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ÖZET 

Bu makalede, erkek karde ş , baba, amca ve büyükbaba olmak üzere, üç ku şaktan insestöz yakla şı ma maruz kal-
m ış  iki k ızkarde ş  sunulmuş tur. İnsest davran ışı nda, aile patolojisinin rolü ile insestin kendini tekrarlayan ve bir-
kaç nesli ilgilendiren bir olgu oldu ğ u üzerinde durulmu ş tur. 

Anahtar kelimeler: Aile içi cinsel ilişki 

Düşünen Adam; 1994, 7 (4): 47-49 

SUMMARY 

In this article, we reported two sisters, who were exposed to incestuous behaviour by their brother, father, 
grandfather and uncle. We especially pointed that incestuous behavior may be a result of the family pathology 
and also it may be repeated at the different generations in the same family, because of the same pathologic fa-
mily dynamic. 
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GİRİŞ  

İnsest, tarih boyunca az say ıda istisnalar dışı nda, ev-
rensel bir yasak niteli ğ indedir. Konu, bu aç ıdan, 
tarih, sosyoloji, psikoloji ve psikiyatrinin ilgi alan-
larında bulunmaktadır. 

Psikiyatrik yönden insest konusuna çe ş itli aç ık-
lamalar getirilmeye çal ışı lmış , fenomenolojik, psi-
koanalitik, klinik aç ıklamalar yap ı lm ış tır (5) . Birçok 
yazar, insesti, aile patolojisinin bir ürünü olarak gör-
müş , çok ender durumlar d ışı nda, ailenin tüm üye-
lerinin insesti besleyen patolojiye bir biçimde kat-
kıda bulunduğunu öne sürmü ş tür. Ayn ı  şekilde, 
insestin birkaç nesli birden ilgilendiren yönlerine 
dikkat çekilmiş , insestin kendini tekrarlayan bir olgu 
olduğu belirtilmiş tir. Evdeki kaosun ş iddeti, pa- 

renteral ş iddet ve alkolizm, kötüye kullan ım sıklığı  
insesti belirleyen etkenler olarak görülmü ş tür (5) . 

Madonna (3) , insest ili ş kisi bulunan bir grup aile ile 
bir kontrol grubu aileyi karşı laş tırarak yaptığı  araş -
tırmada, insest ailelerinin, aile interaksiyonundan 
daha çok genelde daha anlaml ı  düzeyde disfonksi-
yonel olduğunu göstermi ş tir. 

Bu araş tırmaya göre, insest davran ışı nı  destekleyen 
ve sürdüren, ailelerin disfonksiyonel patemleri, rijit 
aile inanç sistemi, disfonksiyonel bir anne-baba ko-
alisyonu, anne-baba ihmali emosyonel ula şı lmazlığı  
ve aile bireylerindeki otonomiyi besleme ye-
tersizliğ idir. Brown ve Anderson (1991), insestte, 
aile dinamikleri üzerinde durmak gerekti ğ ini, bunun 
yanında bu olgularda alkolizmin ara ş tınlmas ı n ı n 
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önemini vurgulam ış lardır. Aynca, insestte, ataerkil 
toplum yapı sı  ve erkek toplumu sorumlu tutulmak-
tad ır. Konunun hassasiyeti gere ğ i, insestin kapsam ı  
iyi bilinmemekle birlikte, tüm dünyada ve her kül-
türde insestin oldukça yayg ın olduğu kabul edil-
mektedir. 

Jackson'a göre (1) , insest, kurban için önemli bir 
travmad ı r. İnsesti yaş amış  kadınlardaki ruhsal özel-
likler ve rahats ı zlık belirtileri, sadece insest ya-
ş antısına bağ lı  olmayıp, aile özelliklerinde önemli 
farkl ı lıklar gözlenmiş  olduğu gibi, insestin oluş tuğu 
aile ortam ına bağ lı  olabilir. 

Ülkemizde, insestin yayg ınlığı  ve yap ı sına ilişkin 
bilgiler yeterli de ğ ildir. Bununla birlikte, son birkaç 
on yı lda, daha çok say ıda vakanın, insest öyküsünü 
aç ıklayabilir duruma geldiğ i, bu konudaki yay ınlann 
artmas ından gözlenmektedir. Kaptano ğ lu ve ark. (2) , 

cinsel travma öyküsü veren 17 psikiyatrik hastada, 
saldırgan kiş inin, yakınlık derecesi olarak, l'inin 
baba, l'inin ağ abey olduğunu saptamış lardır. Yüksel 
de (6) , insest öyküsü olan 29'u kadın 31 yaka bil-
dirmiş tir. Öztürk-K ı lıç (4) , çocuk cinsel istismannın 
psikiyatrik yönlerini incelediğ i yazı sında, 5 yaka ör-
neğ i vermiş , bu vakalarda aile içi cinsel istismar 
olaylarına vurguda bulunmu ş tur. 

Burada, üç ku ş akl ık bir insest öyküsü veren iki k ız-
karde ş  sunulacak, insestin birkaç nesli birden il-
gilendiren yönü vurgulanacakt ı r. 

OLGU SUNUMU 

Olgu 1: A.R., 26 yaşı nda evlenmemi ş  genç kız, lise 
öğ renimli. Kendisinden 2 ya ş  küçük bir erkek, 5 ya ş  
küçük bir kızkarde ş i var. Başvurma yakılması , si-
nirlilik, sık ağ lama nöbetleri, öfkelenme, cinsellikten 
kaçma, evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan kork-
ma. 

Öykü: 7 yaş larında iken, babas ı  aileyi bırakıp yurt-
dışı na çalış maya gitmi ş , bu sırada e ş i ve çocuklar ıy-
la hemen hiç ilgilenmemiş . Bu durum, A.R., 17 ya-
şı na gelinceye kadar sürmü ş . A.R. 9 yaş lanna gel-
diğ inde, büyükbabas ı  (baban ın babas ı ) s ık sık kuca-
ğı na al ıp kendisini sevmeye ba ş lamış . Bunu daha 
çok yanlannda kimse yokken yap ıyormuş . Daha 
sonraki y ı llarda, büyükbabas ı , elbiselerini, çama şı r- 

larım çıkararak kendisini soymaya, okş amaya baş -
lam ış . Bir-iki yı l içinde büyükbabas ının kendisine 
karşı  olan davran ış larının olağan olmadığı nı  far-
kedip annesine anlatm ış . Baba yurtdışı nda ve aileye 
ilgisiz olduğundan, anne çareyi, A.R.'yi amcas ının 
yanına gönderip, büyükbabas ından uzaklaş tırmada 
bulmuş . Ancak amcas ının da benzer davran ış larla 
A.R'yi rahats ız etmesi sonucu tekrar evine dönmü ş . 
Annesinin fikri, hiç olmazsa A.R. yan ında olursa kı -
zı n ı  daha iyi kollayabilece ğ i imiş . 

A.R. 17 yaşı na geldiğ inde, babas ı  yurtdışı ndan kesin 
dönüş  yapıp eve gelmiş . A.R. ve babas ı  10 y ıldır bir-
birlerini çok az gördüklerinden, baba-k ız gibi ola-
mamış lar, birbirlerine yabanc ı  gibi davranıyorlar-
mış . Bu sıralarda, babas ı , A.R.'yi kızı  gibi gör-
mediğ ini söylemeye, yerli yersiz sanlmaya, bedensel 
temas yak ınlaşmas ı  göstermeye ba ş lamış . Daha 
sonra A.R. uyurken, babas ı  iç çamaşı rlannı  ç ıkarma-
ya baş lamış , A.R. uyanınca kendini yan ç ıplak so-
yulmuş , babas ını  başı nda bulmuş . Babanın, A.R.'ye 
cinsel davran ışı  inkar edilemeyecek biçimde ortaya 
çıkınca, konu adliyeye intikal etmi ş , baba hüküm 
giymiş , anne bu olaydan 2 y ıl sonra A.R.'nin ifa-
desine göre "kahnndan" ölmü ş . 

A.R. olayları  değerlendirmesinde, büyükbabas ını n, 
amcas ının ve babas ının bu tür cinsel davran ış larına 
maruz kalmas ının yan ında, kendisinden 2 ya ş  küçük 
erkek karde ş inin de, en küçük.  kızkarde ş ine benzer 
davranış ları  olduğunu belirtti ve kendisinden 5 ya ş  
küçük kızkarde ş inin de görüşmeye kat ı lmas ını  is-
tedi. 

Olgu 2: K.R., 21 yaşı nda, A.R.'nin 5 yaş  küçük kı z-
karde ş i, başka bir ilde yüksek ö ğ renim yap ıyor, ev-
lenmemiş  genç kız. Kendisinden 3 ya ş  bileyük erkek 
karde ş inin cinsel amaçl ı  davranış lanna maruz ka-
lıyor, bu nedenle ağ abeyinden devaml ı  kaç ıyor, 
onunla yaln ız kalmamaya çal ışı yor. Aralar ında bu 
konuda ş iddetli tart ış malar oluyor, A.R.'de bu tar-
tış malara, kızkarde ş inin yanında, erkek karde ş ine 
karşı  katı lıyor. Erkek karde ş  ise, davran ış ların ın çok 
yanlış  olduğunu bildiğ ini, fakat zaman zaman dür-
tülerine hakim olamadığı nı  belirtiyormu ş . 

İki kızkarde ş  ortak değerlendirme olarak, ailelerinin 
erkeklerinde böyle bir e ğ ilim olması  nedeniyle, cin- 
sellikten korktuklar ını  ve kaçt ıklarını  ifade edi- 
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yorlard ı . Bunun yan ında evlenmek de istemiyorlard ı  
ve evlendikleri takdirde erkek çocuklann ın bu tür 
davranış lar göstermesinden korkuyorlard ı. Baş -
vurma nedenleri, cinsellikten korkma ve kaçmala-
nnın tedavi edilmesi ve e ğer erkek çocuklar ı  olursa, 
böyle davran ış lar gösterip göstermeyecekleri ko-
nusunu öğ renmek istemeleriydi. En büyük korkulan, 
böyle erkek çocuklar doğurmaktı . 

SONUÇ 

26 ve 21 ya ş larındaki iki kızkarde ş in ifadesine göre, 
üç kuş aldık insest eğ ilimi gösteren, belki de iki olgu 
engel olmasaydı  insest davran ışı  gösterecek olan er-
kekler ve akrabal ık ilişkileri gösterilmi ş tir. 

Burada, iki kızkarde şe yönelik 3 ku ş aklık insest öy-
küsü (erkek karde ş , amca, baba, büyükbaba), su-
nulmaya değ er görülmüş tür. Bu iki olgu, insestin, 
aile patolojisinin bir ürünü ve birkaç nesli birden il-
gilendiren, kendini tekrarlayan bir olgu olduğu gö-
rü şünü desteklemektedir. Aile ortam ı  bozuktur. 
Baba, ilk olgu 7 yaşı nda iken aileyi b ırakıp 10 yı l 
kadar yurtd ışı nda bulunmuş , bu sürede aile ile 
hemen hiç ilgilenmemiş tir. Bunun yan ında, yaş lı  bü-
yükbaba (baban ın babas ı), yurtd ışı ndaki oğ lunun eş  
ve çocuklar ının yanında kalmaktad ır. Baba yurt-
dışı ndan dönü ş ünde alkol kullanmaktadır. 

Bu bozuk aile ortam ı  yanında, üç kuşak erkeğ in in-
sest davran ışı  içinde olmaları , insestin kendini tek-
rarlayan bir süreç olarak ortaya ç ıkışı nı  göstermek-
tedir. 

İki karde ş  vakan ın insest konusunda verdi ğ i bilgiler 
kendi ifadelerine dayanmakla birlikte, iki k ızkarde ş  
birbirini doğ rulamakta, anlatt ıklan birbirleriyle 
uyum göstermektedir. Ülkemizde, insestin s ıklığı  
konusunda tutarl ı  bir say ı  verilememekle birlikte, 
yakın zamanlarda insest konusunda yay ınlar ve olgu 
bildirimlerinin artt ığı  gözlenmektedir (2,4,6).  Bunun 
nedeni, ülkemizde rnodernle şme ile birlikte, önceleri 
bu tür davranış a maruz kalan olgular ın artık durumu 
hekimlerine ve çevrelerine daha kolayl ıkla aç ık-
layabilmeleridir. 
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