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ÖZET

Bu araştırma, çocuklara özgü bir ıslah ku-
ruluşunda cinsel suçtan hükümlü çocuklar-
la yapılmıştır. Araştırmada, grup çalışması-
nın cinsel suçtan hükümlü çocukların benlik 
saygısı, empatik beceri ve sosyal ilişki düzey-
lerine etkisi belirlenmek istenmiştir. Araştır-
maya deney ve kontrol grubu olmak üzere 24 
cinsel suçtan hükümlü çocuk dâhil edilmiş-
tir. Deney grubundaki çocuklar ile 12 hafta 

süre ile grup çalışması yapılmıştır. Araştır-
ma sonucunda grup çalışması deneyimi ya-
şamış deney grubundaki cinsel suçtan hü-
kümlü çocukların sosyal ilişki düzeylerinin 
kendi içinde anlamlı düzeyde artış gösterdi-
ği, benlik saygısı ve empatik becerilerinin ise 
istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da kont-
rol grubundaki çocuklara göre artış göster-
diği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Cinsel suç, sosyal 
hizmet, grup çalışması, benlik saygısı, em-
patik beceri, sosyal ilişki

ABSTRACT 
This research has been conducted with con-
victed young sexual offenders in a reforma-
tory for children. The research tries to deter-
mine the effects of group work on self-esteem, 
empathic skills and social relationship levels 
of convicted children. The study populati-
on consists of twenty-four (24) convicted yo-
ung sexual offenders (12 in control group, 12 
in treatment group). A group work has been 
performed with the children in the treatment 
group during twelve (12) weeks. Research 
results indicate that there is a meaningful 
increase in the level of social relationships 
of children in the treatment group who had 
group work experience. The data also reve-
als that although there is no statistically me-
aningful increase in the levels of self-esteem 
and emphatic skills of children in the treat-
ment group, the scores of the children in the 
treatment group are higher than those in the 
control group. 

Key Words: Sexual offence, social work, 
group work, self-esteem, empathic skills, 
social relationship. 

GİRİŞ

Çocukların yöneldiği suçlardan biri ola-
rak cinsel suçlarda özellikle yurt dışın-
da son yıllarda artış görülmektedir.  Bu 

Araştırma
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durum, bilim adamlarını “cinsel suça 
yönelen çocuk1” lar ve suça yönelme 
nedenleriyle ilgili olarak yeni arayışlara 
itmiştir. Araştırmalar, çocukların cinsel 
suça yönelmelerinde çeşitli faktörlerin 
önemini vurgulamaktadır. Bunlar çocu-
ğun bireysel özellikleri, aile ilişkileri, ar-
kadaşlık ilişkileri, okul yaşamı vb. gibi 
faktörleri içermektedir. 

CSYÇ’lerin toplumla bütünleşmelerine 
yönelik yapılan çalışmalarda yukarıda 
ifade edilen ve cinsel suça yönelmede 
etkili olan çocuklara ve çevresine ilişkin 
faktörler üzerinde durulduğu görülmek-
tedir. Grup çalışmaları ise, bu çocukla-
ra müdahalede önemli bir yer tutmakta-
dır. Bu çalışmanın konusunu, grup ça-
lışmasının cinsel suçtan hükümlü ço-
cukların suça yönelmelerinde etkili ol-
duğu düşünülen sosyal ilişki, empatik 
beceri ve benlik saygısı düzeylerine et-
kisini belirlemek oluşturmaktadır. 

Cinsel Suça Yönelen Çocuklarda 
Benlik Saygısı, Empatik Beceri, 
Sosyal İlişki 

Cinsel suçla ilgili literatür, benlik say-
gısı, empatik beceri ve sosyal ilişkile-
rin cinsel suça yönelmede önemini vur-
gulamaktadır. CSYÇ’lerin benlik kavra-
mıyla ilgili literatür ise, bu çocuklarda-
ki düşük olumsuz benlik kavramını vur-
gulamaktadır (Ryan ve Diğerleri, 1987; 
Fabiano, 1991; akt. : Goodman, 1997: 
52). Cinsel suçlu gençlerle2 ilgili araş-

1 Cinsel suça yönelen çocuk, bundan böyle CSYÇ 
olarak kısaltılacaktır.

2 Avrupa ve ABD’de 13-18 yaş aralığını kapsa-
yan kişiler için “juvenile” ve  bu yaş grubun-
daki suça yönelen kişiler için “genç suçluluğu” 
kavramı kullanılmaktadır. Bu makaledeki ço-
cuk kavramı da 13-18 yaş aralığını içermekte, 
ancak ülkemizde kullanılan kavram olarak ço-
cuk suçluluğu tercih edilmektedir.

tırmalar bu çocuklardaki zayıf empatik 
ve sosyal becerilere işaret etmektedir 
(Kemp, 1998: 201-202; Becker ve Hun-
ter, 1997; Lurigio, Marylouise ve Smith, 
1995: 74; Goodman, 1997: 52; Kaner, 
1991). Çok sayıda araştırma cinsel suç 
işlemiş gençlerin sosyal becerilerinde 
yetersizlik olduğunu, yalnız kalma ve 
sosyal olarak izole edilme eğilimleri ol-
duğunu vurgulamaktadır (Gal ve Hoge, 
1999: 7). Yetersiz sosyal beceriler, za-
yıf akran ilişkileri ve sosyal izolasyon, 
bu gençlerde belirlenen güçlüklerdir 
(Fehrenbach ve Diğerleri, 1986; Katz, 
1990; akt: Righthand ve Welch, 2001: 
7; Graves, Openshaw ve Adams, 1992: 
140; Gal ve Hoge, 1999: 8; Goodman, 
1997: 52). 

Masson ve Erooga (1999: 5), sosyal 
yetersizliğin çoğunlukla düşük ben-
lik saygısı ve duygusal yalnızlıkla so-
nuçlandığını vurgulamaktadır.  Mars-
hall (1989), geçmişteki duygusal bağlı-
lık problemlerinin daha sonraki yaşam-
da yakın ilişkiler kurma konusunda so-
run yarattığını ve düşük benlik saygı-
sı ve duygusal yalnızlığa katkı verdiği-
ni ifade etmiştir (akt. : Masson ve Eroo-
ga, 1999: 5). Empatiye ilişkin çalışma-
lar, sosyal becerileri yüksek olan kişile-
rin empatik becerilerindeki yüksekliği-
ne işaret etmektedir. Bazı araştırmalar, 
empatinin toplumsallaşma, sosyal du-
yarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişki-
sine değinmektedir (Brems, 1988; akt. 
: Dökmen, 1996: 150). Dökmen (1993: 
124), empatik anlayışın insanları birbi-
rine yaklaştırdığını ve iletişimi kolay-
laştırıcı özelliği olduğunu ifade etmiştir. 
Harrower (1993: 240), sosyal beceriler-
deki gelişmelerin bireyin kendini algıla-
ma ve benlik saygısında değişmelere 
neden olacağını belirtmiştir.
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Müdahale Programlarında Grup 
Çalışmalarının Yeri

Cellini (1995;akt. : Righthand ve Welch 
2001: 38), çocuklara yönelik müdahale-
lerin öncelikli amacını, onların cinsel is-
tismar davranışları üzerinde kontrol ka-
zanmalarına ve çevreleriyle iletişimleri-
ni artırmalarına yardımcı olmak olarak 
tanımlamaktadır. Benzer olarak Becker 
ve Hunter (1997: 190), tretmanın temel 
amaçlarının daha fazla kurban olmayı 
önleme, psikoseksüel sorunların gelişi-
mini durdurma ve arkadaşlarıyla uyum-
lu ilişkiler geliştirmeleri için çocuklara 
yardımcı olmayı içerdiğini vurgulamış-
lardır. Tretman planlarının bireyselleş-
tirilmesi gerekliliği üzerinde durmuşlar-
dır. Çoğu programların psiko-eğitimsel, 
bilişsel-davranışsal, aile terapisi, tekra-
rı önleme (relapse prevention) gibi mü-
dahalelerin bir kısmını ya da tümünü 
içerdiğini ifade etmişlerdir. Bazı prog-
ramların ise ek olarak, psikofarmakolo-
jik tretmanları kullandığı görülmektedir. 

Cinsel suç işlemiş çocuklara yönelik 
tretmanların içeriği, genellikle cinsel 
eğitim, bilişsel bozuklukların düzeltil-
mesi (bilişsel yeniden yapılanma), em-
pati eğitimi, istismara ilişkin sahip olu-
nan değerlerin arıtılması, öfke yöneti-
mi, dürtü kontrolünü artırmaya yöne-
lik ve doğru yargılamayı kolaylaştıran 
stratejiler, sosyal beceri eğitimi, sapan 
uyarılmanın azaltılması, tekrarı önleme 
gibi yaklaşımlardan oluşmaktadır (Bec-
ker ve Hunter, 1997; Hunter ve Figuere-
do, 1999; National Adolescent Perpet-
rator Network, 1993; akt. : Righthand 
ve Welch, 2001: 39). Suçların tartışıl-
ması, bilişsel bozukluklar (cognitive dis-
tortions) ın değiştirilmesi, örtük duyarlı-
lık (covert sensitization), atılganlık (as-
sertive) ve öfke kontrolü, cinsel eğitim 
ve suç tekrarını önleme gibi bileşenleri 

içeren bilişsel davranışsal grup tretma-
nı (Becker ve Kaplan, 1993; Sermabei-
kian ve Martinez, 1994; akt. : Swenson 
ve Diğerleri, 1998: 330-331) CSYÇle-
rin tretmanı için en yaygın olanlarıdır 
(Camp ve Thyer, 1993; akt. : Swenson 
ve Diğerleri, 1998: 331).

CSYÇ’lerle ilgili literatüre bakıldığın-
da, grup çalışmalarının CSYÇ’lere yö-
nelik hazırlanmış çoğu treman prog-
ramının önemli bir bileşenini oluştur-
duğu görülmektedir. Sermabeikan ve 
Martinez (1994: 971), cinsel suça yö-
nelmiş çocuklara yönelik grup tretma-
nının3, kişinin cinsel davranışı için so-
rumluluk almasını sağlaması, daha iyi 
karar verebilme yeteneğinin geliştiril-
mesi, toplumdaki kuralların kabul edil-
mesine ilişkin görüş geliştirmesi, sos-
yal ilişkilerde gücün ve kontrolün uy-
gun kullanımını öğrenmesi, duyguların 
ve ihtiyaçların ifade edilmesini sağla-
ması, etkileşim ve iletişimi geliştirmesi, 
kurban ile empatiyi artırması konusun-
da yararlarına vurgu yapmıştır. Güney 
(1997; akt. : Cılga ve Diğerleri, 2001: 
166) grubun insan yaşamında önemin-
den bahsederek, iletişim kurma beceri-
lerini artırıcı rolünü vurgulamıştır. Bec-
ker (1990: 367), grup ortamının çocuk-
lara akranlarıyla ilişki kurmak için uy-
gun bir mekân sağladığı ve çatışma çö-
zümlerinin çoğunda fiziksel şiddet kul-
lanan çocukların alternatif sorun çöz-
me araçlarını öğrenebildiklerini ifade 
etmiştir. Harrower (1993: 240), grup ça-
lışmalarının, akran gurubu içinde çocu-
ğun benlik bilgisini artırmada önemli ol-
duğuna ve normal hayattaki sosyal et-

3 Tretman programı, belli bir amaca yönelik özel 
tekniklerin yoğun olarak birlikte kullanıldığı 
bakım, eğitim ve iyileştirme programlarının tü-
müdür (Uluğtekin 1991:10).
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kileşimlerin tartışıldığı bir ortam sağla-
dığına işaret etmiştir. 

Görüldüğü gibi, cinsel suça yönelme-
de birbiriyle iç içe ve birbirini etkileyen 
faktörler olan benlik saygısı, sosyal iliş-
ki ve empatik beceri bireysel özellikler 
arasındadır. CSYÇ’lerin toplumla bü-
tünleşmesinde grup çalışması tretma-
nın önemli bir unsurunu oluşturmak-
tadır. CSYÇ’lerle çalışmada ekibin bir 
üyesini oluşturan sosyal hizmet, farklı 
düzeylerde müdahale araçlarına sahip-
tir. İl (1999: 163), bu müdahalelerden 
biri olarak grup çalışmalarının sosyal 
hizmet uygulamalarında giderek geliş-
tiğini ve grup etkileşiminden yararlanı-
larak bireylerde davranış değişikliği ya-
ratılabileceğini ifade etmiştir. Ülkemiz-
de CSYÇ’lerle grup çalışmasına ilişkin 
araştırma olmadığı4 yapılan araştırma-
ların, daha çok suça itilmiş çocukların 
mahkeme veya kurum dosyalarının ta-
ranmasını içeren çalışmalar olduğu gö-
rülmektedir (Baykara Acar, 2004:3). Ül-
kemizde hükümlü çocuklarla grup ça-
lışmasını içeren iki araştırmada grup 
çalışmasının çocukların benlik algıla-
rı ve empatik becerileri üzerinde olum-
lu etkisi olduğu belirlenmiştir. (Kaner, 
1991; Bogenç, 1998). Bu araştırmanın 
amacı grup çalışmasının CSYÇ’lerin 
benlik saygısı, sosyal ilişki ve empatik 
beceri düzeyleri üzerine etkisini belirle-
mektir. Araştırmada etkileşim grubuna 
katılan çocukların sosyal ilişki, empatik 
beceri ve benlik saygısı ön test - son 
test puanları arasındaki fark, etkileşim 
grubuna katılmayan çocuklara göre ar-
tacağı beklenmiştir.

 
GRUP ÇALIŞMASI

4 Bu çalışmanın yapıldığı süre içinde herhangi 
bir araştırmaya rastlanmamıştır.

Grup Üyeleri, Liderler ve Grup 
Oturumları

Araştırma hükümlü çocukların kaldığı 
bir ıslah kuruluşunda yapılmıştır. Kuru-
luştaki çocuklar, okul ve iş yaşamları-
na devam edebilmektedir. Bu nedenle 
araştırmada grup toplantıları çocukla-
rın kurumda olduğu saatler düşünüle-
rek planlanmış ve gerektiğinde toplantı 
saati ve günlerinde değişikliğe gidilmiş-
tir. Grup toplantıları genellikle her pa-
zar saat 19.30 - 21.30 saatleri arasın-
da yapılmıştır.

Etkileşim grubu olarak yapılan bu ça-
lışmanın, amaç bakımından sosyalleş-
me ve davranış değişiminin hedeflendi-
ği sosyalleştirici grup olduğu söylene-
bilir. Sosyalleştirici/sosyalizasyon grup-
larının amacı, katılımcıların “sosyalleş-
mek” için gerekli olan sosyal becerile-
ri kazanmalarına yardım etmektir. Bu 
gruplarda, grup üyelerinin bazı sosyal 
becerilerinin yeterli olmadığı kabul edil-
mektedir. Sosyalizasyon gruplarında 
üyeler arasında tartışmadan çok, sık-
lıkla değişme aracı olarak deneyimler 
veya etkinlikler kullanılmaktadır (Kirst 
Ashman ve Hull, 1999:95). Grup ça-
lışmasında çocukların kendini ifade et-
mesinde kolaylaştırıcı olması bakımın-
dan psikodramanın bazı tekniklerinden 
(rol değiştirme, eşleme gibi) yararlanıl-
mıştır5. Bu tekniklerin çocukların ken-
dini ifadesini ve farkındalığını kolay-
laştırmasının yanında, gruba katılımını 
ve başkalarının duygu ve düşünceleri-
ni anlayabilmesini artıracağı düşünül-
müştür.

Her grup toplantısı ısınma, oyun ve de-

5 Grup lideri psikodrama eğitimine sahip oldu-
ğundan, oturumlarda psikodrama tekniklerin-
den (eşleme, rol değişimi vb.)  yararlanılmıştır.



Baykara Acar

37

ğerlendirme olmak üzere üç aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Isınma ve oyun aşa-
maları çocukların ilgi ve isteklerini dik-
kate alan hareket ve oyunları içermiştir. 
Toplantı sonunda yapılan değerlendir-
me aşaması, o toplantıda ne yapıldığı-
nı ve birey olarak grup üyelerinin o top-
lantıda ne öğrendiklerini içermektedir. 
Grup çalışmasının başlangıç aşaması-
nı oluşturan ilk toplantılar, grupta kural-
ların oluşturulduğu, daha çok üyelerin 
uygulamayı anlamaya çalıştığı ve ama-
cını sorguladığı bir aşamayı içermiştir.  
Böyle bir çalışmayla yaşamlarında ilk 
defa karşılaşan üyelerin ilk toplantılar-
da araştırmacıya ve çalışmaya güven 
duymakta zorlandığı düşünülmektedir. 
Altıncı toplantıdan sonra grubun geliş-
me safhasının başladığı ve grup üye-
lerinin grubun amacı çerçevesinde et-
kili çalışmaya başladığı düşünülmek-
tedir. Daha sonraki toplantılar, grupta 
üyelerin bizlik duygusunun güçlendi-
ği, birlikte çalışmak konusunda birbirle-
rini destekledikleri ve güven duygusu-
nun yerleştiği toplantılar olmuştur. Bu 
toplantılarda üyelerin günlük yaşamla-
rında karşılaştıkları sorunlar, sahip ol-
dukları özelliklerin bu sorunlardaki et-
kileri, sosyal ilişkileri ve gelecek ya-
şamları üzerinde durulmuştur. Toplan-
tılarda her üyenin birbirinin duygu, dü-
şünce ve sorunlarına duyarlılık göster-
diği gözlenmiştir. Toplantılarda üyelerin 
“özel yaşamları” ve “suç davranışları”nı 
gündeme getirmeleri grup yöneticisinin 
kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 

Etik Sorunlar

Bu araştırma, Türkiye’de belli bir suç 
grubuna yönelik uygulamalı çalışma-

yı içeren ilk çalışmadır6.  Araştırmanın 
yapılmasında bazı etik sorunlar yaşan-
mıştır. Türkiye’de çocuklara yönelik ıs-
lah kurumlarında (Araştırmanın yapıl-
dığı sürede olmadığı ifade edilmeli-
dir)  suç türüne göre özel bir sınıflama 
ve tretman programı bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla ıslah kuruluşlarında ço-
cukların, birbirlerinin suçlarını bilmele-
ri istenmemektedir. Suç türünün ortaya 
çıkması çocukların kuruluşta damga-
lanmasına ve zarar görmesine neden 
olabilmektedir. Cinsel suçtan hükümlü 
çocukların grup çalışmasına doğrudan 
alınması durumunda kuruluşta suçla-
rının öğrenilmesi riski olduğundan, bir 
başka grupla daha grup çalışması ya-
pılmıştır. Çocuklara araştırmacının, za-
man sınırlığı nedeniyle iki grup çalış-
ması yapabildiği belirtilmiştir. Böyle bir 
durum, etik bir sorun olduğu kadar, otu-
rumlarda yapılan tartışma ve oyunla-
rın niteliğini belirlediği gibi, gruptaki ey-
lemlerin derinliğine “suç odağında” tar-
tışılmasını engellemiştir. İlerleyen otu-
rumlarda,  çocuklarla “güven ilişkisinin” 
kurulmuş olmasına karşın, kendilerine 
araştırmada sadece “cinsel suçtan hü-
kümlü” çocuklarla çalışıldığının söyle-
nememesine ilişkin yaşanan etik soru-
nun varlığı rahatsız edicidir. 

YÖNTEM

Deneysel desende yapılan araştırma-
da, 16–20 yaşları arasında grup çalış-
masına katılmaya gönüllü olan 24 ço-
cuk, 12 deney ve 12 kontrol grubuna ol-
mak üzere tesadüfî olarak atanmışlar-
dır. Deney grubunda yaş ortalaması 17. 
36 iken, kontrol grubunda yaş ortala-
ması 17. 75’dir. Eğitim durumlarına ba-

6 Bu konuda başka bir araştırmaya rastlanmamış-
tır.
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kıldığında iki grup arasında yine ben-
zer bir dağılım görülmektedir. Çocuk-
ların hemen hepsinin eğitimleri yarıda 
kalmıştır ve ilköğretimden sonraki eği-
timlerini kuruluşta devam ettirmektedir. 
Grup üyeleri, alt sosyo ekonomik dü-
zeyde ve kırsal bölgelerde ikamet eden 
ailelerin çocuklarıdır. Grup oturumları 
bir grup yöneticisi  (kadın) ve bir grup 
yardımcısı (erkek) tarafından yürütül-
müştür. 

Deney grubunun yedinci toplantısında 
bir çocuk kendi isteğiyle gruptan ayrıl-
mıştır.  Araştırmada grup yöneticisi ve 

grup yardımcısı grup çalışması başla-
madan önce ön test uygulaması yap-
mıştır. Ölçekler, deney ve kontrol grup-
larına ayrı ayrı uygulanmıştır. Uygula-
malar gruplar için iki ayrı güne bölü-
nerek yapılmıştır. Çocuklara iki test bir 
gün, diğer bir test ise bir başka gün ve-
rilmiştir. Ön testten sonra 12 hafta sü-
reyle deney grubu ile grup çalışması 
yapılırken, kontrol grubuna herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. Grup çalışmasın-
dan üç hafta sonra çocuklara son test-
ler verilmiştir. Araştırma gruplarına uy-
gulanan işlem Tablo 1’de verilmiştir:

Tablo 1. Araştırma Gruplarına Uygulanan Deneysel İşlem

Gruplar Ön test İşlem Son test

Deney 

Grubu

Coopersmih Benlik 

saygısı Envanteri 1 

Uygulaması

Sosyal İlişki Alt Ölçeği 2 

Uygulaması

Empatik Beceri Ölçeği 3 

Uygulaması

12 Hafta 

Süreyle 

Etkileşim 

Grubu 

Uygulaması

Coopersmih Benlik saygısı 

Envanteri Uygulaması

Sosyal İlişki Alt Ölçeği 

Uygulaması

Empatik Beceri Ölçeği 

Uygulaması

Kontrol 

Grubu

Coopersmih Benlik 

saygısı Envanteri 

Uygulaması

Sosyal İlişki Alt Ölçeği 

Uygulaması

Empatik Beceri Ölçeği 

Uygulaması

İşlem Yok

Coopersmih Benlik saygısı 

Envanteri Uygulaması

Sosyal İlişki Alt Ölçeği 

Uygulaması

Empatik Beceri Ölçeği 

Uygulaması
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Araştırmada deney ve kontrol grubu, 
ön ve son ölçümler bakımından karşı-
laştırılmıştır. Deney ve kontrol grubu-
nun ölçeklerden aldıkları puanların or-
talamaları arasındaki farkın anlamlı-
lık düzeyini belirlemek amacıyla t tes-
ti kullanılmıştır. Gruplardaki denek sa-
yısının azlığı nedeniyle non-parametrik 
test olarak Mann–Whitney U testi ve 
Wilcoxon t testi kullanılmıştır. Araştır-
mada istatistiksel anlamlılık düzeyi p= 
0. 05 olarak kabul edilmiştir. Veri ana-
lizlerinde SPSS for Windows 11. 05 pa-
ket programı kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada CSYÇ’lerin benlik say-
gı düzeylerini belirlemek için Coopers-
mith Benlik saygısı Envanteri; empatik 
becerilerini belirlemek için Empatik Be-
ceri Ölçeği ve sosyal ilişki düzeylerini 
belirlemek için Sosyal İlişki Alt Ölçeği 
kullanılmıştır.

Stanley Coopersmith tarafından geliş-
tirilen, Coopersmith Benlik Saygısı En-
vanteri, benliğe yönelik sosyal, akade-
mik, aile ve kişisel deneyimler alanla-
rındaki tutumları değerlendirmek için 
hazırlanmıştır. Bu araştırmada ölçe-
ğin 16 ve daha yukarı yaştaki bireyler 
için hazırlanmış 25 maddeden oluşan 
“Yetişkin Formu” kullanılmıştır. Toplam 
maksimum benlik puanı 100’dür. Ölçe-
ğin Türkiye’de güvenirlik çalışması Tu-
ran tarafından 30 kanserli hasta ile ger-
çekleştirilmiştir. Hastalara 15 gün aray-
la uygulanan ölçekte, test ve tekrar test 
sonucunda r= .65 olarak anlamlı bulun-
muştur (Turan ve Tufan 1987; akt. : Tu-
fan ve Yıldız 1993: 38). Geçerlik ve gü-
venirlik çalışmaları Tufan tarafından 
da yapılmıştır. Hacettepe Üniversite-
si Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 

56 öğrenciye 15 gün ara ile iki kez uy-
gulanmıştır. İki uygulama arasında r= 
.76 bulunmuştur. Ayrıca aynı envan-
ter Tufan tarafından Hacettepe Üniver-
sitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan 
200 öğrenciye Rosenberg Benlik Say-
gısı Ölçeği ile verilerek bu iki ölçme 
aracı arasındaki korelasyona bakılmış-
tır. Rosenberg’in 10 madde üzerinden 
yapılan değerlendirmesine göre r= .62, 
Rosenberg’in Guttman Ölçeğine göre 
yapılan değerlendirmesine göre r= .61 
olarak değerler istatistiksel açıdan an-
lamlı bulunmuştur (Turan ve Tufan, 
1987; akt. Tufan ve Yıldız, 1993: 38). 

Cinsel suçtan hükümlü çocukların em-
patik becerilerini ölçmek için Dökmen 
(1988) tarafından geliştirilen Empa-
tik Beceri Ölçeği B formu kullanılmış-
tır. Formda, her sorunun altında, bu so-
runu ifade eden bir kişiye verilebile-
cek 12 empatik tepkiden formu doldu-
ran kişi için en uygun görünen dördünü 
işaretlemeleri beklenmektedir. 12 tep-
kiden biri, tesadüfî yanıtları saptamak 
amacıyla konulmuş olan, sorunla ilgi-
si olmayan bir tepkidir. Dökmen (1993: 
342), ölçeğin, kişilerin zihinde oluşan 
empatik anlayışı ölçmekten çok, sözel 
olarak ifade edilen empatik tepkinin ni-
teliğini ölçtüğünü ifade etmiştir. B For-
munun cevap anahtarı oluşturulurken, 
ölçekte bulunan EBÖ’den alınan yük-
sek puanlar, empatik becerinin yük-
sek olduğunu, düşük puanlar ise dü-
şük olduğunu göstermektedir (Dök-
men, 1993: 341). Ölçekten alınan en 
yüksek puan (6 durum için dört en yük-
sek puanlı seçenek işaretlendiği taktir-
de) 222’dir. Güvenirlik çalışmasında öl-
çek 80 kişilik bir gruba üç hafta aray-
la iki defa uygulanmıştır. Uygulamalar-
dan elde edilen ölçümler arasında r= 
.91 bir ilişki belirlenmiştir. Ölçeğin ge-
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çerlik çalışmasında ölçek klinik psiko-
lojide ve psikolojik danışmada en az 
yüksek lisans derecesi olan 14 kişilik 
bir gruba ve psikoloji dışında bir alan-
da yüksek öğrenim almış 14 kişilik baş-
ka bir gruba uygulanmıştır. Sonuçta, bi-
rinci grubun tüm üyelerinin 7. ila 10. Ba-
samaklar arasında empatik tercihte bu-
lundukları, ikinci grubun empatik tercih-
lerinin ise 2. ila 8. Basamaklar arasın-
da bulunduğu belirlenmiştir. İki grubun 
empatik beceri puanları arasında an-
lamlı bir farklılık bulunmuştur (t=6. 77, 
sd=26, p<. 001) (Dökmen, 1988: 176). 

Araştırmada cinsel suçtan hükümlü ço-
cukların sosyal ilişki düzeylerini belir-
lemek için Özgüven (1992: 8-11) tara-
fından hazırlanan Hacettepe Kişilik En-
vanteri7 HKE Takım A’nın sosyal uyum 
alt ölçeklerinden 20 maddelik  “Hacet-
tepe Kişilik Envanteri Sosyal İlişkiler Alt 
Ölçeği” kullanılmıştır. Envantere ilişkin 
puanların yorumlanmasında yüzdelik 
normlar geliştirilmiştir. Buna göre, yüz-
delik puanların kritik ve önemli değer-
leri verilmiştir. Buna göre % 25’lik dilim 
kritik bölgeyi oluşturmaktadır. Envan-
terden alınan puanların azalması uyum 
puanlarının düştüğü anlamına gelmek-
tedir. % 25’in karşılığı olan puan (7) 
“uyumsuzluk” ucuna ilişkin kritik bölge-
nin üst sınırını göstermektedir. Bu puan 
ve bundan daha düşük puan alanlar-
la ilgili, o alt ölçeğin işaret ettiği nite-
likler bakımından bazı uyum sorunları 
olabileceği ihtimali gündeme gelmekte-
dir. Hacettepe Kişilik Envanterinin “en-
vanterin tekrarı” yönetimi ile elde edi-
len güvenirlikleri oldukça yüksektir. Alt 
ölçeklerin güvenirlikleri de bağımsız bi-
rer ölçek olarak kullanılabilecek düzey-

7 Hacettepe Kişilik Envanteri bundan böyle HKE 
olarak kısaltılacaktır.

de yüksek bulunmuştur. Kişisel uyum 
alt ölçeklerinin ortalaması .85, sosyal 
uyum alt ölçeklerinin ortalaması yakla-
şık .80 olarak belirlenmiştir. Alt ölçek-
lere ilişkin ara korelâsyonları itibarıyla 
her puanın ölçeğe özgü nitelikleri ko-
ruyacak biçimde düşük, toplam pua-
na katkı verecek ölçüde yüksek olduğu 
görülmüştür. Yani bir ölçme aracı ola-
rak HKE homojen bir yapı göstermek-
tedir. Bu durum toplam ve alt ölçekle-
rin bağımsız birer ölçek olarak da kul-
lanılabileceği anlamına gelmektedir 
(Özgüven, 1992: 29). Ölçeğin güvenir-
lik çalışmasında 62 lise öğrencisine 15 
gün arayla iki kez uygulanması sonu-
cunda elde edilen puanlardan Pearson 
Momentler Çarpımı Korelasyonu ile he-
saplanan değişmezlik katsayıları kişi-
sel uyum için .93 ve sosyal uyum için 
.82 ve genel uyum için .92 olarak bu-
lunmuştur. Geçerlilik çalışmasında öl-
çek Sürekli Kaygı Envanteri ile 96 kişi-
lik öğrenciye uygulanmış ve aralarında-
ki korelasyonlara bakılmıştır. Kaygı öl-
çüt olarak alındığında kişisel uyum ile 
korelasyonu   - .58, sosyal uyum ile ko-
relasyonu - .47, genel uyum ile korelas-
yonu ise - .56 bulunmuştur (Öner, 1997: 
394). 

BULGULAR
Benlik Saygısı

Araştırmanın bir nolu denencesi, “etki-
leşim grubuna katılan çocukların benlik 
saygısı ön test son test puanları arasın-
daki fark, etkileşim grubuna katılmayan 
çocuklara göre artacaktır” şeklinde dü-
zenlenmiştir. Denencenin sınanmasına 
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’ye bakıldığında deney grubu-
nun benlik saygısı ön test puan ortala-
masının kontrol grubuna göre oldukça 
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düşük olduğu görülmektedir. Buna kar-
şın, etkileşim grubu sonunda yapılan 
ölçümler, deney grubunda benlik saygı-
sı puanlarında artışı gösterirken, kont-
rol grubunda yaklaşık beş puanlık bir 
düşüşe dikkati çekmektedir. Grup ça-
lışması sonunda benlik saygısı puanla-
rı açısından her iki grubun kendi içinde-
ki ön ve son test ölçümleri arasında an-
lamlı bir fark bulunamamıştır. 

Deney ve kontrol grubunun etkileşim 
grubu öncesi CSBE ön test puan orta-
lamaları arasındaki farkın da istatistik-
sel olarak anlamlı olmadığı görülmek-
tedir. Kontrol grubunun ön test puan or-
talamalarının deney grubundan yüksek 
olmasına karşın bu farklılık istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmamıştır. Etkile-
şim grubu sonunda her iki gruptaki ço-
cukların ön ve son test puan ortalama-
larına bakıldığında, gruplar arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olma-
dığı görülmektedir. Ancak anlamlı ol-
mamakla birlikte deney grubundaki ço-
cukların son test puan ortalamalarında 
artış olduğu belirlenmiştir.

Empatik Beceri

Araştırmanın iki nolu denencesi, “etki-
leşim grubuna katılan çocukların em-
patik beceri ön test son test puanları 
arasındaki fark, etkileşim grubuna katıl-
mayan çocuklara göre artacaktır” şek-
linde düzenlenmiştir. Denencenin sı-
nanmasına ilişkin bulgular Tablo 3’de 
verilmiştir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi deney grubu-
nun empatik beceri ön test puan orta-
laması kontrol grubuna göre daha yük-
sektir. Etkileşim grubu sonunda yapı-
lan ölçümler, her iki grubun puanların-
da da yükselme olduğunu göstermek-
le beraber kontrol grubunun puanların-
da daha büyük bir artış söz konusudur. 
Empatik becerilere ilişkin her iki grubun 
kendi içindeki ön ve son test ölçümle-
ri arasında fark anlamlı bulunmamıştır. 
Deney ve kontrol gruplarının grup uy-
gulaması öncesi EBÖ ön test puan or-
talamaları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı değildir.  Deney grubu-
nun ön test puan ortalamalarının kont-
rol grubundan yüksek olmasına karşın 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi ve Uygulama Sonrası 
Coopersmith Benlik Saygısı Envanterinden Aldığı Puan Ortalamaları

GRUP

CBSE 
Öntest

X                SS

CBSE
Son Test

X               SS

CBSE 
Test Sonucu** n

Deney 59,64       17,30 65,46       20,96 -1,02* 11

Kontrol 70,33       14,41 66,33       13,90 ,90* 12

Test Sonucu*** -1, 361* -, 279*

*p> 0.05  **Wilcoxon Test             ***Mann Whitney U Test
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bu farklılık istatistiksel açıdan anlam-
lı bulunmamıştır. Etkileşim grubu uy-
gulaması sonunda her iki gruptaki ço-
cukların ön ve son test puan ortalama-
larına bakıldığında, gruplar arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olma-
dığı görülmektedir.  Ancak anlamlı ol-
mamakla birlikte her iki grubun son test 
puan ortalamalarında artış olduğu gö-
rülmektedir.  Bu sonuçlara göre araş-
tırmanın denencesinin desteklenmedi-
ği söylenebilir.

Sosyal İlişki 

Araştırmanın üç nolu denencesi, “etki-
leşim grubuna katılan çocukların sos-
yal ilişki ön test son test puanları ara-
sındaki fark, etkileşim grubuna katılma-
yan çocuklara göre artacaktır” şeklin-
de düzenlenmiştir. Denencenin sınan-
masına ilişkin bulgular Tablo 4’te veril-
miştir. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, deney ve 
kontrol grubunun grup uygulaması ön-

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi ve Uygulama 
Sonrası Empatik Beceri Ölçeğinden Aldığı Puan Ortalamaları

GRUP

EBÖ
 Ön Test

X                  SS

EBÖ 
Son Test

X            SS

EBÖ
Test Sonucu** n

Deney 129, 46       13,29 132,64     13,36 -, 918* 11

Kontrol 121,17        11,97 130,59     18,61 -1, 687* 12

Test Sonucu*** -1, 355* -, 647*

*p> 0.05 **Wilcoxon Test     ***Mann Whitney U Test

Tablo 4.  Deney ve Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi ve Uygulama Son-
rası Sosyal İlişkiler Alt Ölçeğinden Aldığı Puan Ortalamaları

GRUP

SİAÖ
Ön Test

X                 SS

SİAÖ
Son Test

X                SS

SİAÖ
Test Sonucu*** n

Deney 9, 55         4, 64 13             4, 57 -2, 814** 11

Kontrol 10, 91       5, 36 12            4, 50 -1, 205* 12

Test Sonucu**** -, 772* -, 867*

*p> 0.05 **p<0.05 ***Wilcoxon Test      ****Mann Whitney U Test
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cesi EBÖ ön test  puan ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı değildir.  Kontrol grubunun ön test 
puan ortalamalarının deney grubundan 
yüksek olmasına karşın bu farklılık is-
tatistiksel açıdan anlamlı bulunmamış-
tır. Etkileşim grubu uygulaması sonun-
da her iki gruptaki çocukların ön ve son 
test puan ortalamalarına bakıldığında 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmada deney grubunun kendi 
içindeki ön test ve son test sosyal iliş-
ki puanlarının ortalamaları arasında-
ki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmuştur. Buna göre araştırmanın de-
nencesinin desteklendiği söylenebilir. 
Yani grupla sosyal hizmet uygulaması 
müdahalesinin deney grubundaki ço-
cukların sosyal ilişkilerini artırmada et-
kili olduğu düşünülmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada grup çalışmasının 
CSYÇ’lerin benlik saygısı, empatik be-
ceri ve sosyal ilişki düzeylerine etkisi 
belirlenmek istenmiştir. Deney grubun-
daki çocukların benlik saygısı, empa-
tik beceri ve sosyal ilişki düzeylerinin, 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak ar-
tacağı beklenmiştir. Araştırma sonu-
cunda grup çalışması deneyimi yaşa-
mış CSYÇ’lerin sosyal ilişki düzeyle-
rinin anlamlı düzeyde artış gösterdiği, 
benlik saygısı ve empatik becerilerinin 
ise istatistiksel açıdan anlamlı olmasa 
da arttığı belirlenmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı sürede kuruluş-
ta grup çalışmalarının yanı sıra çocuk-
ları rehabilite edici başka çalışmaların 
(terapiler, grup çalışmaları vb.) yapıl-
mıyor oluşu beklenen sonuçlara ulaşıl-
mamasında önemli bir faktör olarak dü-

şünülmektedir.  Bir başka deyişle, ça-
lışmanın yapıldığı süre içinde kuruluş-
ta çocukların sorunlarına yönelik spe-
sifik tretman programlarının olmayışı-
nın, haftada sadece birkaç saat olan 
bu çalışmanın etkisini azalttığı söyle-
nebilir. Çocuklar, hem kuruluşta hem 
de yaşamlarında ilk defa böyle bir ça-
lışma ile karşılaşmışlarıdır. Örneğin, 
grup içinde saygı, eşitlik, empati gibi 
kavramları düşünen, tartışan ve dene-
yim eden üyeler grup sonrasında fark-
lı davranışlarla (kuruluştaki diğer ço-
cuklar ve çalışanlar) karşılaşabilmek-
tedir.  Erkek kültürünün egemen oldu-
ğu  (Sampson, 1994) ıslah kurumların-
da çocukların, grup çalışması dışındaki 
yaşamlarında, farklı hatta tam tersi dü-
şünce ve davranışlarla karşılaşma ihti-
mali yüksektir. Bu durum, davranışları-
nı fark etmeye hatta değiştirmeye çalı-
şan bir çocuk için motivasyon düşürü-
cü olabilecektir. 

Üyelerle yapılan görüşmelerde, alınan 
geribildirimler tamamıyla olumludur. Bir 
üyenin, tekrar grup çalışması yapılacak 
olsa katılmayı düşünüp düşünmediğine 
ilişkin verdiği cevap düşündürücüdür:

“Hayır düşünmem. Çünkü ben yarar-
landım ve hakkımı kullandım. Başka bir 
arkadaşım bundan faydalansın. Yoksa 
çok  isterdim (12. Toplantı).”

Bu olumsuzluklara karşın, Türkiye’de 
son zamanlarda cinsel suç türüne özel 
tretman biçimlerinin ve kapalı kurum-
larda psiko sosyal hizmetlerin gelişti-
rilmeye başlandığı görülmektedir. Her 
ne kadar araştırmada istatistiksel ola-
rak beklenen sonuçlara ulaşılamamış 
olsa da grup çalışmasının, çocukların 
akranları arasında öğrenmesi, davra-
nışlarına ilişkin farkındalık geliştirme-
si, değişmesi açısından çok yararlı bir 
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ortam olduğu düşünülmektedir. Grup 
üyelerinin bazı ifadeleri bu durumu 
destekler niteliktedir:

“En kısacası millet birbirine lakap takı-
yordu veya lakapla çağırıyordu. Şim-
di saygı gösteriyor. En güzeli o işte ho-
cam ( 12. Toplantı). ”

“Grupta kendimi tanıdım. Benliğimi kav-
radım. Kendime hükmetmeyi öğrendim 
paylaşmayı gerektiğinde ağlamayı ge-
rektiğinde ise gülmeyi …(12. Toplantı). ”

“Herkese önyargılı davranmayacağımı-
zı öğrendik. Yani düşmanımız da olsa 
illa ki iyi bir yanı vardır hocam. İlla kötü 
olacak diye bişey yok………. Sonra ar-
kadaşlarımızla yani birbirimizin dertle-
rimizi paylaşıyoruz…(12. İkinci Toplan-
tı). ”

“En azından. Hocam yanlış anlama-
yın da yani ben böyle sizle konuşma-
dan önce. . . Sakın yanlış anlamayın da 
yani normal bir hayatta. Böyle bir ba-
yanla konuşsam kızarırım yani bayan-
la konuşsam utanırdım artık böyle ol-
muyor buna alıştık. Bunu aştık hocam 
(12.  Toplantı). ”

Grup çalışmaları cinsel suçlu çocukla-
rın tretmanında çok önemli bir yer tut-
maktadır. Türkiye’de çocuklara ilişkin 
ıslah kuruluşlarında çocuğun suça yö-
nelme nedenleri üzerinde durma ve bu 
anlamda her çocuğun gereksinmeleri 
doğrultusunda tretman çalışmaları ya-
pılması önemlidir. Son zamanlarda bu 
anlamda çalışmaların yürütülüyor ol-
ması olumlu bir adım olarak düşünü-
lebilir. Ancak spesifik bir grup olan ve 
diğer suç türlerinden farklılık gösteren 
cinsel suç açısından düşünüldüğünde, 
bu çocukların toplumla bütünleşmeleri-
ne ilişkin özgün programların ivedilikle 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ge-

reklidir. Aksi halde kuruluşa kapatıldı-
ğını ve davranışının bedelini ödediği-
ni düşünen fakat bu davranışın teme-
lindeki gereksinmeler ve sorunlarla il-
gilenilmeyen çocuklar, şiddet davranışı 
ve cinsel suç açısından toplumda tek-
rar risk oluşturabilecektir.
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(Footnotes)
1 Coopersmih Benlik saygısı Envanteri bun-

dan böyle CBSE olarak kısaltılmıştır.
2  Empatik Beceri Ölçeği bundan böyle EBÖ 

olarak kısaltılmıştır.

3  Hacettepe Kişilik Envanterinin Sosyal 
İlişki Alt Ölçeği bundan böyle SİAÖ ola-
rak kısaltılmıştır.


