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ÖZET

Benzer psikotik belirtilerin iki ya da daha fazla bireyde bir arada görül-
mesi durumuna paylaşılmış paranoid bozukluk denilmektedir. Bu has-
talıkta “birincil hasta” psikotik belirtilerin ilk kez görüldüğü kişidir. Di-
ğer kişilere bulgular ikna yoluyla bulaştırılmıştır. Bu bozuklukta aynı evi 
paylaşma ya da yakın duygusal bağlarla birbirine bağlı olunması söz ko-
nusudur. Bazı olgularda paylaşılmış paranoid bozukluk, yapay bozukluk 
gibi tanılar da içerecek bir boyuta gelerek genişleyebilmektedir. Bu yazı-
da ilk kez 6 yaşında cinsel tacize uğrayan ve bize başvurduğunda 10 ya-
şında olan, tekrarlayan biçimde birçok farklı insan tarafından tacize uğ-
radığını söyleyen bir olgu tartışılmıştır. Bu olguda ailenin sık hastane de-
ğiştirmesi, izlendikleri hastaneye ve tıbbı personele yönelik olumsuz al-
gıları ve suçlamaları, tacizin uygun olmayan yollarla denetlenmeye ça-
lışılması bakım verenin yapay bozukluğunu düşündürmekteyse de, her 
iki ebeveynin de “çocuğun cinsel tacize uğruyor olması” biçiminde or-
tak bir sanrıya sahip olmaları bu olguda paylaşılmış paranoid bozukluk 
tanısını da düşündürmektedir. Yazında bakım verenin yapay bozukluğu 
belirtisi olarak cinsel istismar çok az bildirilmiştir. Bu olguda değerlen-
dirmeyi zorlaştıran üretilen hastalığın tüm aile bireyleri tarafından pay-
laşılıyor olmasıdır. Bu yazıda olgunun psikodinamik açıdan değerlendi-
rilmesinin, bakım verenin yapay bozukluğu ve paylaşılmış paranoid bo-
zukluğunun altta yatan etmenlerini anlamada yardımcı olabileceği vur-
gulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bakım verenin yapay bozukluğu, cinsel istismar, 
çocuk, paylaşılmış paranoid bozukluk

SUMMARY
A Case of Munchausen Syndrome by Proxy in the Context of Folie 

A Famille

The occurrence of similar psychotic symptoms in two or more people is 
called shared paranoid disorder. In this disease, the person who exhibits 
psychotic symptoms first is the “primary patient”. The symptoms are 
contracted by the other people through persuasion. This disorder is seen 
among people who share the same house or are emotionally bound. 
In some cases, shared paranoid disorder may include other diagnoses, 
such as Munchausen Syndrome. This report discusses the case of a six-
year-old, sexually abused boy who, when admitted to the hospital at the 
age of 10, claimed to have been repeatedly sexually harassed by several 
different people. His family’s frequent changes in hospitals, negative 
perceptions of and accusations against medical staff, and improper 
methods of responding to harassment led clinicians to a diagnosis of 
Munchausen by proxy syndrome. In addition, both parents believed 
the abuse story, suggesting a potential diagnosis of shared psychotic 
disorder. In the literature, Munchausen by proxy has rarely been 
reported with symptoms of sexual abuse. The psychotic symptoms were 
shared by the family, complicating the case. This report emphasizes 
that psychodynamic evaluations of Munchausen by proxy and shared 
psychotic disorder may be helpful in understanding underlying factors.

Key Words: Munchausen by proxy, sexual abuse, child, shared paranoid 
disorder.

GİRİŞ

Ebeveynlerin ruhsal durumu çocuğun ruh sağlığını belirleyen 
en önemli etkenlerden biridir. Anne ve/ya da babanın gerçeği 
değerlendirmesindeki herhangi bir bozukluk ya da sapma, ço-
cuğu da içine alan bir sanrıya dönüştüğünde, çocuk ebeveynin 
sanrılarının hedefi olduğunda ya da ebeveynin psikopatolojisi 

nedeniyle bir ihmal ya da istismarla karşı karşıya kaldığında 
ruhsal yönden çok ciddi biçimde risk altında olduğu düşü-
nülür (Savvidou ve ark. 2002, Van der Kolk 2005a, Van der 
Kolk 2005b). 

Ebeveynin yapay bozukluğu ve paylaşılmış paranoid bozukluk 
çocuk ruh sağlığı açısından önemli bir risk etmenidir. Yapay 
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bozukluk ilk kez 1951’de Asher tarafından tanımlanmıştır. Bu 
bozukluğu olan hastalar bilerek bazı fiziksel belirtiler yarata-
rak sık sık hastane başvurusunda bulunurlar ve hekimlerde 
kafa karışıklığına neden olurlar. 1977’de Meadow yapay bo-
zukluk hastalarının her zaman bu istismarı kendi üzerinden 
değil bazen de kendisi için önemli ve onun bakımına, ilgisine 
ihtiyacı olan bir başkası üzerinden yapabildiklerini bildirmiş-
tir. McGuire ve Feldman(1989) istismara uğrayan çocuğun 
yaşının büyüdükçe ebeveynin bu aldatmacasına aktif olarak 
katılmaya başladığını bildirmiştir. Aynı zamanda Sigal ve ar-
kadaşları (1989) çocukların, annelerinin sevgisinin iddia edi-
len bu hastalığa dayandığına inandıklarını bildirmiştir. 

Çok yaygın olmamasına karşın bazen bakım verenin yapay 
bozukluğu paylaşılmış paranoid bozukluk ile birliktelik göste-
rebilmektedir. 1860’da Baillarger paylaşılmış paranoid bozuk-
luğu, sanrısal düşünce ve/ya da anormal davranışların birincil 
etkilenen hastadan yakın ilişki içinde olduğu kişi ya da kişilere 
aktarımı olarak tanımlamıştır (Gralnick 1942). Bu bozukluk 
genel olarak aynı ailenin bireyleri ya da birbiriyle yakın iliş-
kileri olan kişiler arasında olmaktadır. “Birincil hasta” psi-
kotik belirtilerin ilk kez görüldüğü kişidir (Howard 1994). 
Çuhadaroğlu-Çetin (2001), aile bireyleri arasında paylaşılan 
psikotik bozukluğa (folie a famille) anne-çocuk ayrışma birey-
selleşme sürecinin yol açabileceğini bildirmiştir.

Yapay bozukluk ve paylaşılmış paranoid bozukluğu önle-
mek ya da tedavi etmek için altta yatan etmenleri anlamak 
çok önemli görülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde 
yapay bozukluk ile paylaşılmış paranoid bozukluğun birlikte 
bulunduğu bir olgu bildirilmemiştir. Bu yazıda “çocukları-
nın cinsel istismara uğradığına ilişkin sanrısı olan ebeveyn” 
olgusu, bakım verenin yapay bozukluğu ve paylaşılmış para-
noid bozukluk bağlamında tartışılacaktır. Yazında ebeveynin 
sanrısının “çocuğunun cinsel istismarı” olduğu çok az olgu 
bulunmaktadır.

Olgu sunumu

10 yaşında erkek hasta olan H kliniğimize cinsel istismar ön 
tanısıyla yönlendirildi. Anne babaya başvurularının nede-
ni sorulduğunda H’nin pek çok kez tecavüze uğradığını ve 
bunun çok uzun süredir birçok insan tarafından yapıldığını 
ifa- de ettiler. 

Öykü: Anneden alınan öyküye göre H 6 yaşındayken apart-
manlarında oturan 23 yaşındaki bir gencin tecavüzüne uğ-
ramış. Bu kişi olanları birilerine anlatırsa öldüreceğini söy-
leyerek hastayı tehdit etmiş. Bu genç ailenin uzun zamandır 
tanıdığı biriymiş. Anne o günlerde bu gencin oğlunu kucakla-
masından ve kendisini görünce tedirgin olup bırakmasından 
şüpheleniyormuş. Eşiyle birlikte bu konuyu konuşmak için 
uğradıklarında komşularının taşındıklarını öğrenmişler. 

Daha sonra anne oğluna birkaç kez yeşil bir arabanın ya-
naştığını, gözlüklü şapkalı bir adamın oğlunu çekiştirdiğini 

gördüğünü, çok rahatsız olduğunu ancak olayları o zaman-
lar bilmediği için anlam veremediğini belirtmiştir. İlkokula 
başladığı yıl oldukça başarılı olan H, okulun 2. döneminde 
artık okula gitmek istemediğini söylemiş. O dönemde bu 
genç okulun karşısında bir ev tutmuş ve oğlunu teneffüste 
alıp evine götürerek arkadaşlarıyla taciz etmeye devam etmiş. 
H’deki davranış değişiklikleri nedeniyle öğretmeni aileyi ço-
cuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine yönlendirmiş. H’nin 
1,5 yıl boyunca üniversitede tedavisi devam etmiş. H’nin 
anne babası bu süre içinde olayı kendi yöntemleriyle çözme-
ye karar vermişler ve kılık değiştirerek çocuklarını izlemeye 
başlamışlar. Anne başörtü takarak, palto giyerek; baba şapka, 
gözlük takarak çocuklarını takip ediyorlarmış. Anne oğlunun 
ilk tedavi dönemi sırasında kalçasının üzerine oturamamaya, 
üstü kirlenmiş, dağılmış olarak eve gelmeye başladığını göz-
lemlemiş, bu durum annenin kaygısını artırmış ve oğluyla ko-
nuşmuş. Anneden alınan bilgiye göre, H annesine “kendisine 
tecavüz edilmesini istediğini, bu nedenle herkese bu eylem 
için teklifte bulunduğunu” anlatmış. H’nin teklif ettiği kişiler 
arasında hastane personeli, okuldaki hizmetliler, öğretmenler, 
müdür yardımcıları, apartman komşuları, onların çocukları, 
apartman yöneticisi varmış ve hastanın teklif ettiği herkes 
onunla birlikte olmuş. Anne bunu yapanları tespit etmeye ka-
rar vermiş ve bunun üzerine okula gitmiş ve oğlunu izlemiş. 
Anne çocuğunu sınıfa bırakır gibi yapıp sonra öğretmenlerin 
davranışlarını gizlice izliyormuş. Öğretmenlerin hastaya teca-
vüz etmek istediklerinde “gel” anlamında parmağıyla işaret et-
tiğini ve her seferinde de hastanın bu eylemi gerçekleştirmek 
için “onlara koştuğunu” gözlemliyormuş. Bir gün teneffüste 
bir hizmetlinin çocuğuna baktığını görmüş, o sırada çocuğu 
onun da yaptığını söyleyince anne hizmetliyle tartışmaya baş-
lamış. Ailenin polise haber vermesi ile adli süreç başlatılmış. 
Bu süreçle birlikte hastanın “kendisine tecavüz ettiğini söyle-
yerek” gösterdiği 25 kişi tutuksuz yargılanmaya başlamış. 

Bu olaydan sonra aile oturdukları semtten taşınmış ve çocu-
ğun okulunu da değiştirmiş. Ancak ailenin istismar öyküsü 
sonlanmamış. Mahkeme sürerken anne baba yeni okulunda 
da öğretmenlerin, müdür yardımcılarının H’ye tecavüz ettik-
lerini, ancak olayın boyutundan duydukları rahatsızlık nede-
niyle onlardan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Bunun yerine 
kanıt toplamak amaçlı okulun tuvaletine kamera yerleştirmiş-
ler ancak suçluları yakalamayı başaramamışlar. 

Değerlendirme

H, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi ve adli tıp uzmanı ta-
rafından değerlendirildi. Hastanın psikometrik değerlendir-
mesinde Beier Cümle Tamamlama Testi, Good-Enough-Bir 
Resim Çiz Testi, Aile Resmi, Bender-Gestalt Görsel Motor 
Algılama Testi, WISC-R Zekâ Testi, Symonds Projektif Testi, 
Çocuklar için Depresyon Testi verildi. Ayrıca oyun yoluyla 
değerlendirme yapıldı. 
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Görüşmenin başlangıcında H annenin kullandığı kelimelerle 
benzer bir şekilde duraksamaksızın ilk istismarından başlaya-
rak, tedavi sürecini ve son dönemde engelleyemediği cinsel is-
tek duygusunu anlattı. Çocuğun ifadesinin yüzeyel, içeriğinin 
fakir olduğu ve davranışlarının anlatılan öyküyle uygunsuz ol-
duğu düşünüldü. Annenin “Cinsel istek duyuyor, teklif ediyor 
ama hiç utanma sıkılması olmuyor.” ifadesinin aksine hastanın 
bunu söylerken çok suçluluk hissettiği düşünüldü. Düşünce 
yapısı ve süreci normal, içeriği hastalığı, kontrol edemediğini 
düşündüğü cinsel istekle yoğunlaşmıştı ve düşünce içeriğin-
de suçluluk teması belirgindi. Duygudurumu hafif depresif 
olarak değerlendirildi. Cinsel isteğini kontrol edemediğini 
belirten hastanın bununla birlikte ilgi odağı olmaktan doyum 
aldığı ve ikincil kazanç yönelimleri olduğu düşünüldü. Zekâ 
testinde zekâ düzeyi normal olarak değerlendirilmesine karşın 
cevap içeriği ve davranışları immatür olarak değerlendirildi. 
Symonds Projektif Test’te kartlarla ilgili öykülerinde genelde 
sevilen birinin kaybı ve problemli kadın erkek ilişkileri vardı. 
Ayrıca yapılandırılmış bir oyun seansı değerlendirmesinde ba-
bayla ilgili olumsuz algı, anneden tehdit algılama ve korunma 
ihtiyacına ilişkin temaların olduğu gözlemlendi.  

Klinik izlem

İlk görüşmede H’nin annesi çocuğunun bekleme salonunda 
tek başına beklemesi koşulunda kliniğin posta görevlisinin 
de H’ye tecavüz edebileceği konusunda endişelendi. Anne ve 
babası çocuklarının cinsel isteğini durdurmakta halen zorlan-
dığını ifade etti ve bu nedenle çocuk babanın eşliğinde dı-
şarıda bekledi. Anne görüşme süresince kaygılı görünümde, 
hızlı konuşan, sık sık benzer şeyleri tekrarlayarak öyküyü son-
landırmada zorluk çeken biriydi. Annenin görüşme sırasında 
hekimi yönlendirmeye çalıştığı, çocuğunun tedavisiyle ilgili 
geçmiş müdahaleleri aşırı değersizleştirdiği, kısa süre içinde 
hastanemizi ve görüşmeciyi idealize ettiği ve olayları oluş sıra-
sına göre anlatmakta zorlandığı gözlendi. Görüşmede bütün 
bu dramatik öykü karşısında annenin izolasyonu belirgindi. 
Anneye bu olayların yaşamını nasıl etkilediği sorulduğunda 
son iki yıldır kendisiyle artık ilgilenemediğini söyledi. Bu 
olayla ilgili kendisini suçluyordu. Eşiyle ilişkisinin de olum-
suz etkilendiğini söyleyerek “Eşim bana dokunsa sanki oğlum 
yıpranıyor. Ona izin verirsem sanki ona bir şey olacak gibi 
geliyor.” dedi. Bunları anlatırken annenin duygulanımının 
içerikle uyumlu olduğu, üzüntülü ve etkilenmiş görüldüğü 
belirlendi. Öğrendiklerinde neler yaşadıkları daha ayrıntılı 
sorulduğunda, o zamanlar yoğun çaresizlik yaşadıklarını ve 
hep beraber çocuklarla birlikte tüpü açarak intihar etmeyi 
planladıklarını belirtti.

Annenin görüşmenin genelinde sorulanları dinlemeden anlat-
mak istediği şeyleri aralıksız konuşarak anlattığı, baskın olarak 
görüşmeyi ele aldığı, anlattığı olayların duygusal yükünden 
arınmış gibi aldırmaz görünümü belirgindi. Görüşme sırasın-
da hastanın ele alınışıyla ilgili izlenebilecek her yolu tıkayan 

ve hekimi çaresiz bırakan tutumu, bundan haz aldığı izlenimi 
vermesi ailenin psikopatolojisi ve çocuğun hastalık belirtisine 
ailenin gereksinimi ile ilgili ipuçları veriyordu.

Adli tıp ve çocuk cerrahisi uzmanlarınca çocuğun muayene-
sinin yapılması gerektiği belirtildi. Anne, çocuğuna verilen 
ilaçlarla, kremlerle onun tedavisini yaptıklarını ve anal böl-
gesindeki izler iyileştiği için bir şey bulamayacaklarını ekledi.   
Öyküdeki tutarsızlıklar ve boşluklar, her seferinde öykünün 
değişmesi, annenin sıkıştığı zamanlarda öyküyü tamamlar 
şekilde yalan söylemesi, düşleminde inandığı gerçeğe göre 
davranması ve boşlukları o anda duruma uygun doldurması 
dikkat çekiciydi.

Baba görüşmelerde depresif, zaman zaman öfkelenen, yaşa-
nanlardan suçlanması olduğu izlenimi veren bir tutum içeri-
sindeydi. Anneye göre olayları daha az ayrıntılı olarak benzer 
şekilde kalıplaşmış öyküyü anlattı. Çocuğun tedavisi için bun-
dan sonra ne planladıkları sorulduğunda baba “bir köye gidip, 
kimseyle görüşmeyerek, 2 yıl kadar çocuğuyla baş başa kalaca-
ğını ve böylelikle çocuğunun istek duymasını engelleyeceğini, 
her gün çocuğunun “arkasını” kontrol edeceğini, böylelikle 
onu koruyabileceğini” söyledi. İyileştiğini nasıl anlayacağı so-
rulduğunda ise iki yıl sonra tekrar dönüp deneyeceğini, yine 
babanın aktarımıyla her an oğlunun “arkasını” kontrol ederek 
olup olmadığını denetleyeceğini, oğlunu hiç yalnız bırakma-
yacağını, okula da 2 yıl göndermeyeceğini belirtti. Görüşme 
süresince babanın düşmancıl tutumları, öfkesi ve paranoyası 
dikkat çekiciydi. Çocuğun yatarak tedavisini babanın reddet-
mesi üzerine babaya tedavi olanaklarını bu kadar kısıtlarken 
çocuğun gerçek bir tedavi almasının mümkün olamayacağı, 
okula göndermemek, yaşıtlarıyla görüştürmemek ve sürekli 
yanında durup “arkasını” kontrol etmenin çocuğun ruh sağlı-
ğını olumsuz etkileyeceği söylendi.

Babanın kendisini “herkese babalık yapan biri” olarak an-
latmasına rağmen etraflarındaki kişiler (komşuları) babayı 
saldırgan, antisosyal bir kişi olarak anlatmaktaydı. Babanın 
kendiyle ilgili ifadeleriyle H’nin yansıtmalı testlerde ona atfet-
tiği olumsuz öyküler arasında da çelişki olduğu görülmüştür. 
Cinsel konuların onur meselesi olduğu bir kültürden gelm-
elerine rağmen çocuklarını korumak, onunla empati yap-
mak yerine aile üyelerinin ilgilendikleri tek konu öyküleri-
nin doğruluğunu kanıtlamaktı. Bunu başarmak için babanın 
oğlunun trajik öyküsünü ilan etmesi gerekmekteydi.

Hastanemizde yapılan adli muayenesinde anal bölgede akut 
ve süreğen fiili livatanın bulgularına rastlanmadı. Hastamızın 
değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı söylenerek ablası 
ve ağabeyi ile görüşme isteğimize karşın her seferinde başka 
bir nedenle getirilmemeleri, anne babanın diğer çocuklarla 
görüşmemizi istemediklerini düşündürüyordu. Ailenin de-
ğerlendirilme sürecinde aile dinamikleri ile ilgili bilgi edi-
nilmesindeki zorlukların ailenin psikopatolojisiyle bağlantılı 
olduğu düşünüldü. 
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Bunun üzerine H’nin anne ve babasına çocuk yetiştirme ko-
nusunda danışmanlık tedbiri kararı verilmesi ve tedavi sü-
recine anne ve babanın da dahil edilmesi, anne ve babanın 
aşırı şüpheci (paranoid) olarak değerlendirilmesi sonucunda 
bu durumun çocuğun tedavisini sürdürmelerinde zorluk ya-
rattığı, anne babanın tedavisi yapılmadığı sürece çocuğun bu 
hastalık üzerinden istismarının sürmesine neden oldukları 
düşünüldü. Ailenin psikopatolojisi değerlendirildiğinde pay-
laşılmış paranoid bozukluk (folie a famille/aile deliliği) düşü-
nüldü. H’nin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve teda-
visi için gerekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili olarak 
yarım kalan tedavisinin sürdürülmesine yönelik bir koruma 
kararı verilmesi için adli süreç başlatıldı.

TARTIŞMA

Her iki ebeveynin “çocuğun cinsel tacize uğruyor olması” bi-
çiminde ortak sanrıya sahip olmalarının yanı sıra olgunun öy-
küsünde ciddi tutarsızlıklar ve boşluklar olması, ailenin tedavi 
ekibini yölendirmeye çalışan davranışları, sık hastane değişik-
liği, tıbbi personele karşı olumsuz duygu ve suçlamalar, yasal 
süreçlerle ilgili olağandışı yaklaşım biçiminin aile tarafından 
benimsenmiş olması ve istismarın uygun olmayan yollarla de-
netlenmeye çalışılması, tanının bakım verenin yapay bozuklu-
ğu ile paylaşılmış paranoid bozukluk olduğunu düşündürdü.

Bizim olgumuzda olduğu gibi bakım verenin yapay bozuklu-
ğunda annelerin terapistlere yönelik paranoid tutumlar sergi-
ledikleri, kaygı ve depresyon belirtileri gösterdikleri, özkıyım 
girişiminde bulundukları (Vennemann ve ark. 2006) yansıtma, 
yadsıma ve bölme gibi ilkel savunma düzenekleri (Berg ve Jones 
1999, Adshead ve Bluglass 2005, Pompili ve ark. 2003) kul-
landıkları bildirilmiştir. Yazında bu olguda olduğu gibi yapay 
bozuklukta, cinsel ya da fiziksel taciz öyküsü üzerine kurgu-
lanmış olgular bulunmaktadır (Schreier 1996, Meadow 1993, 
Savvidou ve ark. 2002, Hornor 2001, Lipian ve ark. 2004). 
Bizim olgumuzda olduğu gibi bu çalışmalarda da eylemi oluş-
turan genellikle annedir ve bakım verenin yapay bozukluğu 
boşanma ya da anne baba çatışmasını izleyen bir dönemde 
ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte önceki çalışmalarda 
bildirilen olguların bizim olgumuzdan daha büyük yaşta old-
uğu görülmüştür. Bakım verenin yapay bozukluğunda bağımlı, 
düşmanca bir ilişki örüntüsü üzerine eklenebilir ve güçlü olan 
bir bireye yönlendirilmiş olan bu duyguların aktarım nesnesi 
genellikle bir hekim, bir okul psikoloğu, sosyal çalışmacı ya da 
hakim olabilir (Pompili ve ark. 2003, Schreier 2002, Lipian 
ve ark. 2004, Rogers 2004). Çocuğun anne babanın bu sahte 
yapay kurgusuna katılması durumunda bu klinik tablo “folie a 
famille” olarak adlandırılır. Bizim olgumuzda olduğu gibi “fo-
lie a famille” bozukluğunda çocuk ya da ergen bir süre sonra 
patolojik yalancılığa yönelebilir ve kendi de yalanla gerçeği bir-
birinden ayıramaz bir noktaya gelebilir. Bu tür ailelerde -bizim 
olgumuzda olduğu gibi- yüzleştirme aile içi dengeleri sarsarak 

sadakatle ilgili çatışmaları alevlendirir. Nesne kaybı korkularını 
açığa çıkarır (Sigal ve ark. 1989, Lipian ve ark. 2004, Rogers 
2004). “Folie a famille” bozukluğuna eşlik eden bu çocuklarda 
kurban edilme, terk edilme ve dışlanma korkuları bulunmak-
tadır. Bu çocuklar aldatmayı bir sevgi ve bakım verme aracı 
olarak kabul eder ve kullanırlar. Annelerine uyum sağlayarak, 
kendileri de kendi tacizlerine katılır, yapay bir bozukluk geliş-
tirirler. Bu çocuklar anne babanın kurgusunu kabullenmekle 
yalnızca anne babayı desteklemez, onlarla iletişim kurmanın 
bir yolunu bulmuş olurlar. Bizim olgumuzda da ebeveynler 
zihinlerinde istismar öyküsüyle o kadar meşgullerdi ki çocuk 
açısından bu öyküyü kabullenmek ve sürekli anlatmak, ebev-
eynleriyle iletişim kurmanın ve ilgilerinin odağı olmanın tek 
yolu gibi görülmekteydi.

Psikodinamik açıdan, H anne için bir özdeşim nesnesidir ve 
hayatının tek anlamlı kişisidir. Bu olguda annenin oğluna 
karşı ambivalan duygular besliyor olabileceği düşünülme-
sine karşın anne görüşmelerde bu konuya hiç değinmedi. 
Bu göz önünde tutulduğunda, bu psikopatolojinin altın-
da yatan en baskın savunma mekanizmasının inkar olduğu 
düşünülmüştür. H’nin annesinin egosu stresli durumlarda 
kırılgandır ve kendisini gerçeği değerlendirmekten koruyan 
psikotik bir bozukluk geliştirmiştir. Bunlara dayanarak an-
nenin temel güven problemi, regrese olma eğilimi ve zayıf 
kendilik organizasyonu olduğu düşünülebilir.

Annenin oğluyla olan derin özdeşimi sonucunda son iki yıldır 
kocasına karşı bir cinsel soğukluk hissettiği düşünülmüştür. 
Kocasıyla cinsel ilişkiye girmenin  ona oğlunun tecavüze 
uğradığını anımsattığını söylemiştir. Bu nedenle kocasını 
sürekli reddetmiştir. Annenin bu ifadeleri bozulmuş karı-ko-
ca ilişkisinin varlığını destekler nitelikteydi. H’nin yansıt-
malı testteki temaları ayrılık kaygısına işaret etmekteydi ki 
bu bizim bu evde evlilik ilişkilerinin sorunlu olabileceğine 
ilişkin hipotezimizle tutarlı bir durumdu. H’nin çizimleri ve 
öykü-leri ilgi odağı olma ihtiyacını açıkça göstermekteydi an-
cak bunları sadece çizim ve öykülerinde dile getirebilmektey-
di. Yansıtmalı testte ve oyunlarında babası ölmekteydi. Tüm 
bunlarda babasını kaybetme, kötü babaya sahip olma, kötü 
babaya kızgın olma ve ebeveynler arasında çatışmalı ilişkil-
ere ilişkin ortak temalar vardı. Bu durum ödipal çatışmasının 
alevlendiğini düşündürmekteydi. Böyle bir kalkan hem onu 
ödipal suçluluktan kurtaracak hem de anne babasını bir ara-
da tutacaktı. Tehlikenin sürekli dışardan gelmesi ailenin de 
ayrılık kaygısını ve sembiyotik eğilimlerini pekiştirmişti (H 
hiç bir zaman yalnız bırakılmıyor, H’nin iç çamaşırları sürekli 
kontrol ediliyordu ve okula gönderilmiyordu.) Kendi narsistik 
gereksinimlerini karşılamak için de H bu sembiyotik ağın 
merkezi olmalıydı ve bunun içinde bu öyküyü sürdürmek zo-
rundaydı. Bu öyküden kazandıkları kaybettiklerinin çok üze-
rindeydi. Yansıtmalı testlerde saldırganlık, ölüm ve hapis te-
maları içeren öyküler anlattı. Bu öykülerde, aynı zamanda, bu 
travmatik olaylardan sonra mutlu hayatlar süren karakterler 



279

KAYNAKLAR

Adshead G, Bluglass K (2005) Attachment representations in mothers with 
abnormal illness behaviour by proxy. Br J Psychiatry 187:320-33.

Berg B, Jones DPH (1999) Outcome of psychiatric intervention in factitious 
illness by proxy (Munchausen’s syndrome by proxy). Arch Dis Child 
81:465-72.

Çuhadaroğlu Çetin F (2001) Folie a famille and separation-individuation. Eur 
Child Adolesc Psychiatry 10:194-9.

Gralnick A (1942) Folie a deux: the psychosis of association – a review of 103 
cases. Psychiatr Q 16:230-63.

Hornor G (2001) Repeated Sexual Abuse Allegations: A Problem for primary 
care providers. J Pediatr Health Care 15:71-6.

Howard R (1994) Induced psychosis. Br J Hospital Med 51:304-7.
Lipian MS, Mills JM, Brantman A (2004) Assessing the verity of children’s 

allegations of abuse: A psychiatric overview. Int J Law Psychiatry 27:249–63.
Meadow R (1977) Munchausen syndrome by proxy: The hinterland of child 

abuse. Lancet 2:343-5.
Meadow R (1993) False allegations of abuse and Munchausen syndrome by 

proxy. Arch Dis Child 68:444–7.
McGuire TL, Feldman KW (1989) Psychologic Morbidity of Children Subjected 

to Munchausen Syndrome by Proxy. Pediatrics 83:289-92.

Pompili M, Mancinelli I, Girardi P ve ark. (2003) The importance of transference 
and countertransference in Munchausen Syndrome by Proxy. Child Abuse 
Negl 27:353-5.

Rogers R (2004) Diagnostic, explanatory, and detection models of Munchausen 
by proxy: extrapolations from malingering and deception. Child Abuse Negl 
28:225–39.

Savvidou I, Bozikas VP, Karavatos A (2002) False allegations of child physical 
abuse: a case of munchausen by proxy-like syndrome? Int J Psychiatry Med 
32:201-8.

Schreier H (2002) On the importance of motivation in Munchausen by Proxy: 
the case of Kathy Bush. Child Abuse Negl 26:537–49.

Schreier HA (1996) Repeated false allegations of sexual abuse presenting to 
sheriffs: When is it munchausen by proxy? Child Abuse Negl 20:985-91.

Sigal M, Gelkopf M, Meadow R (1989) Munchausen by proxy syndrome: The 
triad of abuse, self-abuse, and deception. Compr Psychiatry 30:527-33.

Van der Kolk (2005a) Child abuse and victimization. Psychiatr Ann 35:374-8.
Van der Kolk (2005b) Developmental trauma disorder. Psychiatr Ann 35:401-8.
Vennemann B, Perdekamp MG, Weinmann W ve ark. (2006) A case of 

Munchausen syndrome by proxy with subsequent suicide of the mother. 
Forensic Sci Int 158:195–9.

de vardı. Aynen bu öykülerdeki gibi anlattığı tüm travma-
tik yaşantılara ve derin güvensizlik duygusuna rağmen H’nin 
ailesi de mutlu bir biçimde yaşamaktaydı. İnkar, duygusuzlaş-
ma ve ikincil kazançlar H’nin bu psikopatolojiyi sürdürmes-
ine yardım ediyordu.

Aile ilişkileri hakkında annenin anlattıkları ile yansıtmalı 
test bulguları arasında farklar vardı. Anne evdekilere karşı 
hissettiği olumsuz duygularını, kızgınlığını, cinsel güdüleri-
ni ve bunları bastırmakla ilgili kaygılarını inkar ederek ken-
di- sini aldatıyordu. Değerlendirmelere dayanarak yansıt-
ma ve yansıtmalı özdeşim mekanizmalarını kullandıkları 
düşünüldü. Tetikleyici bir olayla birlikte anne tüm gizli 
saldırganlık duygularını, kızgınlığını, sahip olmaya kork-
tuğu cinsel dürtüleri oğluna ve etrafındaki tüm erkeklere 
genellemiştir.Oğlunun tecavüze uğrayacağını ve insanları 
kendisine tecavüz etmeye davet edeceğini düşünmekteydi. 
Bu düşünce onun, çaresizce etrafını ve oğlunu kontrol et-
mesine ve bu kontrolden haz duymasına yol açtı. Anne için 
oğlunu kont-rol etmek, kendini kontrol etmek ve bastıra-
mayacağından korktuğu bilinçdışı cinsel isteklerini kontrol 
etmek anlamına geliyordu. Bu mücadele onu güçlendirmek-
teydi. Bu nedenle bu konuyu gündemde tutmak istiyordu ve 
gerçek olmayan istismar öyküsünün çocuğunun gerçekten 
istismar edilmesine yol açtığını görmeyi reddediyordu. Bu 
durumda bilinç dışı doyumu çocuğunu koruma isteğinin 
önüne geçiyordu.

Babanın öncelikli amacı oğluna yardım etmek yerine kendis-
ini yatıştırmak ve kendi travmasını onarmaktı. Oğlunun te-
cavüze uğraması (ilk tecavüzün gerçek olduğunu varsayarsak) 
onun içsel çatışmalarını tetiklemişti. Tecavüz babanın temel 
güvenini sarsmıştı. Daha gelişmiş savunma mekanizmaları 

kullanmaktansa psikotik bozukluğu paylaşmıştı. Babayı bu 
psikoza yönlendiren etkenler ‘kendiliğinin’ ve temel güvenin 
zayıf olması olabilir.

Baba çocuğunun bu gerçekdışı öykülerle daha çok travma-
tize olabileceğini göz ardı ediyor ve eşinin anlattığı öyküde-
ki boşlukları görmezden geliyordu. Çocuğunun “arkasının” 
onun için anlamını, bu durumun çocuğu üzerindeki olumsuz 
etkilerini ve bu eylemin cinsel istismarla ne kadar benzeştiğini 
farkedemiyordu.

Her iki ebeveyn de önceki sağlık merkezlerini ve doktorları 
kötülerken iletişimde bulundukları sağlık ekibini yüceltme-
ktelerdi. Evin içi onlar için olumlu ve güvenilirken dışarısı 
teh-likeli ve güvenilmezdi. Bölme ve olumlu olumsuz duygu-
ları ayırma, olumsuz duyguları inkar etme ailenin her üç üyesi 
için de geçerliydi. Bakım verenin yapay bozukluğunda yaygın 
kullanılan bir savunma mekanizması olan bölme ailenin tüm 
üyelerinde benzer ya da farklı biçimlerde bulunmaktaydı.

SONUÇ

Yazında cinsel istismar belirtisi olan “bakım verenin yapay 
bozukluğu” sınırlı sayıda bildirilmiştir. Bu belirtinin bakım 
verenin oluşturduğu bir belirtiden öte bir aile psikopatolo-
jisi olarak ortaya çıkması bu olgunun değerlendirilmesinde 
zorluklar yaratmıştır. Bu durum çocuğun istismarını gerçeğe 
dönüştürmüştür. Bu açıdan bu olgu, ebeveylerin psikopato-
lojisi olduğunda çocuğun içinde bulunduğu riskin boyutu 
açısından dikkat çekicidir. Olgunun psikodinamik açıdan 
tartışılmasının “bakım verenin yapay bozukluğu” ile “paylaşıl-
mış paranoid bozukluğun” altta yatan nedenlerini anlamada 
yol gösterici olacağı düşünülmüştür.


