
 1 

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve PSİKO-SOSYAL RİSK 

FAKTÖRLERİ: “OTOMATİK PORTAKAL” ÜZERİNE NİTEL 

BİR ANALİZ 
 

ÖZET 

Araştırmada, Çocuk Suçluluğu ve Yeniden Eğitimi dersi için A. Burgess’ın suçlu 

bir ergenin başından geçen olayların anlatıldığı “Otomatik Portakal” isimli 

kitabını okuyan öğrencilerin, roman bağlamında suçluluğun oluşumu ve 

sağaltımına ilişkin görüşleri nitel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan 17 deneğe açık uçlu ve yarı yapılandırılmış 9 soru 

yöneltilmiştir. Veriler, görüşme ve doküman inceleme yöntemleriyle toplanmıştır. 

Yapılan içerik analizi sonucunda,  suçluluğa neden olan faktörler arasında; 

olumsuz ebeveyn-ergen ilişkisi, ilgisiz ebeveyn tutumu, okul başarısızlığı ve 

okula devamsızlık, olumsuz arkadaş çevresi, toplumsal ve kültürel bozulmaların 

suçluluğa ilişkin risk faktörleri olarak yer almıştır. Denekler, romandaki tedavi 

sürecinin başarısız olduğunu, kitapta kullanılan dilden, argo ve küfürlü 

konuşmalardan rahatsız olduklarını, şiddetin çok çarpıcı biçimde sunulduğunu ve 

kitabın mutlu bir sonla bitmesini dilediklerini ifade etmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Suçluluk, Çocuk suçluluğu, psiko sosyal risk faktörleri, 

önleyici rehberlik 

 

GİRİŞ 

 

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir kavram olan suçluluk, tek bir faktöre 

dayalı olarak açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Suçluluğun 

tanımına ve nedenlerine ilişkin açıklamaları yapan erken dönem kuramcılarının 

suçluluk kavramının öncelikle evrensel bir olgu olduğunun altını çizdikleri 

görülmektedir. Evrensel ve kültürel özellikler suçluluk kavramına farklı bakışların 

çevrilmesine neden olmuştur.  
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Suçluluk kavramını çok yönlü olarak ele almış olan Krohn (1999)’a göre  suç, 

bireyin kişilik özellikleri ve çevresiyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan öğrenme 

deneyimine bağlı bir süreçtir. Suç, öğrenme sonucunda oluşmaktadır. Yakın grup 

ilişkisi içinde öğrenilmektedir. Suç davranışı etkileşim sonucunda bireyin 

kuralların algılanmasına ilişkin olarak kazanılmaktadır (Yavuzer, 2005). 

  

Krohn (1999); sapan davranışla ilgili olarak sosyal yapının önemini belirtir. Yakın 

çevredeki öğrenme ortamı ve ödüllendirme biçimleri sapan davranışla 

ilişkilendirilen değişkenler olarak ifade edilmektedir. Problem çözme, bilişsel 

çarpıtmalar, gerçek üstü inançlar gibi bilişsel özellikler, sosyal kontrol 

mekanizmalarına ilişkin algılar ve sosyal öğrenme deneyimleri suçlu davranışa 

ilişkin ön kestirim yapma gücünü belirleyen değişkenlerdir. Dolaylı ya da 

doğrudan öğrenme deneyimleri sapan davranışın ortaya çıkmasında etkin bir role 

sahip olmaktadır (Ngai ve Cheung, 2005). Yapılan araştırmalar; saldırganlık söz 

konusu olduğunda ailenin, akranların ve medyanın etkisini ortaya koymaktadır. 

Saldırgan davranışın oluşumunda bilişsel ve duygusal süreçler öğrenmede önemli 

bir role sahip olmaktadırlar  (Tremblay, 2000).  

 

Kuramsal açıklamaların yanı sıra saldırganlık ve suçluluk gibi sapan davranış 

üzerinde çalışan uzmanlar artık sadece tedavi edici sağaltım hizmetlerinin, yani 

yeniden eğitim çalışmalarının değil önleyicilik-erken tanı çalışmalarının ve 

koruyucu hizmetlerin de üzerinde durulması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

A. Burgess’ın “Otomatik Portakal” isimli kitabını okuyan bir grup PDR 3. sınıf 

öğrencisinin, romanın bağlamında çocuk suçluluğunun oluşumu ve sağaltımına 

ilişkin düşünceleri ve değerlendirmeleri nitel veri analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Araştırma grubunun, suçluluğun tanımı, nedenleri, ilişkili olduğu 

faktörler, psiko sosyal risk faktörleri ve suçlu gencin sağaltımı konularına ilişkin 
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kuramsal bilgilerden yola çıkarak suçlu bir ergenin başından geçen olayların 

anlatıldığı roman hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda yöntem olarak nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. 

 

Örneklem 

Örneklem, PDR lisans programında, üçüncü sınıf düzeyinde ve 2008-2009 eğitim-

öğretim yılı Güz yarı yılında Çocuk Suçluluğu ve Yeniden Eğitimi dersini alan, 

derse düzenli devam eden öğrencilerin birbirine benzer özellikler gösterdikleri 

sayıtlısı ile amaçlı örnekleme yönteminden benzeşik (homojen) örneklemeye 

uygun olarak seçilmiştir. Benzeşik (homojen) örneklemede amaç, benzeşik bir 

örneklem oluşturmak yoluyla belirgin bir grubu tanımlamaktır (Yıldırm & 

Şimşek; 2006). 

Sözkonusu dersi alan 64 öğrenciye öncelikle ders için “Otomatik Portakal” isimli 

kitabı okuma görevi verilmiştir. Kitap okunduktan sonra öğrencilere ders içeriğine 

uygun olarak kitap hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla çeşitli sorular yazılı 

olarak yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar yazılı doküman olarak 

incelenmiş ve bunların arasından ayrıntılı ve akıcı bir şekilde cevap veren ve 

soyut genellemelere giden öğrenciler belirlenmiştir. Belirlenen bu öğrencilerle 

yapılan ön görüşme sonrasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve görüşme 

yapmayı kabul eden 17 katılımcı ile örneklem  oluşturulmuştur.  

 

Veri toplama araçları 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda verilerin toplanmasında araştırmacı 

tarafından hazırlanan açık uçlu ve yarı yapılandırılmış sorular kullanılmıştır. 

Sorular dersin içeriğinde  yer alan konularından “psiko sosyal risk faktörleri” 

başlığı altında temellendirilmiş ayrıca romana ilişkin olumlu ve olumsuz 

eleştirilerini alabilmek için yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarına izin 

veren açık uçlu sorular katılımcılara yöneltilmiştir.  
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 Araştırma verilerini elde etmek için görüşme yöntemi kullanılmış ve yaklaşık 40-

45 dakika süren görüşmelerin ses kaydı yapılmıştır. Araştırmada; katılımcılara 9 

soru yöneltilmiştir.  

 

Verilerin analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel araştırma yönteminin içerik analizi 

tekniği kullanılarak incelenmiştir Veri analizi, çocuk suçluluğunda suçluluğa 

ilişkin nedenler ve  olası psiko sosyal risk faktörleri başlığı altında kuramsal 

çerçeveye göre gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların romanın 

kahramanının aile, okul, akran ilişkileri ile romanda yer alan tedavi sürecine 

ilişkin uygulamalar hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir.  Ayrıca deneklerin 

romana ilişkin olumlu ve olumsuz eleştirilerini alabilmek için yaratıcı düşünme 

becerilerini de kullanmalarına izin veren açık uçlu soruların cevapları da tema ve 

kategorik olarak analize tabi tutulmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamında 17 katılımcıyla yapılan görüşme sonucunda 

elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir. Yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar 

aşağıda yer almaktadır. 

 

1.Size göre  romanın kahramanı Alex’i suç işlemeye iten faktörler nelerdir? 

Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar incelendiğinde; suç işlemeye iten 

nedenlerin başında öncelikle kişilik özelliklerinin ve aileye ilişkin faktörlerin 

sıralandığı görülmektedir. Olumsuz çevre koşulları ve toplum yapısındaki 

bozukluklar da suç işlemeye iten diğer faktörler arasında belirtilmiştir. Akran 

ilişkileri de üzerinde önemle durulan bir faktör olarak ifade edilmiştir.Bazı 

cevaplar şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Ö1: Alex’in suçu algılayış şekli suç işlemesinde oldukça önemlidir. Alex 

“suç işlemek özgürlüktür” biçiminde bir ifade kullanmaktadır. Suç işlemekten 

adeta zevk alıyor.... 
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 Ö2:Romanın kahramanı saldırganlık ve cinsellik dürtülerini kontrol 

edemiyor. Başkalarının haklarına duyarsız ve yaptıklarından pişmanlık 

duymuyor... 

Ö3: Aile içi ilişkiler son derece kötü, sevgi yoksunu, ailede otorite yok… 

Ö4: Toplumsal yapı son derece bozuk, yasalar yetersiz, cezalar caydırıcı 

değil, yoksulluk ve ekonomik zorluklar var… 

Ö5: Çeteler yaygın, kendi gibi arkadaşlarıyla bir arada zaman geçiriyor… 

 

2. Romanın kahramanı Alex’in ailesiyle olan  ilişkisinin niteliği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?  

Araştırmaya katılanlar suçlu gencin ailesiyle olan ilişkilerini son derece yetersiz 

ve olumsuz bulduklarını ifade etmişlerdir. Özellikle ebeveynin ilgisiz ve kayıtsız 

tutumu, aile içinde sevgi ve saygıya dayalı ilişkinin olmayışı en sık tekrarlanan 

cevap olmuştur.Aile üyeleri samimiyetsiz ve soğuk olarak değerlendirilmiştir. 

Babanın pasif ve tepkisiz, annenin ise çocuğundan korkan ve onun ne yaptığıyla 

ilgilenmeyen bir anne olduğu ifade edilmiştir. “Romanın kahramanı Alex ailesi ve 

evi için “sokaktan sonra barınılacak yer” şeklinde tanımlama yapmaktadır.Anne- 

babasının kendisinden çekindiğini ve korktuğunu bilmek onun hoşuna 

gitmektedir” ifadesi dikkat çeken bir bulgudur. 

 

3. Romanın kahramanı Alex’in arkadaş ilişkileri hakkında düşünceleriniz nedir? 

Bu soruya verilen cevaplar arasında; Alex’in arkadaşlarının da benzer özelliklere 

sahip olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Çete üyesi olan Alex kendisi 

gibi arkadaşlara sahiptir. Liderlik çete içinde önemsenen bir durumdur. Bu yüzden 

grup içinde bir rekabet söz konusudur. Katılımcılardan birinin ifadesiyle“liderliği 

kaybetmemek ve güçsüz görünmemek için suç işliyorlar” cevabı oldukça önemli 

bir yorumdur. İlişkileri güvene dayalı olmayan çetede, hırsızlık ve uyuşturucu 

kullanımı görülmektedir. Güven, sevgi ve paylaşımın olmadığı arkadaşlık 

ilişkisinde kendilerini kurtarmak için arkadaşlar birbirlerine ihanet 

edebilmektedirler. Araştırmaya katılanlar “Başları sıkıştığında kendilerini 
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kurtarmak her şeyden daha önemli” cevabında da görüldüğü gibi arkadaşlık 

ilişkilerinin son derece olumsuz olduğunu genel görüş olarak belirtmişlerdir. 

 

4. Eğitim-okul durumuyla ilgili düşünceleriniz nedir? 

Eğitim ve okul durumu için kitapta çok fazla bilgi verilmemesine karşın 

araştırmaya katılan denekler, Alex’in okula ilişkin devamsızlık, başarısızlık ve 

okulu sevmemesine ilişkin genel bir kanıya sahip olmuşlardır. Dersleri sıkıcı 

bulduğu, öğretmenlere ilişkin olumsuz görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Okula devamsızlığında ailenin ilgisiz olması neden olarak belirtilmiştir. 

 

5. Romanın kahramanı Alex’e uygulanan özel tedavi sürecinde nasıl bir yöntem 

izlenmiştir?  Sizce tedavinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 

Tüm katılımcılar bu soruya benzer bir cevap vermişlerdir. Klasik koşullanmaya 

dayalı bir tedavinin uygulandığını belirtmişlerdir. Ancak tedavi Alex’in onayı 

dışında gerçekleştirildiği için etik bulunmamıştır. Tedavinin Alex’i 

otomatikleştirdiğini en insani ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirdiğini ve 

onu savunmasız hale soktuğunu ifade etmişlerdir. Seçim hakkı elinden alındığı ve 

tedavi süreci içselleştirilemediği için başarısızlıkla sonuçlandığı tüm katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir. Geçici bir çözüm olarak nitelendirilmiştir. “Rızası 

olmadan yapıldığı için etik değil”, “Özü değişmemiştir, sadece Alex tedaviye 

alınmıştır yakın çevresi ve içinde yaşadığı koşullar dikkate alınmamıştır”, “onu 

intihar girişimine kadar götürüyor, robot ve makine haline getiriyor” şeklinde 

cevapların verildiği görülmektedir. 

 

6. Sizce kitaba neden bu isim verilmiştir? 

En sık verilen cevap, uygulanan tedaviden dolayı Alex’in otomatikleştiği ve kendi 

seçimlerini yapamayacak hale getirildiği için bu ismin verildiğidir. Katılımcıların 

bir kısmı ise kitabın arka kapağındaki açıklamayı okuduklarından bu ismin İngiliz 

dilinde argo bir deyim olduğu ve romanın içeriğiyle örtüştüğü için yazarı 

tarafından uygun bulunarak verildiği ifade edilmiştir. 
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7. Kitabı okumayan bir kişiye bu romandan söz etmeniz gerekse hangi özellikleri 

hakkında öncelikle bilgi verirsiniz? 

Kitap hakkında bir başka kişiye verilecek öncelikli bilgiler arasında, “suçlunun 

bakış açısından suç işlemeyi anlatıyor”, “seçim hakkı elinden alınan bir kişinin 

artık yaşayamayacağı”, “başarısız bir tedavi ile sonuç alınamayacağı”, “aile ve 

arkadaş çevresinin önemi”, “sadece kişiliğin değil çevrenin de ne kadar önemli 

olduğu”, “suçluluğun arkasında yatan nedenlerin araştırılması gerekliliği” üzerine 

bilgi verilebileceği en sık belirtilen cevaplardır. 

 

8. Neden bu ders kapsamında romanın okunması sizden istenmiştir? 

Bu soru için verilen en belirgin cevap “dersteki kuramsal bilgilere ilişkin örnek 

olaya dayalı bir şemanın oluşmasını sağlamış” olmasıdır. Kuramsal bakışı 

örneklediği, anlaşılmasını kolaylaştırdığıdır. Önleme, tedavi ve izlemeye ilişkin 

tüm aşamaları içeren bir roman olduğu belirtilmiştir. “Psikolojik danışmanlar 

olarak neler yapabileceğimizi görmemizi sağlıyor”,“Geniş bir çerçeve 

oluşturulmasına yardımcı olduğu” görüşü de ilave olarak belirtilmiştir. 

 

9. Kitabın yazarı siz olsaydınız kitapta neleri değiştirmek isterdiniz? Siz romana 

nasıl bir SON  yazardınız? 

Bu soru kitaba ilişkin genel bir değerlendirmeyi almak ve yaratıcı düşünme 

becerisine uygun olarak ne tür cevaplar alınabileceğini belirleyebilmek için 

katılımcılara yöneltilmiştir. Cevaplar incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun 

romana “mutlu son” yazmak eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Romanda 

kullanılan küfürlü dil, şiddet içeren anlatımlar okuyucuda rahatsızlık yarattığı için 

değiştirilmek istenen kısımları oluşturmuştur. Ayrıca başarısız bulunan tedavi 

nedeniyle yeni bir sağaltım programı da kitapta değişmesi istenen kısım olmuştur. 

 Ö1: “ başarılı bir tedavi süreci ile topluma yeniden kazandırırdım” 

 Ö2: “Kötülük hissinden arınmış bir birey olurdu” 

 Ö3: “Bir meslek sahibi olur ve eve döner ailesiyle ilişkileri iyileşir” verilen 

cevaplardan bazılarıdır. 

 



 8 

SONUÇ 

A. Burgess’ın suçlu bir ergenin başından geçen olayların anlatıldığı “Otomatik 

Portakal” isimli kitabını okuyan bir grup öğrencinin suçluluğun oluşumu ve 

sağaltımına ilişkin görüşlerinin nitel veri analizi yöntemiyle incelendiği bu 

araştırmada elde edilen sonuçlar suçluluğun oluşumunda kişilik ve yakın çevre 

koşullarının önemli risk faktörleri arasında algılandığını göstermektedir. Aile, 

arkadaş (akran grubu) çevresi, okul, toplumsal koşullar, ekonomik ve kültürel 

çevre özellikleri olası psiko sosyal risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir. 

 

Saldırganlık ve şiddet içeren eylemleri sıklıkla sergileyen ve bu tür eylemleri 

yakın çevresinde gözlemleyen gençlerde suça eğilim ve suç davranışı yüksek 

oranda görülmektedir.Suçlu gençlerin, yakın çevre, aile, akran grubu, ekonomik 

ve kültürel çevre özellikleri açısından ise yetersiz ve elverişsiz şartlara sahip 

oldukları bilinmektedir. Olumsuz ve yetersiz aile içi ilişkiler, hatalı ebeveyn 

tutumları, baskı ve otoriteye dayalı, fizik şiddeti içeren ceza anlayışının yer aldığı 

görülmektedir (Yavuzer, 2003; Baltaş, 2000). Reinke ve Herman (2002)’e göre; 

okulda saldırganca davranışları sergileyen çocuklar, dikkat dağınıklığı, davranım 

bozuklukları, okulu erken dönemde bırakmak gibi sorunları yaşamaktadırlar. 

Suçlu gençlerin büyük bir çoğunluğu düşük düzeyde öğrenime sahiptirler 

(Kızmaz, 2004). 

 

Hatalı ebeveyn tutumları çocuklarda sapan davranışların ortaya çıkmasını 

destekler niteliktedir.  Ebeveyn desteği ve ebeveynin yol göstermesi, yapıcı 

disiplin yöntemlerini kullanmasının ergenin sapan davranışı sergilemesiyle ve 

olumsuz akran ilişkilerine sahip olmasıyla ters yönde ilişkilidir. Araştırmalar, 

olumlu aile ilişkisi ve tutarlı disiplin yöntemlerinin uygulanmasının sapan 

davranışın kestiricisi  olduğunu ve algılanan kontrolün niteliğinin psiko sosyal 

uyumu yordadığını göstermektedir (Kaner, 2001; Kındap, Sayıl, Kumru, 2008). 

 

Özellikle küçük yaşlardan itibaren aile, okul ve yakın çevresinde saldırganca 

tutumlara şahit olan bireylerin ilerleyen yaşamlarında da şiddeti içselleştirdikleri 
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ve bunun uygulayıcısı oldukları bilinmektedir. Kashani, Jones, Bumby ve Thomas 

(1999) çalışmalarında, gençleri şiddet sergilemeye iten nedenleri “psiko-sosyal 

risk faktörleri” başlığı altında toplamışlardır. Bu başlık altında bireysel özellikler, 

aileye ilişkin özellikler, akran ve arkadaş ilişkileri, medya, okul ve toplum-

kültürel özellikler sayılmaktadır. 

 

Günümüzde önleyici rehberlik hizmetleri çalışmaları, hem risk faktörlerini 

azaltmak hem de koruyucu faktörleri arttırmak üzerine yoğunlaşmaktadır (Demir, 

2008). Suçlu bireylerin rehabilitasyonu ve verdikleri zararın telafisi için harcanan 

zaman, enerji ve maliyet, önleyici hizmetlere ayrılan paydan daha fazlaya mal 

olmaktadır. Ayrıca suçlunun cezalandırılması kadar suçtan zarar gören 

mağdurların ve toplumun korunmasının gerekliliği de günümüzde daha büyük 

önem taşımaktadır. Tüm bu nedenlerle suçluluğa yol açan risk faktörlerinin 

belirlenmesi gerekli müdahale programlarının oluşturulması ve önleyicilik 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ön koşul olma özelliğini sürdürmektedir. 
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