da insan biyolojik güdüleriyle mi tanımlanır, 

konuşan bir varlık olarak mı tanımlanır? İdeolojileri, kültürü, dili ve değerleri ikincil nitelikler olarak 
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tanımlayan, gerçek bilginin sadece gözle görülebilen (okülersentrik) ve üzerinde deney yapılabilen 

şeyler olduğunu savunan naturalistik bilgi anlayışı, işitme ve düşünme temeline dayalı değerlerimizi 

reddeder (Arslan, 2002: 91-99). Ancak böylesi keskin ayrımların yapılması sadece tek tip insan 

modeli yaratma eğiliminin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Tanrı’nın ölümünden sonra ortaya 

çıkan boşluğu doldurabilme endişesiyle ortaya atılan ve ‘dil nesneler dünyasını temsil eder’ gibi 

ifadeler ne yazık ki ne nesneler âleminde ne de insan ilişkilerinde karşılığını bulamamıştır. 

Görülmektedir ki; insanı tek boyutlu değerlendirme arayışı boşuna bir çabadır (Kale, 2002: 152). 

Naturalist bilgi anlayışının dışladığı değer kavramına karşılık gelen tanımlamaların 

çeşitliliği, değer kavramına ilişkin felsefi bilginin de olanaksız olduğu izlenimini vermektedir. Öte 

yandan, değerlerin olgu sınırlarının dışında görülmesi, değerlerin kaynağına ilişkin bir bildirimde 

bulunmayı engeller. Böylelikle değerlerin bir tasarımını kurmak ve değerlerin kaynağına ilişkin bir 

bilgi ortaya koymak oldukça zor görünmektedir. Bilgisel anlamda felsefeye düşen tek görev ise, ‘iyi’, 

‘özgürlük’, ‘saygı’, ‘özgürlük’ gibi kavramların çözümlenmesidir. Bu türden bir düşünce, değerleri 

gerçek dünyanın dışına, kurgusal alana iter (Tepe, 2002: 342). 

Felsefede değerler sorununun başlıca konularından biri ‘Ben’ ve ‘Öteki’ kavramlarıdır. 

‘Ben’, kendi bilincine varmış bir öznedir. Kısaca, bir öz-bilinç varlığıdır ve bu öz-bilinç varlığı 

olmadan Ben’den söz edilemez. ‘Ben’, bunu ancak kendisi ile kendisi olmayan arasında bir sınır 

çizerek başarabilir. Bu durum ‘Ben’in, kendisi olmayanı yani “Öteki”ni kabullenmek zorunda 

bırakır. “Öteki”, zihinde oluşmaya başlayan değer kavramının çıkış noktasıdır.  Böylelikle “Ben”, 

“Öteki”’nin varlığını tasdik etmek suretiyle kendi varlığını tasdik edebilmek durumuna erişir. Ben 

tarafından “Öteki”’nin bir nesne veya eşya gibi görülmesi demek, Ben’in kendi varlığının dışına 

çıkamaması ve ilişki kurabileceği en önemli varlığı yok etmesi anlamına gelir. Bu durum Ben’in de 

sonu olur. Çünkü bir topluluğu oluşturan bireylerden her birinin yalnız kendisi için geçerli olan 

değerlerin başında “Öteki” ya da “başkaları” gelir. Toplum dışında tek başına bir insanın 

yaşayabilmesi imkânsız olduğuna göre, insanın mutluluğunu da başkalarına borçlu olduğunu 

söyleyebiliriz. Çünkü bir insanın insanlığını ve özgürlüğünü topluma borçlu olması demek, o insanın 

değerlerini de başkalarına borçlu olması anlamına gelir (Hacıkadiroğlu, 2002: 39). Aralarındaki ilişki 

her iki tarafı da var kılan diyalektik bir ilişkidir. Bu ilişki, her ikisini de toplumsal kılar ve bu 

toplumsallık onları ‘birlikte varoluş’ haline dönüştürür (Gündoğan, 2007: 73). İnsan her zaman 

diğerine ihtiyaç duyar ve diğeri ile birlikte var olur. İnsanlığın ilkel dönemlerinden bu yana geçirdiği 

aşamalar, dayanışmaya dayalı “birlikte varoluş” halinin en güzel örneğidir. 

Öte yandan “Ben” ve “Öteki” arasında her zaman olumlu bir ilişkiden söz edilemez. 

Aralarında sürekli bir gerilim vardır. İyi ve doğru değerleri temsil eden daima ben’dir. “Öteki” ise, 

olumsuz değerleri temsil eder. “Ben’i” “Ben” yapan da inandığı değerlerin diğer değerlerden üstün 

olduğuna olan inancıdır. Bu sayede “Ben”, “Ben” olarak varlığını idame ettirebilir. Ona göre en 

mükemmel din kendi inandığı dindir, en iyi ahlâk kendi temsil ettiği ahlâktır ve en üstün kültür kendi 

mensup olduğu kültürdür. Ancak “Ben”’in iyiyi temsil etme gerekçesi oldukça geçerlidir. Çünkü 

değer her insanın kendi düşüncesinde tatmin bulmak için ulaşmak isteği bir idealdir ve bu düşünce 

bütün insanlarda ortaktır. Her ideal olanın gerçekleşmesi ihtimali ise olduğundan başka türlü de 

olabileceği anlamına gelir ki bu durumda olanın zorunlu olmadığı ortaya çıkar. Bu durumda mutlak 

iyiden bahsedilemez. Reel dünyada birbirinden farklı birçok iyi vardır ve bu iyileri idealleştiren 

birçok farklı özne mevcuttur (Gündoğan, 2007: 78). “Ben” ile “Öteki” arasındaki gerilimin en somut 

yansıması olan “yabancılaşma”yı aşmanın tek yolu, “Ben”in “Öteki”nin varlığını narsist bir benlik 

algısı ile yok etmemesidir. Bu ise ancak etkileşimsel ve iletişimsel etik anlayışı ile mümkündür (Kale, 

2002: 152). 
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Değerlerin kaynağına ilişkin öznelci ve nesnelci bakış açılarının çatışmalı durumu, değerler 

konusunda yaşanan en önemli zorluklardan biridir. ‘Nesneci değer anlayışlarına göre değerlerin 

özneden bağımsız, kendi başlarına bir varlığı ve gerçekliği vardır. Değerlerin bu gerçekliği mutlak, 

ideal veya ilahi bir geçeklik olabilir (Gündoğan, 2007: 76). Değerler, doğal nesneler gibi kendi 

başlarına vardır ve hiçbir zaman değişmezler. Değişen ise sadece değer yargılarıdır. Ancak bu 

durumda değerlerin nasıl olup da toplumdan topluma, çağdan çağa veya aynı toplumun farklı üyeleri 

arasında değişebildiği sorusu akla gelmektedir. Nesnellik anlayışına göre değişen değerler değil, bu 

değerleri algılayan gruplar ya da bireylerdir (Toku, 2002: 103). Öte yandan bu değişebilirliği özne 

ile özdeşim kurarak açıklayan öznelci değer anlayışına göre ise değerler, onu kuran bir özne 

sayesinde vardır ve bu özne bir birey olabileceği gibi bir toplum da olabilir (Gündoğan, 2007: 76). 

Bu nedenle değerler, çağdan çağa, toplumdan topluma ya da mensup olunan kategoriye göre 

değişmektedir (Toku, 2002: 103). Değerlerdeki rölatifliğinin temelinde, bireysel inanç sahalarında 

yer alması yatmaktadır. Bireylerin özgür istekleri ve tercihleri bu farklılığı yaratan en önemli etkendir 

(Kane, 1985: 189-190). 

Felsefe tarihinde değerler sorunu nesnelci ve öznelci değer anlayışları çerçevesinde ilk kez 

Antik Yunan’da belirmiştir. Sadece insan aklıyla erişilebilen evrensel yasaların temelleri bu 

dönemde atılmıştır. Öte yandan, dogmatik ve mutlak olguların varlığına karşın insanın sezgisel iç 

özgürlüğünü kullanmasına fırsat veren rölatif bilgi ve ahlâk anlayışı da yine bu dönemde ortaya 

çıkmıştır (Kale, 2002: 151). Antikçağ’da Sofistler ilk kez kendilerinin yapmış olduğu “physei” 

(doğal olan) ve “thesei” (sonradan insan eliyle konulmuş olan) ayırımı ile başta eşitlik ve adalet 

olmak üzere değerlerin thesei alanına (insani ve sosyal alana) ait olduğunu vurgulayarak değerler 

alanındaki rölativizmin de ilk habercileri olmuşlardır (Özlem, 2002: 285). Onlar bu rölativist ve 

öznelci tutumlarıyla değerlerin genel-geçer ve mutlak olamayacaklarını aksine değerlerin insan 

ürünü ve uylaşımsal olduklarını savunmuşlardır (Gündoğan, 2007: 77-256). Kısacası Sofistler, insan 

bilgi ve davranışındaki gelişigüzel ve saf kişisel özellikleri vurgulayarak genel-geçer öğeleri 

önemsememişlerdir (Thilly, 2002:  92). Buna karşılık değerlerin nesnelliğini savunan farklı 

yaklaşımların varlığı da ifade edilmelidir.  

Antikçağ’da sofistlerin rölâtivist, tikelci ve duyumcu yaklaşımlarının aksine değerlerin 

nesnelliğini savunan Sokrates, Platon ve Aristoteles, Grek felsefesinin mutlakçı, tümelci ve 

rasyonalist değer yaklaşımlarının en önemli temsilcileri olarak bilinir. Sokrates’e göre tümelin 

bilgisi, doğru bilginin ve “iyi”nin kaynağıdır. Akıl düzeni ve evren türdeş sayıldıklarından, doğru 

bilgi (episteme) kozmosun, evren düzeninin özneden bağımsız, nesnel bilgisidir. Böylelikle bilgi ve 

değerde evrenselciliğin temelleri de atılmıştır (Özlem, 2002: 285-286). Sokrates’e göre, düşünce 

farklılıkları olduğu doğrudur. Ancak önemli olan fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkan temel uzlaşma 

noktalarını bulmaktır. Bu ortak zemin ise evrensel değerlerdir (Thılly, 2002: 105). Platon da tıpkı 

hocası Sokrates gibi, Sofistlerin ahlâk, değerler ve politika alanında hiçbir mutlak doğrunun olmadığı 

ve sadece kişisel önyargılarımızın esas olduğu iddialarından dolayı epistemolojiye kendisinden 

önceki hiçbir filozofun göstermediği kadar büyük tepki göstermiştir. Bu nedenle, fizik dünyanın 

bilgisinden öte değerlerin bilgisi ile ilgilenmiş ve değerlerin evren hakkındaki nesnel olgular 

olduklarını ortaya koymaya çalışmıştır (Platon’dan aktaran Jones, 2006: 229). Platon’un sistematik 

felsefesi Aristoteles’te olgunluk noktasına ulaşmıştır. Aristoteles, ahlâk problemini akıl öğretisi 

bağlamında ele almıştır. Ahlâkın asıl konusu insanın kendi içinde bulunan ve kendi etkinliği ile ele 

ettiği mutluluktur. Bu mutluluğa ise insan ancak kendi özü olan aklını kullanarak ulaşabilir (Gökberk, 

1993: 87). Buradan hareketle, “Sofistler ve şüpheciler tarafından inkâr edilen bilimin mümkün olup 

olmaması Aristoteles’e göre şüphe götürmez. Varlıklar içinde sadece bizim zihnimize, yani bizzat 

Tanrı’ya ve onun vasıtasıyla ‘mutlak’ın bilgisine iştirakimiz vardır” (Weber, 1993: 69). Öte yandan 

Antikçağ’ın değerlere ilişkin yaklaşımının Ortaçağ’ı da etkisinde bıraktığı görülmektedir.   
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Ortaçağ’da Hristiyan ve İslam felsefelerinin, değerler konusunda büyük ölçüde Grek 

felsefesinin etkisi altında kaldıkları ve özellikle de Platon ve Aristoteles’ten etkilendikleri 

görülmektedir. Grek felsefesinin ‘Varlık değerle doğmuştur.’ düşüncesine ‘Olgudan ahlâk ve töre, 

ahlâk ve töreden olgu çıkar.’ düşüncesi de eklenmiştir. Örneğin; Augustinus da değerin, varlığın bir 

niteliği olduğunu söyleyerek bir varlık hiyerarşisi ve bu varlık hiyerarşisine uygun bir değer 

hiyerarşisi oluşturur. En üstte Tanrı, Tanrı’dan sonra melekler, onların altında ruh ve en altta ise 

fiziksel nesneler bulunur (Özlem, 2002: 287). Görüldüğü üzere aslında Antikçağ’ın değer anlayışı 

Ortaçağ’da da devam etmiştir. Ancak bu durum aydınlanma ile farklı bir boyut kazanarak, varlık ile 

değerlerin bir tutulması, bilgi ve olgulara değer atfedilmesi, şiddetle eleştirilere maruz kalmıştır. 

Çünkü aydınlanma çağının bilim anlayışına göre, bilimsel bilgide metafizik kavramlara yer yoktur. 

Denilebilir ki aydınlanmacı düşünce değerler sorununu felsefeden olabildiğince uzağa atmıştır. 

Entelektüel bir hareket ve felsefe olarak aydınlanma, geçmişle tüm bağlarını koparmak ve 

geçmişin mevcut yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla klasik dine ve deist inanca karşı savaş açar. 

İlkel insanlar, korktukları şeyleri bir tapınma objesi haline getirmişlerdir. Korktukları bu insanüstü 

güçlerle başa çıkabilmek için de büyüyü icat etmişlerdir. Aydınlanma düşünürleri, insanlığın 

çocukluk dönemi olarak değerlendirdikleri Afrika ve Kuzey Amerika’nın ilkel kabilelerinin 

inanışlarına değil, özellikle Hıristiyanlığa karşı savaş açarlar. Alman aydınlanma düşünürü Kant ise 

bu durumu insanın ‘ergin olmayış durumundan kurtulması’ olarak ifade eder (Cevizci, 2007: 23-24). 

Kant’a göre, ahlâk yasalarının ortaya koyduğu bütün ahlâksal kavramlar akılda bütünü ile ‘apriori’ 

temel kavramlara sahiptir. Ahlâksal değer ise ancak bir kişi görev duygusu ile hareket ettiği zaman 

ortaya çıkar (Russell, 1993: 697). Ancak Kant ahlâk yasalarından aşkın varlığı ötelemeye çalışırken, 

içimizdeki ahlâk yasasını duyular üstü bir varlığa bağlar ve Tanrı’nın varlığını zorunlu kılar. Böylece 

ahlâk buyruğu yeniden aşkın bir varlığa dayandırılır. Eğer aşkın bir varlık kabulü şart ise dinlerin 

zaten bir Tanrı’sı vardır. Ancak bir kişinin herhangi bir dine mensup olup olamaması onun ahlâki 

birtakım eylemlerde bulunmasına engel değildir. Bu durumda ahlâk yasalarındaki temellendirme 

yani ahlâk felsefesi inanç zemininde değil, akıl zemininde olmalıdır (Soykan, 2007: 47). 

Aydınlanma düşüncesine göre olgu yargısı-değer yargısı ayırımı, olan-olması gereken 

ayırımı yapılmadan bilimsel faaliyetin özerkliği sağlanamaz. Olguya değer yüklemek, bilgiye inanç 

bulaştırmak, evreni Tanrı’ya bağlamak, olgulara yönelik bilimsel faaliyet için imkânsızdır. Bilgi 

duyu verilerinin zihin tarafından işlenmesinin bir ürünüdür. Duyu verileri ise doğaüstü güçler ve 

bunların bir niteliği olarak evrensel ve mutlak değerler için hiçbir ipucu göstermemektedir. Değer 

diye bir şey vardır. Ancak o varlığın bir niteliği değil, nesnelere ve şeylere insanın atfettiği ve hiçbir 

gerçekliği olmayan, öznel bir nitelemedir. Eylemlerimizi eğilim, duygu, haz ve acı gibi psişik 

faktörler yönlendirir. Bu eylemlerimizi ‘değerli’ ya da “değersiz” kılan da psişik yönden 

olumlanmaları ya da olumsuzlanmalarıdır (Özlem, 2002: 288). 

Değerlerin nesnel ya da öznel olduğuna dair ileri sürülen fikirler, değerlerin insan 

eylemlerindeki belirleyiciliği tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Nesnelci değer anlayışını 

savunan M. Scheler ve N. Hartmann’a göre değerler insan eylemlerinden, insanın istek ve 

beklentilerinden bağımsız bir alan oluşturur ve insan eylemlerini belirleyiciliğe sahiptir. Ancak bu 

belirleyicilik zorunlu olmaktan öte sadece insanlar bu değerlere yöneldiklerinde bir belirleyiciliğe 

sahiptirler. Değerlerin nesnelliğini savunan bu yaklaşımların yanında, başta Sofistler olmak üzere, 

Hume gibi Yeniçağ Empristlerinden Sartre gibi 20. yüzyılın varoluşçuları ve günümüz 

Hermeneutikçilerine kadar birçok öznelci yaklaşımların da değerlerin belirleyiciliğinin zorunlu 

olmadığı noktasında uzlaştıkları görülmektedir. (Özlem, 2002: 303-304). 
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İnsanlığın ilk devirlerinden günümüze kadar geçirdiği aşamalara bakıldığında bireylerin, 

grupların ve sınıfların birbiri ile sıkı bir mücadele ve çatışma içerisinde olduğu görülür. Değerlerin 

öznelliği açısından değerlendirildiğinde, bu durumu değer rölativizmi ve değer çokluğu ile açıklamak 

mümkündür. Bireyler, gruplar ve sınıflar arası çatışma, özne kaynaklı seçim ve tercihlerin doğal 

sonucudur. Bu durumda, öznel değerlerin insan davranışlarını belirlemedeki rolü tartışılamaz. Ancak 

bireyin yaşamının her alanında kendi değer ve tercihleri doğrultusunda hareket etmesi olanaksızdır. 

Bireysel davranışlarımızı ve yaşantımızı etkileyen değerler ancak “öteki” vasıtasıyla bireylerin ve 

grupların üzerinde ve mutlak bir nitelik kazanır. Böylece yaratılan ‘ortak değerler alanı’ sayesinde 

toplumsallaşma gerçekleştirilmiş olur. 

2.2. Psikolojik Açıdan Değerler ve Değerlerin Kaynağı 

Farklı disiplinlerce çeşitli şekillerde ele alınan değer kavramı, felsefi anlamda bir varlık 

problemi olarak ele alınırken, sosyolojik anlamda ise daha çok kültürel ve toplumsal değişme 

kavramlarıyla izah edilmeye çalışılmıştır. Psikolojinin değer kavramını ele alış biçimi ise birey 

odaklı olup daha çok değerlerin bireylerin gelişimine ve bireysel tutumlardaki etkilerine 

odaklanmaktadır. 

Birey, karmaşık bir zihin sistemine sahiptir ve zihin sistemi üzerinde etkili olan birçok etmen 

vardır. Modern psikoloji biliminin gelişmesi ile birlikte değer ve kişilik özelliklerinin zihinsel 

süreçler üzerindeki etkisi araştırmacıların ilgisini çekmiştir. İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak 

öznel algılarıyla dünyayı tanımlar, yorumlar, atıfta bulunur ve yargılar. Değerler bu öznel algıları 

şekillendiren ve bir insanın algısını diğerinden ayıran önemli bir etmendir. Değerler, insanın zihinsel 

dünyasında temel belirleyici unsurlardan biridir ve zihinsel bir örgütlenmedir (Çalışkur, 2010: 9-13). 

Bu yönüyle değerler bireyseldir ve psikolojinin konusunu oluşturmaktadır. 

Değerlerin toplumda sürekli olarak yeniden yaratılmasına imkân veren en önemli etmen, her 

bireyin değerlerinin birbirinden farklı algılama ve değerlendirme düzeyine sahip oluşudur. Bu 

nedenle, bireyin zihinsel, ruhsal ve fiziksel farklılıkları bir yandan içerisinde yaşadığı toplumun norm 

ve değerlerini farklı biçimlerde algılamasına ve yorumlamasına neden olurken, diğer yandan 

toplumsal yapıda meydana gelen değer değişimlerinden de farklı düzeylerde etkilenmesine neden 

olduğu söylenebilir.  

Psikolojide değer kavramı, tutumlar, inançlar, ihtiyaçlar, arzular, güdüler ve bireysel tercih 

düzeyleri ile ilgilidir. Değerler, kuruluşu açısından psikolojik yapı faktörleri ile farklı düzeylerde 

ilişki içerisindedir. Bu faktörler arasında değerler bazen etkileyen, bazen de etkilenen konumunda 

yer alır (Ersoy, 2012: 165). Psikoloji biliminin değerleri ele alırken dikkate aldığı tek ölçüt, bireyin 

algılarını etkileyen zihinsel süreçlerdir. Bu nedenle psikoloji, değerleri sadece bir inanç olarak ele 

alır. Değer, bir inanç olarak dünyamızın belirli bir kısmıyla ilgili idrak, duygu ve bilgilerimizin bir 

terkibi demektir. Fakat değerler sadece spesifik inançlar değil, bir arada organize olmuş bir grup 

inanca tekabül eder (Güngör, 1998: 28). Değer kavramının bireyin spesifik inançlarının üzerinde bir 

değerler sistemine ve silsilesine bağlanması söz konusu olduğunda ise açıklamalara felsefe ve 

sosyoloji dâhil olmaktadır. Bu bakımdan değer konusu tek başına bir disiplinin ele alıp açıklayacağı 

bir kavram değildir. Ancak her disiplinin değer kavramına bakış açısı kendine özgü olmaktadır. 

Değerler, insan yaşamına yön veren temel ilkelerdir ve yüksek düzeyde duygusal inançlarla 

yüklü olup bir şeylere önem kazandıran ölçülerdir (Köknel, 2007: 20; Hökelekli, 2011: 193). Belirli 

bir davranış tarzının veya yaşam amacının bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki oldukça 

istikrarlı ve derin inançlardır. Bir objenin diğer objelere göre kıymetini ifade eder ve kişilerde 

duygusal bir tepkiye yol açan idealler olarak tanımlanabilir. Değerler, bir şeyin arzu edilir olup 

olmamasını ifade eder; daha basit bir deyişle neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair inançlardır (Bilgin, 

2003: 80). Bu yönüyle olayları ve insanları değerlendirmede kullanılan ölçütlerin en üst sırasında yer 
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alır. Bireylerin dış dünyayı algılamalarında önemli bir paya sahip olan değerler böylelikle bireysel 

açıdan tutum ve davranışlar hakkında bilgilenmenin de yolunu açar (Avcı, 2007: 3). Bu yönüyle 

değerler, bireyin kendi inanç ve tutumlarına dair farkındalığının da bir göstergesidir.  

Psikolojide değerlerin önemi objektif bir esasa dayanıp dayanmamasında değil, insan 

davranışlarının yol göstericisi olarak oynadığı roldedir. Birey bir değere sahip olduğu zaman onun 

tutulacak en doğru yol olduğunu düşünmektedir. O konuda duygusal davranmanın yanında sahip 

olduğu değerler, aynı zamanda bireyin belli bir istikamette hareket etmesine neden olmaktadır 

(Güngör, 1998: 28-29). Psikolojik anlamda değerler özne-nesne ilişkisi taşımaktadır. İnsan 

ilişkilerinin ürünü olan değerler, birey için uyarı durumlarını kapsar ve insan deneyimleri ve 

davranışları üzerinde oldukça etkilidirler (Şerif, 1985: 96). Bu bakımdan değerler tutum ve 

davranışlarını belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı 

olarak bireylerin, grupların ve çeşitli kültürlerin değerleri hakkında bilgi edinmek, onların tutum ve 

davranışlarını önceden kestirebilmek anlamına gelmektedir (Başaran, 1993: 49). Çünkü değerler, 

insanın zihinsel dünyasında merkezi role sahip olan bir unsurdur. Değerler, bireyin olaylara bakış 

açısını, değerlendirme biçimini, inançlarını, güdülerini, tutumlarını algı ve duygularını toplumun 

norm ve beklentileriyle birleştirerek bir bütün halinde işlemektedir (Çalışkur, 2010: 15). Bireysel 

düzeyde insanların değer ölçütlerinin incelenmesi, onların tutum ve davranışları hakkında fikir 

vereceği gibi, toplumsal ve kültürel anlamda da önemli ipuçları sağlayacaktır. 

Değerlere ilişkin psikolojik yaklaşım bireyin kimliği söz konusu olduğunda önem 

kazanmaktadır. Değerlerin öznenin varlık alanına ilişkin olması değerler ile kişilik arasında önemli 

bir bağı ortaya koymaktadır. Denilebilir ki değerler ile kişilik birbirine karşı tutulan aynalar gibidir. 

Kişilik faktörlerinde meydana gelen değişme değerlerde değişime neden olurken; değerlerde 

meydana gelen değişme ise, kişilik yapısında değişime neden olmaktadır (Ersoy, 2012: 186). 

Değerler ve kişilik arasındaki bu karşılıklı ilişki aynı zamanda bireyi diğerlerinden ayıran unsurların 

birleşimidir. 

Bireyi diğer bireylerden ayıran nesnel, öznel özellik ve davranışlarını kapsayan kişilik, 

bireyin bedensel ve zihinsel alandaki kalıtsal özellikleri ile ilişkide bulunduğu doğal, ekonomik ve 

kültürel etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012: 518). Sosyalleşme 

süreci başladığı andan itibaren, bireyin içerisine doğduğu toplumsal ve kültürel yapı bireye kendi 

değerlerini aktarırken; birey bu değerleri kendi bilişsel ve duyuşsal özellikleri vasıtasıyla süzgeçten 

geçirerek kendine özgü bir değerler sistemine oluşturur.  

Değerlerin bazıları kişisel özellikleri yansıtırken; bazıları da toplumsal ve kültürel değerlere 

ve onların etkinliklerine atıfta bulunur. Bu nedenle, bireyin kişilik yapısı ile bireyin sahip olduğu 

toplumsal ve kültürel değerler alanı birbirini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Toplumsal 

bütünleşmenin vazgeçilmez öğesi olan değerler, toplum tarafından kabul edilen genel standartlar 

olması nedeniyle toplumun ürünüdür. Değerlerin taşıyıcısı olan bireyin topluma bağımlı olması, 

toplumun sahip olduğu değerlerin, üyeleri tarafından sadece bilinmesini ve koşulsuz bir şekilde 

kabullenilmesini istemez. Toplumun beklentisi; bireylerin bu değerleri hissetmesi ve bu yolla içten 

bir kabulleniş duygusu yaşaması yönündedir. Her ne kadar birey, toplumda herkes tarafından kabul 

edilmiş davranış tarzlarını, norm ve değerleri öğrenerek içselleştirse de bireyin kişiliğinin 

oluşmasında içerisinde yaşadığı toplumun baskın ve dayatmacı bir rolü vardır. 

Her toplumsal düzen ayakta kalabilmek için gereksinim duyduğu insan tipini kendisi 

yaratmaktadır. Bu demektir ki toplumun bütün katmanlarında yerleşik düzenin aynası olan psikolojik 

yapıyı yaratacak köklü bir süreç vardır. İnsanoğlu bir yandan gereksinmelerini şu ya da bu şekilde 

doyuracak toplumsal düzenin nesnesi iken; aynı zamanda tarihin ve toplumsal sürecin de öznesi 

konumundadır (Reich, 1997: 24). Bu sürecin gerçekleşmesindeki en önemli kültürel unsur ise 
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toplumsal düzenin taşıyıcısı olan özneler tarafından her daim yeniden üretilen ve gelecek nesillere 

aktarılan değerlerdir. Böylece toplumsal düzen, değerler ve özneyi birbirleri için vazgeçilmez 

kılmaktadır.  

Değerler, onu yaşayan ve paylaşan bireyler olduğu sürece varlıklarını sürdürebilir. 

Toplumsal yaşamın ürünü olan değerler, düşünen özne tarafından yeniden üretilirler. Özne 

olmaksızın değerin; değer olmaksızın ise öznenin anlamının olamayacağı gerçeğinden hareketle 

denilebilir ki kişilik bilinci “değer olarak ben”in bilincidir. Düşünen özne tarafından yeniden üretilen 

değerler ise toplumsal ve bireysel değerlerin ifadesi olan dil vasıtasıyla ‘öteki’ ile etkileşerek 

toplumsallaşırlar (Urhan, 2007: 15; Bobaroğlu, 2002; Nelson, 1975). “Öteki” kavramı, bireyi 

toplumun beklentilerine uygun davranmaya iten en önemli faktördür. Bu kavram bireyin 

toplumsallaşmasının itici gücüdür. Eğer, bireyin davranışları karşısında bu davranışlar sergilemeye 

değecek bir ölçüt varsa değerli hale gelmektedir.  

Birey her ne kadar “ben” duygusunu içerisinde barındırsa da toplumun onu nasıl gördüğü ile 

ilgilenir ve içerisinde yaşadığı toplumu yansıtan bir “benlik” kavramı inşa eder. Nitekim “benlik” 

kavramımız, kendimizi başkalarının bizi gördüğü gibi görmemizden kaynaklanır (Hogg ve Vaughan, 

2007: 141). Başka bir deyişle benlik; insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının toplamı, insanın 

kendisini tanıma ve değerlendirme biçimidir. Bu yönü ile benlik kişiliğin öznel yanını oluşturur 

(Köknel, 1982: 64). Kısacası, sosyal bir özne olan birey bir yandan kendinin diğerlerinden farklı 

olduğunun bilincinde olarak “ben” duygusu ile hareket ederken; diğer yandan “başkaları” tarafından 

nasıl göründüğü ile ilgilenir. Bu farkındalık, bireyin bireysel ve kolektif benlik algısında anlam 

kazanmaktadır. 

Bireyin sahip olduğu değerler tarafından şekillendirilen davranışlarının bir yönü ve anlamı 

vardır. Bu anlam, bireyin kendi dünyası hakkındaki algıları ile şekillenir. Ancak bireyin algılarını 

etkileyen unsurlar çeşitlidir. Bireyin fiziki çevresinden gelen birtakım uyarıcılar ve bu uyarıcıların 

içerdiği anlam, bireyin merkezi sinir sistemine etki ederek reaksiyonlara sebep olur. Yapısal faktörler 

olarak bilinen bu unsurlar, bireyin kognitif sahasında birtakım organizasyonlara yol açmaktadır 

(Krech - Crutchfield, 1980: 104). Öte yandan geçmiş yaşantıları, duyguları, beklentileri ve eğilimleri 

bireyin algı sahasını etkileyen diğer önemli unsurdur. Bu duyuşsal boyut hem bireyin hem de 

toplumsal yaşamın sürekliliği için vazgeçilmezdir (Deniz vd., 2009: 10). 

Sosyal psikolojinin değerleri açıklamada kullandığı bu yöntem, araştırmacıyı Parsons’un 

dörtlü sistem çözümlemesine ve bu doğrultuda oluşturduğu ‘Sosyal Eylem Kuramı’na 

götürmektedir: kültürel sistem, toplumsal sistem, kişilik sistemi ve bir sistem olarak davranışsal 

organizma. Parsons birbirinden farklı anlamlar içeren bu dört sistemin, bireyin eylemlerini nasıl 

etkilediğini ve bireyin eylemlerinin bu yolla nasıl toplumsal yapının bir parçası haline geldiğini 

ortaya koymaktadır. Eylem bir eyleyene ait olması yönüyle bireyseldir. Ancak eyleyenin tek başına 

bir eylemde bulunması, toplumsal açıdan hiçbir öneme sahip değildir. Eyleyenin ortaya koyduğu 

davranışlar ancak toplumun diğer bireyleri açısından bir anlam ifade ettiğinde ve toplumsal yapının 

unsurları ile etkileşim içerisinde olduğunda bir öneme sahiptir ve bu yönü ile toplumsaldır. 

Bireyin algılarını ve bu yolla sahip olduğu değerleri etkileyen ve ‘Yapısal Faktörler’ olarak 

adlandırılan unsurlar, Parsons’un sistem sınıflamasında Davranışsal Organizmaya ve genetik 

faktörünün etkisi bağlamında Kişilik Sistemi’ne tekabül etmektedir. Bireyin geçmiş yaşantılarını, 

beklentilerini, duygu ve eğilimlerini etkileyen ve Fonksiyonel Faktörler olarak adlandırılan unsurlar 

ise Parsons’un Kültürel Sistem, Toplumsal Sitem ve dıştan gelen etkilerinin olması anlamında Kişilik 

Sitemi’ne tekabül etmektedir. 
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Parsons, değerleri sosyal eylem teorisi çerçevesinde açıklarken; sosyal uyumu temel ölçüt 

olarak ele almıştır. Toplumsal düzeni ve sosyal uyumu sağlayan bu dört sistem, Parsons’un Sosyal 

Eylem Teorisi’nin vazgeçilemez öğeleridir (White, 1993). Kültürel ve toplumsal sistemin en önemli 

öğesi olan ‘aktör’ arzu edilen sonuca varmak üzere güdülenmiştir. Aktör, amacına ulaşmak için 

birtakım araçlara sahiptir. Ancak sonuca ulaşabilme hususunda birtakım olumsuz şartlar 

içerisindedir. Bu durum sonucu riskli bir hale getirebilir. Çünkü sonuca ulaşmak için gerekli araç ve 

şartları toplumun normatif standartları belirler. Aktör oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. 

Dolayısıyla aktör, kendisine yönelik olarak beklentileri yerine getirmek zorundadır. Böylece, 

kendisine yönelik beklentileri içselleştiren aktör, kurallara uygun olarak davranmış olmaktadır 

(Wallace-Wolf, 2012: 58). Ancak toplumun norm ve kuralları birey tarafından her zaman koşulsuz 

bir kabulleniş duygusu ile yerine getirilmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise bireysel 

farklılıklardır. 

Toplumdaki her bireyin arzuları, ihtiyaçları, çevresinden ve kendisinden beklentileri onu 

diğerlerinden farklı kılmaktadır. Öte yandan her birey farklı bilişsel, ruhsal ve sosyal algılayış ve 

düşünüş biçimlerine sahiptir. Bu özellikleri bireyleri toplumsal düzenin idame ettiricisi olarak 

“bilinçdışı hareket eden eyleyen” olmanın ötesine taşıyarak “bilinçli özne” haline getirmektedir. 

Ancak birey ile toplumun beklentileri her zaman aynı düzlemde yer almamaktadır.  

Bireyin sahip olduğu değerler ile toplumsal sistemin bireye yönelttiği değerler birbiri ile 

örtüşmediğinde, birey birtakım ruhsal problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuz durum 

sadece bireyin iç dünyasında değil, toplumsal hayatın bütününde de etkili olmaktadır. Bireyin ve 

toplumun mevcut değerleri arasındaki uyuşmazlığın giderek artması, aynı zamanda toplumun 

varlığını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engeldir. Gerek toplumsal varlığın devamı, gerekse 

bireyin toplumda hak ettiği saygınlığa ulaşabilmesi; bireyin toplumun değerlerini içselleştirerek 

kabullenmesi ve bunu yaşamının bütününe yerleştirebilmesine bağlıdır. 

2.3. Sosyolojik Açısından Değerler ve Değerlerin Kaynağı 

Toplumsal yaşam içinde sosyal etkileşimler sonucunda ortaya çıkan değerler, bireylerin 

üzerinde uzlaştıkları genel hükümlerdir. Değerler bir yandan bireylere nasıl davranmaları gerektiğini 

söylerken; bir yandan da toplumdaki bütünleşmeyi sağlamaktadır. Özellikle sosyal yapıda meydana 

gelen değişmeleri ve gelişmeleri açıklamada değerlerin önemli bir rol üstlenmesi, değerlerin 

toplumsal işlevlerinin öneminden kaynaklanmaktadır. 

Değerlerin hiçbir sosyal gerçekliğinin olmadığı ve bu nedenle de bilimsel araştırmaların 

konusu olmayacağı düşüncesi sosyolojik alanda uzun bir süre hâkim olmuştur (Özensel, 2003: 222). 

Ancak değerlerin oluşumunda toplumun etkisi ve değerlerin toplumsal değişmeye olan etkilerinin 

pek çok düşünürce ortaya konması bu düşüncenin değişmesine ve değer konusunun sosyolojinin 

önemli çalışma alanlarından biri haline gelmesine neden olmuştur. Örneğin; Durkheim (1994: 36), 

bireylerin değerlerinin oluşumunda toplumun rolüne dikkat çekerek sosyal değerlerin önemini 

belirtir. Toplum içinde değerleri üreten kolektif bilinçtir. Değerler bireysel bilinçlerin dışında 

olmakla kalmayıp emredici ve zorlayıcı bir güce sahiptir. Birey istese de istemese de kendisini ona 

dayatır. 

Weber de “Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu” (1999) adlı eserinde yaklaşık aynı 

görüşleri paylaşmaktadır. Weber sosyal değerler ve bireysel değerlerin önemine vurgu yaparak 

değerlerin yapı ve kurumlar üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Değerlerin sosyal yapı 

üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla dini değerlerin ekonomide yarattığı etkileri gösterirken, 

değerlerin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. 
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Toplumsal yapıda uyum ve bütünleşme kavramları üzerinde özellikle duran Parsons 

değerlerin toplumsal düzen ve bütünlüğün sağlanmasındaki rolüne dikkat çekmektedir. Parsons’a 

göre her sosyal sistem tali sistemler, roller, normlar ve kültürel değerlerden oluşur. Her sosyal 

sistemin de dört işlevsel öğesi vardır. Bunlar; toplumca kültürel olarak sağlanan araçların amaca 

uygunluğu, amacın belirlenmesi, değerler aracılığıyla sağlanan sosyal bütünleşme, eşgüdüm ve değer 

kalıplarının korunmasıdır (Parsons, 1951). Toplumsal sistemin varlığını devam ettirebilmesi içinse, 

sistemde uyum ve bütünleşmeye ihtiyaç vardır. Uyumsuzluk sorunları bütünleşme problemlerine yol 

açar. Parsons’a göre, bu noktada toplumda uyumsuzluğun aşılması ve bütünleşmenin sağlanabilmesi 

için değerlere önemli işlevler düşmektedir. Bu bakımdan değerler, toplumsal yaşamda bireyler arası 

etkileşimler sonucu oluşur ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar. Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan 

değerler aynı zamanda sosyal yapının da devamını sağlama işlevini üstlenirler. 

Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde toplumsal olan hiçbir şey tek başına bir değer 

taşımaz. O halde değerli olan nedir ya da bireylerin zihninde değerli olarak atfettikleri şeylerin 

toplumsal değeri var mıdır? Bu sorulara verilecek cevaplar, değerlere ilişkin tanımlamaların 

sınırlarını da çizecektir. Bu sınırlar sosyolojinin değerlere bakış açısını felsefenin ve psikolojinin 

bakış açısından ayıran ölçütler olacaktır. Bu bakımdan toplumsal değerleri tanımlarken göz önüne 

alınacak üç önemli öğe vardır: Değer olan nesnenin kendisi, nesnenin sosyal gereksinmeleri 

karşılama kapasitesi ve toplumun bireylerinin bu nesneye onay vermesi ve takdir etmesi. Örneğin; 

eğitim kendi kendine bir toplumsal değer midir? Yoksa eğitim belli temel toplumsal gereksinmeleri 

karşılamasından dolayı toplumsal değer midir? Kuşkusuz eğitim toplumsal gereksinimleri karşıladığı 

için değerlidir. Böylece eğitim sadece sosyal olarak değerli olmaz aynı zamanda kendisi de bir sosyal 

değer olur. Böylece insanların zihninde eğitime belli bir değer atfedilir (Fichter, 1996: 142). Bu 

bakımdan bir nesnenin değerinin kendisine mi ait olduğu yoksa insan zihni tarafından ona atfedilen 

bir nitelik mi olduğu felsefi, psikolojik ve sosyolojik açılardan farklı şekillerde değerlendirilebilir. 

Ancak değerlerin kolektif yaşamın bir ürünü olduğu göz önünde bulundurulduğunda gerek nesnenin 

değeri gerekse toplum tarafından onay verilen nesnenin toplumsal ihtiyaçları karşılama kapasitesi 

açısından değerlendirildiğinde sosyolojik bakış acısı değerlerin açıklanmasında diğer bilim 

dallarından ayırıcı bir yön oluşturacaktır. Değerler toplumsal yaşamda anlam kazanırlar. Nitekim 

kişilerarası ilişkilerin örüntüleşmiş bir ifadesidirler. Bu nedenle, bir nesnenin toplumsal yaşamdaki 

değeri ancak nesnenin o toplumdaki ihtiyaçları karşılama kapasitesi ile ve toplum üyeleri tarafından 

o nesnenin kabul görmesi ile doğru orantılıdır. 

Sosyal açıdan değerler; toplumun devamlılığını ve bütünlüğünü sağlamak ve sürdürmek için 

üyelerin çoğunluğu tarafından uygun ve gerekli görülen, üyelerin ortak duygu, düşünce, amaç ve 

çıkarlarını yansıtan, genelleştirilmiş ilke ve inançlardır. Bu bakımdan değerler toplumsal yaşamda 

arzu edilen ve edilmeyeni, beğenileni ve beğenilmeyeni, doğru olanı ve olmayanı belirleyen temel 

standartlardır (Özlem, 2002: 283). Değerler, bireylerin nesneler, eylemler, yaşam tarzları, sosyal ve 

politik kurumlar açısından yaptığı seçimleri içeren ilke ya da kıstaslardır. Bireylerin seçiminde temel 

olan bu değerler, bireyleri, kurumları ve tüm toplumun işleyişini etkiler. Bu nedenledir ki değerler 

toplumun tümü tarafından uzlaşılmış ve toplumun varlığını sürdürebilmesine hizmet eden temel 

ilkeleri içermek zorundadır (Schwartz, 1993: 155). Ancak salt toplum kıstas alınarak yapılan bir 

değerlendirme eksik kalacaktır. Değerlerin oluşumunda psikolojik ve sosyolojik faktörler birlikte 

işlev görmektedir. Bu bakımdan değerlerin oluşumunda ve değişiminde bireyin psikolojik dünyası 

ve içinde yaşadığı sosyal çevre bir bütün olarak anlam kazanır. Değerler bireyin dışındadır ve bireyin 

zihin sahasına dışarıdan etki etmektedir. Bireyin değerleri öncelikli olarak fiziki ve sosyal çevresi 

tarafından kontrol edilmektedir. 
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Değerlerin oluşumunda kalıtımın ve çevrenin ilişkisi oldukça önemlidir. Kalıtımın sosyal 

hayat içinde sosyal ve genetik olmak üzere iki türü vardır. Sosyal miras olarak adlandırılabilecek 

olan kalıtımın sosyal yönü değerlerin benimsenmesinde oldukça etkilidir. Ailenin içinde bulunduğu 

ekonomik şartlar, aile türü ve komşuluk gibi toplumsal çevre şartları değerlerin belirlenmesinde etkili 

olmaktadır. Genetik faktörler ise çevre kadar etkili olmamaktadır. Çünkü değerler çevrenin 

öğrenilmiş ürünleridir. İnsanların değerleri öğrenebilmek için getirdiği bir kapasite vardır. Fakat 

değerleri öğrenebilmek ve belirli değerlere adapte olabilmek için o değerin bizim çevremizde bir 

işlevinin olması gerekmektedir. Bu bakımdan insanın fiziki ve sosyal çevresi onun dünyayı 

algılamasında birinci derecede önem taşır. Değerler, sosyal ve fiziki çevrenin ürünüdürler. Eğer 

bireyin içerisinde bulunduğu çevre geniş ve değişken ise bu durum bireyin değerleri üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. Bu çevre dar ise bireyin değerleri de bu doğrultuda şekillenmektedir (Nelson, 

1975: 11-15). Bu bakımdan değerleri şekillendiren ve önemini artıran bireyin içinde yaşadığı sosyal 

çevresidir. Geniş bir sosyal çevrede yaşayan bireyin sosyal yapıda meydana gelen değişmelere 

tepkisi ve uyumu dar bir çevrede yaşayan bireyinkinden farklı olacaktır. Bu bakımdan bireylerin 

dünyayı algılama biçimleri içinde yaşadıkları sosyal çevreye ve değerlerine bağlı olarak 

değişmektedir. Aynı şekilde bireyin içinde yaşadığı sosyal çevrenin değerlere ve kurallara verdiği 

önem bireye de aynı ölçüde yansıyacak, bireylerin değer ve kurallara uyma ve benimseme derecesini 

ve becerisini etkileyecektir. 

İnsanın değerleri eylemlerinin yönünü tayin etmektedir. Çünkü insan hayatı rastlantıların 

değil, belli kararların ürünüdür. Bireyi günü gününe yaşamaktan farklılaştıran, onun belli hedeflere 

ulaşmasını sağlayacak bir karar mekanizmasına sahip olmasıdır (Mengüşoğlu, 1998: 99). Bu karar 

verme mekanizması aynı zamanda bireyin toplumsal değerleri benimseme ve yargıda bulunma 

kapasitesinin de bir göstergesidir. Çünkü aynı zamanda değerler, kendi eylemlerimiz ve başkalarının 

eylemleri hakkındaki ahlâki yargılarımızdır (Berger ve Berger, 1976: 368). Dolayısıyla, toplumsal 

yapıdaki değer ve değer değişimlerinden toplumun bütün bireylerinin aynı ölçüde etkilenmesi 

beklenmeyen bir durumdur. İnsan toplumda hazır bulduğu değerleri, sahip olduğu zihinsel ve ruhsal 

süreçlerin etkisi ile sürekli olarak yeniden yaratma gücüne sahip olan bir varlıktır. Bireyin fiziki, 

zihinsel ve ruhsal farklılıkları toplumun norm ve değerlerini bireylerin aynı ölçüde benimsemesini 

ve toplumun norm ve kurallara aynı ölçüde uyma biçimini etkilemektedir. 

Büyük oranda sosyal ve fiziksel çevrenin ürünü olan değerler, bireylerin hayata dair 

yaptıkları genel değerlendirmeler için kullandıkları, içten gelen ve sürekliliği olan değerlendirme 

ölçütleridir. Bu bakımdan değerler, sosyal ve fiziksel çevrenin ürünleri olan tercih, tutum ve norm 

gibi kavramlardan farklılaşırlar. Değerler gibi tutumlar da içten gelir. Anca, değerler gibi sürekli 

değil, değişkendirler. Bunun yanında değerler daha genel iken, tutumlar daha özeldir. Normlar da 

değerler gibi kalıcı ve genel değerlendirmelerdir. Ancak değerlerin aksine içten değil, dıştan gelen 

değerlendirmelerdir ve etkileri, gerektirdiği cezai müeyyideden kaynaklanmaktadır (Hechter, 1993). 

Toplumlar, cezai müeyyide gerektiren normların dışında, tutumlara hoşgörü ile bakabilmektedirler. 

Ancak bireylerin ortaklaşa paylaştıkları değerlerin dikkate alınmaması durumunda toplum hoşgörülü 

olmaktan uzaktır (Marshall, 1999: 134). Bu bakımdan sosyal bütünleşmenin sağlanmasında ve sosyal 

yapının devamında değerlerin işlevleri daha ön plana çıkmaktadır. 

Sonuç 

 Değerler, Antikçağ’dan günümüze kadar insanoğlunun üzerinde kafa yorduğu başlıca 

konulardan biri olmuştur. Soyut bir karaktere sahip olması, değerlerin farklı disiplinler tarafından 

farklı algılanışına neden olmaktadır. Bu farklılıklar ise genel olarak “değerlerin kaynağının ne 

olduğu” sorusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla değer kavramının, disiplinler arasında 

üzerinde uzlaşılmış belirli bir tanımı da bulunmamaktadır. Felsefe tarafından olgu sınırlarının dışına 

itilmesi, değerlerin oluşum sürecine ilişkin bir açıklama yapmayı imkânsız hale getirmektedir. Bu 
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durumun en önemli nedeni, Naturalist bilgi anlayışı ile şekillenen Aydınlanma düşüncesidir. Olgu 

ile değer arasında keskin bir sınırın çizilmiş olması, diğer bilim dallarının da değerlere karşı daha 

temkinli yaklaşmasına neden olmuştur. Ancak uzunca bir süre felsefe disiplininin hâkimiyeti altında 

bulunan değerlerin birey-toplum ikiliği düzleminde tartışılır hale gelmesi, psikoloji ve sosyoloji 

biliminin değerlere ilgi duymasına yol açmıştır. Her birey değerleri algılama ve değerlendirme 

düzeylerini birbirinden ayıran farklı fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyo-kültürel özelliklerle 

donanmıştır. Bu özellikler, psikoloji ile sosyoloji biliminin değerleri ve değerlerin kaynağını 

algılayış biçiminin farklılaşmasına yol açmaktadır. Ancak bireylerin tutum ve davranışlarına yön 

veren ve zihin sahasında oldukça geniş bir yer işgal eden değerlerin varlığı, bireyin ve toplumun 

karşılıklı işbirliğine dayanmaktadır. 

 Psikoloji bilimi değerleri, bireysel tercihlerde etkili olan tutumlar, inançlar, arzular ve 

güdüler gibi unsurlarla açıklama eğilimindedir. Bireyleri birbirinden ayıran bu unsurlar, aynı 

zamanda değerlerin toplumsal alanda yeniden üretilmesine de imkân tanımaktadır. Bireyin 

yaşamının her anına nüfuz etmiş olan değerler, bireylerin tutum ve kararlarına yön veren, kendisi ve 

başkaları ile ilgili değerlendirmelerinde iyi-kötü ve doğru-yanlış gibi değerlendirme ölçütleri sunan 

genel hükümlerdir. Her birey kendisini bu kararları almaya yönelten duygu, düşünce, tutum ve 

davranışlarının altında yer alan bir “değerler sistemi” ne sahiptir. Bireylerin sahip olduğu bu değerler 

sistemi bir yandan değerleri farklı algılamalarına yol açarken diğer yandan ise toplumsal yapıda 

ortaya çıkan değer değişimlerinden de farklı biçimlerde etkilenmelerine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla bireyin kişilik özelliği ve sahip olduğu değerler sistemi, birbirini tamamlayıcı bir niteliğe 

sahiptir. Birey, her ne kadar sahip olduğu kişilik özelikleri sayesinde değerleri farklı yorumlama 

gücüne sahip olsa da, toplumun norm ve değerlerine uygun davranış tarzlarını benimsemesi 

gerektiğinin bilincindedir. Çünkü toplum, sahip olduğu değer ve normları kabul ettirme konusunda 

baskıcı ve dayatmacı bir role sahiptir. Bu durumda birey ben bilinci ile hareket ediyormuş gibi 

görünse de toplumun kendisinden ne beklediği konusunda oldukça hassastır. 

  Değerler toplumsal yaşamda uyum ve bütünleşmenin kaynağı ve toplumun bütününün 

üzerinde uzlaştığı ve kendi varlığını sürdürebilmesine hizmet eden genel hükümlerdir. Bu nedenle 

bireyin içerisinde yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre, değerlerin öğrenilmesinde ve içselleştirilmesinde 

büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bireyin içerisinde yetiştiği ailenin sahip olduğu değerler 

sisteminin, bireyin değerleri üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Bireyler bu yolla toplumun sahip 

olduğu değer ve normları öğrenerek içselleştirilmekte ve kendi idrak mekanizması tarafından 

şekillendirmektedir. Öte yandan değer ve normların birey tarafından öğrenilmesi, o değerin birey ve 

bireyin çevresi açısından bir işleve sahip olması ile doğru orantılıdır. Aksi halde bireyin sahip olduğu 

değerler ile toplumun değerleri arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmaktadır. Bu uyumsuzluk ise 

gerek bireyin iç dünyasında gerekse toplumsal yaşamda birtakım sorunları da ortaya çıkarmaktadır.     
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