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ÖZET

Büyüsel düşünce ölçeğinin psikometrik özelliklerinin liseye devam eden ergenlerde 
incelenmesi
Amaç: Bu araştırmanın amacı, daha önce üniversite öğrencileri ile geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan 

Büyüsel Düşünce Ölçeği’nin (BDÖ) liseye devam eden ergenlerde psikometrik özelliklerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırmaya 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kocaeli il merkezindeki Anadolu Lisesinde ve genel 

liselerde öğrenim gören 422 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 222’si (%52.6) kız ve 200’ü (%47.4) erkektir. 

Katılımcılara BDÖ ve Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği Ergen Formu (AOİÖ-EF) uygulanmıştır. Uygulanan ölçeklerin 

ardından, BDÖ’nin geçerlilik çalışması için doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizi için Cronbach alfa 

katsayısı, %27 alt-üst grup yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin ayırt edici geçerlilik işlemi için ise AOİÖ-EF ile 

korelasyon değeri hesaplanmıştır.

Bulgular: BDÖ için yapılan doğrulayıcı faktör analizi işleminin ardından, Yaklaşık Hataların Ortalama 

Karekökü=0.039, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi=0.90, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi=0.91, Artan Uyum 

İndeksi=0.91 ve Uyum İyiliği İndeksi=0.90 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçek için hesaplanan iç tutarlılık 

katsayısı ise, kız öğrenciler için α=0.80 ve erkekler için α=0.76 olarak elde edilmiştir. Ayırt edici geçerlilik 

çalışmasında da akılcı olmayan inançlar ile büyüsel düşünce arasında r=0.11 düzeyinde bir ilişki elde edilmiştir.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen geçerlilik ve güvenilirlik analizi bulguları, BDÖ’nin ergenlerde büyüsel düşünceyi 

ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Buna dayanarak, konu ile ilgili olarak 

ergenlerle yapılacak çalışmalarda bu ölçeğin yeterli olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Büyüsel düşünce, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlilik, güvenilirlik

ABSTRACT

Psychometric properties of the magical ideation scale in high school adolescents 
Objective: The validity and reliability studies of the Magical Ideation Scale (MIS)  have already been 

conducted among university students. The purpose of this study was to define the psychometric properties 

of the MIS among adolescents attending high school. 

Method: Four hundred twenty two high school students attending an Anatolian High School and classical 

high schools within Kocaeli city center during the education year 2011-2012 participated in this research. 

Among the participants 222 (52.6%) were female and 200 (47.4%) were male. The average age of the 

students was 15.68±0.67. The participants were administered MIS and Irrational Belief Scale Adolescent Form 

(IBS-A). For the confirmatory factor analysis and reliability analysis, Cronbach alpha coefficient 27% sub-upper 

group method was used for the validation of the MIS. For the discriminant validity transaction of the scale, 

the correlation value was calculated with the IBS-A.

Findings: After the confirmatory factor analysis transaction, Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) was found as 0.039; Non-normed Fit Index (NNFI) was calculated as 0.90; Comparative Fit Index (CFI) 

was calculated as 0.91; Incremental Fit Index (IFI) was found as 0.91; and Goodness of Fit Index (GFI) was 

found as 0.90. Besides, the internal consistency coefficient was found as α=0.80 for female students and 

α=0.76 for male students. In the discriminant validity study, the level of relation between the irrational 

beliefs and magical ideation was calculated as r=0.11.

Conclusion: The validity and reliability analysis findings obtained from the study revealed that the MIS was 

a valid and reliable scale in measuring the magical ideation. Based on those findings, it may be stated that 

this scale would be sufficient in the studies to be conducted on the adolescents.
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GİRİŞ

Birçok araştırmacı uzun yıllardır büyüsel düşünce 
olarak isimlendirilen akılcı olmayan düşünce şekil-

leri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Büyüsel 
düşüncenin, tehlikenin algılandığı durumda aktive olan 
varlıkbilimsel inanışın ilkel bir hali olduğu öne sürül-
mektedir (1,2). Büyüsel düşünce psikanalitik açıdan ilk 
kez Freud tarafından, “Totem ve Tabu” adlı kitabında 
açıklanmıştır. Freud, büyüsel düşüncenin insanların 
önemli sayılmayan spekülatif garipliklere maruz kalma 
eğilimini yansıttığını ve bunun sonucunda insanların 
kendi evrensel sistemlerini yarattıklarını ifade etmiştir 
(3).
 Büyüsel düşünce, ruhsal/sembolik ve fiziksel/maddi 
gerçeklik arasındaki alışılmış sınırların geçirgenliği ola-
rak değerlendirilmektedir. Büyüsel düşünce kavramı, 
gündelik yaşama dair nedensel ilişki içinde bulunma-
yan, ancak içinde nedenselliği barındırabilen olayların 
yarı ciddi bir şekilde değerlendirilmesi olarak tanımlan-
maktadır (4). Doğaüstü inanışlar, gaipten sesler duyma, 
astroloji, telepati ve ruhların etkisine inanmak gibi 
durumlar büyüsel düşünceye örnek olarak verilebilir (5).
 Büyüsel düşünce, şizotipal kişilik bozukluğunun 
belirtileri arasında yer aldığı gibi, şizofreniye yatkınlığın 
da bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (6). Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar 
Sınıflandırması’nda (ICD-10), “Şizofreni”yle aynı başlık 
altında yer alan ve şizotipal kişilik bozukluğu taşıyan 
bireylerin özellikleri sıralanırken, bu kişilerin, büyüsel 
düşünceye yatkın oldukları ifade edilmektedir (7). 
DSM-IV’de de, şizotipal kişilik bozukluğunun belirtileri 
listesinde yer alan büyüsel düşünce, bu yönüyle şizoti-
pal kişilik bozukluğunun alt boyutu olarak değerlendi-
rilmektedir (3). 
 İnsanların sergilediği bazı ritüelistik davranışlar, 
araştırmacıları, büyüsel düşünceyi, bünyesinde takıntılı 
düşünce ve eylemleri barındıran obsesif kompulsif 
bozukluk (OKB) açısından da incelemeye yöneltmiştir. 
Söz konusu ilişkiyi açıklamaya yönelik çok sayıda araş-
tırma vardır (1,2,8-10). Araştırma sonuçlarına göre, kişi-
nin kendisi ve başkalarıyla ilgili özel korkularını içeren 
takıntılı kontrol etme davranışı ve batıl inançlar şeklinde 
görülen büyüsel düşüncenin OKB ile yakından ilişkisi 

vardır. OKB olan bireylerin yüksek düzeyde paranoya, 
algısal yanılsama, büyüsel düşünce ve düşünce-eylem 
kaynaşmasına sahip oldukları ifade edilmektedir (8). 
 Eckblad ve Chapman’a (6) göre büyüsel düşünce, 
kişinin kavramlarla ilgili yaşadığı, bulunduğu kültür 
tarafından kabul edilmeyen nedensellik ilişkileri kurma-
sıdır. Atbaşoğlu ve arkadaşları (7), kişinin böyle bir ola-
sılığa ilişkin öznel yaşantısının önemi üzerinde durmuş-
lardır. Onlara göre, bir düşüncenin büyüsel nitelikte 
olup olmadığına karar verebilmek için kişinin kültürel 
özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Kültürel nitelik-
lere vurgu yapan bu düşünceye ek olarak, Moulding ve 
Kyrios (9) büyüsel düşüncenin kaynağının kişinin çevre-
yi kontrol etme isteği ile algıladığı kontrol arasındaki 
çelişki olduğunu öne sürmekte ve büyüsel düşüncenin 
kültür ve çevreden bağımsız olmadığı görüşünü destek-
lemektedirler. Yine nazara ve bazı nesnelerin uğur getir-
diğine inanma, nesneler arası enerji geçişi olduğunu 
düşünme gibi inanışlarda biyolojik faktörlerin etkisi de 
araştırmacıların üzerinde durduğu noktalardan birisidir 
(10).
 Yaşamın erken dönemlerinde büyüsel düşüncenin 
ürünü olan bazı ritüeller çocuklara, belirsizlik durumun-
da hissedilen korku ve anksiyete durumunda kontrol 
duygusu sağlar. Küçük yaşlardan itibaren görülen ritüel-
lerin yaklaşık 4 yaş civarındaki çocuklarda tehlike ve 
belirsizlik anksiyetesiyle ilgili olduğu belirtilmektedir. 
Bununla beraber, ilerleyen yaşlarda büyüsel düşünce-
nin azaldığı, fakat tamamen ortadan kalkmadığı vurgu-
lanmaktadır (2). 
 Klinik çalışmalara ek olarak, literatürde, çocuklar ve 
üniversite öğrencileri gibi klinik dışı örneklemlerle yürü-
tülen ve büyüsel düşünceyi değerlendirmeye yönelik 
psikometrik çalışmalar yapılmıştır (4,6,7,11). Söz konu-
su çalışmalarda, büyüsel düşünceyi değerlendirmek için 
geliştirilen farklı ölçme araçlarına rastlanmaktadır. 
Ergenlerde ve çocuklarda büyüsel düşüncenin ölçülme-
sine yönelik Bolton ve arkadaşları (12) tarafından, 30 
sorudan oluşan “Büyüsel Düşünce Anketi” geliştirilmiş-
tir. Konuya ilişkin yaygın olarak kullanılan diğer bir ölç-
me aracı da Eckblad ve Chapman (6) tarafından gelişti-
rilen “Büyüsel Düşünce Ölçeği”dir. Söz konusu ölçeğin 
Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması ise Atbaşoğlu ve arkadaşları (7) 
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tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmada tespit edilen 
büyüsel düşünce eğiliminin kadınlarda erkeklerden 
daha yüksek olduğu yönündeki bulgu dikkat çekicidir. 
Kadınlarda şizotipal özelliklerin dindarlıkla ilişkili olma-
dığı, ancak erkeklerde dini inancın güçlülüğü, duygusal 
bağ ve dini düşünce sıklığı ile ilişkili olduğu da araştır-
manın sonuçlarındandır. 
 Yetişkinlerde büyüsel düşünce ile bilimsel düşünce-
nin bir arada varolması araştırmacıların üzerinde durdu-
ğu konulardan bir diğeridir. Bu durum, yetişkinlerin 
herhangi bir belirsizliği ya da tehlikeyi algıladıkları 
zamanlarda, büyüsel düşünceyle ve bunun devamı olan 
bazı ritüellerle, durum üzerinde kontrol sağladıklarına 
ilişkin inançlarını harekete geçirdikleri şeklinde açıklan-
maktadır (2). Yani, bu tarz bir düşünce şekli, bireylere, 
belirsiz olduğuna inandıkları durumları açıklama ve 
kontrol etme fırsatı vermektedir (3). 
 Büyüsel düşünceyle ilgili olarak yabancı literatürde 
pek çok araştırmaya rastlanmakla birlikte (1,2,5,6), 
Türkiye’de yapılan sınırlı sayıda araştırmalardan biri 
Yorulmaz ve arkadaşlarının (13) araştırmasıdır. Yazarlar, 
çalışmalarında OKB’de büyüsel düşünceyi incelemişler-
dir. Diğer bir araştırma da, daha önce bahsedildiği gibi, 
Atbaşoğlu ve arkadaşlarının (7) çalışmasıdır. 
Araştırmacılar BDÖ’nün Türkçe formunu üniversite 
öğrencileri için geliştirmişlerdir. Türkçe literatürde 
büyüsel düşünce için belirtilen ölçeğin dışında, mevcut 
başka bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu sınırlılıktan 
hareketle, ergenlerde büyüsel düşünceyi belirlemek için 
bir ölçme aracına gereksinim olduğu söylenebilir.
 Bu araştırmanın temel amacı Eckblad ve Chapman 
(6) tarafından geliştirilen, Atbaşoğlu ve arkadaşları (7) 
tarafından Türkçeye uyarlanan BDÖ’nün ergenlerden 
oluşan bir grupta psikometrik özelliklerinin belirlenme-
sidir. Ergenlik dönemi dünyaya dair karmaşık ve ileri 
çıkarsamaların gelişim gösterdiği bir dönem olarak bilin-
mektedir. Araştırmacılar, bu dönemde ergenlerin kul-
landıkları akıl yürütme becerisinin mantıksal problem 
çözümünü kolaylaştırdığını ifade etmektedirler (14). Bu 
beceri ergen tarafından hem karşılaştığı problem durum-
larında hem de çeşitli tartışma ortamlarında kullanılır. 
Ergenin başkalarının görüşlerini sorgulamadan kabul 
etmemesinin temelindeki bu özellik, onun bilişsel yete-
neğindeki gelişmenin göstergesidir (15). Bilişsel 

alandaki bu gelişime ek olarak, yine bilindiği üzere 
ergenlik dönemi çeşitli toplumsal kural ve değerlerin 
sorgulandığı, toplumsal kurallar ve değerler açısından 
mantıklı gelmeyenin reddedildiği bir süreç olarak tanım-
lanmaktadır (14).
 Ancak, ergenlerin bazı belirsizlik durumlarında 
yetişkinler tarafından başvurulan nazara inanma, bazı 
sayıların uğuruna ya da uğursuzluğuna inanma gibi 
büyüsel düşünceye ilişkin öğelere sahip olmaları, ergen-
lerde büyüsel düşünce biçiminin ele alınmasını gerekli 
kılmaktadır. Ancak bu konuda yapılabilecek çalışmalar-
da, büyüsel düşünceyi belirlemek için kullanılacak bir 
ölçme aracına rastlanmamaktadır. Türkçe literatürde var 
olan tek ölçme aracının da üniversite öğrencilerine 
yönelik olması, ergenler üzerinde gerçekleştirilebilecek 
olan çalışmaları sınırlandırmaktadır. Literatürde yukarı-
da belirtilen sınırlılıktan hareketle, daha önce üniversite 
öğrencileri üzerinde uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik 
analizleri yapılan BDÖ’nün liseye devam eden ergen 
grubundaki psikometrik niteliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise, konu 
ile ilgili olarak ergenlerle yapılacak çalışmalara bir ölçme 
aracı kazandırmaktır.

 YÖNTEM

 Katılımcılar

 Araştırmanın katılımcıları, 2011-2012 eğitim öğre-
tim yılında Kocaeli il merkezindeki Anadolu Lisesi ve 
genel liselerde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü ola-
rak katılan toplam 422 öğrenciden oluşmaktadır. 
Katılımcıların 222’si (%52.6) kız ve 200’ü (%47.4) erkek 
öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortala-
maları 15.68±0.67’dir. Katılımcıların 179’u (%42.4) 
genel liseye, 243’ü (%52.1) Anadolu lisesine devam 
etmektedir. Son olarak, araştırmadaki katılımcıların 
202’si (%47.9) 9. sınıfta ve 220’si (%52.1) ise 10. sınıfta 
öğrenim görmektedir. 

 Ölçekler

 Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerini 
belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan 
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kişisel bilgi formu, büyüsel düşünceyi ölçmeye yönelik 
Atbaşoğlu ve arkadaşları (7) tarafından Türkçeye uyarla-
ması yapılan BDÖ ve Türküm ve arkadaşları (16) tara-
fından geliştirilen Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği’nin 
Ergen Formu kullanılmıştır.

 Büyüsel Düşünce Ölçeği (BDÖ): Eckblad ve 
Chapman (6) tarafından geliştirilen BDÖ toplamda 30 
maddeden oluşmakta olup, gençlerde ileride ortaya çık-
ması muhtemel psikotik olayları yordamak amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçekte yer alan toplam 30 madde, doğ-
ru-yanlış biçiminde puanlanmaktadır. Ölçekte yer alan 
7 madde tersten puanlanmakta (M7, M12, M13, M16, 
M18, M23, M24), diğer 23 maddenin puanlanması ise 
düz yapılmaktadır. Buna bağlı olarak, ölçekten alınabi-
lecek yüksek puanlar büyüsel düşüncenin yüksek oldu-
ğunu, düşük puanlar ise büyüsel düşüncenin düşük 
olduğuna işaret etmektedir. Türkçeye uyarlama çalış-
ması kapsamında Atbaşoğlu ve arkadaşları (7) tarafın-
dan gerçekleştirilen güvenilirlik analizlerinde, ölçeğin 
Cronbach alfa katsayısı 0.78 olarak hesaplanmıştır.

 Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği Ergen Formu 
(AOİÖ-EF): AOİÖ-EF 16 maddeden oluşan ve her bir 
maddeye verilebilecek “hiç uygun değil” (1 puan), “pek 
uygun değil” (2 puan), “kararsızım” (3 puan), “oldukça 
uygun” (4 puan) ve “tamamen uygun” (5 puan) şeklinde 
verilebilecek cevaplardan oluşan beşli Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, bireylerin 
akılcı olmayan inanç düzeyinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik çalışması kapsa-
mında, iki yarı test korelasyonu ve iç tutarlılık katsayısı 
hesaplanmıştır. Güvenilirlik çalışmasından elde edilen 
bulgulara göre, iki yarı korelasyon katsayısı 0.69, ölçe-
ğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0.70 olarak 
bulunmuştur (16).

 İşlem

 Araştırmanın verileri toplanırken, katılımcıların araş-
tırmaya gönüllü olmaları dikkate alınmış ve araştırmaya 
katılımda gönüllü olan kişilerden veriler toplanmıştır. 
Araştırmacı, çalışmanın amacı ve yapılacak uygulama 
konusunda genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra, 

gönüllü olan öğrencilerden yazılı onam izinlerini almış-
tır. Araştırmanın katılımcılarına herhangi bir ücret öden-
memiş ve veriler, okulda derslerin bitiminin ardından 
araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Buna ek olarak, 
ölçek üzerinde herhangi bir çeviri ya da uyarlama işlemi 
gerçekleştirilmemiştir.

 İstatistiki Analiz

 Örneklemde yer alan katılımcıların özelliklerine 
yönelik olarak tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. 
Bununla beraber, BDÖ için öncelikle SPSS programı ara-
cılığıyla Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde top-
lam korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçeğin 
ergenlerdeki psikometrik niteliklerini ortaya koymak için 
LISREL programı ile doğrulayıcı faktör analizi işlemi ger-
çekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi işlemi ile 
ölçek için model uyum iyiliği katsayıları hesaplanmıştır. 

 BULGULAR 

 Güvenilirlik ve Madde Analizleri

 Ölçek için ilk aşamada Cronbach alfa iç tutarlılık kat-
sayısı hesaplanmıştır. Ölçek için hesaplanan alfa değeri 
0.78 olarak elde edilmiştir. Ayrıca kız ve erkekler için de 
ayrı ayrı iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Buna daya-
lı olarak, ölçeğin kızlar için hesaplanan alfa değeri 0.80, 
erkekler için hesaplanan alfa değeri ise 0.76 olarak 
bulunmuştur. Bununla beraber, ölçek için madde anali-
zi işlemi gerçekleştirilmiş ve madde-toplam korelasyon 
değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen madde-toplam 
korelasyon değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 Madde analizi işleminde, ölçek maddelerinin madde-
toplam korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan 
değerlere bakıldığında, 6 maddenin (M1, M12, M13, 
M16, M23, M24) madde-toplam korelasyon değerinin 
0.20’nin altında olduğu görülmektedir. Madde analizi 
kapsamında ölçek için %27 alt ve üst grup işlemi gerçek-
leştirilmiştir. Bu bağlamda elde edilen t değerinin istatis-
tiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür [(Üst 
Grup=17.87; Alt Grup= 5.48), t (226)=38.651; p<0.01]. 
Elde edilen t değerinin istatistiksel açıdan anlamlı olması 
ölçeğin güvenirliğine bir kanıt olarak değerlendirilebilir.
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 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 BDÖ’nün özgün formunun tek boyutlu yapısının 
ergenlerde incelenmesi amacıyla, LISREL programı yardı-
mıyla, ölçek için doğrulayıcı faktör analizi işlemi gerçek-
leştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi işleminin ardın-
dan uyum indekslerine (ki-kare/sd, GFI, CFI, IFI, NNFI ve 
RMSEA) bakılarak ölçeğin uyum iyiliği değerlendirilmiş-
tir. Bu bağlamda elde edilen ki-kare uyum istatistiği 
anlamlı bulunmuştur (χ2=666,702; SD=405; χ2/SD=1.65). 
Ki-kare değerinin serbestlik derecesine bölümünün 5’ten 
küçük olması durumunda modelin kabul edilebilir 

olduğu, 3’ten küçük olması durumunda ise modelin iyi 
uyum gösterdiği ifade edilmektedir (17,18). Buna ek ola-
rak, ölçeğin diğer uyum indekslerinden elde edilen değer-
ler ise şu şekildedir: Yaklaşık Hataların Ortalama Kare 
Kökü (RMSEA)=0.039, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi 
(NNFI)=0.90, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)=0.91, 
Artan Uyum İndeksi (IFI)=0.91 ve Uyum İyiliği İndeksi 
(GFI)=0.90. Bunların yanı sıra, ölçeğin ayırt ediciliğini 
sınamak amacıyla, BDÖ ile AOİÖ-EF’nın korelasyon 
değeri hesaplanmıştır. Bu işlemin ardından hesaplanan 
korelasyon değerinin düşük, ancak istatistiksel açıdan 
anlamlı olduğu görülmüştür (r=0.11, p<0.05).

Tablo 1: Büyüsel Düşünce Ölçeğine ait madde-toplam korelasyon değerleri

Maddeler
Düzeltilmiş madde-
toplam korelasyon 

değerleri

Madde çıkartılınca 
oluşan Cronbach alfa 

değeri
Maddeler

Düzeltilmiş madde-
toplam korelasyon 

değerleri

Madde çıkartılınca 
oluşan Cronbach alfa 

değeri

Madde 1 0.17 0.77 Madde 16 0.08 0.78

Madde 2 0.26 0.77 Madde 17 0.42 0.76
Madde 3 0.25 0.77 Madde 18 0.19 0.77
Madde 4 0.32 0.77 Madde 19 0.35 0.77
Madde 5 0.26 0.77 Madde 20 0.37 0.76
Madde 6 0.24 0.77 Madde 21 0.34 0.77
Madde 7 0.30 0.77 Madde 22 0.32 0.77
Madde 8 0.41 0.76 Madde 23 0.07 0.78
Madde 9 0.32 0.77 Madde 24 0.11 0.78
Madde 10 0.20 0.77 Madde25 0.39 0.76
Madde 11 0.37 0.77 Madde 26 0.26 0.77
Madde 12 0.19 0.77 Madde 27 0.36 0.76
Madde 13 0.18 0.77 Madde 28 0.27 0.77
Madde 14 0.32 0.77 Madde 29 0.29 0.77

Madde 15 0.41 0.76 Madde 30 0.47 0.76

Tablo 2: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları

Ölçek Maddeleri
Standartlaştırılmış 

Yükler
t-değeri R2 Ölçek Maddeleri

Standartlaştırılmış 
Yükler

t-değeri R2

Madde 1 0.21 3.92 0.08 Madde 16 0.06 1.11* 0.03

Madde 2 0.30 5.65 0.11 Madde 17 0.52 10.37 0.25
Madde 3 0.30 5.61 0.13 Madde 18 0.22 4.09 0.11
Madde 4 0.37 7.11 0.18 Madde 19 0.42 8.12 0.20
Madde 5 0.29 5.41 0.13 Madde 20 0.44 8.51 0.22
Madde 6 0.29 5.54 0.10 Madde 21 0.39 7.45 0.19
Madde 7 0.33 6.34 0.12 Madde 22 0.37 7.13 0.18
Madde 8 0.47 9.28 0.20 Madde 23 0.08 1.42* 0.03
Madde 9 0.35 6.66 0.17 Madde 24 0.09 1.62* 0.04
Madde 10 0.25 4.70 0.12 Madde25 0.45 8.77 0.22
Madde 11 0.44 8.56 0.16 Madde 26 0.28 5.22 0.12
Madde 12 0.19 3.60 0.09 Madde 27 0.41 8.04 0.20
Madde 13 0.16 3.01 0.08 Madde 28 0.30 5.70 0.15
Madde 14 0.37 7.07 0.15 Madde 29 0.37 7.17 0.17

Madde 15 0.46 9.13 0.21 Madde 30 0.55 11.19 0.27

*p>0.05, R2: Yordama katsayısı, t:Parametre değerlerinin anlamlılık değeri
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 Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde, ölçekteki üç maddenin t değerlerinin 
anlamlı olmadığı ve bu maddelerin ölçekte ters kodla-
nan maddeler olduğu görülmektedir. Bu maddeler; 
Madde 16, Madde 23 ve Madde 24’tür (Tablo 2).

 TARTIŞMA

 Bu araştırmada BDÖ’nün liseye devam eden ergen-
lerdeki psikometrik nitelikleri incelenmiştir. Türkçe lite-
ratürde ergenlerde büyüsel düşünceyi ölçmek üzere 
geliştirilmiş herhangi bir ölçme aracına rastlanmamıştır. 
Bu anlamda söz konusu çalışmada, daha önce üniversi-
te öğrencileri üzerinde geçerlilik güvenilirlik özellikleri 
araştırılan ölçme aracının, bu kez liseye devam eden 
ergenlerdeki psikometrik nitelikleri araştırılmıştır. Bu 
amaçla öncelikle ölçek için madde analizleri gerçekleşti-
rilmiştir. Yapılan madde analizi işleminde ölçeğin, mad-
de-toplam korelasyon değerleri, %27’lik alt üst grup 
farkları ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplan-
mıştır. Buna ek olarak, ölçeğin tek faktörlü özgün for-
munun ergenlerde de benzer bir özellik taşıyıp taşıma-
dığı doğrulayıcı faktör analizi işlemi ile gerçekleştiril-
miştir. Ölçeğin ayırt edici geçerliğini sınamak için ise, 
AOİÖ-EF ile korelasyon değerlerine bakılmıştır.
 Bu çalışmada ölçek için yapılan güvenilirlik analizle-
rinde, hem ölçeğin toplam alfa değeri hem de kız ve 
erkek katılımcılar için ayrı ayrı hesaplanan alfa değerle-
rinin, hem ölçeğin İngilizce olan özgün formu için hem 
de üniversite öğrencileri için uyarlama çalışması yapılan 
formu için benzer nitelikler taşıdığı görülmüştür (6,7). 
Buna dayalı olarak, BDÖ’nün yetişkinler için geliştiril-
miş ve Türk kültürüne uyarlamış formunun, Türk örnek-
lemindeki ergenler için de geçerli ve güvenilir bir ölçek 
olduğu söylenebilir. Ayrıca, ölçeğin Türkçe uyarlama 
çalışmasında da, benzer şekilde, ölçekteki 6 maddenin 
madde toplam korelasyon değerinin 0.20’nin altında 
olduğu bulunmuştur (7). Bu maddelerden biri hariç 
(Madde 1), diğer maddeler ters puanlanan maddelerdir. 
Literatürde bazı ölçek geliştirme çalışmalarında da ben-
zer şekilde ters puanlanan maddelerin bir faktör altında 
toplandıkları ya da ayrı bir faktör oluşturdukları ifade 
edilmektedir (19,20). Ölçekte yer alan bu maddelerin 
düşük korelasyon değerine sahip olması, ölçek 

geliştirme çalışmalarında rastlanan bu duruma bağlana-
bilir. Buna ek olarak, ölçekte yer alan üç maddenin 
(M16, M23, M24) t-değeri istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır. Türkçeye uyarlamanın yapıldığı ilk 
çalışmada ise, bu maddelerden ikisinin (M16, M24) 
çalıştığı, birinin ise (M23) çalışmadığı sonucuna ulaşıl-
mıştır (7). Bu maddeler incelendiğinde, madde ifadeleri-
nin olumsuz olduğu, diğer bir deyişle bu maddelerin 
tersten puanlandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, 
madde içerikleri incelendiğinde ise anlam bakımından 
bu maddelerin ergenler tarafından anlaşılmadığı söyle-
nebilir. Bunun sonucunda da maddelerin t-değerlerinin 
istatistiksel açıdan anlamlı çıkmadığı düşünülebilir.
 Ölçeğin farklı kültürlerde ve farklı örneklemlerde 
kullanıldığı çalışmalarda ise Cronbach alfa iç tutarlılık 
katsayısı 0.84 (21), 0.81 (22), 0.87 (23) olarak hesaplan-
mıştır. Ölçek için Türk örnekleminde hesaplanan güve-
nilirlik katsayılarının bu değerlere yakın, ancak yine de 
bu değerlerden düşük olduğu söylenebilir. Bu durum, 
çalışmaların yapıldığı örneklem yapısına ve kültüre bağ-
lanabilir.
 Doğrulayıcı faktör analizi işlemi ile ölçeğin yapı geçer-
liliği yeniden hesaplanmıştır. Bu işlemlerin ardından elde 
edilen uyum indekslerinin (RMSEA, GFI, CFI gibi), ölçe-
ğin ergenlerde büyüsel düşünceyi ölçmede geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğunu gösterdiği ifade edilebilir. 
Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında hesaplanan ki-kare 
değerinin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen 
değer, modelin iyi uyum gösterdiğine işaret etmektedir. 
Bu değerin 5’ten küçük olması durumunda modelin 
kabul edilebilir olduğu bildirilmektedir (17,18). RMSEA 
değerinin 0.10’dan küçük olmasının modelin kabul edile-
bilirliği için yeterli olduğu belirtilmektedir (17). Elde edi-
len RMSEA değerinin 0.039 olarak hesaplanması mode-
lin iyi uyum gösterdiğinin bir kanıtı olarak değerlendirile-
bilir. Diğer uyum indeksleri olan NNFI, CFI, IFI ve GFI 
değerlerinin 0.90’ın üzerinde olması modelin iyi uyum 
gösterdiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir (18). 
Ölçek için hesaplanan uyum indeksi değerleri; 
NNFI=0.90, CFI=0.91, IFI=0.91 ve GFI=0.90 olarak 
hesaplanmıştır. Bu verilere dayalı olarak, modelin bu açı-
lardan da iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Buna ek ola-
rak, ölçekte yer alan üç maddenin t-değeri istatistiksel açı-
dan anlamlı bulunmamış ve bu maddelerin 
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standartlaştırılmış yük değerlerinin diğer maddelere göre 
düşük olduğu görülmüştür. Bu durum, ölçekteki madde-
lerin ters kodlanmasına bağlanabilir (19,20). Ayrıca, ölçe-
ğin Türk örneklemine uyarlandığı ilk çalışmada doğrula-
yıcı faktör analizi işleminin gerçekleştirilmemiş olması, 
bu türden çalışmalara bir gereksinim olduğunun bir işare-
ti sayılabilir. Bu çalışmada ise doğrulayıcı faktör işlemi 
yapılarak, bu sınırlılığın giderilmesi amaçlanmıştır.
 Ölçeğin ayırt edici geçerlilik çalışmasında kullanılan 
AOİÖ-EF ile BDÖ arasında r=0.11 düzeyinde anlamlı 
bir ilişki elde edilmiştir. Bu durum, büyüsel düşünce ve 
akılcı olmayan inançların yapısal bakımdan birbirlerin-
den farklı olduklarına dair bir bulgu olarak değerlendiri-
lebilir. Literatürde akılcı olmayan inanç kavramı, kişinin 
engelleyici ya da özyıkıcı düşünce veya duygularının 
yaşamını ve mutluluğunu önemli ölçüde engellemesi 
olarak adlandırılmaktadır. Buna ek olarak, akılcı olma-
yan inançların toplumsal ilişkileri engelleyici bir rolü 
olduğu da vurgulanmaktadır (24). Büyüsel düşünce kav-
ramı ise doğaüstü inanışlar, gaipten sesler duyma, tele-
pati ve ruhların etkisine inanma gibi durumları içinde 
barındırmaktadır (5). Buna bağlı olarak, her iki düşünce 
biçiminin birbirinden farklı nitelikler olduğu söylenebi-
lir. Ek olarak, AOİÖ-EF’de yer alan maddeler incelendi-
ğinde, bu maddelerin içerik açısından da BDÖ’den fark-
lılıklar taşıdığı görülebilir. Ölçek içindeki maddeler, 
daha çok gündelik yaşama dair gerçekçi olmayan sosyal 
ve kişisel beklentileri içermektedir. Belirtilen bu noktalar 
her iki kavramın içerik bakımından birbirlerinden farklı 
olduğunu göstermektedir. Bu durum, her iki ölçek 

arasındaki korelasyon değerinin düşük çıkmasına bir 
gerekçe olarak değerlendirilebilir.
 OKB’de büyüsel düşüncenin rolünün vurgulandığı 
çalışmalara literatürde sıkça rastlanmaktadır (26-29). Bu 
bağlamda, özellikle ergenlerde büyüsel düşüncenin 
ölçülmesine yönelik bir ölçme aracına gereksinimin 
olduğu söylenebilir. Buna dayalı olarak, ergenlerde 
OKB’nin değerlendirilmesinde ölçeğin bu formunun 
işlevsel olabileceği düşünülebilir.
 Belirtilen olumlu yönlerinin yanı sıra, bu çalışma 
kendi içerisinde bazı sınırlıklıları barındırmaktadır. 
Öncelikle bu çalışmanın verilerinin klinik dışı bir örnek-
lemden elde edilmiş olması, bu çalışmanın bir sınırlılığı 
olarak değerlendirilebilir. Ölçeğin sadece liseye devam 
eden ergenler üzerinde uygulanması diğer bir sınırlılık 
olarak düşünülebilir. Bundan sonraki çalışmalarda ölçe-
ğin lise öğrenimi dışındaki ergen gruplarına da uygulan-
ması yararlı sonuçlar doğurabilir. Son olarak, gerek 
yetişkinlerde gerekse ergenlerde büyüsel düşüncenin 
altında yatan temel bilişsel süreçlerin anlaşılmasına 
yönelik kapsamlı çalışmaların yapılması, bu konunun 
gelişimsel açıdan daha net anlaşılmasına katkı sunacak-
tır. Tüm bu sınırlılıklara karşın, BDÖ için bu çalışmada 
elde edilen tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde, 
ölçeğin Türk örneklemindeki ergenler için geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Ancak, ölçeğin 
ergenlerde kullanılması durumunda ölçek ifadelerinin 
yeniden düzenlenmesi ya da çalışma grubundan alınan 
geri bildirimlerle maddelerin revize edilmesi daha geçer-
li ve güvenilir sonuçlara imkan sağlayabilir.
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BÜYÜSEL DÜŞÜNCE ÖLÇEĞİ

Ölçek Maddeleri Doğru Yanlış

1. Bazı insanlar beni düşündüklerinde o insanların farkına varabiliyorum. (  ) (  )

2. İnsan olmadığıma dair anlık duygulara kapılırım. (  ) (  )

3. Zaman zaman kaldırım çizgilerine basmaktan korkarım. (  ) (  )

4. Sanırım, eğer istersem başkalarının düşüncelerini okumayı öğrenebilirim. (  ) (  )

5. Yıldız falları ve burçlar rastlantısal olamayacak kadar sık doğru çıkıyor. (  ) (  )

6. Evde kimse olmadığı halde, bazen eve geldiğimde eşyaların yerini değişmiş buluyorum. (  ) (  )

7. 13 ve 3 gibi sayıların özel güçleri yoktur.* (  ) (  )

8. Arasıra TV ya da radyo spikeri benim kendisini dinlediğimi biliyormuş gibi aptalca bir hisse 
kapılmışımdır.

(  ) (  )

9. Başka gezegenlerde yaşayanların dünyadaki olayları etkileyebileceklerini düşündüğüm 
olmuştur.

(  ) (  )

10. Bilim adamları bize UFO’lar konusundaki gerçeği açıklamıyorlar. (  ) (  )

11. Eşyaların düzenleniş şekliyle (örneğin bir vitrinde) bana mesajlar verildiği hissine kapılmışımdır. (  ) (  )

12. Rüyalarımın yalnızca benim aklımın ürünleri olduğundan asla şüphe etmedim.* (  ) (  )

13. Uğur eşyaları iyi şans getirmez.* (  ) (  )

14. Kasetlerimde bazen olan bazen olmayan sesler fark ettiğim olmuştur. (  ) (  )

15. Zaman zaman, tanımadığım insanların, ellerinin hareketleriyle uzaktan beni etkilediklerini 
hissetmişimdir.

(  ) (  )

16. Olaylar olmadan önce hemen hemen hiç rüyalarını görmem.* (  ) (  )

17. Bir kişinin yerini bir benzerinin aldığı hissine kapıldığım olmuştur. (  ) (  )

18. Sadece haklarında kötü düşünerek başkalarına zarar vermek mümkün değildir.* (  ) (  )

19. Bazen, göremediğim halde etrafımda bir kötülüğün varlığını hissediyorum. (  ) (  )

20. Bazen, belli insanlar bana dokunduğunda ya da baktığında enerji kazandığımı ya da 
kaybettiğimi hissederim.

(  ) (  )

21. Zaman zaman, tanımadığım insanların bana aşık olduğu düşüncesi aklımdan geçmiştir. (  ) (  )

22. Bazen, aklımdan geçenlerin gerçekte başka birinin düşüncesi olduğu hissine kapılmışımdır. (  ) (  )

23. Tanımadığım insanlarla tanıştırıldığımda, onları önceden tanımış olabileceğimi düşündüğüm 
çok seyrektir.*

(  ) (  )

24. Olağandışı bazı deneyimlerimi, reenkarnasyon (yeniden hayata dönme) teorisiyle açıklamak 
olası gözükmüyor.*

(  ) (  )

25. İnsanlar sıklıkla öyle garip davranıyorlar ki, insan onların bir deneyin parçası olduklarından 
şüphe ediyor.

(  ) (  )

26. Zaman zaman, negatif etkileri uzaklaştırmak için belli batıl hareketler yaparım. (  ) (  )

27. Bir şeyi sadece çok fazla düşünerek, gerçekleşmesine neden olabileceğimi hissetmişimdir. (  ) (  )

28. Ölülerin ruhlarının yaşayanları etkileyip etkilemediğini merak etmişimdir. (  ) (  )

29. Bazen bir profesörün konferansının özellikle benim için hazırlandığını hissetmişimdir. (  ) (  )

30. Zaman zaman, tanımadığım kişilerin düşüncelerimi okuduklarını hissetmişimdir. (  ) (  )

*Ters puanlanan maddeler.


