İki Kı zkardeş e Yönelik Üç Ku şaklık İnsest Olgusu
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ÖZET

Bu makalede, erkek karde ş , baba, amca ve büyükbaba olmak üzere, üç ku şaktan insestöz yakla şıma maruz kalm ış iki k ızkarde ş sunulmuştur. İnsest davran ışı nda, aile patolojisinin rolü ile insestin kendini tekrarlayan ve birkaç nesli ilgilendiren bir olgu oldu ğu üzerinde durulmu ştur.
Anahtar kelimeler: Aile içi cinsel ilişki
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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 family dynamic.

İnsest, tarih boyunca az sayı da istisnalar dışında, evrensel bir yasak niteli ğindedir. Konu, bu aç ıdan,
tarih, sosyoloji, psikoloji ve psikiyatrinin ilgi alanlarında bulunmaktadır.
Psikiyatrik yönden insest konusuna çe şitli açıklamalar getirilmeye çal ışılmış, fenomenolojik, psikoanalitik, klinik açıklamalar yapılmıştır (5) . Birçok
yazar, insesti, aile patolojisinin bir ürünü olarak görmüş, çok ender durumlar dışı nda, ailenin tüm üyelerinin insesti besleyen patolojiye bir biçimde katkıda bulunduğ unu öne sürmüştür. Aynı şekilde,
insestin birkaç nesli birden ilgilendiren yönlerine
dikkat çekilmiş , insestin kendini tekrarlayan bir olgu
olduğu belirtilmiş tir. Evdeki kaosun şiddeti, pa-

renteral şiddet ve alkolizm, kötüye kullan ım sıklığı
insesti belirleyen etkenler olarak görülmü ştür (5) .

Madonna (3) , insest ilişkisi bulunan bir grup aile ile
bir kontrol grubu aileyi karşılaştı rarak yaptığı araştı rmada, insest ailelerinin, aile interaksiyonundan
daha çok genelde daha anlaml ı düzeyde disfonksiyonel olduğunu göstermi ştir.
Bu araştırmaya göre, insest davran ışını destekleyen
ve sürdüren, ailelerin disfonksiyonel patemleri, rijit
aile inanç sistemi, disfonksiyonel bir anne-baba koalisyonu, anne-baba ihmali emosyonel ula şılmazlığı
ve aile bireylerindeki otonomiyi besleme yetersizliğ idir. Brown ve Anderson (1991), insestte,
aile dinamikleri üzerinde durmak gerekti ğini, bunun
yanında bu olgularda alkolizmin ara ştınlmasının
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önemini vurgulam ışlardır. Aynca, insestte, ataerkil
toplum yapısı ve erkek toplumu sorumlu tutulmaktadır. Konunun hassasiyeti gere ği, insestin kapsam ı
iyi bilinmemekle birlikte, tüm dünyada ve her kültürde insestin oldukça yaygın olduğu kabul edilmektedir.
Jackson'a göre (1), insest, kurban için önemli bir
travmadır. İnsesti yaşamış kadınlardaki ruhsal özellikler ve rahats ızlık belirtileri, sadece insest yaşantısına bağlı olmayıp, aile özelliklerinde önemli
farklılıklar gözlenmiş olduğu gibi, insestin oluştuğu
aile ortamına bağlı olabilir.
Ülkemizde, insestin yayg ınlığı ve yapısına ilişkin
bilgiler yeterli değildir. Bununla birlikte, son birkaç
on yılda, daha çok say ıda vakanın, insest öyküsünü
açıklayabilir duruma geldiği, bu konudaki yayınlann
artmasından gözlenmektedir. Kaptano ğlu ve ark. (2)
cinsel travma öyküsü veren 17 psikiyatrik hastada,
saldırgan kişinin, yakınlık derecesi olarak, l'inin
baba, l'inin ağabey olduğunu saptamışlardır. Yüksel
de (6) insest öyküsü olan 29'u kadın 31 yaka bildirmiştir. Öztürk-Kılıç (4) çocuk cinsel istismannın
psikiyatrik yönlerini incelediği yazısında, 5 yaka örneği vermiş, bu vakalarda aile içi cinsel istismar
olaylarına vurguda bulunmuştur.
,
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A.R. 17 yaşına geldiğinde, babas ı yurtdışından kesin
dönüş yapıp eve gelmiş. A.R. ve babası 10 yıldır birbirlerini çok az gördüklerinden, baba-k ız gibi olamamışlar, birbirlerine yabanc ı gibi davranıyorlarmış. Bu sıralarda, babası, A.R.'yi kızı gibi görmediğini söylemeye, yerli yersiz sanlmaya, bedensel
temas yakınlaşması göstermeye başlamış. Daha
sonra A.R. uyurken, babas ı iç çamaşırlannı çıkarmaya başlamış, A.R. uyanınca kendini yan çıplak soyulmuş, babasını başında bulmuş. Babanın, A.R.'ye
cinsel davranışı inkar edilemeyecek biçimde ortaya
çıkınca, konu adliyeye intikal etmi ş, baba hüküm
giymiş, anne bu olaydan 2 y ıl sonra A.R.'nin ifadesine göre "kahnndan" ölmü ş.
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larım çıkararak kendisini soymaya, okşamaya başlamış. Bir-iki yıl içinde büyükbabas ının kendisine
karşı olan davranışlarının olağan olmadığını farkedip annesine anlatmış. Baba yurtdışında ve aileye
ilgisiz olduğundan, anne çareyi, A.R.'yi amcas ının
yanına gönderip, büyükbabas ından uzaklaştırmada
bulmuş. Ancak amcasının da benzer davran ışlarla
A.R'yi rahats ız etmesi sonucu tekrar evine dönmü ş.
Annesinin fikri, hiç olmazsa A.R. yan ında olursa kızını daha iyi kollayabilece ği imiş.
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Burada, üç ku şaklık bir insest öyküsü veren iki k ızkardeş sunulacak, insestin birkaç nesli birden ilgilendiren yönü vurgulanacaktır.
OLGU SUNUMU

Olgu 1: A.R., 26 yaşında evlenmemi ş genç kız, lise

öğrenimli. Kendisinden 2 ya ş küçük bir erkek, 5 yaş
küçük bir kızkardeşi var. Başvurma yakılması, sinirlilik, sık ağlama nöbetleri, öfkelenme, cinsellikten
kaçma, evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan korkma.

Öykü: 7 yaşlarında iken, babası aileyi bırakıp yurtdışına çalışmaya gitmiş, bu sırada eşi ve çocuklarıyla hemen hiç ilgilenmemiş. Bu durum, A.R., 17 yaşına gelinceye kadar sürmü ş. A.R. 9 yaşlanna geldiğinde, büyükbabası (babanın babası) sık sık kucağına alıp kendisini sevmeye ba şlamış. Bunu daha
çok yanlannda kimse yokken yap ıyormuş. Daha
sonraki yıllarda, büyükbabası, elbiselerini, çamaşır48

A.R. olayları değerlendirmesinde, büyükbabas ının,
amcasının ve babasının bu tür cinsel davran ışlarına
maruz kalmasının yanında, kendisinden 2 yaş küçük
erkek kardeşinin de, en küçük. kızkardeşine benzer
davranışları olduğunu belirtti ve kendisinden 5 ya ş
küçük kızkardeşinin de görüşmeye katılmasını istedi.
Olgu 2: K.R., 21 yaşında, A.R.'nin 5 yaş küçük kızkardeşi, başka bir ilde yüksek ö ğrenim yapıyor, evlenmemiş genç kız. Kendisinden 3 yaş bileyük erkek
kardeşinin cinsel amaçlı davranışlanna maruz kalıyor, bu nedenle ağabeyinden devaml ı kaçıyor,
onunla yalnız kalmamaya çalışıyor. Aralarında bu
konuda şiddetli tartışmalar oluyor, A.R.'de bu tartışmalara, kızkardeşinin yanında, erkek karde şine
karşı katılıyor. Erkek kardeş ise, davran ışlarının çok
yanlış olduğunu bildiğini, fakat zaman zaman dürtülerine hakim olamadığını belirtiyormu ş.

İki kızkardeş ortak değerlendirme olarak, ailelerinin
erkeklerinde böyle bir e ğilim olması nedeniyle, cinsellikten korktuklar ını ve kaçtıklarını ifade edi-
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yorlardı. Bunun yanında evlenmek de istemiyorlard ı
ve evlendikleri takdirde erkek çocuklann ın bu tür
davranışlar göstermesinden korkuyorlard ı. Başvurma nedenleri, cinsellikten korkma ve kaçmalannın tedavi edilmesi ve e ğer erkek çocukları olursa,
böyle davranışlar gösterip göstermeyecekleri konusunu öğrenmek istemeleriydi. En büyük korkulan,
böyle erkek çocuklar doğurmaktı.
SONUÇ
26 ve 21 yaşlarındaki iki kızkardeşin ifadesine göre,
üç kuşaldık insest eğilimi gösteren, belki de iki olgu
engel olmasaydı insest davranışı gösterecek olan erkekler ve akrabalık ilişkileri gösterilmi ştir.

Bu bozuk aile ortam ı yanında, üç kuşak erkeğin insest davranışı içinde olmaları, insestin kendini tekrarlayan bir süreç olarak ortaya ç ıkışını göstermektedir.
İki kardeş vakanın insest konusunda verdi ği bilgiler
kendi ifadelerine dayanmakla birlikte, iki k ızkardeş
birbirini doğrulamakta, anlattıklan birbirleriyle
uyum göstermektedir. Ülkemizde, insestin s ıklığı
konusunda tutarlı bir sayı 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 davranışa maruz kalan olguların artık durumu
hekimlerine ve çevrelerine daha kolayl ıkla açıklayabilmeleridir.
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Burada, iki kızkardeşe yönelik 3 ku şaklık insest öyküsü (erkek karde ş, amca, baba, büyükbaba), sunulmaya değer görülmüştür. Bu iki olgu, insestin,
aile patolojisinin bir ürünü ve birkaç nesli birden ilgilendiren, kendini tekrarlayan bir olgu olduğu görüşünü desteklemektedir. Aile ortam ı bozuktur.
Baba, ilk olgu 7 yaşında iken aileyi bırakıp 10 yıl
kadar yurtdışında bulunmuş, bu sürede aile ile
hemen hiç ilgilenmemiştir. Bunun yanında, yaşlı büyükbaba (baban ın babası), yurtdışındaki oğlunun eş
ve çocuklarının yanında kalmaktadır. Baba yurtdışından dönüşünde alkol kullanmaktadır.
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