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Betimleme:

İnsanların nasıl yaşadığına, çalıştığına ve 
gündelik hayatta nasıl davrandıklarına değerler 
yön verir. Eylemlerimizin arkasındaki gizli güç 
onlardır. 
Sıklıkla, aynı sahada ve örgütte çalışmanın aynı 
değerleri paylaşmak anlamına geldiğini varsa-
yarız ama durum her zaman böyle değildir. 
Bazen insanlar farklı değerlere bağlı olarak 
eyleme geçtiğinde çatışmalar ve sorunlar 
ortaya çıkabilir. 
Ortak paydanın nerede olduğunu, ne konuda 
anlaşıp anlaşamadığınızı, sınırların nerede 
olabileceğini ve hangi konunun daha hassas 
olduğunu anlarsanız kişiler arası çatışma ve 
yanlış anlamaları önleyebilir ve ekip 
çalışmanızı iyileştirebilirsiniz.

Moderasyon kartları (yeşil ve 
kırmızı)
Tahta kalemleri

PREPARATION

Malzeme

1:40sa.

Araçlar

Arkaplan Belgesi: 
U Prosedürü (29) 

Çalışma Sayfası: 
Değerler Matrisi (23) 

KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇİN ORTAK ZEMİN

Yok

Hazırlık

Değerler

Ortak Toplantı 
ve Küçük Gruplar

Zemin Hazırlığı



Bireysel olarak: Değerler Matrisi (23)   belgesini doldurun. Ailenizle, 
arkadaşlarınızla, örgütünüzde ve toplumumuz içinde hangi değerler hakkında 
konuşabilirsiniz? Bu alıştırma için “Olmaz”lar belli bir grup içinde hakkında 
rahatça konuşamadığınız değerlerken, “Olur”lar açıkça ve rahatça 
konuşabildiğiniz konulardır (örn., toplum içinde cinsiyet eşitliği, cinsel 
yönelime dayalı ayrımcılıktan özgürlük ya da din özgürlüğü gibi değerler 
hakkında tartışırken rahatsız hissedebilecekken arkadaşlarınız ya da meslek-
taşlarınız arasında bunlar hepinizin anlaştığı “normal” ve rahat konular olabilir). 
“Olmaz” ve “Olur”larınızı kırmızı ve yeşil moderasyon kartlarına yazın. Sonra 
küçük grupta paylaşmak isteyeceğiniz 5 örnek düşünün..  [15dk.]

Küçük Gruplar Halinde: Örneklerinizi sunun ve tartışın. Ortak toplantıya götürmek 
istediğiniz değerleri toplayın (en az kişi başına 4; değerler iki katına çıkarılabilir). 
[20dk.]

Ortak Toplantıda: Sandalyelerden bir çember yaparak bir “pazar yeri” durumu 
yaratın. Bir oyun yöneticisi belirleyin. Oyun yöneticisi küçük gruplardan tüm 
değerleri toplasın ve herkese 4 değer kartı dağıtsın. Bundan sonrasında, 
herkes elindeki değer kartını diğerleriyle takas ederken niye o değeri istediğini 
anlatsın. Bu takasın amacı herkesin elinde en sonunda 4 kartlık, özdeşleşebi-
leceği bir değerler kümesi olması. En sonunda, kimsenin almadığı değer 
kartları kalırsa elinizdeki değer kartlarından ikisini değiştirebilirsiniz. Hangilerini 
saklamak isteyeceğinize karar verin. [40dk.]

Küçük Gruplar Halinde: Değer kümelerinizi irdeleyin: Ortaklıklar nerede, değer 
kümeleri arasında nerelerde gerilim görüyorsunuz?  [15dk.]

Ortak Toplantıda: Ortak değerlerinizi duvara tutturun. Bu sizin Ortak Zemin'iniz. 
[10dk.]

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

Tamamlayıcı okuma: 
The Common Cause Handbook, a guide to values and frames for campaigners, Community 
Organisers, Civil Servants, Activists, Funders, Politicians, and everyone in between. 
Kaynak: www.valuesandframes.org. 

Takip: 
Örgüt çalışmanız içinde iyileştirmek istediğiniz bir sorununuz varsa (örn., karar alma),  
Değerlere Dayanarak Sorun Çözme İçin U Prosedürü (43) belgesini kullanarak 
çözümler arayın.
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