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DENİZKIZLARI vE  
KİBİRDEN KÜFELİKLER

Bugün günlerden 1 Kasım 2013. Bana, bugün yapmam 
gereken tüm işleri bir kenara bırakıp bu yazıyı kaleme 
aldıran, dün katıldığım etkin yönetim konulu panel-
de1 dinlediğim denizkızının hikayesi ve TBMM Genel 

Kurulu’nda güzel kadın Şafak Pavey’in kibirden küfelik olmuşlara 
hitaben yaptığı cesur konuşmadır.

Dünkü panelle başlamak isterim. Panelde, son zamanlarda yönetim 
denince merkezi, hiyerarşik, duvarlı sistemlerdense yatay ilişkili ve 
bağlantı ağlarından oluşan, geçirgen sistemlerin akla geldiğinden 
yoğunlukla söz edildi. Etkin yönetimin başlıca güç kaynağının ise 
inovasyona zemin hazırlayan “dahil edici ve çeşitlilik taraftarı zih-
niyet” olduğu vurgulandı. Bir ara, burada da paylaşmak istediğim 
güzel bir hikaye anlatıldı. Hikaye, Robert Fulghum2 tarafından ya-
zılmış ve kısaca şöyle:

Yazar, seksen kadar 7-10 yaş arasında çocuğa bir süreliğine göz 
kulak olmak zorundadır. Çocuklara “Taş, Kağıt, Makas” oyununun 
büyük ölçeklisi olan “Cüceler, Devler ve Sihirbazlar” oyununu oy-
natmaya karar verir. Oyunun kurallarını çocuklara açıklar ve sonra 
yüksek sesle seslenir:

“Şimdi cüce mi, dev mi, sihirbaz mı olacağınıza karar verin ve yer-
lerinize geçin!”

Çocukların neredeyse tamamı gruplar halinde bir araya gelip kah 
coşkuyla kah fısıltıyla ne olacaklarına karar veredursunlar, yedi ya-
şında bir kız çocuğu yazarın paçasını çekiştirir ve sorar:

“Denizkızları nerede durabilir?”

Yazar uzunca bir süre suskun kalır. Sonra çocuğun sorusunu tek-
rarlar:

“Denizkızları nerede mi durabilir?”

“Evet, çünkü ben bir denizkızıyım.”

“Denizkızı diye bir şey yoktur.”

“Hiç de bile! Gördüğünüz gibi ben bir denizkızıyım!”
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Panelde, onurunu ve kimliğini feda etmeksizin 
oyunu oynamak isteyen küçük kızın hikayesi ile iş 
dünyasında çeşitliliğin sağlayacağı faydalar ilişki-
lendiriliyordu. Çeşitliliği destekleyen ve içselleşti-
ren bir yönetim anlayışının hem kamuda, hem özel 
sektörde hem de sivil toplum kuruluşlarında geti-
rilerinden söz ediliyordu. Özel sektördeki başlıca 
getirinin, yaratıcı kazanımların yenilikçi fikirlere 
çevrilmesi suretiyle sürdürülebilir temettüye dö-
nüştürülmesi olduğu vurgulanıyordu.

Böyle güzel bir hikayenin yönetim ve liderlik ko-
nusu ile bu şekilde bağlanması beklenmedik ve 
hoştu elbette. Ancak kendi ülkemin gerçeklerini 
düşündüğümde, konuşulanların ağzımda acı bir tat 
bırakmasına engel olamadım. Toplumsal cinsiyet 
algısının ciddi ölçüde çarpık olduğu ve kadının 
ekonomik büyümeye katkısının evde oturup çocuk 
doğurmak olarak tasarlandığı yurdumda bizim de-
nizkızlarımız ne olacaktı? Ortada çok daha temel 
bir sorun vardı. Gün be gün daha da tek tipleşti-
rilmeye itildiğimiz havayı canımız yana yana ci-
ğerlerimize çekiyorduk. O kirliliği temizlemeden, 
çeşitlilik olgusuna vurgu yapan bir yönetim anla-
yışını oturtmaya çalışmak ne kadar gerçekçi idi? 
Panelistler bu konuda ne düşünüyorlardı? Elimi 
kaldırdığımda panel bitmişti; geç kalmıştım.

Düşünceli bir halde odama döndüğümde karşı-
laştığım tesadüf, Şafak Pavey’in tam da bu ko-
nuyla ilgili Genel Kurul konuşması oldu. Pavey, 
“Türbanlı kadın vekillerden beklentim büyük; 
Mesela, ülkemin neden, kadın hakları konusunda 
dünyanın yüz yirmincisi olduğunu anlatmalarını 
bekliyorum. Neden, 57 İslam ülkesindeki toplam 
kadın hakları ortalamasının, tek başına Birleşmiş 
Milletlerde bile yer alamayan Tayvan seviyesine 
erişemediğini açıklamalarını bekliyorum. Bundan 
böyle; mini etek giydiği için işten atılan, sol kula-
ğı küpeli olduğu için dövülen, dekoltesi bakanın 

hoşuna gitmediği için linç edilen, oruç tutmadığı 
için öldürülen, Hıristiyan olduğunu gizlemek için 
isimlerini değiştirenlerin güvenlikleri, herkesten 
çok bu kadın vekillere emanettir” diyordu.

Burada, epeyce pragmatik olacak ama, ölçebildiği-
miz sürece sorunların çözümleri için somut adım-
lar atabileceğimiz fikrini ortaya atmak istiyorum. 
Türkiye kadınlarının işgücüne katılımı şaşırtıcı de-
recede düşük: 2011 yılında sadece yüzde 28. Üstü-
ne üstlük, her eğitim grubunda kadınların cinsiyete 
dayalı ücret farkı yüzde 15’i aşıyor. İşgücüne dahil 
olmayan kadınlardan oluşan bu oldukça büyük atıl 
kaynağı kullanmak yerine, kadının doğurganlığını 
artırarak üretim fonksiyonunda olumlu kaymalar 
hedefleyen politika yapıcılardan, kanun yapıcılar-
dan, özellikle kadın vekillerden iktisatçı bir kadın 
olarak benim birinci beklentim Tablo 1’deki man-
zarayı değiştirmeleridir.

Bu gruptan ikinci beklentim ise, son on yılı tarif 
etmekte bol keseden kullanılan “dönüşüm” sözcü-
ğünün ülkemizde kadının eğitim kazanımları hak-
kında ne ifade ettiğini allayıp pullamadan olanca 
açıklığı ile görebilmeleridir. Tablo 2 okur-yazar 
olmayan ve herhangi bir okula gitmeksizin okur-
yazar olanlar, yani eğitim anlamında en dezavan-
tajlılar grubu, için yaptığım cinsiyet ayrımı rakam-
larını göstermektedir. Tablodaki bir hücrenin nasıl 
hesaplandığının örneğini şöyle verebilirim: 1975 
yılında erkek nüfusun yüzde 30’u okur-yazar de-
ğil. Bu oran kadın nüfusta yüzde 66. Yani, kadın 
nüfusun okumaz-yazmazlık oranı erkek nüfusun 
okumaz-yazmazlık oranının 2,2 katı.

Tabloya bakıldığında, okuma yazma bilmeyen ka-
dın nüfus oranı 2000 yılında okuma yazma bilme-
yen erkek nüfus oranın 3,9 katı iken bu oran 2012 
yılında 4,7 kata çıkmıştır. Aynı yıllarda bir öğretim 
kurumundan mezun olmayanlarda bu karşılaştır-
ma 1,4 kattan 3,5 kata çıkmıştır. Bu demek olu-

 n Tablo 1. Kadının Çalışması Hakkındaki Düşünceler (*)

kadın % erkek %

Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işleridir 64,7 60,7

Gelenek göreneklerimize aykırı 14,1 12,0

Çalışma ortamları kadın için güvenli değildir 9,5 16,5

Çalışan kadının çocukları mağdur olur 7,8 7,0

Ücretli bir işte çalışmak kadını yıpratır 2,5 2,0

Diğer 1,4 1,8

Toplam 100,0 100,0

Kaynak: TÜİK Aile Yapısı Araştırması, 2006

(*) Kadın çalışmamalıdır diyen erkeklerin oranı %23, kadınların oranı %10’dur.

20 İKTİSAT VE TOPLUM Sayı 37 2013



2013 yılı Dünya Cinsiyet Ayrımı Raporu’na göre 
ülkemiz 133 ülke arasında, kadınların ekonomiye 
katılımı ve fırsat eşitliğinde 120. sırada, kadının 

eğitimsel kazanımları ve siyasi yetkilendirilmesinde 
sırasıyla 104 ve 103. sırada yer almaktadır. 
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Son olarak, yönetim bilimcilerden beklentimi dil-
lendirerek yazımı bitirmek isterim. Etkin yönetim 
konusunu, içinde bulunulan sosyal, ekonomik ve 
politik ortamdan sterilize etmeden araştırmak ve 
tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Dünya Eko-
nomik Forumu’nun 2013 yılı Dünya Cinsiyet Ay-
rımı Raporu’na göre ülkemiz 133 ülke arasında, 
kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliğinde 
120. sırada, kadının eğitimsel kazanımları ve si-
yasi yetkilendirilmesinde sırasıyla 104 ve 103. sı-
rada yer almaktadır. Şekil 1 Türkiye’nin cinsiyet 
ayrımı konusundaki durumunu olanca açıklığı ile 
göz önüne sermekte ve hangi ülkelerle aynı ligde 
olduğumuzu göstermektedir.

Hal böyle iken, sürdürülebilir temettü sebebiyle 
iş yerinde çeşitliliği artırmak ve dahil edici olmak 
stratejilerinin kadının eğitimi, işgücüne katılımı ve 
siyasi yetkilendirilmesinin artırılmasının yanında, 
toplumsal anlamda olduğu gibi stratejik anlamda 
da ardıl olduğunu düşünmekteyim. Çünkü bir ön-
ceki cümlede sözünü ettiğim önkoşulun gerçekleş-
mediği bir ülkede ne sürdürülebilir temettüden, ne 
de sürdürülebilir büyüme ve refahtan söz edilebilir.

yor ki, kaba okur-yazarlık oranlarında geçen yıllar 
boyunca büyük ilerlemeler kaydedilmiş ancak bu 
ilerlemeler erkek nüfus tarafından gelmiştir. Kadın 
nüfus geride kalmıştır. Burada düzeltmelere gerek-
sinim olduğu açıktır.

 n Tablo 2. Okur-Yazar Olmayan ve Okula 
Gitmemişler Çerçevesinde Cinsiyet Ayrımı (25+ 
yaş, Kadın/Erkek)

okur-yazar 
olmayan

Bir öğrenim kurumundan 
mezun olmayan

1975 2,2 0,4

1980 2,5 0,5

1985 2,8 0,9

1990 3,0 1,0

2000 3,9 1,4

2008 4,0 1,5

2009 4,1 1,5

2010 4,5 1,8

2011 4,7 2,2

2012 4,7 3,6

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları

 n Şekil 1. Dünya Cinsiyet Ayrımı Endeksi, 2013

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Web Sitesi

SONNOTLAR
1 Peter Drucker Society Türkiye İnisiyatifi “Etkin 

Yönetimin Yeniden Keşfine Hazır mısınız?” Pa-
neli, TED Üniversitesi, 31 Ekim 2013.

2 Robert Fulghum, “All ı Really Needed to Know 
ı Learned ın Kindergarten”, Villard Books, New 
York, 1988, pp.83-85.
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