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İlkbahar, yaz, sonbahar, kış… Her mevsimin kendine has basınç sevi-
yesi, gün ışığı süreci, sıcaklık değeri ve dolayısıyla insan üzerinde de 
çeşitli etkileri vardır. Genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ağaç-
ların ve yaprakların sararıp dökülmesi, hava kapalılığının artışı ile 
yağmurun ve karın yağışı, insanlarda tabiatın ölümünü çağrıştırır. 
Tabiattaki mevsimsel değişimler, insan psikolojisinde birtakım de-
ğişimlere -hatta bozukluklara bile- sebep olabilir.1 Nitekim tabiatın 
ölümü, bünyesinde -ifade edildiği gibi- ölüm düşüncesini barındırır. 
Ölüm düşüncesi, psikolojik bağlamda insanı öznel yok oluş gerçek-
liğiyle yüz yüze getirir. Bu doğrultuda mevsimler, insana yaşam ile 
ölümün tezatlığını yahut ikiliğini tabiatta açığa çıkardığı değişimler-
le duyurur. 

Söz konusu tezatlığın yahut ikiliğin ortasında kalan insan, esasen 
çaresizdir. Çaresizliğini içinde bulunduğu tabiatı temaşada duyan 
insanın mevsimlerle ilintili olarak duygu durumu değişimleri yahut 
bozuklukları yaşaması da muhtemel bir psikolojik manzaradır. İnsa-
nın, tabiatın öldüğü sonbahar ile kış mevsimlerinde depresifliğe sü-
rüklenişinde ve tabiatın canlandığı bahar ile yaz aylarında yaşama 
sevincinin ve coşkusunun artışında mevsimlere bir rol biçilmiştir, 
denebilir.2

Psikoloji biliminin çerçevesinde “mevsimsel duygudurum bozuk-
luğu”nun tanımı ilk defa Robert Rosenthal ve arkadaşları (1984) 
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tarafından yapılmış ve böylece mevsimle-
rin duygu durumu üzerindeki etkililiği yine 
bu sahada kabul görmüştür. Aynı zamanda 
mevsimler ve duygu durumu arasındaki ilin-
ti, psikoloji sahasının çeşitli kuramlarıyla da 
açıklanmıştır. Bu hususta dikkati çeken iki 
kuram, bağ (bağlaşımcılık) kuramı ile duygu-
sal kararsızlık (emotional lability) kuramıdır. 
Edward L. Thorndike’nin bağ kuramına göre, 
insanlar yaşadığı şeylerle kendisinin arasın-
da olumlu yahut olumsuz açılardan bir bağ 
kurmak gereksinimi duyar. İnsan, yaşadığı 
bir olayı yahut durumu ilk defa yaşadığında 
o olayla/durumla nasıl bağ kurarsa aynı bağı 
yine aynı olay/durum koşullarında idame 
ettirmeye meyilli bir canlıdır.3 Özne, nötr ya-
şantıları ile olumlu/olumsuz yaşantıları ara-
sında bağ kurup nötr yaşantıları olumlu veya 
olumsuz olarak yorumlayabilir.4 Mevsimler, 
nötr bir durumdur fakat insan psikolojisi 
bu nötrlüğe olumlu yahut olumsuz bir anlam verme eğilimi gösterir. Mutlu 
yahut üzüntü verici bir anıyı yaşanan mevsimlerle özdeşleştirme tam olarak 
bağ kuramını örneklendiren bir durumdur. Genel itibarıyla sonbahar ve kışın 
olumsuz duygu durumu hâliyle (üzüntü, çaresizlik, karamsarlık, yaşama dair 
isteksizlik vb.), bahar ve yazın ise olumlu duygu durumu hâliyle (yaşama se-
vinci, coşku ve neşe vb.) hatırlanması da bundandır.5 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleri incelendiğinde şairin öznel duygu duru-
mu ile mevsimler arasında kurduğu ilişki, bağ kuramıyla değerlendirilmeye 
müsaitliği beyan eder. Şairin sonbahar ve kış mevsimlerini işlediği şiirlerde 
depresif, bahar ve yaz mevsimlerini işlediği şiirlerde ise neşeli duygu durumu 
hâlleri göze çarpar. Şairin “Antalya’nın denizi”ne ithaf ettiği “Sonbahar” baş-
lıklı şiiri bu bağlamda ele alınmalıdır. Şiiri çepeçevre saran olumsuz duygu 
durumu ifadeleri sonbahar mevsimini nötr bir durum olmaktan çıkarıp yeni 
bir anlama, “yas”a, “matem”e, “mersiye”ye, “hicran”a, “veremli hasta”ya, “ıs-
tırap”a, ,“vahşet”e ve “ölüm”e taşır. Taşıdığı yeni anlamlarla sonbahar, âdeta 
şairin hastalıklı ruh hâlinin, diğer bir deyişle duygu durumu bozukluğunun 
mevsimsel bir ifadesi olur: 
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Sahillerin yasda, ufkun bütün sis; 
Deniz, bu akşam bir matemin mi var? 
(…) 
Vahşetle tutuşan gözlerinde kin 
Mevsim mi bu geçen yoksa ölüm mü?6

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaz mevsimini işlediği “Bütün Yaz” başlıklı şiirin-
de bu mevsim yine nötr bir durumdan çıkıp güzel anıların zaman dilimi olur. 
Sevgilinin “eşiği aşılamayan bir saray” hülyası, yaz mevsimine “güzel”liğin an-
lamını yükler. Yaz mevsiminin olumlu duygu durumu uyandırışı için sevgili-
nin değil varlığı, hülyası bile kâfi gelir. Nihayetinde yaz, sevgilinin hülyasıyla 
güzelleşmiş; olumlu bir duygu durumu hâlinin ifadesine dönüşmüştür:

Ne güzel geçti bütün yaz 
Geceler küçük bahçede 
(…) 
Hülyan, eşiği aşılmaz 
Bir saray olmuştu bize.7

Mevsim ve psikoloji ilişkini değerlendirmeye kapı aralayan bir diğer kuram, 
Bernard Weiner Heider’ın yolunu açtığı, Stanley Schacter ile Jerome E. Sin-
ger’ın geliştirdiği duygusal kararsızlık kuramıdır (yükleme kuramı). Bu ku-
rama göre insanlar, herhangi bir olay yahut durumu değerlendirirken “içsel” 
(mutluluk, öfke vb. hisler) yahut “dışsal” (hava koşulları vb. etkenleri) fak-
törleri göz önünde bulundururlar. Belirginliği bulunmayan yaşam koşulları 
karşısında güven aşılayan, neden-sonuç bağlantısı kuran ve yaşanılan olaylar/
durumlar arasında iç-dış ilişkisi sağlayan bu kuramdan hareketle mevsimler 
ile yaşanılan olaylar/durumlar arasında bir etkileşimin olduğu düşünülür. 
Mevsimlerin açığa çıkardığı hormonal değişimlerin yanında, yaşanılan olay/
durum ile mevsimlerin süreci arasındaki bağa yüklenilen öznel anlam bu ku-
ramın çerçevesini teşkil eder. Mevsimlere psikolojik perspektifte anlam yükle-
yen öznenin, mevsimsel duygu durumu bozukluğu yaşayabilme ihtimali daha 
yüksektir. Duygusal kararsızlık kuramı doğrultusunda “öznel iyi oluş düzeyi” 
mevsimlerin yörüngesine kolayca girebilir ve bundan bilhassa olumsuz etki-
lenebilir. 8

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerine söz konusu kuram açısından bakıldığın-
da, şairin mevsimleri işlediği şiirinde öznelliğine hâkim olan içsel ve dışsal 
faktörleri sentezlemeye gittiği görülür. Şair, içinde bulunduğu duygu durumu 
mevsimlerin penceresinde neden-sonuç bağıntısı kurarak ifade eder. Örneğin; 
Erzurum’dayken yazdığı, yine “Sonbahar” adını taşıyan bir şiirinde Ahmet 
Hamdi Tanpınar, sonbaharda sararan yaprakların rengini “ölüm rengi” ola-

6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 27. baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2020, s. 105.
7 age., s. 44.
8 Jonathan Freedman vd., Sosyal Psikoloji, Çeviren: Ali Dönmez, Ankara: İmge kitabevi, 

2003, s. 1.
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rak adlandırır. Bu mevsimin bir “elem”inin olduğunu düşünmekten kendini 
alamaz. Nihayetinde şair, sonbaharı teneffüs ederken “hicrana aldanmış bir 
kalbe” sahiptir. Hicran ise ölümün kardeşi gibidir. Sonbaharın çağrıştırdığı 

“ölüm” düşüncesiyle şairin sevgiliden ayrı düşüşünün acısı, sonuç itibarıyla 
yine şairin iç dünyasında iç-dış faktörlerin sentezidir ve tek bir acıya, “yok-
luğun acısı”na ulaşmaktır. Şiirin mısralarında tabiatın ölümü ile sevgiliden 
ayrılık âdeta neden-sonuç bağıntısıyla kendine yer etmiştir:

Yaprakların güneş ve ölüm rengi, 
Sen kalbini dinle, ufuklara bak. 
(…) 
Yan yana sessizce mevsimle keder 
Hicrana aldanmış kalbimde gezsin.9

Şair, “Şiir” başlıklı şiirinde ise bahar mevsiminde ebediyet hissini duyar. Onun 
“iklimler dışında ezelî”, “mevsimler içinde tükenmez yarın”, “içte çalkalanan sonsuz 
bir deniz” ve “kaderin gülümseyen yüzü” olduğunu söyler.10 Başka bir şiiri “Sen 
ve Ben”de sevgili “yirmi yaşıyla bir bahar”dır. Şair için bahar mevsimiyle eş de-
ğer olan sevgilinin “gölgesinde neşenin rüzgârı eser”ken kendi alnındaki çizgiler 

“baharı olmayan bir kışa benzer”. Yani bahar, “neşe” gibi olumlu duygudurumu-
na karşılık gelen bir mevsim olarak anılırken kış, yaşlılığın ve ölüme yakın-
lığın delaleti olan “alın çizgileri”ne karşılık gelen bir mevsim olur.11 Bir diğer 
benzer şiir örneği, şairin “Sabah” başlıklı şiiridir. Bu şiirinde şair, sevgilinin 
vücudunu “bir başka bahar”a benzetir. Sevgili, bahar kadar güzel olduğu için 

“gümüş çıplaklık”ını gizlememeli, kendini rüzgâra vermelidir.12

Özet itibarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’in şiirlerinde mevsimsellik ile öznel 
duygu durumu arasındaki ilişki, psikoloji sahasının kuramlarıyla değerlen-
dirilmeye elverişlilik arz etmiştir. bağ (bağlaşımcılık) kuramının bakış açısıy-
la şairin şiirlerinde mevsimler nötr anlamını aşıp yine şairin olumlu yahut 
olumsuz duygudurumunun ifadesine dönüşmüştür. Mevsimler, şairin bizzat 
yaşantılarının kendisinde uyandırdığı duygulanımlarla yeni bir anlam kazan-
mıştır. Bir diğer kuram, duygusal kararsızlık (emotional lability) kuramına 
göreyse şair iç dünyasındaki duygulanmaları, içinde bulunduğu mevsimin 
kendine has şartlarıyla birlikte bütüncül olarak işlemiş; öznelliğinin iç-dış 
şartlarını bir potada eritmiş ve şiir estetiğini mevsimlerin psikolojisini ortaya 
koyarak sentezci bir yaklaşımla icra etmiştir.

Türk edebiyatının mümtaz yazarı/şairi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşama 
dair bütünleştirici yahut sentezci bakış açısının sanatının her bir mecrasın-
da kendini hissettirdiği aşikârdır. Değerlendirildiği üzere şair, şiirlerinde de 

9 Ahmet Hamdi Tanpınar, age., s. 116.
10 age., s. 28.
11 age., s. 121.
12 age., s. 124.
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bizzat söz konusu bütünleştirici yahut sentezci bakış açısını sunmuş ve bu 
doğrultuda psikoloji sahasına has araştırma içeriklerine uygun malzemeleri 
ilgili okuyucularına nakletmiştir.
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