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DEĞERLERİYLE 
YAŞAMAYAN 
DİĞERLERİNİ YAŞAR!

Dünyanın en uzun ömürlü 
insanlarının, Japonya’nın 
güneyindeki Okinawa 
takım adasında yaşadığını 
biliyor musunuz? 
“Ölümsüzler diyarı” diye 
anılan bu adalarda 100 
yaşını aşkın dört yüzden 
fazla insan var. Peki, 
buradaki uzun ömrün 
sırrı sadece beslenmeyle 
ilgili olabilir mi? 
Araştırmalar bize başka 
bir şey söylüyor. İşte size 
hem günlük yaşantımızı 
hem de iş hayatımızı 
değiştirebilecek bir 
felsefe; İKİGAİ.  
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ikigai, Japonca iki sözcüğün 
buluşmasıyla oluşur: Yaşam 
anlamına gelen “iki” ve 
amaç anlamına gelen “gai”. 

Japoncada çok derin anlam 
taşıyan bu bileşik sözcüğün 
dilimizdeki karşılığı ise yaşam 
amacı ya da daha anlamlısı “Sabah 
seni uyandıran şey!” olarak 
düşünülebilir. İkigai anlayışına 
göre anlamlı bir yaşam için, seni 
her sabah yataktan kaldıran ve 
güne devam etme gücü veren 
şeyin dört bileşenden oluşması 
gerekiyor:

n Sevdiğin şey (yani tutkun) 
n Dünyanın ihtiyacı olan şey 
(yani misyonun)
n İyi yaptığın şey (yani 
zanaatın)
n Para kazandığın şey (yani işin)

Buna göre sevdiğin, iyi olduğun, 
para kazandığın ve insanlığa 
hizmet eden bir şey yaptığın zaman 
İkigai’ye ulaşılabilir. Bu unsurların 
ağırlığı kişiye göre değişiklik 
gösterebilir, örneğin ne kadar para 
kazandığınız sizin İkigai’nizde 
daha küçük bir alana sahip olabilir.
Peki, hiyerarşik kurallar, vahşi 
çalışma kültürü gibi tüm olumsuz 
koşullara rağmen, Japonların uzun 
ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinin 
ve yüksek iş verimliliğinin ardında 
yaşam amacını bulmak yani 
İkigai yatıyor olabilir mi? Takım 
kültürünün her zaman bireyin 
önünde olduğu Japon kültüründe, 
insanlar başkalarına faydalı olmak, 
beğeni ve takdir kazanmak için 
çalışıyor, hızla motive oluyor ve 
motivasyonlarını performanslarına 

yansıtıyorlar.

YAŞAM AMACINI BULMAK 
Konu yaşam amacını bulmaya 
gelince insanın aklına iki soru 
geliyor:
1. Yaşam amacım ne? Nasıl 

bulacağım? Yoksa çoktan 
o beni bulmuş mudur?

2. Yaşam amacımı 
gerçekleştirmek için ne 
yapmalıyım?

Yaşam amacımızı bulmak için 
şöyle bir yol izleyebiliriz:
1. Önce değerlerimizi bulalım. 

Hayatınızı hangi değerler 
yönetiyor? Bu sorunun doğru 
bir cevabı yok ve herkes için 
çeşitlilik gösteriyor. 

2. Değerlerimizden yola çıkarak, 
bu hayatta misyonumuzun 
neler olabileceğini bulmaya 
çalışalım. 

Bu soruları sormadan, değerler 
konusunda bilinç kazanmak 
zordur. Benzer şekilde kurumların 
da yazılı veya yazılı olmayan 
değerleri vardır. Kurumlar bu 
değerlerini kurum kültürünün 
uzantısı olan iş yapma ve ilişki 
biçimleriyle hayata yansıtırlar. 
Kurum değerlerinden söz etmek 
kolay ancak bunu hayata geçirmek 
zordur. Bunun için üst yönetimin 
mutlak bir desteği ve adanmışlığı 
gerekir. 

DEĞERLERİN DEĞERİ
İnsanların ne yaptıklarını 
anlamak için “davranışlarına”, 
neden yaptıklarını anlamak 
için de “değerlerine” bakarız. 
Değerler davranışlarımızın 
nedenlerini açıklar, kararlarımız 
için pusula olur, itibar ve saygınlık 
kazandırır. Aynı durum kurumlar 
için de geçerlidir. Bir insanın 
değerlerini nasıl sözlerine bakarak 
değil, davranışlarına bakarak 
anlıyorsak, kurumların değerlerini 
de amaçlarına ulaşırken seçtikleri 

yollarda ve çalışanların birbirleriyle 
kurdukları ilişkilerde başvurdukları 
yol ve yöntemlerde görebiliriz. 
Yeterli sayıda insan bireysel 
değerlerini, inançlarını 
değiştirdiğinde, karar ve 
davranışları da değişir. Böylelikle 
o topluluğun ve de toplumun 
karar ve davranışları da değişir. 
Değerlerin bir kurumda hayata 
geçirilmesi ve bunun sonucunda 
sağlanacak yürekten adanma, 
kişilerin yaptıkları işle, hayattaki 
varlık nedenleri arasında bir 
ilişki kurmalarıyla gerçekleşir. 
Böylece anlam arayışı içindeki 
birey, “ekmek parası için 
çalışmaktan” “anlamlı bir 
neden için çalışmaya” geçebilir. 

Dünyaya ilham veren lider 
Mahatma Gandhi’nin söylediği 
gibi “Düşüncelerine dikkat 
et duygularına dönüşür. 
Duygularına dikkat et 
davranışlarına dönüşür. 
Davranışlarına dikkat et 
alışkanlıklarına dönüşür. 
Alışkanlıklarına dikkat 
et karakterine dönüşür ve 
karakterine dikkat et çünkü 
kaderine dönüşür. Düşüncelerin 
neyse kaderin de odur.”

KURUM DEYİNCE…
Dünya kurulduğundan bu yana 
varlığını sürdüren iki kurum 
vardır. Bunlardan biri ordu, diğeri 
de dindir. Bu iki kurumun şekil 
değiştirerek de olsa, her gün daha 
güçlenerek varlığını sürdürmesinin 
nedeni “ritüel” leridir. Ritüs, 
Latince ’de “doğru eylem” 
demektir. Ritüeller, topluluğun 
ve bireylerin sahip oldukları 
inanç sistemleri nedeniyle adeta 
otomatik olarak yerine getirdikleri 
eylemlerdir. Bir askerin, üstünü 
gördüğü yerde selamlaması, inançlı 
birinin beş vakit namaz kılması, 
ritüellere verilecek örneklerdir. 
İnanç deyince sınırlı algılanmasın. 
Örneğin, hemen hepimizin sağlık 
inanç sistemlerinin uzantısı 
olarak, ne kadar yorgun olursak 
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olalım dişlerimizi fırçalamadan 
yatmamamız da böyle bir şeydir. 
Çünkü Aristoteles’in söylediği gibi: 
“Defalarca ne yapıyorsak oyuz. 
Bu yüzden mükemmellik bir 
eylem değil, bir alışkanlıktır.” 
Din ve ordu binlerce yıldır varlığını 
sürdürüyor ve eskisinden daha 
sağlam olarak ayakta duruyorsa 
bunun nedeni değerlere dayalı bir 
anlayışı, eğitimin her aşamasına 
yerleştirmiş olmalarıdır.
Günümüzde iş hayatı, dünyaya yön 
veren üçüncü kurum olmuştur. 
Ancak çağdaş iş yaşamının din 
ve ordu gibi binlerce yıllık bir 
geleneği ve buna bağlı olarak 
ritüelleri oluşmamıştır. İş dünyası 
üstlenmek durumunda olduğu bu 
rolü henüz anlayabilmiş değildir. İş 
hayatı doğru işleri, doğru yöntemle 
yapmayı gerektirir. Bunun devamlı 
olabilmesi, sürdürülebilirliğe, 
iyi hizmete ve kurumun 
ruhunun özgürleştirilmesine 
ihtiyaç vardır. Bunun için de her 
düzeydeki yöneticinin ve bütün 
çalışanların, kararlarını yürekten 
inandıkları değerlere dayanarak 
vermeleri gerekir. Değerlerin 
belirlenmesi, hayata yansıtılması 

konusundaki çalışmalara öncelik 
etmek yöneticilerin görevi olsa 
da değerlerin yaşatılmasından 
çalışanlar sorumludur. 

TAVŞANA KAÇ, 
TAZIYA TUT DEMEK
Kapısından içeri girdiğiniz bir 
şirketin duvarında şu dört değeri 
gördüğünüzü hayal edin: “Saygı, 
dürüstlük, mükemmeliyetçilik ve 
iletişim” Ya da en çok rağbet gören: 
“Kalite, ekip çalışması, müşteri 
odaklılık, güven, sorumluluk, 
saygı, yenilikçilik” Nasıl bir şirkete 
adım attığınızı düşünürsünüz? 
Evet, birçok şirketin girişinde 
göz alıcı grafiklerle süslenmiş 
değerleri var. İyi de bu ne kadar 
anlamlı? Bir toplantı yapılsa ve 
“her gün önünden geçtikleri temel 
değerlerin ne olduğu” sorulsa sizce 
kaç kişi tam ve doğru cevabı verir?
Her gün verdiğimiz çok sayıda 
kararın arkasında değerlerimiz 
olsa da ancak önemli kararları 
verirken değerlerimizi fark ederiz. 
Çok kere de kolay, kârlı ya da 
otomatik olan çözüme yönelir, 
değerlerimizle çelişen durumu, bir 

“ama” cümlesi ile kendimize karşı 
meşrulaştırırız. Benzer bir durum 
kurumlar için de geçerlidir. Ana 
değerlerden kısa dönemli çıkarlar 
için “ama” diyerek bu değerlerden 
ödün verilemez. Değerlerin hayata 
geçmesi için, alınan her kararın 
değerlerle ilişkilendirilmesi 
gerekir. Bu olmadığı takdirde, 
değerler yazıldığı yerde kalır. 
Örneğin performans sorunu 
nedeniyle işten çıkartılması 
söz konusu olan bir çalışanla 
ilgili karar nasıl verilecektir? 
İş sonuçlarıyla ilgili değerler 
ağırlıktaysa, çalışan işten çıkarılır; 
‘insana saygı ve adalet’ gibi 
değerler önde geliyorsa, çalışan 
işten çıkarılmadan önce kendisine 
koçluk ve mentorluk gibi destekler 
verilir. Ya da çağımızın gerekliliği 
“hız” kavramının kurumsal değer 
olduğu bir şirket düşünelim.  Bu 
değere bakarak, şirketteki işlerin 
hızla başlayıp sonuçlanabileceğini 
düşünebiliriz. Üst yönetim, hedef 
olarak yazılırsa, çalışanların bu 
değere uyacaklarını düşünse 
de çalışanlar bu bilinçte değilse 
hız sağlanabilir mi? En yaygın 
hatalardan biri de değerler 
arasına “ekip çalışması” yazıp, 
sadece bireysel performansı 
ödüllendirmektir. Evet bireysel 
performans da önemli ama nerede 
kaldı ekip çalışması?  
Birçok kurumda değerler ya 
belirlenmemiştir ya da belirlenmiş 
değerlerle çalışanların günlük 
hayattaki uygulamaları arasında 
hiçbir ilişki yoktur. Değerlerin 
hayata geçmesindeki bir diğer 
zorluk da değer sayısının fazla 
olmasıdır. Ancak değerlerin bir 
hiyerarşisi vardır. Üstte olan, altta 
olanı kontrol eder. Bu nedenle, 
birbirine benzeyen değerleri 
azaltmak ve sadeleştirmek gerekir. 
Çünkü mükemmellik ekleyecek bir 
şey kalmadığında değil, eksiltecek 
bir şey kalmadığında ortaya çıkar.
Yöneticiler çok kere bunların 
bir çelişki olduğunu fark 
edememektedir. Değerlerin içi 
doldurulmadığı zaman ortaya 
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çıkan ikiyüzlülük ve çelişkiler, 
kurumu gülünç duruma 
düşürebilir. 

DEĞERLERLE YAŞAMAK NE 
KAZANDIRIR?
Bir değer dizisi oluşturmanın 
amacı vizyon ve misyonu 
destekleyecek uyumlu bir kültür 
yaratmak için davranış ilkelerini 
tanımlamaktır. Organizasyonun 
kültürü, çalışanların ortak 
değer ve davranışlarından, 
aldıkları kararlardan, ekiplerini 
yönetme ve işlerini nasıl 
gerçekleştirdiklerinden 
gelir. Bu kültür; şirketin işe 
alma kararlarına, müşteri 
memnuniyetine, çalışma 
ortamına, kıyafet kurallarına, 
menfaatlere ve faaliyetlerinin 
diğer tüm alanlarına yansır. 
Hiçbir ortak değeri paylaşmayan 
topluluklarda, kargaşa ve anarşi 
yaşanır. Örneğin sıraya girmeyi 
gerektiren bir konuda, herkes öne 
geçmeye kalkarsa hem daha çok 
beklenir hem de herkes rahatsız 
ve şikayetçi olur. Değerler, kurum 
içindeki her bireyin sorumlu bir 
anlayış içinde işini yapabileceği 
bir çerçeve sunar, denetim 
ihtiyacını azaltır, çatışmaları önler. 
Çalışanlar kurumun değerlerini 
özümsedikleri zaman, herkes 
birbirine karşı hesap verme 
yükümlülüğüne sahip olur. 
Değerler uyum ve birlik sağlar; 
böylece ortak hedeflere hızlı ve 
etkili bir biçimde ulaşılır. Böyle 
bir çalışma atmosferinin gelişmesi 
ise, emek ve çaba gerektirir. Çünkü 
değerler sürprizleri azaltır ve 
öngörülebilirlik sağlar.
Güçlü bir kurum kültürüne sahip 

kuruluşlarda değerler, kurumun 
bir üyesi olarak kabul edilmenin 
de kuralıdır. Böyle bir kuruluşta 
kurallara uygun davrananlar 
iyi sonuçlar alırlar ve kurum 
içinde yükselirler. Değerlere 
uygun davrandıkları halde 
beklenen sonuçları alamayanlara, 
becerilerini geliştirmek üzere 
eğitim ve gelişim desteği verilir. 
Değerlere uygun davranmadan 
iyi iş sonucu alanların davranış 
düzenleme eğitimlerinden 
yararlanması beklenir. Her 
ikisini de başaramayanlar en kısa 
zamanda kurumdan ayrılmak 
zorunda kalırlar.

DEĞERLERİN HAYATA 
GEÇİRİLMESİ
Belirlenmiş değerlerin gündelik 
uygulamalara yansıdığı bir kurum, 
başta çalışanları daha sonra da 
gerek müşteri gerek tedarikçileri 
üzerinde saygın bir izlenim yaratır. 
Şirketin müşteriye sunduğu / 
ürünün müşteriye sunduğu ve 
satıcının müşteriye sunduğu 
eşsiz değerleri keşfetmekle başlar 
kültür. 

Değerleri, dekoratif olmaktan 
çıkararak, hayata geçirmenin 
dört temel kriteri vardır:
1. Kişisel uyum: Bireylerin 

değerleri ve inançları 
ile sözleri, eylemleri ve 
davranışları arasında bir 
hizalama olmalıdır. 

2. Yapısal uyum: Yapılarda, 
sistemlerde, süreçlerde, 
politikalarda, teşviklerde ve 
prosedürlerde kurumsallaşmış 
olarak, kuruluşun belirtilen 
değerleri ile kuruluşun 

davranışları arasında bir 
hizalama olmalıdır.

3. Değerler hizalaması: 
Çalışanların kişisel değerleri 
ile kuruluşun belirtilen 
değerleri arasında bir hizalama 
olmalıdır. Tüm çalışanların 
organizasyonda kendilerini 
evlerinde hissetmeleri ve tüm 
benliklerini işe getirebilmeleri 
önemlidir.

4. Görev uyumu: Tüm 
çalışanların motivasyon ve 
amaç duygusu ile kuruluşun 
misyonu ve vizyonu arasında 
bir hizalama olmalıdır.  

BİR Hikâye
Komadaki kadın 
ölüyordu. Düşünde cennete 
götürüldüğünü ve yargılandığını 
gördü. “Sen kimsin?” dedi bir ses 
ona. “Ben belediye başkanının 
karısıyım,” diye yanıtladı. “Kimin 
karısı olduğunu sormadım, 
kimsin?” “Dört çocuk annesiyim.” 
“Kimin annesi olduğunu 
sormadım, kimsin?” “Ben bir okul 
öğretmeniyim.” “Ne olduğunu 
sormadım, kimsin?” Bu böyle 
devam edip gitti…Ne cevap verirse 
versin, “Sen kimsin?” sorusuna 
tatmin edici bir cevap olmadı.  
Kadın komadan uyandı ve iyileşti. 
Hayatının geri kalan bölümünde, 
bu soruya bir yanıt bulmaya 
çalışacaktı. Tek fark buydu! 
Hikâyeden şu sonucu çıkartmışlar: 
“Çalışmak için yaşayan biri çok 
geçmeden emekli olabilir, eşinden 
ayrılabilir, çocuklar büyüyüp 
evden gitmiş olabilir, hayalleri 
kaybolabilir…Kişi eninde sonunda 
ölecektir ve o zaman tüm bunlar 
ne anlama gelecektir?” 
Cesur Yürek filmindeki efsane 
repliklerinden biri geliyor aklıma…
William Wallace ölüme yürürken af 
dilemesini isteyenlere Victor Hugo 
tarafından söylenmiş şu sözle yanıt 
vermişti:“Herkes ölür ama herkes 
gerçekten yaşamaz!” Bireyden 
kuruma herkesin ikigai’sini 
bulmasını; sağlıklı, anlamlı ve uzun 
bir hayatı olmasını dilerim. 


