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Özet

Summary

Bir parafili türü olan fetiﬂizm, kiﬂinin cans›z nesnelere, belirli vücut
bölümlerini kullanarak cinsel haz elde etmesidir. Di¤er bir parafili tipi olan voyörizm, ç›plak olan ya da soyunan, giyinen ya da cinsel etkinlikte bulunan kiﬂiyi gözetlemeyi içeren, fantaziler ve etkinlikler ile
tekrarlay›c› u¤raﬂ›d›r. Bu makalede fetiﬂizm ve voyörizmi olan 26 yaﬂ›nda erkek olgu sunumu yap›lacakt›r, bu olgunun psikiyatrik öyküsü ve aile dinamikleri ele al›nm›ﬂt›r.

Fetishism is a paraphilia type, that use of nonsexual or nonliving
objects or part of a person's body to gain sexual excitement.
Another type of paraphilia voyeurism; the recurrent urge or behavior to observe an unsuspecting person who is naked, disrobing or
engaging in sexual activities, or may not be sexual in nature at all.
In this article, the 26-year-old male patient with fetishism and
voyeurism will be presented, psychiatric history and family dynamics of this case are discussed.
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arafililer temel olarak, bir kiﬂinin cinsel aç›dan uyar›labilmesi için, al›ﬂ›lmad›k nesneler, eylemler ya da
durumlar› içeren tekrarlay›c› ve yo¤un cinsel dürtü,
fantezi ve davran›ﬂlara gereksinim duymas› ile ortaya ç›kan
bozukluklard›r.[1]

P

Bir parafili türü olan fetiﬂizm, kiﬂinin cans›z nesneleri
kullanmakla ilgili yo¤un, cinsel yönden uyar›c› fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davran›ﬂlar›n›n yineleyici bir
biçimde ortaya ç›kmas›d›r. Kad›n iç çamaﬂ›rlar›, çoraplar›,
ayakkab›lar› gibi giyim eﬂyalar› en yayg›n tan›mlanan fetiﬂ
nesneleridir, kiﬂi nesneye dokunarak, koklayarak mastürbasyon yapar.[2] Fetiﬂ nesnesine özel bir anlam yükleme ergenlikte baﬂlar ve kronik bir seyir izler. Fetiﬂizm ço¤unlukla erkeklerde görülen bir bozukluktur. Yap›lan bir çal›ﬂmada psikiyatrik bozukluklar içinde fetiﬂizm oran› %0.8 olarak bulunmuﬂtur.[3] Ancak parafili olgular›n›n toplumda
rastlanma s›kl›¤› ile ilgili güvenilir ve kapsaml› epidemiyolojik araﬂt›rmalar bulunmamaktad›r.[1]
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Voyörizm kiﬂinin bunu beklemeyen bir kiﬂiyi ç›plakken, soyunurken ya da cinsel etkinlikte bulunurken gözetleme eylemi ile ilgili yo¤un cinsel yönden uyar›c› fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davran›ﬂlar›n›n yineleyici
biçimde ortaya ç›kmas›d›r.

Olgu Sunumu
Yirmi alt› yaﬂ›nda erkek hasta, evli ve imam-hatip lisesi
mezunuydu. Ekim 2012’de kad›n iç çamaﬂ›r› ve ayakkab›lar›na dokunma ile cinsel haz duymas›, ayr›ca bu eﬂyalar›
giyen kad›nlar› izlemesi ve gözetlemesi, bu sebeplerden
dolay› adli sorun yaﬂamas› üzerine babas›n›n iste¤iyle poliklini¤imize baﬂvurdu.
Hastan›n yaklaﬂ›k on yaﬂ›nda baﬂlayan ve halen devam
eden cinsel içerikli film izleyerek, defalarca mastürbasyon
yapma davran›ﬂ› bulunmaktayd›. On beﬂ yaﬂ›nda kad›n iç
çamaﬂ›r› ve ayakkab›lar›na dokunma ile cinsel haz duyma
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Yap›lan ruhsal durum muayenesinde yaﬂ›nda görünümde, özbak›m› yeterli ve göz temas› kurdu¤u saptand›.
Konuﬂmas› amaca uygun, h›z ve miktar› normaldi. Duygudurumu depresif, duygulan›m› uygundu. Bilinç aç›k, oryantasyonu ve dikkat tam, bellek normaldi; alg› patolojisi
saptanmad›. Soyutlama, yarg›lama ve gerçe¤i de¤erlendirme normal, düﬂünce ak›ﬂ› normal h›z ve ritminde, düﬂünce
içeri¤inde yaﬂad›¤› adli olaylar sonucunda ceza alabilece¤i
ile ilgili düﬂünceler, eﬂine karﬂ› suçluluk düﬂünceleri ve aralar›ndaki sorunlar›n çözülemeyece¤i ile ilgili umutsuzluk
mevcuttu; sanr›, obsesyon, özk›y›m ve homosidal düﬂünceler saptanmad›. Uyku ve iﬂtah› azalm›ﬂ, cinsel iste¤i artm›ﬂt›; psikomotor aktivitesi, fizik ve nörolojik muayenesi normaldi. Zekas› normal olan hastan›n rutin kan tetkiklerinde
bir patoloji saptanmad›. Aile öyküsünde annede obsesifkompulsif bozukluk, erkek kardeﬂinde geçirilmiﬂ geçici
psikotik atak mevcuttu. Annesinin; kat›, kuralc›, titiz ve
duygusal aç›dan uzak biri oldu¤u ö¤renildi. Hasta, kardeﬂinin do¤du¤u tarihten itibaren, iki yaﬂ›ndan yedi yaﬂ›na
kadar babaannesinin yan›nda kalm›ﬂt›.
Minnesota çok yönlü kiﬂilik envanteri (MMPI); bireyde çevreye karﬂ› uyumsuzluk, tutars›z davran›ﬂlar, dürtülerini kontrol etmede güçlük, öfke ve çabuk sinirlenme, antisosyal davran›ﬂlar, cinsel sapma, obsesif cinsel düﬂünceler,
sosyal izolasyon, olumsuz benlik alg›s› oldu¤unu ortaya
koydu. Profil olarak antisosyal ya da ﬂizoid kiﬂilik bozuklu¤unu düﬂündürdü. Hamilton depresyon ölçe¤i puan› 19
idi. DSM-IV eksen I tan›s› olarak parafili alt tipleri olan fetiﬂizm, voyörizm ve depresif duygudurum ile giden uyum
bozuklu¤u olarak de¤erlendirildi.

Tart›ﬂma
Bu olgu psikiyatrik hastal›klar aras›nda nadir olarak görülen fetiﬂizm ve voyörizm hastas›d›r. Parafili olan bireylerde seyrek olmayarak, birden fazla parafili birlikteli¤i bulunabilmektedir. Bu olguda da iki ayr› parafili tipi olan fetiﬂizm ve voyörizm birlikteli¤i mevcuttu.
Fetiﬂistlerin %25’i fetiﬂ nesneyi çalarlar; nadiren de fetiﬂist, fetiﬂ nesneyi giyen insan› izler ve gözetler (voyörizm)
veya fetiﬂ beden bölgeleri ile temas kurmak için sald›rabi-

lir. Fetiﬂizmde yasal sorunlar genelde fetiﬂ nesnenin çal›nmas› ile olur.[4] Bu olguda ise fetiﬂ nesne çal›nmasa bile, fetiﬂ nesne sahibinin bu durumu fark etmesi ve gözetlenmekten rahats›z olmas› sonucu yasal sorunlar baﬂlam›ﬂt›r.
Freud’a göre fetiﬂ nesnelerin ço¤u penisi temsil eder,
erke¤i kastrasyon korkusundan korur.[5] Fetiﬂist, kad›n›
reddeder, ama gerçekte kad›n›n penisinin olmad›¤›n› bilir.
Dolay›s›yla ego bölünmesi geliﬂir. Fetiﬂ nesne oluﬂumunda, anneden ayr›lma ve prefallik dönemde oluﬂan anksiyetenin önemli oldu¤u belirtilmektedir. Fetiﬂistlerin düﬂük
özgüven ve yetersizlik duygusunu yenebilmek için cans›z
nesnelere yöneldikleri öne sürülmektedir. Fetiﬂ davran›ﬂ›n, erken yaﬂta ebeveynin kötü tutumlar›n›n yol açt›¤›
travmaya yönelik oluﬂtu¤u belirtilmektedir.[4] Hasta, annesinin her zaman kardeﬂine daha fazla de¤er verdi¤ini, onu
daha üstün tuttu¤unu, kendisine güvenmedi¤ini, ama kardeﬂine çok fazla güvendi¤ini düﬂünmektedir. Yaﬂad›¤› bu
olumsuz yaﬂant›lar›n, fetiﬂ davran›ﬂ›n ortaya ç›kmas›nda
katk›s› olabilir. Kardeﬂinin do¤umu, ayr›lma-bireyselleﬂme evresinde oluﬂabilen normal seperasyon anksiyetesini
daha da artt›rm›ﬂ olabilir. Fetiﬂ nesnesi olan kad›n ayakkab›s›yla ilgili ilk an›s›n› tam hat›rlayamamas›na karﬂ›n, hastan›n kad›n ayakkab›s›na olan dikkatinin, komﬂusunun kap› önünde ayakkab›s›n› giyip ç›karmas›yla iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülebilir. Ayakkab› ve kokusu kendisinde kad›n
aya¤›n› ça¤r›ﬂt›rmakta, karﬂ›laﬂt›¤› olumsuz olaylar karﬂ›s›nda, özellikle annesi veya eﬂi ile tart›ﬂt›¤›nda, öfkesiyle
baﬂa ç›kabilmek için fetiﬂ nesneye yönelmektedir.
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davran›ﬂ› baﬂlam›ﬂ, evli bir kad›n› gözetlerken yakalan›p
darp edilmiﬂti. Askerden döndükten sonraki dönemde baﬂlayan ve yaklaﬂ›k iki y›l kadar süren kumar oynama al›ﬂkanl›¤› mevcuttu. Son üç ayd›r stresör faktörlerin artmas›yla
birlikte (eﬂiyle olan geçimsizlik, iki y›ll›k evli olmas›na ra¤men çocu¤unun olmamas›, maddi sorunlar) cinsel dürtülerini kontrolü ciddi düzeyde azalm›ﬂ, fetiﬂ nesnelerini giyen
üst komﬂusunu takip etme ve gözetleme, s›k s›k komﬂunun
evinin önündeki ayakkab›lara dokunma, baﬂka bir komﬂusunun evine izinsiz girerek iç çamaﬂ›rlar›na dokunma ve
mastürbasyon yapma davran›ﬂlar› olmuﬂtu. Komﬂusu taraf›ndan dava aç›lmas› üzerine poliklini¤imize baﬂvurdu.

Öte yandan fetiﬂ nesnelerin rahmi ve vajinay› temsil
eden kap veya oyuk eﬂyalar oldu¤u da öne sürülmüﬂtür.[4]
Fetiﬂ nesneler, nesnenin maddesi (kauçuk, deri) ve ﬂekline
göre (ayakkab›, kemer gibi) iki ayr› gruba kategorize edilmiﬂtir.[4] Fetiﬂ nesneler parlakl›¤›, yap›s›, ﬂekli ve kokusuna göre incelenmiﬂ ve alg›sal tercihe göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Fetiﬂ nesnenin bu özellikleriyle, anne veya önemli biri aras›nda ba¤ kurdu¤una dikkat çekilmiﬂtir. Nesne, arzulanan kiﬂi ile özdeﬂleﬂmeyi temsil eder ve geliﬂimde kritik bir dönemi belirtir.[4] Bizim olgumuzda fetiﬂ nesne;
oyuk ﬂeklinde, deri, özel bir parlakl›¤› olmayan ancak kokusu olan bir topuklu kad›n ayakkab›s›d›r. Hasta analitik
olarak incelenmedi¤i için fetiﬂ nesnenin tam olarak neyi
temsil etti¤i tespit edilememiﬂtir; ancak geliﬂiminin kritik
dönemi olan iki yaﬂ›nda annesinden ayr›lmas› ve annesiyle hayat› boyunca olan olumsuz iliﬂkiler göz önünde bulunduruldu¤unda, annesi ile fetiﬂ nesne aras›nda iliﬂki olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Parafililerle kiﬂilik bozuklu¤u, psikiyatrik hastal›klar ve
suç iﬂleme, s›kl›kla birlikte görülür. Bu olguda da depresif
duygudurum ile giden uyum bozuklu¤u birlikteli¤i, hayat›n›n bir döneminde patolojik kumar oynama vard›r.[6] Ayr›ca yap›lan MMPI testi antisosyal ve ﬂizoid kiﬂilik özellikleri oldu¤unu göstermiﬂtir.
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Parafiliyak erkeklerin ço¤unlu¤unun cinsel olarak k›s›tlay›c› ailelerden geldikleri bildirilmiﬂtir.[6] Bununla beraber fetiﬂizmin kökeninde yaﬂam›n ilk birkaç ay›nda oluﬂmuﬂ travmatik yaﬂant›lar›n oldu¤u düﬂünülmekte, bu nedenle kendilik bütünlü¤ünün bozuldu¤u, bütünlü¤ün cinsellik yoluyla sa¤land›¤› öne sürülmektedir.[7]
Parafililer klinik psikiyatride nadir görülen, daha çok
da adli sorun yaﬂand›¤›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir durumdur.
Genellikle fetiﬂistler bu duruma uyum sa¤larlar ve bu davran›ﬂlar›ndan ﬂikayetçi olmazlar. Bireyin davran›ﬂlar› aﬂ›r›
oldu¤unda ve toplumu rahats›z edecek bir düzeye ulaﬂt›¤›nda yard›m isteyebilirler.[8] Ayr›ca bu olgunun uzun zamand›r rahats›zl›k belirtileri olmas›na ra¤men, yard›m
aray›ﬂ›n›n bulunmamas›, ancak adli bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›nda psikiyatri baﬂvurusu olmas›, bu tür hastalar›n toplumda gördü¤ümüzden çok daha fazla oldu¤unun kan›tlar›ndan biridir.
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