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Sayın Editör, 

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmalar 18. yüzyılda Carl Linnaeus (Karl Linne) tarafından yapılmıştır (1). Linne, morfolojik sınıf-
landırmanın (taksonomi) babası olarak kabul edilmiştir. Morfolojik sınıflandırmada canlılar dış görünümlerinin benzerliğine göre tasnif 
edilmiştir. Örneğin genetik olarak yakın olmamasına rağmen bir balık olan köpek balığı ile bir memeli olan yunus aynı aile içinde ele 
alınmıştır. Uçan sincap (pteromyini  takımı) ile uçan kuskus (Petaurus breviceps), büyük gözleri, beyaz karınları, havada süzülmeye ve 
dengelerini korumaya yarayan kol ve bacakları arasındaki gergin deri parçasıyla birbirlerine çok benzemektedir. Bu nedenle yakın akraba 
olarak  görülmüştür. Hâlbuki uçan sincap plasentalı memeli (eutheria), uçan kuskus ise keseli memelidir (marsupialia). Özde farklı oldukları 
halde benzer görünen canlıların aksine genetik olarak aynı olmalarına rağmen farklı görünen canlılar da vardır. Bu nedenle erkeği ile dişisi 
farklı görünümde olan bazı kuş türleri (Örneğin; Agelaius phoenicus) dış görünümlerine aldanılıp ayrı türler olarak tanımlanmışlardır (2). 

Linneci sınıflamada (Linnaean classification) yapılar kökendeş (homoloji) olmalarına göre değil, görevdeş (analoji) olmalarına göre aynı 
aile içine yerleştirilmişlerdir. Bu sınıflama sistemi çok değerli bilgiler içermesine rağmen bugün büyük ölçüde terk edilmiştir. Günümüzde 
canlılar, soyoluşsal (filogenetik) olarak sınıflandırılmaktadır. Soyoluşsal sınıflamaya göre canlılar yapılarını oluşturan temel kökene, yani 
genetik yapılarına göre tasnif edilmektedirler (3).

Mental bozuklukların nasıl sınıflandırılması gerektiği sorunu uzun zamandır tartışma konusudur. Stengel, 63 sayfalık makalesinde bunun 
zorluklarına değinmiştir (4). Psikiyatrik hastalıkların sınıflamasında bugün kullanılan sistemler, Linne’nin morfolojik sınıflaması gibi tanımla-
yıcı (deskriptif) özellik taşımaktadır. Acaba belirtilerin benzerliğinden yola çıkarak yapılan tanımlamalar gerçeği ne ölçüde yansıtmaktadır? 
Şizoaffektif bozukluk, şizofreni ile duygudurum bozukluğunun kesişim kümesinde mi yer almaktadır? Öyleyse şizofreni ile obsesif kompul-
sif bozukluğun (OKB) temas noktasında şizoobsesif bozukluktan söz edilebilir mi? (5) Edilemiyorsa neden? Olfaktör referans sendromu 
(ORS), somatik özellikleri olan bir sanrısal bozukluk mu yoksa bir OKB spektrum bozukluğu mudur? (6) Ya da ORS’nu genetik kökeni 
farklı, özgün bir durum olarak mı görmeliyiz? (7)

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak güncel sınıflandırma sistemlerine yönelik bu yönde eleştirel görüşler de mevcuttur (8,9). Mental Bozukluk-
ların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM) dördüncü ve beşinci baskıları arasında 
geçen yirmi yılda bilimsel ve teknolojik olarak akıl almaz gelişmeler yaşanmıştır. Buna rağmen bu gelişmeler mental bozuklukların sınıflan-
dırılmasında belirleyici olamamış gibi görünmektedir.

Bugün sahip olduğumuz teknik imkânlar henüz el vermese de gelecekte psikiyatrik hastalıkların bazılarının DSM içindeki yerlerinin deği-
şeceğini ön görebiliriz. Bu gelişme kaçınılmaz olarak bugün geçerli olan tedavi strateji ve seçeneklerini de tartışmaya açacaktır. Bu pers-
pektifin hastaları değerlendirirken ve tedavi planlarken daha geniş bir görüş açısı sağlayacağı kanısındayım.

Saygılarımla.

KAYNAKLAR
1. Bogenschutz MP, Nurnberg HG. Classification of mental disorders. Sadock BJ, Sadock VA, editörler. Comprehensive Textbook of Psychiatry içinde. 7. baskı. 

Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2000; s. 824.
2. Raven PH, Berlin B, Breedlove DE. The origins of taxonomy. Science 1971; 174:1210-1213. [CrossRef]
3. Marakeby H, Badr E, Torkey H, Song Y, Leman S, Monteil CL, Heath LS, Vinatzer BA. A system to automatically classify and name any individual genome-se-

quenced organism independently of current biological classification and nomenclature. PLoS One 2014; 9:e89142. [CrossRef]



4. Stengel E. Classification of mental disorders. Bull World Health Organ 1959; 
21:601-663. 

5. Zohar J. Is there room for another diagnostic subtype the schizoobsessive subtype? 
CNS Spectr 1997; 2:49-50.

6. Stein DJ, Le Roux L, Bouwer C, Van Heerden B. Is olfactory reference syndrome 
an obsessive-compulsive spectrum disorder?: Two cases and a discussion. J Neuro-
psychiat Clin Neurosci 1998; 10:96-99. [CrossRef]

7. Begum M, McKenna PJ. Olfactory reference syndrome: a systematic review of the 
world literature. Psychol Med 2011; 41:453-461. [CrossRef]

8. Krueger RF, Watson D, Barlow DH. Introduction to the special section: toward 
a dimensionally based taxonomy of psychopathology. J Abnorm Psychol 2005; 
114:491-493. [CrossRef]

9. Fava GA, Guidi J, Grandi S, Hasler G. The missing link between clinical states and bio-
markers in mental disorders. Psychother Psychosom 2014; 83:136-141. [CrossRef]

320

Evrensel A. DSM’ye Yöntemsel Bir Eleştiri Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 319-320


