
   MELANKOLİK SONBAHAR 

Yaz bitti, haliyle tatil de. Sonbahar melankolisi kapıda. Yavaş yavaş günler kısalmaya, 
havalar soğumaya, güneş de gülen yüzünü daha az göstermeye başladı.  

Bu dönemde kendinizi yorgun, bitkin ve keyifsiz hissedebilirsiniz. İşe gitmek hatta yataktan 
kalkmak bile size zor gelebilir... 
 
Eğer böyle bir ruh halindeyseniz sizi depresif hissettiren ne bir düşünün… 
 
Doğadaki değişime uyum sürecinin bizi etkilediği kesin… 
 
Ama Ege’nin Akdeniz’in en güzel zamanı eylül, ekim ayları değil midir? 
 
Her sonbahar o bunaltıcı sıcaklardan kurtulup mis gibi yeşilin kokusunu içimize çekmez 
miyiz? 
 
Doğa yeşilin binbir tonuna boyanmışken bizdeki depresif bu mod neden peki? 
 

Çünkü yazla birlikte ertelediğiniz problemler aslında bir yere gitmediler, bir süredir uyku 
halindeydiler, yazın bitmesiyle yeniden kendilerini hatırlatmaya başladılar… 

İşyerindeki hedef baskısı yeniden alarma geçti… 

Bir süredir ertelediğiniz evdeki işler yapmanız için gözlerinizin içine dik dik bakıyorlar… 

Çocukların okulu yeniden başladı…Ders ve kurs yarışını sadece onlar değil bir ebeveyn 
olarak siz de yaşıyorsunuz… 

Yani sorumluluklarla ve stresle mücadeleye yeniden hoş geldiniz… 

Sizlere Wellness- ‘sağlıklı ve kaliteli yaşamak’ üzerine bir yazı dizisi hazırlamıştım. Bu yazı 
dizimde kaliteli yaşam ömrümüzü uzatmak adına fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 
stratejileri anlatmıştım. 

Bu konudaki ilk yazımda ölüm döşeğindeki kişilerin en fazla pişmanlık duyduğu 5 ‘keşke’den 
bahsetmiştim. Tekrar hatırlatmak istiyorum: 

• Keşke bu kadar çok çalışmasaydım, 
• Keşke arkadaşlarımla daha sık görüşseydim, 
• Keşke kendimi daha fazla mutlu etseydim, 
• Keşke ‘gerçek ben’i ifade etmeye cesaretim olsaydı, 
• Keşke başkalarının benden beklediği değil, kendi hayallerime uygun bir hayat yaşasaydım. 



Ardından da travma yaşayan kişilerle yapılan görüşmelerde pek çok kişide ‘travma sonrası 
gelişim’ yaşandığını, bu kişilerin önceliklerini değiştirerek yukarda bahsedilen ‘keşke’lerin 
yerini; 

• Aile ve arkadaşlara daha fazla zaman, 
• Hayat amaç ve anlamının değişmesi, 
• Mutlu olmaya daha fazla izin, 
• ‘Gerçek ben’i ifade etme cesareti, 
• Hayallerini gerçekleştirdikleri bir hayat yaşama’nın aldığını ifade etmiştim. 

Yukarıdaki listelere bir bakın ve kendinize şu soruları sorun: 

• Ben aile ve arkadaşlarıma yeterince zaman ayırabiliyor muyum? 
• Benim hayatımın amacı ne? Bana bu yaşamda anlamlı gelen şeyler neler? Ben bunları ne 
kadar gerçekleştirebiliyorum? 
• Bana göre mutluluk nedir? Mutlu muyum? Mutlu olmayı nasıl sağlayabilirim?  
• ‘Gerçek ben’ kim? Nasıl biri? Ne istiyor? Ne hissediyor? Neye ihtiyacı var? Onu yeterince 
ifade edebiliyor muyum?   
• Hayalimdeki yaşam nasıl bir yaşam? Bu hayale uygun bir yaşam sürüyor muyum? 
Hayallerime ulaşmak için neler yapmalıyım? 

Alın kağıdı kalemi elinize ve bu soruları yanıtlayın.  

 

Bazen dibe vurmadan bir şeyleri değiştiremiyoruz… 

Korkmak yerine yazdan aldığınız enerjiyi kullanıp yaşamınızda bazı şeyleri değiştirmeniz 
mümkün. 

Bırakın melankolik sonbahar biraz içe dönmenize ve kendinizi hatırlamanıza yardımcı 
olsun…  

Değişim yolculuğunda bir desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka bir uzmandan destek alın… 

Kendi wellness yolculuğunuza hazırlanın. İyi yolculuklar! 
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