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GİRİŞ 

Ensest, eski toplumlarda ve günümüz toplumlarında sıkça rastlanan fakat çoğunlukla 

aile içinde sır olarak saklanan bir olgudur. Ensest kelimesi (İng. incest) , Latince iffetsiz ya da 

ahlaksız anlamına gelen incestus kelimesinden türemiştir. Kelimenin anlamından da 

anlaşılacağı üzere ensest, ahlakî olmayan bir durum olarak görülmüş fakat bazı kraliyet 

ailelerinde ve bazı toplumlarda – bilhassa soyluluğun korunması için – gerekli görülen ve yine 

saklanan bir durum olmuştur. Hemen hemen her ülkenin bu bağlamda bir yasası vardır. Türk 

Medeni Hukuku’nda, örneğin, aile içi evlenmeleri açık şekilde yasaklayan kanunlar 

bulunmaktadır fakat ensesti kapsayan açık bir kanun hükmü yoktur. Aile-içi cinsel şiddet 

olarak kabul edilen bu olgu tarafların, genellikle toplumsal baskıdan çekinme, durumdan 

utanma ve özellikle enseste maruz kalan kişinin kendisine uygulanan fiziksel ya da psikolojik 

baskıdan korkup durumu ifşa etmekten çekinmesinden ötürü gizli tuttuğu ve genelde aile 

içinde çözülmeye çalışılan bir problem olarak gelişmesine sebep olmuştur. Günümüzde, 

çocuk tecavüzleri araştırıldığında, kız ya da erkek çocuğun maruz kaldığı bu durumun 

arkasında çok sıklıkla aile bireylerinin olduğu görülmektedir.  

 2011 yılında çekilmiş olan Atlıkarınca, ensesti –tam da anlattığımız şekilde – konu 

alan bir filmdir. Küçük bir kasabada yaşayan Yalçın ailesinin hikayesidir anlatılan; dışarıdan 

bakıldığında çocuklarına çok düşkün olan bir baba (Erdem), evine ve çocuklarına bağlı bir 

profil çizen anne (Sevil) ve iki çocuktan (Edip ve Sevgi) oluşur aile. Bu küçük kasabada 

başlayan hayat, Sevil’in annesinin bir bayram günü felç geçirmesi ve ailenin İstanbul’a 

taşınmasıyla devam eder. Edip, daha çocuk yaşta babasının tecavüzüne maruz kalır. Biz bunu 

açıkça görmesek de çocuğun değişen tavırları bunu anlamamız için yeterlidir. İstanbul’a 



taşınacakları gün çok sevdiği atlıkarıncasını parçalaması çocukluğunun/masumiyetinin 

elinden alındığının ve babasına duyduğu nefretin belki de en belirgin göstergesidir. Erdem bir 

şairdir, İstanbul’a taşındıklarında da yazmaya devam eder fakat çok da başarılı değildir. Sevil 

de çalışmaya başlar. Çocuklar büyümüştür; Edip şehir dışında bir okuldadır, Sevgi ise hem 

başarılı bir öğrenci hem de bir yüzücüdür. Bir akşam, Sevil’in eve geç gelmesi, anneannenin 

felç olduğu için bir şey yapamayarak aciz kalması, Sevgi’nin de baba tecavüzüyle 

damgalanmasıyla sonuçlanacaktır.  

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel aile kavramının içini dolduran 

bütün öğeleri yıkan ensest, ailedeki bireylerin ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Özen 

gösterilmesi gereken ve özen etiği bağlamında açıklanabilecek ilişki hangisidir? Bir kadın ve 

anne olarak Sevil’in olay karşısındaki tutumu nedir ve doğru mudur?  

I. ÖZEN ETİĞİ ve AİLE 

Özen etiğinin çıkış noktası kadının “özel alanla” sınırlanıyor ve genel olarak eşiyle ya 

da ailesiyle tanımlanıyor olmasıdır. Biyolojik farklılıkların “kadınlığın” bu şekilde 

tanımlanmasını gerektirdiğini ve böylece toplumsal cinsiyet rollerinin oluşturulduğunu, 

kadının ise bunun dışında vücut bulamayacağını savunan yaygın görüşe/inanca karşı kamusal 

alanda da kadının var olması gerektiğinin savunulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 

siyasal alanda ve hukuk alanında yapılmaya çalışılan düzenlemeler cinsiyet körü olma 

eğiliminde olmakla birlikte, genel kanıyı yıkmakta zorlukla karşılaştığı için, çok da başarılı 

olamamıştır. Will Kymlicka’ya göre bu farklılıklar kolay baş edilebilecek düzeyde değildir. 

Örneğin, kamusal alanı erkeğin kurmasına izin verdikten sonra “ bu kurumlar içinde kimlerin 

rol alacağını belirlerken cinsiyeti göz ardı ederek eşitlik sağlanamaz” 
1
 (2006, 525).  Carol 

Gilligan’a göre ise, kadınların ahlaki gelişimleri ve buna bağlı olarak da ahlaki yargıları 
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erkeklerinden farklıdır. In a Different Voice adlı kitabında bu gelişimi üç temel bölümde 

inceler: geleneksellik öncesi (hayatta kalma mücadelesi), geleneksellik (ötekine karşı 

sorumluluk üstlenme) ve geleneksellik sonrası (kendini ya da diğerlerini incitmeme, 

kendisinin de bir birey olduğunun farkına varma). Bu aşamalarda vurgulamaya çalıştığı ise 

kadının ilişkisel bir varlık olduğu, ilişkiler dâhilinde olayları değerlendirdiği ve ahlaki 

çıkarımlarını bu doğrultuda yapıyor olduğudur. 
2
  

Aile ise özen etiğinin başka bir açılımı ve belki çıkmazıdır. Feminist bir filozof olan 

Virginia Held, yalnızca birkaç on yıllık bir tarihi olan Özen Etiği kavramını, bazı 

teorisyenlerin ahlâki konularla ilişkilendirmekten hoşlanmadıklarını, bunun yerine “aşk/sevgi 

ahlâkı”, “ilişki ahlâkı” gibi terimler kullandıklarını oysa bu söylemlerin nihayetinde “özen”le 

ilgili olduklarını savunur. Held’e göre “ Kişinin çocuğuyla ilgilenmesi onun öncelikli ahlaki 

kaygısıdır. Özen etiği insanların hayatlarının büyük bir çoğunluğunda birbirlerine bağımlı 

olduklarının farkındadır […] ve bu, insanların yaşaması ve ilerlemesi için gerekli olan özen 

ilişkilerinin gelişmesinde büyük önem taşır. […] özen etiği, bağımlı olanın ihtiyaçlarına yanıt 

vermede ahlaki gücün önemini vurgular” (2006, 10) 
3
. Konu arkadaşlık ya da aile olduğunda 

ise “bu alanlardaki ilişkiler dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir; çünkü ahlaklılık ya da 

etik basit soyut kurallara indirgenemez” (2006, 12). Öte yandan Nel Noddings’e göre – her ne 

kadar özen kavramının kadınsı bir olgu olduğunu vurgulamışsa da 
4
 (10) – özen üç temel şeyi 

gerektirir: (1) özen gösteren (carer) mutlaka (diğer) kişiyle meşgul olduğunu göstermeli ve 

(2) empati kurmalıdır, ve (3) özen gösterilen de (cared for) bir şekilde gösterilen özene 

karşılık vermelidir 
5
 (1984, 69). Söylemeye çalıştığı, özen gösteren kişinin özen gösterilenin 
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ihtiyaçları konusunda yeterince ve dikkatlice düşünmemesi durumunda başarısız olacağı ve 

özen gösterilenin de kendisi için yapılanın farkında olması gerektiğidir. Ancak böyle 

olduğunda özen dediğimiz şey “ötekinde tamamlanmış” (1984, 4) olur. Aile açısından 

baktığımızda, ailedeki her bir bireyin birbirlerine karşı sorumlulukları olduğunu ve bu 

sorumluluklardan birinin de ailedeki ilişkilerin tümüne ayrı özen göstermek olduğunu 

söylemek yanlış değildir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğin eve ekmek getiren, 

aileyi koruyan – gözeten kişi, kadının ise evde emek harcayan fakat emeği 

ücretlendirilmeyen, çocukların bakımında en büyük sorumluluğu yüklenmesi gereken kişi 

olduğu açıktır. Diğer bir deyişle, toplumsal cinsiyete bağlı bir eşitsizlik söz konusudur. 

Geleneksel roller bağlamında bakıldığında ise filmdeki ailedeki ilişkiler daha ilk sahneden 

itibaren sorunlu ilişkilerdir. Cinsel sapkınlığı olan baba, çocuklarının davranışlarında sorunu 

göremeyen anne ve içine kapanan çocuklar arasındaki bu ilişkiler çıkmazında özenden 

bahsetmek imkânsızdır. Her ne kadar bu cinsiyet rollerine karşı bir duruş sergilesek de, 

dışarıdan bakıldığında “normal” görünen bu aileyi gelenekçi bir bakış açısıyla değerlendirerek 

incelemek yanlış olmayacaktır. Baba ne çocukları ne de eşi için sağlıklı bir ilişki biçimi 

geliştiremez çünkü cinsel açıdan sapkındır. Filmin bir sahnesinde eşine de tecavüz ettiğini 

görürüz. Anne, alışılmışın, korumacı anne profilinin dışında, muhtemelen eşine duyduğu 

güvenin de bir yansıması olarak, oldukça pasif ve gözlem yeteneği düşük bir annedir. 

Çocuklarındaki değişikliğin farkında olsa da bunun üstünde durmaz ve bu boş veriş tüm aile 

bireylerinin hayatlarının aynı sır içinde yok olmasına sebep olur. Sorunun kaynağı babadır 

fakat anne de sorumsuz bir davranış sergilemiştir.      

Konumuz çerçevesinde ensest kavramı ve annelik olgusundan da bahsetmekte fayda 

vardır. Janis Tyler Johnson Mothers of Incest Survivors: Another Side of the Story 
6
 başlıklı 

kitabında günümüze dek “dünyada en iyi saklanan sırlar” arasında olan ensestin artık 
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medyada, ailelerde ve okullarda daha rahat konuşulabilen bir konu olduğundan bahseder. 

Johnson’a göre şimdiye dek klinisyenler ve araştırmacılar, tacizci/tecavüzcü babaların 

patolojilerini ve kişiliklerini incelemeye çalışmış, ortak noktalar bulsalar da olayın 

karmaşıklığını gidermeyi başaramamışlardır. Aslında bu, tüm dünyada karmaşık bir konu 

olduğundan, ensest tabusunu evrensel kılan bir durumdur. Fakat “Feminist bir bakış açısı, 

bireysel analizlerin ötesine geçmiş ve ensest tabusunu patriarkal yapı, erkek egemenliği ve 

üstünlüğü başlıklarına yerleştirmiştir. Sandra Buttler ensestten kurtulan çocukların annelerinin 

konuyla ilgili irdelendiğini, suçlandığını ve erkek egemen bir analizin kılıcına geçirildiklerini 

savunur ve geleneksel kadın rollerine göre biçimlenmiş anneler bir çaresizlik, kişisel, 

ekonomik ve sosyal kaynaklardan yoksunluk durumunda gösterir ki bu kızlarını 

koruyabilecekleri bir rolden uzak kalmalarına neden olur 
7
 (4) demiştir. Adrienne Rich de 

buna benzer bir açıklama yapar:  

Bir annenin mağduriyeti sadece onu aşağılamakla kalmaz aynı zamanda 

kadın olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili ipuçlarını onda arayan kız 

çocuklarını da sakatlar. Annenin kendinden nefret etmesi ve düşük 

beklentileri kızın ruhu için de bağlayıcı etmenlerdir.
8
 (243) 

 

Peki, çocuklar annelerine tecavüz ya da tacizi itiraf etmekten neden kaçınırlar? Neden 

bunu bir sır olarak tutmayı yeğlerler? Bu sorulara cevap olabilecek birkaç açıklama şöyle 

sıralanabilir: (1) kız anneyi güçsüz ya da çaresiz görüyordur – kendine bakamayan bir anne 

onu nasıl korusun? – (2) eşler arasındaki güç ilişkileri kızı korkutuyordur – babanın baskın bir 

karakter sergilemesi – (3) baba tarafından çocuğa psikolojik ya da fiziksel baskı 

uygulanıyordur (1992, 29-30). Burada bahsettiğimiz teorisyenler genel olarak babanın kızına 

tecavüzünü baz alarak konuyu açıklamaya çalıştıkları için, konu erkek çocuğa edilen tecavüz, 

annenin kız ya da erkek çocuğa tecavüzü, akrabaların tecavüzü gibi durumlara geldiğinde 
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yapılan sentezler eksik gibi görünmektedir. Burada film üzerinden anlatmaya çalışacağımız 

tecavüz biçimi babanın çocuklarına, özellikle kız çocuğuna tecavüzü olduğu için bizce yeterli 

görülmüştür.     

Toparlamak gerekirse, ensest he ne kadar tabu olarak ya da çeşitli nedenlerden dolayı 

aile dışına kesinlikle aktarılmaması gereken bir sır olarak görülse de vardır ve kişilerin 

hayatlarını negatif yönde etkilemektedir. Kız ya da erkek çocuğun uğradığı tecavüz yalnızca 

onları değil aynı zamanda aile bireylerini ve toplumun onlara bakışını da zedelemektedir. 

II. ATLIKARINCA 

Filmin daha ilk sahnelerinde Erdem çocuklarıyla oldukça ilgili bir baba gibi 

görünmektedir. Yiyecekleri yemek dâhil her şey onun için önemlidir. Adı gibi erdemli bir 

görüntü çizmektedir.  Fakat çocuklarını banyo ettirdiği sahnede kanımızı donduran gerçek 

ortaya çıkar. Erdem belli ki bir süredir oğluna tecavüz etmektedir. Tecavüzün ardından Edip 

içine kapanır, annesiyle olan bağını bile keser. Babasına bakışından biz onun nasıl bir nefret 

beslediğini fakat dışa vuramadığını görürüz. İlginç olan ise annenin bu tavrı fark etmemesi, 

fark etse de bunu sorgulayacak bir davranışta bulunmamasıdır. Nefretini, çok sevdiği ve ona 

babasının aldığı atlıkarıncadan çıkartır. Bu şekilde hem babasını hem de kendi çocukluğunu 

öldürmüş olacaktır. Bir bayram sabahı Sevil’in annesinin felç geçirdiği haberi gelir. Filmden 

anladığımız kadarıyla tek çocuk olan Sevil annesine bakmalı, göz kulak olmalıdır. Belki de 

Sevil’in özen gösterdiği tek ilişki, görünürde en zor durumda olan annesi olduğu için, onunla 

olan ilişkisidir.  İstanbul’a taşınan aile için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Daha 

yoldayken Edip’in, babasının gözlerini kapatarak onu öldürmeye çalışması buna bir örnektir. 

Sevgi’nin de başına gelecek aynı durum bir türlü kapanmayan banyo kapısı imgesiyle bize 

önceden sezdirilir. Baba, açık kapının önünde dururken ve oradan geçerken tecavüzü 

planlıyor gibidir. Ve Sevgi tecavüze uğramıştır. İçinde bulunduğu çıkmazı anlatacak kimsesi 



yoktur çünkü hem utancı hem de korkusu bunu anlatmasına engeldir. Bu yüzdendir ki 

babasının ikinci tecavüzüne maruz kalacağını bile bile onunla balığa çıkmayı kabul eder. 

Edip’in durumundan farklı olarak, Sevil bu kez kızında olan değişikliğin farkındadır fakat 

bunu ergenliğe girmesine, genç kızlığa geçişine bağlar ve üstüne düşmez. Hatta babasının 

onunla ilgilenip dışarı çıkartmak istemesini olumlu bir davranış olarak görür. İşlerinden 

dolayı gece eve geç gelmek zorunda kalan Sevil’in gerçeğin farkına varması zor olmayacaktır. 

Önce kabullenemeyen Sevil, emin olmak için birkaç yol izler. Kızının gözündeki korku, 

geldiğinde güya evde olmayan Erdem ve yağmurlu bir gecede dışarıdan geldiğini söylemesine 

rağmen ayakkabılarında çamur olmaması, Sevil’in gerçeği kabullenmesi için yeterlidir. 

Üstelik Sevgi her zamanki gibi anneannesine kitap okurken, kendi başına gelen durumun 

aynısını okumaya başladığında, asla konuşamayacak olan anneanneye tüm olayı ağlayarak 

itiraf eder. Sevil’in artık bir şeyler yapması gerekmektedir. Çok sakin hareket eden Sevil, 

oğluna telefonda babasının ölüm haberini verirken çıkar karşımıza. Erdem, balık tutmaya 

gittiğinde ölmüştür ve haberi bu şekilde gelmiştir. Aile uzun bir zamandan sonra ilk kez bir 

araya gelir. Kimse konuşmamasına rağmen Erdem’in ölümünün onları rahatlattığı kadar, 

aslında korkunç bir iç çatışmaya da ittiği açıktır. Cenazeyi de alıp kasabaya giderler; çünkü 

Sevil, Erdem’in en sevmediği yerde sonsuza kadar hapis kalmasını istemiştir. Alenen 

cezalandıramadığı kocasına olan nefretini gizlice böyle ortaya koyacaktır. Filmin sonunda son 

kez görürüz Erdem’i. Aslında Sevil onu arabayla çarparak öldürmüş, çocuklarını ve kendisini 

bu çıkmazdan çıkarmanın yolunu Erdem’i öldürmekte bulmuştur.  

Sevil’in çocuklarına ve onların başından geçenlere üzülmesi doğaldır. Fakat özen 

gösterdiği bu ilişkileri birini öldürerek korumaya çalışması doğal mıdır? Hukuki yollara 

başvurmadan çözüme kendi yoluyla ulaşması doğru mudur? Babanın varlığı çocuklar 

açısından tehlike oluşturmakta, fiziksel zararın yanı sıra psikolojik zarar da vermektedir. 

Üstelik ensest genelde aile içinde kalan, dışarıdan müdahalelere çok da açık olmayan bir tabu 



olduğu için, Sevil’in bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için kocasını öldürmeyi çözüm olarak 

düşünmesi normal olarak bile görülebilir. Bu olayın dışındaki farklı olaylar da 

düşünüldüğünde, gerçek hayatta da ensestin örtbas edildiği, diğer aile bireyleri tarafından 

ensestin kaynağı olan kişinin aile dışına itildiği ya da bu duruma katlanma yoluna gidildiği 

bilinmektedir. Katlanmanın en önemli sebeplerinden biri korkudur ve genellikle annenin 

güçsüz ya da savunmasız olması bu korkuya yol açmaktadır. Öte yandan, hukuki mücadele de 

tecavüze uğrayan ve onu koruyan kişi(ler) açısından korku verici olabilir. Enseste sebep olan 

kişinin hapiste de olsa sağ olması ve bir gün yeniden özgür olacak olması psikolojik baskı 

yaratacağından, korkuyu da tetikleyecek ve hatta sürekli canlı kalmasına sebep olacaktır. 

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Erdem’in ölümü ensestin sona ermesi, annenin 

hatasını telafi etmesi ve kızını rahatlaması açısından gereklidir. Diğer bir bakış açısıyla 

değerlendirdiğimizde, Sevil’in aslında günah çıkarmak istediğini de düşünebiliriz. 

Çocukluklarından beri aynı şiddete maruz kalan çocuklarının sorunları ve onlarla olan 

ilişkisine gerekli özeni göstermediği için kendini suçlamış, hem kendisini hem de kızını 

arındırmak için bu yola başvurmuştur. Diğer bir gerçek de şudur ki Sevil, oğlunun da 

tecavüze uğradığından bihaberdir. Yani, her ne kadar hatasını kendi yöntemiyle telafi etmeye 

çalışmışsa da aslında sadece kızı için yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapmıştır. 

Toparlamak gerekirse, filmde aile içinde yaşanan ve sır olarak tutulan ensest olgusu esasında 

tam olarak ortaya çıkmış ve sonuca ulaşmış değildir çünkü ilişkiler başından beri 

problemlidir. Ve belki de zaten problemli olan bu ilişkiler yüzünden, yine problemli bir 

çözüm olan cinayet, haklı bir son olarak düşünülüp biçimlenmiştir.   

 

 


