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Daha Çok Geçerlilik, Daha Çok Güvenilirlik?
Higher Relability? Higher Validity?
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Yayınladığı tarihten itibaren psikiyatrinin ‘çok satan kitabı’ olmaya en güçlü aday olan DSM sınıflaması ağırlıklı olarak ‘hastaların kendi yaşantılarına 
ve zihinsel durumlarına ilişkin öznel bildirimlerinin değerlendirilmesi’ esasına dayanmakta. DSM’nin bir sınıflandırma kılavuzu olduğu düşünül-
düğünde, bu kılavuzun nörobilime yön veren ve onunla şekillenen bir niteliği olması beklenmekteydi; oysa ilk yayınlandığı 1952’de günümüze 
nörobilim alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelere karşın belirtilerden-sendroma ve oradan ‘bozukluk’ lara giden yolda belirtiler ve eti-
yoloji arasındaki köprü kurulabilmiş değil. Tanı koyma işlemi aslında halen hastaların kendi zihinsel durumlarının ilişkin çeşitli ifade gruplarının, 
doğada karşılığı bulunan bazı bozuklukların ortak tezahürü olduğu kabulüne dayanmakta. 1980’de DSM III’ün yayınlanması Kraepelin’in bakış 
açısının psikiyatride bir aydınlanma yaratması beklentisi oluşturdu; bu pozitivizmin psikiyatri üzerindeki doğrudan etkisinin sonucuydu; ancak 
aradan geçen 36 yıl psikiyatrinin nörobilim’e karşı ‘agnostik’ tutumu halen sürüyor.

DSM klinisyenler arası güvenilirliği arttırma amacıyla yola çıkılmasının bir ürünü. Peki DSM’ler ile güvenilirlik sorununun yeterince aşıldığını 
söyleyebiliyor muyuz? DSM ile konan tanılar ne derece güvenilir olmalı sorusuna yanıt arayan Kraemer ve ark. (1) “Ne kadar güvenilirlik ye-
terlidir?” başlıklı makalelerinde sınıf-içi kappa katsayısının yeterli bilgi vereceğini tartışmıştı. Yazarlara göre saha çalışmaları sonucunda tamamen 
şansa dayalı gözlemlerle (Ƙ =0), yüzde yüz örtüşen gözlemler (Ƙ=1) arası yolu yarılayan, yani 0,5 civarı kappa değerine erişen tanılar yeterince 
güvenilir olarak kabul edilebilecekti. Buna karşın bazı yazarlar şimdiye kadar yapılan saha çalışmalarının sonuçlarının bazı bozukluklar için bu 
hedefe pek de ulaşılamadığına işaret etmekte olduğunu öne sürüyor. Örneğin Duke Üniversitesinden Allen Frances’e göre saha çalışmalarının 
sonucunda saptanan kappa değerleri önceki DSM saha çalışmalarına göre düşüş eğilimi gösteriyor ve yaygın görünen bazı bozukluklar için ka-
bul edilebilir sınırın altında (2). Örneğin majör depresif bozukluk için 0,3, alkol kullanım bozukluğu için 0,4, yaygın anksiyete bozukluğu için 0,2 
ve kişilik bozuklukları için 0,3 ile 0,4 arası değerler bildirildi. Yani eldeki verilerle tanısal güvenilirlik uğruna tanısal geçerliğin bir süreliğine feda 
edilmesine deyip değmediğinin tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz.

Güvenilirlik ve geçerlik arasında hangisinin daha öncelikli olması gerektiği tartışma konusu olagelmiştir. DSM III öncesi dönemde Spitzer ve ark. 
(3) güvenilirliğin geçerliği öncelemesi gerektiğini düşünmekteydi. Tanımı olmayan bir olgunun geçerli de olamayacağından yola çıkan Spitzer’in 
kendi ifadesi şu şekildeydi: “Güvenilir olan her tanı geçerli olmayabilir. Öte yandan güvenilir olmayan bir tanı kesinlikle geçersizdir.”  Yetmiş-
lerin başında Robins ve Guze (4) bazı ölçütler kullanarak iyi prognozlu ve kötü prognozlu şizofreninin aslında birbirinden farklı hastalıklar 
olabileceğini öne sürmüştü. Bu ölçütler daha sonra alanyazında psikiyatrik ‘tanı geçerleyicileri’ olarak adlandırılacaktı. Bu yaklaşım sınıflandırma 
sistemleriyle konan ve öznel bildirimlere dayalı psikiyatrik tanıların tanı geçerleyicileri ile sınana sınana zaman içinde giderek daha rafine ve en 
nihayetinde tam geçerli tanılar haline geleceği yönünde bir iyimserlik taşıyordu. Bu iyimserliğin günümüzde de korunduğunu söylemeden geç-
memeliyiz. Nitekim DSM-5’te Kenneth Kendler ve arkadaşları Robins ve Guze ölçütlerini güncellediler ve bu geçerleyiciler arasına nörobilimi 
de eklediler (5). Buna göre, biyolojik göstergelere (nörogörüntüleme bulguları, genetik çalışmalar ve moleküler biyoloji alanındaki bulgulara) 
artık psikiyatrik tanıların geçerliği için başvurulacak ve böylece belki de DSM-5 ile Robins ve Guze’dan günümüze gelen iyimserlik meyvelerini 
vermeye başlayacaktı.

Karşıt görüş ise oldukça güçlü bir argümandan yola çıkıyordu. Harvard Üniversitesi’nden Hyman (6) psikiyatrik tanı koyma sürecindeki temel 
sorunu ‘şeyleştirme’ (reification) sorunu olarak tanımlıyordu (6). Aile birikimi, genetik ve nörogörüntüleme çalışmalarının tutarlı olarak söylediği 
şey farklı DSM tanılarının ortak noktalarının tahmin edilenden çok daha fazla olduğuydu.  DSM tanılarıyla yürütülen araştırmaların artık bundan 
fazlasını söyleme ihtimali pek azdı. Öyle ki Hyman’a göre DSM’ler yazarlarının dahi öngöremediği biçimde bilimsel ilerlemeye ket vuran  epis-
temik bir hapishane haline gelmişti.

Bir önceki DSM çalışma grubunun başında bulunan Thomas Insel DSM-5’in piyasaya çıkmasına haftalar kala kendi bloğundan bir paylaşımda 
bulundu (7). Insel geçerli olmayan ama güvenilir tanı gruplarının kullanımının alanda çalışan kimselerin dil birliğine hizmet ettiğini, öte yandan, 
pek çoklarınca bir kutsal kitap olarak adlandırılan DSM’nin en iyi ihtimalle bir sözlük olarak işlev görebileceğini söyledi. DSM-IV’ten bu yana 



geçen 20 yıl boyunca psikiyatrik bozukluklar konusunda kat ettiğimiz yo-
lun çok az olduğunu, sınıflama sisteminde ise pek az değişiklik olduğunu, 
psikiyatri hastalarının bundan çok daha iyisini hak ettiğini öne sürdü. Sınıf-
landırma sistemleri bilim dalını temsil eder ama DSM 5 nörobilim temeli 
ile uzlaşan bir tutumla 20. yy başında Newton Fiziği’nden Kuantum fiziğine 
olan dönüşümün –sıçramanın benzerini yapmayı vaat etti ancak henüz bu 
sıçrama için elimizdeki kanıtlar yeterli görünmüyor. Diğer taraftan psikoloji-
de yaşanan hümanistik dönüşüm psikiyatrlar için yol gösterici olmalı; çünkü 
teorideki küçük bir sapma insan ruh dünyasında büyük yankılara neden 
olabilir, psikiyatrinin erdemi tanıların ve sınıflandırmaların ötesinde insancıl 
bir bakış açısıyla bireyin gereksinimlerini öne almak olmalıdır.

Bu sorunun çözülebilir olduğunu düşünmekteyiz. Çözülmesi için atılma-
sı gereken ilk adım etiyolojiye yönelik araştırmalarda DSM’nin klinik tanı 
kategorileriyle sınırlı kalınmaması ve RDC’deki boyutsal yaklaşıma öncelik 
tanınması olmalıdır. Araştırmalar psikopatolojiyi yalnızca DSM’nin gözün-
den görmemelidir. Bunu yerine aday belirti yaklaşımı, spektrum yaklaşımı, 
boyutsal yaklaşım tercih edilmelidir. Geçerli psikiyatrik tanılara ulaşma ça-
bası DSM’den ayrışmalıdır. Belki de her şeye baştan başlamak gerekli ola-
bilir. Amerika Birleşik Devletleri Ululsal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün başlattığı 

Araştırmaya Yönelik Ölçütler (research domain criteria) saptama projesi bu 
konuda atılmış bir adım (8) gibi gözükmekte. Bu ve benzeri çabalara ülke-
mizde de gereksinim bulunmaktadır.
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