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Özet 

"Godot 'yu Beklemek "erişkinlik evresindeki sağlıksız ruhsal yaşantıların özünü 
oluşturan durağanlığın oyunlaştırılmasıdır. Durağanlık ve ona eşlik eden sorunlar, 
erişkinliğin diğer ruhsal-toplumsal gelişim evreleriyle bağlantısı kurulmadan 
anlaşılamaz. Erikson 'un aşamalı-oluşum kuramı ve çizelgesi bu konuya aydınlık 
getirici niteliktedir, Aynı kuram, bireysel düzeydeki durağanlık yaşantısı ve reddecilik 
örüntüsünün toplumsal açılımlarının kavranması açısından da önemli ipuçları 
sağlamaktadır. Toplumsal torenciliğin erişkinlik evresine karşılık gelen türü olan 
yetkecilik, hem bireysel durağanlıkyaşantısı tarafından beslenir hem de durağanlığı 
yeni kuşaklardayeniden üretir. Yetkeciliğin ve diğer bütün törenciliklerin toplumsal 
düzeydeki en önemli kurumsal karşılığını totaliter ideolojiler ve onların kaynaklık 
ettiği rejimler oluşturur. 

Anahtar sözcükler: Durağanlık, Erikson, aşamalı-oluşum kuramı, 
totaliter ideoloji. 

Summary 

Dramatization of Adulthood Stagnation: Waiting for Godot 

"Waiting for Godot" by Beckett is an outstanding example of dramatizing 
stagnation which marks the potential core psychopathology ofadulthood. Erikson s 
theory of psycho-social development provides a conceptual tool towards under-
standing stagnation and associating experiences. In his view, the psycosocial 
crisis to be assigned to middle age is the antithesis of generality versus stagna-
tion. The term generativity encompasses procreativity, productivity and creativity. 
The basic strenght derived from this antithesis is Care - a widening commitment 
to take care of the persons, the products and the ideas one has learned to care for. 
Though every adult experiences stagnation at times, those having the capability to 
care are unlikely to be totally overwhelmed by it, for care allows one to be 
generative even when inactivated. Hence, stagnation is defined with a lack of 
compassion to generate and of commitment to care. Owing to the dominancy of 
stagnation over generativity during adulthood, rejectivity instead of care emerges 
as a basic trend. Stagnation as coupled with rejectivity is associated with a series 
of morbid experiences, all of which could be related to certain developmental 
stages through a contemplative study on the epigenetic chart of Erikson. Such a 
study reveals that "self-absorbtion " might be understood as a reflection of basic 
distrust of infancy to adulthood, and that "time spending" together with time 
confusion might be viewed as a regression to the oral stage s hopelesness. Like-
wise, self-doubt in the form of "generative-doubt" and "product-consciousness" 
as a form of self-consciousness seem to be the reflection of, or regression to the 
anal stage's compulsion, shame and doubt, respectively. "Generative-inhibition" 
and "role-stagnation " are likely to be related to the play age's oedipal guilt and 
inhibition. The "sense of futility " and "productivity deficiency "asa form of work 
paralysis appear to have close connections with the sense of inferiority and inertia 
originated from school age. "Authority confusion " and "identity-barrenness " are 
to be related to the adolescent identity confusion and role repudiation. "Solidarity 
deprivation " and the search for "pseudo-intimacy " could be interpreted as reflec-
tion of, or regression to the isolation and exclusivity of young adulthood, respec-
tively. Finally, the "sense of impatience " in middle age appears to be the anticipa-
tory form of despair and disdain of old age. The trends of generativity and care are 
interrelated with generative ritualizations of adulthood, whereas stagnation and 
rejectivity with a certain form of ritualism, namely, authoritism. Indeed, not only 
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a basic antithesis and a basic antipathy, but also a ritualism could be assigned to 
each developmental stage from infancy to senility. While the formers are mainly 
individual experiences or trends, the latters are corresponding to social morbidities. 
In this sense, social ritualisms are nourished by pathological personality traits, 
and vice versa. The social institutions corresponding to the entirety of ritualisms 
are totalitarian ideologies. Because, all forms of ritualisms from idolism to 
legalism, moralism, formalism, totalism, elitism, authoritism and dogmatism are 
compatible with, and contained in totalitarianism. It is understandable then, that 
any society sufferingfrom severe identity crisis present an increased tendency for 
the search for totalism which resolves in the totalitarian ideologies to become 
viable alternatives. Such an understanding provides a valuable conceptual tool in 
order to interpret the very social processes observed in Turkey over the last few 
decades. Returning to the Waiting for Godot, the author's deep intuition and 
creativity in metaphorically narrating stagnation, rejectivity and authoritism is 
what makes the play a classic. What could be a better metaphor for stagnation 
other than waiting, and for rejectivity and authoritism other than a master-slave 
interplay? 

Key words: Stagnation, Erikson, epigenetic theory, totalitarian ideol-
ogy. 

G o d o t kesinlikle bir kurtarıcı değildir. Kendis inden h a b e r getiren 
b i r çocuğun söylediği gibi h iç b i r şey y a p m a d a n o tu ran biri o lduğuna 
göre, belki de d a h a çok düş kırıklığıdır. Didi ve G o g o ' n u n d a Godot 'yu 
niçin bekledikleri belirsizdir. Sadece bekler ler ve sürekli can lan sıkılır. 
Üstelik başka yapacak işleri d e yok gibidir. Sanki beklemeleri n e kadar 
boş yere ise, yaşamaları d a o kadar boşunadır. Zaten arada bir ölmeyi de 
düşünürler . N e var ki, kendilerini ağaca asacak sağlam bir ip bulamazlar 
ve öylece yaşamayı s ü r d ü r m e k z o r u n d a kalırlar. G ü n biter, G o d o t ' n u n 
gelmeyeceğini anlayıp gitmeye karar verirler a m a kımıldamazlar bile. 

Samuel Becket t ' ın o y u n u n a 1 ruhbi l imsel aç ıdan yaklaşan biri, 
oyunda t eme l olarak h a n g i yaşantının işlendiği sorusuyla işe başlamak 
durumundadır . Bu soruya olsa olsa durağanlık biçiminde yanıt verilebilir. 
Za ten b e k l e m e k insan ın yapabileceği en d u r a ğ a n ve e n can sıkıcı 
şeylerden biri değil midir? Ancak "Godot 'yu Beklerken" d e durağanlık 
öylesine iç sıkıcı b iç imde oyunsallaştınlır ki, kabul edilmesi bile zorlaşır 
ve yads ınmaya çalışılır. O y u n d a u m u t ve çıkış a d ı n a hiç b i r şey 
olmamasına karşın, çok kimsenin konuyu bir kurtarıcı beklentisi olarak 
yorumlamak istemesi belki d e b u yüzdendir. Öyle ki, Miodrag Bulatoviç 
ü r e t k e n ve u m u t do lu b i r kur tar ıc ı o larak Godo t ' yu sahneye sokar ve 
b i r çıkış a r a t ı r . E ğ e r B e c k e t t ' i n s a h n e s i kat ıksız d u r a ğ a n l ı ğ ı n 
oyunlaşt ınldığı yerse, Bulatoviç ' in sahnes i d e üreticilikle durağanl ık 
arasındaki çat ışmanın oyunlaştınldığı yerdir. ^ 

Er ikson ' ın ruhsal- toplumsal gelişim k u r a m ı , erişkinlik çağına 
özgü yaşantıların yö rünges ine t am d a b u çatışmayı otur tmaktadır . 
Kuramın sağladığı kavramsal çerçeve, h e m erişkinlik yıllarını Godot 'yu 
bekleyerek geçirenlerin yaşadıkları buna l ımı yorumlamayı h e m de bu 
buna l ımın toplumsal yansımalar ını anlamayı büyük ö l çüde kolaylaş-
t ı rmaktadır . Bu yazıda, du rağan l ık yaşantısının bireysel ve toplumsal 
düzeydeki g ö r ü n ü m l e r i böylesi b i r kavramsal çerçeve içinde tartışıla-
caktır. 

E r i k s o n ' ı n gel iş im k u r a m ı başka y e r l e r d e ayrınt ı l ı b i ç i m d e 
özetlenmiştir . Yine d e kimi t eme l bilgileri ve rmek gerekirse; k u r a m 
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insan yaşamını sekiz gelişim evresi içinde ele alır. Her evrede iki karşıt 
yaşantının arasındaki çatışmadan kaynaklanan bir mhsal-toplutasal 
bunalım yaşanır ve evrenin sonuna doğru bir sonuca ulaşır. Çatışan 
olumlu ve olumsuz yaşantılardan hangisi daha ağır basarsa, o evrede 
kazanılan kişilik örüntüsü de o yönde olur. Gelişim evrelerine damgasını 
vuran yaşantılar ve kişilik örüntüleri Tablo 1 'de gösterilmiştir. Tabloda 
görüldüğü gibi, her bir evrenin belirli törensellikler ve törenciliklerle 
de ilintisi bulunmaktadır. Bu nokta, özellikle Erikson'ın kuramının 
toplumsal açılımları yönünden önem taşımakta olup, yazının son 
bölümünde ele alınacaktır. 

Erişkinlikteki Yaşantısal Çatışma: Üreticiliğe Karşı Durağanlık 

Erikson'a göre, erişkinlik evresine karşı gelen ruhsaltoplumsal 
bunalımın konusunu üreticilikle durağanlık arasındaki çatışma 
oluşturur. Üreticilik terimi üç şeyi birden anlatmak için kullanılır: 
Doğurganlık, üretkenlik ve yaratıcılık. Bununla anlatılmak istenen, 
orta yaşlıların temel uğraşı alanının yeni kuşaklar kadaryeni ürünlerin 
ve fikirlerin de ortaya çıkarılması olduğudur. Bir bakıma erişkinlik 
yıllan insanın eserverme dönemidir. Ama üreticilik sadece eser verme 
çabasıyla sınırlı değildir. Ortaya çıkan eserlerin bakılması, yetiştirilmesi, 
büyütülmesi, kollanması ve gerektiğinde savunulması; kısaca sevgiyle 
esirgenmesi de üretici etkinliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla, erişkinlik 
çağında üreticilik yaşantısının öne çıkması, kişilikte bakım verme ya 
da esirgeme örüntüsünün de giderek yer etmesi anlamına gelir. 
Erişkinlik yıllarında insanın yaşamına anlam kazandıran ve onu boşluk 
duygusuna kapılmaktan alıkoyan şey, ancak üretmeye ve üretileni 
esirgemeye yönelik güçlü bir tutku olabilir. 

Yeni kuşakları olduğu kadar yeni ürünleri ve yeni fikirleri de üretip 
büyütmek için içlerinde güçlü bir tutku duyamayan erişkinlerin 
durağanlık içine girmeleri kaçınılmazdır. Bu yaşan ü nasıl anlatılabilir? 
Bir yerlere akmıyor olmanın, bir şeylerin peşinden tutkuyla koşmama-
nın , pineklercesine bir yaşam sürmenin verdiği hüzünlü ve yalnız bir 
can sıkıntısı, boşluk ve anlamsızlık duygusu. Durağanlık erişkinlik 
yıllarındaki sağlıksız ruhsal yaşanülann özünü, yani bu evreye özgü 
temel patolojiyi oluşturur. Bu nedenle de, başka ruhsal sorunlar ve 
önceki evrelerin çatışmalarına gerileme (regression) eşliğinde yaşanır. 

Üretici etkinliğin ve üretilene yönelik sevginin ikili ya da çelişkili 
bir yanı vardır: İnsanı kendisinin ortaya çıkardığı ama artık kendisinin 
dışında olan şeylerle ilgilenmeye yöneltir. Böylelikle, insanın kendini 
sevme ve kendiyle ilgilenme eğilimi aynı anda hem yadsınmış hem de 

Tablo 1: Ruhsal-toplumsal gelişim evreleriyle ilintili yaşantı, örüntü, 

doyurulmuş olur. Durağanlıkta ise bu nitelikte bir sağlıklı yüceltme 
(sublimation) söz konusu olamadığından, insanın tüm ilgisi, sevgisi 
ve bakım verme eğilimi kendi üzerinde odaklaşır. Bunun yol açtığı 
kendine gömülme (self-absorbsion) durumuna, kendine sanki kendi 
bebeğiymiş gibi balam verme, kendini şımartma, kendi sağlığıyla aşın 
ilgilenme eşlik eder. Öyleyse klinik açıdan bakıldığında; sadece boşluk, 
anlamsızlık, çökkünlük yaşantılarıyla boğulmuş kişilerde değil; 
kuruntulu, vesveseli, hastalık hastası kişilerde de altta yatan temel 
sorunun durağanlık olduğu söylenebilir. 

Erişkinlikteki Örüntüsel Çatışma: Esirgeyiciliğe karşı Reddedicilik 

Durağanlık en üretken insana bile tümüyle yabancı değildir. 
Herkes zaman zaman esin perisini kaybederek bir üretememe ya da 
yaratamama sorunu yaşayabilir. Bununla birlikte, eserlerini sevgiyle 
esirgemeyi sürdürebilen biri için, böylesi dönemlerde bile kesin ve 
tam bir durağanlık yaşantısından söz edilemez. Başka deyişle esirgeme 
örüntüsü, durağanlık dönemlerinde bile alttan alta üreticiliğin 
yaşanmasınayol açarak, bireyi gerçek anlamda durağanlığın pençesine 
düşmekten korur. Dolayısıyla, erişkinlik dönemine özgü psikososyal 
bunalımın sağlıklı çözümü esirgeyiciliğin gelişmesinden geçer. Ancak 
erişkinlik yıllannda tam anlamıyla gelişebilen esirgeme örüntüsü, 
kişiliğe sağlamlık ve sağlık katan dirimsel bir güç (vital strenght) ya da 
benlik niteliği (ego quality) olarak düşünülebilir. 

Kuşku yok ki, üreticiliğin ilgi alanına öncelikle kişinin kendi 
çocukları ve kendi ürünleri girer. Bu açıdan gerek üretici gerekse 
esirgeyici ilginin belli ölçüde seçici olması kaçınılmazdır. Bununla 
birlikte, gerçek esirgeyiciliğin seçici olmaktan çok kapsayıcılığa 
yönelen bir davranış örüntüsü olduğu söylenebilir. Başka deyişle, bir 
dirimsel güç olarak esirgeme, üreticilik yaşantısının banndırdığı 
seçicilikle kapsayıcılık arasındaki çatışmanın hem bireysel hem de 
toplumsal açıdan sağlıklı yönde çözüm biçimidir. Bireylerdeki kapsayıcı 
esirgeme yetisinin toplumsal yansımalan arasında; kendi soyundan ve 
giderek kendi ırkından olmayan çocuklan açlık, hastalık ya da savaş 
nedeniyle yok olmaktan korumaya yönelik uğraşlar kadar, hayvan 
türlerini tükenmekten, yağmur ormanlarını kesilmekten, ülke 
topraklannı erozyondan korumaya yönelik uğraşlar da sayılabilir. 

Seçicilikle kapsayıcılık arasındaki çatışmanın sağlıksız çözümünü 
ise reddedicilik oluşturur. Esirgeyiciliğin karşıtı olan reddediciliğin 
kökeninde üretici ilgideki seçicilikten çok, durağanlık yaşantısı yatar. 
Çünkü gerçek durağanlıkta, kişinin kendisinin dışında herhangi bir 

insellik ve törencilikler 

Gelişim Olumlu Olumsuz 
Gelişim Gelişim 

Örüntü Örüntü Evreleri Yaşantı Örüntü Törensellik Yaşantı Örüntü Törencilik 

Yaşlılık Bütünlük Bilgelik Felsefi Yılgınlık Hor Görme Dogmacılık 
(Integrity) (Wisdom) (Philosophical) (Depvair) (Disdain) (Dogmatism) 

Erişkinlik Üreticilik Esirgeme Üretici Durağanlık Reddedicilik Yetkecilik 
(Generativity) (Care) (Generative) (Stagnation) (Rejectivity) (Authoritism) 

Genç Yakınlık Sevgi Yakınlaştincı Yalnız Kalma Dışlayıcılık Seçkincilik 
Erişkinlik (Intimacy) (Love) (Affiliative) (Isolation) (Exclusivity) (Elitism) 
Ergenlik, Kimlik Sadakat İdeolojik Kimlik Bocalaması Beğenmezlik Toptancılık 
Gençlik (Identity) (Fidelity) (Ideological) (Identity Confusion) (Repudiation) (Totalism) 
Okul Çağı İşyapıcılık Yeterlik Biçimsel-Teknik Aşağılık Duygusu Atalet Biçimcilik 
(Gizlilik) (Industry) (Competence) (Formal-Technical) (Inferiority) (Inertia) (Formalism) 
Oyun Çağı Girişim Amaç Oyunlaştıncı Suçluluk Ketlenme Ahlakçılık 
(Fallik) (Initiative) (Purpose) (Dramatic) (Guilt) (Inhibition) (Moralism) 
Küçüklük Özerklik jrade Gücü Yargılayıcı Utanç ve Kuşku Zorlan tı Yasacılık 
(Anal) (Autonomy) (Will Power) (Judicious) (Shame&Doubt) (Compulsion) (Legalism) 
Bebeklik Temel Güven Umut Kutsayıcı Temel Güvensizlik İçe Dönme Tapınmacılık 
(Oral) (Basic Trust) (Hope) (Numinous) (Basic Mistrust) (Withdrawal) (İdolism) 
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şeyi üretmeyi ya da esirgemeyi genel olarak reddedişi söz konusudur. 
Toptan bir reddecilikte giderek insanın kendini reddi (self-rejec-
tion) bile gündeme gelebilir. Böylesi toptan reddeciliğin belli bir 
mantığa büründürülmüş güncel örnekleri arasında, şu kendilerinin 
dışındaki tüm insanlığa reddedici gözlerle bakan tarikatların üyelerince 
girişilen toplu intiharlar anılabilir. Keza, kimi erişkinlerin bir zamanlar 
bir biçimde üretmiş olduğu kendi çocuklarına karşı tümüyle ilgisiz 
kalmaları ve varlıklarını bile unutmaları, durağanlığın olduğu kadar 
reddediciliğin de uç görünümünü oluşturur. Gerek aile içinde gerekse 
toplumsal yaşamda, belirlenmiş ölçüt ya da koşulları karşılayamayan 
çocuk ya da gençlere baskı ve kaba kuvvet uygulanması da reddeciliğin 
bir türü olarak görülmelidir. Az ya da çok acımasızlık içeren böylesi 
baskılar, yine çok zaman mantığa büründürülmüş gerekçelere 
dayandırılır. Daha genel bir bakışla, kişinin kendi çocuklarına zalimliği 
kadar, kendine yabancı gördüğü başka toplum kesimlerine yönelik 
önyargıları ve saldırganlığı da reddediciliğin anlatımlarıdır. 

Durağanlığa Eşlik Eden Sorunlar 

Aşamalı-oluşum kuramına göre, bir evrede patolojik yaşantının 
egemen duruma geçmesi, önceki evrelerin çatışmalarına gerilemenin 
yanısıra o evrelerde belli ölçüde kazanılmış olan dirimsel güçlerin de 
körelmesine yol açar. Bu nedenle, durağanlığa eşlik eden sorunların 
hem sistemli biçimde gözden geçirilmesi hem de kökenlerinin 
aydınlatılması için, bu yaşantının diğer gelişim evreleriyle ilişkisinin 
irdelenmesi gerekmektedir. Tablo 2'de sunulan Erikson'ın aşamalı-
oluşum çizelgesi bu amaca yönelik yararlı bir araç niteliğindedir. Burada 
öncelikle, çizelgeyle ilk kez karşılaşan okuyucuları düşünerek bir kaç 
kısa açıklamada bulunmak ve konumuzla ilgili olarak çizelgede yapılan 
uyarlamaları belirtmek yerinde olacaktır. 

Çizelgenin sol alt köşesinden sağ üst küşesine doğru köşegen 
ilerleyen gözler, gelişim evrelerine özgü ruhsal toplumlar bunalımlara 
karşılık gelmektedir. Aslında çatışma içindeki olumlu ve olumsuz 
yaşantıların bu gözlerde birlikte yer alması gerekirken, burada temel 
amaç durağanlığa eşlik eden sorunların incelenmesi olduğundan 
çizelgede sadece olumsuz yaşantılara yer verilmiştir. Aynı biçimde, 
kişilik örüntülerinin gelişme sırasına karşılık gelen 1-8 sütunlarının 
altında sadece olumsuz örüntüler belirtilmiştir. Erişkinlik çağındaki 
ruhsal-toplumsal çatışmanın olumsuz yanını oluşturan durağanlık VII-
7 gözünde yer almaktadır. Bunun altındaki gözlerde belirtilen 
yaşantılar, hem durağanlığın önceki evrelerde yaşanış biçimi olarak, 
hem de o evrelerdeki olumsuzlukların erişkinlik çağına dolaysız katkısı 
olarak anlaşılmalıdır. Aynı biçimde VII-7 gözünün sağındaki gözde yer 
alan "sabırsızlık duygusu", yaşlılık çağındaki yılgınlık ve hor görmenin 
erişkinlikte nasıl bir önyaşama biçimi bulacağını göstermektedir. Burada 
sabırsızlık, yeni kuşaklara yeterince hoşgörüyle yaklaşamamak kadar, 
iyi bir ürün ortaya çıkarmak için de gereken sebatı gösterememek 
anlamında kullanılmıştır. Yedinci satırda VII-7 gözünün soluna düşen 
gözlerde ise, durağanlık içindeki erişkinin önceki evrelerin çatış-
malarına gerilemesi sonucu ortaya çıkan yaşantılar belirtilmektedir. 
Erikson kimlik bocalamasının öğelerini irdelerken, V satın ve 5 
sütunundaki gözleri doldurmuş' , ancak durağanlıkla ilgili gerileme 
ve yansıma yaşantıları üzerinde ayrıntılı biçimde durmamıştır. 
Dolayısıyla, aşamalı-oluşum çizelgesinde VH satın ve 7 sütunundaki 
gözlerin doldurulması ve aşağıda sunulan düşünceler, Erikson'ın 
gençlik çağıyla ilgili yaklaşımının erişkinlik çağına uyarlanması yönünde 
bir deneme olarak görülmelidir. 

En yakın evreden en uzak evreye doğru gidilecek olursa; genç 
erişkinlik yıllannda karşı cinsle kurulan gerçek yakınlıklar yoluyla 
kişilikte giderek yerleşmesi beklenen örüntü sevgidir. Bu evreyi 
yalnızlığına gömülmüş olarak geçiren ya da girdiği ilişkilerde bile ayrılığı 
yaşayıp sevgi dolu bir dayanışmayı beceremeyen kimselerde giderek 
dışlama örüntüsünün öne geçeceği açıktır. Bu evrede temel olarak 
üretilmesi gereken şey dayanışma ruhu olduğuna göre, durağanlığın 
genç erişkinlikte alacağı ön biçim ancak "dayanışma kısırlığı" olabilir. 
Tersinden bakıldığında da, erişkinlikte üretime yönelik ortaklıklara 
ya daişbirliğine girememe, dayanışma yetisinin zamanında sağlam 

biçimde kazanılamaması ve kazanılanın da şimdi körelmeye yüz 
tutmasına bağlıdır. Benzer biçimde, durağanlık içindeki kişilerin karşı 
cinsle "sahte yakınlıklar" kurma yönünde saplantılı bir gereksinim 
içinde olmaları, genç erişkinlikteki yakınlık arayışına gerilemeleriyle 
bağlantılıdır. 

Kimlik bunalımı evresini yaşayan ergenler ve gençlerin en çok 
uğraştıklan soru, kendi gözlerinde olduğu kadar başkalarının gözlerinde 
de ne ve kim olduklan sorusudur. Gençlerin hem güven duyabilen 
hem de güven duyulabilen bir kimse olduklanna inanabilmelerinin 
yolu, önder olarak gördükleri yaşıtlarına ya da büyüklere sadakatle 
bağlanmalanndan geçer. Kendilerine kılavuzluk edilmesini kabullene-
meyen gençler, başkalarına kılavuzluk etmeyi de öğrenemezler. 
Öyleyse gençlikte önderin otoritesine uymayı da önderlik etmeyi de 
becerememek, erişkinlikte genç kuşaklara kılavuzluk etmeyi 
becerememekle yakından bağlantılıdır. Bu anlamda otorite bocalaması, 
gençlikteki kimlik bocalamasının erişkinlik evresine dolaysız yansıması 
niteliğindedir. Keza erişkinlikteki reddedicilik, gençlik çağındaki rol 
beğenmezliği tamamlayıcı bir örüntü olarak anlaşılabilir. Eğer orta 
yaşlılıktaki üreticilik insanın toplumsal kimliğinin yeni roller ve işlevler 
içinde zenginleşmesi demekse, durağanlık da kimliğin yoksullaşması 
ve kısırlaşması demektir. Çünkü kendini gerçekleştirmenin yolu, 
ülkülerini gerçek kılmak için üretken uğraşlar vermekten geçer. Bunun 
yapılamadığı yerde, insanın yaşamına yön ve anlam veren ülkülerin 
tükenmişliği söz konusudur. Öyleyse durağan bir yetişkinin kimlik 
bunalımı evresinin çatışmalanna gerilemesinin yol açtığı yaşantı "kimlik 
kısırlığı" olarak terimleştirilebilir ve bu terim her şeyden önce, kimliğin 
önemli bir boyutunu oluşturan öz ülküsündeki kısırlaşmayı anlatır. 

Okul çağında işyapıcılık yaşantısı eşliğinde gelişen dirimsel güç 
yeterliktir. Bu evrede aşağılık duygusunun öne geçmesi ise, yeterliğin 
gelişmesini engelleyerek atalet içinde olunmasına yol açar. Bu 
bakımdan, durağanlığın her zaman bir parçasını oluşturan böşunalık 
ya da "işeyaramazlık duygusu" ve atalet, okul çağındaki aşağılık 
duygusunun uzantılan olarak görülebilir. Aynı biçimde, "çalışma felci" 
de okul dönemi çatışmalarına gerilemenin belirtisi olarak 
yorumlanabilir. İlkokul evresi ve önceki çocukluk evreleri için Tablo 
2'de belirtilen ve metinde değinilen gerileme belirtileri, Erikson'un 
gençlik çağı bağlamında tanımladığı belirtilerin genel olarak aynısıdır . 
Belirli bir çocukluk dönemine gerileme sonucu bir gençte ve bir 
erişkinde gündeme gelebilecek yaşantılar arasında kimi farklılıklar 
olacağı açıktır. Ancak bu farklılıkların terimsel bir değişikliği gerektiren 
düzeyde olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. Eğer durağan bir 
yetişkinin okul çağı çatışmalarına gerilemesi durumunda gündeme 
gelecek yaşantıyı yeni bir terimle karşılamak gerekirse, bunun için en 
uygun terim "üretim felci" olabilir. 

Oyun çağında, yani fallik dönemde girişim yaşantıları eşliğinde 
gelişmesi beklenen dirimsel güç, suçluluk duygusu yaratmayan amaçlar 
edinme ve bunlara yönelme yetişidir. Ödipal karmaşadan kaynaklanan 
suçluluk duygularının çok yoğun olması durumunda, belirli amaçlara 
ulaşmak için girişimde bulunma yetisinin ketleneceği açıktır. Bunun 
erişkinlik dönemindeki yansıması, kendini maddi ve/veya manevi 
anlamda zenginleştirmek için üretken bir role girme konusunda 
duraksama, yani "üretim ketlenmesi" olabilir. Çünkü hem kötü şeyler 
üretmiş olmanın pişmanlığından, hem de zenginleşmek için duyulan 
hırsın doğurabileceği suçluluk duygusundan kesin biçimde kaçınmanın 
yolu ancak hiç bir şey üretmemek olabilir. Durağanlıkta bir tür kendini 
cezalandırma biçimi olarak, kendini çelmeleyici ya da kısırlaşüncı bir 
"role saplanma" söz konusudur. Öyleyse erişkinlikteki "rol kısırlığı", 
ödipal suçluluk duygulanna gerilemenin belirlileri olarak anlaşılabilir. 

Anal dönemdeki küçük çocuklarda, isyankar dürtüerin kabarmasına 
ortaya çıkan inatlaşma ve kendi bildiğini okuma davranışları, kişilikte 
özerklik duygusunun yer etmesini getirirler. Büyüklerin bu dürtüsel 
davranışlara gösterdikleri tepkiler karşısında aşırı utanç duyma ise, 
çocuğu başkaları nasıl istiyorsa öyle davranmaya zorlar. Davranışlarının 
başkaları tarafından izlenmesi ve denetlenmesine izin vermeye 
zorlanmak, çocuğun içinde utancın yanısıra kuşku duygusunun da 
büyümesine ortam hazırlar. Bu çatışmadan kurtulabilmenin yolu, bir 
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yandan başkalarının zorlamalarına karşı kendi özgür seçimlerinde 
direnmeyi öğrenmekten, diğer yandan da içinden gelen dürtüsel 
isteklere direnmeyi öğrenmekten geçer. Çöçukta bu yıllarda kazanılan 
dirimsel güç yani irade gücü, işte bu iki yanlı direnişten çıkartılan bir 
örüntüdür. İrade gücünün güdük kaldığı yerde ise, çocuğun 
davranışlarına aynı anda hem zorlantı hem de dürtüselliğin egemen 
olacağı açıkür. Yetişkinlik yıllarındaki durağanlığın altında çok zaman 
şunlar yatar: İyi ya da öğünülebilecek şeyler ü re t t iğ inden / 
üretebileceğinden kuşku duyma, başkalarının alay konusu olabilecek 
şeyler ortaya çıkarmaktan ürkme, üretmek ve esirgemek için gereken 
irade gücünün kendisinde bulunduğundan emin olmama. Küçük 
çocukluktaki utanç ve kuşku duygularının uzantısı olan bu yaşantılar 
topluca "üretim kuşkusu" olarak terimleştirilebilir. Aynı biçimde, kendi 
görünümünün ve davranışlarının en ince ayrıntılarına kafa yorma, 
yani zorlantılı biçimde "kendiyle uğraşma" da anal dönemin çatış-
malarına gerileme belirtileri olarak görülmelidir. Erişkinlik evresinde 
kendiyle uğraşmanın biryanım "ürettikleriyle uğraşma" oluşturur, yani 
herhangi bir şeyi kendi bildiği ve istediği gibi mi yoksa başkalarının 
zorladığı gibi mi ürettiği sorusuyla saplantılı biçimde uğraşma. 

Yaşamın ilk evresine özgü yaşantıların yörüngesini, bebeğin 
annesiyle ilişkisinin sürekliliği ve doyum sağlayıcılığma duyduğu güven 
ile güvensizlik arasındaki çatışma oluşturur. Yaşamın bu ilk ilişkisi, 
sonraki yıllarda kurulacak ilişkilerin rengini de az çok belirler. En 
güvenli anne-bebek ilişkisinde bile zaman zaman güvensizlik anları 
yaşanır. Bunlar annenin ortalıkta olmadığı ya da olsa bile bebeğin 
gereksinimlerini karşıla(ya) madiği anlardır. Böyle zamanlarda bile 
bebeği katlanılmaz bir güvensizlik duygusuna kapılmaktan alıkoyan 
şey, ancak seven ve bakım veren annenin geri döneceği umudu olabilir. 
Öyleyse oral dönemde kazanılan temel güç olan umut, en zor ve 
güvensiz anlarda bile zamanın güzel şeyler getirebileceğine duyulan 
güvendir. Bu evrede umudun yeşerememesi durumunda, ilişkilere 
genel bir güvensizliğin sonucu olarak kişide içe dönüklüğün ortaya 

çıkması beklenir. Erişkinlik yıllarındaki durağanlığa eşlik eden "kendine 
gömülme" eğer içe dönmenin bir türü ise, yakın ve güvenilir ilişkiler 
kurma beceriksizliği de temel güvensizliğin bir yansımasıdır. Aynı 
biçimde, zamanı yaşamın bir boyutu olarak algılamada güçlük ve 
zamanın iyi şeyler getirebileceğine inançsızlık yani "zaman kargaşası", 
umudun büzülmesinin eşliğinde yaşamın en erken döneminin 
çatışmalarına gerilemenin anlatımlarıdır. Yetişkin bir insandaki zaman 
kargaşası sıklıkla "zaman öldürme" biçiminde açığa vurabilir. Aslına 
bakılırsa, bocalama içindeki gençlerin zamanı durdurmak ya da başa 
almak istemeleriyle, durağanlık içindeki erişkinlerin zaman öldürmek 
için yollar aramaları özünde aynı şeylerdir ve tıpkı "Godot'yu 
Beklerken"de anlatıldığı gibi, bazen zamanı öldürmenin en dolaysız 
ve kesin yolu düpedüz ölmekten geçiyormuş gibi görünebilir. 

Burada yeniden oyuna dönecek olursak; yukarıda sözü edilen 
yaşantıların büyük bölümünün Beckett tarafından şaşırtıcı bir içgörüyle 
oyunlaşünlmış olduğunu söyleyebiliriz. Oyundaki belki de en hayran 
olunacak yan, durağanlığı anlatmak için beklemek gibi bir mecaz 
seçmekteki yaratıcılıktır. Kuşkusuz bu oyun varoluşçu, nihilist ya da 
post-modemist akımların tiyatro sahnesine çarpıcı biçimde yansıtılması 
olarak da değerlendirilebileceği gibi, saçma tiyatro akımının başyapıtı 
olarak da nitelenebilir. Ruhbilimsel açıdan yaklaşıldığında ise, oyunun 
akında yatan yalın gerçeklik şudur: Katlanılması güç ve kısırlaştıncı bir 
ruhsaltoplumsal yaşantının üretici ve oyunlaştıncı bir törensellik içinde 
ters yüz edilmesidir. Oyunun gerek yazan, gerek sahneleyenleri, 
gerekse seyredenleri için başka nasıl bundan daha etkin, yaratıcı, 
katlanılabilir ve üstelik toplumsal yönden anlamlı biçimde yaşanabilir 
ki durağanlık? 

Erişkinlikteki Üretici Törenselliğe karşı Yetkeci Törencilik 

Durağanlığın toplumsal yaşamdaki yansımalarını ele alabilmek için, 
tartışma alanına törensellik (ritualization) ve törencilik (ritualism) 
terimlerini de sokmak gerekiyor. Erikson'ın ruhsal-toplumsal gelişim 

Tablo 2: Aşamalı-oluşum çizelgesi: Erişkinlikteki durağanlığa eşlik eden yaşantılar 

Yaşlılık 
VIII 

Erişkinlik 
VII 

Genç 
Erişkinlik 

VII 

Gençl ik 
V 

Okul 
Çağı 

IV 

Oyun 
Çağı 

I I I 

Küçük 
Çocukluk 

II 

Bebekl ik 
I 

YILGINLIK 

Zaman 
Öldürme 
(Zaman 
Kargaşası) 

Ürettikleriyle 
Uğraşma 
(Kendiyle 
Uğraşma) 

Rol Kısırlığı 
(Role 
Saplanma) 

Üretim Felci 
(Çalışma 
Felci) 

Kimlik 
Kısırlığı 

Sahte 
Yakın-
lık 

DOĞUNGANLIK Sabırsızlık 
Duygusu 

YALNIZ 
KALMA 

Dayanışma 
Eksikliği 

KİMLİK 
BOCA-
LAMASI 

Otorite 
Bocalaması 

AŞAĞILIK 
DUYGUSU 

İşe yaramazlık 
Duygusu 

SUÇLULUK Üretim 
Ketlenmesi 

UTANÇ, 
KUŞKU 

Üretim 
Kuşkusu 

GÜVEN-
SİZLİK 

Kendine 
Gömülme 

ı 
İçe 

Dönme 
Zorlantı Ketlenme 

4 
Atalet 

5 6 
Beğen- Dıjla-
bezlik yıcılık 

7 
Reddedi-

cililt 

8 
Hor 

Görme 
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kuramına sonradan kattığı bu kavramlar, bireysel ve toplumsal yaşan ülar 
arasındaki ilişkiselliği anlamak açısından önemlidir. Törensellik terimi, 
"insanlar arasında anlamlı aralıklarla ve yineleyen bağlamlarda 
gerçekleşen, biçimsel olmamakla birlikte önceden kuralları belirlenmiş 
olan etkileşimleri" anlatmak için kullanılır. Törensellikler, insan 
topluluklarının gelenekleşmiş ve merasimli bir nitelik kazanmış 
davranışlarından fazlası değilmiş gibi görünürlerse de, katılan bireylerin 
ve içinde yaşadıkları topluluğun uyumunu sürdürmeye yönelik önemli 
işlevleri vardır. Çünkü daha bebeklikten başlayarak, insanın toplumsal 
süreçlere uyum gösterecek biçimde bir gelişmesine kılavuzluk ederler. 
Dolayısıyla, her bir ruhsal-toplumsal gelişim evresinin özgün gereksi-
nimlerine uygun düşen değişik törenselliklerden söz edilebileceği 
gibi, bunlara karşılık gelen toplumsal kuramlar ve törenler olduğu da 
söylenebilir. Buna ek olarak, her temel törenselliğin bir tür törencilikle 
bağlantısı bulunur. Törenselliğin tersine törencilik, "toplumsal 
örgütlenmenin kaynaştırıcı değerini boğar biçimde kalıplaşmış yinele-
meler ve aldatıcı tavırlarla belirli tören benzeri davranış örüntüleri" 
olarak tanımlanır. 

Gelişim evrelerine karşılık gelen törensellik ve tören-cilik türleri 
Tablo 1' de özetlenmiştir. Bunların sistemli biçimde tartışılması başka 
bir yazının konusu olup, burada sadece erişkinlik çağma karşılık gelen 
törensellikten ve törencilikten söz edilecektir. Erikson yetişkin 
insanlara özgü törensellikleri anlatmak için "generative" terimini 
kullanır . Bu terim üretici ya da üretken olarak çevrilebileceği gibi, 
kuşaksal olarak da çevrilebilir. Yetişkin insanların en temel uğraşısı 
yeni kuşakların üretimi olduğuna göre, hepsi birden anlatılmak 
isteniyor olmalı. Bu temel uğraşının törensellik düzleminde yer alan 
parçasını, yeni kuşaklara törensel davranışların benimsetilmesi ve 
törenselliğin toplumsal uyuma yönelik öneminin kavratılması oluşturur. 
Öyleyse erişkinler, çocuklar ve gençlerin önünde törenselleşmiş 
davranışlar için model oluşturmak durumundadırlar. Üretici törensellik 
terimi asıl olarak, işte bu modeli oluşturmak amacıyla erişkinlerin 
gösterdiği törensel davranışları anlatır. Anne ve babalık rolünün parçası 
olan törenselliklerin yanısıra, eğitime, üretime ve sağaltıma dönük 
törensellikler de üretici törenselliğin yan biçimlerini oluşturur. 
Bunların hepsi de, aile yaşamının olduğu kadar toplumsal yaşamın da 
törenselliklerle sağlanan kendiliğinden bir uyum içinde sürmesine 
hizmet ederler. 

Öte yandan yetkeci törencilik, aile ve toplum yaşamının zorbalık 
ve kaba güçle kurulan bir düzen içinde sürdürülmesine zemin hazırlar. 
Kuşkusuz burada da törensel davranışlar ve toplumsal törenler söz 
konusudur, hatta belki de daha belirgin biçimde. Ancak törensel 
davranış kalıplarına uyumun nedeni benimsemeden çok zorlanmadır, 
törenlere kaülım gönüllü olmaktan çok zorunluluktandır. Eğer üretici 
törensellikte yeni kuşakların ruhsal-toplumsal gereksinimlerini 
gözetme ve onları hem bağımsız hem de çevreleriyle uyum içinde 
bireyler olarak yetiştirme kaygısı varsa; yetkecilikte onları belirli bir 
ailesel ya da toplumsal düzene uymaya zorlama vardır. Böylesi bir 
törenciliğin genç kuşakların gelişimleri üzerinde son derece olumsuz 
etkilerinin olacağı açıktır. 

Gerçekte bütün törencilik biçimleri arasında sıkı bir bağ 
bulunmakla birlikte, erişkinlikteki yetkecilikle gençlikteki toptancılık 
arasındaki koşutluğun irdelenmesi özellikle önemlidir. Gençlikte 
sağlıklı bir kimlik duygusunun gelişmesi, ergenlikle birlikte sarsınüya 
girmiş olan bütünlük (wholeness) yaşantısına yeniden ulaşılması 
anlamına gelir. Bu yaşantıya bir türlü ulaşamayan kimlik bocalaması 
içindeki gençlerde, katlanılmaz boyutlardaki dağınıklık ve tutarsızlık 
duygularına kaış^kestirme bir çözüm olarak toptanlık (totality) arayışları 
gündeme gelir' . Toptanlık duygusuna, öz imgeleri ve özdeşimlerin 
bir bölümünün toptan benimsenmesi, diğer bir bölümünün de toptan 
yadsınması yoluyla vanlabilir. Doğası gereği toptanlık duygusu, esneklik 

ve çok renklilikle bağdaşmaz; katilik, bağnazlık ve tek renkliliğe inançla 
bağdaşır. Toptan çözüme yönelen gençler, kendilerinin bir yanını 
kendilerine yabancı gördükleri için, bu yabancı yanı dışarıda temsil 
eden ne ve kim varsa ona da düşman kesilirler. Eğer gençlikteki 
ideolojik törenselliklerin bütünlük arayışına kılavuzluk etmek gibi bir 
işlevi varsa, toptancı törenciliklerin de toptanlık yaşantısıyla uyuşan 
ve onu destekleyen bir işlevi vardır. Bir adım ileri giderek, toptancılığın 
olduğu kadar yetkeciliğin de toplumsal düzeydeki kurumlaşmış 
görünümünün totaliter ideolojiler ve bunların kaynaklık ettiği totaliter 
rejimler olduğu söylenebilir. 

Nasıl erişkinlerin reddeciliğinde diğer evrelerden kaynaklanan 
olumsuz örüntülerin izleri bulunabilirse, erişkinliğin yetkeciliğinde 
de diğer evrelere özgü törenciliklerin izleri bulunabilir. Öyleyse sadece 
toptancılık ve yetkecilik değil, Tablo l ' in son sütununda sıralanan 
törencilik türlerinin hepsi totaliter ideolojilerin niteleyici özelliklerini 
oluşturur. Bu bakımdan törencilikler, bireylerdeki sağlıksız yaşantıların 
toplumsal düzeydeki yansımaları olmaktan öte, genç kuşakların sağlıklı 
biçimde yetişmesini engelleyen toplumsal sağlıksızlıklardır. Biri diğerini 
üretirken, diğeri de öbürünü besler. 

Toplumumuzda son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerin 
tapınmacılıktan yasacılığa, oradan da ahlakçılık, biçimcilik, toptancılık, 
seçkincilik, yetkecilik ve dogmacılığa uzanan törencilikler bağlamında 
irdelenmesi son derece aydınlatıcı olabilirdi. Daha önce bu yöndeki 
bir çalışmada, toplum olarak kimlik bunalımı yaşadığımız savından yola 
çıkılmış ve bundan kaynaklanan toptancı yönelişler tartışma konusu 
edilmiştir. Bununla yetinilmemesi gerektiği açıktır. Toplumsal yaşamda 
değişik düzlemlerde açığa vuran sağlıksızlıkların bütün törencilik 
türleriyle bağlantısının incelenmesi günümüzde belki de her 
zamankinden daha çok önem taşımaktadır. 

Yeniden Godot'yu Beklerken 'e dönerek bitirecek olursak; oyunda 
sadece durağanlığın değil, reddedicilik ve yetkeciliğin de büyük bir 
seziş ve yaratıcılıkla işlenmiş olduğunu belirtmek gerekir. Beckett, 
durağanlığı anlatmakta gösterdiği mecaz ustalığını, durağanlığın 
uzantılarını anlatırken de göstermektedir. Öyle ya, hem reddedicilik 
hem de yetkecilik, bir efendi ile kölesi arasındaki merasim dolu 
ilişkiden daha çarpıcı biçimde nerede temsil bulabilirdi? Pozzo kölesinin 
ipini çekerek "Düşün, domuz!" diye emreder. Lucky önce dansederse 
de ipi çekilince emre uyar, düşünmeye ve konuşmaya başlar. İlk anda, 
kölenin sahnedeki en okumuş ve düşünebilen kişi olduğu izlenimine 
kapılırsınız ama hemen ardından acı gerçek yüzünüze çarpar: 
Lucky'nin emirle başlayan düşünce süreci baştan sona şizofrenik 
özellikler göstermektedir. Zaten bir yetkeci törencilik bağlamında 
üretilen düşünce ne ölçüde sağlıklı olabilirdi ki? 
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