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Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir kriz dönemidir ve her kriz dönemi gibi 

sancılı, zor ve çatışmalı yaşanır.  Bu döneme en belirgin özelliğini veren ve ergenliği sıradan bir 

gelişim evresi olmaktan farklılaştıran şey, öznelliğin yeniden kazanıldığı ikincil bir ayrışma ve 

bireyleşme dönemi olmasıdır. Ergeni çocukluk döneminden çıkmaya zorlayan, her şeyden 

önce bedeninin gerçekliğidir. Erinlik başkalaşımlarının yani bedendeki fizyolojik değişimlerin 

hazırladığı ergenlik, ergeni tam da bir hazır olmayışta yakalar ve zamansallıkta bir kırılma 

yaratır. Bu kırılma, gelişim evrelerindeki kronolojik, nesnel bir zamandan çok öznelliğin 

oluşumunu ilgilendiren ve çocukluk karmaşalarının yeniden ele alınıp işlendiği mantıksal bir 

zamana gönderimde bulunur.  

Oedipus karmaşasının “büyünce” sözüyle çözümlenmesi, çocuğu henüz elde 

edemediği, yetişkinlerin erişiminde olan ve ancak büyüdüğünde elde edebileceği bir zevki 

(jouissance) yani tam oluşu beklemeye hazırlar. Bu bekleyiş, “zamanı geldiğinde” sözünün 

çocuğun düşleminde yarattığı lineer bir zaman algısı içinde kurgulanır. Oysaki hem bedendeki 

ani dönüşümler hem de yetişkinlerin de kendilerince yaşam mücadelesi veren eksikli varlıklar 

olduklarının farkına varmak, ergeni çocukluk düşleminin yerleştiği bu lineer zaman algısını 

yeniden oluşturmaya zorlar. Çocukluk inançlarının ve beklentilerinin dayandığı zeminin 

sarsılması ve eksikliğin insan oluştaki kaçınılmaz simgesel yeriyle karşılaşma, ergen için yeni ve 

benzersiz bir kayıp deneyimidir. Bununla birlikte yeni ve benzersiz oluş, kaybın ilk defa 

ergenlikte deneyimlenmesinden değil, sevilmiş ama kaybedilmiş diğer tüm çocukluk 

nesnelerinin artık simgesel bir eksiklik olarak öznellikte kaydedilmesi gerekliliğinden 



kaynaklanır. Öznelliğin çocukluk düşleminden yetişkin düşlemine geçildiği bu zamanı, 

ergenlikte normal diyebileceğimiz bir melankolişmeye neden olur ve beraberinde hüznü, 

nostaljiyi, yası, narsistik bir kırılganlığı ve içe çekilmeyi, en önemlisi de bazen eyleme geçişlere 

neden olabilen “boşluk” deneyimini getirir. Ergenlikte melankolikleşme, benliğin üstbenlik 

tarafından yıkıma uğratıldığı patolojik bir melankoliden farklı olarak, öznelliği oluşturan 

Gerçek, Simgesel ve İmgesel boyutların birbirlerine yeniden düğümlendiği psişik bir çalışmayı 

temsil eder.  

Ergenlikte yas ve melankoli  

Freud, Yas ve Melankoli’de (1915), bu ikisinin arasında hem klinik hem de kavramsal 

birtakım ayrımlar yapar ve her iki durumda da kaybedilen nesneden özgürleşen libidonun 

kaderinin ne olduğunu tartışır. Bununla birlikte bu metin aynı zamanda Freud’un nesne üzerine 

yaptığı bir çalışma olarak da okunabilir. Klinik psikanalitik çalışmanın etrafında döndüğü ve 

kendisine konu edindiği nesne, diğer bilimsel disiplinlerden farklı olarak nasıl bir nesnedir ve 

nasıl bir uygulama alanına sahiptir? Freud, bu çalışmasında hem yas hem de melankolide söz 

konusu olanın sevilen ama kaybedilmiş bir nesne olduğunu yazar. Yas durumunda karşılaşılan 

nesnenin gerçek kaybı, sevilen nesneye aktarılan libidonun nesneden çekilmek zorunda 

kalmasıyla dış dünyanın fakirleşmesine, bir diğer deyişle nesnelere aktarılan libidinal yatırım 

olmaksızın, dünyanın neyse o olarak kalmasına neden olur. Nesneden özgürleşen libidinal 

yatırım, geçici bir süreliğine de olsa söz ve beden arasındaki bağda bir kopukluk yaratır ve bu 

da beraberinde dış dünyaya yatırımın önemli ölçüde azalması, isteksizlik, sözcüklerin ve 

nesnelerin anlamlarını yitirmesi gibi bir dizi semptomatik oluşumu getirir. Istırap verici olan, 

sevme kapasitesinin kaybına ve eylemlerde engellenmişliğe yol açan yas hali, bir süre sonra 

gerçekliğin kendisini giderek hatırlatmasıyla tükenir ve özne kaybettiği nesnenin yerine yeni 



nesneler ikame eder. Böylelikle libidinal akış ruhsal gerçekliği yeniden harekete geçirir, yani 

nesnenin metonimik değişimlerine yeniden atılım kazandırır. Bir diğer deyişle nesnenin neyse 

o olan gerçeği, gerçekliğin ve geçiciliğin zamansal-mekânsal simgesel koordinatlarının 

hatırlanmasıyla yeniden imgesel bir anlam kazanır. 

Melankolideki klinik tablo ise bundan daha farklı bir yönelim izler. Melankoliye sebep 

olan kayıp, hastanın neyi kaybettiğini bilmediği bir kayıptır yani yasta olduğu gibi nesnenin 

gerçekliğini ilgilendiren gerçek kaybından farklıdır. O halde melankolide yaşanan kayıp bilinçli 

bilgiden kaçan bir kayıptır, nesnesini ise tam olarak tanımlamak mümkün değildir.  Freud, 

melankolideki bu durumun yas çalışmasının hastalarda yarattığı etkilerden farklı olarak 

bilmecemsi olduğunu yazar, zira hastaları bu denli neyin soğurduğunu görebilmek oldukça 

güçtür. Melankolide kişinin nesneden ziyade kendisine yönelttiği değersizleştirici 

yargılamalarının öne çıkışıyla, Freud söz konusu kaybın benliğe dair olduğu tespitini yapar: 

“Yasta dünya fakir ve boş hale gelmiştir, melankolide benliğin kendisi” (Freud, 1915, p.150). 

Klinik tablodaki diğer bedensel ve sosyal gerilemeler, benliğe geri çekilen libidonun sevilen ve 

terkedilen nesneyle özdeşim kurması sonucunda ortaya çıkarlar.  Benliğin üzerine düşen 

nesnenin gölgesi, benliğin kendisinin de terkedilen bir nesne olarak bir diğer instans olan 

üstbenlik tarafından yargılanmasına yol açar. Böylelikle bölünme benlik ve nesne, temsil ve 

gerçeklik arasında değil, narsistik özdeşim yoluyla dönüşen benliğin kendisinde gerçekleşir. 

Nesnenin etrafında dönen aşk ve nefret çarpışması, bu durumda benliğin kendisine taşınmış 

olur.  

Yas ve Melankoli metni aynı zamanda Freud’un bu tespitleriyle ölüm itkisi ve birincil 

narsistik süreçler arasında yaptığı bir ilişkilendirme olarak düşünülebilir. Çünkü yasta 

kaybedilen nesnenin karşısında bir tepki olarak yaşanan geçici hüzün hali, melankolide hem 



sevilen hem de nefret edilen nesnenin kaybedilememesi, başka bir deyişle yasının 

tutulamamasıyla karşımıza çıkar. Benliğin kendi üzerine bu depresif kapanışı, benliğin ortasına 

adeta kıpırtısız ve cansız bir şekilde yerleşmiş nesnenin kutsanarak, tüm psişik yatırımı kendi 

üzerine çektiği bir narsisizme gerilemeye yol açar. Benliğin üzerine düşen nesnenin gölgesi 

(Freud, 1915, p.156) nesnenin mutlakıyetinin kaybedilememesi yani nesnenin simgesel olarak 

kaybedilmiş kısmi bir nesneye dönüşememesinden ileri gelir. Nesne kaybının ruhsal 

gerçeklikte temsil edilemeyişiyle nesne, özneyi sürekli tetikte tutan bir dürtüsel uyarıcı yüküne 

dönüşür ve aşk-nefret arasındaki ilksel çatışmayı sürdürür. Geçmişin geçmiş olamadığı böylesi 

depresif bir durum için Jacques Hassoun (1995), “Cruauté mélancolique” adlı eserinde 

melankolik bir yapıdan söz eder. Söz konusu olan kaybedememiş olduğu bir nesnenin sürekli 

yasını tutan ve boşlukla radikal olarak karşılaşmış bir öznedir. Yas durumuna sebep olan 

nesnenin ölümü, melankolide sadece nesnenin değil, dünyanın kendisinin öldüğü bir boşluğun 

içinde kalma haline dönüşür. Öznenin bu boşluktan çıkabilmesi, boşluğu öznellikteki bir boşluk 

olarak simgeselleştirmesiyle mümkündür. Hassoun, klinik deneyimlerinden de yola çıkarak, bu 

melankolik yapılanmada öznenin Öteki’nin alanında tanınmadığı, dolayısıyla da Öteki’yi ilk 

nesne olarak temsil edemediği boş bir bakışla karşılaşmış olmasının altını çizer (Hassoun, 1995, 

s.57). Bu adeta öznenin boşluğa yani arzuya hiç yer bulunmayan katıksız bir boşluğun içinde 

kalmasıdır.    

Ergenlikte söz konusu olanın hem yas hem de melankoli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 

ergenlikte farklı psişik düzlemlerde deneyimlenen kayıplar hem nesnenin gerçeklikteki kaybını 

hem de içselleştirilmiş nesnelerin kaybını ilgilendirmektedir. Bununla birlikte bizim 

melankolikleşme olarak tanımladığımız, ergenlikteki depresifleşme sürecinde söz konusu olan 

Hassoun’un bahsettiği gibi öznenin varoluşunun dayandığı melankolik bir yapı değil, geçici ve 

önemli bir psişik işlemleme zamanıdır. Ergenin içinde bulunduğu artık çocuk değil henüz 



yetişkin değil zaman aralığı, yukarıda değindiğimiz üzere zamanın lineer akışındaki 

kendiliğindenliğin çatlamasına sebep olur ve ergenin çocuksul biricikliğini sarsar. Ergen bundan 

böyle çevresini algılayabilmek için kendisini merkeze koyduğu çocuksul bir algılayıştan, 

benzerlerinin bakışına ve onayına ihtiyaç duyduğu bir dolayıma geçmek durumundadır. J. M. 

Forget’nin de vurguladığı üzere, ergenin deneyimlediği en önemli değişim, var olabilmek ve 

kendisini tanıyabilmek için başkalarının aracılığına duyduğu ihtiyaçtır (Forget, 2013). Artık ve 

henüz arasında salınan ergen, ruhsallığın sonlu ve sonsuz arasındaki sınırlarında dolaştığı ve 

kendi öznel sözünü, “bana göre”lerini söylemeye hazırlandığı bir “askıda” kalıştadır. Freud’un 

Yas ve Melankoli’de betimlediği şekliyle ergeni yas çalışmasına ve nesnenin yeniden keşfine 

hazırlayan şey, zamanda hem bir duraksamaya hem de kabuk değiştirmeye dair bir atılıma ve 

kaygıya neden olan melankolikleşme dediğimiz bu boşlukla karşılaşma etkisidir.       

Ergenlik ve öznelliğin oluşumunda üç temel kayıp  

 Öznelliğin oluşumundaki bu can alıcı karşılaşma, çocukluğun sınır, dürtü ve arzuyla olan 

ilişkisini düzenleyen “büyüyünce sahip olacaksın” ödipyen sözünün boş çıktığı ve ergeni var-

oluşunun mutlak bir yalnızlığıyla, var olmanın ıstırabıyla baş başa bıraktığı temel psişik bir 

işlemdir. Lacan’la birlikte, Freud’un kastrasyon ve Oedipus karmaşasını takiben, çocuğun 

gerçeklikle olan ilişkisini sağlayan temel ruhsal işlemcinin fallus gösterini olduğunu 

söyleyebiliriz. Fallus göstereni, annenin arzusunun yerine geçen ve öznenin ruhsal gerçeklik 

olarak da adlandırabileceğimiz bir anlam dünyasına yerleşmesini sağlayan Baba-nın-Adı 

göstereninden ayrı düşünemeyeceğimiz yapısal bir yazılımdır. Lacan’ın, öznelliğin kuruluşunu 

betimlediği “R şeması”, Baba-nın-Adı’nın fallusla olan koordinasyonunu gösterir. Lacan’ın 

Nesne ilişkileri Semineri (1956-1957) boyunca geliştirdiği bu şemada görülebileceği üzere, 

imkânsız olanın düzlemindeki gerçeğin alanını kuşatan ve sınırlandıran imgesel ve simgesel 



boyutları her iki ucundan da tutan fallus göstereni ve baba metaforudur. Bu sınırlandırış 

öznenin cinsiyet ve kuşak farklılığında temsil edilebilmesine ve kendi öznel yerini 

oluşturabilmesine izin verir.  

Çocuğu içine doğduğu aile dinamiklerinde ve toplumsal bağda belirlenmiş bir yere 

adlandıran Baba, çocuğun gerçeğinin annenin düşlemindeki imgesel kurgusunu da böylelikle 

bilinçdışında fallus göstereniyle düğümlemiş olur. Aslında fallus, annenin arzusunun nedenini 

anlamak için çocuk tarafından Babaya yapılan bir atıftır. Gerçeklikte babanın sahip olmadığı ve 

ancak eksikliği gösterebilen bu gösteren, çocuğun annenin imgesel fallus talebini karşılamanın 

yarattığı kaygıyla başa çıkmak için bulduğu bir çözümdür. Baba-nın-Adı göstereni, ancak bir 

olmayışı gösteren ve herhangi bir anlama işaret etmeyen fallus simgesini bilinçdışındaki bir 

delik, boşluk olarak sınırlandırır ve çocuğu annenin arzusunda “olmayana” yani “hiçe” 

eşleşmekten kurtararak simgesel bir var-oluşta konumlar. Kendisi bir anlama işaret etmeyen 

fallus göstereni, bununla birlikte cinselliğin ve düşüncenin tüm alanını kuşatan ve düzenleyen 

temel yapı taşıdır. Öyle ki bu gösteren tarafından düzenlenmeyen bileşenler bütününün 

dışında kalan, yani kastrasyon yasası tarafından belirlenmeyen her şey, özne için düşünülemez 

olarak kalır. O halde fallus ve Baba metaforu arasındaki koordinasyon, sözü ve bedeni birbirine 

tutturarak, yani bedenden kaynağını alan dürtüyü sözcüklerle bağlayarak, her ikisinin 

arasındaki kendiliğindenliği sağlar. Böylelikle özne, fallusun babaya atfedilen keşfiyle birlikte, 



sahip olduğu bedenin içine cinselleşmiş bir özne olarak yerleşebilir. Bu da varoluşun ilk 

yılarında ancak annenin kastrasyon kaygısının içinde kendisine yer bulan çocuğun bedeninin –

annenin söylemi ve babada neyi arzuladığını işaret etmesi sayesinde- babanın fallik güçle 

donatılmış gösterenlerine bağlanmasıyla oluşabilir.  

Ergenlikte kaybedilen, tam da babaya atfedilen ve bir gün sahip olunması düşlenen bu 

fallik yanılsamadır. Çocuğun konuşan bir varlık olabilmesi ve cinsel bir kimlik kazanabilmesi için 

önüne henüz sahip olamadığı bu fallik ideali yansıtması gerekir. Ebeveynlerin de çocuk 

tarafından atfedilen bu “ideal” yetişkin konumunu üstlenebilmeleri, özdeşimler açısından 

önemlidir. Ergenliğe geçişle birlikte bu “ideal” konum sarsılır, zira ergen adeta gerçekliğin 

gölgede kalmış diğer kısmıyla karşılaşır: Fallus, büyüyünce elde edebileceğimiz ve herhangi 

birinin kendi adına sahip olabileceği ya da verebileceği bir şey değil, sadece eksikliğin 

gösterenidir. Bu fallik niteliğin, mutlak doyuma ulaşmanın hayalini kuran çocuk, ergenliğinde 

varlığın boşluğuyla tanışır. Ergeni çocukluğundan bu yana imgeleminde büyüleyen ve 

cezbeden her şey, birbiri ardına gerçekliğin matlığına indirgenmiş olarak belirir. Işıltısız, kuru, 

donuk, cazibesini yitirmiş… Nesnenin üzerindeki fallik örtünün kalkması, yas durumunda 

betimlediğimiz gibi geçici olarak söz ve beden arasındaki bağlantının gevşemesine neden olur. 

Çünkü bu bağlantıyı sağlayan ve çocuğun ruhsallığının farklı boyutlarını birbirine düğümleyen 

fallus ve Baba-nın Adı göstereni, geçici bir süreliğine de olsa ruhsallıktaki geçerliliğini ve işlevini 

yitirmiştir. J. J. Rassial, bunu ergenlikte Baba-nın-Adı göstereninin arızalanması olarak 

adlandırır (Rassial, 1996). Fallik güçle donanmış babanın “sadece bir erkek”, anneninse “aynı 

zamanda da bir kadın” olduğunun keşfi, ebeveynlerle kurulan çocukluk özdeşimlerinin 

çözülmesinin ve bu fallik yanılsamanın dağılmasının ergenlikteki önemli etkileridir.  



Varlığın boşluğunun üzerine kapanmış fallik örtülerin açılması, ergenlikte yaşanan üç 

temel kayıptan biridir ve imgesel düzlemdeki tamamlanmışlık düşleminde bir delik açar. 

Ödipyen sözün çocuksul inanç ve beklentilerini belirleyen imgesel fallus tasarımının yerini 

simgesel fallusa bırakması, ergenin bu kaybı deneyimleyenin sadece kendisi olmadığı, bilakis 

tüm insanlığın tabii olduğu bir kastrasyon yasası olduğunu kabul etmesine denk düşer. Yas 

çalışması klinik olarak kaybın bu simgesel tanınışıyla mümkün hale gelir ve sonlanır. Ama 

karşılaşma yani gerçeğin travmatik etkisi ve bunun bilincine varılması arasında geçen zaman 

kaygının belirdiği bir şüphe ve bilinmeyeni evcilleştirme zamanıdır.   

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi, kayıp deneyimi ilk defa ergenlikte yaşantılanan bir 

deneyim değildir. Bununla birlikte çocuğun eksikli olduğu fallustan zevklenen ebeveynleri 

karşısında hissettiği eksiklik, büyüyünce sahip olunması beklenen ideal doyum nesnesinin 

eksikliğidir. Ergenliğe gelindiğinde ve çocukluk beklentisi boş çıktığında, bu eksiklik bir gün 

gerçeklikte elde edilebilecek bir nesnenin eksikliği olarak değil, eksiklik olarak eksiklik şeklinde 

kendisini dayatır. Söz konusu olan konuşan varlığın indirgenemez yalnızlığını barındıran dipsiz 

bir boşluk bir deneyimidir. Bu baş döndürücü deneyim, ergeni var olmanın o zamana değin 

varsayılan yerleşik anlamlarını neredeyse yitirdiği bir bozguna uğratır. Zira fallik gösterenin 

belirlediği sınırlara olan itimatın bu göstereni diğer bir ucundan tutan Baba-nın-Adı gösterenin 

arızalanması sonucunda anlamsızlaşması, ergeni hem sonlunun ötesinde bulunanla hem de 

kaçınılmaz bir sonun ta kendisiyle karşılaştırır. Ölüm gerçeği, tıpkı yaşam, cinsiyet, cinsellik gibi 

varoluşun özne tarafından tam olarak tanımlanması mümkün olmayan ve psikanalitik olarak 

belirlenmiş bir temelden, özden itibaren açıklanamayan bilmecelerinden bir tanesidir. Yaşamı 

böylesi indirgenemez bir gerçeğin karşısında neyin anlamlı ve yaşanılmaya değer kıldığı, 

ergenin hem eylemlerindeki sınır aşımlarında hem de sınırların yeniden inşasında kaçınılmaz 

olarak içine düştüğü temel sorulardandır. Lacan’ın “babadan yararlanmak suretiyle babayı es 



geçebiliriz” (Lacan, 1975-1976) cümlesini ergenlik bağlamında düşündüğümüzde, Ötekinin 

öznellikteki ve toplumsal bağdaki simgesel değerini oluşturabilmenin tam da ergenliğin 

sonlanmasındaki bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. Nietsche’nin “Tanrı öldü” ilanı ya da 

Karamazov Kardeşler’in “Tanrı yoksa her şey mübahtır” kilit cümlesi, yine Tolstoy’ın Ivan 

Ilitch’in Ölümü’nde tasvir ettiği terk edilmişlik ve onarılamaz ıstırap hali tam da birçok ergenin 

kendisine şiar edindiği aforizmaları ya da adaletsizlik, hiçlik, terk edilmişlik duygularının 

yarattığı isyanı temsil etmiyor mu? Öteki’deki eksikliğin göstereniyle S(A) karşılaşmak olarak 

tanımlayabileceğimiz ergenlikteki bu diğer kayıp deneyimi, kimi ergenin “varım ama yokum” 

ya da “sanki her şey pamuk ipliğine bağlı” ifadeleriyle dillendirdiği bir melankolikleşmeye işaret 

eder. Tüm güçlü bir Öteki’nin düşüşü ve yaşam arzusunu sürdürebilmek için bundan böyle 

Öteki’yi öznelliğin ve toplumsal bağın güvencesini sağlayan simgesel bir yerde tanıyabilme 

zorunluluğu, Babadan bir gösteren olarak yararlanmak şartıyla, Babanın imgesel gücünden 

vazgeçildiği yeni bir öznel dönemecin habercisidir. 

“Önceleri annemle yürürken birden içimi bir sıkıntı kaplıyordu. İlla özel bir şey olmasına gerek 

yoktu. En fazla ne olabilirdi diye düşünüyordum, intihar ederim. Sanki ölümü bir kurtuluş olarak 

düşünüyordum. Ve bundan tuhaf bir haz duyuyordum. İnternetten yabancı ülkelerdeki intihar şekillerini 

araştırıyordum, bunu yapmak hoşuma gidiyordu. Şimdiyse ölümden korkuyorum. ”        

Bu ifadeler yirmili yaşlarında yaşamdan keyif alamama, eve kapanma hem kendi hem 

de karşı cinsleriyle ilişki kuramama gibi depresif semptomlarla terapiye başlayan bir genç kızın, 

ölüm döşeğinde olan yakın bir akrabasını ziyaret etmesinin ardından terapi süreci boyunca kat 

ettiği yolu açıklarken kurduğu cümlelerdir. Her ne kadar ilk defa ölüm gerçekliğinin bu kadar 

yakınında olmak bu genç kızı sarsmış olsa da depresyonu çok daha öncelerine uzanan derin bir 

içsel sarsıntıya dayanıyordu. Sıkıntılı ve zorlu bir lise döneminden sonra her şeyin bambaşka 

olacağını düşünerek geldiği yeni şehir ve üniversite yaşantısında zorluklarının sürdüğünü 



görmek, onu geleceğe dair vaatkar herhangi bir sözün ve bunun güvencesi olabilecek bir 

yetişkinin acımasızca beyhude olduğu bir terk edilmişliğe sürüklemişti. Bu tıpkı ölümün de 

acımasızca boş oluşu gibiydi. En fazla ne olabilirdi? Aynı zamanda büyüleyici de olabilen bu 

boşluk, kimi ergende ölüm fikrinin kendisinin bir tutkuya dönüşebildiği eyleme geçişlere, 

ekstrem sporlara, madde kullanımına sebep olsa da kimilerini de varlığın sadece kendisine 

indirgendiği melankolik bir depresyon haline sürükler. Ölümün gerçekliğiyle karşılaşmak uzun 

zamandır yası tutulamayan içsel nesnelerin kaybını dillendirmeyi de kolaylaştırır. Bu en 

temelde bir ergen için Öteki’deki eksikliğin göstereniyle S(A) karşılaşmak, yani her koşulda 

hakikatin güvencesi olan bir yetişkinin bulunmayışı gerçekliğini kabullenmektir. Zaten eksikli 

olan ama bir çocuğun imgeleminde “sahip olan” olarak idealize edilen Ötekinin, ergenlikte 

eksikli olarak belirmesi, çocukluktaki Ötekinin cismanileştirdiği bir tam oluşu da boşa çıkarır. 

Bu aynı zamanda ergene “Öteki kimdir?” sorusunu yeniden sordurtan bir deneyimdir ve 

yaşadığı kayıplardan itibaren ergenin bu soruya bulduğu cevaplar öznelliğini yeniden 

konumlayacaktır.  

Eksiklik olarak eksiklik, Lacan’ın deyimiyle Öteki’nin Öteki’sinin bulunmayışı (Lacan, 

1968-1969), mutlak bir hakikate erişmenin gerçeklikteki imkânsızlığını işaret eder. Boşluğun 

bu sarsıcı etkisini, topolojik olarak simgeselde açılan bir delik olarak temsil edebiliriz. Kelimeler 

artık anlamsızdır, çünkü herhangi bir şeyin gerçeğini ifade etmekte yetersizdirler. Ölüm, bir 

kelime olarak en fazla ne olabilir? Kelimelerin sadece bir temsil olabileceği ve gerçeğin 

kendisini hiçbir zaman tam olarak tanımlamaya yetememeleri, ergeni hem kelimeleri 

kendisine göre eğip büktüğü bir jargon kullanımına, hem de şiir, edebiyat ve felsefeye duyduğu 

merakla yeni metaforlar bulmaya iter. Hakikat arayışının vazgeçilmez eşlikçisi olan kelimeler, 



yazılmamaya devam eden bir hakikatin1 (Lacan, 1972-1973) – Aşk, Kadın, Tanrı, Yaşam, Ölüm?- 

yazılamayışının bıraktığı izler olabilirler ancak.  Ve yine ergenlik çalışmasında olan, genç 

kızlığının bir döneminde kendisini giderek kaybolduğu, hatta fiziksel olarak da “eridiği” mistik 

uğraşların içinde bulan bir diğer danışanın söylediği gibi, “beni aşan bir gerçeğin içimde 

bulunuşunu inkâr edemem, onu sadece sarıp sarmalayabilirim”. Sarıp sarmalamak, simgeselin 

de sınırlarını aşan ve anlam dışı olan gerçeği yine simgesel olanla kuşatmaya ve yeniden 

sınırlandırmaya çabalamaktır. Öteki’den Ötekilere, Baba-nın-Adı’ndan Baba-nın-Adları’na 

geçiş, çocukluk semptomunun dayandığı ebeveynlere dair bütüncül Öteki’nin zaten bölünmüş 

olduğunun keşfiyle, Gerçek, Simgesel ve İmgesel düzlemleri birbirine yeniden düğümleyen 

özdeşimler kurabilmektir. Bu bağlamda Sinthome, Lacan’ın Seminer’inde semptom’dan farklı 

olarak bu üç düzlemi birbirine bağlayan ve simgesel bir adlandırma işlevi gören dördüncü bir 

halka olarak ele alınmıştır (Lacan, 1975-1976). Her öznenin Öteki’deki eksikliğin göstereniyle 

karşılaştıktan itibaren kendi hüneriyle (savoir faire) oluşturduğu bu alan, aynı zamanda 

yetişkinliğe geçişteki bir ergenlik üretimidir de.  

Öteki kimdir sorusu, ergeni bir başka kayıpla daha karşılaştırır. Bu kayıp da diğer 

kayıplar gibi hem gerçekliği hem de içsel nesneleri ilgilendirir. Öteki, ister hayal kırıklığına 

uğratan eksikli bir varlık, ister her şeye rağmen yıkılmaz bir kurtarıcı olarak algılansın, aslında 

bir yabancıdır. Yabancı olan da hem erkek hem de kadın için her zaman kadınsıdır, çünkü 

öngörülebilir normların dışında kalan bir bilinmezi barındırır. Freud’un kastrasyon kuramındaki 

kastre edilmiş kadın imgesini ya da penisneid’ı (Freud, 1923/1925) her iki cinsiyet için de bu 

temel boşluğu ve yarattığı kaygıyı kapatmaya gelen fanteziler olarak anlayabiliriz. Varlığın bu 

boşluğu üzerine gerilmiş çocukluk fantezinin sarsılması, ergeni kendinde Öteki olanla yani o 

                                                           
1 “Ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire”. 



zamana değin fallik mantığın cinsiyet farklılığının dışında ve bilinmez kalmış olanla karşılaştırır. 

Konuşan varlığın dile girişinden itibaren temsil edilemez olarak kalan ve ruhsallıktan dışlanan 

kadınsı, ergenlikte fallik olanın berisinde ve ötesinde olan olarak geri döner. Fallik olanın 

berisinde ve ötesinde olan, fallus gösterenin çizdiği sınırların yani her türlü 

simgeselleştirmenin dışında kalandır. Ruhsallığın bu kısmının, büyüleyici olduğu kadar kaygı 

uyandırıcı olmasının sebebi tam da taşları yerinden eden, kontrolü sarsan, rahatsız eden, 

anlam dışı bir boşluğun varlığını hatırlatıyor olmasıdır. Gerçekten de ergenlik, sınırların ötesine 

açılma deneyimlerinin ideal bir kendilik hali gibi deneyimlenmesinden çok, insanın kendindeki 

mahremle karşılaştığı bir melankolikleşmedir. Bu da gerçekte açılan deliktir: Sonsuzluğa ve 

kusursuzluğa meyleden ufkun sonunda varlığın yıkımına yol açacak bir zevki barındırması. 

Freud’un “On transience” metni (Freud, 1915), sonsuzluğun ancak geçici olan sonluların 

birbirine eklemlenmesinden oluştuğu fikrini esinler. Üstelik tam da 1. Dünya Savaşı’nın geçtiği 

umutsuz ve yıkıcı yıllarda. Yıllar geçer, mevsimler döner, bedenler değişir, bir zaman zevk 

aldığımız şeyler un ufak olur, güzellikler istila edilir ama tüm bunlar yine de geçici olanın bizde 

bıraktığı hazzı değersizleştirmez. Freud’un geçiciliğe yaptığı vurgu, ne her şeyin hiçbir ağırlık 

noktası olmadan havada uçuşması, ne de insanı yaşadıklarından keyif alamamaya iten bir 

çilekeşlik durumuyla ilintilidir. Geçici olan, sona ermiş ya da yıkılmış olanı her türlü kayba ya 

da eksikliğe rağmen yeniden ve her seferinde farklı bir yerden inşa etmeye dair bir umut taşır. 

Bu anlamda ne kayıp ne de kazanç nihaidir. Her ikisi de birbirini içerir ve kaçınılmaz olarak 

birbirini doğurur. Belki de bu metin Freud’un bir ergenin sorduğu “en fazla ne olabilir?” 

sorusuna verdiği bir cevap olabilirdi. O halde gerçekte açılan delik, varlığın yabancı kalan temel 

boşluğunu sadece kaygı dolu ya da büyülü bir biçimde yaşamanın dışında başka bir olanak daha 

sunar: Öngörülemez yeni bir alana ayak basmanın olanağını.  



Yabancı olan arzudur. Ergen, kız ya da erkek olsun bedenin gerçeğinin kendisini olanca 

gücüyle dayatmasıyla arzunun tarif edilemez bir boşluğun etrafında dolandığını deneyimler. 

Çünkü bedenin gerçeği, ergenin takip etmekte zorlandığı tüm değişimleriyle ve alacaklı olduğu 

bir zevki hatırlatışıyla ne sadece biyolojik bir kendilik ne de sadece normatif kültürel bir oluşum 

olmadığı gerçeğini duyurur. Hangi cinsiyetten olursa olsun bir bedene sahip olmak, 

sterotiplerin, belirlenmiş rollerin ve yasaların ötesinde her öznenin kendi tekilliğinde 

yalpalayarak, deneyip yanılarak ilerlediği, önceden belirlenmiş bir rehberin olmadığı bir 

bulmacanın içinde olmaktır.  Kendi bedeni tarafından şaşırtıldığı kadar aşıldığı bir fırtınanın 

içine düşen ergen, aynı zamanda öngörülemez ve tanımlanamaz olan bu gerçek sayesinde 

çocukluk bedeninin kabuğundan çıkıp, dönüşen bedeninin kendisini açımlamasına izin 

verebilir. Kadınsı, böylelikle olmayan cinsel ilişkinin hem motoru hem de koşulu olacaktır. 

Kadın ve erkeğin birbirini tamamlamasının imkânsızlığı ve kendindeki Öteki cinsiyeti (Other 

sex) tanımak (reconnaissance), Lacan’ı beden ve Ötekiyle kurulan ilişkide “jouissance 

feminine” adını verdiği başka bir zevkten (enjoyment) bahsetmeye yöneltmiştir (J. Lacan, 

1972-1973).          

Bedenle ve cinsellikle kastrasyondan ve ilişkili olduğu fallik mantıktan farklı bir şekilde 

karşılaşabilmek, Serge Lesourd’un Lacan’ın kuramına dayanarak “kadınsının keşfi” olarak 

adlandırdığı öznelliğin yapılandırıcı bir keşfidir (S. Lesourd, 1994). Öznenin Gerçek, İmgesel ve 

Simgesel düzlemlerde deneyimlediği bu üç temel kayıp, aynı zamanda ergenlik işleminin 

yukarıda bahsettiğimiz üç önemli ayağını oluşturur: Fallusun farklılığın ve eksikliğin göstereni 

olarak simgeselleştirilmesi yani tamamlanmış olmanın imgesel eksikliği; Öteki’nin söyleminin 

tam olmayışı, yani ergenin arayışında olduğu varoluşsal hakikatin dildeki simgesel eksikliği ve 

son olarak da ruhsallıktan dışlanan arkaik zevkin bedenin gerçeğinde söylenilemez olarak 

belirişi ve zaten kaybedilmiş olarak geri dönüşü.  
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