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ÖZET 

Bu sunumda 7 ya şı nda tek yumurta ikizi olan iki k ız kardeş in aralarındaki etkile ş im tarz ı  ele alı narak, bi-

reyselleşmeleri ve sosyalle şmeleri tartışı lacaktır. 
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SUMMARY 

In this care report the quality of interaction and communication between twins and the individuaction and sos-

yalization process of twins are discussed. 
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GİRİŞ  

İkiz doğumu her çağda ve her kültürde insanlar ın 

dikkatini çekmiş tir. Eski çağ larda insanlar ikiz do-

ğumunun, doğ a üstü güçlerin olumlu ve olumsuz 

müdahalesi anlam ı  taşı dığı  inanc ına sahiptirler. 

Tarih boyunca ikizlere kar şı  çelişkili bir tutumun söz 

konusu olduğu, bazı  kültürlerde ikizleri tannla ş tır-
dıldan söz konusu iken, di ğer baz ı  kültürlerde ise 

ikizlere karşı  aşı rı  düşmanlık duygularının ön planda 

olduğu, ikiz doğuran anne ve bebekler bazen birlik-

te, bazen sadece ikizler, bazen de cinsiyeti k ız olan 

ikiz eş inin (ensestiyöz ya şantı  riskini artıracağı  var 

sayı larak) öldürüldüğü bilinmektedir (I) . 

İkizlerin aile içinde yeri ve ebeveynleri ile geli ş tir-

dilderi ilişki gözden geçirildiğ inde çelişkili bilgilere 

rastlamaktay ız. Baz ı  çal ımalarda ikiz ebeveyni ol-

manın tek çocuk ebeveyninden farkl ı  olmadığı  be-

lirtilirken (1) , son yıllara ait çal ış malarda ikiz ebe-

veyni olmanın tek doğ an çocuk ebeveyni olmaktan 

sırf kantitatif de ğ il, kalitatif farkl ılıkları  da içerdiğ i 

yönündedir (2 '3 '4'5 '6) . Özellikle annenin bebekleri ile 

kuracağı  ilişki incelendiğ inde ikizlerle iki diyadik 

bağ  geliş tirmenin annenin psikolojik uyum gücü ile 

ilgili olduğu (5) , depresif ve yorgun annelerin iki di-

yadik bağ  kurmaktan ziyade bebeklere "tek ünite" 

şeklinde davrand ıldan (3) , çok uykusuzluk çeken an-

nelerin iki ikizle e ş it kalitede bağ lar kuramadığı  be-

lirtilmektedir (2) . 

İkizlerin intrauterin hayatta ba ş layan zorluklar ı  

doğum ve sonrasında da devam ettiğ i saptanmış tır. 

İkizlerin yaşamın ilk günlerinde anneye tek ünite 
gibi reaksiyon vermeleri dikkat çekmekte, bu reaksi-

yonlarda farklı lığı n baş laması  annenin yavaş  yavaş  

farklı  davranmasma yol açmaktad ır. Bebeklerden 

hangisinin ilgiye ihtiyac ı  varsa ve tolerans gücü dü-

şükse annenin daha çok ona yöneldi ğ i, stresi daha 

iyi tolere eden bebekse daha az miktarda annenin il-

gisini çektiğ i, bundan dolay ı  annenin ikizlerle iliş -

kisindeki temel temaya suçluluk, çaresizli ğ in hakim 
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olduğu ve haz verici ya ş antılann geri planda kald ığı  
görülmü ş tür. 

Japonya'da yap ı lan bir çal ış mada ikiz çocuklara yö-
nelik daha fazla suistimal ve ihmalin söz konusu ol-
mas ı  da bunun bir kan ı tıdır (2) . ikizler de obje ili ş -
kilerinin geli ş imi diğer çocuklardan farkl ı lıklar 
içermektedir, bu bir yandan annelerin onlarla kur-
duğu bağı n niteliğ i ile ilgili, diğ er taraftan onlar ın 
birbirleri ile ili şki paterni ile de ilgili görülmektedir. 
Bunların ötesinde Abrams' ın de çalış malarında be-
lirtildiğ i gibi bu farklı lık s ırf anne veya birbirleri ile 
etkile ş im paterninden kaynaklanmamakta, birbirin-
den ayrı  yeti şen ikizlerde bile sosyalle şme ve obje 
ilişkilerinin normalden farkl ı  olduğu saptanarak, 
bunun hamilelikten itibaren bulunduklar ı  dezavan-
tajlı  konum ve yap ısal niteliğ in bir ürünü olduğu 
vurgulanmaktad ı r (7) . 

İkizlerin birbirleri ile içiçe etkile ş imi, bireyselle şme 
ve sosyalizasyonu engellenmekte, ikiz e ş inin sürekli 
varlığı  ayn ı  imaj ı  gibi yaşanarak ego ve lisan ge-
liş iminde aksakl ıklara yol açmaktad ır. Birbirleri ile 
olan özel iletiş im paterni sebebi ile annenin sundu ğu 
lisan modeline izole kalarak kendi aralar ında "krip-
tofazi" denilen gizli lisan geli ş tirmektedirler. Bu da 
onların kavramsalla ş tırma ve öğ renme kapasitesinin 
sınırl ı  kalmas ına, immatür cümle yap ılan kul-
lanmalarına ve verbal IQ'lerinin dü ş üklüğüne yol aç-
maktad ır. Latensiye geldiklerinde o dönemin kapal ı -
ligi içinde "tek ünite" olma ile birey alg ılanma ara-
smdald çelişkiyi yaş amaktadı rlar. Bu dönemde baş -
ka çocuklar üzerinde benzerlikleri sebebi ile b ırak-
tıkları  sihirli etki ve k ıskançlık onlar için önemlidir. 

Ergenliğe gelince kendi kimliğ ini elde etme çabalar ı  
artarak, kendi ikiz e ş ine diğer ergenlerin ebeveynin 
davrandığı  gibi davranarak bu bağı  atma eğ ilimi gös-
terir (1) . 

Bu sunumda tek yumurta ikizi olan iki k ız çocuğu-
nun bireyselle şme, sosyalle şme ve lisan geli ş imin-
deki güçlükleri gündeme getirilecektir. 

OLGU SUNUMU 

7 yaş  5 aylık, tek yumurta ikizi olan 2 k ız çocuğu, 
40 yaşı nda ortaokul mezunu, şoför bir baba ile yine 
40 yaşı nda ilkokul mezunu, ev han ımı  bir annenin 3 

ve 4cü çocuklar ı . Anneleri tarafından yarım konuş -
ma, cümle kuramama, sinirlilik, öğ retmen ve diğ er 
öğ rencilerle konu şmama, evde anne ve amca dışı nda 
kimse ile konuşmama, tırnak kemirme, okuma ve 
yazmay ı  sökememe yakınmas ı  ile kliniğ imize geti-
rildiler. 

Edinilen bilgilerde planlı  ve problemsiz bir gebe-
likten sonra evde normal do ğum ile doğduklan, ikiz 
olduklarının doğum anında anla şı ldığı , her ikisinin 
de ağı rlıklarının düşük olduğu, ilk bebeklik dönem-
lerinde çok h ırç ın oldukları , her ikisinde 2 ay süt 
verdiğ i, bakımlarını  vermede de babaannenin yar-
dımcı  olduğu, ilk doğ an bebeğ in 7 aylıkken oturdu-
ğu, 14-15 aylıkken desteksiz yürüdüğü, 1.5 yaşı nda 
ilk heceyi söyledi ğ i, ikinci doğ anın ise bütün bu aş a-
malara 1-2 ay önce geldi ğ i öğ renildi. Her ikisinin tu-
valet eğ itimlerini gündüz 2, gece 3 ya ş larında ta-
mamlad ıkları , 3 yaşı ndayken kendi aralar ında kim-
senin anlamadığı  bir lisanla konu şmaya baş ladıklan 
ve normal lisan geli ş iminin bundan sonra oldu ğu öğ -
renildi. 4 karde ş in 3cü ve 4cü olan ikizler kalabal ık 
aile ortam ında (babaanne, dede, amca) anne ve amca 
dışı nda kimse ile ba ş tan itibaren sözel ileti ş im ku-
ramadıklan, oyun çağı na geldiklerinde ya şı tlan ile 
de etkile ş ime geçmedikleri bütün sözel ileti ş im ve 
oyun ilişkilerinin birbirleriyle oldu ğu, bu etkile ş im 
içinde ikinci doğ anın daha dominant ve ili şkiye yön 
verici olduğ u ifade edildi. 

Yaş amları  boyunca aynı  yatağı  paylaş tıklan, hep 
ayn ı  tarz giyindikleri, her yere birlikte gittikleri ve 
bulundukları  ortamda çevre ile ili şkiye girmedikleri 
öğ renildi. Okul çağı na dek bu zorluklara gözyuman 
aile, okul çağı nda öğ retmenin çoz:uklar ın etkileş i-
mindeki aksakl ık ve lisan geli ş iminde yetersizlik ve 
ders baş arısı zlığı  sebebi ile kliniğ imize başvurmala-
nnı  önermesi ile geldikleri öğ renildi. 

Çocukların psikiyatrik muayene ve gözleminde sö-
zel ileti ş im kurulamad ı , ancak negativist tav ırları  ön 
plandayd ı , göz kontakt ı  kurmaktan kaç ındıklan ve 
dış  çevreden giden uyar ı larla daha çok birbirlerine 
tutunduklan bazen birbirlerinin ayna görüntüsü gibi 
jest ve beden hareketleri oldu ğu, rijid ve sterotipik 
bir davranış  paterni sergiledikleri, birbirleriyle d ış  
dünyanın anlayamad ığı  bir lisan yani "kriptofazi" ile 
iletiş ime girdikleri saptand ı . 
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Özgeçmiş lerinde bu problem d ışı nda anlamlı  bir pa-
toloji saptanmad ı . Soy geçmiş lerinde annede do ğu-
mu takiben postpartum depresyon söz konusu oldu-
ğu belirtildi. Olgular sadece 3 defa bireysel görü ş -
meye geldiklerinden ve tedaviyi çok erken b ıraktık-
lanndan aile dinami ğ i ile ilgili bilgiler yetersiz kald ı . 

İ lk görüşmede annenin iki çocuktan "tek ünite" gibi 
söz etmesine dikkatini çekerek, tedavi amac ının her 

iki çocuğun bireyselle ş tiğ ini pekiş tirme ve ona pa-
ralel uygun eğ itsel programlarla lisan geli ş imini sağ -
lamak ve grup tedavisi ile sosyalizasyonu art ırmak 
olduğu belirtildi. İkinci görü şmeye farkl ı  renkte k ı -
yafetlerle gelen çocuklar ın, ilk kez farklı  renkte k ı -
yafet seçtikleri ifade edildi, bu h ızlı  gelişme doğ -
rultusunda ikiz e ş leri sosyalizasyonlan art ırmak için 
iki farkl ı  grupta aktivite terapisine ba ş larnalan ön 
görüldü. Bu erken giri ş imle çocuklar tedaviye 
devam etmeyi kabul etmeyip, klini ğ imizde olan ran-
devulanna gelmedikleri sadece annenin geldi ğ i son 
görüşmeye genel çizgileri ile çocukların bireyselleş -
mesini ve sosyalizasyon art ınc ı  plan doğ rultusunda 
rehberlik yap ı ldı . 

TARTIŞMA 

Te! -  yumurta ikizi olan karde ş ler ve anneleri ile gö- 
rüşme gözlemler gözden geçirildi ğ inde birkaç kav- 
ram ın tart ış maya katkı sı  olacağı  kanı sına varılmış tır. 

Birincisi ikiz ebeveyni olman ın tek doğ an çocuk 
ebeveyni olmaktan kalitatif aç ıdan ciddi farkl ı lıklar 
içerdiğ i bizim incelediğ imiz olgularda görülmü ş tü, 
fetus döneminden ba ş layan geli ş imsel aç ıdan de-
zavantajl ı  durumlar, (dü şük doğum ağı rlığı ), annenin 
ön hazırl ıksızlığı  ve subklinik düzeyde postpartum 
depresyon geçirmesi iki bebek ile ayn ı  iki diyadik 
bağı n kurulmas ını  engellemi ş tir. Bu durum çocuklar 
7 yaşı ndayken bile annenin onlarda "tek ünite" gibi 
söz etmesinde kendini göstermektedir. 

Robin (1992) annede psikolojik adaptasyon ile iki 
ayn bağ  kurma aras ında anlaml ı  bağ lantıdan söz et-
mesi (3 '5) , bizim olguda da rastlanmaktadır. 7 yaş -
lanna dek hem lisan geliş imi, hem sosyalleşme, hem 

Mukaddes, Aydo ğmu ş , Soydan 

aile içi ilişkilerinde bariz aksakl ıkların olmas ına rağ -
men herhangi bir tedavi giri ş iminin olmamas ı  sa-
dece ailenin sosyokültürel yoksunluklan ile aç ık-

lanamayacağı ndan, yine de ikiz ebeveyninde daha 
sık ihmal ile bağ lantı lı  görülmektedir (2) . Birbirleri 

ile olan ilişki sebebi ile anne ve diğer anlamda bi-
reylerle ili şki kurmaları , annenin sunduğu lisan mo-
deli yerine kriptofazi geli ş tirmeleri yine litaratürde 
sunulan iliş ki paternini akla getirmektedir (I) . 

İkinci önemli nokta da latensi ça ğı ndayken tedaviye 

baş vuran ikizlerde bireyselle ş tirmelefine yönelik an-
neye yap ılan genel rehberli ğ in etkisinde farkl ı  renkte 

kıyafet seçmeleri, ancak bireyselle şmek peki şmesi 
için sunulan tedavi modelinde seperasyona yönelik 
ilk adım (ayn gruplara devam etmeleri) ikizlerde gö-
rülen direnme ve reddetmeleri, bu ça ğda bireysel-

leşme isteğ i ile "tek ünite" gibi görünme aras ında çe-

lişki ve çatış manın bir göstergesidir. 

Üçüncü ve son tart ışı lmas ı  gereken önemli nokta, bu 
konuda çalış maların yetersizliğ i ve bizim klinisyen 
olarak deneyim eksikliğ imizdir Çocuklarda ilk gö-
rüşmenin ardından bireyselle şmeye yönelik ilk 

adımı  farketmemiz, aceleci bir tutumla bunlar ı  hızlı  
biçimde ayırarak farkl ı  gruplarda sosyalizasyonlann ı  
sağ lamak düşündürmü ş , bu da olguların tedaviyi 
reddetmeleri ve tedavi şanslannı  zedelemiş tir. 
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