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BABA-KIZ INSESTINDE ANNENINKONUMU* 
-THE POSITION OF MOTHER IN FATHER-DAUGHTER lNCEST-

$. YUKSEL**. A. KAYIR** 

()ZET: B~ yazula. tedauimize ba§uuran iki aile i(e i/gili olarak baba-k1z insestinde annenin konumu. 
nu tart1§acag1z. · · 

SUMMARY: In this review, we would like to discuss the position of mother in father. daughte 
incest in relation with two families who came us for treatment. - r 

Eski Mtstr, Peru, lran ve daha birkac; illkenin 
kraliyet ailesi haric;, inseste kar§J evrensel bir ta· 
bu vardtr. lnsest yasagmm bozulmasJ, ic;inden 
«;tkttgt ailelerde biitUn bireyleri etkileyerek, o bi· 
rimi parc;alaytcJ bir gti<; ta§Jr. Beklenebilecegi gibi 
olaym ailenin dt§tna ar;tklanmast hayli seyrektir. 

Ancak r;ocuk doviilmesinin, c;ocuk haklannm gi
derek onem kazanmast, r;ocuklara kar§J i§lenen 
cinsel suc;lar konusunu da gtindeme getirmi§tir 
(Alter, Gibbs, Lachenmege, 1986). Ciddi yaptJ. 
nmlarma kar§m, farkh toplumlarda yaptlan ince· 
lemelerde insestin r;ok da nadir olmamasJ dii§Un· 
diiri.iciidiir. Bu taramalardan en yaygm gorillen in
sest bic;iminin ailenin biiyiik bir erkeginden, kii· 
<;iik bir ktz r;ocuguna yoneldigini ogreniyoruz. 

mum veya yaralanmaya yol ar;an bir grubun dt· 
§mda, konu gi.incel oldugu devrede, hastahane ve
ya mahkemelere ba§VUrt! oldukc;a smtrhdtr. Aktl 
saghgt ile ugra§anlarm bu konudaki bilgilenmesi 
daha c;ok psikiyatrik gtiri.i§meler strasmda ve an
cak ytllar sonra olabil.mektedir (Herman .Hirsch· 
man, 1984a; Ozkan, Giirel, Koknel, 1983). Bu 
nedenle olay gtincel iken bize ba§vuran iki aile ve 
tedaviye ahnan ana·ktzm oyki.ileri aktanlacaktJr. 
Qok ktsa zamanda parr;alanan iki ailede de baba· 
lar tedavide i§birligini si.irdi.irmemi§tir. 

I. AtLE . 
Sade ve cazip gori.ini.im!U bir kadm olan anne 

43 ya§mda lzmir dogumlu, maddi olanaklan 51• 

mrh fakat duygusal yakm ili§kiler ic;inde bir aile
den geliyor. Sekiz karde§in altmctsJ olan anne 
mi.ihendis ve bir §irketin yoneticisi olarak r;al 1~ar. 

· ba§arth bir i§ kadmt. Psikiyatrik degerlendirme
de dU§iik benlik duygusu , sosyal ve duygusal ya
kmhk kurma gtir;liigi.i dikkat r;ekici idi. Ayrtca 
"sevilen" ve "iyi" bir ki§i imgesini siirdiiremem€ 
endi§esi belirgindi. 22 ya§mda iken anla§arak ev
lendigi e§i ile ili§kilerini her yonii ile uyumlu ola· 
rak degerlendirmekteydi. 

Baba 45 ya~mda ve Van dogumlu idi. 16 ya. 
§mda annesinin oliimiinden sonra 1stanbul'a gel· 
mi§, Yiiksek Denizcilik Okulu'nu aile destegi ol· 
madan bitirdikten sonra uzun yol kaptam olarak 
r;alt§maya ba§lamt§tJ. Bizimle gori.i§meye gelme· 
yen baba, anne tarafmdan biraz ktskanr; ve yet· 
keci, stk ve kolay ofkelenen bir ki§i olarak sunu· 
lurken bu ozelliklerini ho§gtirii ile kar§tladtgmt 
belirtmekteydi. Diger yandan ktzlan ve. annenin 
karde§i tarafmdan baba biraz farkh tan1mlan· 
maktaydt. Ar;1k sar;1k ftkralar anlatmayt r;ok se· 
ven babanm, r;evresindekileri katt cinsel normlar 
ir;inde yerli yersiz ele§tirdigini aktard1lar. Yetke· 
ci tutumu anneyi zaman zaman fiziki olarak htr· 
palamaya ula§abilmekteydi. 

Ktzlan Z. 17 ya§mda ba§arJh bir iiniversite o~· 
rencisi. Ya§ma gore geli§m;§, ho§ gori.ini.imli.i bir 
ktz olan Z. arkada§larJ tarafmdan sevilen ve ara· 
nan bir genr;ti. Annesi o SJrada ogrenci oldugu 
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i~in ii~ ya§ma kadar anneanne tarafmdan biiyi.i
tiilmii~ ve iki aile tarafmdan bir hayli ~tmartilmt§· 
tJ. Ruhsal deg"erlendirmede, hafif depressif belir· 
tilerin yantstra yakm zamana dek erkeklerle ya
kmhktan belirgin bir kaygt dile getirildi. Bu kay
g1 oynarken veya bir spor ~talt§mast strasmda ola
biien bedensel degiler strasmda ozellikle yiiksel
mekteydi. 

Ogullart v. 4.5 ya~mdaki ftOCUk ozellikle an
nenin duygularmt en a~tk ifade edebildigi bireyi 
idi. 

OLAY 

(Z. tarafmdan aktanlmt~ttr): "5·6 ya~lannda 
iken babam beni kucagma altp cinsel organt ile 
0ynadtgt zaman babalar ~ocuklarmt oyle sever 
zannederdim." Daha sonra babanm yonlendirme
leri ile yakmltk, kar~thkh mastiirbasyona donii~ii
yor. Biraz biiyiidiikten sonra Z. bu yakmltklarda 
bir yanh~ltk oldugunu dii~iiniiyor. Ancak babamn 
istediklerine bir robot gibi uydugunu ve her sefe
rinde bir daha olmayacak diye dii~iiniip utamrken 
diger yandan gizli gizli bir zevk almt~ oldugunu 
da belirtiyor. 11-12 ya~mdan itibaren olaylann 
yinelenmesine izin vermeyen Z. hemen ardmdan 
da olanlan hi~ ya~amamt~c;asma unuttugunu ek· 
Jiyor. Bir ytl once erkek arkada~t ile duygusal ve 
cinsel bir yakmltk kurduktan sonra, eski antiart· 
nm yeniden canlanmaya ve kendini zorlamaya 
ba~ladtgmt farkediyor. Bu Strada anne ile arkada· 
~ma ili~kin bir tarti~ma masmda, bir patlama 
~eklinde, olaylan ar;tklayabiliyor. Anne ilk tepki· 
sini "ktzlar babalartnt ~ok sevince boyle oykiiler 
yaratabilir, gerc;ek dt~t" diye dii§iindiigiinii ancak 
durumu kocasma da a<;tklaymca olaym hayal iirii· 
nii olmadtgmt kavradtgmt dile getirdi. Olayt ka
bul etmekte giic;liik c;eken anne e~ini hemen sefe· 
re yollayarak, bu arada teyzenin evine kac;an kt· 
zmm eve gelmesini sagltyor. 

. ~.oy~e. ~i, olayt tartt§mamak ic;in kendi ailesi 
ile th§ktstnt kesen anne, ~tocuklart ile yeni bir eve 
ta~mtrken, eski evlerini hie; bozmadan muhafaza 
edtyor .. Annenin SJk stk inkar, kac;mma, yalttma 
~ekamzmalanm kullandtgmt goriiyoruz. Anne
nm Ya§adtgt zorluklar z. tarafmdan, kendisinin 
sue; ~~~mast ve ?abanm kayrtlmast olatak deger
lendmlmekteydt. Her zamanki alt§kanltgt ile an
n.e _b~. c;att§mayt yok sayarken Z. tersine, tepkile
rmt yuksek sesle ifade etmekteydi. 

. ~~a.viye ba§vuru hem anne, hem ktzm giivenli 
btr tlt~ktde b?lundugu teyze aracthgt ile olmu§tu. 
Tedavtden btr beklentisi olmadtgmt ifade eden z. 
ktsa zamanda bizimle i§birligine girerken anne 
tedaviye kattltmda tek amacmm ktzma ya;dtmct 
o~mak . ~ld~gunu dile getiriyordu. Kendisi" ic;in 
dtllendtrtlmt§ hiGbir talebi olmayan annenin var 

olan ili§ki kurma giic;liigii tedavi si.irecinde de or· 
taya c;tkti. 

II. A1LE 

11 ya§mdaki ktz c;ocugu, babasmm cinsel yak
la§tm giri§imleri ardtndan: 

a) Qe§itli depressif yakmmalar (durgunluk, 
suskunluk, uykusuzluk, aglama), · 

b) Farkh korkular (karanhktan, yalmzhktan), 
c) Okul ba§ansmda dii§ii§ 

nedenleri ile bize ba§vurdu. 
Aile .?e.~ k_i.§i~en _olu~~yord.u . Ktzln (Y), 11 ve 

9 ya§ biiyuk umverstte ogrenctsi olan iki agabeyi 
vardt. Ba§artlt bir be~inci Stntf og"rencisi olan y. 
ya§tna gore erken serpilmi§ bir c;ocuktu. 

41 ya§mdaki anne, 18 ya~mda kendi arzusu 
dt§tnda evlendirilmi§, orta egitimli, becerikli bir 
kadmd!. Cornell Index'te hafif norotik bulgulart 
bulunan annenin Porteus'ta zekast llO'du. 

Anne gibi Bulgaristan goc;meni bir aileden ge
len baba 46 ya§mda ve tic; karde§in en biiyiigii idi. 
Aile oykiisiinde kendi babasmm kiic;iik ktz kar· 
de§lerine fiziki yakla§tmda bulunmast dikkati 
c;ekti. Baba, 11 ytl yurt dt§mda berber olarak c;a
lt§tlktan sonra be§ yd once yurda kesin donii§ 
yapmt~tt. Psikiyatrik gorii~me masmda oldukc;a 
depressif olan babanm st.iylenenleri kavramas• ya
va~tt. Rorschach ki§ilik testinde fakir ki§ilik ya
_PI~t, Porteus ile zeka 107, Benton degeri 13'/15 
tdl. 

OLAY 

O~ullarma kar§I r;ok sert olan ve onlan stk s1k 
~iddetli bir bic;imde orseleyen baba, ktzma c;ok 
Y~~.u§ak.tt. Ona hediyeler altyor ve ya§ma gore 
buy~ mtktarda harc;ltk veriyordu. Bir ak§am ba
bast de yalmz olarak <;tkttgt gezintiden ktzm pa
nik ic;inde donmesi ile panigin gerekc;elerini ara§· 
ttran anne, babanm Y'nin c;ama§trlarmt c;tkarttp 
genital bOlgesini elledigini og"reniyor. Aslmda. so~ 
aylarda bu konuda bazt kaygtlan olan anne, baba
d~ hemen evi terk etmesini istiyor. Baba olaym 
~~ hastal1k sonucu, istemi dt§tnda geli§tigini ileri 
surerek, o strada annenin kendisi ve ktzt Y'ye yar
dtmct olmast ic;in ba§vurdugu doktora geliyor. 
~cak tic; gorii§meden sonra, anne tarafmdan ye. 
ntden eve kabul edilmeyecegini anlaymca tedavi· 
de i§birligini bozuyor. lki ay ic;inde Y'de ba§lan
gtc; yakmmalarmtn onemli bir boliimii diizelirken 
eniirezis noktiima geli§ti. Dt.irdi.incii ayda yeni ya
ktnma ortadan kalkarken, annede belirgin bir 
depre~yon gozlendi. Bireysel psikoterapiye ahnan 
annemn depresyonu sekizinci ayda ileri derecede 
diizelmi§ti. Halen, 15 aydtr anne ve ktz iki§er ay. 
da bir goriilmektedir. ' 

TEDAV1 

Bugiin insest ic;in uygulanan tedaviler, yeni, 
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hatta c;:ogu kez bir-iki olguluk deneysel giri~im
lerdir. Farkh yakla~tmlarda iizerinde anla~maya 
vanlmt~ bir ilke, daha ilk a~amadan kabilse, tUm 
aile bireyleriyle a<;tkc;:a gorii~me geregidir. Boyle
ce ev ic;:i gizli dayam~ma ytktlarak, olaym yine
lenmesini engelleyen bir dt~ denetim olu~turulur. 
Tedavinin ilk devresi, krizi <;oziirnleyicidir. Daha 
sonra olaym yineleme olasiltgma ve aile bireyleri
nin teker teker durumlarma gore uzun vadeli 
program stratejisi belirlenmelidir. Bir c;:e~it " trav
ma sonrast stres reaksiyonu" olarak ele almabile
cek insest olgularmda uzun zaman sonra geli~ebi
lecek olumsuz ardtllar/ tepkiler gozonUne almarak 
tedavi bittikten sonra izlemeleri ihmal edilmeme
lidir (Gorcey, Santiago, 1986; Nadelson, Sauzier, 
1986). 
· Bizim tedavi programJmtzda, 

a) Olaym tanmmast ve tek olmadtgmm vurgu
lanmast, 

b) Cinselligin ac;:tk<;a tartt~tlmast, 
c) Ana-ktz yabanctla~masmm c;:ozUmlenmesi, 

ozellikle kar~thkh suc;:lama ve su<;luluk duygulart
na yonelmemiz gerekti. Aralarmdaki i~birliginin 
arttmlmas1 ilkelerinden hareket edildi. Omek ver
digimiz ailelerden ilkinde annede, giri~kenlik egi
timi ve y2ni kimlik kabulU ic;:in gUven geli~tirici 
bir yakla~tmda bulunuldu. Ktzda (Z 'de) ise ofke 
denetlemesi, <;evreyi kendi istek ve ihtiyac;:larma 
gore manipUie etme davram~lart, cinsel yonden 
kendini denetleme ve erkek arkada~ma olan ba
gtmhhk sorunlan ele almmt~tJr. 

Bireysel gorii~melere bir sUre sonra anne-k&zt 
bir arada ele aldtgtmtz oturumlar eklendi. Ba~lan
gtc;:ta haftada bir yaptlan gorii~meler giderek ayhk 
gorii~melere donU~tiiriildU. Ortak gorii~meler stra
smda elde edilen bilgiler ozellikle degerli bulun
du. Boylece, taraflar, olaym sorumlulugunu bir
birine yUkleme egilimleri ile yiizle~tirildi. Annesi
ni duygusal olarak uzak kalmakla suc;:layan Z 'nin, 
ashnda, bu yakmhgt baltalayan kendi davram~lan 
ortaya c;:tkt1. Z ba~langt<;ta bu tutumunu annesi-· 
nin erkek arkada~tyla ili~kisini denetlemesini en
gellemek amact ile yaptigmt belirtti. Ancak teda
vinin daha sonraki a~amalarmda bu tutumun ba
ba ile payla~Ilan drginal mdan ve annesine kendi
sinin duydugu c;:eli~ik duygulardan kaynaklandt
gt anla~Ildt. Dogaldtr ki bOylesi bir tutum anne
ktz yabanctla~masmda agtrhkh bir role sahipti: 

TARTI$MA 

1- Farkh psikopatolojileri geli~tirmekte, riskli 
bir grup oldugu ic;:in (* ), 

2- Adli olaylar d1~mda, konunun giincel oldu
gu devrede, gonUIIU ba~vuru seyrek oldugu ic;:in, 

3- Sorunun tedavisi henUz geli~mekte oldugu 
ic;:in, 

4- Tedaviyi uygulayanlarda, kuvvetli emosyo
nel yamtlar uyandmp zorluklara yo! a<;abildigi 
i<;in (**). 
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bu iki aileyi tamtmak istedik. 
Sunulan her iki olguda da olay ortaya c;:tkana 

dek aileler bUtiinliiklerini sUrdUrmekteydi. Baba
lar, yakmdan tamyanlar tarafmdan bile ah~tlagel
mi~ " psikopat" veya " sosyopat" ozellikleri ile ta
mmlanmayan, i~-gUc;: sahibi kimselerdi. Her ikisi 
de i~leri ned~ni ile uzun bir zaman evden uzak 
kalabiliyordu. Konunun kurbanlan, kaynaklarda 
c;:ok kez i~aret edildigi gibi, ailenin biiyUk ktzlart 

· idi. Anneler ise Herman ve Hirschman (1984b) 
ve Tisza {1982) nm vurguladtgJ zay1f, hastahkh 
ve sorumluluklartm sUrdUremeyen anne tipine uy
muyordu. Oysa ev i<;i ve d1~1 sorumluluklan yUk
lenmekle ve c;:ozUmlemekte ba~arth olan bu iki 
kadmm dt~ goriinUmU de oldukc;:a cazipti. 

Qe~itli kaynaklarda ileri siiriildugu gibi, inses
tin ~u veya bu bic;:imde belirlenmi~ bir aile pato
lojisi oidu~u dU~Uncesini payla~tyoruz (***). An
cak olayt a<;Jklaytp, aile i<;indeki sorumluluklar1 
payla~tmrken " nastl bir aile patolojisi " ya~and1 -
gmt, rollerin dagtltmtm d~kk~tle incelemeliyiz. 
Insesti ya~ayan c;:ocugun, atleyt parc;:alayacak, en 
azmdan sarsacak agtr bir stm ta~tdtgmt hattrla
mahytz. Bu ona c;:ok kere yalanct bir erken olgun
luk vermektedir. 

Ayrtca bir yabru.1c1 tarafmdan uzma gec;:ilme 
durumundan <;ok farkh olarak, <;ocuk bu giic;:lii
gunu, temel giiven ve sevgi ili~kisi olan bir kimse 
ile ya~amaktadtr (Rolf, 1985 ). 

Annenin yetersiz, basta ve ktzlan ile yabanct
la~mt~ olmasma birc;:ok insest ailesinde rastlana
bilir. Bir ba~ta deyi~le tersinden, annenin konu
munun kuvvetli olmast, k1zmt insestten koruyucu 
olabilir, denebilir. Zira trza gec;:mekte oldugu gibi 
insest de oncelikle bir giic;:, saldtrganhk ifadesidir, 
daha sonra bir cinsel eylemdir (Wooley, Vigilanti, 
1984). 

* Gorcey, Santiago (1986); Gold (1986) c;:ocuk
larmda cinsel saldm oykUsU olanlann ileride 
kontrollardan daha fazla oranda depresyon, 
cinsel i~lev aksamas1, kar~t cinsle giivenli ili~ki 
kurma gii<;liigii geli~me riskine sahip oldugunu 
ileri siirer. Ozellikle uzun zaman direnebilen 
uyku aksamas1 ve yineleyen kabuslar ve olayla 
ilgili amlardan ka<;mma, unutkanhk gibi belir· 
tilerle Wooley (1984) Travma sonrast stress re
aksiyonlarl arasmda ele ahr. 

** tkili tedavi ili~kisinde ailedeki orginal duruma 
benzer bir str saklamast vardtr. Halbuki benzer 
zorluklart olanlarm katthm1 olan bir grup ic;:in· 
de tedavi payla~mayt terapotik olarak artttra· 
cakbr. 

*** tnsest ailesinin profili fiziki ~iddetin yer aid!· 
g1 ailelerinkine benzer ve daha stk olarak an· 
neye kar~l fiziki ~iddet kullamm1 vardtr. Bu 
a<;1dan Jozm baba ile olan yakml!g• o~~ be· 
dense! orselenmeden koruyucu btr rolu var· 
dn (Swanson, Biaggio, 1985 ). 



Sonu<; olarak, insest ailesinin tanmmas1 ve bi· 
reylerine u} gtm tedavi stratejilerinin geli~.tirilme~i 

ararll olur. Bu amac;la uzunlamasma •zlemeh, 
y k yonlii yakla~•mh -:;alJ~malar yap~lmahd1r. Ay· 
~~~a riskli aileler ay1rdedilmelidir. . 
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