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Öz
Bu makale, Sema Kaygusuz’un 2000 yılında yayımlanan Sandık Lekesi kitabın-
daki “Engereğin Oğlu” öyküsünü, Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinin te-
mel taşlarından olan “Oidipus karmaşası” kavramına dayanarak çözümlemeyi 
amaçlıyor. İsmini Oidipus miti ve Yunan tragedyasının en belirgin örneklerin-
den sayılabilecek Sophokles’in Kral Oidipus metninden alan bu teoriye göre, 
erkek çocuk ve baba arasında mitolojik çağlardan beri süregelen çekişmenin 
temelinde, erkek çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren annesiyle kurduğu 
cinsel bağ vardır; ancak anne ile oğulun bu ilişkisine engel olarak arada bir baba 
figürü durur.  Çocuk böylelikle, aynı zamanda hayranlık da duyduğu babasını 
rakip gördüğü için, ona karşı içsel bir nefret beslemeye başlar. Bu “çift değer-
lilik” babanın ortadan kaldırılma isteği ve girişimine kadar varsa da, anneye 
karşı hissedilenlerin ve baba nefretinin yine baba tarafından cezalandırılma 
ihtimali, çocuğun farklı savunma mekanizmaları geliştirmesine neden olur. Sa-
vunma çeşitlerinin en çok kullanılanlarından biri ise, babayla özdeşleşmedir. 
Kaygusuz’un öyküsünde, beş yaşındaki Âzem’in, yanına ve önündeki yoğurda 
yaklaşan bir engerek yılanını onunla oyun oynamak isterken boğarak öldürmesi 
anlatılır. Oidipus karmaşası teorisi bu anlamda, öykü karakterlerinin kimlik ve 
davranışlarını çözümlemede önemli bir işlev edinir. Sema Kaygusuz’un çeşitli 
metafor ve metonimilerle ördüğü kısa anlatısına, bu teori çerçevesi içinden ba-
kılırsa nitelikli ve olası bir okumanın kapısı aralanabilir.

Anahtar Kelimeler: Oidipus karmaşası, çift değerlilik, özdeşleşim, metafor, me-
tonimi.
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A Psychoanalytical Analysis of Sema 
Kaygusuz’s Story “Engereğin Oğlu”

Abstract
This study aims to analyze Sema Kaygusuz’s story “Engereğin Oğlu”, published 
in her book Sandık Lekesi in 2000, based on the notion of “Oedipus complex” 
that is the keystone of Sigmund Freud’s psychoanalytic theory. Freud’s theory is 
named after the Oedipus myth and Sophocles’ tragedy Oedipus the King which 
is one of the most important texts of Greek mythology. According to this theory, 
the underlying reason why the father and son have been in conflict with each ot-
her since mythological times is that the son develops a sexual relationship with 
his mother from the moment he is born. However, there stands a father figure 
between the mother and son, as an obstacle to this relationship. As the son sees 
the father as an opponent; he, therefore, starts to feel hatred against his father, 
whom he also admires at the same time.  Even though this “ambivalence” turns 
into the desire to or attempt to eliminate the father figure, the idea that the fee-
lings for the mother and hatred against the father are still likely to be punished 
by the father, causes the child to develop various defense mechanisms. One of 
the most used defense mechanisms is identification with the father. Throughout 
“Engereğin Oğlu”, Kaygusuz tells the story of Azem, a five-year-old boy who 
accidentally strangles a venomous snake while he was playing with it. In this 
sense, the theory of Oedipus complex has an important function to analyze the 
identity and behaviour of the personae in the story. Interwoven with metaphors 
and metonyms, Sema Kaygusuz’s short story can be analyzed in this framework 
and thereby provide a possible and competent reading. 

Keywords: Oedipus complex, ambivalence, identification, metaphor, metonymy. 

Bu çalışmada, Sema Kaygusuz’un 2004’te yayımlanan Sandık 
Lekesi kitabındaki “Engereğin Oğlu” öyküsü çözümlenecektir. Öy-
küde, beş yaşındaki Âzem’in, yanına ve önündeki yoğurda yaklaşan 
bir engerek yılanını onunla oyun oynamak isterken boğarak öldür-
mesi anlatılır. Baştan sona kadar düşselliğin hâkim olduğu kısa sa-
yılabilecek bu öyküde, düşlerde görülenlere benzer şekilde beliren 
varlıklar ve onların çevresinde gelişen tüm olaylar, açıklama gerek-
tiren birer metafor gibidir. Öykünün bu düşsel yapısı, çalışmanın 
amacını ve yöntemini de belirlemiştir. İncelemede öyküdeki derin 
yapıya ulaşabilmek için Sigmund Freud’un düşleri yorumlamada 
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kullandığı tekniklerden faydalanmak yararlı olacak, anlatıdaki me-
tafor ve metonimileri izlemek-çözümlemek gerekecektir. Bu du-
rumda öyküyü tam anlamıyla kavrayabilmek için birtakım sorulara 
cevap aranabilir. Âzem’in önündeki yoğurda uzanmak isteyen varlık 
neden zehri ve korkutuculuğuyla bilinen yılan olarak seçilmiştir? 
Çocuk onu oyun oynamak isterken niçin boğarak öldürür? Ayrıca 
yılan öldükten sonra annesi Zilver onu neden tıpkı bir insanmışça-
sına hürmet ederek toprağa gömer? Sorular çeşitlendirilebilir ancak 
öyle anlaşılıyor ki öyküyle ilgili sorulabilecek hemen hemen tüm 
soruların içinde olan yılanın varlığını ve kimliğini çözümlemek, öy-
künün bütününün çözümlenmesinde anahtar işleve sahiptir. Çocu-
ğun yılanı öldürmesinin veya annesinin yılana hürmetinin altında, 
yılanın bir metafor olarak aslında başka bir varlığı imlediği gerçeği 
yatıyor olabilir. Öyküde yılanın çocuğun yanına gelirken, ölürken 
veya anne tarafından yerden kaldırılıp toprağa gömülürken verilen 
bazı özelliklerinin de yılanın kimliğini çözümlemede ipucu sağla-
yacak birer parça-bütün ilişkisine işaret ettiği saptanmış, yani me-
tonimik unsurlar olarak kullanıldıkları belirlenmiştir. Öyküyü bu 
belirleme üzerinden daha da anlamlı kılıp makalenin ortaya çıkış 
noktasını oluşturan yılanın kimliği meselesini açıklığa kavuşturmak 
için, Sema Kaygusuz’un öykünün ismine yansıttığı ipucundan hare-
ketle yine Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinin önemli bir par-
çası olan Oidipus karmaşası kuramından faydalanılacaktır. Yılanın 
kimliğinin çözülmesiyle birlikte öyküde gelişen diğer olayların da 
birer birer derin anlam katmanlarına ulaşılacaktır. İncelemede ön-
celikle Oidipus karmaşasının ortaya çıkışı, nasıl geliştiği, içeriği ve 
özellikleri konu edilecek; ardından “Engereğin Oğlu” öyküsü bu teo-
ri ışığında, metafor ve metonimileri aydınlatılarak çözümlenecektir.

Baba, Oğul ve Oidipus Karmaşası
İnsanın bireysel özgürlüğü, benliğinin zeminine oturtulmuş 

duvarların yıkılmasıyla mümkün olur. Erkek çocuk, yani oğul için 
çok geniş tuğlalardan bir araya gelmiş bu duvarların en hacimlisi 
ve altından kalkması en güç olanı, kendisi üstünde iktidarın her bi-
çimini uygulama hakkını gören babasıdır. Babası Uranüs’ü hadım 
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ettikten sonra onun yerini alıp aynı akıbete uğramamak için kendi 
çocuklarını yemeye başlayan Kronos’tan, yani mitolojik çağlardan 
itibaren, kazananın günümüze dek sürekli farklılık gösterdiği sonsuz 
bir baba-oğul çekişmesi başlar. Dieter Thomä da (2011): “Öldürdüm 
sizi Peder Bey!” (s.11) cümlesiyle başladığı Babalar - Modern Bir 
Kahramanlık Hikâyesi kitabında, Goethe’nin “İtalya Seyahati”nden 
bir hatırayı aktarır: Bu cümle, Roma Karnavalı’nda herkesin birbi-
rinin mumunu, yani yaşam ışığını söndürmeye çalıştığı bir sokak 
şenliğinde babasının mumunu söndürmeyi başaran bir çocuğun 
ağzından neşeyle çıkar (s.11-12). 1920’li yıllarda yazılmış bir gazete 
haberinin içeriğiyse şöyledir: Neşe içinde tahta oyuncaklarıyla oyna-
yan dört yaşındaki Paul, babası yanına gelip o oyuncaklarla ne yap-
tığını sorduğunda, ona, kendisi için bir mezar yaptığı yanıtını verir. 
“Bu oyun bir hayli yaygın galiba” (Thomä, 2011, s.12).

Toplum, sanatın türü veya dönemler değişse de, baba ile oğu-
lun ilişkisi bir şekilde hep dışa vurulan konu olarak kalmaya devam 
eder. Edebiyat tarihinde de baba-oğul ilişkisinin yansımaları artık 
ezber niteliğinde ve belli başlı yazarlar (Kafka, Camus vb.) üzerinden 
de olsa devamlı anlatılagelmiştir. Ancak, çoğunlukla baskıcı baba-
ların otorite koruma çabası yorumlarıyla ilişkilendirilen baba-oğul 
mücadelesine Sigmund Freud ve psikanalitik teoriyle birlikte, top-
lumsal özellikli bir iktidar kurma çabasından çok, bireyin kendi özü 
ve birtakım çocukluk edimi üzerinden bakılmaya başlandı. Çünkü 
herkesin gözü önünde olan bu çekişme, anne ve babasına saygısı çok 
uzun süredir hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kurulmuş 
kişilerin, ebeveynlerinin ölümünü düşlemelerini açıklamada hiçbir 
yararı olmayacaktı (Freud, 2012, s.306). Baba-oğul çekişmesinin te-
melinde Freud’a (2012) göre; erkek çocuğun dört beş yaşlarındayken 
yaşadığı Oidipus karmaşası vardı. İsmini klasik antik çağın Oidipus 
miti ve Sophokles’in Kral Oidipus tragedyasından alan bu teoride er-
kek çocuk, ilk cinsel itkisini annesine yöneltmesi nedeniyle, bu arzu 
nesnesine ulaşması arasındaki en büyük engel olarak babasını görür. 
Aynı zamanda, annesine olan birincil yakınlığından ötürü hayranlık 
da duyduğu babasına karşı içinde biriken nefretle birlikte onu öldür-
mek istemesi, Oidipus karmaşasının temelidir. Carl Gustav Jung’a 
(2013) göre de:



246

Erhan Kıvanç

monograf 2016/6

Müstakbel erkeğin karşılaştığı ilk dişi yaratık annedir ve anne, açıkça 
ya da gizlice, kabaca ya da nazikçe, bilinçli ya da bilinçsiz, oğulun er-
kekliğini ima etmeden duramaz; oğul da annenin dişiliğinin giderek 
farkına varır ya da en azından bilinçsizce, içgüdüsel olarak buna yanıt 
verir (s.25).

Jung’un oğulun anne kompleksine dair bu cümleleri, Oidipus 
karmaşasının zeminini destekler. Erkek çocuğun karşısında baba; 
sevilen ve hayranlık duyulan bir figür olmasının yanında, benliğinin 
üzerinde durduğu gibi bu cinsel birleşmenin arasında da genişçe bir 
duvar ördüğü için, nefret edilen bir rakip olarak da var olur. Bu çift 
değerli tutumla birlikte çocuk, annesine duyduğu cinsel arzu ve ba-
bayı ortadan kaldırma düşüncesi yüzünden babasının kendisini iğdiş 
edeceğini içten içe düşünür ve isteklerini bilinçdışına iter. “Freud’un 
kuramsal sistemi, bir iplik makarasına benzer, ipliği neresinden tutar-
sanız tutunuz, makaranın hepsi açılır. İster istemez ‘Oidipus komplek-
si’, ‘babayla ilişki’, ‘bilinçdışı’, ‘röfulman’ kavramları diye adlandırılan, 
‘iğdiş edilme’ korkusudur” (Mendel, 2000, s.133). Babanın kendisini 
iğdiş edeceği korkusu, çocukta, hayvanlar gibi birtakım başka korku 
nesnelerine kaydırılabilir (Freud, 2014, s.186) veya bu noktada, bir di-
ğer savunma mekanizması devreye girer; Freud (2014), çocuğun hay-
ranlık duyduğu babayla özdeşleştiğini, ancak bu özdeşleşimin de am-
bivalent (çift değerli) yaşandığını öne sürer. Babayla özdeşleşim, artık 
babanın yerini almaktan ziyade, babayı ortadan kaldırmak içindir:

O zaman baba özdeşleşmesi düşmanca bir renk kazanır ve onun an-
nenin hayatındaki yerini alabilmek için babayı ortadan kaldırma di-
leğine dönüşür. O andan başlayarak babayla ilişkiler çift-değerlidir; 
en başından beri varolan çift-değerlilik görünür hale gelmiş gibidir. 
Babaya karşı çift değerli tutum ve anneye karşı sevgi dolu nesne iliş-
kisi, oğlan çocuğu için basit, olumlu Oidipus kompleksinin içeriğini 
oluşturur (s.92).

Edebiyat tarihindeki üç başyapıtı bu anlamda aynı konuyu, 
anababa kıyımını ele almaları bakımından tek bir yolda görür Freud 
(1999): Sophokles’in Kral Oidipus’unu, Shakespeare’in Hamlet’ini ve 
Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler’ini. “Dahası,” der, “her üçün-
de de eylemin güdüsü yani bir kadın için cinsel rekabet açık olarak 
uzanmaktadır.” (s.430).
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“Engereğin Oğlu”nun Oidipus Karmaşası
Sema Kaygusuz’un Sandık Lekesi (2004) kitabındaki “Engereğin 

Oğlu” öyküsü de, çeşitli metaforik ve metonimik öğelerle baba-oğul 
çekişmesini ve anababa kıyımını konu edinir. Bir köyün en sessiz 
evinin hem dışarıdan görünüşünün ve içindeki çeşitli detayların, 
hem de farklı duyulara hitap eden özelliklerinin ayrıntılı betimleme-
siyle başlar hikâye. Köyün en sessiz olduğu kadar en mutlu ve uğurlu 
bu evinde, sağına soluna yastıklar döşenerek tahta sedire oturtulmuş 
hâliyle “sanki annesinin kucağında duran” (s.27) ve önündeki mis 
kokulu bir tas yoğurtla oynayan beş yaşındaki Âzem; mutfakta erik 
kurusu kaynatıp her yanı şekerli, mayhoş bir ılıklığa bürüyen annesi 
Zilver ile birlikte yaşar. Bebeklerin annenin memesine her istediğin-
de ulaştığı gerçeklikten uzak, yanılsama dönemine denk gelen tüm-
güçlülüğe (Winnicott, 2013) benzer bir rahatlık içindedir:

Uğurlu evin oğlu Âzem beş yaşında. Dudağının iki yanında iki pem-
be gülücük, başında bir tutam saç, yüzü mermer kadar beyaz, tazecik 
kanı mavi bir yol bulmuş kılcallarında dolanıyor. Gözlerinde çakıl taf-
lan, çın çın kahkahalar atıyor. Oturtulmuş tahta sedire, Zilver onun 
sağına soluna yastıklar döşemiş, sanki anasının kucağında duruyor. 
Önünde bir tas yoğurt, kaşığı vurunca peynir gibi yarılıp misler ko-
kuyor (s.27).

Köyün en mutlu ve uğurlu diye nitelenen evinde Zilver’le 
Âzem’in yanında baba eksiktir, bu huzur tablosuna bakılırsa, baba-
nın varlığı aranmaz da… Hikâyenin devamında, tahta sedirinde an-
nesinin kucağında gibi oturan Âzem’in yanına, yılan çıkagelir: 

Sonbahar kırmızı yaşmağını bahçelerin üstüne atmışken, vakit ikin-
diye varmış, yoğurt iki parmak yağ kesmişken, yılan geldi. (…) Yılan, 
zehirli engerek, soktu mu kurşun sızısıyla inleten yılan, o körolasıca 
ağrıyı kana boğan koca yılan yavaş yavaş yaklaştı. Islak pırıltısıyla, yo-
ğurdun taze kokusuna doğru yol aldı. (…) Açık pencerelerde dantel 
tüller kımıldıyor, yılan üstünde gezindiği otları çıt çıt kırıyor. Islak 
tahta basamağı geçip çocuğun yanına varıyor. Âzem’in küçük ayakla-
rını kokluyor, sütlü, pembeli bir koku. Yoğurt yukarda, yoğurt bebenin 
önünde. Engerek sedire doğru yavaş yavaş başını yükseltiyor, gecenin 
en koyu yerinden bir gömlek giyerek, Âzem’in yanındaki mindere sü-
rünerek çıkıyor. İşte o zaman her şey susuyor (s.27-28).
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Yoğurt, hikâyede anne ile erkek çocuk arasındaki süt ilişkisini 
imleyen bir metafordur; tıpkı eril kimliğin metonimisi olan “gecenin 
en koyu yerinden” bir gömlek giyerek yoğurda ulaşmak isteyen yı-
lan gibi: Yılan, Âzem’in babasıdır. Âzem’in, annesiyle dış dünyaya 
set çekip kurduğu ilişkiyi, yoğurdu elinden almaya gelerek bozmak 
isteyen babası… Sema Kaygusuz, Âzem için başlıkta “engereğin 
oğlu” diyerek bu çıkarımı öykünün ismine de yansıtmıştır. Yutan 
ve boğan her hayvan gibi yılan da, uğursuz bir simge veya meta-
for olarak, sanatın bütün alanlarında sıklıkla kullanılmıştır (Jung, 
2013, s.22). Yılanın, yani babanın ortaya çıkışıyla Âzem’de Oidipus 
karmaşası başlar. Âzem’in bulunduğu odaya girdiğinde büyük bir 
şaşkınlık yaşayacak olan annesi Zilver, çocuğun elinde yine babanın 
ve erilliğin göstergeleri sayılabilecek “siyah koca bir canavar, bir 
kayış, nereden buldu… bir kırbaç, ışıl ışıl bir kılıç” (s.28) görür. 
Özellikle kayış ve kırbaç; gömlekle birlikte bir baba figürünü oluş-
turan parçalardır; eril gücü, babanın gücünü çağrıştırır.1 Bu özel-
likleriyle bu nesneler babayla parça-bütün ilişkisini kurdukları için, 
onun birer metonimisi durumundadırlar. Yoğurdun süt ilişkisini im-
leyen bir metafor olma özelliğiyse, öyküde yılanın yoğurda gelme-
siyle birlikte, Âzem’in oyun oynarken parmaklarını yoğurda daldı-
rıp emmesiyle de verilir: “Kenetlenmiş küçük parmaklarını yoğurda 
sokuşturup yılanın ağzına bulaştırıyor, sonra kendi ağzına götürüp 
şeker gibi emiyor” (s.28). Çocuğun annesine yönelttiği ilk cinsel 
itkinin onun memesini emip süt ihtiyacını gidererek gerçekleşmesi, 
Âzem’in yılana karşı bu hareketini de açıklar niteliktedir. 

Oidipus karmaşasından itibaren erkek çocuğun babayla özdeş-
leşiminin artık yalnızca ona hayranlık duyduğu için olmadığını, aynı 
zamanda annesiyle arasındaki engeli ortadan kaldırmak için bir sa-
vunma mekanizması biçiminde ortaya çıktığı söylenmişti. Sigmund 
Freud (1999), “Dostoyevski ve Anababa Kıyımı” makalesinde,

1 Edip Cansever’in (2011) “Ruhi Bey Anlatıyor: Bir Düğün Günü ve Sonrası” şiirinde de bu 
temsil, “Beni ölüme uğurlayan bir düğün günü / Babamı hatırlıyorum / Babamın ölümünü / 
Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü / Annemse odasında babamın / Hasta yatağında 
/ Kımıldamadan yatıyor / Pencerede sapsarı bir limon görüntüsü / Duvarda rengârenk bir 
kırbaç koleksiyonu” (s.59) mısralarıyla izlenir.
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Bir oğlanın babasıyla ilişkisi bizim deyimimizle “çifte değerli” bir iliş-
kidir. Bir rakip olarak babadan kurtulmaya çalışan nefrete ek olarak 
alışıldık olduğu üzere ona yönelik belli bir sevgi de varlığını sürdü-
rür. Aklın iki tutumu babayla özdeşleşim üretmek için birleşir; oğlan 
ona hayran olduğu ve onun gibi olmak istediği ve aynı zamanda onu 
yolundan uzaklaştırmak istediği için babasının yerinde olmak ister 
(s.425).

görüşünü yineler. Gerard Mendel (2000) bu çift değerli dramın -Oi-
dipus karmaşasının- çözümünü “bilinçdışına dönüşen arzuların 
röfulmanında ve babanın kimliğini başarıyla almakta” (s.66) görür. 
Âzem de öyküde hem hayranı olduğu, hem de annesi ve özgürlüğü 
arasında en büyük rakibi bildiği babasıyla özdeşleşir, bir anlığına yı-
lan olur ve onu yılanların can alma yöntemiyle, yani yine babasının 
kendi yöntemiyle öldürür: Boğarak…  Böylece, Freud’un oğul ve 
baba arasında var olduğunu belirttiği ambivalent (çift değerli) ilişki-
yi kendi lehine çevirip istediği sonuca ulaşır:

Çocuk engereği başından tutmuş, onunla oyun oynuyor. Engereğin 
güzel başını bütün gücüyle sıkıyor. Yüzünde neşeli bir gürültü, ağzı-
nın suyu çenesinden akıyor. (…) Âzem, anasına dönüp elindeki siyah 
kuşağı gösterdi, sonra biraz daha sıktı engereği. Kütür kütür bir ses 
geldi engerekten, kendi dişleri kendi etine girdi. Zilver’in gözleri buz 
tutmuş, dişleri kenetlenmiş, dudakları kanıyor, için için inliyor, onu 
bir tek engerek duyuyor (Kaygusuz, 2004, s.28).

Bu aynı zamanda Âzem’in, annenin yokluğunda tümgüçlülük 
ve yanılsama alanından çıkarak dış gerçekliğe geçiş olgusudur (Win-
nicott, 2013).

Hikâyenin girişinde “Sarmaşığın savaşçı sürgünleri, canan çi-
çeklerine sessizce yaklaşmış, yaklaşmış… bir sırdaş dost gibi boğaz-
larına sarılmış, sonra bir daha bırakmamış. Boğana kadar sevmiş.” 
(s.27) cümlesiyle tasvir edilen ev de, tıpkı baba ile oğul arasında az 
sonra yaşanacak olan severken katletme eyleminin habercisi gibidir. 
Freud (1999) ayrıca, Sophokles’in Kral Oidipus’undan söz ederken, 
kahramanın suçu isteyerek işlememesi ve görünüşte kadından etki-
lenmemesi üzerinde de fazlaca durur. Bu durumu, “Yunan draması 
suçu alıkoyarken kahramanın bilinçdışı güdüsünü, yazgının kendi-
sine yabancı bir zorlanımı biçiminde gerçekliğe yansıtarak kaçınıl-
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maz yumuşatmayı ustaca bir biçimde sunar.” (s.431) diyerek belirtir. 
Sema Kaygusuz’un öyküsündeyse bu kaçınılmaz yumuşatma, çocu-
ğun yaptıklarından sorumlu tutulamayacak yaşta olması, ve aslında 
babasıyla yalnızca oyun oynamak istemesidir. 

Zilver, yılanı (kocasını) elinde sımsıkı tutan Âzem’in görüntü-
sü karşısında, “köyün minaresi yerli yerinde nasıl duruyorsa” (s.29) 
öylece kalakalır. Sanki bacakları yerin üç kat dibine uzanmış, “sanki 
bütün köy omuzlarına binmiş, dağlar belini sarmıştır”:

Âzem yılanı kıvırıyor, sallıyor, o çılgın kahkahalarıyla gelişigüzel sil-
keliyor, engerek kuyruğunu kaldırıp oğlanın boynuna dolanmıyordu. 
Zilver de ağlıyordu, engerek de. Her ikisinin ağıdı bir ibadet kadar ses-
sizdi. Âzem, bu tutmaca oyunun sarhoşluğuyla bir anasına çınladı, bir 
elindeki engereğe, parmaklarını biraz daha sıktı, ateşli avucuyla onu 
biraz daha kavradı (s.29).

Âzem rakibini alt etmenin getirdiği “sarhoşlukla” eğlenmeye 
devam ederken annesi Zilver üzüntü içindedir.  Çünkü her şeyden 
önce kocasını kaybetmiş olmasının yanında, bu rekabette babanın 
varlığı, hem maddî hem de manevî anlamda üstünlüğün varlığıdır. 
Zira Zilver, “ölüsünden ıslak bir kırbaç şaklaması çıkan” (s.29) yılanı 
yere düştüğünde, “altın bir zinciri yerden alırcasına” (s.30) kaldıra-
caktır. Zilver’in gözünde, yere düşen yılan yine değerli ve güçlü ba-
banın metaforlarıyla belirir: “Gümüş bir ışık yatıyordu yerde, pırıl 
pırıl siyah incilerle işlenmiş bir kuyu prensi, bir kadın sesi, tatlı bir 
kış uykusu, koca bir engerek, köyün en güçlü hayvanı…” (s.29). Ba-
basını öldürüp bir anlamda savaşı kazanmasına rağmen, olayların 
seyri Âzem’in uğruna emek harcadığı sonuçlara varmayacak; içten 
içe arzuladığı gibi gelişmeyecektir. Oidipus kompleksinin tam ola-
rak betimlenmesini sağlayan durumdur bu. Çünkü bu karmaşayı 
yaşayan çocuk için babanın varlığı sadece bir rakibin değil, annesiy-
le arasındaki ilişkinin varlığına olanak veren bir aracının temsilidir. 
Onun tümden ortadan kaldırılması, çocuğu ikili ve sıkıntılı bir ilişki 
içinde anneyle yalnız bırakacaktır (Mendel, 2000). Âzem babasını 
öldürdükten sonra, bu “ikili ve sıkıntılı” ilişki de aynen yaşanır:

Âzem, önündeki yoğurttan, elindeki yılandan sıkılıp mızmızlanırken, 
Zilver bacaklarını yerden söküp oğlanın yanına vardı. Âzem’in önün-
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deki kaşığı alıp yerde yatan yılanı dürttü. Sağ mı, ölü mü anlayama-
dı. (…) Zilver, o gecikmiş öfkeyi, boğazını tıkayan o kuru kızgınlığı 
toplayıp Âzem’in suratına tokadı bastı. Ağzı, burnu yoğurt, gözlerinde 
korku, dudağının kenarında bir küçük kan damlası, avazı çıktığı kadar 
ağladı çocuk, Zilver, Âzem’i silkeleyerek aldı sedirden, götürüp kendi 
yatağına attı (s.29).

Zilver için bundan sonra kocasını uğurlamak kalacak; kadın bu 
uğurlamayı da, “atasına hürmet edercesine” yapacaktır. Ona göster-
diği hürmette, anne ve babasına gösterdiği saygıdan en ufak bir azal-
ma olmayacaktır: “Sonra o ağır ölüyü toparlayıp bahçenin derinlik-
lerine, böğürtlen çalılarına götürdü; ona, güzel manzaralı bir mezar 
kazdı, boylu boyunca, sıkıştırmadan yatırdı toprağa. Kendi atasına, 
biricik anasına nasıl hürmet ederse, işte öyle gömdü onu” (s.30). 

Sonuç
Hayatta ve sanatta hep göz önünde olan babalar ve oğullar sa-

vaşının sebeplerini inceleyen Sigmund Freud, çocuklar ve onların 
anne-babalarıyla olan sorunlu ilişkisi üzerinde durmuş; aileleriy-
le iyi geçinen çocukların neden düşlerinde onları öldürdüklerini 
gördüğünü açıklamaya çalışmıştır. Psikanalizin kurucusu, teorisini 
Oidipus mitine benzeterek kavramsallaştırmış, daha sonraki yıllar-
da çok daha geliştirmiş, psikanalizin temel taşlarından biri hâline 
getirmiştir. Anababa kıyımını işleyen bazı klasik metinleri bu teo-
ri çerçevesinde inceleyerek edebiyatı kuramına dâhil etmiştir. Bu 
çalışmada, Sema Kaygusuz’un birtakım metafor ve metonimilerle 
ördüğü “Engereğin Oğlu” öyküsü çözümlenmiştir. Makalenin giriş 
kısmında ortaya atılan sorular, özellikle öyküde anahtar role sahip 
olan yılanın kimliğinin, Oidipus karmaşasını yaşayan çocukların 
babalarına karşı his ve tavırlarından yola çıkarak çözümlenmesiyle 
cevaplanabilmiştir. Böylelikle, anlatının derin yapısının içine giril-
miş, “Engereğin Oğlu” öyküsü için alternatif ve nitelikli bir okuma 
önerisi getirilmiştir. Bu çalışmayla birlikte görülmüştür ki, Sema 
Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” öyküsü de anababa kıyımını konu 
edinen anlatılardan birisidir.
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