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Özet
Eðitim, toplumlarýn geleceðini belirleyen en önem etkendir. Eðitim sistemi gelecek
kuþaklarý toplumun gereksinimlerini dikkate alarak yetiþtirilirken, çevrenin olumsuz
etkilerinden de korunmasý çok önemlidir. Özellikle basýn ve yayýn organlarýnda yer alan
þiddete yönelik yayýnlar. Öðrencileri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri
ortadan kaldýrmak, gençlerin gelecekte hem kendilerine, hem de toplumlara yararlý
olacak þekilde yetiþtirmek eðitim yöneticilerinin en önemli görevlerinin baþýnda
gelmektedir. Makalemizde þiddet, eðitimde þiddetin nedenleri, þiddeti önlemeye yönelik
öneriler ve KKTC'deki okullarda öðrencilerin þiddet eðilimleri konusunda, yönetici ve
öðretmenlerin algýlarý arasýndaki farklýlýðý belirlemeye yönelik bir araþtýrma yer almaktadýr.
Anahtar sözcükler: Eðitim, Eðitim Sistemi, Þiddet

Abstract
Education is the most important factor which determines the future of societies. It is crucial
for the system of education to raise and educate the future generations according to the
needs of the society but at the same time protect them from the negative effects of the
environment. Especially the programmes made in the mass media which involve violence
affect students negatively. To get rid of these negative effects and to bring up young
people in such a way so that they can be benefical both to themselves and to their
societies, is the major task of the administraturs of education. Our article deals with
violence, causes of violence, proposals to prevent violence and the differences in the
perceptions of school administrators and teachers as regards violence in the schools of
TRNC.
Key words: Education, Education System, Violence
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Giriþ
Toplumlar, eðitim sistemlerini ileriye dönük planlamalarýnda bireylerden
beklenen bilgi ve nitelik kriterlerini dikkate alarak düzenlenmektedirler. Toplumun
geleceðe yönelik vizyonuna, amaç ve hedeflerine ulaþmasý, uygun eðitim sistemi ile
olasýdýr.
Eðitim sistemi salt bilgi ve kurallarýn genç kuþaklara aktarýmý ile ilgili görevleri
yerine getirmek yerine, güncel gereksinimleri dikkate alan, ortaya çýkabilecek
sorunlarý çözebilen iþlevsel nitelikte olmalýdýr.
Çaðýmýzýn iletiþim teknolojilerinin hýzla geliþip yaygýnlaþtýðý bir çað olmasý,
toplumlara çok geniþ olanaklar sunarken, birçok sorunu da birlikte getirmektedir.
Özellikle basýn ve yayýn organlarýnýn yaygýnlaþmasý, kendilerine hedef kitle olarak
gençleri seçmesi, onlara yönelik yayýnlarýn ilgi çekici, etkileyici olmasý gereðini ortaya
çýkarmaktadýr.
Bu durum medyada bilgi, eðitim, kültür aktarma yerine aksiyon aðýrlýklý, þiddet
içerikli bir yapýlanma göstermektedir. Bu konuda medya organlarýnýn birbiri ile rekabeti
sonucu, þiddet içerikli yayýnlarýn düzeyi gittikçe artmaktadýr.
Özellikle Kýbrýs'ta, Türkiye kaynaklý yayýnlarýn izlenmesi, burada hala devam
etmekte olan aðalýk, aþiret, töre yapýlanmalarýný temel alan ve þiddet içeren diziler, aile
içi anlaþmazlýklara temel alan programlar, þiddet içerikli sinema filmleri, defalarca
gösterilen þiddet içerikli haberler ile gençler üzerinde olumsuz alýþkanlýklarý
yaratýlmaktadýr.
Kýbrýs'a yönelik sürekli ve kontrolsüz bir nüfus akýmý bulunmasý, yerleþmek veya
çalýþmak için gelen kesimlerin büyük çoðunluðunun geri kalmýþ, hala aðalýk, aþiret
anlayýþýna sahip, aile içi þiddeti normal kabul eden bölgelerden gelmesi, toplumun
sosyo-kültürel yapýsýný olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunun dýþýnda 1974'ten sonra ortaya çýkan ve savaþýn yarattýðý ortamý
kullanarak büyük bir ekonomik güce ulaþan bir kesim ile emeði ile geçinen kesimler
arasýnda ortaya çýkmýþ olan ekonomik uçurum da toplumda gerilimi ve þiddeti
artýrmaktadýr.
Kýbrýs sorununun çözümlenememesi, konunun sürekli gündemde tutulmasý,
ekonomik, sosyal, kültürel, sportif her sorunun çözümsüzlüðünün Kýbrýs sorununa
baðlanmasý yine toplumda þiddet eðilimini güçlendiren etkenlerden birisini
oluþturmaktadýr.
Çalýþmamýzda özellikle öðrenciler üzerindeki þiddet eðiliminin nedenlerini ve
þiddet eðilimini önlemeye yönelik öneriler üzerinde durulmuþtur.
Gençliðin Genel Nitelikleri
Gençlik, insan yaþamýnýn çocukluk ve yetiþkinlik olarak adlandýrýlan dönemleri
arasýndaki süreci anlatmaktadýr. Bu dönemde biyolojik olarak çocukluktan yetiþkinliðe
geçiþ aþamasýndaki genç, aile etkisi ile yaþ grubunun ve çevrenin etki arasýnda
bocalamaktadýr.
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Gençler, arkadaþlarý ve ayný yaþ grubu arasýnda görülen alýþkanlýklar, tutum ve
davranýþlar doðrultusunda hareket etme eðilimi göstermeye baþlamaktadýrlar.
Cinsellik, sigara, alkol, uyuþturucu, giyim gibi o döneme özgü eðilimleri kabullenmeye
yönelmektedirler.
Genellikle kendini göstermek, çevresine kendini kanýtlamak amacý ile radikal
eðilimli siyasi düþünceler, ýrkçý, dinci, düzene baþ kaldýrýcý düþünceler etkisi altýnda
kalabilmektedirler (Jenkins, 1964). Gençler bu dönemde bir yandan yakýn çevresinde
“Moda” olan davranýþlara yönelirken, bir yandan da ailenin kendisine yönelik
baskýlarýný karþý çýkma tutumu içerisine girmektedirler (Baltaþ, 1990).
Gençliðin
KarþýlaþtýðýPROFICIENCY
Sorunlar
SCHOOL
HEADMASTERS'
INPsikolojik
PARTICIPATIVE
SorunlarMANAGEMENT
ACCORDING
TO TEACHERS
Gençler
genellikle
aile yaþamý ile arkadaþ-yakýn çevre yaþam farklýlýklarý
arasýnda bocalama dönemi geçirmektedir. Bu dönemde aileler, gençlerin bu deðiþim
sürecindeki davranýþlarýna karþý katý tutum takýnmalarý, onlarý anlamaya çalýþmamalarý
sonucu geçici veya kalýcý psikolojik sorunlar yaþaya bilmektedirler (Ekþi, 1990).
Kuþak Çatýþmasý
Gençler buluð çaðý olarak adlandýrdýðýmýz bu dönemde kendilerini bir birey
olarak çevrelerine kabul ettirmeye çalýþmaktadýrlar (Yörükoðlu, 1990). Yakýn çevresinin
etkisi ile kazanýlan yeni tutum ve davranýþlar ile ailenin kendisinden beklediði
davranýþlar arasýnda oluþabilecek farklýlýklar sonucu aile büyükleri, öðretmenler ve
yakýn çevresinden kendisine yönelik olumsuz tepkilere direnme, kendi kiþiliðini
kanýtlama yoluna gitmektedirler. Bu durum kuþaklar arasý çatýþma olarak
nitelendirilmektedir (Yavuzer, 1998 ).
a. Biçimsel Kuþak Çatýþmasý Nedenlere:
? Ders çalýþma zamanlarý: Ders çalýþma ve eðlen zamanlarýný
düzenleyememe
? Eve geç gelme: Özellikle akþamlarý arkadaþlarý ile buluþmaya çýkýp eve
geç gelme
? Giyim ve süslenme: Marka tutkusu ve yaþýna uygun olmayan makyaj
yapma
? Çevreye duyarsýzlýk: Odasýný ve çevreyi daðýtma, yüksek sesli müzik
dinleme
? Büyüklere karþý saygý: Büyüklerine karþý saygýsýz davranýþlar ve kayýtsýzlýk
? Kýz-Erkek arkadaþlýklarý: Arkadaþlýk iliþkilerinde tutarsýzlýk ve abartý
? Telefon ve Bilgisayar Sohbetleri: Uzun süreli ve gereksiz telefon
konuþmalarý, bilgisayar üzerinden sohbetler, bilgisayar oyunlarý
? Aþýrý para harcama: Harçlýðýný idareli kullanmama ve gereksiz
harcamalar yapma
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b. Biçimsel Olmayan Kuþak Çatýþmasý Nedenleri:
? Özgürlük ve sorumluluk çeliþkileri: Özgür davranýþlarla sorumluluklar
arasýnda denge saðlayamama
? Görev olarak kendisinden beklentiler: Kendisinden beklenilen geleceðe
yönelik eðitim, tutum ve davranýþlara karþý tavýr takýnma (Köknal, 1986).
Gençlik ve Þiddet
Þiddet, “sertlik, katýlýk, sözle yola getirme yerine kaba kuvvet kullanma;
azarlamada ve cezalandýrmada aþýrý gitme” þeklinde tanýmlanmaktadýr (Kardaþ,
2007). Þiddet, saldýrganlýkla baðlantýlý bir davranýþ biçimidir. Bu anlamda þiddet
canlýlara karþý yapýlmýþ, kiþinin istemediði ve o kiþiyi tahrik eden bir eylemi, bazen
eylemden kaçýnmayý veya eylemsizliði içermektedir. Her türlü fiziksel saldýrý þiddet
içinde yer alýrken, sözlü davranýþlar da bu taným kapsamýna girmektedir (Mýchaud,
2002).
Gençlerin çocukluk ve yetiþkinlik arasýnda, kendilerini özgün bir kiþi olarak
kanýtlama eðilimlerinin yoðun olarak yaþandýðý bu süreç, þiddete eðilimi de
içermektedir. Özellikle suç olarak kabul edilen davranýþlara kolaylýkla kapýlmalarýnýn
nedeni de biyolojik ve psikolojik yapýlarýndan kaynaklanan deðiþimin etkileri olarak
görülmektedir. Çevreyi tahrip, hýrsýzlýk, kavga, tecavüz ve cinayet gibi suçlar yoðun
olarak bu dönemde yaþanmaktadýr. Bu þiddet eðilimi genel olarak erkekler arasýnda
görülse de, kýzlar arasýnda da yaygýnlaþmakta olduðu izlenmektedir. (Fromm, 1997)
Genellikle suç eðilimi sosyal-ekonomik bakýmdan geri kalmýþ, anne-baba veya
her ikisinin bulunmadýðý, arkadaþlar, okul, çevre, aile tutum ve davranýþlarýndaki
farklýlýklarýn bulunduðu, aile içerisinde yeterli sevgi görmemiþ, baský ve þiddete uðramýþ
gençlerin suç iþlemeye daha yatkýn olduklarý görülmektedir (Tezcan, 1996).
Eðitimde Þiddetin Nedenleri
Medyanýn Gençler Üzerindeki Etkisi
Medyada yer alan þiddete yönelik film, reklam ve diðer programlardaki
görüntüler geliþme çaðýndaki bireyler üzerinde olumuz ve kalýcý etkiler býrakmaktadýr.
Elektronik “Cihazlar ve Reklam Verenler Derneði” tarafýndan yapýlmýþ
olan
araþtýrmaya göre: Günde 3 saat 40 dakika TV seyredilmektedir. Bu haftada 25 saat 40
dakika ederken, Almanya'da bu oran haftada 16 saat, Hollanda'da 12 saat
tutmaktadýr.
Çocuklarýn % 31'i büyükler yatýncaya kadar ekran baþýnda kalmaktadýrlar.
Araþtýrma kapsamýndaki 4 TV kanalýnda:
? Görüntülerin %75'i olumsuz.
? Saatte 213 þiddet görüntüsü var. (En çok çizgi film ve spot görüntülerle)
? Bir gün boyu: Çizgi film, Yarýþma Programý, Eðlence Programý, Haberler, Tartýþma
Programý, sinema: 3406 olumsuz görüntü tespit edilmiþtir.
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Çocuk, yaþamakta olduðu yetiþkin dünyasýnýn yarattýðý çevreden veya
doðrudan þiddete maruz kalmaktadýrlar. Medyada gördüklerini doðal davranýþ biçimi
olarak algýlamaktadýrlar.
Bunun sonucu þiddet içselleþmekte ve çocuk bu durumu kabullenip kaçma
veya kabullenip öðrenme sürecine girmektedir. Algýlanan þiddet düþüncesi kiþilikte
yeniden üretilmeye baþlanmaktadýr.
Kiþiler bilgileri, yetenekleri, çalýþmalarý, yaratýcýlýklarý ile deðil fiziksel güç ve
parasal güç ile etkin olmaya çalýþýyorlar.
?

Sorun çözme yerine : Çatýþma veya Sorunlardan kaçma

SCHOOL? HEADMASTERS'
Ýletiþim yerine: PROFICIENCY
Kavga
IN PARTICIPATIVE MANAGEMENT
? Ait olmaTO
ihtiyacý
için : Çeteleþme
ACCORDING
TEACHERS

? Korkular
? Kendisine ve baþkalarýna güvensizlik
? Nevrozlar
? Depresyonlar
? Sonuç: Þiddet eðiliminin kabullenilip büyümesi
Böylece þiddet eðilimi bireyden gruplara, gruplardan topluma yayýlarak
ülkelerin en önemli sorunlarýndan birisi halini alýyor (Süer, 2007).
Medyanýn film, dizi ve diðer programlarda sunduðu þiddet içerikli yayýnlar,
geliþme çaðýndaki bireyler üzerinde þu etkileri yaratmaktadýr:
? Saldýrgan davranýþ gerekçeleri sunarlar,
? Saldýrgan davranýþ yöntemleri gösterirler,
? Saldýrganlýk dürtüsü yaratýrlar ve bireyleri saldýrganlýk yönünde uyarýrlar,
? Þiddete yönelik tepkilere karþý duyarsýzlýk yaratýrlar
? Saldýrgan davranýþ üzerindeki kýsýtlamalarý azaltýrlar
? Sorunlarýn çatýþma ile çözümleneceði düþüncesinin yaygýnlaþmasýna
neden olurlar (Turam, 1998).
Sosyo-Kültürel Yapýdaki Farklýlýklarýn Etkisi: KKTC'nin nüfus yapýsýndaki
hýzlý ve kontrolsüz deðiþim, yerleþmek veya çalýþmak üzere gelen birey ve ailelerin
genellikle alt gelir grubundan, eðitim düzeyi düþük, aþiret, aðalýk gibi çaðdýþý
uygulamalarýn hakim olduðu ve töre anlayýþýnýn devam ettiði kesimlerden gelmesi,
Kýbrýs halkýna özgü hoþgörü, insaný önemseyen, demokrasi ve insan haklarýna deðer
veren kimlik yapýsýyla uyum saðlamakta zorlanan bir oluþum görüntüsü vermektedir
Evde þiddete uðrayan, boþ zamanlarýnda çalýþtýrýlarak para kazanma aracý
olarak görülen, hiçbir söz hakký bulunmayan gençler, okulda ve sokakta kendi
yaþýtlarýnýn farklý yaþam koþullarý ile karþýlaþmaktadýrlar. (Kimmel, 1990),
Özellikle gençlerin, kendi yaþ grubundaki Kýbrýslýlarýn demokratik, çaðdaþ ve
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Çocuklar, bu farklýlýðýn psikolojilerinde yarattýðý olumsuzluðu okulda veya dýþarýda
þiddete yönelik davranýþlarla ortaya koyma yoluna gitmektedirler.
Bu durum dýþtan göç alan, yoðun yerleþme veya iþ amaçlý nüfus akýmýna
uðrayan ülkelerde de görülmektedir (Özcan, 2007). Örneðin Almanya'da göçmen
olarak ülkeye gelen farklý sosyal-kültürel-etnik veya dinsel yapýdaki gençler, Alman
toplumu içerisinde kendilerini farklý ve dýþlanmýþ görmektedirler. Bu durum gençleri
þiddete yöneltmekte ve yapýlan araþtýrmalar sonucu, þiddete yönelik olaylara karýþan
gençlerin % 80'ini göçmen gençlerin oluþturduðu görülmektedir (Mutlu, 2007).
Ekonomik Yapýnýn Etkisi: 1974 sonrasý oluþan ortamý kullanarak zengin olmuþ
olan kesim ile, emeði ile yaþamýný sürdüren toplumun büyük çoðunluðu arasýndaki
yaþam standartlarýndaki uçurumun artmasýna neden olmaktadýr. Üst gelir grubu
gençlerin marka öncelikli giyim alýþkanlýklarý, çok genç yaþta lüks arabalara sahip
olunmasý, parasal gücün saðladýðý daha iyi eðitim, daha renkli yaþam olanaklarý ile dar
gelirli ailelerin zor geçim koþullarý, yüksek öðrenimin parasal güce dayanmasý, yüksek
öðrenim görenlerin veya mesleki eðitim alanlarýn iþ bulamama sorunu ve gelecek
korkusu bu iki grup çocuklarý arasýnda öfke ve þiddetin artmasýna neden olmaktadýr.
(Kýlbaþ. 1994)
Din ve Siyasi Yapýlanmanýn Etkisi: Gençler özellikle geliþim çaðýnda idealist
düþüncelere yatkýndýrlar. Bu idealist yatkýnlýk gençlik üzerinden siyasi çýkar saðlamak
isteyen kesimler tarafýndan olumsuz yönde kullanýla bilmektedir. Özellikle sosyokültürel farklýlýklarýn, ekonomik uçurumlarýn hakim olduðu toplumlarda, yasal veya
yasa dýþý oluþumlar sorunlarý çözme yöntemi olarak dinsel, ýrksal ve sosyal sýnýfa dayalý
radikal çözümler ortaya koyarak gençleri kendilerine baðlamakta, siyasi fikirlerini
aþýlamakta ve kendi amaçlarý için kullanabilmektedirler (Türkçapar, 2007).
Araþtýrmanýn Amacý: Araþtýrmamýzýn amacý, problem durumunda belirtilmiþ
olan öngörülerin, araþtýrmaya konu olan üç okulda hangi oranlarda yer alýp
almadýðýna yönelik olarak yapýlmýþ olan anket ve deðerlendirmeyi içermektedir.
Problem Durumu
Orta eðitim yönetici ve öðretmenlerinin orta eðitim öðrencileri arasýnda
görülen þiddet eðilimine yönelik düþünceleri nelerdir?
Alt Problemler:
1. Orta eðitim okul yönetici ve öðretmenlerinin þiddet eðilimine yönelik MEB'nýn
yaptýðý çalýþmalara yönelik düþünceleri nelerdir?
2. Orta eðitim okul yönetici ve öðretmenlerinin þiddet eðilimine yönelik okul
yönetimlerinin yaptýðý çalýþmalara yönelik düþünceleri nelerdir?
3. Orta eðitim okul yönetici ve öðretmenlerinin þiddet eðilimine yönelik ailelerin
rolü konusundaki düþünceleri nelerdir?
18

KKTC - Milli Eðitim Dergisi
TRNC - National Journal of Education

4. Orta eðitim okul yönetici ve öðretmenlerin þiddet eðilimine yönelik çevrenin
rolü konusundaki düþünceleri nelerdir?
Araþtýrmanýn Önemi: Gençler toplumlarýn geleceðini oluþturmaktadýr.
Toplumlar geleceklerini iti yetiþmiþ bireylere göre þekillendirdiklerinden, onlarýn saðlýklý,
eðitimli, bilgili, özgür düþünceye sahipve baþkalarýnýn düþüncelerine karþý hoþgörülü
olacak demokratik anlayýþta yetiþmelerini amaçlamaktadýrlar. Ancak sosyal, siyasal,
ekonomik ve kültürel nedenlerle gençler arasýnda birbirlerine ve farklý kesimlere yönelik
öfke ve þiddet eðilimi görülebilmektedir. Yaptýðýmýz çalýþmada þiddet ve nedenleri
üzerinde durularak üç orta dereceli okul öðretmenlerinin þiddete yönelik düþüncelerini
belirlemeye
çalýþtýk. Çalýþmamýzdan
elde edilen sonuçlar ve ortaya koyduðumuz
SCHOOL HEADMASTERS'
PROFICIENCY
önerilerin
bu
konudaki
çalýþmalara
katkýda
bulunacaðýný düþünüyoruz.
IN PARTICIPATIVE MANAGEMENT
ACCORDING TO TEACHERS

Yöntem
Araþtýrmada, tarama modeli kullanýlmýþtýr. Mevcut durumun deðerlendirilmesi
için araþtýrma betimsel niteliktedir. Bu araþtýrmada, ikisi Lefkoþa ilçe merkezindeki, biri
ise Girne Ýlçe merkezinde bulunan üç büyük lisede görev yapan yönetici ve
öðretmenlerin, öðrenciler arasýnda görülen þiddet eðilimine yönelik düþünceleri
arasýnda farklýlýk olup olmadýðý belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini ikisi
Lefkoþa ilçe merkezindeki, biri ise Girne Ýlçe merkezinde bulunan üç lisede görev
yapan öðretmenler oluþturmuþtur. Araþtýrmanýn örneklemini, araþtýrma evreninden
tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen, bu üç lisenin öðretmenleri oluþturmaktadýr.
Verilerin Toplanmasý
Araþtýrmada, Lefkoþa ilçe merkezindeki iki okulda ve Girne ilçe merkezindeki bir
okulda görevli yönetici ve öðretmenlerin, öðrenciler arasýnda görülen þiddet
eðilimine yönelik düþünceleri arasýnda farklýlýk olup olmadýðýný belirlemek amacý ile
veri toplama aracý olarak, beþli dereceleme ölçekli anket formu hazýrlanmýþtýr. Anket
hazýrlanýrken ilgili literatür taranmýþ, bu konuda yapýlan çalýþmalarda Oðuz Önder'in
Ege Üniversitesinde 2005 yýlýnda hazýrlamýþ olduðu yayýnlanmamýþ yüksek lisans tezi,
makale olarak Sait Gürsoy'un 29 Mart 2006 Sabah Gazetesinde yayýnlanmýþ olan
“Gençlik, þiddet ve biz” baþlýklý köþe yazýsý, Enver Olgunsoy'un 11 Nisan 2006'da Akþam
Gazetesinde yayýnlanan “Aile, Okul, Þiddet” baþlýklý makalesi, Halil Ýbrahim Bahar'ýn
USAK Stratejik Gündem (www.usakgundem.com)'de yer alan “Okul Ýçi Þiddet” baþlýklý
makalesinde yer alan saptamalarý da dikkate alýnarak 20 soruluk bir anket
hazýrlanmýþtýr.
Anket, liselerde görev yapan öðretmenlere uygulanacak þekilde geliþtirilmiþtir.
Anket iki bölümden oluþmaktadýr; birinci bölümde kiþisel bilgiler (eðitim dalý, okuldaki
görevi) ile ilgili sorular, ikinci bölümde ise üç okuldaki öðretmenlerin öðrenciler
arasýnda görülen þiddet eðiliminin yönelik düþüncelerini belirlemek amacý ile beþli
ölçek düzenlenmiþtir. Seçeneklerde, Tamamen Katýlýyorum, Çoðunlukla Katýlýyorum,
Kararsýzým,Çoðunlukla Katýlmýyorum,Tamamen Katýlmýyorum olarak beþli dereceleme
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yapýlmýþ, her seçeneðe en olumludan en olumsuza doðru 5'den 1'e kadar puan
verilmiþtir. Anketin geçerliliði pilot olarak seçilen TMK'da test-tekrar test yöntemi ile
kontrol edilmiþ ve elde edilen veriler doðrultusunda düzenlenmiþtir. Ayrýca bire bir
uygulanan ankette, anketi yanýtlayanlara neden olumlu veya olumsuz yanýt verdikleri
sorularak sorularýn yorumlanmasýnda bu düþüncelerde belirtilmiþtir.
Ölçme aracýndaki sorularýn daðýlýmý:
1-5. MEB'nýn yaptýðý çalýþmalara Ýle Ýlgili Sorular ( 5 soru)
6-10. Okul Yönetimlerinin yaptýðý çalýþmalara Ýle Ýlgili Sorular (6 Soru)
11-15. Ailelerin rolü Ýle Ýlgili Sorular ( 5 soru )
15-20 Çevrenin rolü Ýle Ýlgili Sorular (5 soru)
Verilerin Çözümlenmesi Ve Yorumlanmasý
Anketin birinci bölümünü oluþturan kiþisel bilgiler, karþýlaþtýrmalý tablolar halinde
verilmiþtir. Anketin ikinci kýsmýný oluþturan ve ölçme aracýndan elde edilen veriler,
araþtýrmanýn deðiþkenlerine göre kodlanarak puanlanmýþtýr. Araþtýrmanýn baðýmlý
deðiþkeni, Öðrencilerde görülen þiddet eðilimini etkenleri. Baðýmsýz deðiþkenler ise;
anketi yanýtlayanlarýn okuldaki görevi ve eðitim dalýdýr. Ýstatiksel analiz, baðýmsýz
deðiþkenlerin, baðýmlý deðiþkenler üzerindeki etkisini ortaya koyacak þekilde
düzenlenmiþtir.
Ýstatiksel iþlemlerde, ortalama, standart sapma ve çoklu grup
karþýlaþtýrmalarýnda varyans analizi (Anova Testi ), kullanýlmýþtýr. Verilerin çözümlenmesi
amacýyla SPSS for Windows 12.00 programýndan yararlanýlmýþtýr. Test öncesinde
Levene Ýstatistiði deðeri hesaplanarak grup varyanslarýnýn homojenliði test edilmiþtir.
Anket çalýþmasýnýn güvenilirliðini belirlemek için Cronbach's Alpha deðeri hesaplanmýþ
ve 0,873 olarak saptanmýþtýr. Alpha deðeri tam güvenilirlik olarak nitelenen 1 deðerine
oldukça yakýn olduðundan anketin güvenilir olduðunu söylemek mümkündür.
Araþtýrma Ýle Ýlgili Bulgular
Araþtýrma ile ilgili bulgular tablolar halinde gösterilerek yorumlanmýþtýr.
Anket Uygulanan Okullardaki Öðretmen Sayýlarý ve Anketi Yanýtlayan
Öðretmenlerin Daðýlýmlarý
Anketimiz Ýkisi Lefkoþa ilçe merkezindeki, biri ise Girne Ýlçe merkezinde bulunan
üç büyük lisede görevli yönetici ve öðretmenlere yönelik olarak uygulanmýþtýr. Bu üç
lisede görev yapan yönetici ve öðretmen sayýlarý ile ankete yanýt veren yönetici ve
öðretmen sayýlarý aþaðýda tablo 1'de gösterilmektedir.
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Tablo 1: Anket Uygulanan Liseler ve Öðretmen Sayýlarý
ile Deðerlendirilen Anket Sayýlarý

SCHOOL HEADMASTERS' PROFICIENCY
IN PARTICIPATIVE MANAGEMENT
ACCORDING TO TEACHERS

Anket uygulanmýþ olan üç okuldaki Yönetici ve Öðretmenlere Okulun Fiziksel
Yapýsýna Yönelik denetim, Yönetim Görevlerine Yönelik Denetim ve
Eðitim
Görevlerine 21 adet soru yöneltilmiþtir. Bu sorulara verilen yanýtlarla ilgili uygulanmýþ
olan Anova analiz yöntemi sonuçlarý Tablo 2 ve 3'te görülmektedir.
M.E.Bakanlýðý Çalýþmalarý: 1. ve 5. Sorularda orta eðitim okul yönetici ve
öðretmenlerinin öðrencilerde görülen þiddet eðilimine yönelik MEB'nýn yaptýðý
çalýþmalar konusundaki düþünceleri :
1. soruda yer alan “MEB þiddete yönelik yasal düzenlemeler yapmaktadýr”
þeklindeki düþünceye her üç okul yönetici ve öðretmenler olumsuz
görüþ belirtmiþlerdir.
2. soruda yer alan “MEB'ý okullarda þiddete yönelik eylemlere karþý gerekli
güvenlik önlemlerini almaktadýr” yönündeki düþünceye yönetici ve
öðretmenler katýlmamaktadýr.
3. soruda yer alan “MEB'ý okul yönetimlerince bildirilen þiddete yönelik
eylemler konusunda gerekli iþlemleri yapmaktadýr” yönündeki
düþünceye katýlmamaktadýr.
4. soruda yer alan “MEB'ý öðrencilerde görülen þiddet eðilimine yönelik
uzman görüþlerini dikkate almamaktadýr” yönündeki düþüncelere
katýlmaktadýr.
5. soruda yer alan ”MEB yöneticileri öðrencilerde görülen þiddet
konusunda bilgi sahibidir” düþüncesine katýlmamaktadýr.
Okul Yönetimlerinin Þiddeti Önlemeye Yönelik Çalýþmalarý: 6. ve 7. sorular
arasýnda yer alan Orta eðitim okul yönetici ve öðretmenlerinin þiddet eðilimine
yönelik okul yönetimlerinin yaptýðý çalýþmalar ile ilgili düþünceleri nelerdir:
6.soruda yer alan “Okul yönetimleri öðrenciler arasýnda görülen þiddete
yönelik olarak gerekli önlemleri almamaktadýr” yönündeki düþünceye
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7.soruda yer alan “Okul rehberlik servisi öðrenciler arasýnda þiddet
eðilimine yönelik çalýþmalar yapmaktadýr” þeklindeki düþünceye
katýlmaktadýrlar
8. soruda yer alan “Disiplin kurulu þiddete yönelik öðrenci davranýþlarýna
gerekli cezayý vermektedir” yönündeki düþünceye katýlmaktadýrlar.
9. soruda yer alan “Öðretmenler derslerinde öðrencilerin þiddet eðilimini
önlemeye yönelik yönlendirmelerde bulunmaktadýrlar” þeklindeki
düþünceye katýlmaktadýrlar.
10. soruda yer alan “Okul dýþtan gelen kiþiler tarafýndan öðrencilere yönelik
þiddeti önleyebilecek güvenliðe sahiptir” düþüncesine
katýlmamaktadýrlar.
Ailelerin Þiddeti Önlemedeki Rolü 11-15 soruda yer alan “Orta eðitim okul
yönetici ve öðretmenlerin þiddet eðilimine yönelik Ailelerin çevrenin rolü konusundaki
düþünceleri nelerdir?
11. soruda yer alan “Aileler çocuklarýný þiddete yöneltecek davranýþlarda
bulunuyorlar” düþüncesine katýlmaktadýrlar.
12. soruda yer alan “TV ve benzeri yayýn organlarýndaki þiddet içerikli
yayýnlarýn izlenmemesi için gerekli önlemleri almaktadýrlar” düþüncesine
katýlmamaktadýrlar.
13. soruda yer alan “Aileler okul ile sürekli diyalog kurarak öðrencilerin okul
içinden ve dýþýndan þiddete uðramamalarý için yeterli iþbirliði
yapmamaktadýrlar” düþüncesine katýlýyorlar
14. soruda yer alan “ Aileler okul dýþýnda çocuklarýnýn arkadaþlarý ve çevre ile
iliþkilerini kontrol ediyorlar” düþüncesine katýlmamaktadýrlar.
15. soruda yer alan “Aileler þiddetin yanlýþ olduðu konusunda çocuklarýný
yönlendiriyorlar” yönündeki düþünceye katýlmamaktadýrlar.
Çevrenin Þiddete Yönelik Eðilimlerdeki Rolü: Orta eðitim okul yönetici ve
öðretmenlerin þiddet eðilimine yönelik çevrenin rolü konusundaki düþünceleri
nelerdir?
16. soruda yer alan “Okulu bulunduðu çevre öðrenciler için yeterince
güvenlidir” yönündeki düþünceye katýlmamaktadýrlar.
17. soruda yer alan “Devlet þiddetin yaygýnlaþmasýna neden olacak
oluþumlarý engellemektedir” düþüncesine katýlmamaktadýrlar
18. soruda yer alan “Yerel yönetimler çocuklarýn boþ zamanlarýný
deðerlendirebileceði kültürel ve sportif olanaklarý sunmaktadýrlar”
düþüncesine katýlmamaktadýrlar
19. soruda yer alan “Þiddete yönelik eylemlerde güvenlik organlarý hemen
müdahale etmektedir” düþüncesine katýlmamaktadýrlar
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20.soruda yer alan “Deðiþen sosyal, kültürel ve ekonomik yapý þiddete
neden olmaktadýr” düþüncesine katýlmaktadýrlar
21.
soruda yer alan “Nüfus yapýsýndaki kontrolsüz deðiþim þiddete neden
olmamaktadýr” yönündeki düþünceye katýlmamaktadýrlar.
Tablo :2 Yönetici ve Öðretmenlerin Öðrenciler Arasýnda Görülen Þiddete Yönelik
Eðilimleri (1)
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Tablo :3 Yönetici ve Öðretmenlerin Öðrenciler Arasýnda Görülen Þiddete Yönelik
Eðilimleri (2)
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Tablo :4 Yönetici ve Öðretmenlerin Öðrenciler Arasýnda Görülen Þiddete Yönelik
Eðilimleri (3)
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Sonuç
Son yýllarda öðrenciler arasýnda sorunlarýný çözme yolu olarak þiddeti seçme
eðiliminin artmakta olduðu görülmektedir. Öðrencileri þiddete yönelten, sosyal,
kültürel, ekonomik etkenler bulunmaktadýr. Çalýþmamýzda öðretmenlere göre,
öðrencileri þiddete yönelten etkenler dört boyutta ele alýnmýþtýr. Bu boyutlar MEBdevlet, okul yönetimleri, aileler ve çevre olarak belirlenmiþtir.
MEB-Devlet açýsýndan þiddet eðilimi deðerlendirmesinde: Þiddete yönelik
eylemleri önleyecek yasal düzenlemelerin yetersiz olduðunu düþünmektedirler. Yasal
düzenlemelerin güncel nitelikler taþýmamasý, caydýrýcý olmamasý bu düþüncenin
oluþmasýna neden olmaktadýr.
Ayný þekilde Öðretmenlere neden bu yönde görüþ bildirdikleri yönündeki soruya
verdikleri yanýtlarda MEB'ý okullarda þiddete yönelik eylemlere karþý gerekli güvenlik
önlemlerini almadýðýný ve bu tür eylemler karþýsýnda gerekli iþlemleri yapmadýklarýný
görüþ bildirmiþlerdir. Bunun baþlýca nedeni, okullara yeterli güvenlik önleminin
bulunmamasý, dýþtan gelen kiþilerin okul kapýsýndan veya okulu çevreleyen
duvarlardan atlayarak okula girmeleri, öðrencilere sözlü veya fiziki eylemlerde
bulunmaya kalkýþmalarý, bu durumu önlemeye çalýþan öðretmenlere karþý ortaya
koyduklarý hakaret ve tehdit içerikli tutum ve bunlara karþýlýk, MEB'nýn aktarýlan bu tür
eylemler kayýtsýz kalmasý öðretmenler tarafýnda olumsuz olarak deðerlendirilmektedir.
Öðretmenler, Þiddet ve þiddeti önlemenin bilimsel çalýþmalarý gerektirdiðini,
MEB'nýn öðrencilerde görülen þiddet eðilimine yönelik uzman görüþlerini dikkate
almadýðýný. Bu konunun çözümünü okul yönetimlerine býrakarak görmezden gelmekte
olduðunu düþünmektedirler.
Öðretmenler okul yönetimlerinin öðrencilerde görülen þiddet eðilimine yönelik
gerekli önlemleri almaya çalýþtýðýný düþünmektedirler. Bu önlemler içerisinde
öðretmenlerin fiili olarak yer almalarý, nöbet günlerinde okul bina ve bahçesini kontrol
etmeleri, okula gelen yabancýlarýn, oku dýþýna çýkarýlmasý konusunda görev yapmalarý
gösterilebilir.
Okul içinde görülen öðrencilerin birbirlerine karþý þiddete yönelik eylemlerini
önleme konusunda rehberlik servisinin çalýþmalar yaptýðýný, disiplin kuruluna sevk edilen
olaylarda gerekli ceza uygulamalarýnýn yapýldýðý kanýsýndadýrlar.
Öðretmenler þiddetin olumsuzluklarý konusunda derslerde öðrencileri
aydýnlatmaya çalýþtýklarýný ancak okuldaki güvenlik önlemlerinin dýþtan gelen kiþilerin
okulda ortaya koyduklarý eylemleri engelleyebilecek nitelikte olmadýðýný
düþünmektedirler.
Ailelerin çocuklarýnýn þiddete yönelik tutumlarýný önlemek, þiddete
uðramamalarý için gerekli önlemleri almak konusunda öðretmen görüþlerine
baktýðýmýz zaman, çocuklar önünde anne ve babanýn tartýþmalarý, hatta fiziki þiddet
uygulamalarý, çocuða yönelik sözlü veya fiziki þiddet uygulamalarý nedeniyle
çocuklarda þiddet eðiliminin oluþtuðunu düþünmektedirler.
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Ailelerin TV programlarýnda þiddet içerikli programlarý çocuklarýnýn izlememesi
yönünde yeterli duyarlýlýðý göstermedikleri, okul ile bu konuda iþbirliði yapmadýklarýna
inanmaktadýrlar.
Ayrýca, çocuklarýn arkadaþlýk iliþkileri, okul dýþýnda gittikleri yerler konusunda da
ailelerin yeterince ilgili olmadýklarýný ve þiddetin sorunlarý çözme aracý olmadýðý
konusunda çocuklarýný eðitmediklerini düþünmektedirler. Çevrenin öðrencilerde
görülen þiddet eðilimlerdeki rolü konusunda ise
öðretmenler, okulun bulunduðu
çevrenin öðrenciler için yeterince güvenli olmadýðýný, çevrede öðrencilere yönelik
açýlmýþ olan cafe ve benzeri yerlerin güvenilir olmadýðý, devletin bu tür oluþumlarý
engellemediðini ve yeterince denetlemediðini düþünmektedirler.
Öðretmenler, devletin ve yerel yönetimlerin çocuklarýn boþ zamanlarýný
deðerlendirebilecekleri sosyal-kültürel ve sportif oluþumlar konusunda yetersiz kaldýðý
kanýsýndadýrlar. Öðretmenler, þiddete yönelik eylemlerde güvenlik organlarýnýn hemen
müdahale etmekte yetersiz kaldýðýný düþünmektedirler. Bu düþüncenin nedeni okulda
veya okul çevresinde olan bir olayla ilgili olarak okula çaðrýlan polisin zamanýnda veya
hiç gelmemesi gösterilebilir.
Öðretmenler deðiþen sosyal, kültürel ve ekonomik yapýnýn þiddete neden
olduðunu düþünmektedirler. Bu düþüncelerini açýklamalarý istendiði zaman genel
olarak Türkiye'nin geri kalmýþ, aðalýk, aþiret, töre anlayýþýnýn hakim olduðu
bölgelerinden gelen, kadýna ve çocuða þiddet uygulamanýn normal kabul edildiði
anlayýþa sahip kiþilerin, ülkenin geleneksel hoþgörülü, kadýna ve çocuða önem veren
sosyal, kültürel yapýsý ile çeliþkiler yarattýðý inancýndadýrlar ayrýca ülkeye sürekli olarak
yerleþmek veya çalýþmak amacý ile kontrolsüz olarak gelen nüfusun, ülkenin sosyal ve
kültürel yapýsýný deðiþtirmekte olduðunu düþünmektedirler.
Yine, yukarýda ortaya konan düþüncelere ekleyecekleri baþka etkenler varmý
yönündeki soruya, özellikle 1974 sonrasý savaþ ortamýnýn servet ve güç sahibi yaptýðý bir
kýsým kiþilerin, ülke ekonomisine sahip olmasý, elde edilen ekonomik gücün, emeði ile
geçimini sürdüren alt ve orta gelir grubu arasýnda yarattýðý yaþam standartlarýndaki
farklýlýklar da iki grup çocuklarý arasýnda öfke ve þiddeti besleyen nedenlerden birini
oluþturduðu düþüncesindedirler.
Öneriler:
Aile arasýnda sorunlarý sözlü veya fiziki þiddet uygulayarak çözümlemekten
kaçýnmalarý gerekmektedir. Çocuklar aileyi ilgilendiren her konuda söz hakkýna sahip
olmalýdýr. Aileler ne kadar yoðun çalýþma koþullarýna sahip olurlarsa olsunlar,
çocuklarýna zaman ayýrmalýdýrlar.
Çocuklarýnýn evde televizyon programlarýndan yaþ grubuna uygun olanlarý
izlemesini saðlamalý. Þiddet ve üzerinde olumsuz etkiler yaratacak programlarý
izlemelerini sýnýrlandýrmalýdýrlar. Çocuklara günün belirli saatlerinde kitap okuma
alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Çocuklarýn, okulda ve okul dýþýnda birlikte olduðu
arkadaþlarý, okul dýþýnda gidilen yerler bilinmelidir. Çocuðun okul dýþýnda sosyalkültürel veya sportif etkinliklerle ilgili oluþumlara katýlmasý saðlanmalýdýr (Köknel, 1995).
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Çocuklar sigara, alkol, uyuþturucu konularýnda alýþkanlýðýný genellikle arkadaþ
çevresinden ve arkadaþlarý ile okul dýþýnda gidilen yerlerden kazanmaktadýrlar. Bu
nedenle Çocuklar, bu gibi alýþkanlýklarýn olumsuzluklarý konusunda aydýnlatýlmalýdýr.
Çocuðun kýyafet ve eþyalarý (Onu rahatsýz etmemeye özen göstererek) sýk sýk kontrol
edilmelidir. Çocuða zarar verecek alýþkanlýklardan herhangi bir saptanmasý halinde
uzman pisikoloklardan, örgütlerden alýnacak öneriler doðrultusunda davranmalý, aþýrý
tepki vermekten kaçýnýlmalýdýr. Okul ile ilgili çocukla sohbet etmeli, okulla sürekli iþbirliði
yapýlmalý, okulun rehberlik servisinin görüþlerinden yararlanýlmalýdýr. Okul çevresinde
þiddet yaratan oluþumlar konusunda yetkililerle uyarýlmalý ve öðrenciler buralardan
uzak tutulmalýdýr. Þiddete eðilimi olan, arkadaþlarý veya aileleri ile sorunlar yaþayan
öðrencilere yönelik rehberlik hizmeti saðlanmalýdýr.
Þiddet uygulayanlar hakkýnda gerekli disiplin cezalarý uygulanmalýdýr.
Öðrenciler Sosyal-Kültürel-Sportif etkinliklere yönlendirilerek, boþ zamanlarýný olumlu
þekilde deðerlendirmeleri saðlanmalýdýr. Ders dýþý etkinlikler arttýrýlmalý ve tüm
öðrencilerin katýlýmý saðlanmalýdýr. Okul içinde öðretmenlerin þiddet konusunda ortak
tutum izlemeleri saðlanmalýdýr. Öðrenciler arasýnda hoþgörü ve iþbirliðini saðlayacak,
þiddetin yanlýþlýðýný ortaya koyacak sohbet ortamlarý yaratýlmalýdýr. Öðrencilerin
sosyalleþmesine katký saðlayacak sivil toplum örgütleri ile iþbirliði saðlanmalýdýr. OkulAile iþbirliði etkinliði artýrýlmalýdýr. Gerekirse ailelere rehberlik hizmeti verilmelidir. Eðitim
sistemi, sadece öðrenciyi müfredat programlarýna göre bilgi aktaran yapýlanmadan
kurtarýlmalý, sosyal ve kültürel yönüne daha fazla önem verilmelidir.
Okullarda güvenliði saðlayacak önlemler acilen alýnmalýdýr. Özellikle
öðrencilerle kavga etmek üzere dýþtan gelen kiþilerin okula girmelerini engelleyecek,
okul içerisinde çýkabilecek þiddet içerikli eylemlere müdahale edecek güvenlik
görevlileri okul kadrolarýna alýnmalýdýr. Okulda olabilecek þiddete yönelik eylemlere
çaðrýlan polis ekipleri zamanýnda gelmeli, okul çevrelerinde resmi veya sivil polis
ekipleri devriye gezmelidir. Devlet, kontrolünde olan yayýn organlarýnýn yayýnlarýný
sürekli kontrol etmeli ve özellikle çocuklarýn psikolojilerini bozacak, onlarý þiddete
yöneltecek programlarýn yayýnlanmasýný engellemelidir.
Toplumda þiddete yönelik eylemlere verilen cezalar caydýrýcý nitelikte olmalý,
bu suç ve cezalarýn toplum tarafýndan bilinmesi saðlanmalýdýr. Þiddetin önlenmesi
konusunda Devlet-Sivil Toplum Örgütleri iþbirliðinde çalýþmalar yapýlmalýdýr. Ülkenin
sosyo-kültürel yapýsýný bozacak nüfus deðiþikliklerine neden olan, vatandaþlýða alma,
dýþtan iþçi getirme uygulamalarý önlenmeli, kontrol altýna alýnmalý ve gelen ailelerin
Kýbrýs Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapýsýna uyum saðlamalarýna yönelik
çalýþmalar yapacak bir birim öluþturulmalýdýr.
Okul çevresinde öðrencilere yönelik açýlmýþ olan internet cafe, bet ofisi,
restorant, market vb. yerler sürekli denetlenmelidir. On sekiz yaþýndan küçüklere
sigara-alkollü içecek satýmý kontrol altýna alýnmalýdýr. Öðrenci olmayan bireylerin okul
çevrelerinde çeteleþmeleri ve öðrencilere þiddet uygulamalarý güvenlik güçleri
tarafýndan engellenmelidir. Þiddet eðilimi içindeki kiþileri tedavi edecek merkezler
oluþturulmalýdýr.
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Genç kuþaklara gerekli önemin verilmesi, daha çaðdaþ, demokratik,
hoþgörünün egemen olduðu, verimliliðin, niteliðin ön plana çýktýðý bir yapýlanmanýn
saðlanmasý ülkelerin geleceðini þekillendirecek en önemli politikalarýn baþýnda
gelmektedir
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