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Üstbilişsel Süreçlerde 
Yaşa Bağlı Değişiklikler

Metehan Irak Dicle Çapan Can Soylu
Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada üstbilişsel inançların yaşa göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu amaçla 8-74 yaş aralığındaki bireylerin 
(N = 1816) üstbilişsel süreçleri Üst-Biliş Ölçeği Yetişkin Formu (ÜBÖ-30) ve Üst-Biliş Ölçeği Çocuk-Ergen Formu 
(ÜBÖ-ÇE) kullanılarak ölçülmüştür. ÜBÖ’nün alt faktörlerinin (bilişsel farkındalık, kontrol edilemezlik ve tehlike, 
düşünceleri kontrol ihtiyacı, olumlu inançlar ve bilişsel güven) bağımlı değişken olduğu araştırmanın verileri 5 
(yaş: 8-12 yaş, 13-17 yaş, 18-29 yaş, 30-44 yaş, ile 45 ve üstü) x 4 (eğitim düzeyi: temel eğitim, lise, üniversite ve 
lisansüstü) x 2 (cinsiyet) faktörlü desene uygun MANOVA ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları yaşın bilişsel farkın-
dalık, kontrol edilemezlik ve tehlike ve düşünceleri kontrol ihtiyacı alt ölçekleri; eğitimin olumlu inançlar, bilişsel 
farkındalık ve düşünceleri kontrol ihtiyacı alt ölçekleri; yaş ve eğitim düzeyi ortak etkisinin ise bilişsel farkındalık ve 
kontrol edilemezlik ve tehlike altpuanları üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar özellikle 
bilişsel farkındalık, kontrol edilemezlik ve tehlike ve ayrıca düşünceleri kontrol ihtiyacı türü üstbilişsel süreçlerin 
yaş ve eğitim düzeyinden etkilendiğine; yaş ve eğitim düzeyi arttıkça olumsuz tarzdaki üstbilişsel inançlarda bir 
azalma meydana geldiğine işaret etmiştir. Diğer yandan regresyon analizleri de yaş ve ÜBÖ altölçek puanları ara-
sında negatif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermiş ve bulgular varyans analizi sonuçlarıyla tutarlılık göstermiştir. 
Sonuçlar, yaş, bilişsel ve üst-bilişsel süreçler arasındaki ilişkileri ele alan ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.
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Abstract
In this study changes in metacognitive beliefs according to aging was investigated. Paricipants’ (N = 1816) meta-
cognitive beliefs were measured using with Adult form of Metacognitive Questionnaire (MCQ-30) and Child and 
Adolescent form of Metacognitive Questionnaire (MCQ-CA). A 5 (age: 8-12 years, 13-17 years, 18-29 years, 30-44 
years, and 45+) x 4 (level of education: primary school, high school, university, and graduate) x 2 (sex: male and 
female) MANOVA for factorial design was conducted. Dependent variables of the analysis were MCQ’s subscales, 
namely cognitive self consciousness, uncontrollability and danger, need to control thoughts, positive beliefs, and 
cognitive confidence. Analyses showed that age main effect was significant on cognitive self consciousness, uncon-
trollability and danger, need to control thoughts; level of education main effect was significant on positive beliefs, 
cognitive self consciousness, and need to control thoughts, and interaction effect was significant on cognitive self 
consciousness and need to control thoughts. These results indicated that there were negative relationships between 
aging, level of education, and negative metacognitive beliefs. Also regression analysis showed that there were sig-
nificant negative correlation between age, level of education and MCQ’ sub-factors which was similar to variance 
analysis results. Results were discussed with reference to the literature of aging, meta-cognition, and cognitive 
process.
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Biliş (cognition), çok sayıda ve farklı zihinsel 
yapı, süreç ve işlevin bir araya gelerek oluşturduğu bir 
üst işlem mekanizması olarak tanımlanabilir (Liberman, 
1994). Crick (2000)’e göre bu üst mekanizma, tıpkı kim-
yasal elementler arasındaki ilişkilerde olduğu gibi, çeşitli 
ögelerden oluşmaktadır. Ancak biliş kendisini oluşturan 
ögelerin özelliklerinden ayrı özellikler de taşımaktadır. 
Biliş kavramına göre daha yeni bir kavram olan üst-biliş 
(metacognition) son yıllarda üzerinde oldukça fazla sa-
yıda araştırma yapılan bir konudur. Üst-biliş kavramı, 
bilişleri kontrol eden, düzenleyen ve değerlendiren üst 
düzey bilişsel yapılar ve süreçler olarak tanımlanabilir. 
Üst-biliş, kişinin kendi zihnindeki olayların ve işlevlerin 
farkında olmasını, zihin olaylarını ve işlevlerini amaç-
lı yönlendirebilmesini içeren bir üst sistemdir (Crick, 
2000; Dienes ve Perner, 1999). Diğer bir ifadeyle, kişi-
nin ne bildiği hakkındaki bilgisi, ne düşündüğü hakkın-
daki düşüncesi veya kendi bilişsel süreci üzerine çevril-
miş gözüdür (Tosun ve Irak, 2008). 

Üst-biliş sistemi, insanın bilişsel süreçlerinin iş-
levsel ve uyuma yönelik çalışmasında büyük rol oynar. 
Dolayısıyla bu sistemde meydana gelebilecek herhangi 
bir sapmanın, doğal olarak pek çok davranış probleminin 
gelişmesi ve sürmesinde önemli bir faktör olacağı dü-
şünülmektedir (Wells ve Cartwright-Hatton, 2004). Bu 
yaklaşımı benimseyen yazarlara göre, psikolojik bozuk-
luklardaki bazı işlevsel olmayan düşünce ve başa çıkma 
tarzlarına üstbilişsel bir takım işlevler yol açmaktadır. 
Bu önermeye göre, kişiler olayları değerlendirmelerini 
etkileyen düşünceleri (işlevsel olmayan bilişleri) hakkın-
da bir takım olumlu ve olumsuz inançlara (üst-bilişlere) 
sahiptirler. Bu tarzdaki üst-bilişler kişinin uyuma yöne-
lik olmayan tepki tarzları geliştirmelerine yol açmakta-
dır (Cartwright-Hatton ve Wells 1997; Gwilliam, Wells 
ve Cartwright-Hatton, 2004). 

Bilişsel süreçler ve yaş arasındaki ilişkiler çok 
sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu konudaki genel 
sonuçlardan birisi bazı bilişsel süreçlerin sağlıklı yaş-
lanmayla birlikte değişikliğe uğradığı yönündedir. Ör-
neğin yaşlanmayla birlikte kısa süreli bellek, çalışma 
belleği, görsel mekansal algılama, tepki hızı gibi bilişsel 
süreçlerde bir azalma ya da yavaşlama olduğu belirtil-
miştir (Gunstad ve ark., 2006). Bu konuyla ilişkili ola-
rak bireylerin bilişsel süreçlerinin işleyişine duydukları 
inançların da yaşla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ör-
neğin genel olarak karşılaştırıldığında orta ve üstü yaş 
grubundaki bireylerin bellek performansları ve bellek 
üzerindeki kontrollerine ilişkin tutumlarının genç yaş-
taki bireylere göre daha olumsuz olduğu görülmüştür 
(Hertzog ve Hultsch, 2000; Irak, 2008; 2012; Miller ve 
Lachman, 1999). Lineweaver ve Hertzog (1998), yetiş-
kin bireylerin bellek süreçleri ve bu süreçler üzerindeki 
kontrollerinin 40 yaşından sonra azaldığına inandıklarını 
belirtmişlerdir. Diğer yandan Magnussen ve arkadaşları 

(2006), özellikle genç ve orta yaş grubundaki bireylerin 
bellek performansında yaşa bağlı azalmanın ne zaman 
başladığı ve bellek performanslarında yaşa bağlı olarak 
hangi tür değişikliklerin olduğu konusundaki inaçları 
inceleyen çalışmaların bulgularının birbiriyle tutarsız 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Üstbilişsel süreçlerin gelişimi, genel olarak zihin 
teorisi ile birlikte ele alınmıştır. Bu konudaki ilk araş-
tırmacılardan bir olan Flavell’e göre (1979; 1987), ço-
cuklar 3-5 yaşları arasında zihin teorisi geliştirmeye baş-
lamaktadırlar. Buna göre bu yaşlardan itibaren özellikle 
üst-bellek ve üstbilişsel bilgi gelişimi başlamakta ve bu 
yaşam boyunca devam etmektedir. Buna karşılık izleme 
ve kontrol gibi üstbilişsel süreçler daha sonraki çocuk-
luk döneminde gelişmeye başlamakta, okul dönemi ile 
birlikte diğer bilişsel süreçlerin gelişimine paralel olarak 
üstbilişsel süreçlerin gelişimi devam etmektedir (Ale-
xander, Johnson, Albano, Freygang ve Scott, 2006; Ka-
rakelle ve Saraç, 2007; Veenman, Van Hout-Wolters ve 
Afflerbach, 2006). Aktarılan bu çalışmalarda üstbilişsel 
süreçlerin çocukluktan geç yetişkinliğe (yaşlılığa) kadar 
aynı çalışmada ele alınmadığı görülmektedir. Üstbiliş-
sel inançlar ve yaş arasındaki ilişkilerin çocuk, ergen ve 
yetişkin gruplarında ayrı ayrı ele alınmış olması, ayrı-
ca kullanılan ölçme araçlarının farklı olması nedeniyle, 
yaşam boyu gelişim dönemleri açısından farklı üstbiliş-
sel inançların nasıl bir değişim gösterdiği halen cevap 
arayan bir sorudur. Diğer yandan, çocukluktan, ergen-
liğe ve yetişkinliğe geçişte, farklı bilişsel süreçlerin bu 
gelişimden farklı derecelerde etkilendiği bilinmektedir. 
Örneğin, kısa ve uzun süreli belleğin yaş ile olan ilişkisi, 
genç yetişkinlik (yaklaşık 30’lu yaşlar) dönemine kadar 
paralel gitmekte, ancak bu dönemden sonra uzun süreli 
bellek performansında bir azalma görülmez iken, kısa 
süreli belleğin bundan olumsuz etkilendiği çok genel bir 
bulgudur (Anders, Fozard, ve Lillyquist, 1972; Dobbs 
ve Rule, 1989; Vaughan ve Hartman, 2010; Verhaegen, 
Collette, ve Majerus, 2014). Diğer yandan örneğin, dik-
katin sürdürülmesi (Fabiani, 2012), tepki hızı (McDown 
ve Craik, 1988; Huxhold ve ark., 2006; Vaportzis, Ge-
orgiou-Karistianis, ve Stout, 2013), kavramsal irdeleme 
(Dobbs ve Rule, 1989; Fabiani, 2012), çalışma belleği 
(Park ve Payer, 2006; Navnit ve Brajesh, 2013) gibi fark-
lı bilişsel süreçlerin de yaşlanmadan farklı etkilendiği 
bilinmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi üst-biliş ki-
şinin kendi bilişsel süreçlerinin işleyişi ve güvenirliğine 
ilişkin değerlendirmeleri de içermektedir. Birçok çalış-
ma bireylerin kendi bilişsel süreçlerinin (örneğin bellek 
gibi) güvenirliğine ilişkin gerçekçi bir değerlendirmeye 
ya da algıya sahip olmadıklarını göstermiştir (Ihlebæk, 
Love, Eilertsen ve Magnussen, 2003). Örneğin meta-
analitik çalışmalar (Bothwell, Deffenbacher ve Brigham, 
1987; Sporer, Penrod, Read ve Cutler, 1995; Wells ve 
Murray, 1984) görgü tanığı belleği söz konusu olduğun-
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da, hatırlamaya duyulan güven ve hatırlanan bilginin 
doğruluğu arasındaki ilişkinin düşük ya da orta düzeyde 
olduğunu ve bunun yaşla ilişkili olduğunu göstermiştir. 
Bu durumun bireylerin üstbilişsel değerlendirmelerinin 
gerçek anlamda yetersizliğinden mi, bireylerin bilişsel 
performanslarının genelde düşük olduğuna duydukla-
rı inançtan mı, yoksa yaşla birlikte değişen üstbilişsel 
inançlardan mı kaynaklandığı henüz açıklığa kavuştu-
rulmamıştır. Bu durumda öncelikle üstbilişsel süreçlerin 
yaşa göre nasıl değiştiğinini incelenmesi, özellikle de 
farklı üstbilişsel inançların yaşa göre nasıl değiştiğinin 
incelenmesi önem kazanmaktadır. Üstbilişsel süreçler 
ve yaş arasındaki ilişkinin incelenmesini önemli kılan 
diğer bir nokta da, davranış bozukluklarında üstbilişsel 
inanışların etkisine dikkat çeken son dönem çalışmalar 
ve modellerdir. Örneğin, kaygı bozukluklarından biri 
olan obsesif-kompulsif bozukluktaki (OKB) belirtiler 
ve sürekli kaygı arasındaki ilişkide üstbilişsel inançların 
aracı rolü olduğu bulunmuştur (Hermans ve ark., 2003; 
Janeck ve ark., 2003; Fisher ve Wells, 2005). Bu ilişki-
de örneğin öne çıkan aracı üstbilişsel inançlar, kontrol 
edilemezlik ve tehlike, düşünceleri kontrol ihtiyacı ve 
bilişsel kendine güven olmuştur. OKB ve diğer kaygı bo-
zukluklarında sıklıkla görülen işlevsel olmayan düşünce 
ve başa çıkma tarzlarının, bazı üstbilişsel işlevlerle çok 
yakından ilişkili olduğu yukarıda belirtilmişti. Buradan 
hareket eden Wells ve ark. (1997) kaygı bozukluklarının 
davranışçı tedavisinde, üstbilişsel süreçlere ilişkin far-
kındalığın ve bunun geliştirilmesinin temele oturtulduğu 
yeni bir yöntem önermişlerdir. Son yıllarda, sözü edilen 
bu yöntemin etkinliğini gösteren çok sayıda çalışma bu-
lunmaktadır (Norhald, 2009; Solem ve ark., 2009; Wells 
ve ark., 2010). Buradan hareketle, yaşla birlikte hangi tür 
bilişsel süreçlerin ne yönde değiştiğini incelemek, kaygı 
bozukluklarının anlaşılması ve tedavisinde geliştirilecek 
model ve uygulamalara katkıda bulunulması açısından 
önemlidir. Ayrıca bu ilişkinin incelenmesi, sağlıklı yaş-
lanma ve bilişsel süreçleri anlama konusundaki bilgi bi-
rikimine de katkıda bulunacaktır. 

Mevcut çalışmada üstbilişsel inaçları ölçmek için 
Üst-Biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30); (Tosun ve Irak, 2008) 
formu (yetişkinler için) ve Üts-Biliş Ölçeği Çocuk ve 
Ergen Formu (ÜBÖ-ÇE) (Irak, 2012) kullanılmıştır.

Sonuç olarak mevcut çalışmanın amacı bireylerin 
üstbilişsel inançlarının yaşa bağlı olarak nasıl değiştiği-
nin incelenmesidir. Bu amaçla oldukça büyük bir örnek-
lem grubunda ve geniş bir yaş aralığında (8-74 yaş) üst-
bilişsel süreçlerin yaşa göre nasıl değiştiği incelenmiştir. 
Diğer bir ifadeyle bireylerin üstbilişsel süreçlerinin iş-
leyişi ve bu süreçlerle ilgili sahip oldukları inançlarının 
yaşla birlikte nasıl değiştiğinin (olumlu ya da olumsuz) 
incelenmesi amaçlanmıştır. Ek olarak, araştırmada kul-
lanılan ölçeklerin ölçtüğü bazı üstbilişsel süreçlerin (ya 
da alt ölçeklerin) yaş ve eğitim düzeyinden etkilendiği-

ne yönelik literatür bulguları bulunmaktadır (Magogwe 
ve Oliver, 2007). Bu nedenle üstbilişsel süreçler ve yaş 
arasındaki ilişkilerin katlımcıların eğitim düzeyleri ve 
cinsiyetlerine göre değişip değişmediği de ayrıca ince-
lenmiştir.

Yöntem

Katılımcılar
Çalışmaya 1816 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş 

aralığı 8-74 yaş (Ort. = 24.58, S = 11.57) arasında ol-
muştur. Katılımcıların %63’ü kadın (n = 1139), %37’si 
ise erkektir (n = 670). Yedi katılımcının ise cinsiyetlerini 
belirtmedikleri saptanmıştır. Diğer yandan katılımcıla-
rın eğitim düzeylerine göre dağılımı ise şöyle olmuştur: 
Temel eğitim (8 yıl) %20.5, 9-12 yıl %12.8, üniversite 
%45.7 ve lisansüstü %21.1. Yedi katılımcının ise eğitim 
düzeylerini belirtmedikleri saptanmıştır. Katılımıcıla-
rın eğitim düzeyi belirlenirken şu yol izlenmiştir. Katı-
lımcı halen öğrenci ise, devam etmekte olduğu eğitim 
düzeyine atanmıştır. Bu durumda örneğin yüksek lisans 
eğitimine devam eden kişi, lisansüstü eğitim grubuna 
atanmıştır. Eğer katılımcı halen öğrenci değil ise, en son 
mezun olduğu derece esas alınmıştır.

Veri Toplama Araçları
Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerini 

belirlemede kullanılan bilgi toplama formuna ek olarak, 
mevcut çalışmada üstbilişsel süreçleri değerlendirmek 
için iki ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler yetişkinler için 
(18 yaş ve üstü) Üst-Biliş Ölçeği-30 formu (Tosun ve 
Irak, 2008) ve çocuk ve ergenler için (8-17 yaş) Üst-Biliş 
Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu’dur (Irak, 2012a).

Üst-Biliş Ölçeği-30 Formu. Cartwright-Hatton 
ve Wells (1997) tarafından geliştirilen ölçeğin orijinal 
adı “Meta-Cognitions Questionnaire (MCQ)” şeklinde-
dir. Daha sonra Wells ve Cartwright-Hatton (2004) bu 
ölçeğin 30 maddelik kısa formunu (MCQ-30; ÜBÖ-30) 
oluşturmuşlardır. ÜBÖ-30’un Türkçe formunun geçerlik 
ve güvenirliği Tosun ve Irak (2008) tarafından yapılmış 
ve ölçeğin yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu 
görülmüştür. Buna göre ÜBÖ-30’un Cronbach Alpha 
geçerlik katsayısı .86 olmuştur. Test-tekrar test analizi 
sonuçlarına göre, tüm maddeler arasındaki korelasyon-
lar .40 ile .94 arasında; alt ölçekler için ise .70 ile .85 
arasında ve anlamlı olmuştur.

Orijinal formuna uygun olarak ÜBÖ-30 Türkçe 
formu da beş faktörden oluşmaktadır. Olumlu inançlar 
faktörü, endişelenmenin, plan yapma ya da problem çöz-
meye yardımcı olduğuna dair, endişelenmeye yönelik 
olumlu inançları içerir. Aynı zamanda bu faktöre göre 
endişe, arzu edilir bir kişilik özelliğidir. Kontrol edi-
lemezlik ve tehlike faktörü, iki boyuttan oluşmaktadır. 
Birincisi, ‘insanın işlevlerini yerine getirebilmesi ve gü-
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vende kalabilmesi için endişelerini kontrol etmesi gerek-
lidir’ şeklindeki inançtır. Diğeri, endişenin kontrol edile-
meyeceğine dair inançtır. Bilişsel güven faktörü, kişinin 
kendi bellek ve dikkat yeteneklerine ne derece güven 
duyup duymadığı ile ilgilidir. Düşünceleri kontrol ihti-
yacı faktörü, batıl inanç, cezalandırılma ve sorumlu olma 
temalarını içeren olumsuz inançları kontrol altına alma 
ihtiyacını içerir. Bu inançlar, kişi onları kontrol edeme-
diği takdirde ortaya çıkacak zarar verici sonuçlardan 
kişinin sorumlu olacağına ve cezalandırılacağına ilişkin-
dir. ÜBÖ-30’un beşinci faktörü olan bilişsel farkındalık 
faktörü, kişinin kendi düşünce süreçleri üzerinde sürekli 
uğraşması ve gözden geçirmesi ile ilgili üstbilişsel süreç-
lere karşılık gelmektedir. ÜBÖ-30’daki her madde, “(1) 
kesinlikle katılmıyorum” ile “(4) kesinlikle katılıyorum” 
uçlarına sahip, dört birimli Likert tipi derecelendirme öl-
çeği üzerinden yanıtlanır. Ölçekten alınabilecek puanlar 
30 ile 120 arasında değişir ve puanın yükselmesi olum-
suz tarzda üstbilişsel faaliyetin arttığına işaret eder. 

Üst-Biliş Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu (ÜBÖ-
ÇE). Bacow, Pincus, Ehrenreich ve Brody (2009) tara-
fından geliştirilen ölçeğin orijinal adı “Meta-Cogniti-
ons Questionnaire for Children (MCQ-C)” şeklindedir. 
ÜBÖ-ÇE’nin geliştirilmesinde, Cartwright-Hatton ve 
arkadaşlarının (2004) geliştirdikleri ÜBÖ’nun ergen 
formu (Meta-Cognitions Questionnaire for Adolescent; 
MCQ-A) esas alınmıştır. Otuz maddeden oluşan ergen 
formunun geçerlik çalışması 13-17 yaş grubu üzerinde 
yapılmıştır. Ergen formunun otuz maddeden oluşan ye-
tişkin formuyla aynı faktörlere ve kabul edilebilir düzey-
de psikometrik özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. 
ÜBÖ-ÇE’nin orijinal formunun geliştirilme aşamasın-
da, ölçeğin 13 yaş altı çocuklar için anlaşılabilirliğini 
arttırmak amacıyla, maddeler üzerinde bazı değişiklik-
ler yapılmıştır. Ergen formu ile ÜBÖ-ÇE arasındaki en 
belirgin fark, faktör sayısında gözlenmektedir. ÜBÖ’nün 
ergen formu yetişkin formuyla aynı faktör yapısına ve 
sayısına (olumlu inançlar, kontrol edilemezlik ve tehli-
ke, bilişsel güven, düşünceleri kontrol ihtiyacı ve bilişsel 
farkındalık) sahiptir. Buna karşın çocuk formunun ge-
liştirilme çalışmasında, bilişsel güven alt ölçeği ve onu 
oluşturan maddeler dışarıda bırakılmıştır. Ölçeğin son 
hali 24 maddeden oluşmuştur. Dışarıda bırakma nede-
ni olarak da bu alt ölçeğin ölçtüğü özellikler açısından, 
araştırmacıların inceleme alanlarının dışında olması 
belirtilmiştir. Faktör analizi sonuçları çocuk formunun 
ergen formundakiyle (ve yetişkin formuyla) aynı faktör 
yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Bacow, Pincus, 
Ehrenreich ve Brody (2009), ayrıca bu dört faktöre aynı 
özellikleri ölçmesine karşın yetişkin ve ergen formun-
dakinden farklı isimler vermişlerdir. Böylece bilişsel 
güven altölçeği, bilişsel izleme (cognitive monitoring); 
olumlu inançlar altölçeği, olumlu üst endişeler (positi-
ve meta-worry); kontrol edilemezlik ve tehlike altölçeği 

ise olumsuz üst endişeler (negative meta-worry) adını 
almıştır. Buna karşılık batıl inançlar, ceza ve sorumlu-
luk inançları (BİCS; superstitious, punishment and res-
ponsibility beliefs) altölçeğinin ismi ise aynı kalmıştır. 
Buna karşılık, mevcut çalışmada dil birliğini sağlamak 
ve faktör adlarındaki farklılığın yaratacağı anlam karga-
şasını gidermek için, ÜBÖ-ÇE’nin faktör isimleri ÜBÖ-
30’dakiyle aynı şekilde kullanılmıştır. 

ÜBÖ-ÇE’nin Türkçe uyarlaması 8-17 yaş aralı-
ğında 470 temel eğitim ve lise öğrencisinin katıldığı ör-
neklem üzerinde yapılmıştır (Irak, 2012a). Doğrulayıcı 
faktör analizi ile elde edilen sonuçlar ölçeğin orijinal for-
mundaki gibi dört faktöre sahip olduğunu göstermiştir. 
Test tekrar-test korelasyon katsayıları ölçek maddeleri 
için .47 ile .88 arasında; alt ölçekler için ise .76 ile .82 
arasında olmuştur. Bu sonuçlar, ÜBÖ-ÇE Türkçe for-
munun yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu 
göstermiştir. ÜBÖ-ÇE’deki her madde, “(1) kesinlikle 
katılmıyorum” ile “(4) kesinlikle katılıyorum” uçlarına 
sahip, dört birimli Likert tipi derecelendirme ölçeği üze-
rinden yanıtlanır. Ölçekten alınabilecek puanlar 24 ile 
96 arasında değişir ve ÜBÖ-30’da olduğu gibi puanın 
yükselmesi olumsuz tarzda üstbilişsel faaliyetin arttığına 
işaret eder.

İşlem
8-17 yaş grubundaki katılımcılar için uygulama-

lar İstanbul’daki 71 temel ve lise eğitimi veren devlet 
okullarında, ilgili bölümlerden ve ders sorumlularından 
önceden alınan randevu saatlerinde, ya da öğrencilerin 
devam etmekte olduğu etüt merkezlerinde ilgili merkez-
lerden izin alınarak yapılmıştır. 18-25 yaş grubundaki 
katılımcılar ise İstanbul Ankara, İzmir ve Bursa’daki 
devlet ve vakıf üniversitelerine devam eden üniversite 
öğrencileri ile yapılmıştır. Diğer yaş grubundaki katı-
lımcılara ise kartopu örneklemi yöntemiyle ulaşılmış 
yine belirtilen illerde ulaşılarak uygulamalar yapılmıştır. 
Araştırma hakkında verilen ön bilgiden sonra gönüllü 
olan kişiler araştırmaya katılmıştır. ÜBÖ-30 ve ÖBÖ-
ÇE’ye ek olarak demografik bilgi formu uygulanmıştır. 
Uygulamalar grup ya da bireysel olarak ve kağıt-kalem 
testi şeklinde tek oturumda yapılmıştır. Uygulamalar 
Mayıs 2011 - Ekim 2013 tarihleri arasında yapılmıştır ve 
her bir uygulama ortalama 5-8 dakika sürmüştür.

Bulgular

Analizlere geçmeden önce verilerin çok değişkenli 
istatistiğin temel sayıltıları olan normallik, doğrusallık 
ve örneklem varyanslarının homojenliği (homoscedas-
ticity) test edilmiş (Tabachnick ve Fidell, 2007), ayrıca 
verilerin aşırı puana sahip olup olmadıkları incelenmiş-
tir. Analizlerde her iki ölçeğin ham puanları kullanılmış, 
bir dönüştürme uygulanmamıştır. Bunun nedeni alt ölçek 
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puanlarının puanlama ölçütleri (Likert ve 1-4 arasında) 
ve puan aralıklarının aynı (her alt ölçek için 6-24 arasın-
da) olmasıdır.Yapılan analiz sonucunda çok değişkenli 
aşırı değerler Mahalanobis uzaklığına (p < .001); tek 
değişkenli aşırı değerler z dağılımına (|z| ≥ 3.30) göre 
değerlendirilmiş ve verilerde aşırı puana sahip katılımcı 
olmadığı görülmüştür. 

Veriler araştırmanın amacına uygun olarak analiz 
edilmiştir. Buna göre veriler 5 (yaş: 8-12 yaş, 13-17 yaş, 
18-29 yaş, 30-44 yaş, ile 45 ve üstü) x 4 (eğitim düzeyi: 
temel eğitim (8 yıl), lise (9-12 yıl), üniversite ve lisan-
süstü) x 2 (cinsiyet) faktörlü desene uygun çok değiş-
kenli varyans analizi (MANOVA) ile analiz edilmiştir. 
Analizlerde ÜBÖ-30 ve ÜBÖ-ÇE’nin ortak alt ölçekleri, 
olumlu inançlar, bilişsel farkındalık, kontrol edilemezlik, 
tehlike ve düşünceleri kontrol ihtiyacı bağımlı değişken; 
buna karşılık yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet ise bağımsız 
değişken olarak analize sokulmuştur. Yöntem bölümün-
de de belirtildiği gibi, ÜBÖ-ÇE ve ÜBÖ-30 arasındaki 
temel farklardan birisi ölçeklerin sahip olduğu faktör 
sayısıdır. Yetişkin formundan farklı olarak ÜBÖ-ÇE’nin 
bilişsel güven alt faktörü bulunmamaktadır. Bu nedenle 
ortak analizlere bilişsel güven alt ölçeği dahil edilmemiş, 
bu ölçekle ilgili analizler ayrıca yapılmıştır.

MANOVA sonuçlara bakıldığında yaş temel etkisi-
nin, (Wilks’ Lambda = 5.67, p < .001, η2 = .013); eğitim 
düzeyi temel etkisinin (Wilks’ Lambda = 5.48, p < .001, 
η2 = .013) ve yaş ve eğitim düzeyi ortak etkisinin (Wilks’ 
Lambda = 2.97, p < .001, η2 = .01) anlamlı olduğu, buna 
karşılık cinsiyet temel etkisi ve diğer ortak etkilerin an-
lamlı olmadığı görülmüştür. Diğer yandan varyansların 
homojenliğine ilişkin sayıltının karşılandığı görülmüştür 
(p ≥ .097). 

Analiz sonuçlarına ayrıntılı olarak bakıldığında 
yaş temel etkisinin bilişsel farkındalık F4,1683 = 12.45, p 
< .001, η2 = .029, kontrol edilemezlik ve tehlike F4,1683 = 
3.61, p < .01, η2 = .009, ve düşünceleri kontrol ihtiyacı 
F4,1683 = 3.44, p < .01, η2 = .008 alt ölçekleri üzerindeki 
etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ortalamalar arası 
farkın kaynağını araştırmada Tukey HSD testi kullanıl-
mıştır. Analiz sonuçlarına göre, bilişsel farkındalık alt 
faktörü puanı 30-44 yaş düzeyine kadar anlamlı bir düşüş 
göstermiş; 8-12, 13-17, 18-29 ve 30-44 yaşları arasında-
ki farklar anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, 30-44 yaş 
düzeyinden sonra bu puanda bir artış görülse de bu fark 
anlamlı değildir. Düşünceleri kontrol etme alt faktöründe 
de 8-12 yaş düzeyinden 30-44 yaş düzeyine kadar bir dü-
şüş gözlenmiştir. Bu alt faktör için 8-12 ve 13-17 yaşları 
dışında, diğer karşılaştırmalar anlamlı olarak farklı bu-
lunmuştur. Benzer şekilde 30-44 yaş düzeyinden sonra 
bu puanda bir artış görülse de bu fark anlamlı değildir. 
Kontrol edilemezlik ve tehlike alt faktöründe yaşa bağlı 
azalma diğer iki puana göre biraz daha yavaş olmuştur. 
30-44 yaş düzeyinde bu puanda 18-29 yaş düzeyine göre 
anlamlı bir artış meydana gelmiş, buna karşın 45 ve üstü 
yaş diliminde bu puanda anlamlı azalma meydana gel-
miştir (bkz. Şekil 1).

MANOVA sonuçları eğitim düzeyi temel etkisinin 
olumlu inançlar F3,1683 = 3.84, p < .01, η2 = .007, bilişsel 
farkındalık F3,1683 = 7.51, p < .001, η2 = .013 ve düşün-
celeri kontrol ihtiyacı F3,1683 = 10.08, p < .001, η2 = .018 
alt ölçekleri üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu görül-
müştür. Ortalamalar arası farkın kaynağını araştırmada 
Tukey HSD testi kullanılmıştır. Tukey Testi sonuçla-
rına göre, 8 yıllık eğitime sahip katılımcıların, olumlu 
inançlar altölçeği puanları (Ort. = 11.85, S = 4.20), 9-12 

Şekil 1. Yaş Dilimlerine Göre Bilişsel Farkındalık, Kontrol Edilemezlik ve Tehlike 
ve Düşünceleri Kontrol İhtiyacı Alt Faktörlerinin Değişimi
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kontrol ihtiyacı türü üstbilişsel süreçlerinin olumlu yön-
de azaldığı görülmektedir (bkz. Şekil 2). Özetle eğitim 
düzeyi etkisi sonuçları eğitim düzeyi arttıkça bilişsel 
farkındalık ve düşünceleri kontrol ihtiyacı puanlarında 
olumlu bir yönde azalma olduğunu, buna karşılık olumlu 
inaçlar alt puanında ise ilk 8 yıllık eğitimden sonra kü-
çük bir artış olduğunu ancak bu artışın eğitim düzeyinin 
artışıyla paralel olarak ve anlamlı düzeyde artarak de-
vam etmediğini göstermiştir.

Yaş ve eğitim düzeyi ortak etkisinin bilişsel far-
kındalık F6,1683 = 5.24, p < .001, η2 = .018 ve kontrol 
edilemezlik ve tehlike F6,1422 = 3.9, p < .01, η2 = .014 
üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. Ortak etkiye 
ilişkin yapılan Tukey Testi sonuçlarına göre 18-29 yaş 
grubunda 9-12 yıl eğitimine sahip katılımcıların bilişsel 
farkındalık puanları (Ort. = 15.67, S = 3.37) lisans üstü 
(Ort. = 14.02, S = 2.74) eğitime sahip katılımcılardan 
anlamlı olarak daha yüksek olmuştur. Sonuçlara 30-44 
yaş grubu için bakıldığında, 9-12 yıl (Ort. = 14.9, S = 
2.25) ve üniversite (Ort. = 14, S = 2.65) eğitim düzeyleri 
arasındaki fark anlamı olmuştur. Benzer şekilde 45 ve 
üstü yaş grubunda 9-12 yıl (Ort. = 17.18, S = 3.74) ve 
üniversite (Ort. = 16.05, S = 4.27), 9-12 yıl ve lisansüs-
tü (Ort. = 13.78, S = 3.24) ile üniversite ve lisansüstü 

yıl (Ort. = 13.65, S = 4.11), üniversite (Ort. = 13.13, S 
= 4.13) ve lisansüstü eğitime (Ort. = 13.49, S = 4.13) 
sahip katılımcılardan anlamlı olarak daha düşük olmuş-
tur. Buna karşın diğer karşılaştırmalar arasındaki farklar 
anlamlı bulunmamıştır. Tukey Testi sonuçlarına bilişsel 
farkındalık altölçeği açısından bakıldığında, tüm eğitim 
düzeyleri arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur. Buna 
göre, 8 yıl eğitime sahip katılımcıların bilişsel farkın-
dalık puanları (Ort. = 18.61, S = 3.6), sırasıyla 9-12 yıl 
(Ort. = 17.13, S = 3.31), üniversite (Ort. = 15.43, S = 
3.35) ve lisansüstü eğitime (Ort. = 14.09, S = 2.75) sa-
hip katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksek olmuştur. 
Bu açıdan bakıldığında eğitim düzeyi de arttıkça bilişsel 
farkındalık türü üstbilişsel süreçlerin olumlu yönde azal-
dığı görülmektedir (bkz. Şekil 2). Düşünceleri kontrol 
ihtiyacı altölçeğine ilişkin Tukey Testi sonuçları 8 yıl ve 
9-12 yıl eğitime sahip katılımcılar dışında, diğer eğitim 
düzeyleri arasındaki farkların anlamlı olduğunu göster-
miştir. Buna göre, 9-12 yıl eğitime sahip katılımcıların 
düşünceleri kontrol ihtiyacı puanları (Ort. = 15.73, S = 
4.02), sırasıyla üniversite (Ort. = 13.72, S = 3.56) ve li-
sansüstü (Ort. = 12.31, S = 3.58) eğitime sahip katılım-
cılardan anlamlı olarak daha yüksek olmuştur. Benzer 
şekilde eğitim düzeyi arttıkça katılımcıların düşünceleri 

Yaş
Eğitim Düzeyi

8 yıl 9 - 12 yıl Üniversite Lisans üstü
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

8 - 12 136 (%7.53) 137 (%7.59) - - - - - -
13 - 17 036 (%1.99) 043 (%2.38) 49 (%2.71) 090 (%4.99) - - - -
18 - 29 - - 484 (%26.81) 167 (%9.25) 131 (%7.26) 39 (%2.11) 23 (%1.27) 13 (%1.17)
30 - 44 - - 100 (%5.54) 073 (%4.04) 089 (%4.93) 48 (%2.66) 10 (%1.55) -
45+ 019 (%0.55) 012 (%0.66) 51 (%2.83) 038 (%2.11) 016 (%0.89) 15 (%0.83) 12 (%0.17) 14 (%0.22)

Alt ölçekler
Eğitim Düzeyi

8 yıl 9 - 12 yıl Üniversite Lisans üstü Toplam
Bilişsel güven 13.45 (5.54) 13.67 (4.35) 12.94 (4.62) 12.98 (4.43) 13.01 (4.56)
Olumlu inançlar 11.84 (4.20) 13.65 (4.20) 13.13 (4.12) 13.50 (4.13) 13.00 (4.19)
Bilişsel farkındalık 18.84 (3.60) 17.13 (3.32) 15.43 (3.36) 14.09 (2.76) 16.02 (3.65)
Kontrol edilemezlik ve tehlike 15.78 (3.94) 16.33 (3.77) 16.23 (4.64) 17.59 (4.32) 16.43 (4.37)
Düşünceleri kontrol ihtiyacı 16.49 (3.73) 15.73 (4.03) 13.72 (3.56) 12.31 (3.58) 14.26 (3.95)

Tablo 1. Katılmcıların Eğitim Düzeyi, Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Tablo 2. ÜBÖ-30 ve ÜBÖ-ÇE Alt Ölçeklerinin Eğitim Düzeyine Göre Ortalama (Standart Sapma) Değerleri
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üstü (Ort. = 15.98, S =2.24 ) eğitime sahip katılımcılar-
dan; üniversite eğitimine sahip katılımcıların puanları 
(Ort. = 18.35, S = 2.74) yine lisansüstü eğitime sahip 
katılımcılardan anlamlı olarak farklı olmuştur. Sonuç-
lara 30-44 ve 45 ve üstü yaş grupları için bakıldığında 
ise yaş ve eğitim düzeyi arttıkça puanlarda bir değişim 
olmakla birlikte, eğitim düzeyleri arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır (bkz. Şekil 4). Şekil 4’ten de görüldüğü 
gibi, bütün eğitim düzeylerinde yaşa bağlı olarak kontrol 
edilemezlik ve tehlike puanında en hızlı azalma 18-29 
yaş grubunda olmuştur. Buna karşın diğer iki yaş gru-
bunda eğitim düzeyi arttıkça kontrol edilemezlik ve teh-

eğitim düzeyleri arasındaki farklar anlamlı bulunmuş-
tur. Şekil 3’ten de görüldüğü gibi, bütün eğitim düzey-
lerinde yaşa bağlı olarak bilişsel farkındalık puanında 
en hızlı azalma 18-29 yaş grubunda olmuştur. 9-12 yıl 
eğitim düzeyinde üç farklı yaş grubu arasınaki farklar 
daha fazla iken, eğitim düzeyi arttıkça bu farkların bi-
raz daha kapandığı görülmektedir. Benzer şekilde farklı 
yaş grupları arasındaki en düşük fark lisansüstü eğitim 
düzeyinde olmuştur. (bkz. Şekil 3). Tukey Testi sonuçla-
rına göre kontrol edilemezlik ve tehlike puanı açısından 
bakıldığında, 18-29 yaş grubunda 9-12 yıl eğitime sahip 
katılımcıların puanları (Ort. = 19.31, S = 3.97), lisans 

Şekil 2. Eğitim Düzeyine Göre Bilişsel Farkındalık, Olumlu İnançlar ve 
Düşünceleri Kontrol İhtiyacı Alt Faktörelerinin Değişimi

Şekil 3. Bilişsel Farkındalık Alt Faktörünün Yaş ve Eğitim Düzeyi Ortak Etkisine 
Göre Değişimi
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like puanında meydana gelen azalma daha azdır. 9-12 yıl 
eğitim düzeyinde üç farklı yaş grubu arasındaki farklar 
daha fazla iken, eğitim düzeyi arttıkça bu farkların biraz 
daha kapandığı görülmektedir. Benzer şekilde farklı yaş 
grupları arasındaki en düşük fark lisansüstü eğitim düze-
yinde olmuştur.

Önceki bölümde de belirtildiği gibi ÜBÖ-30’dan 
farklı olarak ÜBÖ-ÇE’nin bilişsel güven alt faktörü 
bulunmamaktadır. Bu nedenle yaş ve eğitim düzeyinin 
bilişsel güven alt ölçeği üzerindeki etkisi, 4 (yaş: 13-17 
yaş, 18-29 yaş, 30-44 yaş, ile 45 ve üstü) x 4 (eğitim dü-
zeyi: temel eğitim (8 yıl), lise (9-12 yıl), üniversite ve li-
sansüstü) ve 2 (cinsiyet) faktörlü desene uygun ANOVA 
ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre yaş ve eğitim 
düzeyi değişkenlerine ait temel ve ortak etkilerin bilişsel 
güven alt ölçeği üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır 
(p ≥ .160).

Regresyon Analizi Sonuçları
Varyans analizlerinden elde edilen sonuçlara ek 

olarak, yaş ve eğitim değişkenlerinden hangisinin ÜBÖ-
30 ve ÜBÖ-ÇE alt faktörlerini anlamlı olarak yordadı-
ğı sorusuna yanıt bulmak için çok değişkenli doğrusal 
regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler yaş ve eğitim 
düzeyi değişkenleri için ayrı ayrı yapılmıştır ve bu ana-
lizlerde yaş ve eğitim yordayan değişken, alt faktör pu-
anları da yordanan değişken olarak analize sokulmuştur. 
Yaş ve eğitim sürekli değişken olarak analize sokulmuş-
tur. Halen öğrenci statüsünde olan katılımcılar için de-
vam edilen sınıf (yıl), öğrenci statüsünde olmayan katı-
lımcılar için ise en son bitirilen sınıf (yıl) eğitim düzeyini 
belierlemede esas alınmıştır.

Sonuçlara göre yaş değişkeni bilişsel güven, kont-
rol edilemezlik ve tehlike ve düşünceleri kontrol ihtiyacı 
alt ölçekleri için anlamlı bir yordayıcı olmuştur (R2 ≥ 

.080). Eğitim düzeyi değişkeninin anlamlı olarak yorda-
dığı alt ölçek puanları ise olumlu inançlar, bilişsel far-
kındalık, kontrol edilemezlik ve tehlike ve düşünceleri 
kontrol ihtiyacı olmuştur (R2 ≥ .092). Yaş ve eğitimin 
ortak etkisinin alt ölçek puanlarını yordayıp yordamadı-
ğı da çok değişkenli doğrusal regresyon analizi ile ince-
lenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yaş ve eğitim ortak 
etkisinin olumlu inançlar, bilişsel farkındalık, kontrol 
edilemezlik ve tehlike ve düşünceleri kontrol ihtiyacı 
alt ölçek puanlarını anlamlı olarak yordadığı görülmüş-
tür (R2 ≥ .090). Buna göre eğitim ve yaş değişkenleri ile 
ÜBÖ altölçekleri arasındaki ilişkilerin incelendiği var-
yans ve regresyon analizleri sonuçlarının paralel oldu-
ğu görülmektedir. Buna karşın varyans analizi sonuçla-
rında, yaşın bilişsel güven alt faktörü üzerindeki etkisi 
anlamlı bulunmamış ancak regresyon analizlerinde, yaş 
bilişsel güven alt faktörünü anlamlı olarak yordamıştır. 
Bu durum yaşın varyans analizlerinde süreksiz, regres-
yon analizlerinde ise sürekli değişken olarak analizlere 
sokulmasından kaynaklanmış olabilir. Diğer bir neden 
olarak da, yaşın süreksiz olduğu durumda, gruplardaki 
katılımcı sayısının birbirine eşit olmaması özellikle, 18-
29 yaş grubundaki katılımcı sayısının fazla olması dü-
şünülebilir.

Tartışma

Bu çalışmada üstbilişsel inançların yaşa göre nasıl 
değiştiği incelenmiştir. Çalışmada 8-74 yaş aralığında ve 
çeşitli eğitim düzeyine sahip kadın ve erkek katılımcıla-
rın üstbilişsel süreçleri ÜBÖ’nun yetişkin (ÜBÖ-30) ve 
çocuk-ergen formları (ÜBÖ-ÇE) kullanılarak ölçülmüş-
tür. ÜBÖ-30 ve ÜBÖ-ÇE alt faktörlerinin yaşa göre de-
ğişimi 5x4x2 faktörlü desene uygun MANOVA ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yaş temel etkisinin 

Şekil 4. Kontrol Edilemezlik ve Tehlike Alt Faktörünün Yaş ve Eğitim Düzeyi 
Ortak Etkisine Göre Değişimi
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bilişsel farkındalık, kontrol edilemezlik ve tehlike ve 
düşünceleri kontrol ihtiyacı alt ölçekleri üzerindeki et-
kisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar, 30-44 yaş 
grubuna kadar yaş arttıkça sözü edilen puanlarda olumlu 
yönde bir değişiklik meydana geldiğini göstermiştir, bu 
yaş diliminden sonra puanlarda bir artış olmakla birlikte, 
bu artışlar anlamlı bulunmamıştır. Eğitim düzeyi temel 
etkisinin olumlu inançlar, bilişsel farkındalık ve düşün-
celeri kontrol ihtiyacı alt ölçekleri üzerinde anlamlı etki 
yarattığı bulunmuştur. Sonuçlar eğitim düzeyi arttıkça 
bilişsel farkındalık ve düşünceleri kontrol ihtiyacı puan-
larında olumlu bir yönde azalma olduğunu, buna karşılık 
olumlu inançlar alt puanında ise ilk 8 yıllık eğitimden 
sonra küçük bir artış olduğunu ancak bu artışın eğitim 
düzeyinin artışıyla paralel olarak ve anlamlı düzeyde ar-
tarak devam etmediğini göstermiştir. Ek olarak yaş ve 
eğitim düzeyi ortak etkisinin bilişsel farkındalık ve kont-
rol edilemezlik ve tehlike altpuanları üzerindeki etkisi-
nin anlamlı olduğu bulunmuştur. Regresyon analizleri de 
MANOVA sonuçlarıyla aynı yönde olmuştur. Bu sonuç-
lar özellikle bilişsel farkındalık puanında yaş ve eğitim 
ortak etkisine bağlı olarak meydana gelen azalmanın 
daha belirgin olduğu göstermiştir. Buna karşılık, kontrol 
edilemezlik ve tehlike puanında yaş ve eğitim ortak et-
kisine bağlı meydana gelen azalma 18-29 yaş grubunda 
daha belirgin olmuştur. 

ÜBÖ’nun yetişkin formu olan ÜBÖ-30’un Türki-
ye örneklemi üzerindeki uyarlama çalışmasında (Tosun 
ve Irak, 2008) yaşın bilişsel farkındalık, kontrol edile-
mezlik ve tehlike, düşünceleri kontrol ihtiyacı alt öl-
çekleri üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. Bu etki 
yaş arttıkça sözü edilen olumsuz tarzdaki üstbilişsel 
süreçlerde azalma olduğu yönündeki mevcut araştırma 
bulgularıyla aynı olmuştur. Bilişsel farkındalık alt faktö-
rü, bireylerin kendi bilişsel süreçlerinin nasıl işlediğine 
ne derece odaklandıklarını ölçmektedir. Bu alt ölçekten 
alınan puanın artması kişinin sürekli olarak kendi bi-
lişsel süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin kontrol etme 
ihtiyacının artmasına işaret etmektedir. Bu durumda bi-
reyler, üzerinde çalışılması ya da düşünülmesi gereken 
durum kadar düşünme ya da bilişsel süreçlerin kendisine 
de zaman ayırmaktadırlar. Bu durum da genellikle ge-
reğinden çok zaman harcanmasına ve karara varılması 
gereken asıl durumdan uzaklaşılmasına, çok fazla sayıda 
ayrıntıyla uğraşılmasına yol açmaktadır (Cartwright-
Hatton ve Wells, 1997; Tosun ve Irak, 2008). Bilişsel 
farkındalığın yaş ve eğitim düzeyiyle olan ilişkisi, yaş 
ve eğitim düzeyi arttıkça bireylerin bilişsel süreçlerinin 
nasıl işlediğine ilişkin duydukları güvenin artması ve bu 
konuda genel ve artık yerleşik bir hal almış işleyişe sa-
hip olmalarıyla açıklanabilir. Şekil 1’den de görüldüğü 
gibi 8-12 yaşından itibaren yaş arttıkça olumsuz tarzdaki 
bilişsel farkındalık puanı hızlı bir şekilde azalmakta, bu 
azalma 30-44 yaş aralığına doğru yavaşlamaktadır. Eği-

tim düzeyi açısından bakıldığında ise (Şekil 2) eğitim 
düzeyi arttıkça bilişsel farkındalık puanındaki azalmanın 
hızlı bir biçimde devam ettiği görülmektedir. Ortak etki 
açısından bakıldığında ise anlamlı ortak etkiler en fazla 
9-12 yıl ve üstü eğitim düzeyinden sonra ve 18-29 yaş 
aralığından itibaren gözlenmektedir. Araştırmanın doğa-
sı gereği eğitim ve yaş düzeylerindeki denek sayılarının 
birbirini karşılamaması sorununa karşın, sözü edilen yaş 
ve eğitim düzeylerindeki artışla bilişsel farkındalık pua-
nındaki azalmanın paralel olduğu görülmektedir. 

Kontrol edilemezlik ve tehlike alt faktörü, birey-
lerin işlevselliklerini devam ettirebilmeleri için endişe-
lerine ilişkin inançlarının ve zihinsel ve fiziksel tehli-
kelere karşı olan endişelerinin kontrol altında tutulması 
gerektiğine ilişkin üstbilişsel süreçlerle ilişkilidir (Cart-
wright-Hatton ve Wells, 1997; Tosun ve Irak, 2008). Yaş 
ve eğitim düzeyinin bu alt faktörle olan ilişkisi bilişsel 
farkındalık ile ilgili sonuçlarla aynı olmuştur. Diğer bir 
deyişle; yaş ve eğitim düzeyi arttıkça, bireylerin olum-
suz tarzdaki durumları kontrol edememe endişesi ve fi-
ziksel ve zihinsel açıdan tehlike oluşturacak durumların 
kontrol altında tutulması gerektiği yönündeki olumsuz 
tarzdaki üstbilişsel inançlarında olumlu yönde bir deği-
şiklik meydana gelmektedir. 

Düşünceleri kontrol ihtiyacı bireylerin bazı dü-
şüncelerini kontrol altında tutmaları gerektiği, aksi hal-
de kontrol altında tutulamayan düşüncelerin olumsuz 
sonuçları nedeniyle kötü şeylerle karşılaşılacağı, hatta 
bu nedenle cezalandırılabileceği yönündeki üstbilişsel 
süreçlerle ilişkilidir. Bu alt faktörü oluşturan madde-
ler genel olarak düşüncelerimizin ve onların yaratacağı 
olumsuz sonuçların sorumluluğunun kendimize ait oldu-
ğu, bu nedenle sürekli bir kontrolün sağlanması gerekti-
ğine işaret etmektedir. Benzer şekilde bu türden olumsuz 
tarzdaki üstbilişsel süreçler de yaş ve eğitim düzeyinin 
artması ile birlikte azalmaktadır (Cartwright-Hatton ve 
Wells, 1997; Tosun ve Irak, 2008). Özetle yaş ve eğitim 
düzeyinin artması ile birlikte sözü edilen olumsuz tarz-
daki üstbilişsel süreçlerde bir azalma gözlenmektedir. İl-
gili literatürde mevcut çalışmadaki değişkenler arasında-
ki ilişkileri ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak 
bu ilişkileri açıklamada kullanılabilecek bazı diğer aracı 
değişkenler olduğu düşünülebilir. Bu değişkenlerden ilki 
bireylerin gerçek bilişsel performansları ve bilisşel per-
formanslarına (örneğin bellek performansı) duydukları 
güven olabilir. Belleğin güvenirliğine ilişkin gerçekçi 
bir algıya sahip olunmadığı bulgusu bir çok araştırmada 
elde edilmiştir (Ihlebak, Love, Eilertesen ve Magnus-
sen, 2003). Örneğin görgü tanığı belleği araştırmaları, 
bireylerin bellek performanslarına ilişkin kişisel değer-
lendirmelerinin (belleğe duyulan güven gibi), genel bel-
lek performansı için iyi bir gösterge olmadığını ortaya 
koymuştur (Koriat ve Goldsmith, 1996; Magnuseen ve 
ark., 2006). Diğer yandan, genel olarak bellek perfor-
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mansının belleğe duyulan güvenin önemli bir yordayı-
cısı olduğunu rapor eden bir çok çalışma da bulunmak-
tadır. Bu bulgular bellekte ulaşılan bilgi miktarı arttıkça 
belleğe duyulan güvenin ya da diğer ifadeyle üst-biliş 
performansının arttığını göstermiştir (Blake, 1973; Kori-
at, 1993, 2007; Nelson, 1984; Nelson ve Narens, 1990). 
Türkiye örneklemi üzerinde yapılan bir çalışmada (Irak, 
2012b) bireylerin bellek hakkında sahip oldukları üstbi-
lişsel inançların araştırma bulgularıyla ne derece tutarlı 
olduğu incelenmiştir. Genel olarak araştırmaya katılan-
ların büyük çoğunluğu üst-biliş değerlendirmelerinin 
ne iyi ne de kötü olduğunu belirtmişlerdir. Üstbilişsel 
değerlendirmelerinin kötü olduğunu belirtenlerin çoğun-
luğu ise 18-29 yaş grubu bireyler olmuştur. Benzer bir 
çalışma Norveç toplumu üzerinde yapılmış (Magnussen 
ve ark., 2006) ve buna göre 30 yaş ve üzerindeki katılım-
cıların %70’i üstbilişsel değerlendirmelerinin iyi ya da 
çok iyi olduğu belirtmişlerdir. Literatürdeki bulguların 
bu konuda tek bir noktaya işaret etmemesine karşın, bu 
iki çalışmadan elde edilen bulgular, genellikle 30 yaş ve 
sonrası bireylerin üstbilişsel değerlendirmelerine ilişkin 
inançlarının olumlu yönde olduğunu göstermiştir. Sözü 
edilen bulgular, mevcut araştırmanın bulgularını destek-
ler nitelikte olmuş ve yaş arttıkça olumsuz tarzdaki bazı 
üstbilişsel süreçlerde olumlu yönde değişiklik meydana 
geldiğini göstermiştir. 

Diğer yandan üstbilişsel süreçlerdeki olumlu yön-
deki bu değişim ilgili yaş döneminin kendi özellikleriy-
le açıklanabilir. Olumsuz tarzdaki üstbilişsel süreçlerde 
olumlu ve anlamlı yönde başlayan azalma erken yetiş-
kinlik (20-40 yaş) dönemini de içine alan dönemi kap-
samaktadır. Bu konudaki yaklaşımlardan birinde (stage 
theory) bu dönemin kendine özgü bir bilişsel gelişim 
profili ortaya koyduğu ileri sürülmektedir. Bu dönem-
de yansıtıcı (reflective) ve rölativistik düşüncenin orta-
ya çıktığı iddia edilmektedir. Diğer bir deyişle yetişkin 
birey, ergenlik dönemine göre çok daha karmaşık bir 
düşünme biçimi sergilemektedir. Örneğin, ergenlikte 
görülen idealisitik düşüncede bir düşüş olmakta, ‘doğru’ 
olanın değişik perspektifler ya da bakış açılarınca farklı 
şekillerde tanımlanabileceği, ele alınabileceği düşünülüp 
daha şüpheci bir yaklaşım ve düşünme tarzı sergilenmek-
tedir. Bu konuda bireysel ayrılıklar söz konusu olmakla 
birlikte, genel bir bulgu bu yaş döneminde belirgin bir 
biçimde üstbilişsel süreçleri de içine alan yeteneklerde 
hızlı bir artış ve sıçrama görülmesidir. Sinnot’a (2003) 
göre, bireylerin düşünme süreçlerinin gelişimi genel ge-
lişimlerinin bir parçasıdır. Düşünme süreçlerindeki bu 
gelişim yetişkin olarak sürdürülecek kaliteli (sağlıklı ya 
da anlamlı) bir yaşamın genel ilkelerini belirlemede esas 
noktalardan biridir. Bunlar arasında kişiliğin nasıl algı-
landığı, kişilerarası ilişkilere bakış açısı ve prensiplerin 
oluşturulması, düşünme sürecine ilişkin farkındalık ve 
diğer manevi (dinsel ve matafiziksel) unsurlar sayılabi-

lir. Çünkü bireylerin kendi bilişleri, algıları, duyguları, 
sosyal çevredeki yerleri, diğer bütün yaşamsal deneyim-
leriyle ilişkilidir. Bu doğrultuda biliş ve üstbilişsel süreç-
lerdeki değişim, bu unsurlardaki değişimlerle birlikte ele 
alınarak değerlendirilebilir.

Yaş, eğitim düzeyi ve üstbilişsel süreçler arasın-
daki ilişkiyi açıklamada kullanılabilecek diğer bir aracı 
değişken de bireylerin sürekli kaygı düzeyleri olabilir. 
Kaygı ve üstbilişsel süreçler arasındaki ilişki bir çok 
çalışmada gösterilmiştir (örn., Wells, 2005; Cartwright-
Hatton ve ark., 2004). Özellikle ÜBÖ’nün çocuk-ergen 
ve yetişkin formlarının geliştirilme (Bacow, Pincus, Eh-
renreich ve Brody, 2009; Wells ve Cartwright-Hatton, 
2004) ve uyarlama çalışmalarında (Irak, 2012a; Tosun ve 
Irak, 2008) ÜBÖ’nün bazı alt faktörlerinin sürekli kaygı 
puanlarıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiler içinde olduğu 
rapor edilmiştir. Erken yetişkinlik ve sonrası dönemde 
bireylerin genel olarak iş, aile ve yakın çevrelerindeki 
durumların giderek yerine oturması ve bu sayede belir-
sizliklerin giderek azalması genel stres ve kaygı düze-
yinde bir azalmaya yol açıyor gibi görünmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında bireylerin kendi üstbilişsel süreçle-
riyle ilgili endişe ve kaygılarında da olumlu yönde bir 
azalma meydana geliyor gibi düşünülebilir. İleriki araş-
tırmalarda kaygının üstbilişsel süreçler ve yaş arasındaki 
ilişkiyi açıklamada aracı bir değişken olup olmadığına 
yönelik modellerin test edilmesiyle bu yorumun geçer-
liği test edilebilir.

Üstbilişsel süreçler erken ve geç çocukluk dönem-
lerinde değişikliğe uğramaktadır. Bunlar arasında üst-
bellek performansı, genel bellek performansı ve farklı 
stratejiler kullanabilme yeteneklerinde olumlu yönde 
artışlar meydana geldiği rapor edilmiştir (Ghetti, Castelli 
ve Lyons, 2010; Karably ve Zabrucky, 2009). Geç ço-
cukluk (7-12 yaş) döneminde yapılan bazı çalışmalarda 
(örn., Ghetti, Lyons, Lazzarin ve Cornoldi, 2008; Krebs 
ve Roebers, 2010; Roderer ve Roebers, 2010; von der 
Linden ve Roebers, 2006), bellekten geri çağrılan bil-
ginin güvenirliğine duyulan inanç ve belirli uyaranları 
hatırlama ya da hatırlayamama konusundaki kararların 
güvenirliğinde artış olduğu görülmüştür. Yaşla birlikte 
görülen bu olumlu gelişme kendine güven, bilişsel dü-
zeydeki farkındalık, yönetici işlevleri ölçen görevlerdeki 
performans ile üst-bilişin temel unsurları olan izleme ve 
kontrol etme becerilerindeki artışla ilişkili bulunmuştur. 
Yazarlar kişinin kendi kararlarına ilişkin algısal farkın-
dalığının erken çocukluktan ergenliğe kadar artarak 
geliştiğini belirtmişlerdir. Ayrıca diğer bireylerin zihin-
sel süreçlerinin farkında olma ya da niyetini anlama ve 
tahmin etmek kadar, kendi bilişsel süreçlerinin farkında 
olmanın gelişimsel açıdan paralellik gösterdiği sonucu-
na varılmıştır (Weil ve ark., 2013). Mevcut araştırmada 
erken çocukluk dönemine ait üstbilişsel süreçler incele-
nememiş olmasına karşın, bulgular geç çocukluktan er-
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genliğe kadar olan dönemde üstbilişsel süreçlerde olum-
lu yönde bir değişim olduğunu göstermiştir. Bu açıdan 
mevcut araştırma bulguları sözü edilen bulgu ve yorum-
larla tutarlılık göstermektedir. 

Üstbilişsel inançlar ve cinsiyet arasındaki ilişkileri 
inceleyen araştırmaların bulguları arasında farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada cinsiyetin üst-
bilişsel süreçler üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. 
Benzer şekilde ÜBÖ’nun yetişkin (Wells ve Cartwright-
Hatton, 2004) ve çocuk-ergen (Bacow, Pincus, Ehrenre-
ich ve Brody, 2009) formlarının orijinal çalışmalarında 
cinsiyetin alt faktörler üzerinde bir etki yaratmadığı 
bulunmuştur. Buna karşın ÜBÖ’nun yetişkin formunun 
Türkiye örneklemine uyarlama çalışmasında (Tosun ve 
Irak, 2008) ise cinsiyetin, kontrol edilemezlik ve tehlike 
ve düşünceleri kontrol ihtiyacı alt ölçekleri üzerindeki 
etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. ÜBÖ’nun çocuk 
ve ergen formunun Türkiye örneklemine uyarlama çalış-
masında (Irak, 2012a) ise cinsiyetin olumsuz üst endişe-
ler ve toplam puan üzerinde anlamlı etkiler yarattığı bu-
lunmuştur. Bu sonuçlar bir arada ele alındığında orijinal 
çalışmalardan farklı olarak, ÜBÖ-30 ve ÜBÖ-ÇE’nin 
Türkçe formlarının geliştirilmesi çalışmalarında cinsiyet 
etkisi olduğu dikkat çekmektedir. Bunun nedenleri anla-
yabilmek için yeni ve farklı araştırma bulgularına ihtiyaç 
vardır.

Mevcut çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmak-
tadır. Örneklem sayısı oldukça yeterli olmasına karşın, 
yaş dilimlerine göre eğitim düzeylerinin dağılımı eşit 
olamamıştır. Bir diğer nokta da ileri yaşlı katılımcı sa-
yısının azlığıdır. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, 
ileriye yönelik olarak üstbilişsel süreçlerin yaş ile ilişki-
sinin inceleneceği çalışmalarda, bellek gibi bazı bilişsel 
süreçlere ilişkin ölçümler alınması, katılımcıların kay-
gı düzeylerinin ölçülmesi ve bu örüntünün bazı kişilik 
özellikleriyle ilişkisinin incelenmesinin önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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