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Biricik “baba”cığım... sen aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu... “Acı” 
yerini “özlem”e ve ne kadar şanslı bir evlat olduğuma dair 
farkındalığa bıraktı... Yıllar geçtikçe kişiliğimin ve değerlerimin 
şekillenmesinde ne denli güçlü ve olumlu bir etki bıraktığını 
daha iyi anlıyorum... Bu bölümü sevgili arkadaşım Burcu ile 
birlikte kaleme alırken aklımda, kalbimde hep sen vardın...
Oğlumun biricik “baba”sı, hayat arkadaşım... Babalık üzerine 
okurken ve düşünürken; ne denli sevgi dolu, huzur veren, şef-
katli ve özverili bir baba olduğunu yeniden anladım... Rüzgar’ın 
gelişiminde tüm bu olumlu özelliklerin izlerini görüyorum...
Bölümümü bana daima güç, mutluluk ve huzur veren bu iki 
güzel insana ve her birimizin yaşamlarına dokunan, yaşam-
larımızı daha da anlamlı kılan canım anneme-Muzoş’umuza 
ithaf ediyorum...

Bebekken beni ondan başkası uyutamazmış, öyle diyor 
annem. Hatırlayabildiğim yaştan itibaren de ne zaman 
canım yansa ona koşardım. Karşıma çıkan zorluklar da öyle 
kolay kolay korkutamazdı beni çünkü mesele ne olursa 
olsun“babam hallederdi”… Çocukken beni doyuran, uyutan, 
ödevlerimle ilgilenen, sınavlara hazırlanırken hep yanımda 
olan şimdi de evime gelip turşular kuran, yemekler pişiren, 
emeğini benden hiç esirgemeyen babamın hakkı ödenir mi? 
Hala küçük kızı olduğum babama ve daha nice emekçi baba-
larımıza, Nazım’ın sözünü ettiği “gündüzlerinde sömürülme-
yen, gecelerinde aç yatılmayan” o hürriyet günlerini beraber 
görmek ümidiyle… 

Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü
Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İşletme Bölümü, Uluslararası Yönetim Anabilim Dalı, nazliayse.ayyildiz@ege.edu.tr 
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lidErlik vE 
BaBalık durumlarıNı 

av mEvsimi filmi 
üzEriNdEN aNlamak



Evin direği değil kapı ve penceresidir baba. Ailenin 
kamuya açılan yüzü, devletin aileyle kurduğu ilişkide 
temsilci, anne ve çocukların bakımının sorumlusu 
ve dışarıdaki dünyayla bağlantısıdır. Babalar iktidar 
kurar, iktidar oyununda diğer babalara yenilir; ava 
çıkar ve avlanır, yavrusunu korumaya çalışır ancak 
her zaman da koruyamaz. Mülkiyet edinir, miras 
bırakır, çocukları peşinden gelir. Babalık ve babayla 
ilişki aslında toplumla kurulan ilişki üzerinden anlam-
lıdır, bu anlamda hep çatışmalı, bazen yaralıdır. İki 
babanın yavruları olan iki kızları için ava çıkarken av 
olabildiklerini izledik Av Mevsimi’nde; gözümüze yan-
sıyanları kalemimize aktardık… 

Av mevisimi başlıyor! Hepinize iyi seyirler...
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Giriş 

Yönetim bilimleri alanında çalışan araştırmacılar yönetim ve örgütlerin doğasını anla-
yabilmek ve keşfedebilmek adına popüler kültür ve sanat ürünlerinden uzun süredir 
yararlanmaktadırlar. Örneğin Dwight Waldo (1968) örgütlerdeki yaşamı ve günlük 
idari işleri derinlemesine anlayabilmek adına romanları incelemiştir. Diğer bazı araştır-
macılar ise liderliği anlama noktasında veritabanları, popüler kitaplar, Shakespeare’in 
eserleri gibi popüler medya araçlarından yararlanmıştır (Bk: Wallace, 1985; Brawer, 
1998, Whitney&Packer, 2000). Bu çalışmaların büyük çoğunluğu yöneticiler, liderler 
ve çalışanlar üzerine olmakla birlikte, bazı araştırmacılar özellikle filmler ve televizyon 
şovları aracılığıyla liderliği anlamaya yönelmiştir (Bk: Roberts&Ross, 1995; Himsel, 
2004). Bu çalışmaların çoğunda ana amaç potansiyel liderlere kurgulanmış örnekler 
üzerinden liderlik dersleri vermektir. 

Okullarda yönetim dersi alan öğrencilere soyut olan kavram ve teorileri uygulana-
bilir ilkeler ve varsayımlar olarak anlatabilmek için, vaka analizlerden de (örnek olaylar) 
sıklıkla yararlanılmaktadır. Örneğin, Harvard Business School gibi okullar; yönetim 
ve liderlik derslerini tamamen vaka analizleri yöntemine dayanarak sürdürmektedir 
(Hall, 2002: 12). Vaka analizlerinde; öğrenilen birçok şeyin temelinde uygulama niyeti 
yatar. Bu durum gerçek yaşamdaki olası sorunlara ve çözümlerine ilişkin öğrendiğimiz 
şeyler için de geçerlidir. Keza vaka analizlerindeki soyutlamalardan yola çıkıldığında 
bir soyutlamayı anlamak demek gerçek yaşamda benzer bir durumla karşılaşıdığında 
soyutlamadan öğrenilenlerin aynen uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim 
öğrenciler doğru soyutlama yapabilmek adına durumları yeniden yapılandırma ve 
sınıflandırmaya ihtiyaç duyarlar (Bloom, 1956: 122). Yazılı vakalar, ister tek sayfa ister 
yüzlerce sayfa olsun, teorinin uygulanması noktasında sınırlı kalabilir. En detaylı vakalar 
dahi bir örgütte/sosyal birimde olmanın ya da insanlarla yüz yüze etkileşimin yerini 
tutamaz. Bir film ise, her ne kadar gerçeğin kendisi olmasa da yazıdan daha somuttur 
(Hall, 2002: 13). Filmin yazı karşısındaki somutluk anlamındaki üstünlüğüne ek olarak 
sinema; gerçeği olduğu gibi yeniden üretebilme yeteneğinden dolayı (Bazin 1995) 
sosyal bilimcilerin topluma dair verilere ulaşabilecekleri kıymetli kaynakları oluşturur. 
Sinema filmlerinin pek çok yüksek lisans ve doktora tezine konu olması (Örneğin; 
Balan, 2004; Arslan, 2010; Şimşek, 2010; Tuğcu, 2015), sosyal bilimler ve sinema 
arasındaki yakın ilişkinin önemli göstergelerinden bir tanesidir (Alarslan, 2004). Bu 
noktada filmler; ders kitaplarında, yazılı metinlerde ve derslerde genellikle soyut kalan 
kavramların insanların gözünde canlanmasında oldukça etkilidir. Örneğin bir kişi etik 
ikilem kavramı üzerine okuma yapabilir ancak özenle seçilmiş bir film sahnesi ile bu 
kavram çarpıcı şekilde içselleştirilebilir (Champoux, 2001: 5).
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Nitekim liderlik ve güç kavramlarını anlama ve öğretmede film analizleri sıklıkla 
kullanılmaya başlanmıştır: Billsberry ve Edwards (2008)’a göre yönetim ve liderliği 
anlama, liderlik davranışlarını araştırma noktasında, sinemanın artan düzeyde ve ilgiyle 
kullanılmasının temelinde; filmlerin canlı ve büyüleyici şekilde liderliği yaşama taşıma-
sı yatmaktadır. Liderliğin canlandırılmasındaki zenginlik ve karmaşıklığa atıfta bulunan 
Billsberry ve Edwards (2008), bunun başka araçlarla pek de mümkün olamayacağını 
ifade etmektedirler. Filmler; kitaplar ve vaka analizlerinin sunduklarının ötesinde 
ortak bir deneyim yaratarak, uygulamacıların ve öğrencilerin ilgisini ve motivasyonu-
nu arttırmakta ve onlara tartışmalara katılımlarını sağlayacak bir ortam sunmaktadır. 
Özellikle liderliği anlama noktasında filmler gerçek zamanlı, çok boyutlu canlandırma-
lar ile liderliğin ne denli karmaşık ve mücadele gerektiren bir süreç olduğunu liderler 
başarı kazanırken ya da liderlik yolunda sendelerken göstermektedir. Miller (2009) 
da benzer şekilde filmlerin zihinsel imgelemeyi artırarak liderliğin doğasını anlamayı 
ve hem bilişsel hem duygusal düzeyde öğrenmeyi kolaylaştırdığını belirtmektedir. 
Nitekim son dönemlerde uzaktan öğrenme sistemlerinin gelişimi ile birlikte görmek = 
inanmak hâline gelmiştir ve bu sistemle liderliği ve beraberindeki karmaşık davranışları 
anlatmak için tasarlanan online/uzaktan derslerde filmler çok daha etkili olmaktadır 
(Hannay&Venne, 2012).

Bu çalışmada; sinema sanatının sosyal bilimler ile arasındaki yakın temasın eşliğin-
de babalık olgusu, bir sinema filmi kaynak seçilerek irdelenmektedir. Babalık olgusu; 
liderlik ve güç kavramları ışığında tartışılmaya çalışıldığından liderlik ve güç üzerine 
olan filmlere de kısaca değinmekte fayda vardır. Liderlik, güç üzerine önemli dersler 
veren çok sayıda film olmakla beraber sıkça anılan ve kaynak gösterilen Ölü Ozanlar 
Derneği’nde karizmatik bir lider ile karşılaşılmakta, Norma Rae’de bir kadın liderin 
öyküsü anlatılmakta, 12 Kızgın Adam’da farklı profiller ve özelliklerde bireylerin güç 
kaynakları net bir şekilde görülebilmekte ve bir dönüşümcü liderin olayın gidişatını 
nasıl değiştirdiğine tanıklık edilmekte; Saat Tam On İkide filminde farklı iki liderlik 
tarzı ve bu tarzların astlar üzerindeki etkileri açıkça gözlemlenebilmekte, Yurttaş 
Kane’de ise yıkıcı, narsistik bir liderin doğuşu, kullandığı güç kaynakları ve etrafındaki-
ler üzerindeki etkileri çarpıcı bir son ile vurgulanmaktadır1. 

Yabancı yazında liderlik ve gücün doğasını anlayabilme noktasında filmlerden 
yararlanan ve filmlere atıf yapan çok sayıda çalışma olmasına rağmen Türkçe yazında 
liderlik ve gücü anlama noktasında filmlerden yararlanan çalışma sayısı oldukça azdır 
(Örneğin; Mencütekin, 2007). Bu çalışmalar ise liderlik ve gücün doğasını Türk kültü-
rü bağlamında ele almaktan uzak yabancı filmleri/liderleri analiz etmektedir. 

1	 İlgili	filmler	üzerine	daha	kapsamlı	okuma	yapmak	isteyenler	için	John	K.	Clemens’in	“Büyük Filmlerden 
Liderlik Dersleri”	kitabı	önerilebilir	(Mediacat	Yayıncılık	/	Yayınevi	Genel	Dizisi,	2007).
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Yazındaki bu boşluğu gidereceği düşünülen bu çalışmada; babalık olgusu ve bu 
olguyla yakından ilgili olan liderlik, güç ve erkeklik kavramları Av Mevsimi (2010) 
filmi üzerinden okunmaktadır. 

neden av mevsimi?2

Av mevsimi, Türk sinemasının üzerindeki ölü toprağını Eşkıya filmi ile atan ve yeni 
popüler Türk sineması için önemli yol açan Yavuz Turgul’un 2010 yılı yapımı son 
filmidir. Babalık olgusunu; Turgul’un yönetmenliğini yaptığı Av Mevsimi filmi eşliğin-
de okumanın başlıca iki nedeni vardır: İlk neden Yavuz Turgul’un ve birlikte çalıştığı 
Şener Şen’in Türk sinemasındaki seçkin konumları ile ilgilidir. Film kariyeri 70’li yıllara 
uzanan ve film yapım süreçlerinde çeşitli görevler alan Yavuz Turgul, uzun kariyerine 
karşın az sayıda filmiyle Türk sinemasını derinden etkileyen yönetmenlerden biri 
olmuştur. Turgul’u Türk sineması için önemli yönetmenlerden biri hâline getiren 
Eşkiya filmi ile yakaladığı başarıdır. Bu filminde Turgul, 1960’ların Yeşilçam filmleri 
ile popüler Hollywood sineması arasında bir metinler arasılık kurgulamış, ticari olarak 
ilgi çeken ögeleri (aksiyon, melodrama, romantizm, film yıldızları ve teknik üstünlük) 
Avrupa ülkeleri ile ortak yapımın neticesinde Batı’nın standartlarında güçlü senar-
yo, profesyonel oyunculuk, yönetmenlik ve teknik mükemmeliyet ile birleştirmiştir 
(Dönmez- Colin, 2013: 36). Turgul bu film ile yakaladığı başarı ile birlikte 90’ların 
ortasından sonra canlanan Türk sinemasının popüler kanadına yön vermiş ve yeni 
popüler sinemanın sürekli başvuracağı bir formül sunmuştur (Suner, 2005: 34). Başka 
bir deyişle Turgul, Türk sinemasında Eşkıya ile yeni bir dönemin açılmasını sağlamış, 
bu filmde sunduğu formülü ilerleyen filmlerinde kendisi de kullanmış ve diğer yönet-
menlere de yol göstermiştir. Turgul böylece, yakın Türk sineması tarihinde lider bir 
figür olarak görülebilmesinin zeminini yaratmıştır.

Şener Şen ise tıpkı Yavuz Turgul gibi uzun kariyeri boyunca nispeten az filmde 
görünmüş, seçici davranmıştır. Şen’i diğer pek çok sinema yıldızından ayıran, yıl-
lar önce çekilmiş filmlerinin repliklerini hâlâ hatırlanır kılan şey ise çok az kişinin 
başarabildiği “komik”ten “komedyen”e geçişi başarıyla gerçekleştirebilmesi; bu 
sayede dram, komedi-dram ve trajik komedi oynamaya yatkın ve hazır olmasıdır 
(Scognamillo, 2005: 11). Bu zorlu geçiş ile birlikte, Şekerpare’nin Ziver Bey’i, Banker 
Bilo, Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i ve benzeri karakterler komediyle birlikte 
kötünün içindeki sevilecek yanları izleyiciye taşımıştır. Daha da ötesinde bu güldürü 

2	 Av	Mevsimi	filminin	çalışmamıza	konu	yapılması	hakkında	yapımcı	Yavuz	Turgul’a	bilgi	verilmiş,	kendi-
sinden	filmin	çalışmamıza	konu	edilmesi	hakkında	izin	alınmıştır.
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karakterleri Züğürt Ağa, Eşkıya’daki Baran, Gönül Yarası’ndaki Nazım Öğretmen’in 
trajik karakterler olarak kurgulanmasını zorlaştırmamıştır (Scognamillo, 2005). 
Sinema oyunculuğunda daha kolay yol olarak bilinen kısa ve hareketli karikatür 
rollerle sinema kariyerine başlayan Şener Şen seçici bir devamlılık sergilemiş ve kari-
yerinin ikinci evresinde komedyen kimliği unutulmadan farklı rollerde görünmüştür. 
Alin Taşçıyan, Yavuz Turgul üzerine kaleme aldığı bir yazıda Şener Şen’e de değinir 
ve şöyle der: Şener Şen’in kariyerinin ilk döneminde güldürü filmlerinin ustası Ertem 
Eğilmez, Şen’in sanat gücünü ortaya çıkartmıştır ancak kendine has karakterler 
yaratmasına imkân vererek onu bir yıldız yapan Yavuz Turgul’dur. Turgul ile Şen’in 
bağını kuran ve bu ikilinin ilişkisinin potansiyelini ortaya çıkartan film ise, Turgul’un 
senaryosunu yazdığı 1986 yapım Züğürt Ağa’dır (Taşçıyan, 2011: 200). Ancak bu tek 
taraflı bir değer katma durumu değildir. Türk sinemasının bu iki özgün sanatçısının 
birlikteliği iki taraflı bir beslenmenin var olduğu bir ilişkidir çünkü Scognamillo’nun 
da dediği gibi (2005: 114) “Yavuz Turgul, Şener Şen’i ve yeteneklerini ne kadar iyi 
biliyorsa, Şener Şen de Turgul’un yazdığı karakterlerin kendisine neler getirdiğini 
çok iyi bilir. Bir yerden sonra bir reçeteden söz edebiliyorsak bu reçete her iki filmde, 
her iki taraf için de işe yarar olmuştur”. 

Yavuz Turgul’un yönetmenliğini ve/veya senaristliğini üstlendiği filmleri ele aldı-
ğımızda bu kurguların en temelde makro düzeyde gerçekleşen kırdan kente göç gibi 
toplumsal değişimlerle farklılaşan toplumsal yapı ve kaybolan değerlerin bireyler üze-
rindeki etkisini görselleştirdiği söylenebilir. Züğürt Ağa’nın kente indiğinde çizmelerini 
çıkartarak çiğ köfte satması, eşkıya Baran’ın plaza koridorlarında Keje’yi takip etmesiy-
le Turgul büyük toplumsal değişimlerin birey düzeyinde fotoğraflarını çekmektedir. 

Turgul’un yer aldığı bir filmin babalık tartışmasını yürütmek için seçilmesinin ikin-
ci temel nedeni ise yönetmenin özellikle 90’lı ve sonrasındaki yıllarda çektiği filmlerle 
bu toplumsal değişimlerdeki erkeklik, erkekler arası dayanışma ve şiddet gibi tema-
ları kurgusal zenginlikle izleyiciye sunmasıdır. Eşkıya (1996), Gönül Yarası (2005), 
Kabadayı (2007)3 ve Av Mevsimi (2010) filmlerinde sevilen, arzu nesnesi kadın, erkek 
ve silah üçlüsünü bir arada seyrederiz. Bu üçlü içindeki tek kahraman erkektir. Turgul 
filmlerinde elbette kadın karakterler de yer alır ancak kadınlar hiçbir zaman kahraman 
değillerdir. Bununla birlikte Turgul’un senaryosunu yazdığı ve/veya yönettiği filmlerde 
hikâyenin iki erkek arasındaki çatışmalı ama bir o kadar da yakın dostluktan beslendi-
ğini görmek mümkündür. Senarist yönetmenin anlattığı; erkeklerin, erkek dostluğu-
nun hikâyesidir aslında. İkilinin son filmi olan Av Mevsimi ise erkekler dünyasındaki 
rekabeti bir av olarak kurgulayarak iki erkeğin avcılık yarışı içinde erkekliğin çeşitli 

3	 Yavuz	Turgul	bu	filmin	sadece	senaristliğini	üstlenmiş,	film	Ömer	Vargı	tarafından	yönetilmiştir.
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biçimlerinin çatışmalarını ve dostluklarını anlatmaktadır. Bu anlatı içinde av-avcı ilişki-
sini merkeze koyarak babalık meselesini güç, liderlik ve erkeklik kavramıyla yakından 
ilişkili olarak izlemeyi mümkün kılması ise bu filmin çalışma kapsamında seçilmesine 
neden olmuştur. 

Okuyucuların filme aşina olmaları için öncelikle filmin konusuna ve takiben lider-
lik, güç ve babalık hakkında önemli şeyler fısıldadıklarına inandığımız film karakterle-
rine değinilmektedir. Bu kısa tanıtımın ardından liderlik, güç, babalık ve hegemonik 
erkeklik kavramları; yazın ve filmdeki sahneler, olaylar, karakterlerden yola çıkılarak 
analiz edilmekte ve bütünsel bir perspektif ile derinlemesine tartışılmaya çalışılmak-
tadır. 

Filmin Özeti

Öldürülen Pamuk’un sesiyle ve kesilen kolunun ürkütücü görüntüsüyle başlayan Av 
Mevsimi filmi, genel çerçevede bir genç kızın kurban gittiği cinayetin, cinayet masası 
tarafından çözülme sürecini konu alır. Cinayet masasından Ferman, İdris ve Ferman’ın 
ekibe yeni kattığı Hasan; vücudu parçalanmış Pamuk’un cinayetinin peşine düşerler. 
Bu cinayet onları küçük uyuşturucu satıcısı Asit, çok zengin bir iş adamı olan Battal 
Çolakzade, Pamuk’un anne babası ve abileri Abbas ve Vakkas başta olmak üzere pek 
çok insanla karşı karşıya gelmelerini sağlar. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin 
hayatını geri dönülemeyecek bir şekilde değiştirir. Bir cinayet hikâyesi etrafında yan 
öyküler ile film akar fakat cinayetin çözümü dışındaki yan hikâyelerin ve karakterlerin 
gücü izleyiciyi cinayeti kim işledi sorusundan uzaklaştırır. Av Mevsimi, adına yaraşır 
biçimde bir av öyküsüdür aslında ancak bu av öyküsünde tek bir av ve tek bir avcı yok-
tur; dahası kimin av kimin avcı olduğu ile avın kuralları da çok belirgin değildir. 

Öldürülen Pamuk, ülkenin zengin ve tanınmış işadamı Battal Çolakzade’nin ikin-
ci eşidir. Bu evlilik ilk bakışta zengin ve yaşlı bir erkeğin gücünü kullanarak genç bir 
kadınla evlenmesi olarak görülse de Battal’ın ilk eşi Hilal’in de hâlâ hayatta olması ve 
aynı evde yaşamaya devam etmesi akıllara soru işaretleri getirir. Ferman ve ekibinin 
soruşturmaya Battal Çolakzade'yi dâhil etmeleri işlerini biraz zorlaştırır. Nitekim Bat-
tal nüfuzunu kullanarak Ferman ve ekibini köşeye sıkıştırmakta geri kalmaz. Pamuk’u 
öldürülmesi de ilk başta namus cinayeti olarak görülmeye yatkıntır ancak olayların 
çözümü Karadenizli İdris’in karısıyla arasını düzelttiğini düşünürken aslında onu tama-
men kaybettiğini anlamasıyla her şeyi göze alabilecek duruma gelip gizlice Battal’ın 
ofisine girmesiyle başlar. İdris gerçeği burada Battal’dan öğrenir lakin Battal’ın koruma-
ları tarafından vurulduğu için söyleyemez. Son nefesinde bakış açılarını değiştirmeleri 
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gerektiği anlamına gelen bir işaret yaparak cinayet masası ekibine cinayeti çözmelerin-
de önemli bir ipucu verir. Olayın namus cinayeti meselesinin çok ötesine uzandığını 
anlayan Ferman; Battal’ı sıkıştırır, Pamuk’un ailesini gözlemler ve Battal ile Pamuk’un 
evliliğinin göstermelik olduğu anlaşılır. Battal’ın hasta kızı Ceylan için organ nakli 
gerekmektedir ve Pamuk’un organları bu nakil için uygundur. Battal tüm çalışanlarının 
kan ve ilik örneklerini almış ve tek eşleşme Pamuk ile olmuştur. Battal Pamuk’un ailesi 
üzerinde etkilidir ve özellikle bu ailenin kendine ekonomik bağlılığından faydalana-
rak, Pamuk'un rızası dışında aile ile para vererek anlaşılır ve evlilik gerçekleşir. Organ 
nakli sonrası Pamuk öldürülür ve parçalanan cesedi muhtelif yerlere dağıtılır. Ancak 
Pamuk’un Ceylan’a nakledilen organı iflas etmiş ve Ceylan’ın iyileşmesine yarama-
mıştır. Olay örgüsünü çözen, ufak ayrıntılarla kanıtları da toplayan Ferman, Battal ile 
konuşmaya gider. İki “avcı” filmin adına yaraşır biçimde son kez ormanlık bir alanda 
bir araya gelirler. Battal ava çıkmış ancak Ferman’ın kendisiyle konuşmaya gelmesi üze-
rine kendisi bir ava dönüşmüştür. Ferman, Battal’a Ceylan’ın bu olayı hiç öğrenmeden 
ölmesi şansını sunar zira filmin başından beri ara ara hatırlattığı üzere Ferman için bir 
avcının gücü avına duyduğu merhametten gelir. Filmin sonunda bir avcıya dönüşen 
Ferman’ın avına gösterdiği merhamet sayesinde, Pamuk’un cinayetinin arkasındaki bu 
olayları kimse öğrenmez ve Çolakzade intihar eder. Av mevsimi başladığı yerde sona 
ermiş olur.

FilmdeKi KaraKterler

Ferman (Şener Şen): Cinayet masası komiserlerinden Ferman, tecrübesi ve cinayetleri 
çözerken yaptığı takiplerle teşkilat tarafından “Avcı” olarak adlandırılır. Çoğu arkadaşı 
bir bir emekli olmuş, kendisi de artık kariyerinin son demlerindedir. Ferman sakin ve 
ölçülüdür; birlikte çalıştığı ekip arkadaşları başta olmak üzere iletişim kurduğu toplum-
sal çevreyi iyi gözlemler; çevresindekilerin dile getirmediklerini rahatlıkla kavrar. Eki-
binde yer alanlara tecrübelerini aktarması, yol göstermesi ve örnek olması dolayısıyla 
bir lider figürünü temsil etmektedir. Film boyunca Ferman’ın işi dışındaki zamanını 
evinde hasta eşiyle geçirdiği görülmektedir. Böbrek hastası olan eşi, organ nakli için 
başvuruda bulunmuş, sıra kendisine geldiğinde ise kendi hakkını daha genç bir kadına 
devretmiştir. Bu genç kadın ise her gün Ferman’ın eşinin bakımına yardımcı olarak 
minnet borcunu göstermektedir. 

İdris (Cem Yılmaz): İdris duygusal tepkileri ve cesareti ile teşkilatta “Deli” lakabıy-
la anılmaktadır. Karadenizli İdris yine kendi memleketinden Asiye ile bir zamanlar çok 
severek evlenmiş, bu evlilikten çiftin iki çocukları olmuş ancak çift İdris’in şüpheciliği 
yüzünden ayrılmıştır. İki çocuğu ve annesi ile yaşayan İdris Asiye ile tekrar bir araya 
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gelmeyi istemektedir ancak bu çabalarında kontrolünü hep kaybeder ve şiddete eğilimi 
eski karısı ile aralarındaki yakınlaşmaları boşa çıkartır. İdris, Ferman ile bir baba oğul 
ilişkisi kurmuştur ve filmde bunu yer yer hatırlatır. 

Hasan (Okan Yalabık): “Çömez” Hasan, adı üstünde ekibe yeni katılmıştır. Aslında 
antropoloji mezunu olan Hasan, kan ve ceset görmeye hiç alışık değildir ve üzerine sin-
diğini düşündüğü kan kokusu ile başa çıkmaya çalışır. Cinayet masasındaki kariyerinin 
alternatifi ise, ne tesadüftür ki, et lokantaları zinciri sahibi olan müstakbel kayınbabası-
nın lokantalarından birinin başına geçmektir.

Battal Çolakzade (Çetin Tekindor): Pamuk ve ailesinin uzun yıllardır yanında çalış-
tıkları ve “velinimetimiz” diye adlandırdıkları Battal Çolakzade, Türkiye’nin önde gelen 
iş adamlarından biridir. Filmde Battal’ın ailesinden ölümcül bir hastalıkla yatan kızı 
Ceylan ve hep sakin hareket eden karısı Hilal de görünmektedir. Battal film boyunca 
kendi babasının sözlerine atıfta bulunarak hayatın bir av ve avcı ilişkisi olduğuna dair 
anektodlar sunar. 

Müslüm (Mustafa Avkıran): Müslüm, iki oğlu Abbas ve Vakkas, kızı Pamuk ve 
karısı Hatun ile birlikte Battal Çolakzade’nin yanında çalışmaktadır. Hatun’un aksine 
Müslüm Pamuk’a kızgındır, onun kocasını terk ederek namuslarını kirlettiğini düşün-
mektedir ve ölümüne üzülmediğini belirtmektedir. 

Kimin BaBası daHa “BaBa”,  
HanGisi daHa “erKeK”? 

Toplumsal cinsiyet üzerine önemli çalışmaları bulunan Serpil Sancar (2009: 120), 
Türkiye’deki erkeklerin erkeklik deneyimlerini incelediği ve hangi erkeklerin egemen 
olduğunu anlamaya çalıştığı “İmkânsız İktidar” isimli çalışmasında babalık kavra-
mından “erkek olmanın anlaşılması en zor hallerinden biri” olarak söz. Babalığın bu 
karmaşıklığı; anne ile çocuk arasındaki ilişkinin tanımlanmasındaki doğrudan bağlan-
tının yokluğundan kaynaklanmaktadır. Babalık, kadınların “doğurarak anne olmak”4 
bağlantısı kadar somut bir kavramayı olanaklı kılmaz, doğrudan biyoloji yoluyla açık 
ve belirgin bir ilişki olarak kurulamaz ve sosyal ve/veya siyasal birtakım ilişkileri 
gerektirmektedir (Sancar, 2009). Daha açık ifade edersek babalık ancak toplumsal ve 
siyasal uzantılarla birlikte düşünüldüğünde kurulabilen bir roldür. Bu uzantılar hukuki 
ve kültürel boyutlar içerir ve babanın çocuklarını ve bu çocukların annesini/annelerini 
geçindirme gücüne sahip olması gerektiği varsayımına dayanır. Bu noktada erkekler 

4	 Annelik	rolü	üzerine	Türkçe’ye	de	çevrilen	temel	ve	ayrıntılı	bir	çalışma	için	Bk:	Badinter,	2011.	
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babalık sorumluluğunu üstlendikleri ailelerini geçindirme kapasiteleri bakımından eşit 
değildir. Cinsiyet rollerinin uzantısıyla aile içinde çocukla kurulan bağda ebeveynler 
farklı sorumluluklar alırlar ve en genel anlamıyla babaya düşen toplumla bağın kurul-
masıdır (Parsons, 1955). 

Başka bir deyişle baba; aile, özellikle çocuk söz konusu olduğunda devletin ve 
piyasanın muhattabı olan kişidir ve bu bir yetkiyi de ifade etmektedir. Bir yetki sahibi 
olarak aile reisi babanın çocuklar ve çocukların annesi üzerinde hakkı vardır ve baba-
lık yasal zeminde ailedeki çocuklara bakmakla ve eğitmekle yükümlü vatandaş, yani 
"velayet ve vesayet sahibi" erkeği ifade etmektedir (Sancar, 2009). Toplumsal cinsiyet 
rejiminin kaçınılmaz bir getirisi olarak toplumsal hayatın çeşitli alanlarında farklı roller 
edinen kadın ve erkeğin ebeveynlikte de farklı sorumluluklar aldığı ve birbirinden farklı 
algılandığını söylemek bu noktada yanlış olmayacaktır. Dündar vd.’nin (2011) anne ve 
babanın akıllara getirdiği sözcüklerin incelenmesiyle hazırladıkları çalışma ise babalığın 
kamusal alanla çocuk arasında bağ oluşturma rolünü daha net ortaya koymaktadır. Söz 
konusu çalışmada anne sözcüğünün sevgi, fedakarlık, yemek ve şefkat gibi sözcüklerle; 
baba sözcüğünün ise para, saygı, ev geçindirme ve reis gibi sözcüklerle daha çok ilişki-
lendirildiği ortaya konulmuştur. 

Biyolojik bağlantıların ötesinde toplumsal ve hukuksal ilişkilerle beraber babalık 
bir anlamda kazanılan bir statüdür. Erkekler, çeşitli yollarla erkekliklerini ispatlayarak 
baba olurlar. Baba olunabilmesi için erkeklerin önce cinsel anlamda kendilerini ispat 
etmeleri gerekir. Daha sonra ise evin bakıcısı-koruyucusu olduğunu ispat edebileceği 
beceriler geliştirebilmeli; evle ilgili ekonomik, hukuki, siyasal tüm kararları alan patron 
ve devlet adamı olabilmelidir (Selek 2008: 22-23). Babalık rolünün annelikte olduğu 
gibi sadece biyolojik bir süreç ile doğrudan ilişkilendirilememesi; hukuki, toplumsal ve 
kültürel yansımaları babalığın kültürel ve özellikle de maddi aktarım ile yakından ilgili 
olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu aktarım miras, ev geçindirme, meslek öğret-
me ve benzer diğer şekillerde gerçekleşebilmektedir. Babalığın ev geçindirme ve ailenin 
kamusal temsiliyeti bağlamındaki diğer yükümlülükleri babaları piyasada hiyerarşik 
olarak birbirlerine göre konumlandırır ve bu konumlandırma hangi erkeğin egemen 
olduğu tartışmasıyla, yani hegemonik erkeklik kavramıyla yakından ilişkilidir. 

Hegemonik erkeklik, bir erkeklik imajı olarak egemenlik altına alınan kadınlık 
ve kendisi dışındaki diğer erkeklik biçimleriyle ilişkili olarak idealize edilir (Barrett 
2005: 179). Bir kavram olarak hegemonya, her ne kadar farklı bağlamlarda ya da 
anlamlarda kullanılsa da temel olarak belirli bir toplumsal grubun, sınıfın, milletin 
ya da devletin diğer toplumsal gruplar, sınıflar, milletler ve devletler üzerinde kurdu-
ğu egemenliğe denk düşmektedir. Bu egemenlik yalnızca siyasi ve iktisadi kontrolü 
değil, aynı zamanda egemen olan kesimin (sınıfın, devletin, grubun vs.) kendi dünya 
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görüşünü diğerlerine de “doğal olan”, “normal olan” şeklinde kabul ettirme kapasi-
tesini içermektedir (Chandler, 2009). Temel olarak hegemonya kavramı birtakım 
değerlerin, çıkarların ve normların geniş kesimlerin rızasını almasına dayanmaktadır. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde tanımı gereği idealize edilmiş erkeklik biçiminin 
sürdürülmesi için söz konusu kategoriden dışlanan erkeklerin de hegemonik erkek-
liği desteklemeye gönüllü olması gerekmektedir (Connell, 1987: 178). Nitekim her 
erkek hegemonik erkekliğin özelliklerine sahip olamamakta ancak içinde yaşadıkları 
toplumsal formasyon ve cinsiyet rejiminin getirdiği eşitsizliklerle ve tabakalaşma ile 
birlikte belirli bir tip erkekliğin hegemonik olmasına rıza göstermektedirler. Böylece 
bütün erkekler bir çeşit hegemonyayla, aralarındaki ilişkinin derecesine göre konum 
almaktadırlar. Farklı sınıftan, meslekten ve kültürden erkekleri izleme ve analiz etme 
imkânı veren ve tam da bu yönüyle bu çalışmanın ana kurgusunun dayandığı Av 
Mevsimi filmi babalığın maddi aktarım ile bağlantısını hegemonik erkeklikle sıkı 
bir ilişki içerisinde iki farklı hattan takip edebileceğimiz bir akış sunmaktadır. Bu 
hatlardan birincisi Battal ve Pamuk’un babası Müslüm arasında çatışma yerine bir 
işbirliğine dönen, aynı aileye babalık yapma durumudur. Filmdeki bu durum; baba-
lığın biyolojik ve toplumsal dayanaklarının yorumlanmasına, hegemonik erkeklikte 
babalıkların da yarıştığına ve hiyerarşide altta olan erkeğin hegemonik olanın babalı-
ğını kabul ettiğini göstermektedir.

Pamuk’un babası, annesi ve abileri Battal’ın emrinde çalışmakta ve baba tarafın-
dan Battal Bey “velinimetimiz” şeklinde yüceltilmektedir. Battal’ın Pamuk’un ailesi 
için “velinimet” olması durumu bu aile için babanın kim olduğu sorusunu ortaya 
çıkarmakta, bir anlamda aile için bir rol karmaşasını beraberinde getirmektedir. 
Ailede çalışan bir baba bulunmakta, ailenin kamusal temsilcisi olarak gelen polislerle 
en çok baba konuşmaktadır, lakin evin ana geçim kaynağı kim ne derse desin Battal 
Bey’dir. Velinimet olan Battal Bey’in sözü bir baba gibi bu ailenin oğulları üzerinde 
de geçerlidir. Bunun da ötesinde Battal Bey bu ailenin kaynakları üzerinde bir baba 
kadar yetkilidir. Ferman Amir ve ekibi cinayet zanlısı olarak öncelikle Pamuk’un 
eski sevgilisi Asit’i gözaltına alır. Cinayete dair ipuçları sunabilecek bilgilere sahip 
Asit emniyet müdürlüğüne götürülürken Pamuk’un abisi Vakkas tarafından vurulur. 
Vakkas’ın hemen orada yakalanmasının ardından polis aracında yanında oturan 
Ferman’ın Vakkas’a “Silahı baban mı verdi Battal mı?” sorusu ortadaki kavga ne ise 
Abbas’ın sadece bir araç olduğu ve ana aktörün ya babası ya da Battal olduğunu seyir-
ciye anlatır. Ancak Ferman’ın bu sorusu, bu çalışma bağlamında çok önem taşıyan 
başka bir noktayı vurgulamaktadır. Kendince ailesinin namusunu kurtaran bir genç 
erkeğe böyle bir cinayet için gerekli aklı ve silahı ancak babası verebilir çünkü baba, 
ailenin namusundan öncelikle sorumludur ve kaynak ondadır. Ferman’ın “Silahı kimden 
aldın?” sorusu; Vakkas’ı bu cinayete kimin azmettirdiğini ve aynı zamanda bir üst 
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düzey okumada ise bu ailede karar verenin kim olduğu sorusuna tekabül etmektedir. 
Ailenin biyolojik babası elbette ki bellidir. Müslüm hem biyolojik olarak Pamuk, 
Abbas ve Vakkas’ın babasıdır hem de ailenin “namusuna sahip” çıkması, evi geçin-
dirmesi ile de babalığın kültürel ve toplumsal uzantılarına sahiptir. Ancak ailenin 
velinimeti olması nedeniyle Battal da en az biyolojik baba olan Müslüm kadar ailenin 
oğullarını yönlendirme kapasitesine sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Battal 
bir anlamda aileye babalık etmektedir.

Ferman ve İdris Pamuk’un annesi ve babasını ziyaret eder.

Müslüm’ün kızı Pamuk ile Battal’ın kızı Ceylan hemen hemen aynı yaştadır. 
Ceylan çok ağır bir hastalıkla boğuşmaktadır ve kendisine verilecek uygun bir böbrek 
ile kurtulma şansı vardır. Evinde ve şirketlerinde çalışan herkesin kan testine girme-
sini sağlayan Battal, Pamuk’un böbreğinin Ceylan’a uygun olduğunu anlar. Avcı baba 
Battal, kendi Ceylan’ını korumak için kendisinden çok daha güçsüz başka bir babanın 
ceylanını av yapar. Elbetteki amacını açık etmez. 15-16 yaşlarındaki Pamuk’la yaşını 
büyüterek evlenir. Hikâye ilk başta yaşlı bir iş adamının arzuları neticesinde bir genç 
kızla evlenmesi, ailesinin maddi çıkar beklentisi ile buna razı olması ancak kız kaçtığı 
için bir namus cinayeti olması çerçevesinde anlamlandırılmaya yatkındır. Filmler elbet-
te ki toplumsal gerçeği bire bir yansıtmazlar ve yansıtmak zorunda değillerdir. Ancak 
filmlerdeki kurguların anlaşılmasında toplumsal gerçekliklerin önemli rol oynadığı da 
gözden kaçırılmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de çocuk gelinlerin, erken 
yaştaki evliliklerin ve aynı zamanda namus cinayetlerinin yaygınlığı; hikâyedeki akışın 
sözü edildiği gibi anlaşılmasını olanaklı kılar. Diğer bir ifadeyle filmin izleyiciyi iste-
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mediği bir evliliğin ardından Pamuk’un sevgilisine kaçmasıyla ailenin kontrolünden 
çıkması ve namusuna zarar getirmesi dolayısıyla abileri veya Battal’ın ilişkili olduğu 
birileri tarafından öldürüldüğüne inanmaya yönlendirebilmesi için gerekli toplumsal 
zemin ne yazık ki mevcuttur.5 Pamuk böbreği için öldürülür, Vakkas bu cinayet ortaya 
çıkmasın diye Asit’i öldürürken namus cinayeti işlediğini zanneder. İki kardeş de avcı 
Battal’ın avı olmuştur. Bu durum iki kardeşin annesinin dilinden “daha kaç kurban 
vereceğiz” sözleriyle anlatılır. 

Av Mevsiminin babalık tartışmasını mümkün kıldığı ikinci hat ise filmin iki aman-
sız avcısı, iki büyük oyuncu tarafından sahnelenen, aralarındaki güç dengesinin an be an 
değiştiği Ferman ve Battal karakterleri üzerinden ilerlemektedir. Bu ilerlemede babalık 
rolü liderlik ve güç kullanımı kavramlarıyla iç içedir. Bu noktada Av Mevsimi’nin iki 
avcısı ve iki babası Battal ve Ferman’ın liderlik ve güç üzerinden kurdukları babalık 
ilişkisinin analizine yön verebilmek amacıyla öncelikle liderlik ve güç kavramlarının 
yazındaki tartışmalarına kısaca bakmak faydalı olacaktır.

liderliK ve GÜCÜn doğasını anlamaK...

Liderlik bilim insanları ve uygulamacılar tarafından uzun yıllardır anlaşılmaya çalışılan 
ve tartışılmaya devam eden önemli kavramlardan birisidir. Hatta zaman zaman bu kav-
ramın tüketildiğine dair hislere kapılmak mümkündür. Araştırmacıların liderliği tanım-
lama ve liderliğe açıklık kazandırmaya yönelik tüm sistemli çabalarına rağmen kavra-
mın gizemini korumaya devam ettiği söylenebilir. Keza liderliğin doğasını anlamak 
karmaşık hatta duygusal bir süreç içerdiğinden kavrama ilişkin çalışmaların sayısında 
azalış yerine zaman geçtikçe artış gözlemlenmektedir. Bu artışın diğer bir nedeni de 
yazındaki kuramların irdelenmesi sonucunda başarılı bir lidere ilişkin tutarlı ve net bir 
tanımın ortaya konamamasıdır. Liderliğin hâlâ merak edilen bir konu olmasının altında 
yatan başka bir faktör ise liderleri daha etkin kılabilmek için değerlendirilebilecek ve 
geliştirilebilecek unsurların daimi varlığı olabilir. Bunlar; liderlik etkinliği açısından 

5	 Erken	yaşta	evlilikler	ve	kadın	cinayetleri	bu	yazının	kapsamının	ötesindedir.	Ancak	film	özelinde	tartı-
şırken	bu	meselelerin	yaygınlığına	vurgu	yapabilmek	adına	birkaç	sayısal	veriye	değinmekte	büyük	fayda	
görüyoruz.	Örneğin	2012	yılında	yapılan	 tüm	evliliklerin	%6,7’sindeki	gelinler	onbeş	-	ondokuz	yaşları	
arasındadır	(TUİK,	2012)	ve	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	tarafından	gerçekleştirilen	araştırmaya	
göre	kadınların	%29,2’sinin	ilk	evlilik	yaşı	18’in	altındadır	(2011:	181).	Kadına	yönelik	şiddet	konusunda	
ise	2010-2015	yılları	arasında	medyaya	yansıyan	kadın	cinayeti	sayısının	1418,	tecavüz	sayısının	ise	868	
olması	durumun	vehametine	dair	bir	fikir	vermektedir	(Bianet,	2015).	Ayrıca	2015	yılında	öldürülen	303	
kadının	en	az	284	tanesi	erkekler	tarafından	öldürülmüştür	ve	faillerin	%73’ü	öldürülen	kadınların	kocaları,	
sevgilileri	ve	partnerlerinden	oluşmaktadır.	Bunun	da	ötesinde	Kadın	Cinayeterini	Durduracağız	Platformu	
verilerine	göre;	2015	yılında	erkekler	 tarafından	öldürülen	kadınların	%78’inin	öldürülme	sebebi,	kendi	
hayatlarına	dair	karar	almak	istemeleridir	(Kadın	Cinayetlerini	Durduracağız	Platformu,	2016).
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karşılaşılan bireysel farklılıklardır. Nitekim bilim insanları da farklı paradigmalar6 çer-
çevesinde bu farklılıkları ve farklılıkların kaynaklarını ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Yazında liderliğe ilişkin çok sayıda tanımla karşılaşmak mümkündür. Örneğin 
Rauch ve Behling (1984) liderliği; “örgütlü bir grubun davranışlarını bir amaca ulaş-
ma noktasında etkileyebilme süreci” olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma paralel olarak 
Bryman (1992) lideri “bir grubun üyelerini belirli bir hedef doğrultusunda, bir sosyal 
etki süreci aracılığı ile yönlendiren kişi” olarak ifade etmektedir. House ve Shamir 
(1993) ise daha kapsamlı bir tanımlama geliştirerek liderliği “bireyleri kendi çıkarla-
rından ziyade ortak bir vizyona ulaşma noktasında motive edebilme ve söz konusu 
vizyona katkı sağlayabilmeleri için isteyerek önemli bireysel fedakarlıklarda bulunma-
larını sağlama yeteneği” olarak tanımlar. Drath ve Palus (1994) liderlerin; takipçilerin 
“başında olan kişiler” olarak algılanması yerine bir “ortak eylem topluluğunun” üyeleri 
olarak algılanması gerektiğini vurgulayarak lider-örgüt kültürü arasındaki ilişkiye örtü-
lü olarak işaret etmiştir.

Ancak etkilemek liderlik sürecinde temel unsur ve anahtar kelime olduğundan 
gücün önemini ve liderlik ederken ki rolünü irdelemeden liderliğin doğasına ilişkin 
farkındalığın eksik kalacağı düşünülmektedir. Nitekim güç; davranışları etkileme, olay-
ların gidişatını değiştirme, direncin üstesinden gelme ve insanlara aslında yapmayacak-
ları şeyleri yaptırabilmeye ilişkin potansiyel beceri olarak ifade edilebilir (Emerson, 
1962: 32-33; Pfeffer, 1992: 30). Aslında güç “sosyal varlığımızın günlük mekanizması-
dır” (Bolman&Deal, 1997: 165) ve liderliğin doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Peki liderlik yaparken, başkalarını etkilerken güç aldığımız kaynaklar nelerdir? Sosyal 
güç ve kaynakları üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda güç kaynaklarına ilişkin en 
temel ve kabul gören sınıflandırma French ve Raven (1959: 151-156)’a aittir ve söz 
konusu sınıflandırma beş temel güç kaynağına işaret eder. 

Bunlardan ilki bir kişinin diğer kişinin davranışını ödül vaadiyle etkileyerek 
değiştirebilmesini sağlayan “ödüllendirme gücü”dür. Bu güç ödüllere ilişkin algının 
büyüklüğüne göre artar. Diğeri bireyin cezalandırabilme yetkisinden kaynaklanan 
“cezalandırma gücü”dür. Bu güç, kişinin sahip olduğu otorite ile diğerlerini korkutarak 
gücünü kullanmasını ifade eder. Cezalandırma gücü, ödüllendirme gücü ile benzerlik 
taşır; algılanan cezanın şiddeti arttıkça, bu gücün etkisi de artar. Her ikisi de kısa vade-
de etkili güç kaynakları olmakla birlikte uzun vadede etkilerini kaybederler. Üçüncü 

6	 Geçtiğimiz	yüzyıl	değerlendirildiğinde	liderlik	çalışmalarının	dört	 temel	paradigma	ışığında	şekillendiği	
görülmektedir.	Bunlar;	özellikler	paradigması,	davranışsal	paradigma,	durumsallık	paradigması	ve	bütün-
leyici	paradigmadır	(Lussier&Achua,	2007).	Her	bir	paradigma	kendisinden	önceki	paradigmanın	güçlü	ve	
zayıf	yönleri	çerçevesinde	ortaya	çıkmış;	liderlik	edilen	bireyler	ve	gruplardaki	potansiyeli	en	iyi	şekilde	
açığa	çıkarmayı	hedeflemiştir.
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güç kaynağı olan “yasal güç” pozisyondan kaynaklanan biçimsel güçtür. Bu güç; karşı 
tarafı etkileme ve karşı tarafın söz konusu etkiyi kabul etme zorunluluğundan doğar. 
French ve Raven (153-156) yasal gücün üç temel kaynağı olduğunu ifade etmiştir. 
Bunlardan ilki kültürel değerlerdir. Yaş, cinsiyet ve fiziksel özelliklere toplum tarafından 
atfedilen anlamlar yasal gücün kaynaklarından biri olabilirken sosyal yapının ve bera-
berindeki yetkinin kabulü bir diğer kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak 
bir kişinin seçim ile bir sosyal birimin başına geçmesi de yasal gücün kaynaklarından 
biridir. Dördüncü güç kaynağı ise bireyin belli bir alana özgü bilgiye sahip olmasından 
kaynaklanan “uzmanlık gücü”dür. Sonuncusu olan “benzeşim gücü” ise bireylerin kişilik 
özellikleri, cazibeleri, karizmaları, ünleri ve liderlik özelliklerinden kaynaklanan güç 
türüdür. Ayrıca o kişiye duyulan hayranlık sonucunda ona yakın olma ve ona benzeme 
isteğinden de kaynaklanabilir. Liderleri diğerlerinden ayırt eden bu güç kaynağını daha 
net anlayabilmek adına karizma kavramını kısaca tanımlamakta fayda vardır. 

Karizma ‘armağan’ anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Sıradan insanlardan 
ziyade, insanüstü veya istisnai güç ve niteliklere sahip olan kişiler için geçerli olan bir 
niteliktir (Arıkan vd., 2001). Karizmatik lider ise; astlardan beklenen performansı 
arttıracak şekilde onları motive etme yeteneğine sahip olan kişidir (Daft&Daft, 1995). 
İzleyenler kendilerini karizmatik liderleriyle ve onun göreviyle özdeşleştirirler. Lidere 
aşırı bağlılık ve güven gösterirler, liderin değer ve davranışlarına özenirler. Bu bağlamda 
liderle ilişkilerinden kişisel saygınlık elde etmeye çalışırlar (Can, 1994). 

Buchanan ve Huczynksi (2004: 829) ise gerçekleştirildikleri çalışmada gücü 
elinde bulunduran kişinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan bir diğer güç kaynağı 
belirlemişlerdir. Bu güç kaynağı “bireysel güç” olarak nitelendirilmiştir. Bireysel güç 
kaynağı temel olarak; enerji, dayanıklılık ve fiziksel dayanma gücü, enerjiyi odaklaya-
bilme ve gereksiz çaba harcamaktan kaçınma becerisi, diğerlerine karşı duyarlılık ve 
onları anlayabilme becerisi, esneklik ve amaçlara ulaşabilmede farklı yollardan yarar-
lanabilme, çatışma ve yüzleşme süreçlerine dâhil olma isteği özelliklerini içermektedir.

iKi avCı, iKi BaBa, iKi lider ve temel aldıKları 
GÜÇ KaynaKları 

Yazında oldukça genel kabul gören bir tanım ile liderlik kavramı özetlenecek olursa; 
“liderlik hedeflere ulaşmak için bir grup insanı etkileyebilmektir” (Robbins, 2005: 332). 
Nitekim analize tabi tutulan filmde “Ferman Amir” ve “Battal Bey” farklı araçlar ve tarz-
lar aracılığı ile bir grup insanı istedikleri yönde etkileyen, liderlik özellikleri sergileyen 
aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Ana karakterlerimizden Ferman ve Battal insanları etkileme açısından hem ben-
zeşmekte hem farklılaşmaktadırlar. Benzeşmektedirler çünkü ikisinin de bulundukları 
konum gücün farklı biçimlerine erişimlerine imkân verdiği için çevrelerindekileri 
etkileyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Ferman bir polis amiridir ve ekibindekiler 
istemeseler de Ferman’ın sözlerine uymak zorundadırlar; Battal ise patron-işveren 
olduğundan yönettiği sosyal birimlerdeki insanları etkileyebilmektedirler. Ancak iki 
karakteri kıyasladığımızda Ferman Amir’in temelde gücünü ağırlıklı olarak uzmanlı-
ğından ve kişilik özelliklerinden aldığı söylenebilir. Bu karakterin “buyruk, emir” anla-
mına gelen ismi de ekibi içerisindeki otoritesini hatırlatmaktadır. Nitekim kendisine 
ekip içerisinde mesleki başarısı ve ünü nedeniyle “Avcı” lakabı takılmıştır. Astlarından 
İdris’in Ferman’la ilgili “O avcıdır, görür.” söylemi doğrudan Ferman’ın uzmanlık gücü-
ne işaret etmektedir. Ferman’ın işe yönelik bilgi düzeyi oldukça yüksektir ve kendisini 
ifade ederken mutlaka deneyimler, işe yönelik bilgi birikimi ışığında düşüncelerini ve 
ifadelerini gerekçelendirmeyi tercih eder.

İki avcı ilk kez başbaşa konuşur; Çömez arkada beklemektedir.

Aynı zamanda hem yakın ilişkide bulunduğu astları hem de emniyet ekibindeki 
diğer kişilerin ona, mesleki başarısına duyduğu hayranlık karizmatik gücünün varlığını 
bizlere göstermektedir. Buna paralel olarak yukarıda ifade ettiğimiz bireysel güce ilişkin 
tüm unsurlar da Ferman Amir’de mevcuttur. Enerjisini çözmek istediği vakaya-cinayete 
odaklayabilmekte, ekibinin ve cinayeti soruşturma sürecinde aile üyelerinin hislerine 
karşı duyarlı davranmakta, onları dikkatle gözlemlemekte, beden dilleri ile verdikleri 
örtülü mesajları dahi anlayabilmekte, İdris’in ölmeden önce kamera görüntüsünde 
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kendisine yaptığı işaret üzerinde derinlemesine düşünerek ve bu detayı atlamayarak 
olaya farklı yönlerden bakabilmekte ve gerektiğinde yapıcı çatışma ve yüzleşmeden 
kaçınmamaktadır. Keza Battal Bey ile tekrar tekrar görüşme talebi ve düşüncelerini 
kendi amirleri karşısında meşru gerekçelerle savunması bireysel gücünün temel göster-
gelerindendir. Yani Ferman’ın çevresindekileri etkileyebilme potansiyeli sadece onların 
amiri olmasından kaynaklanmamakta, yasal gücünün ötesine uzanmaktadır. İdris ile 
kurduğu ilişkide ise bu potansiyel onu sözünün dinlendiği, gözüne girilmeye çalışılan 
bir baba figürü hâline getirmektedir. İdris’in eski karısı Asiye, İdris’in kendisine yönelik 
olası şiddet girişimlerinin engellenmesi için İdris’in annesi ile değil, “babası” gibi olan 
Ferman ile konuşur ve Ferman davranışlarını düzeltmesi için İdris’e etki eder. 

 
İdris cinayeti çözmek için gizlice Battal’ın çalışma odasına girer. 

Battal ve Ferman’ın insanları etkileme potansiyellerinin birbirinden ayrıldığı temel 
nokta ödül ve cezalandırma sistemini kullanma biçimleridir. Film boyunca Ferman’ın 
cezalandırma gücüne genel olarak başvurmadığını, sadece bir kez Hasan ve İdris’e 
kızdığında “düzelmedikleri takdirde onları ekipten kovacağı”na dair ifadelerinde hayat 
bulduğu görülmektedir. Ödüllendirme gücü ise Ferman’ın doğal olarak yararlandığı bir 
kaynaktır. Nitekim Ferman Amir’in ekibinin bir parçası olabilmek ve ekip üyesi olarak 
kalabilmek hem İdris hem de Hasan için ödülün kendisidir. Film boyunca Ferman’ın 
emrinde çalışan İdris ve Hasan’ın zaman zaman açıkça bazen de örtülü olarak Ferman’ı 
hayal kırıklığına uğratmamak, ekibin üyesi olma ödülünü elden kaçırmamak adına 
eylem ve kararlarını değiştirdikleri görülmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere 
ödüllendirme ve cezalandırma uzun vadeli etkileri olan güç kaynakları değildir. Bu 
bağlamda liderlik özellikleri taşıyan bir karakter olan Ferman da asıl gücünü diğer kay-
naklardan almaktadır.
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Ferman, İdris ve Hasan’ı azarlar. İdris artık eski karısını rahat bırakmalı,  
Hasan ise işine konsantre olmalıdır.

Battal; uzmanlık gücüne sahip olması, gücünü sergilemesi ve bu güç ile birlikte 
insanları etkileyebilmesi bakımından Ferman’la benzerlik göstermektedir. Battal Bey’in 
uzmanlık gücüne sahip olduğunu filmde kendisiyle ilk karşılaştığımız sahnede görebi-
liyoruz. Gücünü tartışmasız olarak ilk karşılaşma sahnemiz olan üniversitede yaptığı 
konuşma ile hissediyoruz: Battal bu sahnede, önemli bir işadamı ve holding patronu 
olarak kürsüde yaptığı konuşmasında iş yaşamındaki başarılarını ve hayata bakış açısını 
dinleyicilerle paylaşıyor. 
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Battal Bey’in ağırlıklı olarak dayandığı güç kaynaklarının ise cezalandırma, ödül-
lendirme ve yasal güç olduğu söylenebilir. Keza Ferman Amir’in yürüttüğü soruşturma 
derinleştikçe Battal’ın cezalandırma gücünü devreye soktuğu film boyunca gözlemlen-
mektedir. Ferman’ın amirinin “Söz konusu Battal ise işin içine bakanlar, bürokratlar, 
sürgünler, gizli telefonlar girer.” söylemi ve sonrasında alınan örtülü tehditler ile en 
nihayetinde Ferman’ın soruşturmayı kapatması yönünde yaratılan baskılar bu gücün 
harekete geçtiğinin temel göstergesidir. Battal’ın ödüllendirme gücünü ağırlıklı olarak 
kullanmasına ise, Pamuk’un ailesiyle kurduğu ilişkide rastlanmaktadır. Pamuk’un baba-
sı, annesi ve abileri Battal’ın emrinde çalışmakta ve baba tarafından Battal Bey “velini-
metimiz” şeklinde yüceltilmektedir. Müslüm’ün Battal’ı “velinimet” olarak nitelendi-
rilmesinin ana nedeni ise hizmeti ve Pamuk ile evlenme sürecindeki desteği nedeniyle 
Battal tarafından kendisine ödül olarak ev, oğullarına da iş verilmesidir.

Yukarıda ifade edilen güç kaynaklarına ek olarak “ağların etkin kullanımı” da önem-
li bir güç kaynağı olarak ifade edilebilir. Nitekim farklı sosyal birimlerde birtakım işleri 
yaptırabilmek adına bireyler ve gruplardan oluşan karmaşık şebekelerle çalışmak gerek-
mektedir (Bolman&Deal; 1997: 170-171). Arkadaşlar ve müttefikler bu süreci çok 
daha fazla kolaylaştırmaktadır. Kotter (1985) başarılı ve başarısız üst düzey yöneticiler 
arasındaki temel farkın arkadaş ve müttefiklerle bağlantılar kurup geliştirmeye özen 
göstermede yattığını saptamıştır. İçinde bulundukları sosyal birimde bir ağ kurmaya 
çok az zaman ayıran yöneticiler işleri yaptırmada oldukça güçlük çekmektedirler. Az 
önce verdiğimiz ve cezalandırma güç kaynağı ile ilişkilendirdiğimiz örnekte Battal’ın 
ağları da etkili bir şekilde bir güç kaynağı olarak kullanabildiği görülmektedir.

Gücün elde edilmesi, kaynakları ile birlikte gücün nasıl sergilendiği de önemli bir 
soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada filmdeki kararkterlerle ilişkilendirerek 
gücün sergilenme şekillerine değinmekte de kanımızca fayda vardır (Pfeffer, 1992; 
Daily ve Johnson, 1997). Güce sahip olan kişilerin zaman zaman bu gücü semboli-
ze eden aksesuarları sergilemekten hoşnut oldukları görülür. Çalışma mekânlarının 
süslemeleri, rezerve edilmiş park yerleri, lüks restoranlarda yemek yeme ya da lüks 
arabalara binme, kılık- kıyafet gücü sembolize eden unsurlara verilebilecek örneklerdir. 
Keza Ferman Amir ve İdris; Battal’ı ilk kez sorgulamak üzere onun evine gittiklerinde; 
çalışma odasında geçen diyalog boyunca güce ilişkin tüm sembollerin varlığı açık 
bir şekilde görülmektedir. Battal’ın sergilediği oldukça pahalı ve değerli bir av tüfeği, 
paylaştığı av fotoğrafları, odanın dekorasyonu sembollerin abartılı bir şekilde “Ben 
güçlüyüm-Ben avcıyım” mesajını vermek üzere kullanıldığını bizlere göstermektedir. 
Keza Ferman Amir odaya ilk girdiğinde resimlere bakarken Battal hakkındaki “kendini 
çok beğeniyor” yorumu ile karşı tarafın güç kaygısına ve ihtiyacına ilişkin ihtiyacı sez-
diğini belirtmektedir. 
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Ferman ile Battal birazdan tanışacaklar. Ferman, Battal’ın bir av sırasında çektirdiği ve  
çalışma odasında asılı resmine bakar.

Temsille gelen güç; diğer bir ifadeyle prestij gücü ise bazı kurul ve komitelere üye 
olarak ve/veya kritik önemi olan görevlere sahip olarak (CEO gibi) gücün gösterilme-
sidir. Nitekim Battal Çolakzade bir holdingin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olarak 
temsil gücüne sahiptir ve bu güce dayalı olarak açıkça çevresindeki kişileri etkilemek-
tedir. Bu etkiye verilebilecek en güzel ve çarpıcı örneklerden biri, kızı Ceylan’a böbrek 
bulabilmek için çevresindeki herkesten kan örneği aldırması ve bunu hiçbir meşru 
gerekçe olmaksızın yaptırabilmiş olmasıdır. Battal, Ceylan’ı herşeyin üzerinde tutmak-
ta, kendi ifadesiyle diğer evlatlarından bile ayırmaktadır. Böylesine kıymet verdiği bir 
kişinin sağlığına kavuşabilmesi için gücünün erişebildiği her imkânı seferber etmekte-
dir. İlerleyen sayfalarda değinileceği üzere, Battal’ın gücünün sınırı Ceylan’a duyduğu 
sevgiye dayanmaktadır. Nitekim bu güçlü avcı kızını üzecek bir durumun yaşanmaması 
için filmin sonunda canından olmaya razı gelmektedir.

Ferman ve Battal’ın liderliklerine daha da açıklık kazandırmak açısından Abraham 
Zaleznik’in Harvard Business Review’da “Yöneticiler ve Liderler Farklı mı?” başlıklı 
makalesindeki görüşlerini paylaşmak kanımızca etkili olacaktır. Zaleznik’e (1992) 
göre liderler ve yöneticiler farklıdır; farklı kişiliklere ve deneyimlere sahiplerdir, çocuk-
luklarından ergenliklerine kadar farklı gelişimler kaydetmişler ve bu nedenlerle de 
düşündükleri, yaptıkları, çalışma şekilleri ve etkileşim süreçleri farklılaşmıştır. 

Sözü edilen farklılığın nedeni daha derinlemesine irdelendiğinde; liderlerin gelişim 
yıllarında çatışmalara maruz kalarak ve bunların üstesinden gelerek büyüdükleri, yöne-
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ticilerin ise kendi içlerine kapanmalarına sebep olan bazı deneyimlere maruz kaldıkları 
saptanmıştır. Zaleznik’in makalesinde,bu görüşe paralel olarak güçlü liderlerin yaşam-
larının pek de kolay olmadığı tartışılır. Yaşamlarında çoğu zaman travmatik süreçler 
vardır. Yöneticilere ve liderlik vasfı olmayan bireylere göre yaşam; evde, okulda, 
toplumda ve işte güvenli bir ortamda olumlu olayların yaşandığı bir gelişim sürecidir. 
Hâlbuki liderlere göre yaşam, çevrelerinden kopma hissine ve yabancılaşmaya neden 
olan büyük olaylar dizisidir. Bu bağlamda liderler “iki kez-doğan’’ bireylerdir ve yeniden 
su yüzüne çıkmak için kalıtımsal kimlikten ziyade yaratılmış bir kimlikle kendi içlerine 
dönerler. Bu ayrılık hissi liderlik yeteneği için gerekli bir koşul olabilir.

Daha önce de ifade edilen bir örnekten yola çıktığımızda üst yönetimden azar 
yiyen Ferman’ın emekiliğini isteme kararından vazgeçmesinin temelinde; travmatik 
bir süreç olarak nitelendirilebilecek İdris’in ölümü yatmaktadır. İdris’in ölmeden önce 
kameraya bakıp Ferman’a vermeye çalıştığı ipucu kaybettiği anlamı ve cesareti Ferman’a 
geri vermiştir. Liderlerin yaşamlarında bu tür travmalar ve kırılma noktaları, içe yöneli-
mi, bazen de depresif eğilimleri tetikler ancak ve daha sonra, çok daha güçlü bir şekilde 
yollarına devam edebilirler.7 Aynı zamanda hayatta başka kimsesi olmayan Ferman’ın 
karısında böbrek yetmezliği rahatsızlığı vardır. Yaşamı çoğu zaman yatağa bağlıdır ve 
eline geçen tek böbrek nakli hakkını kendinden daha genç bir kadına vermiş ve iyileşme 
olasılığını tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu süreç yine eşi Ferman’ın perspektifinden 
değerlendirildiğinde oldukça zor ve travmatik deneyimleri beraberinde getirmekte 
ve onun hayatla mücadele etme noktasında kişilik özelliklerini güçlendirerek liderlik 
potansiyelini pekiştirmektedir.

Battal’ın yaşamını da bu çerçeveden değerlendirdiğimizde pek de kolay olmadığını 
söylemek mümkündür. Battal’ın kızı Ceylan ölümcül bir hastalıkla boğuşmaktadır. 
Kızının hastalığı süresince sergilediği mücadele oldukça travmatik bir deneyimdir. 
“Ceylan birtanemdir. Yaşaması için ne gerekiyorsa yaptım. Olmadı. Ceylan ölüyor.” 
sözleri Battal’ın duyduğu acının temel göstergesi olup, hissedilen bu acı; Battal’ın 
liderlik yolculuğundaki hırs ve enerjisinin temelinde yatmaktadır. Ayrıca Battal’ın 
liderliğinde; rol modeli olarak aldığı ve yaşamını şekillendiren babası ile yaşadığı bir 
an da önemlidir. Bu anı deneyimledikten sonra yaşamı boyunca kendi söylemi ile “Av 
değil avcı olmayı” tercih etmiştir. Battal yaşadığı anıyı ise şöyle aktarmıştır: “Bir geyiğin 
vuruluşunu seyrederken ilk ve son kez ağladım. ‘Babam, ya indirirsin, ya sen indirilirsin.’ 
dedi.” Bu söylem Battal’ın sosyal ve iş yaşamında attığı tüm adımları şekillendirmiş, 

7	 Konu ile ilgili kapsamlı okuma yapmak isteyenler şu kaynaklardan yararlanabilirler: Zaleznik, A., & Kets de 
Vries, M. (1985): Power and the corporate mind. Chicago: Bonus Books; Zaleznik A. (1992): Managers and 
Leaders: Are They Different?, Harvard Business Review, March-April, 1992, 1-12; Carlson, E. B., & Dalen-
berg, C. J. (2000). A conceptual framework for the impact of traumatic experiences. Trauma, Violence, & 
Abuse, 1(1), 4-28.
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babasının sözlerinden yola çıkarak “indirmeyi” tercih ederek bir lidere dönüşmüştür. 
“Bir daha hiç ağlamadım, ne hayvan avında ne insan avında…” sözleri ise hırs, enerji 
ile birlikte makyevelist bir liderlik yaklaşımının izlerini de taşıdığını göstermektedir. 
Makyavelist liderlik tarzı, manipulatif tarz olarak da adlandırılmakta ve liderin izleyi-
cileri üzerinde manipülasyon aracılığı ile etki yaratması ve güce sahip olmasını içer-
mektedir. (Machiavelli, 2008). Bu tür bir liderlik tarzında başarılı bir sonuca ulaşmak 
önemsenirken bu sonuca nasıl ulaşıldığının hiçbir önemi yoktur (Guillet vd., 2012: 
195).

Battal der ki: “Avlar ve avcılar vardır o kadar; siz de ona karar vereceksiniz,  
av mı olacaksınız avcı mı?”
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Sarı-kahverengi yaprakların süslediği ormandaki sessizlikte yavru-
larını korumaya çalışan, bazen iki amansız avcı bazen zavallı av olan iki 
baba, iki lider artık yalnızdır. Bu ıssızlık artık sona yaklaşıldığını gösterir; 
av mevsimi sona ermek üzeredir. Müslüm’ün ceylanı avlanmış; isminin 
anlamı da savaşçı, okçu olan Vakkas ismine yaraşır davranarak hapse gir-
miş; Ferman’ın “oğlu” ölmüş; tüm bunlara rağmen Battal yavrusu Ceylan’ı 
kurtaramamıştır. Pamuk’un zorla gasp edilen böbreği Ceylan’a uymamış, 
İdris’in öldürülmesi tüm bu vahşetin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. 
Savaş bitmiş, iki liderin hesaplaşması sessiz sedasız başlamıştır. Battal’ı 
ölüme götüren Ceylan’a karşı duyduğu derin sevgi ve babalık hissi olmuş, 
tüm bu yaşananların Ceylan’ın kulağına gitmemesi için çıktığı avda, 
kendi av silahı ile intihar etmiştir. Babalar yavrularını korumak için türlü 
savaşlara girmiş sonunda kazanan Ferman olmuştur. Cezalandırmayan, 
gücünü karizmasından, bireysel özelliklerinden ve uzmanlık bilgisinden 
alan Ferman; hiç yıkılmazmış gibi görünen, cezalandıran, emrindeki yüz-
lerce insana yasal gücü ile hükmeden Battal’ı yenmiştir. Av mevsimi sona 
ermiş, avcıların/babaların hepsi birden kaybetmiştir…

Babalığın sosyal inşası, bu inşa ile yakından ilişkili “iyi” babalık 
tanımları ve yasal çerçevelerle çocuk-baba ilişkilerinin tanımlanmaya baş-
laması ile beraber erkekler üzerinde ciddi baskılar oluşmaya başlamıştır 
(Doucet, 2006; Featherstone, 2009). Bu inşalar zaman zaman kültür ve 
alt kültürler bağlamında farklılaşsa da (Lamb, 1997), bu tür söylemlerin 
gelişmiş ülkelerde benzeştiği görülmektedir (Gregory ve Milner, 2011: 
588). Babalar ve babalığa ilişkin kamusal söylemler irdelendiğinde özel-
likle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da konuya ilişkin ilginin arttığı fark 
edilmektedir. Bu ilginin akademik karşılığının da babalık konusunu mer-
keze alan yeni bilimsel dergilerin ve kitapların sayısındaki artış olduğu 
söylenebilir (Marsiligio vd. 2010). Artan akademik tartışmalar bir yanıy-
la babalık rolünün ailenin ihtiyaçlarını sağlamaktan (good provider), 
evin kazancını sağlayana (breadwinner) dönüştüğünü ve en sonunda 
yeni “iyi babanın” besleyici (nurturant) özelliği ile öne çıktığına değin-
mekte ancak yine de bu kadar net eski ve yeni ayrımları yapılmasının 
mümkün olmadığını ifade etmektedir (Cabrera vd., 2000; Dally, 2000). 
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En yalın şekliyle “iyi babalığın”, ailedeki bireyleri koruma, evin (kül-
türe, zamana ve coğrafyaya göre değişen) ihtiyaçlarını karşılayabilme 
kapasiteleriyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Son tahlilde “Aile 
babasına otorite kazandıran şey para kazanabilmesi ve bu sayede toplu-
mun onu “düzgün bir adam" olarak kabul etmesidir” (Sancar, 2009: 64). 
Sancar’ın ifadesinde de açıkça belirtildiği üzere iyi babalık toplum gene-
linde bir statü kazanma hâliyle de ilişkilidir. Babalık rolünün bu uzantı-
ları, erkeklerin aralarındaki rekabete babalık rolünü de dâhil etmektedir. 
Babalık da tıpkı askerliğini yapmak, iş yapmak gibi tamamlanması 
gereken ve erkeklerin toplum içindeki statülerini belirleyen aşamalardan 
birine denk düşmektedir. Hâlihazırda erkekliğin ispatının bir parçası 
olan babalığın ne kadar yerine getirilebildiği de erkekler arası hiyerarşi-
nin referans noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle babalık, 
hegemonik erkeklikle yakından ilişkilidir. Örneğin Yarwood (2011: 
153) babalık kimliklerini anlamak üzere gerçekleştirdiği çalışmasında 
21. yüzyılda hegemonik erkekliğin bizzat kendisini ev dışında ailesinin 
maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan ve karşılığında para kazanan, 
eve ekmek getiren “iyi” baba olarak kavramsallaştırmıştır (Collier, 2009). 
Toplumsal yaşamda ve akademik tartışmalardaki dönüşümlere rağmen 
ailenin yemeği, barınması gibi maddi ihtiyaçları karşılamak eve ekmek 
getiren baba kimliğinde gömülüdür. Hegemonik erkeklik ve babalık 
arasındaki bu bağlantı Seward ve Richter’ın (2008: 89), 21. yüzyılda 
babalığı tartıştıkları çalışmalarında sordukları soruyu tekrar düşünmemi-
zi gerektirmektedir: “Bu denli hegemonik bir erkeklik anlayışının ışığında 
babalığa ilişkin yeni bir yaklaşım ortaya atabilmek ne kadar mümkün?” 

Hegemonik erkeklik kavramının; toplumun normları ışığında baba-
nın başarısını kazanç sağlayan bir iş ve finansal ödüller aracılığı ile ölçme-
yi tetiklediği aşikardır. Öte yandan bu kavram işsiz ya da karşılığında para 
kazanmadıkları ya da az kazandıkları kariyerleri olan babaların “diğerleri” 
ya da “aşağıdakiler” olarak tanımlanmalarını beraberinde getirmektedir 
(Willott&Griffin, 1997’den aktaran Yarwood, 2011: 153). Bu bağlamda, 
kadınlığın ve erkekliğin toplumsal halleri, daha ötesinde toplumsal cinsi-
yet rejiminin niteliklerinde bir değişim olmadan babalık rolü ile erkeklik, 
dolayısıyla hegemonik erkeklik arasındaki sıkı bağın dönüşmesi pek de 
mümkün görünmemektedir. Öte yandan toplumsal yaşamda, üretimde 
ve iş piyasasında yaşanan dönüşümler kadınlar ve erkeklerin rollerini, 
bununla bağlantılı olarak aile yapısını ve ebeveynlik rollerini de derinden 
etkilemektedir. Tartışması bu makalenin ötesine geçecek kimi sebeplerle 
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kadınlar gittikçe daha artan oranlarda iş piyasasına dâhil olmuş, kamusal 
hayatta yer almaya başlamıştır. Kadınların sadece hane bütçesine katkı 
yapmakla kalmayıp evi de geçindiriyor olması annelik ve babalık rolünü 
dönüşüme zorlamıştır. Cabrerea ve arkadaşlarının (2000) da belirtttiği 
gibi bu durum babalık rolü ile cinsiyet rolleri arasındaki bağlantının zayıf-
lamasına sebep olmaktadır. 

Av mevsimi filminde de bizler, ailesinin “namusuna” sahip çıkama-
yan ve ailesinin geçimi için başka bir babaya muhtaç “yetersiz”, “kötü” 
bir babanın çocuklarının; ailelerine daha çok kaynak sağlayabilen, güçlü 
erkeğin, “iyi” babanın kızına kurban edilişini izledik. Güçlü iş adamı 
Battal’ın kızı Ceylan belki yaşar diye, Müslüm’ün kızı Pamuk öldü, oğlu 
Vakkas katil oldu ve cezaevine girdi… Biyolojik olarak kendisi baba 
olmayan ama ekibindekilere besleyici bir baba gibi yaklaşan Ferman bu 
eşitsiz ilişkideki suçluyu ortaya çıkardı… 

Bu filmde; hegemonik olanın kendi çıkarını diğerlerinin de çıkarıy-
mış gibi kabul ettirme çabasını izlerken, bu çabanın bir gün bir yerde ters 
tepebileceğini de görme fırsatı yakaladık... Bu durumun temelinde de 
babaların farklı güç kaynakları, liderlik tarzları ve bireysel özelliklerinin 
olduğunu farkettik… Son olarak da babalığı anlamada farklı bakış açı-
larına ihtiyaç duyulabileceğini deneyimledik... ve av mevsimi BİTTİ...
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Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde 

Farklılığın Yönetimi  

Figen EREŞ
1
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı göçmen eğitimini analiz etmek ve Türkiye’deki göçmen çocukların 

eğitimini değerlendirmektir. Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Türkiye, göç olgusu ile 

karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda bu olgunun etkisi ekonomik, sosyal ve psikolojik 

boyutta yaşanmaktadır. Göçmen çocuklar, göç süreci ve sonuçlarından oldukça 

etkilenmektedir. Göç eden ailelerin istihdam, eğitim, sağlık, barınma, sosyalleşme ve güvenlik 

gibi sorunları dolaysız çocuklara yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar ve 

koşullar çocuklar için de zor olmaktadır ve bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı 

hale getirmektedir. Göçmen ailelerin düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, sosyal güvenlikten 

yoksunluk, kültürel farklılık gibi değişkenler, göçmen çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. 

Eğitim, göçmen çocuğun yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte 

ev sahibi ülke de göçmenlerin niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan 

etkilenmektedir. Göçmen eğitiminin önemi oldukça büyük olmasına karşın, Türkiye’de bu 

konuda yapılan bilimsel çalışmalar yetersizdir. Göçmen çocukların eğitiminde, eğitim 

sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin sorunlu olduğunu ve bu sorunların giderilmesinde 

eğitim politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun bir planlamaya ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen çocuklar, göçmen eğitimi, göçmen eğitimi politikası, göçmen 

eğitimi planlaması, farklılık yönetimi. 

Problematic of Migrant Education and Diversity Management for 

Immigrant Education in Turkey 

Abstract 

Aim of this study is to analyse immigrant education and evaluate education of immigrant 

children in Turkey. Turkey is faced with the phenomenon of immigration since its republic 

was established. Especially in recent years, impact of this phenomenon is experienced in 

economic, social and psychological dimensions. Immigrant children are affected considerable 

by the migration process and its results. Problems of parents who immigrated such as 

employment, education, health, shelter, socialization and security are reflected on their 

children. Problems encountered in the host country and conditions are difficult in children and 

this situation makes the children disadvantaged in host countries. Factors such as poorly 

educated parents, cultural differences and lack of social security make adaptation of 

immigrant children difficult to new country. Education plays a crucial role in the life of the 

immigrant children. The host country is also affected by social and economic qualification of 

migrants. Scientific studies on migration are insufficient in Turkey although immigrant 

education is very important. It can be said that inputs of education system and education 

process have problems. It is needed to determine educational policy and to plan immigrant 

education to solve these problems for immigrant children. 

Keywords: Immigrant children, immigrant education, immigrant education policy, immigrant 

education planning, diversity management. 
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Giriş 

Uzun bir göç ve göçmenlik tarihi olan Türkiye günümüzde sığınmacı, 

mülteci, düzensiz göçmen ve göçmen işçilerin merkezi durumuna gelmiştir. 

Bununla birlikte Türkiye, özellikle Asya ülkelerinden ve komşu ülkelerden 

gelip transit geçiş bekleyen göçmenler ve Suriye’den kaçan sığınmacıların 

ilk ulaştıkları ülke olarak da bilinmektedir (EU-MIPEX, 2014). Türkiye, 

cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yüz yüze olduğu göç olgusunun etkisini 

son yıllarda önemli düzeyde yaşamaktadır. Türkiye’ye göç 1980’lere dek 

nispeten yavaş bir ivmeyle devam etmiş ve özellikle komşu bölgelerde 

yaşamakta olan ve etnik Türklerin ülkeye kabulünü kapsamıştır. Türkiye’yi 

tercih eden göçmenlerin daha çok Afganistan, Irak, Azerbaycan, İran, 

Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Suriyeliler olduğu 

anlaşılmaktadır (İçduygu, 2012). Bu ülkelerde artan terör eylemleri, iç 

savaşlar, ekonomik sorunlar ve eğitim beklentisinin göçe temel neden teşkil 

ettikleri söylenebilir. 

Türkiye’de göçmen nüfusun sayısı kesin olarak bilinmemesine karşın, yasal 

izinle yaşamakta olan göçmen sayısı 380 bindir. Bununla birlikte iç savaş 

nedeniyle Suriyeliler 2011 yılından itibaren mülteci olarak gelmeye 

başlamışlar ve halen bu süreç devam etmektedir. Türkiye’deki Suriyeli 

mülteci sayısının yaklaşık 1 milyon 385 bindir. Bu mültecilerin arasında 

refakatsiz gelen çocuk sayısı 876’dır (GÖÇ, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı 

verilerine göre ilk ve orta öğretimdeki yabancı çocukların çoğunluğunu 

Afganistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, İran ve Bulgaristanlı çocuklar 

oluşturmaktadır. Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yabancı 

uyruklu öğrenci sayısı 12 081’dir. Okula kayıtlı yabancı uyruklu erkek 

çocukların sayısı kız çocuklara göre oldukça fazladır. Burada belirtmek 

gerekir ki söz konusu bakanlık verileri düzenli ve düzensiz göçmenleri, 

Türkiye’de ikamet eden diplomat ailelerin çocuklarını yani tüm yabancı 

uyruklu çocukları göstermektedir (Topçuoğlu, 2012). Türkiye genelinde okul 

çağındaki göçmen çocuk sayısına dair bir istatistik elde edilemediği için, 

eğitime katılımı gösteren bir resmi rakam bulunmamaktadır. 

Göç ve Göç Olgusu 

Göç; coğrafi mekân değiştirme sürecinin sosyal, kültürel, ekonomik ve 

politik boyutlarıyla toplumsal yapının dokusunu değiştiren yer değiştirme 

hareketidir (Yalçın, 2004). Göç, toplumun politik, sosyal, kültürel, adalet, 

ekonomi vb. tüm yapısıyla ilişkili olan bir olgudur. Bu olgu toplumsal 

nedenlerden kaynaklanmakla birlikte, toplumsal yaşamın tüm alanlarını 

etkileyen ve karmaşık dinamikleri geliştiren kavramdır (Castles ve Miller, 

2008). Göç olgusunun sonuçları yönünden tanımını yapmak gerekirse göç, 

coğrafik, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi sonuçlar doğuran nüfus 
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hareketidir (Özer, 2004). Kavramsal olarak göç, kendi içerisinde iç göç ve 

dış göç olmak üzere ikiye ayrılır. Dış göç (uluslararası göç), kalmak, 

çalışmak ya da yerleşmek amacıyla, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan 

nüfus hareketlerini ifade etmektedir (Gönüllü, 1996). Dış göç olgusunun 

gerçekleşmesinde gelinen ülkedeki itici faktörler önemli bir yer tutar. Göç 

eyleminin gerçekleştirileceği ülkenin çekici faktörlerinden ziyade, göç için 

terk edilen ülkenin itici faktörleri daha çok önemlidir (Gençler ve Çolak, 

2002). Göç, oldukça karmaşık bir süreci kapsayan, çok değişkenli bir 

denklemi oluşturmaktadır. Göçü sadece fiziksel bir yer değişikliği ya da 

demografik bir değişim olarak ele almak, göç alan veya göç veren yerlerde 

yaşayan insanları anlamayı güçleştirir. Çünkü göç birçok durumun aynı anda 

ve farklı ilişkisel ağlarla dönüşümü demektir. Göç sürecinde yaşanan 

mekânsal hareketlilik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan tüm değişkenler bu 

ilişkisel ağı dinamik hale getirir (Bağlı, 2005). Dış göçü açıklayan farklı 

teorik yaklaşımların ortaya çıkmasının nedeni de göç olgusunun 

demografiden coğrafyaya, ekonomiden sosyolojiye kadar oldukça geniş bir 

sosyal bilimler alanını kapsamasından kaynaklanmaktadır (Civan ve Gökalp, 

2011). Ayrıca göçün neden ve sonuçları, sosyal politika için önemli veriler 

sağlamaktadır. Bu politikaların uygulanabilmesinde ise hukuk bilimine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle göçe yönelik analiz ve değerlendirmelerin 

yapılabilmesinde, birçok bilimsel disiplinin incelenmesi gerekmektedir. Göç 

olgusu, sadece göç edeni etkilememekte, göçülen yerde yaşayanları da 

etkisine almaktadır. Göç sürecinden ve onu toplumsal sonuçlarından en fazla 

etkilenen çocuklardır. Göç eden ailelerin istihdam, eğitim, sağlık, barınma, 

sosyalleşme ve güvenlik gibi üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar 

dolaysız çocuklara yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaştığı koşullar ve 

bunları içselleştirmek aileler olduğu kadar çocuklar için de zor olmaktadır ve 

bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı hale getirmektedir. Eğitim 

düzeyinin düşüklüğü, yoksulluk, sosyal güvenlikten yoksunluk, kültürel 

farklılık gibi değişkenler, toplumsal süreçte çocukların dezavantajlı 

konumunu bir kat daha pekiştirmekte, göçmen çocuklara sunulan olanakların 

yetersizliği de bu sorunun daha büyük risk odakları oluşturmasına yol 

açmaktadır (Derezotes, 2000, Nathan, 2008). 

Göç ve Eğitim 

Göç olgusu tüm bireyleri etkilemekle birlikte göçe karar veren yetişkinlerin 

bu kararından en çok etkilenen, bu karara uymak zorunda olan ve pasif 

göçmen olarak adlandırılan çocuklardır (Giani, 2006).  Göç edilen yerdeki 

eğitim düzeyi ile göçmenlerin eğitim düzeyindeki farklılık hem göç edenleri 

hem de ev sahibi ülkeyi etkilemektedir. Bu etkilerden bir tanesi ekonomiktir. 

Göçmenin eğitim düzeyi ve kalitesi, göç ettiği ülkede istihdamına yön 

vermektedir (Papademetriou, 2005). Yeterli ve kaliteli eğitim almamış 
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göçmenler, gittiği ülkede önemli ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. 

Bununla birlikte göçmenin geldiği ülkenin resmi dilini bilmemesi, 

yetişkinlerde iş bulamamasına ya da düşük ücretli işlerde çalışmasına neden 

olmaktadır (Güzel, 2013). Göçmen daha fazla para kazanabilmek için ihtiyaç 

duyduğu eğitimi almaktan vazgeçmektedir. Bu durum ise bir kısır döngüye 

dönüşerek sosyolojik, ekonomik ve psikolojik yönden bireysel tatminsizliğe 

neden olmaktadır. (Docquier ve Rapoport, 2004). Eğitim ve dış göç 

arasındaki ilişkiyi tartışan ekonomi kuramları, göçmenleri bir insan 

sermayesi olarak görerek göçmenin eğitimi, eğitimin göç edilen ülkenin 

ekonomisine ve eğitimin göçmenin ekonomik gelirini üzerine etkisi üzerinde 

durmaktadırlar (Massey ve Espinosa, 1997). Formal eğitim yoluyla elde 

edilen bilgi ve beceriler göçmenin ekonomik gelirini artırmakla birlikte, yeni 

yerleştiği ülkede uyumunu kolaylaştırmakta ve karşılaşabileceği riskleri 

azaltabilmektedir (Stark ve Bloom, 1985). Ekonomi kuramları göçmenin 

okula devam etmemesinin belki kısa sürede kendisinde bir maliyet azalması 

olarak düşünülmesine rağmen çocuklarının alacağı eğitimi bir yatırım olarak 

gören göçmelerin de olacağını belirtmektedir. Bir başka faktör ise göçmen 

erkekler ile kadınların alacağı eğitimin kendilerine nasıl bir fayda 

sağlayacağı ile ilgilidir. Çoğu kültüre göre erkeğin geçim sağlama rolünden 

dolayı, erkek göçmelerin eğitime katılımı daha fazla görülmektedir 

(Williams, 2009). Bu paradigmadan yola çıkılarak göçün kadın üzerinde 

olumsuz etkisi olabileceği söylenebilir. 

Bir başka faktör ise eğitimin göçmenin göç ettiği ülkede kurabileceği sosyal 

iletişime etkisidir. Göçmenin ev sahibi ülkede kurabileceği iletişim yoluyla 

karşılaşabileceği riskleri azaltabileceği düşünülmektedir. Bu iletişimi 

kurabilmesinde eğitim sürecinde tanışacağı kişiler ve sayısı önem 

taşımaktadır (De Jong, 2000). Göçmenler için eğitimin bir önemi, eğitimin 

göçmenlerin yerleştiği ülkeye uyumunu kolaylaştırmasıdır (Bosch-Supan, 

1987). Eğitimin bir diğer önemi ise ırk ayrımcılığının ve göçmenlere yönelik 

önyargının eğitim yoluyla en aza indirilmesidir (Baker, 2011). Göçmenler 

farklı ülke kültürlerinden geldiklerinden, farklı eğitim beklentilerine 

sahiptirler (Alexander, Entwisle, ve Bedinger, 1994). Örneğin Çinli 

göçmeler çocuklarının okula devamının, göç ettiği ülkede ırkçılığa karşı bir 

silah olarak görmektedirler. Bu beklentilere yönelik çok sayıda çalışma 

olmasına rağmen belli bir kültürdeki ailenin nasıl bir beklenti içinde olduğu 

da henüz belirlenmemiştir (Li, 2001). Alan yazında itme-çekme kuramı 

olarak geçen ve göçmen çocuğun eğitim alıp almamasına neden olan okula 

yönelik ve okula yönelik olmayan çeşitli faktörler de bulunmaktadır (Giani, 

2006). Göç ettiği yerde okula gitmek yerine çocuğun bir işte çalışması ve 

aile ekonomisine katkıda bulunması, göçmen ebeveynlerin tercih ettiği gelir 

kazanma yollarından biri olarak görülmektedir (Ahsan, 1997). Okula yönelik 

bir başka husus olan göçmen çocukların okul devamsızlığı veya okul terki 
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ise okula ilgisinin azlığı, öğretmen-öğrenci arasındaki olumsuz ilişki veya 

akademik başarısızlık olarak özetlenebilir. Bununla birlikte göç eden ailenin 

geldiği yerde eğitime verilen önem de göçmen çocukların okullaşmasında 

önemli rol oynamaktadır (Giani, 2006). Ayrıca göçmen çocukların ailelerin 

eğitim düzeyi de çocuklarının eğitimine verecekleri değeri etkilemektedir 

(Lee, 2011). Bununla birlikte göçmen çocukların aldığı eğitim kalitesi, okula 

devam etmede kendilerini ve ailelerini etkilemekte ve okula devam etmede 

direkt etkili olmaktadır (Giani, 2006). Yapılan araştırmalar gelişmekte olan 

ülkelere göç edenlerin çoğunla bir eğitim eşitsizliği ile karşı karşıya 

kaldıkları görülmektedir (Docquier ve Rapoport, 2004).   

PISA verilerine göre Avrupa ülkelerine yeni göç eden göçmen çocukların 

yeni bir dil öğrenme, ev sahibi ülkenin sosyal ve kültürel yapısına uyum 

sağlama ve okul sistemini tanıyamama gibi nedenlerle eğitimde zorluklar 

yaşamaktadır. Buna bağlı olarak göçmen çocukların diğer çocuklara göre 

akademik başarısı düşmektedir. Bununla birlikte ailesi göçmen olan ve göç 

edilen ülkede doğan çocukların da akademik başarısının diğerlerine göre 

düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle göçmen çocukların ev sahibi 

ülkede bir eğitim eşitsizliği ile karşı karşıya oldukları ve öğretim dilini 

öğrenme, okul koşullarını tanıma ve entegrasyon gibi desteklere ihtiyacı 

olduğu söylenebilir (E.U., 2012). Bunların sağlanması eğitime katılım, okul 

başarısı ve gelecekteki çalışma yaşamında başarısına önemli ölçüde etki 

edecektir. Bununla birlikte göçmen çocuklara yönelik detaylı verilere 

ulaşılması; göçmen eğitimi politikalarının geliştirilmesinde ve sorunlara 

yönelik çözüm önerileri geliştirilmesinde yardımcı olacaktır. Göçmen 

çocukların eğitiminde okul ve çevresinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bir 

örgüt olarak okulun özellikleri, göçmen çocukların akademik performansıyla 

yakından ilişkilidir. Aynı eğitim sistemi içindeki okullara devam eden 

göçmen çocukların akademik başarıları değişmektedir. Bu değerlendirmede 

ulaşılan sonuç, öğretim dilini bilen göçmen çocuklar ile bu dilde yetersiz 

olan çocukların arasındaki akademik başarı farklılığı ile ilgilidir (OECD, 

2006). Göçmen çocukların bireysel özellikleri kadar, farklı ülkelerde 

göçmenlerin dil entegrasyonuyla ilgili çalışmaların yapılarak 

karşılaştırılması gerekmektedir (Gotovos, 2007). Göçmen çocukların 

eğitiminde rol oynayan bir diğer unsur öğretmenlerdir. Göçmen öğrencilerin 

kişisel gelişimi ve kalıcı öğrenmelerinin sağlanmasında öğretmenlerin 

yetiştirilmesi ve mesleki gelişimi önem taşımaktadır. Öğretmenlerin sadece 

kültürlerarası yeterliliğinin geliştirilmesi, göçmen eğitim politikalarının 

uygulanmasında yeterli değildir. Bu yeterlilikle birlikte öğretmenlerin 

kültürlerarası iletişimde temel sorunları fark etmesi ve anlaması, öğrencinin 

öğrenme sürecinde önemlidir. PISA çalışmalarının bu konudaki temel 

önerisi, göçmen öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmede temel kaynak olarak 

bu öğrencilerin duygusal sermayeleri üzerine bir yapının oluşturulmaları 
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gereğidir (EU, 2012). Bunun yapabilmenin tek yolu ise öğretmenlerin 

gücünü ve esnekliğini kullanmasıdır. Şüphesiz ki öğretmenlerin bunu 

yapabilmesi için gerekli desteği ve eğitimi almaları gerekmektedir. Bununla 

birlikte çok kültürlü, hetorejen sınıflarda öğretimle ilgili yaklaşımlar, 

yöntemler ve okulda yapılacak diğer sosyal etkinlikler göçmen çocukların 

eğitiminde diğer önemli faktörlerdir. 

Göç ve eğitim birbirine bağlı ve alt boyutları olan olgulardır. Eğitimle bireye 

verilecek beceriler, bireyin yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. 

Göçmenin yerleştiği ülkedeki yaşam kalitesi onun eğitim arkaplanınca 

belirlenir. Ayrıca eğitim, göçmenin yerleştiği ülkeye daha kısa sürede 

uyumunu sağlamaktadır.  Bununla birlikte ev sahibi ülke de göçmenlerin 

niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan etkilenmektedir. 

Göçmenlere verilmiş nitelikli bir eğitim, ülkeye maliyetten daha çok kâr 

olarak geri dönmekte ve nitelikli işgücü olarak ülke ekonomisinde yerini 

almaktadır (Rumbaut, 1997; Vernez, 1996). Bu nedenle göçmenlere yapılan 

eğitim harcamaları, ev sahibi ülke için bir yatırım olarak kabul edilebilir. 

Ancak PISA çalışmaları sonuçları (OECD, 2004, 2006), göçmenlik statüsü, 

aile özellikleri ve sosyo-ekonomik durum, göçmen çocukların eğitimine 

dolaysız yansıdığını göstermektedir. Göçmenlikle ilgili sorunların çözümü 

için ise göç alan ülkelerde eğitim siyasi areneda öncelikli yerini almış ve 

göçmenlerin nasıl eğitileceği, öğretmenlerinin niteliği, okul liderliğinin işlevi 

gibi pek çok konu parlamento düzeyinde tartışılır olmuştur (Gold, 2005).   

Türkiye’de Göçmenlerin Eğitimi 

Avrupa Birliği Göçmen Entegrasyon Politikaları Merkezi raporuna göre 

Türkiye göç alan bir ülke olmasına rağmen göçmenlerin eğitimine yönelik 

politikaların üretilmesinde diğer ülkelere göre yetersiz kalmıştır. 

Göçmenlerin eğitimine yönelik yasal metinlerin olmasına karşın, göçmen, 

sığınmacı ve mülteci çocukların eğitime erişimi ile ilgili koşulları 

elverişsizdir. Bununla birlikte ülke çapında göçmenlere verilecek eğitimle 

ilgili hiçbir yönlendirme veya koşul içerikli bir yönerge de 

bulunmamaktadır. Okullar göçmen eğitimi için hazırlanmamış ve 

öğretmenlere göçmen çocuklara verecekleri eğitimde; kültürlerarası eğitime 

yönelik vatandaşlık, insan hakları, göçmenlere karşı ayrımcılık vb. konularda 

hiçbir rehberlik de yapılmamıştır (EU-MIPEX -2014). Okulların göçmen 

eğitimine hazırlıklı olabilmesi, göçmen politikalarının belirlenmesi ve 

planlanmasına bağlıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, eğitim planlaması, 

birçok disiplinin incelenerek gerekli faktörler belirlendikten sonra 

yapılabilen bir süreçtir. Eğitimde planlama ve politika oluşturmadaki birçok 

modelin disiplin kökenleri sosyoloji, ekonomi, politika bilimi, psikoloji, 

yönetim bilimine vb. dayanır (Aggarwal ve Thakur, 2003). Pol t ka anal zler  
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de sorunların çözümünde  zlenecek yolu bulmak  ç n b rçok d s pl nden 

yararlanmayı gerekt r r. Bunu gerçekleşt r rken davranış ve sosyal b l mler n 

teorilerini, yöntemlerini kullanarak birçok disiplinden faydalanılır (Dunn, 

2004). Bu nedenle göçmen eğitimi politikalarının belirlenmesinde ve 

planlanmasında eğitim politikalarının analizi için sadece eğitim bilimi değil, 

eğitimle ilişkili diğer bilimsel disiplinlerden de yararlanılması gerekir.  

Türkiye ülkeye kabul edilen göçmenler nedeniyle giderek artan bir kültürel 

homojenliğin etkisiyle de yüz yüzedir. Bu demografik değişim, göçmen 

çocukların hem farklı kültürlerden geldiğinin kabulü ve hem de bilgiye 

dayalı küresel ekonomiye cevap verecek bir eğitime ihtiyacını da 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle özellikle göçmen çocukların eğitimi 

ve gelişimine yönelik sosyal, ekonomik, etnisite, dil vb. engellerin ortadan 

kaldırılması ve değer farklılıklarıyla ilgili olumsuz eğilimlerle başa çıkmada 

bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir (EU, 2012). Ancak Türkiye’de 

göçmen çocukların eğitimi üzerine yapılmış sınırlı sayıda bilimsel çalışma 

bulunmaktadır. Göçmen eğitimine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için 

gerekli alan yazın da yok denecek kadar azdır. Topçuoğlu (2012) göçmen 

çocukların profilini incelemiş ve göçmen çocuklarla ilgili gerekli istatistiki 

verilerin bulunmadığına dikkat çekerek, göçmen çocukların eğitime 

katılımının yeniden düzenlenmesini, göçmen kız çocuklarının eğitime 

katılımının sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasını ve 

eğitimcilerin hizmetiçi eğitim almasını önermektedir. Ancak devlet verileri 

yeterli olmadığından yazarın da belirttiği gibi bu çalışmanın çeşitli 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Coşkun (2011); Özbek öğrencilerin Türkiye’de 

doğmaları ve Türkçe ile erken tanışmalarından dolayı Türk dilini 

anlayabildiklerini ancak bağdaşıklık araçlarını işlevine uygun biçimde 

kullanmada Türk öğrencilere göre çok daha fazla sorun yaşadıklarını ve 

yazılı-sözlü anlatımlarında bağdaşıklık araçlarından gönderim, eksiltili 

anlatım ve bağlama ögelerinin kullanımında önemli sorunlar yaşadıklarını 

belirlemiştir. 

Göçmen çocuklara eğitim veren öğretmenlerin sorunlarına yönelik çalışmada 

öğretmenlerin tümü, göçmen öğrencilerin yeterli Türkçe bilmediklerini 

belirtmişlerdir. Bu sorunun dışında öğretmenler, göçmen öğrencilerin sınıf 

denkliğinin yapılmamasından dolayı hazır bulunuşluk düzeylerine uygun 

sınıflarda olmadıklarını, akademik başarı gösteremediklerini, diğer 

öğrencilerle uyum sorunu yaşadıklarını ve göçmen ailelerin çocukların 

eğitimine gerekli önemi vermediklerini düşünmektedirler (Ereş, 2014a). 

Göçmen öğrencilerin eğitimine yönelik araştırmacının diğer araştırmasında 

ise öğretmenler, göçmen çocukların okula başlamadan önce dil ve uyum 

açısından bir hazırlık eğitiminden geçmelerini, Türkçeyi okula başlamadan 

önce öğrenmeleri gerektiğini, göçmen ailelerin eğitim konusunda bir yetişkin 



F. EREŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 017-030 

24 

 

eğitimi almalarını ve öğretmenlerin göçmen eğitimine yönelik bir hizmetiçi 

eğitime ihtiyaç duyduklarını düşünmektedirler (Ereş, 2014b). Araştırma 

sonuçlarına göre Türkiye’deki göçmen çocukların eğitiminde, eğitim 

sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin sorunlu olduğunu ve bu sorunların 

giderilmesinde Avrupa Birliği raporunda da belirtildiği gibi eğitim 

politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun bir planlamaya ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. 

Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi 

Bir toplumun kendi içindeki yabancı unsurları, toplumu tehdit eden unsurlar 

olarak değil, zenginleştiren bir güç olarak algılaması ve eğitim politikası 

açısından hazırlanacak öğretim programlarında kültürlerarası öğrenmeye yer 

vermesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü yabancı kültürler ve değerler, 

insanlığın ortak değerleridir (Küçük, 2006). Ancak belirtmek gerekir ki 

eğitimde farklılığın yönetimi karmaşık bir süreçtir.  Kültürel heterojenliğe 

sahip okullarda öğretmen ve öğrenci etkileşimi; onların kültürlerince 

belirlenen beklentilerince şekillenir. Bu nedenle farklılığın yönetimi, eğitim 

yönetimi için kapsamlı bir konu olmaktadır. Cinsiyet, kültür, sosyal sınıf, dil, 

ırk, etnisite, milliyetçilik, din gibi farklılık yönetimi faktörleri, okul 

sisteminin farklılığı yönetmede üstesinden gelmek zorunda olduğu 

konulardır (Oldroyd, 2005). Eğitimde farklılık yönetimi faktörlerinin her 

birinin sadece öğretim programlarında değil, aynı zamanda eğitimin her 

düzeyindeki örgütsel politikalar, yönetim ve kültür anlayışı içinde yer alması 

gerekmektedir.  

Küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği eşitlik kavramı tartışmaları 

farklılığın ele alınmasını da beraberinde getirmiştir. Çeşitlilik, heterojenlik 

kavramıyla aynı anlamı taşıyan farklılık kavramı daha sonraları farklılığın 

nasıl yönetileceğini tartışmaya açmıştır. Biyolojik farklılık, dil ve kültürel 

farklılık gibi terimler alan yazında yerini almıştır. Eğitimde farklılığın 

yönetimindeki temel kavram eşitliktir ve bu kavramın eğitimde kullanılması 

Amerika’daki siyah-beyaz öğrenciler arasındaki eşitlik tartışmalarıyla 

başlamıştır. Farklılık yönetimi tartışmaları daha sonraları yoğun göç 

nedeniyle Avrupa’da başlamış ve eğitimde farklılığın yönetimi sorgulanır 

olmuştur. Özellikle eğitime düşük oranda katılım ve göç edilen ülke dilinin 

yetersizliği göçme grupların entegrasyonunda temel sorunlar olarak 

belirlenmiştir (Pohl, 2013). Göçmen çocukların eğitimine yönelik yapılan 

araştırmalarda, göçmen çocuğun okul başarısını etkileyen faktörleri temelde 

kamu göçmen politikaları ve eğitim politikaları üzerine odaklanmaktadır. 

Eğitim politikalarının yetersizliği sonucu göçmen çocukların okulda eşitsiz 

koşullarla mücadele etme, öğretmen, okul çevresine yönelik beklentilerinin 

karşılanamaması, olumsuz sosyo-kültürel özellikleri ve dil yetersizliğinin 
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başarısını önemli ölçüde etkilediği bu çalışmalarla belirlenmiştir 

(Heckmann, 2008). OECD’nin (2012) eğitimde farklılık yönetimini 

ilgilendiren bir çalışmasında ise öğrencinin sosyo-ekonomik özelliği ile okul 

başarısı incelenmiş ve öğrencinin sosyo-ekonomik özelliklerinin okuma 

performansına etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu olumsuz deneyim ve 

özellikler sonucu göçmen çocuklarda okul terki ya da okula başlamama 

eğilimi görülmektedir. Çalışmalar sonucu elde edilen verilerden aslında 

öğrenme çıktılarının olumsuz sonuçlarının temelde eğitim süreci girdilerinin 

kalitesinden kaynaklandığı olasıdır. 

Sonuç ve Öneriler 

Dünya genelinde giderek artan nüfus hareketliliği, ülkelerde çeşitli 

sorunların oluşmasına ve politik kararsızlıklara neden olmaktadır. Ev sahibi 

ülke vatandaşları ile göçmenler arasındaki bu farklılıklar, karar vericiler ve 

eğitim yöneticilerinin başa çıkmada öncelik tanımak zorunda olduğu 

sorunlardan biri olmaktadır. Bu durum özellikle eşitsizlik, sosyal, ekonomik 

ve etnik farklılıkların eğitim yoluyla giderilebileceği beklentisini ortaya 

çıkarmaktadır. Göçmene yönelik eğitim politikalarının belirlenmesinde karar 

vericilerin bilmesi gereken temel nokta, eşitlik bilinciyle tüm bireylerin 

eğitim alma hakkına sahip olduğudur (Oldroyd, 2005). Bu kapsamda eğitim 

politikacıları ve planlamacılarının farklılık yönetimi kapsamında göçmen 

çocukların eğitime erişimi, eğitime katılımı ve öğrenme çıktılarına 

odaklanmaları gerekmektedir. Göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi, genel 

eğitim sistemi düzeyinde politikalar ve okul düzeyinde politikalar belirleme 

ve uygulamaya yöneliktir (Nusche, 2009). Bu politikaların belirlenmesinde 

karar vericilerin çok kültürlü politikalara odaklanması politika belirleme 

sürecini başlatmaktadır. Farklılık yönetiminde sistem yöneticileri ve okul 

yönetimlerinin yönetmekle yükümlü olduğu farklılıklar, örgütsel politika, 

örgütsel kültür ve eğitim yönetiminin her düzeyinde ele alınmalıdır  

(Oldroyd, 2005). Bunun temel nedeni her göçmen ailenin,  kendi değerlerini, 

dilini, kültürünü, dinini, kendi ülkesinde aldığı eğitim kalitesini beraberinde 

getirmesi ve bunların eğitim sisteminin girdileri arasına katılmasıdır (Bitew 

ve Ferguson, 2010). Bu farklılık faktörlerinin ön modernizm (pre-

modernity), modernizm ve post modernizm yaklaşımıyla yönetilmesi 

olasıdır ve bu karar eğitim yöneticilerinin tercihi ile ilgilidir (Oldroyd, 

2005). Burada önemli olan farklı kültürel ve bireysel özellikteki çocukların 

farklılıklarının değerlendirilmesi ve bu farklılıkların eğitim sistemini 

zenginleştirmesidir.  

Eğitim bilimciler günümüzde artık okulda farklılık yönetimini incelerken 

göçmen çocuğun nereden veya hangi kültürden geldiği ile öğrenme başarısı 

üzerine odaklanmakta ve cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik durum vb. 
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özellikleri dikkate almaktadırlar. Bu nedenle eğitimde farklılık yönetimi 

eğitim yöneticileri için önem taşımakta ve elde edilen bulgular ışığında 

eğitim politikaları belirlenmektedir. Bu politikalar sonucu ilköğretimden 

yükseköğretime kadar eğitim örgütleri yeniden şekillenmektedir (Pohl, 

2013). Bununla birlikte öğretmenin hizmet öncesi eğitimi ve hizmetiçi 

eğitimi bu şekillenmede yerini almakta (EU, 2003) ve okul yöneticilerinin 

farklı kültürlere dayalı okul liderliği dile getirilmektedir (Dimmock ve 

Walker, 2005). Sistem düzeyinde politika belirlemede ilk aşama eğitimde 

ayrımcılığı en aza indirgemektir. Ancak bunu başarmada ülkeler yeterince 

çaba gösterememektedirler. Sistem düzeyinde politika belirlemede ikinci 

aşama ise göçmen eğitimine kaynak ayırmadır. Bunun için hedef grupların 

belirlenmesi, kaynakların etkili kullanılması ve eğitim farklı düzeylerde 

gerekli önceliği sağlaması söz konusudur. Bir diğer sistem politikası da 

göçmenlere eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi ve istihdamıdır. Hizmet 

öncesi eğitimde ne kadar göçmen eğitimi verecek öğretmene ihtiyaç 

duyulduğu ve bu öğretmenlere ne kadar maaş verileceği önceden 

belirlenmelidir (Nusche, 2009).  

Farklılık günümüzde küreselleşme ve göç dalgaları nedeniyle toplumları 

hızla etkilemektedir. Toplumlardaki bireyler ise kimlik ve dayanışma ile 

ilgili metabilişsel kapasitelerinin ve farkındalıklarının geliştirilmesi 

ihtiyacını hissetmektedirler. Bu nedenle eğitim sistemleri ve sistem 

yöneticileri eğitimin her düzeyinde önemli bir rol oynamaktadırlar (Oldroyd, 

2005). Göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu 

nedenle okul liderleri ve öğretmenlerin, çok kültürlü, çok dilli ve farklı 

öğrenme ihtiyaçları olan bu çocukların eğitiminde desteklenmeleri 

gerekmektedir. Göçmen eğitimi amaçlarına ulaşılmasında; dil öğretimi, 

öğretim yöntemleri, okul-aile işbirliği ve okul liderliğini içeren okul 

düzeyinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır 

(OECD, 2006). Göçmen eğitimi politikalarının etkili bir şekilde uygulanması 

için göçmen çocukların heterojen yapısı dikkate alınmalı ve bütüncül bir 

yaklaşımla tüm eğitim düzeylerinde sorumluluklar paylaşılmalıdır. Göçmen 

eğitiminde farklılığın yönetilmesinde ve göçmen eğitimi politikasını 

yönetilmesinde; genel eğitim politikaları kapsamında göçmen çocukların 

eğitimine yönelik amaçların açıkça belirlenmesi; bu amaçlara uygun yasal 

metinlerin düzenlenmesi; finansman stratejilerinin belirlenmesi; göçmen 

yeterlilikleri ve nitelikleri ile ilgili standartların belirlenmesi; öğretim 

programı ve pedagojik hazırlıkların tasarlanması; göçmen eğitimine yönelik 

farkındalığın sağlanması; bilimsel araştırmalarla göçmen eğitiminin 

izlenmesi, geribildirim alma ve değerlendirmenin yapılması eğitim sürecine 

yardımcı olabilir.  
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