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Öz Farkındalık

Öz farkındalık bizim sürekli bize dışarıdan bilgi getiren ve bu 
bilgileri algılayan  bilincimizdir. Öz farkındalığın hayatımıza 
katacaklarına bir bakalım: 

● Kendimizi özgün bir birey olarak görmemizi sağlar  
● Kendimizle ilgili değiştirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz 

yanlarımızı bulmak için  bizi cesaretlendirir. 

● Olayları farklı açılardan görememizi sağlar.  
● Daha verimli ve yaratıcı çalışmamızı sağlar.  
● Özsaygımızın artmasını sağlar.  
● Duygularımızı daha iyi anlamamızı sağlar. 
● Yaptığımız davranışların daha da farkında olmamızı sağlar. 

Böylece, yaptığımız hataları kolayca fark eder ve sorunları 
çözmeye koyuluruz.

Kendini Keşif
Kendini keşif kendimizi daha iyi anlamak için düşüncelerimiz, 

yaptıklarımız ve  sözlerimiz üzerine düşündüğümüz işlemdir. Çoğu 

filozof, kendimizi tanımanın  hayatımızı yönlendirebilecek  çok güçlü bir 

araç olduğunu söyler. Kendimizi tanımak hayatımıza neler kazandırır 

haydi bakalım:  

● Yeteneklerimizi  ve onları nasıl geliştirebileceğimizi belirlemek.
● Davranışsal ve duygusal olarak olaylara nasıl tepki verdiğimizi 

fark etmek.
● Hayattaki amacımızı ve gerçek tutkularımızı bulmak. 
● Yeni bir memnuniyet seviyesine ulaşmak.  
● Hayatımıza doğru kişileri almak ve bize iyi gelmeyen kişileri 

hayatımızdan çıkarma cesaretini bize verir. 
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Öz Yansıtma

Bazen gündelik işlerle o kadar meşgul oluruz ki kendimize 

vakit ayırıp  biraz dinlenmemiz gerektiğini unutabiliriz. Ama 

içimizde yatan gizemleri keşfetmek  için yapacağımız zihinsel 

yolculuktan daha iyi bir yolculuk yoktur. Ve bunu  kendimiz, öz 

yansıtma yaparak sağlayabiliriz. Öz yansıtma davranışlarımız, 

düşüncelerimiz, tavırlarımız, motivasyonlarımız ve yapmak 

istediklerimiz üzerine düşünmek demektir. Hadi öz 

yansıtmanın  bize katacaklarına bir göz atalım. 

● Duygularımız, güçlü ve zayıf yanlarımız, tutkularımız 
ve önceliklerimiz de dahil  kendimizle ilgili daha iyi 
bir anlayışımızın oluşmasını sağlar.

● Tutkularımızla iç içe bir gelecek oluşturmamıza 
yardımcı olur, bu da bizim daha mutlu  bir hayat 
yaşamamızı sağlar.  

● Yanlışlarımızdan ders çıkarıp daha iyi kararlar 
vermemize yardımcı olur.

● Başarısızlıklarımızın sebebini anlayarak 
tecrübelerimizden ders çıkarmamıza yardımcı olur.

● Düşüncelerimizin kesinliğe ulaşmasını sağlar.   
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Egzersizlerle Öz Farkındalığı Geliştirme
Önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi öz farkındalık size; sizi neyin motive ettiğini  

anlamanız, stresinizi daha iyi yönetmeniz, kolay kararlar vermeniz ve birlikte  

çalıştığınız insanları da daha iyi motive etmeniz konusunda bilgi verir ve bunları size  

söyleyerek size hayatta yardımcı olur.  

Öz farkındalığı aşağıdaki egzersizlerle edinebilirsiniz: 

● Meditasyon
● Yürüyüşe çıkmak
● Sakin bir ortamda bulunmak
● Duruşunuza dikkat etmek
● Sabahları sizi motive edecek podcastler dinlemek
● Bir günlük tutmaya başlamak
● Konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes almak
● Kötü hissettiğinizde güvendiğiniz biriyle konuşmak
● Önceliklerinizi düzenli olarak not almak

4



Gerçekten Kimsin? Kendini 
Daha İyi Tanı
Güçlü ve Zayıf Olduğumuz Yanlarımız

Bütün güçlü yanlarınızı keşfetmemiş olabilirsiniz hatta birçoğu 
hala bir gizem  olabilir! Ama endişelenmeyin! Yapabileceğiniz 
çok ama çok kolay adımlar var:  

● Kişiliğinizle ilgili düşündüğünüz yanlarınızı bir listede 
toplayın  (örneğin yaratıcı, sosyal, inatçı, çalışkan) hem 
güçlü hem de zayıf olduğunu  düşündüğünüz yanlarınızı 
toplamaya çalışın ki büyük resmi görebilesiniz.  

● Sizi iyi tanıdığınız insanlarla bu konu hakkında konuşun ki 
kendiniz hakkında  başka bir bakışı öğrenebilesiniz. Bunu 
yaparken, konuştuğunuz  kişilerin sizinle ilgili 
söyleyeceklerini yönlendirmemelisiniz ama aynı zamanda  
onların sözlerinin sizi tamamen tanımlamadığını 
unutmamalısınız.  

● Kişilik testleri yapabilirsiniz! Ama hangi cupcake 
olduğunuzu söyleyenleri deği  tabi ki de ;) Yaptığınız kişilik 
testlerinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduklarından  emin 
olun! Bazı popüler kişilik testleri şunlardır:  

●  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
●  Enneagram 
●  DISC Personality Testing 
●  StrengthsFinder 20  
● Gizli kalmış güçlü ve zayıf yanlarınızı keşfetmek için yeni şeyler 

deneyin! 

Peki ama bütün bu adımları uyguladıktan (liste çıkar, yakın bir  
arkadaşınla konuş ve de kişilik testi yap) sonra ne yapmalıyız? 
Kendinizle ilgili güçlü ve zayıf yanlarınızı keşfettikten sonra, sıra şimdi 
bu yönlerinizi  daha da geliştirmeye ve onları faydalı bir amaç için 
kullanmaya geldi. Güçlü yanlarınıza  odaklanıp çeşitli aktivitelerle 
onları daha da geliştirmelisiniz.  

Güçlü yanlarınız liderlik, yaratıcılık, problem çözmek veya analitik 
beceriler olabilir.  Eğer güçlü yanlarınız bunlardan biriyse okulunuzda 
bir robotik kulübü kurabilirsiniz!  Ya da güçlü yanlarınız iletişim, 
özgüven ve sportif beceriler olabilir. O zaman bir  takım sporu için 
çalışmaya başlayabilirsiniz, bu ister voleybol ister basketbol veya  
futbol olsun. Önünüzde sınırsız fırsatlar var! 
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Değerler
Değerlerimizi fark etmek, hem gelecek hem bugün için kendimize daha iyi bir yol 
çizmemize yardımcı olur. Değerlerimizi nasıl bulabileceğimizin bazı yollarına bir 
bakalım:

● En mutlu olduğunuz zamanları belirleyin, kendinizi en mutlu ne zaman 
hissetmiştiniz?

● Hayatınızda veya kariyerinizde her şeyi tamamlamış hissedip içinizin en rahat 
ettiği anı belirleyin.

● Takımınızla çalışmayı mı en değerli buluyorsunuz? Dürüstlüğü mü? Farklılıkları 
mı? Mutluluğu mu? Bunları kendinize sorup sizde önemli bir yer edinmiş 
anılarınıza bakarak değerlerinizin ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Öncelikler:
● Önceliklerinizin ne yapmak istediğininiz şeyler olduğuna, ne yapmanız 

gerektiğini  düşündüğünüz şeyler olmadığına dikkat etin. 
● Dikkatinizi hayatınızda şuan olan ve sürdürmek istediğiniz şeylere verin. Hangi  

hedefleri gerçekleştirmek istiyorsunuz? Kariyerinizde geliştirmek istediğiniz 
yönler neler? 

● Yeni ve farklı şeyler deneyin, bu sayede sizin için neyin en iyi olduğunu 
belirleyebilirsiniz. 

● Bir günde başarabileceğiniz şeyleri abartmayın, onun yerine küçük hedefler 
koyun. Kendinize, rahatlamak ve düşünmek için zaman ayırmayı unutmayın.

Tutkular: 

● Koleksiyonlarınıza, DVD’lerinize, kitaplarınıza bir göz gezdirin. Belirli bir 
temaları  olup olmadığını belirlemeye çalışın.

○ Örneğin, eğer uzay ve galaksiyle ilgili çok fazla kitap ve filminiz varsa  
astronomi sizin tutkunuz olabilir!   

● Neleri öğrenmeyi seviyorsunuz?Neleri okurken saatlerini geçirebilirsin?
○ Bu sorular tutkularınızı öğrenmenize yardımcı olabilir.

● Yeni şeyler deneyin ve hayatınıza onları nasıl adapte edebildiğinize 
bakın. 
○ Yeni şeyler denemekten korkmayın çünkü bu bize neleri sevip 

neleri  sevmediğimizi anlamak için bir yol haritası çizdirebilir! 
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Öz Değer Nedir?
Merriam-Webster’ın tanımına göre öz değer: “Saygıyla davranılması gereken bir kişi  
olduğunu düşünme hissi”dir. 

Öz değer bir davranıştan çok bir histir ve daha çok önemsediğiniz  şeylere karşı 
gösterdiğiniz davranışlarla ilgilidir, bu önemsediğiniz şeyler kendiniz ve  yakınlarınız 
olabilir. 

Bu düşünceye göre öz değer pasif bir değerden çok aktif bir değerdir. Kendinizle  
ilgili davranışlarınızdan çok,  önemsediğiniz şeylere karşı nasıl davrandığınızdır.  

Öz Değer

Öz Değer Neden Önemlidir?
Öz değeriniz olmadan siz kendinizi başkalarının yönlendirmesine izin veren bir  

madde olarak görüyorsunuz demektir.  

Öz değer “Sevilesi, hayatta önemli bir yeri olan daha değerleri anlaşılamamış 

önemli biri olduğunu bilmektir.” (Hibbert, 2014) 

Çoğumuz farklı farklı sebeplerden dolayı öz değerimizi anlamakta başarısız oluruz.  

Öz değerinizi belirlemeyen bazı örnekler şunlardır:  

● Yapacaklar Listeniz 

● Ders notlarınız 

● Sosyal medyadaki takipçi sayınız 

● Kaç kişiyi tanıdığınız 

● Başkalarının başarıları 

● Yaşınız 

● Banka hesabınızda bulunan para miktarı 

● Sizden başka herhangi bir şey veya kimse 
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Öz değere sahip olmak değerlerinizin ve 
erdemlerinizin arkasında durmak,  kendinizi 
birinci önceliğiniz yapmak, ilkelerinizi yerine 
getirmek ve kararlarınızdan  gurur duymak 
demektir. Öz değerinizi anlamak başkalarının sizi 
olmak  istemediğiniz biri haline getirmesine izin 
vermemek demektir. Hatalarınız için  kendinizi 
sorumlu tutmanız, hayatınızdaki olayları ve 
onların sonuçlarını değiştirmek  için gerekli olan 
gücün kendinizde olduğunu bilmek ve bunu 
yaparken  kontrol edemediğiniz şeyler için 
kendinizi sorumlu tutmamak demektir. Öz değer  
saygı duyulması, sevilmesi, değer verilmesi 
gereken bir kişi olduğunuzu anlamak  demektir.
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Öz değerini anlıyor musun?

“Sen, kendin ve dünyadaki herhangi bir kişi kadar sevilmeyi 
hak ediyorsun”

- Buddha
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There is always good in every bad 
situation. I know that better days 
will come!

I’m not perfect, but I am still valid 
and deserve happiness.

It’s finally feeling like I’m in my 
safe place… Comfortable, 
peaceful and happy.

Mental health is equal to, if not more 
important than, physical health; 

including ideas of self-care and self 
love. 

To be happy is to be at peace with 
my inner judges.


