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ÖZET
Amaç: B u  çalışm anın amacı, suç  girişimi olan ve o lm ayan  ergenlerin stres belirtilerinin ve stresle  başa  
ç ıkm a  örüntülerinin belirlenm esidir. Yöntem: Ç alışm aya  su ç a  yönelen  60  ergen ile Ç ıraklık E ğitim  
M erkezlerinden herhangi bir suç  ya şa n tıs ı o lm ayan  60  ergen katılm ıştır. Ç a lışm aya  katılan  ergenlere 
S tres Belirti Listesi, S tresle B a şa  Ç ıkm a Yolları Ölçeği ve  K işisel Bilgi Formu uygulanm ıştır. E lde edilen  
verilere varyans analizi uygulanm ıştır. Bulgular: İstatistik: analiz sonucunda, su ça  yönelen  ergenlerin 
stres belirtilerini d a h a  y ü k se k  d ü zeyd e  bildirdiği ve etkili b a şa  çıkm a örüntülerini d a h a  a z  kullandıkları 
belirlenmiştir. Tartışma: A raştırm a sonucunda  çocuk suçluluğunu önlem e ve suçlu  çocukların yen iden  
top lum sallaştırılm ası sürecinde etkili b a şa  ç ıkm a örüntülerinin edindirilm esinin önem li bir uygu lam a  
olacağı sonucuna  ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: B a şa  çıkma, çocuk suçluluğu, ergenlik, stres
SUMMARY: EVALUATION OF STRESS SYMPTOMS AND COPING PATTERNS OF ADOLESCENTS 
WITH AND WITHOUT CRIMINAL ATTEMPTS
Objective: The a im  o f  this s tu d y  is to evaluate the s tress  sym ptom s a n d  coping pa ttern s o f  adolescents  
w ith  an d  w ithout criminal attem pts. Method: Sixty adolescents fro m  A nkara  E lm adağ Juvenile Detention  
H ouse a n d  60  adolescents fro m  A pprenticeship Training Centers w ithout a n y  criminal a ttem pt included  
to this s tudy . S tress S e lf-A ssessm en t Checklist, W ays o f  Coping Scale a n d  Personal Information Forms 
w ere applied to the participants. The obtained d a ta  w ere an a lyzed  by ana lysis o f  variance. Results: A s  
a  resu lt o f  the sta tistica l ana lysis, it w a s  fo u n d  that, ado lescen ts w ith  criminal a ttem pts notify s tress  
sym p to m s in a  higher level a n d  rarely u se  effective coping pa ttern s. Discussion: C onsequently, it is 
concluded that, concerning the prevention o f  ju ven ile  delinquency a n d  the process o f  re-socialization, it 
is important to teach effective coping strategies.
Key Words: Adolescence, coping, juven ile  delinquency, stress

GİRİŞ

İnsanlar yaşamları boyunca sadece hoş ve 
mutluluk verici olaylarla karşılaşmazlar. İstenmese 
de karşılaşılan olumsuz olaylar sonucu kişi 
duyduğu sıkıntı ve zorlanmayı hafifletmek ve 
sorunun üstesinden gelerek eski uyum düzeyine 
ulaşmak için çeşitli yollar deneyecektir. İşte bu 
noktada stres ve başa çıkma kavramlarından söz 
edilmektedir.

Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen 
etkileşimsel stres ve başa çıkma kuramına göre 
stres, bireyin zorlayıcı bir durumla karşılaştığında 
varolan kaynakları ile söz konusu durum un 
gereklilikleri arasında dengesizlik olması halinde 
ortaya çıkmaktadır. Yani diğer bir ifadeyle stres, 
bireyin huzur ya da genel iyilik durumuna yönelik 
bir tehdit olarak değerlendirdiği ve/veya varolan 
kişisel kaynaklarını aşan ya da zorlayan "kişi- 
çevre etkileşimi" sonucunda yaşanmaktadır
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(Folkman 1984, Folkman ve Lazarus 1985, 
Folkman ve Lazarus 1986, Lazarus 1976, Lazarus 
1993).

Folkman (1984), Folkman ve Lazarus (1985) ve 
Folkman ve Lazarus (1986)'a göre başa çıkma, 
bireyin dış ve iç dünyanın yarattığı gereksinim 
ve zorlukları gidermek, onları kontrol altında 
tutmak, gerginlikleri azaltmak için gösterdiği 
bilişsel ve davranışsal çabayı tanımlar. Başa 
çıkmanın işlevi ise genel olarak, bireyi olumsuz 
fiziksel ya da psikolojik sonuçlardan korumaktır.

Yazın içerisinde stresle başa çıkma davranışlarının 
iki genel isim altında toplandığı görülmektedir. 
Bunlar, sorunlu insan-çevre ilişkisinin, problem 
çözme, karar oluşturma ve/veya hareket yoluyla 
kontrol edilmesi için kullanılan problem odaklı 
başa çıkma ve duyguların ya da sıkıntının 
düzenlenmesini, karşılaşılan taleplerin sonucu 
olarak hissedilen gerginliğin azaltılm asını 
amaçlayan duygu odaklı başa çıkma örüntüleridir 
(Folkman 1984, Folkman ve Lazarus 1986, Coyne 
ve Downey 1991). Aslında hiçbir başa çıkma
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örüntüsü özünde iyi ya da kötü değildir, ancak 
durum un gerektirdiği başa çıkma ile kişinin 
kullandığı başa çıkmanın uygunluğuna bağlı 
olarak, iyi ya da kötü sonuçlara neden olmaktadır 
(Glyshaw ve ark. 1989, Lazarus 1993).

Ergenlik çağı, belirgin ve hızlı fizyolojik, psikolojik 
ve sosyal gelişimlerin görüldüğü, çeşitli gelişimsel 
görevleri içeren ve çocukluktan yetişkinliğe geçişi 
ifade eden bir yaşam dönemidir (Renk ve Creasey 
2003). Bu nedenle, stres ve başa çıkma kavramı 
ile ilgili çalışmalar sürdürülürken ergenlik dönemi 
tüm  yaşam  dönem leri içerisinde önem li 
görülmüştür. Ergenler bu dönemde, pubertenin 
getirdiği fizyolojik değişiklikler, yaşam deneyim
leriyle gelen bilişsel kapasitedeki artışla 
bütünleşmek, aile ve ebeveynden bağımsızlığın 
artması yönündeki beklentileri başarmak, kendi 
cinsiyeti ve karşı cinsiyetle sosyal roller geliş
tirmek, akademik gereklilikleri gerçekleştirmek, 
meslek seçimi ve plan yapmak ve yetişkin rollerine 
hazırlanmak gibi pek çok stresli durumla karşı 
karşıyadır (Patterson ve McCubbin 1987). Bunlar 
ergenin yaşam dönemi boyunca ilk kez karşılaştığı 
ve toplumca ulaşılması beklenen hedeflerdir. Bu 
nedenle ergenin bu dönemde kullandığı başa 
çıkma örüntüleri önemlidir.

Bu dönemde ergen tarafından geliştirilen başa 
çıkma örüntülerinin yetişkinlikteki başa çıkma 
örüntülerinin çekirdeğini oluşturduğu , sağlıklı 
yetişkinliğin temellerinin bu dönemde önemli 
ölçüde atıldığı ve genç yaşlardaki deneyimlerin 
sonraki gelişimi değiştirdiği düşünülmektedir 
(Compas ve ark. 1985, Patterson ve McCubbin 
1987, Compas ve ark. 1988).

Ergenlik dönemi içerisinde aile ve arkadaş 
gruplarının başa çıkma örüntüleri üzerindeki 
etkisi ile ilgili olarak farklı bulgular mevcuttur. 
Birey için anlamlı olan diğer kişilerle kurulan 
yakın ilişkiler, ergenin uyumlu ya da uyumlu 
olmayan başa çıkmaları için model olmaktadır. 
Ailenin ve özellikle ebeveynlerin davranışları 
başa çıkma için önemli bir model kaynağıdır. 
Aktif bir şekilde keşfeden ve uyumlu çözümler 
üreten ebeveynler, ergenlere aktif başa çıkma için 
model olacaktır. Katı ya da pasif başa çıkmacı 
ebeveynler ise ergenlere bu yönde model oluştu
racaktır (Burt ve ark. 1988, Johnson ve Pandina 
1991, Shulman 1993).

Ergenlerin bu dönemde stresle başa çıkma süreci 
içerisinde yöneldikleri bazı davranışlar olumsuz 
sonuçlar yaratabilmektedir. Ergenlik döneminde

arkadaş grubu ile kurulan ilişkiler ve yaşanan 
stres ile başa çıkmanın bir yolu olarak madde 
kullanımına yönelme arasında güçlü bir ilişki 
olduğu bildirilm ektedir. Bu dönem de bir 
toplumsallaşma kaynağı olan akran grubu, aynı 
zamanda ergenin bazı maddeleri rahatlama ve 
sorunlardan uzaklaşma aracı olarak görmesinde 
önemli bir etken olabilmektedir (Johnson ve 
Pandina 1991, Siqueira ve ark. 2000, Holahan ve 
ark. 2001, Koposov ve ark. 2002).

Ergenlik Döneminde Stresle başa çıkma ve Suç 
İlişkisi

Genel nüfus içerisinde, antisosyal ve suçlu 
davranışların başlangıcının ergenlik yıllan olduğu 
ve bu yaş döneminin bitimi ile bu tür davranışların 
da azaldığı düşünülmektedir. Düşük oranda 
bireyde ise bu davranışlar daha erken dönemde 
başlar ve yetişkinlik döneminde de devam eder 
(Tolan 1988). Çocuk suçluluğu ile ilgili olarak, 
suçluluğu ortaya çıkaran kişilik ve çevrenin 
özellikleri yanında suça yönelen ergenlerin stres 
düzeyleri ve kullandıkları başa çıkma örüntüleri 
de araştırmalara konu olmuştur.

Yapılan çalışmalarda suçlu ergenlerin genel olarak, 
suç kabul edilen davranış öncesinde yaşamlarında 
stresli yaşam olayı (özellikle istismar, ihmal, 
şiddete maruz kalma ve cinsel sarkıntılık) oranının 
yüksek olması ve bu durumla bağlantılı olarak 
travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini yüksek 
oranda sergiledikleri (Steiner ve Garcia 1997, 
Ruchkin ve ark. 2002); stresle başa çıkmak için 
suça yönelen ergenlere aileleri tarafından sosyal 
desteğin yeterli düzeyde sunulmaması ya da bu 
desteğin ergen tarafından kullanılmaması (Tolan 
1988, Johnson ve Pandina 1991); yaşadıkları stres 
karşısında daha yüksek savunmacılığa karşın 
daha düşük başa çıkma örüntüleri sergileme 
(Bartek 1993, Steiner ve Feldman 1995); sorun 
çözme ve sosyal destek arama becerilerinde 
zayıflık , bilişsel kaçınmayı daha çok kullanma 
(Ruchkin ve ark. 1999); stresi inkar etme ya da 
yaşanan stresi saldırgan davranışlar ile dışa vurma 
(Recklitis ve Noam 1999); işlevsel olmayan ve 
kaçınmacı başa çıkmaları daha çok kullanma 
(Johnson ve Pandina 1991, Ruchkin ve ark. 2000); 
psikosom atik şikayetlerin yüksek oranda 
bildirilmesi ( Steiner ve Garcia 1997, Recklitis ve 
Noam 1999, Williams ve Hollis 1999, Ruchkin ve 
ark. 2000); cezaevine yeni girenlerde, daha uzun 
süredir bu ortamda bulunanlara oranla daha 
yüksek düzeyde stres bildirme (McKenzie ve
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Goodstein 1985) gibi bir takım özelliklere sahip 
oldukları belirlenmiştir. Tüm bu bilgiler, suça 
yönelen ergenlerin yaşamlarındaki stres etkenleri 
karşısında uygun başa çıkma yöntem leri 
kullanmadıklarını ve/veya kullanamadıklarını 
açıkça göstermektedir.

Yapılan bu çalışmada, suçlu ergenler ile suça 
yönelmemiş olan ergenler, yaşadıkları stres 
belirtileri ve stresle başa çıkma yolları açısından 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Mevcut alan yazın 
içerisinde suça yönelen Türk ergenler ile ilgili 
olarak gerçekleştirilen bu çalışma sonuçlarının 
suça yönelen ergenlerin yeniden toplum a 
kazandırılması sürecinde yararlı bir bulgu 
olabileceği ve bu eksikliği giderebilecek program
lara kaynak oluşturabileceği düşünülmüştür.

YÖNTEM

Örneklem

Suça yönelen ve yönelmeyen ergenlerin stres 
düzeyleri ile başa çıkma davranışlarının karşılaş
tırılması amacıyla yapılan bu ön çalışmaya, toplam 
120 ergen katılmıştır. Araştırma ve karşılaştırma 
grubunun oluşturulması sırasında herhangi bir 
örneklem belirleme yöntemine başvurulmamış, 
katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma 
grubunu, araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde 
Ankara Elmadağ Çocuk Tutukevi'nde kalan 
ergenler arasından en az ilkokul mezunu olan ve 
araştırm aya katılım  için gönüllü ergenler 
oluşturmuştur. Karşılaştırma grubunu, Ankara 
ili sınırları içerisinde bulunan Çıraklık Eğitim 
Merkezleri'nden rastlantısal olarak belirlenen iki 
kurumda, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında 
eğitimlerine devam eden ve katılıma gönüllü 
ergenler oluşturmaktadır. Araştırma ve karşılaş

tırma grubunu oluşturan ergenlerin yaş ortala
maları ve ortalama eğitim süreleri Tablo.l'de 
gösterilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya katılan tüm katılımcılara Stres Belirti 
Listesi (SBL), Stresle başa çıkma Yolları Ölçeği 
(SBYÖ) ve demografik özelliklerin belirlenmesi 
amacıyla Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.

Stres Belirti Listesi

Stres Belirti Listesi (SBL), stres durumundaki 
belirtilerin saptanm ası amacıyla DasGupta 
tarafından 1992 yılında geliştirilmiş, Türkiye'de 
geçerlik ve güvenirlik çalışması Hovardaoğlu 
(1997) tarafından yapılmıştır. Gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucunda stres sonucu ortaya çıkan 
faktörlerin üç grupta toplandığı görülmüş ve bu 
faktörler, bilişsel duyusal (faktör 1), fizyolojik 
belirti (faktör 2) ve ağrı-yakınma (faktör 3) 
faktörleri olarak adlandırılmıştır (Hovardaoğlu 
1997).

Stresle başa çıkma Yolları Ölçeği

Stresle başa çıkma Yolları Ölçeği (SBYÖ), 1980 
yılında Folkman ve Lazarus tarafından geliştiril
miştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması, Siva (1991) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Oral (1994), 
SBYÖ'nün Türkçe formunu ergen örnekleme 
uyarlamış ancak 2 maddeyi bu örneklem için 
açık olmadıkları gerekçesi ile değiştirmiştir. 
Yaptığı çalışmada 8 faktör yapısı belirlemiştir: 
aktif başa çıkma, sosyal destek arama, çaresiz 
yaklaşım, iyimser yaklaşım, geri çekilme, kendini 
suçlama, doğa üstü güçlere inanma ve alınyazısına 
sığınma.

Tablo 1: Araştırma ve karşılaştırma grubunu oluşturan ergenlerin yaş ortalamaları ve ortalama eğitim süreleri

Katılımcı gruplar N Ort.yaş Ort.eğitim

(yıl) (yıl)

Tutukevi 60 16.6 6.8

Çıraklık Eğitim Merkezleri 60 16.5 8.1

Toplam 120 16.5 7.5
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Araştırmada kullanılan kişisel bilgi formu ile 
katılımcıların, ad-soyadı, yaş ve eğitim düzeyinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların kimlik 
bilgileri, değerlendirmeler sırasında verilerin 
karışmasını engellemek amacı ile alınmıştır.

İstatistiksel Analiz

Araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin her 
bir alt ölçeğe ait puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını 
belirlemek amacı ile varyans analizi (ANOVA) 
yapılmıştır.

BULGULAR

Araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin Stres 
Belirti Listesi'ne (SBL) ait puanlarına uygulanan 
ANOVA sonuçları Tablo.2'de verilmiştir.

Tablo 2'de de görülebileceği gibi, Stres Belirti 
Listesi faktör 2 (fizyolojik belirti faktörü) dışında 
tüm alt alanlarda, araştırma ve karşılaştırma grubu 
ergenlerin puanları arasında anlamlı farklılık

vardır. Suça yönelmiş olan ergenler, karşılaştırma 
grubu ergenlerle kıyaslandığında, daha yüksek 
düzeyde stres belirtisi bildirmiştir.

Araştırma ve karşılaştırma grubunu oluşturan 
ergenlerin stresle başa çıkmak için kullandıkları 
yöntemlerin karşılaştırılması sonucunda ise "aktif 
başa çıkma" ve "çaresiz yaklaşım" örüntüleri 
dışındaki tüm alt alanlarda her iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir. 
Stresle başa çıkma yolları ölçeği'ne ait puanlarla 
ilgili ANOVA sonuçları Tablo.3'de gösterilmiştir.

Stresle başa çıkma yolları ölçeği'ne ait alt 
ölçeklerden "alınyazısına sığınma", "sosyal destek 
arama", "iyimser yaklaşım", "geri çekilme", 
"kendini suçlama" ve "doğaüstü güçlere sığınma" 
örüntülerinde suça yönelmiş ve suça yönelmemiş 
olan ergen grubunun puanları farklılık göster
mektedir.

Araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin 
Stresle Başa Çıkma Yolları Ölçeği'nin alt ölçek-

Tablo 2: Araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin Stres Belirti Listesi ve alt ölçeklerine ait 
ANOVA sonuçları (Hata varyansı, F sütununda parantez içerisinde gösterilmiştir)

Stres Belirti Listesi Tutukevi Çıraklık Eğitim 

Merkezleri

F

(s.d.= 1-118)

Bilişsel duyusal Ort. 31.9 27.3 24.2*

faktör s 6.9 7.9 (34.0)

Fizyolojik belirti Ort. 16.9 16.1 1.6

faktörü s 4.2 3.5 (9.1)

Ağrı -  yakınma Ort. 15.4 14.0 9.6*

faktörü s 4.2 4.1 (10.1)

Toplam puan Ort. 72.3 64.9 19.6*

s 13.9 15.0 (108.0)

* p< .05
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Tablo 3: Araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin Stresle Başa çıkma Yolları Ölçeği alt ölçeklerine 
ait ANOVA sonuçları (Hata varyansı, F sütununda parantez içerisinde gösterilmiştir)

Stresle Başaçıkma Yolları 

Ölçeği

Tutukevi Çıraklık Eğitim 

Merkezleri

F

(s.d.=

Aktif başa çıkma Ort 39.2 37.6 1.7

s 9.4 9.1 (78.2)

Alınyazısına sığınma Ort 14.4 12.6 12.9*

s 4.7 4.6 (20.9)

Sosyal destek arama Ort 19.1 16.6 5.9*

s 4.9 5.7 (28.5)

Çaresiz yaklaşım Ort 19.2 18.2 .86

s 4.2 4.7 (20.3)

İyimser yaklaşım Ort 11.9 10.1 9.8*

s 3.0 3.4 (9.6)

Geriçekilme Ort 9.0 6.8 13.7

s 3.3 3.6 (10.4)

Kendini suçlama Ort 5.0 3.4 16.8*

s 1.9 1.9 (3.5)

Doğaüstü güçlere Ort 5 3.9 18.8*

sığınma s 2.5 1.9 (5.3)

* p< .05

lerine ait puan ortalamaları incelendiğinde farklılık 
belirlenen tüm örüntülerin suça yönelmiş olan 
ergen grubunca daha çok kullanıldığı belirlen
miştir. Problem odaklı başa çıkma olarak 
değerlendirilen "aktif başa çıkma" örüntüsünde 
araştırma ve karşılaştırma grubu ergenlerin 
farklılık göstermemesi ise beklenmedik bir 
bulgudur.

TARTIŞMA

Araştırmaya katılan iki grup ergenin stres 
belirtileri değerlendirildiğinde belirtilen stres 
belirtileri açısından suça yönelmiş olan ergenler 
ile mesleki eğitimlerine devem eden ergenler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gözlenmiştir. Araştırma gruplarının, Stres Belirti 
Listesi puanlarına genel olarak bakıldığında, 
yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. Ergenlik 
döneminin pek çok farklı alanda stresli yaşantılar 
içeren bir dönem olması ve ergenlerin bu

dönemde yüksek düzeyde stres yaşadıklarına 
ilişkin alan yazın bilgileri (Burt ve ark. 1988, 
Patterson ve McCubbin 1987) düşünüldüğünde 
stres belirtilerinin içinde bulunulan dönemle 
ilişkili olarak yükseldiği düşünülmektedir.

Söz konusu stres belirtilerinin yüksek düzeyde 
belirlenmesi, içinde bulunulan döneme olduğu 
gibi sahip olunan sosyoekonomik şartlara da 
bağlanabilir. Katılımcıların demografik verileri 
değerlendirildiğinde orta ve alt sosyoekonomik 
düzeyde bulundukları görülmüştür. Alan yazın 
içerisinde, düşük sosyoekonomik şartlara sahip 
olan ergenlerin daha varlıklı yaşıtlarına oranla 
daha büyük stresörlere maruz kaldıkları ve 
ergenlerin de bunlardan yoğun bir şekilde 
etkilendiği belirtilm ektedir (Tolan 1988, 
Aneshensel ve ark. 1991, Rosella ve Albrecht 
1993). Bir başka ifadeyle, katılımcı iki grupta da 
stres belirtilerinin yüksek düzeyde belirlen-
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meşinin hem içinde bulunulan yaşam dönemine 
hem de sahip olunan sosyoekonomik şartlara 
bağlı olduğu düşünülebilir.

Stres belirtilerinin suça yönelmiş olan grup ile 
suça yönelm em iş g rup  arasında anlam lı 
farklılaşma göstermesi ise mevcut alan yazın ile 
tutarlı bir sonuç olarak dikkati çekmektedir 
(Steiner ve Garcia 1997, Williams ve Hollis 1999, 
Recklitis ve Noam 1999, Ruchkin ve ark. 2000, 
Ruchkin ve ark. 2002). Recklitis ve Noam (1999), 
stresi inkar etmeyi içeren başa çıkma davranışları 
ya da stresle ilgili yakınmalarda bulunmanın dışa 
vuran belirtilerle ilişkili olduğunu ve bu durumun 
da en çok suça yönelmiş olan ergen grubunda 
bu lunduğunu bildirm ektedir. Ruchkin ve 
arkadaşları (2000) da, somatik yıkılmaların suçlu 
ergen grubunda daha fazla görüldüğünü 
bildirmektedir.

Stres Belirti Listesi faktörlerine ait puanlar 
incelendiğinde suça yönelmiş olan ergenler ile 
suça yönelmemiş olan ergenler arasında faktör 1 
(bilişsel-duyusal faktör) ve faktör 3 (ağrı-yakınma 
faktörü) için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
belirlenmiştir. Faktör 2 (fizyolojik belirti faktörü) 
için ise anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. Bu 
durum ergenlikte geçirilen bir dizi fizyolojik 
değişim ve ergenlerin beden ilgilerine bağlanabilir.

Araştırmacılar (Adler ve Matthews 1994, Sheridan 
ve Radmacher 1992), stres altında ortaya çıkan 
belirtilerin ve stresin olumsuz etkilerinin, başa 
çıkma mekanizmalarındaki bozulmaların bir 
sonucu olduğunu ileri sürmektedirler (Akt: 
Hovardaoğlu 1997). Stres altında başa çıkma 
mekanizmalarının yetersiz kaldığını gösteren en 
uygun yordayıcının, Stres Belirti Listesi (SBL) 
faktör 1(bilişsel-duyusal faktör) olduğu belir
lenmiştir. Nitekim, suça yönelmiş ve özgür
lüğünden yoksun bırakılmış ergen grubu ile 
mesleki eğitimlerine devam eden ergen grubunun 
bilişsel duyusal faktör puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunması, 
suça yönelen ergen grubunun, stres altında 
kullandıkları başa çıkma mekanizmalarının 
yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak yorum
lanabilir.

Stresle başa çıkma davranışları incelendiğinde, 
"aktif başa çıkma" ve "çaresiz yaklaşım" dışında 
tüm başa çıkma türlerinde araştırma ve karşılaş
tırma grubu katılımcılarının aralarında anlamlı 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgu mevcut 
alan yazma uygun değildir. Yazın içerisinde

önceki çalışm alarda suça yönelen ergen 
gruplarında aktif başa çıkmanın daha az 
başvurulan bir başa çıkma yöntemi olduğu 
vurgulanm aktadır (Recklitis ve Noam 1999, 
Ruchkin ve ark. 1999, Ruchkin ve ark. 2000).

istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenen 
"alınyazısına sığınma, sosyal destek arama, 
iyimser yaklaşım, geri çekilme, kendini suçlama 
ve doğaüstü güçlere sığınm a"başa çıkma 
davranışları ile ilgili bulgular ise alan yazma 
benzerdir. Ruchkin ve arkadaşları (1999) ve 
Ruchkin ve arkadaşları (2000), suçlu ergenlerin 
bilişsel ve davranışsal kaçınmayı karşılaştırma 
gruplarına göre daha çok kullandıklarını, Recklitis 
ve Noam (1999) da yine aynı şekilde stresten pasif 
olarak çekilmeyi içeren başa çıkma davranışları 
ya da stresten dikkatini uzaklaştırmak gibi 
davranışların, suçlu ergen grubunda görülen 
özellikler olduğunu bildirmektedir.

Stresle başa çıkma ile ilgili olarak "çaresiz yakla
şım" da her iki grup arasında farklılaşmanın 
olmaması ise yine bulundukları sosyal sınıfa 
bağlanabilir. Barker ve arkadaşları (1990), düşük 
sosyal sınıftaki kişilerin daha çok umutsuzluk 
yaşadığını ve stresle başa çıkmak için daha çok 
duygu odaklı başa çıkmaları kullandıklarını 
belirtmektedir. Yüksek sosyo-ekonomik düzey
den gelen kişiler ise sorunu çözmeye çalışmak 
gibi belirli davranışsal ve bilişsel başa çıkma 
davranışlarını daha çok kullanmakta ve sorunu 
görmezden gelmeyi daha az kullanmaktadır. başa 
çıkma davranışlarının içinde bulunulan kültür, 
aile, arkadaş grubu gibi etkenler tarafından 
şekillendirildiği düşünüldüğünde, mevcut bulgu 
şaşırtıcı görünmemektedir.

Tüm bu veriler doğrultusunda ergenlik dönemi 
içerisinde bulunan bireylere, yaşadıkları stresi 
idare edebilmeleri için gerekli becerilerin 
öğretilmesinin, gelecek yaşamlarında çeşitli 
psikiyatrik bozukluklardan suçlu davranışlara 
kadar uzanan geniş bir dağılımdaki olumsuz 
sonuçların ortadan kaldırılması ya da en aza 
indirilmesi boyutlarında etkisi olacağı düşünül
mektedir.

Araştırma sonucunda, suç kabul edilen davra
nışları sergileyen ve araştırmaya dahil edilen 
özgürlüğünden  yoksun bırakılm ış ergen 
grubunun yaşamlarındaki stresle başa çıkma 
konusunda sıkıntı yaşadıklar belirlenmiştir. Bu 
durum gerek davranışsal (dürtüsellik, saldırganlık 
ve suç kabul edilen davranışlar gibi) gerekse
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duygusal boyutlarda (kaygı, depresyon, somatik 
şikayetler gibi) farklı sonuçlara neden olmaktadır. 
Yeniden toplumsallaştırılma, topluma kazandı
rılma süreci içerisinde suça yönelen ergenlere 
etkili stresle başa çıkma örüntülerinin kazandı
rılması, gerek kurum içinde gerekse kurumdan 
çıktıktan sonra sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimlerin 
tekrar suç işleme eğilimini büyük oranda 
engelleyeceği düşünülmektedir.

Hem suça yönelmiş hem de risk grubunda yer 
alan ergenlere uygulanacak sorun çözme bece
rileri, bilişsel yeniden yapılandırma, öfke kontrolü 
eğitimi, sosyal beceri eğitim i gibi eğitim 
programlan ile yaşam içerisinde ortaya çıkabilecek 
olumsuz sonuçların azaltılabileceği düşünül
mektedir. Böylece, hem çocuk suçluluğu hem de 
suçlu davranışların tekrarlama riski en aza 
indirgenebilir. Söz konusu eğitim programlarına 
ailelerin katılımının da sağlanması hem program
ların etkililiği hem de kalıcılığı açısından önemli 
görülmektedir.

Araştırmada bazı sınırlılıklar da söz konusudur. 
Gerçekleştirilen bu ön çalışmaya, sadece Ankara 
Elmadağ Tutukevi'nde kalan ve erkek ergenler 
dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarının daha 
genellenebilir olabilmesi için, daha büyük 
örneklem gruplarını içeren ve kız ergenlerin de 
katılımcı olacağı yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. 
Gerçekleştirilecek bu tür çalışmaların, çocuk 
suçluluğunu önleme konusunda, hem yeniden 
topluma kazandırma alanında hem de koruyucu 
eğitim programlarının hayata geçirilebilmesinde 
önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
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