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Aylık Bilgi BülteniAylık Bilgi Bülteni  

Günce’L Bülten bu ayki sayısında ergenlik üzerine bir yazıyla karşınızda.  Sevgili Ahmet Keskinler’in kale-Günce’L Bülten bu ayki sayısında ergenlik üzerine bir yazıyla karşınızda.  Sevgili Ahmet Keskinler’in kale-

minden keyifle okumanız dileğiyle….minden keyifle okumanız dileğiyle….  

“Çalışkan ergen” aynı zamanda tembel bir ergendir!“Çalışkan ergen” aynı zamanda tembel bir ergendir!  

“Çalışkan ergen”in içinde bulunduğu koşullar “ayrılma”, “kendini 

kontrol etme”, “düşünmekten haz alma”, “henüz bilmemeyi kabullen-

meyi gerektirir. Ama “çalışkan ergen”de, doğrudan ergenlik sürecine bağlı 

bir özellik daha vardır, o da kendi için çalışmaya yönelmesidir. O bedenini 

olduğu gibi çalışmasını da yavaş yavaş ele geçirmek zorundadır. Kendi ya-

şamını oluşturan ve dolayısıyla bir ayrılma sürecine, bir yalnızlık deneyi-

mine bağlı olan bir çalışmanın getirilerini, götürülerini kendine mal etmek 

zorundadır. Çalışmayla tembellik arasında temel bir ortak nokta ortaya 

çıkıyor: İyi çalışmak için olduğu gibi, iyi tembellik etmek için de yalnız 

olmak, içine gömülmeden yalnızlıkta olmak gerekir. 

Kimi ergenler ergenlik hiçbir şey değiştirmemişçesine çalışmayla aralarındaki uysal ilişkiyi uzun zaman sürdü-

rürler; kimileriyse ergenliğin sorunlarını gerçekten ivedilikle yaşamaları gerektiğinden başka bir şeye ayıracak zaman-

ları kalmamışçasına okul için çalışmayı birden bırakırlar; çoğunluk ise iki uç arasında, yüceltmeyle dürtülerin doğrudan 

gerçekleştirilmesi arasında orta yollar bulur. 

 

Bence, Orhan Pamuk’un Yeni Hayat’ının anlatıcı kahramanı Osman’ın izlediği yolu bir ergenlik süreci eğretile-

mesi olarak okuyabiliriz. Kitapta, çok güzel bir anlatımla, anne babayla ayrılma, aşkın ve ölümün keşfi, hem içsel, 

hem uzamsal bir yolculuk boyunca kendinin sınanması ve kendi deneyimi, yeni düşünme yetenekleri karşısındaki 

şaşkınlık anlatılır. Osman yaşamın bilmecelerini çözmeyi vaat eden bir kitabı okumasıyla ve aynı süreçte tanıştığı Ca-

nan’a olan aşkıyla yaşamının altüst oluşuna ve aydınlanışına tanık olur. “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım 

değişti. Daha ilk sayfalarındayken bile, kitabın gücünü öyle bir hissettim ki içimde, oturduğum masadan ve sandalye-

den gövdemin kopup uzaklaştığını sandım. Ama gövdemin benden kopup uzaklaştığını sanmama rağmen, sanki bütün 

varlığım ve her şeyimle her zamankinden daha çok sandalyede ve masanın başındaydım ve kitap bütün etkisini yalnız 

ruhumda değil beni ben yapan her şeyde gösteriyordu. Öyle güçlü bir etkiydi ki bu, okuduğum kitabın sayfalarından 

yüzüme ışık fışkırıyor sandım: Aynı anda hem bütün aklımı körleştiren hem de onu pırıl pırıl parlatan bir ışık. Bu ışık-

la kendimi yeniden yapacağımı düşündüm, bu ışıkla yoldan çıkacağımı sezdim, bu ışıkta daha sonra tanıyacağım, ya-

kınlaşacağım bir hayatın gölgelerini hissettim.” Bunlar kitabın ilk satırlarıdır. Biraz daha ötede: “Benim düşündükleri-

mi, benden önce biri düşünüp yazdığı için böyleydi bu”. Yaşamın vaadi ve ergenlikte kendiyle tanışma daha nasıl 

anlatılabilir ki? Bundan “eski hayat”ın, kendisine birden bayağıymış, söylediği gibi “üzerinde durulmaya değmez ay-

rıntılar”mış gibi görünen çocukluğun karşıtı “bu yeni hayat”ın uzun arayışının öyküsü çıkacaktır.  
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Ergenlerde görülen bu başkaldırı ve kışkırtıcı tavır çoğunlukla başarıya ulaşacak bir uzaklaşma girişimine denk 

düşer. Bu tavır değişikliği disiplinsizliğin ve öğretmenlere, hatta okul kurumuna etkin biçimde karşı çıkışın baş göster-

diği okulda sıklıkla gözlemlenir. Çalışma yatırımının geri çekilmesine değil, onu aktarmak üzere temsil eden kişiler-

den uzaklaşmaya karşılık gelir. Bu uzaklaşmayı çoğunlukla karşıtı, yani kimi zaman gelecek için belirleyici olabilen 

bazı öğretmenlere duyulan hayranlık ve minnet yumuşatır. Çünkü insanın geleceği o yaşlarda belirlenir. Annesi oku-

ma yazma bilmeyen Camus’nün Nobel Ödülü’nü aldığında otuz yıl önce çalışma zevkini ona tattırmış ve öğrenimini 

sürdürmesini sağlamış öğretmeni Mr Germain’i saygıyla anması geliyor aklıma.  

Öte yandan, ruhsal düzlemde ergen için gerekli olan bu kaçış önlenemez bir yalnızlık duygusunun ortaya çık-

masına neden olur. Ergende gerekli bir “depresif hal”  ya da “hüzün” vardır, bu patolojik bir depresyon durumu değil, 

çocukluktaki anne baba imgelerinden ayrılmaya yönelik yeni bir çabanın belirtisidir; oysa anne babanın gücünün her 

şeye yeteceğine inanan çocuk sırtını o imgelere dayar. Ergenlikte, çocukluktaki anne baba imgelerinin zorunlu olarak 

ideal olmaktan çıkarılması narsisizmi, güvenlik duygusunu ve kimlik temellerini sarsar. Ergenlik süreci gerçek bir yas 

uğraşı içerir, bu da hem çocukluktaki zarar görmezlik duygusunun, hem de ergenin ikinci ve son kez vazgeçmek zo-

runda kaldığı Oedipusçu düşlemlerin yasıdır. Üstüne üstlük, bu aynı zamanda artık “daha sonra, büyüyünce” sözle-

riyle avunamayan, kaçınılmaz düş kırıklıklarının (aşkta, okulda, sporda vb.) zamanıdır. Kayıpsız, vazgeçişsiz, üzüntüsüz 

ergenlik olmaz. Bu süreçle ilgili gözümüzün önüne getirebileceğimiz görüntü kanepede bitkin bitkin oturup, hiçbir şey 

yapmak istemeyen ve özellikle ailesiyle zaman geçirmek istemeyen ergenin görüntüsüdür. 

 

Bu durumda, daha önceki biçimlerin tersine, gizli bir tehlike değil de olağan ergenlik sürecinin göstergelerin-

den biri olan yeni bir “tembellik” biçimini görebiliriz. Bu tembellik, ergenin belli bir üzüntüye katlanma yeteneğini 

sınayan gerekli vazgeçişlere bağlıdır (Melanie Klein’ın kullandığı anlamda depresif konumun yeniden canlanması). 

Ruhsal düzlemde ise, işleyen özerkleşme ve öznelleştirme çalışmasına karşılık gelir. Bunun tersine, ergen bu üzüntü-

ye, bu olmazsa olmaz tembelliğe katlanamadığında davranış patolojileri olarak adlandırılan durumlar ortaya çıkar: 

intihar girişimleri, yeme bozuklukları, suça eğilim, uyuşturucu madde kullanımı. Bu patolojilerde, eyleme geçiş üzüntü 

duygusuna, kimlik ve narsisizmi aşırı tehdit eden üzüntüye kısa devre yaptırmıştır. 

 

Ama ergenlik yalnızca kayıplardan oluşmaz! O aynı zamanda gerçekleştirmelerin ve projelerin sürecidir. As-

lında, gizil dönem çocuğun beklemesini ve dürtülerin doğrudan doyumunu ertelemesini gerektirirken, ergenlik hare-

kete geçmenin sürecidir. Bu bakımdan kendiliğin daha önce hiç olmadığı gibi sınanmasını gerektirir. Çocuğun “sanki” 

olduğu noktada, ergen içerdiği tüm riskler, aynı zamanda yararlarla birlikte “gerçekten” olmalıdır. Bir şeyler yapma, 

kendi başına, kendi için yapmanın hazzının keşfedilmesi olmadan ergenlik olmaz. Kuşaksal kimlik o süreçte derin-

den sarsılır. Çocukluktaki kimlik “henüz yapamayanlar”a aidiyet olarak tanımlanabilecekken, ergenliğin kuşaksal kimli-

ği bu eylemle tanımlanır: Söz konusu olan “kuşak oluşturmak”tır , demek ki arzuların gerçekleştirilmesini gerçekliğe 

taşımak ve bu gerçekleştirmeleri kendi benzerleriyle (anne babasının kuşağıyla değil) paylaşmak. Her dönemde, her 

kültürde ergenlerle yetişkinleri ayrı kılan özel simgesel işaretler olur (müzik, giysiler vb.). Bu simgesel farklar bedenle-

rin artık aynı olması ölçüsünde önem kazanır. Bizim kültürlerimizde, ergenler kendi kurallarını yaratır, kendi yollarını 

çizer, ilerledikçe kendilerini keşfederler. 

 

Bu yazıyı kısa bir tembellik övgüsüyle bitireceğim. Aslında, çocuktaki farklı tembellik biçimleri, üstünde çalışıl-

ması gereken güçlükler olarak, olumsuz anlamda tanımlanır. Bunalıma, kuralları çiğnemeye ve dışlanmaya gönderme 

yapar. Yalnızca işleyen yas sürecine bağlı “ergen tembelliği” ruhsal yaşamda yapıcı bir yer ediniyor gibidir.  

 

 

 

Kaynak: 

Emmanuelle CAULE   8. Okul Ve Psikanaliz Sempozyumu “Sevmek, çalışmak…ve tembellik etmek mi?”  
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Yazar: Talat Parman 
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık 
 
 
 
*Ergenliğimizin yüzleriyle ise erişkin yaşamın kriz dönemlerinin en beklenme-
dik anlarında yüzleşebiliyoruz ancak. Analiz uğraşı bunu kolaylaştırıyor şüp-
hesiz veya kimi kez yaşamın tatlı ya da tatsız sürprizleri. Fotoğraf 
albümlerimizde bu yüzlerimizin izlerini arayalım, çok şey bulacağımıza kuşku 
yok. Ben ise bir ergen klinisyeni olarak başka bir yol seçtim ve ergenliğimin 
yüzlerini ergenlerin yüzlerinde aramayı yeğledim. Çünkü "geçmiş geçti, gele-
cek henüz burada değil, burada olan şimdi" ve ben şimdiyi merak ediyorum.  
 
 
 
* Kitabın tanıtım yazısından alınmıştır. 
 

 
 
Yazar: Talat Parman 
Yayınevi:Bağlam Yayıncılık 
 
*Ergenlik her şeyden önce kendini sorgulamak demektir. Temel bedensel ve 
ruhsal dönüşümlerin gerçekleştiği dönem olarak, yaşamın daha sonrasını 
etkileyen önemli bir izler bırakır. Bu izler, erişkin yaşamın kendini sorgulama-
larında üzerinde tekrar tekrar durulan, yorumlanan, yeniden anlamlandırılan 
kimlik göndermelerini oluştururlar. İşte bu yüzden, bir erişkinin analizine er-
genliğinde bıraktığı yerden başladığı söylenir. Öyleyse ergenliğe zaman za-
man ve özellikle kriz dönemlerinde geri dönmek kaçınılmazdır.Oysa bazıları 
ergenliklerinden kopamazlar ve iflah olmaz ergenler olarak yaşamlarını sür-
dürürler. Kimileri ise farklı yollar seçer, ergenlik üzerine kitap yazmayı yeğler-
ler. Tıpkı okul yaşamından kopamayanların okula öğretmen olarak geri dön-
meleri gibi! 
 
*Kitabın tanıtım yazısından alınmıştır. 
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                 GünceL’in Önerdikleri   


