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ÖZET 

Bu yan ı m ızda eş inin öldürülmesi sonrasında tanınm ış  bir film yönetmeninin kendisine a şı k olduğuna ilişkin sann 
geliş tirilen 40 yaşı nda bayan hasta olgu olarak sunulmuş tur. Nadir görülen ve hastanı n yaşam ı n ı  önemli dü-
zeyde etkileyen bu sendroma dikkatleri çekmeyi amaçlad ı k. Erotomaninin tan ı m ı , klinik özellikleri, tarihsel ge-
liş imi, etyolojisi, gidi ş i ve tedavisi bu olgu bağ lamı nda gözden geçirilmiş tir. 

Anahtar kelimeler: Erotomani, delüzyonel bozukluk, De Cherambault sendromu 

Düşünen Adam; 1997 , 10 (3): 61-64 

SUMMARY 

This article presents a case study of a 40-year-old women who has developed a delusion that a well known film 
director is in love with her. The purpose of the study is to draw attention to this rare syndro ıne which con-
siderably affects the patients life and functioning. The definition, clinical characteristics, historical evoluation, 
etiology, course and treatment of erotomania has been reviewed regarding this case. 
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GIRIŞ  

Erotomani, hastan ın bir başka kiş inin (obje) ken-
disini tutkuyla sevdiğ ine ilişkin sann geliş tirdiğ i bir 
sendromdur (1) . Hasta -her zaman olmasa da- ge-
nellikle kadındır; ortalama bir ya ş antısı  olmuş tur; 
aşı k olduğuna inandığı  kiş iler ise yüksek sosyal ve 
ekonomik statüye sahip ya ş lı  erkeklerdir (medyatik 
kiş iler, doktorlar, iş adamlan vb.). 

Bu kiş iler evli oldukları  için veya ba şka sebeplerden 
hasta için ula şı lmazdır. Hasta diğer kiş inin bu aşkı  
ilk dile getiren taraf oldu ğuna inan ır ve bu düşüncesi 
için kan ıtlar bulur (anlaml ı  bakış lar, gazetelerden 
gelen mesajlar, yoldan geçenlerin jestleri veya te-
lepatik komünikasyon gibi), 

Bu kiş iden gelen her şey olumsuz bile olsa aşkının 
göstergesi olarak kabul edilir (2) . Gerçekte, hasta ile 
bu kiş inin teması  en fazla tesadüfi ve önemsiz dü-
zeydedir veya baz ı  durumlarda hiç olmam ış tır. 

Hipokrat'tan beri bildirilen olgular olmas ına rağmen 
erotomaniyi ilk kez sistematik olarak ele alan Kra-
epelin'dir. Kraepelin'e göre erotomani.büyüldük san-
nlannın bir tipidir ve paranoya kavram ı  altında s ı -
mfland ınlmış t ır. Kraepelin'in ilk tan ımlamalanna 
rağmen erotomani De Clerambault'un ismi ile an ı l-
maktadır. De Clerambault sendromu tarif etmi ş  ve 2 
kategori olu ş turmuş tur. Pür olgular (primer ero-
tomani) ve ikincil olgular (sekonder erotomani). De 
Clerambault pür olgulann, Kraepelin'in erotomanik-
paranoid hastalanndan farkl ı  olduğunu düşünmüş tür. 
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DSM-III-R ve DSM-IV'de erotomani delüzyonel bo-
zukluğun bir alt tipi olarak yer alm ış tır ve bu şek-
liyle Kraepelin'in s ın ı flamas ına büyük oranda ben-
zemektedir (3) . 

Son yı llarda erotomani ile ilgili tart ış ma, bu du-
rumun ş izofreniden ayr ı  bir antite olup olmad ığı d ı r. 
Segal, ş izofreni olmadan da Kraepelin ve/veya De 
Clerambault'nun erotomani tarifine uyan olgular ol-
duğunu ve DSM-III-R ile birlikte erotomaninin de-
lüzyonel (paranoid) bozuklu ğ un bir alt tipi olarak ta-
mmlanmasmın doğ ru bir karar oldu ğu fikrindedir. 
Ancak z ıt görüş te araş tırmac ı lar da vard ır. Lehman, 
Ellis ve Mellsop böyle bir sendrom olmad ığı nı  ve bu 
hastalara ş izofreni tan ı sı  koyman ı n uygun olduğ unu 
savunmuş lard ı r (4) . 

Erotomanik sannlara kad ınlarda daha s ık rastlan-
maktad ır. Rudden (5) , bu durumu kad ınlar için ev-
lenmek ve çocuk sahibi olman ın kendilik de ğ eri aç ı -
sından daha önemli kavramlar olmas ı  ve aşkı , sev-
giyi kaybetme korkusunun kad ınlarda erkeklere göre 
daha belirgin olmas ı  ile aç ıklanm ış tı r. 

Erotomanik sanrı ların kalıc ı lığı  dikkat çekicidir. 
Samim ş iddeti art ıp azalabilir. Sanr ı  bir miktar hep 
kal ır ve hastalann ço ğ u y ı llar sonra da uzaktan se-
vildiklerine inan ırlar. Erotomaniklerin % 20-30'unda 
agresyon ön plandad ır ve bu hastalar için hukuki 
yaptırımlar dahi gerekebilir. Erotomanik hastalar ı n 
paranoid bozukluk ve ş izofreni d ışı nda affektif ve ş i-
zoaffektif bozukluk tan ı ları  da aldıklar ı  bilinmek-
tedir. Rudden ve ark. çal ış mas ında ş izofreni tan ı sı  
alanlar kronik gidi ş li bulunmuş ; s ık hospitalizasyon 
gerektirmi ş  ve i ş levselliklerinde azalma görülmü ş -
tür. En iyi gidi ş li olanlar delüzyonel bozukluk tan ısı  
alanlar olmu ş tur. Zihinsel ve mesleki i ş levsellikleri 
en üst düzeyde olup nadiren hastaneye yat ırı lmaları  
gerekmi ş tir. Ş izoaffektiflerin ise orta seviyede bir 
prognozu olmu ş tur (6) . 

OLGU 

40 yaşı nda bayan, ilkokul ö ğ retmeni, çal ış m ıyor, 
dul, 11 yaşı nda bir kı zı  var, kızı  ve k ızkarde ş i ile bir-
likte yaşı yor. Çok uyuma, iç s ıkınt ı sı , yataktan ç ık-
mama, çocu ğuyla ilgilenmeme, ev i ş lerini yapmama 
ve ana sorunu olan ifade etti ğ i "tan ınm ış  bir film yö-
netmeni ile a şk iliş kisi içinde olma ancak bu ki ş inin 

kendisinden ne istedi ğ ini anlayamama" akmmala-
rıyla hastanemize yatt ı . 

Hasta, daha önce 1994 y ı lında kliniğ imizde ve ş im-
diki yatışı ndan 5 ay önce de Kayseri Erciyes Üni-
versitesinde olmak üzere iki kez yatarak tedavi gör-
müş . Her iki yat ışı nda nöroleptik tedavisi uygulan-
mış . Bize başvurduğunda ilaçlar ın ı  düzenli kul-
lanm ıyor ve kontrole gelmiyordu. Yat ırı ldığı nda ya-
pı lan ruhsal durum muayenesinde özbak ım ının azal-
mış  ve giyiminin özensiz olduğu dikkat çekti. Belir-
gin ölçülerde ş işmandı . Hasta şu anda yönetmen ile 
ilişkisinin bir radyo kanal ından gelen mesajlar ile 
sürdüğünü; bu mesajlar do ğ rultusunda yönetmenin 
bulunduğunu düşündüğü yerlere gitti ğ inde konuldu-
ğunu ve tartakland ığı nı  anlatt ı . Hasta ile yönetmen 
hemen hiç görü şmemiş lerdi. Hasta 5 y ı l kadar önce 
bir sineman ın pasaj ında sahaf dükkan ı  iş letmektey-
miş . Birgün sineman ın kafesinde otururken aynadan 
yönetmenin kendisine baktığı n ı  görmü ş  ve o anda 
yönetmenin kendisine a şı k olduğuna inanmaya ba ş -
lam ış . O günden sora vaktinin tümünü yönetmeni 
düşünerek ve radyodan ald ığı  mesajlar doğ rultusun-
da onunla bulu şmaya çal ış arak geçirmi ş . Kızı  ile il-
gilenmemeye ba ş lam ış ; kız ının bakımını  kızkarde ş i 
üstlenmi ş . Bir dönem çal ış tırdığı  anaokulu, hastan ın 
sanns ı  ile me şguliyetinden ötürü kapanm ış . 

Hastam ız, Kayseri'de 4 çocuklu bir ailenin 2. çocu ğu 
olarak dünyaya gelmi ş . Köklü ve varl ıklı  bir aileden 
geliyorlar. Hasta annesini o döneme göre toplum 
içinde oldukça etkin, d ış a dönük ve özgür bir kad ın 
olarak tan ımlıyor. Hastam ız esmer ve kilolu olmas ı  
nedeniyle annesine fiziksel olarak benzemedi ğ ini be-
lirtiyor ve onu "bir tiyatro oyuncusu gibi güzel ve 
beyaz tenli" olarak tarifliyor. Annesi, hastam ızı  
diğ er karde ş lerine göre daha fazla korur ve so-
rumluluk vermezmi ş . Baba ise anneye göre tutucu, 
geleneklere dü şkün biri olarak tan ı mlan ıyor. Hasta 
10 ya şı ndayken anne angina pektoris a ğ rı ları  çek-
meye baş lamış . Hastam ız bu dönemi "çocuklu ğum 
annemi kaybetme korkusu ile geçti" şeklinde ta-
n ımlıyor ve bu korkunun kendisini çok etkiledi ğ ini 
vurguluyor. Öğ rencilik y ı llarında hastarn ız kı z-
karde ş leriyle k ıyaslandığı nda erkeklere daha uzak-
mış , genelde kızlarla arkada ş lık edermi ş . Erkeklerle 
ilgili olarak "tan ış tıklannı  ya hiç ciddiye al-
madıklann ı  ya da beğendiğ i kiş ilerle tanış sa da on-
lara aç ı lamadığı nı " belirtiyor. 
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Bu dönemle ilgili olarak "bir kez bana a şı k olan biri 
beni terk edemezdi" diyor. E ş iyle tanış madan önce 
sınırl ı  cinsel deneyimleri olan hasta, film yönetmeni 
ile ilişkisi olduğuna inanmaya baş ladıktan sonra bir 
erkekle duygusal-cinsel ili şkiye gimıemiş . Hasta ö ğ -
renimini tamamladıktan sonra İ stanbul'a gelerek mu-
habir olarak çal ış m ış . O dönemde eş i ile tanış mış  ve 
eş ine büyük bir hayranl ılda bağ lanm ış . Eş ini en-
tellektüel bir ki ş i olarak tan ımlıyor, onun kendisine 
karşı  şefkat ve koruyuculu ğunu vurguluyor. E ş i ile 
sahaf dükkan ı  iş letmeye ba ş lamış lar. Evliliklerinin 
3. yı lında eş i, eski kitap sat ın almaya gittiğ i bir gece 
bıçaklanarak öldürülmü ş . Bugüne kadar kimin ta-
rafından öldürüldü ğ ü aydı nlatılamam ış . Eş inin ölü-
münden bir süre sonra hastan ın film yönetmeni ile 
sanrı s ı  baş lamış . Kızkarde ş i kendi gözlemi olarak 
hastan ın hem e ş inin hem de annesinin kayb ına çok 
az tepki verdi ğ ini belirtiyor. Hasta annesinin ölümü 
için "annemle ilgili içimdeki tart ış may ı  çok ac ı  ve-
receğ i için erteliyorum" diyor. Hastan ın eş inin 
ölümü sıras ında 18 ayl ık olan kızı  şu anda 11 ya-
şı nda. Çocuk obez ve s ı navla kazand ığı  bir okulda 
bu sebeple uzaklaş tınlm ış . Bu durum annesinin ra-
hats ı zlığı nın okul yönetimince ö ğ renilmesi ile de 
olabilir. 

Bu olguyu, sendromun nadir rastlanmas ı  ve hastanın 
yaşamı nın ne derece etkilenebilece ğ i hakkında iyi 
bir fikir vermesi nedeniyle sunmay ı  amaçlad ık. 

TARTİŞ MA 

Bu olgunun baz ı  yönleri erotomaninin karakteristik 
özelliklerini göstermektedir. Bunlar ın altını  çizmeye 
çalış acağı z. 

Hasta, De Clerambault'nun pür (primer) erotomani 
tan ımlamas ına uygundur. Hastal ık, film yönetmenin 
aynada bakışı n ı  yakaladığı  an baş lamış tır. De Cle-
rambault, ani ba ş lang ıç, paradoks tav ır (yani objenin 
tüm inkarlannın hasta taraf ından gizli aşk ilanları , 
hastan ın aşkının denenmesi ş eklinde yorumlanmas ı ), 
entellektüel fonksiyonların iyi korunmuş  olmas ı , ob-
jenin ilk aşı k olan taraf oldu ğunda ı srar etme, be-
lirgin hallüsinasyonların olmamas ı  ve ş izofreni gibi 
yayg ın psikotik sürecin olmamas ını  pür vakalar ın 
karakteristikleri olarak tan ımlamış lardır. Ani baş -
langıç aç ı sı ndan pür erotomani y ı ldırı m aşkına ben-
zetilmiş tir (7) . 

Erotomaninin etyolojisi psikodinamik görü ş lerle 
aç ıklanmaya çalışı lm ış t ır. Kraepelin tüm paranoya 
formlan gibi erotomanik sanr ı ları : "hayat ın gerçek 
hayal kınklıklarma karşı  psikolojik bir telafi" olarak 
düşünür ve Freud'un paranoyan ın "kabul edilemez 
homoseksüel isteklere kar şı  bir savunma" oldu ğ u 
fikrini reddeder. De Clerambault da gerçek hayatta 
gerçekle şmeyen kabul görmenin erotonomik san-
nlan geliş tirdiğ ini savunur. Modern terminolojiyle 
ifade edilirse erotomanik sanr ı lar gerçek hayatta al ı -
namayan narsissistik hazz ı  vermektedir. Hollender 
ve Callahan, hastalar ı  fiziksel olarak cazip olmayan 
kad ınlar olduklar ından; Raskin ve Sullivan da has-
talar yak ın dönemde e ş lerini kaybetmi ş  oldukların-
dan bu aç ıklamaya kat ıhrlar. 

Bizim hastam ız da bu ara ş tırmac ı ların belirledikleri 
özelliklere uymaktad ır. Hastam ız ın görünümü aşı rı  
kilolardan etkilenmi ş tir. Sanrının geliş mesinden 
hemen önce hastan ın eş inin öldürülmesi dikkat çe-
kicidir. Raski ve Sullivan' ın hasalar ında sanrı  sis-
temi eş lerinden aynld ı ldannda ortaya ç ıkmış  ve te-
rapistleriyle tedavi sonlan ırken alevlenmi ş tir. 
Dunlop, hastalarını  yalnız, immatür, fiziksel cazibesi 
olmayan, zeka kapasitesi k ı s ı tlı  ve sosyal yaş am ı  s ı -
nırl ı  kadınlar olarak tan ımlanmış tır. Dunlop'a göre 
hastalar ı  zay ıf self imajlan nedeniyle idealize self-
lerini diğer ki ş iye projekte ediyorlar ve böylelikle 
sevilmemiş  ve sevilemez olmalar ın ı  telafi etmeye 
çalışı yorlard ı  (8) . 

Objelerin, hastalar ın aksine zeki, cazip, çekici ve 
önemli mevkilerde olmas ı  erotomanik sanr ı ları n nar-
sissistik ihtiyaçlara hizmet etti ğ i görüşünü destekler. 
Bizim hastam ız da film yönetmenini, e ş inin ölü-
münün ayd ınlatı lmas ına yard ımcı  olacak güçte bir 
ki ş i olarak görmektedir. 

Hastaya pimozid 4 mg/gün ve flupentiksol dekanoat 
20 mg/15 günde bir tedavisi uyguland ı . Literatürdeki 
mevcut tedavilerden günümüzde en çok kullan ı lan 
nöroleptiklerdir. Nöroleptiklerin çekirdek sanny ı  ge-
nelde değ iş tirmediğ i ancak etki ettiklerinde sanr ını n 
ş iddetini azaltfiklan ve e ş lik eden referans fikirlerine 
faydal ı  oldukları  bildirilmektedir. Munro'n ı n "mo-
nosemptomatik hipokondriyak psikoz" hastalar ında 
pimozidin etkinliğ ini göstermesi bu ilac ı  diğerlerin-
den öne ç ıkarmış tır (9) . 
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Flupentiksol dekanoat organik kökenli bir erotomani 
olgusunun tedavisinde kullan ı lmış  ve yan ı t al ı n-
mış tır (10). Hastam ızda pimozid tedavisi ile ş iddetli 
akatizi ortaya ç ıktı  ve bunun üzerine pimozid ke-
silerek klozapine geçildi. 

Hasta halen 100 mg/gün klozopin almakta ve ilaç 
dozunun arttırı lmas ı  planlanmaktadır. ilaç tedavisi 
dışı nda, baz ı  araş tırmac ı lar hastay ı  objeden zor kul-
lanarak uzak tutma uygulamas ının (hastaneye ya-
tı rma, hapis, s ınırlay ıc ı -kısıtlayı c ı  önlemler) etkin ol-
duğunu bildirmiş lerdir. Hastan ın dikkatinin zaman 
içinde başka bir hayali a şığ a çevrilmesi de söz ko-
nusudur. 
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