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Son 30 yılda çalışma hayatında kadınların sayısı önemli bir 
artış göstermekle birlikte, kadınlar, yöneticilik pozisyon-
larına yükselmeyi başarmışlardır (Davis-Netzley, 1998). 
Ancak, kadınlar hala düşük statülü işlerde çalışmakta ve 
erkeklere oranla daha az para kazanmaktadır. Kadınlar, 
erkeklere kıyasla daha düşük otoriteye ve yükselme şansı-
na sahiptir. Literatürde, kadınların iş hayatındaki yetersiz 
temsilinin olası nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan çok 
sayıda toplumsal cinsiyet ve liderlik çalışması vardır. Top-
lumsal cinsiyet ve liderlik çalışmaları genel olarak “cinsiyet 
rolleri” üzerine odaklanır. Cinsiyet rollerine odaklanıldı-
ğında, bireyler kişilik özelliklerindense, grup üyeliklerine 
göre değerlendirilir (Fiske ve Taylor, 1991). Varolan cin-
siyet rolleri, kadınları ve erkekleri birbirlerinin zıttı gibi 
kabul eder; erkekler başarı odaklı işlerde daha güçlüymüş 
gibi düşünülür ve bağımsız, kararlı, hırslı ve etkin olarak 
tanımlanır. Buna karşın, kadınlar daha çok şefkatli ve ya-
kınlık odaklı işlerde daha güçlüymüş gibi düşünülür. Onla-
ra atfedilen özelliklerse başkalarına karşı ilgili ve duyarlı, 
anlayışlı ve alıngan olmalarıdır (Heilman, 1995). Yüksek 
yönetici pozisyonlarının genellikle erkeksi özellikler ge-
rektirdiği vurgulanır. Bu pozisyonlarda olmak için başarı 
odaklı saldırganlık ve duygusal sertliğe sahip olmak gere-
kir ki bu tür özellikler alıngan, yumuşak, kolay ağlayan ka-
dın cinsiyet rollerinde mevcut değildir.

Cinsiyet rolleri üzerine yapılan ilk çalışmalarda, araştırma-
cılar yönetici rollerini, erkekleri, kadınları ve tüm bu de-
ğişkenlerin arasındaki ilişkiyi incelemiştir (Schein, 1973, 
1975). Bu araştırmalarda, hem kadın hem erkek katılım-
cıların, “başarılı yönetici” algılarının daha çok erkeklere 
atfedilen özelliklerden oluştuğu görülmüştür. Bu araştır-
maları tekrar eden araştırmalarda (Brenner, Tomkiewicz 
ve Schein, 1989; Dodge, Gilroy ve Fenzel, 1995; Schein, 
Mueller ve Jacobson, 1989) bu algının yavaş yavaş değiş-
tiği gösterilmiştir. Ancak değişen algı yalnızca kadının al-
gısıdır (Heilman ve ark., 1989; Martell ve ark., 1998). Ka-
dınlar hem erkeklerin hem de kadınların iyi birer yönetici 
olabileceklerini düşünürken, erkekler yönetici sıfatına haiz 
olmanın erkek gibi olmakla mümkün olduğunu düşün-
meye devam etmektedir. İyi yönetici kavramına “erkeksi” 
tutum ve davranışlar atfedilmektedir ve bu çoğunlukla 
erkekler tarafından yapılmaktadır (Powell, Butterfield ve 
Parent, 2002). Bu nedenle, yönetici koltuğunda oturan 
kişilerden -ister kadın ister erkek olsun- erkeksi davranış-
lar beklenilmektedir: bağımsız, egemen, buyurgan olmak, 
kendine güvenmek, saldırgan davranmak ve yetkin olmak, 
başarı odaklı, azimli, hırslı, duygusal açıdan sert olmak ve 
kişiler arası ilişkilerle daha az ilgilenmek. Bu tür özellikle-
re sahip olan kişilerin başarılı olmaları beklenirken, sahip 
olmayanlarınsa başarısız olmaları beklenir. Dolayısıyla, 
kadınların da bu tür özelliklere sahip olmadığı, aksine di-
ğerleri hakkında çok fazla kaygılanma, onların iyiliği için 
uğraşma, arkadaş canlısı olma, bencil olmama, duygularını 
ifade edebilme gibi özelliklere sahip olduğu düşüncesi göz 
önünde bulundurulduğunda, kadınların bu tür yönetici/
liderlik pozisyonlarında başarısız olması beklenmektedir. 
Eğer bir kadın yönetici, beklenenin aksine başarılı bir per-

formans sergilerse, yani erkeksi bir işi başarılı bir şekilde 
kotarırsa, bu kadın yönetici “istisna” olarak değerlendirilir 
ve ona farklı özellikler atfedilir (Heilman, 1983; 1995). An-
cak bilindiği üzere “istisnalar kaideyi bozmaz”.

Kadın cinsiyet rolleri ve lider rolleri arasındaki uyumsuz-
luk nedeniyle, kadın liderler ve lider adayları birçok önyar-
gı ile savaşmak durumundadır (Eagly ve Karau, 2002). Ka-
dın adaylar bir liderlik pozisyonu için değerlendirilirken, 
erkeklere kıyasla pozisyon için daha az uygunmuş gibi al-
gılanır. Bu aşamayı geçip lider olsalar da bu tür önyargılar 
devam eder, işlerini iyi yapsalar dahi yapamıyormuş gibi 
algılanırlar ve yaptıkları işin değeri düşürülür. Bu nedenle 
kadın yöneticiler/liderler iş yerlerinde kendilerini kanıtla-
yabilmek için erkeklerden daha çok çalışmalı ve daha iyi 
performans göstermelidir (Davidson ve Cooper, 1986; Ra-
gins, Townsend ve Mattis, 1988). Kadın yöneticiler, erkek 
yöneticilerle aynı işi yapsa, aynı şeyi üretse, eşit şekilde 
başarı gösterse dahi erkeklerden daha az başarılıymış gibi 
algılanır. Bu tür işler erkeklere özgü olarak algılandığından 
ve kadınlar da bu tür işlerde daha az yetenekliymiş gibi 
algılandığından, başarı kadınların becerisine değil, “şans” 
gibi dışsal faktörlere atfedilir (Deaux ve Emswiller, 1974). 
Ayrıca, başarılı olmak kadınların daha iyi algılanmasını 
sağlamaz, başarılı olduklarında da farklı eleştirilere maruz 
kalırlar; kadınlara “buzlar kraliçesi”, “cadaloz” gibi atıflar 
yapılırken, onların konumlarına dişiliklerini/cinsellikleri-
ni kullanarak eriştikleri de sıklıkla tekrarlanır (Heilman, 
2001; Heilman ve ark., 1989).

Başarılı olmaları durumunda, kadınların yüzleştiği du-
rumlar bunlarla da sınırlı değildir. Örneğin başarılı kadın 
yöneticiler başarılı erkek yöneticilere göre daha az sevilir 
(Heilman, 2001). Yetkin olmayan ve başarısız kadınlar aile 
kadını gibi görülürken, yetkin ve başarılı kadınlara bu tür 
atıflar yapılmaz. Yetkin ve başarılı kadınlar, diğer kadınla-
ra göre daha soğukmuş gibi algılanır ve hayatlarının diğer 
alanlarında, özellikle toplumsal kadın rollerinde -annelik 
ve eş olma rolleri gibi- daha az başarılı olmaları beklenir 
(Heilman, 2001; Porter ve Geis, 1981). Ayrıca, erkek yöne-
ticilere göre kadın yöneticiler daha gergin, daha öfkeli ve 
daha az rasyonel olarak tanımlanır (Heilman ve ark., 1995). 
Eğer kadın yöneticiler, daha despot, direktif bir liderlik 
tarzını benimsemişlerse, bu olumsuz değerlendirmeler 
katlanarak artar (Eagly, Makhijani ve Klonsky, 1992) çün-
kü bu tarz davranışlar bir kadında değil erkekte bulunması 
gereken davranışlardır (Eagly ve Johnson, 1990). Kadınlar 
daha demokratik ve katılımcı bir tarz seçmelidir. Liderlik 
rollerinde kadınların iyi ve başarılı algılanması için kadın-
sı olarak tanımlanan rollerde yer almaları gerekmektedir, 
erkeksi olarak tanımlanan işlerde, kadınların performan-
sı erkeklerin performansına kıyasla daha düşük algılanır 
(Eagly, Karau ve Makhijani, 1995).

Bütün bu bilgiler, kadınların yönetici ve lider olmaya çalı-
şırken de olduktan sonra da birçok olumsuz durumla karşı 
karşıya geldiğini göstermektedir. Kadınların lider olmasını 
ve başarılı olmasını engelleyen birçok mekanizma vardır. 
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Ancak açık bir şekilde kadınlara ayrımcılık hoş karşılanma-
yacağından ve kurum imajını zedeleyeceğinden kadınların 
bu tür pozisyonlarda olmasını ya da bu tür pozisyonlarda 
başarılı performans göstermesini engelleyecek gizli meka-
nizmalar mevcuttur. Bu yazıda en yaygın olarak görülen ve 
üzerinde durulan iki mekanizmadan bahsedilecektir: cam 
tavan ve cam uçurum.

Cam Tavan

Tüm dünyadan ve Türkiye’den istatistikler, kadınların geç-
miş yıllara kıyasla iş dünyasında daha çok yer aldıklarını 
göstermektedir (bkz. Ragins, Toumsend ve Mattis, 1998). 
Bu istatistikler kadınların iş dünyasındaki temsili açısın-
dan umut verici olsa da, çalıştıkları pozisyonlar, kadınların 
belirli bir aşamada tıkanıp kaldığını ve yükselemediğini 
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, yönetim hiyerarşisinde 
cinsiyet dağılımı dengesizdir. Kadınlar iş hayatında yüksek 
yönetici pozisyonlarına gelememekte, sadece orta düzey 
yöneticilik pozisyonlarına kadar ilerleyebilmektedir.

Üst düzey yönetici pozisyonlarında genellikle erkekler yer 
almaktadır (Vinnicombe, 2000). Bu duruma birçok fark-
lı açıklama getirilebilir. Öncelikle, üst yönetim pozisyon-
larına sadece erkeklerin gelebiliyor olması, kadınların bu 
pozisyonlarda çalışacak yeterli donanıma sahip olmadı- 
ğı ve sahip oldukları potansiyeli, almış oldukları eğitimi 
kullanamadığı şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadey- 
le, kadınların erkeklere göre daha yetersiz oldukları açık- 
lamaları getirilebilir. Ancak bu açıklamalar, günümüz ko- 
şulları, kadınların artan eğitim ve deneyim düzeyleri ve 
ürettikleri göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kal-
maktadır.

Bu bağlamda, araştırmacılar kadınların neden üst yöne-
ticilik pozisyonlarına gelemediğine ilişkin çalışmalarda 
bulunmuş ve “cam tavan” kavramını öne sürmüşlerdir 
(Morrison, White ve Van Velsor, 1998). Cam tavan, iş dün-
yasında kadınların önünde, görülemeyen ancak aşılma-
sı zor olan ve onların üst pozisyonlara gelmesini önleyen 
engelleri nitelemektedir. Kurumlarda ve örgütlerde cam 
tavanın varlığı, kadınların sadece belirli bir noktaya kadar 
yükselmesine ve bu konumdan öteye ilerleyememesine ne-
den olmaktadır.

Birçok ülkede oldukça yaygın olarak görülen cam tavan, 
çalışma hayatında sadece kadınları değil, kadınların ça-
lıştığı şirketleri de olumsuz etkilemektedir (Morrison ve 

ark., 1998). Cam tavanın varlığı, yani aynı özelliklere veya 
daha fazlasına sahip olan kadınların, erkeklerin ulaşabil-
diği pozisyonlara ulaşamaması ve daha az para kazanması 
öncelikle kadın çalışanların çalışma motivasyonunu ve işe 
bağlılığını düşürmektedir. Sonuç olarak bu çalışanların ve-
rimliliği azalmaktadır. Ayrıca, çalışmanın ödüllendirilme-
diği ve eşit muamelenin olmadığının görülmesi, kadın ça-
lışanların işlerinden ayrılmasına neden olmaktadır. Yani, 
kadınlara uygulanan bu ayrımcılık, temelinde kurumlara 
da zarar vermektedir; kurumlar nitelikli iş gücünden fay-
dalanamamaktadır.

Cam tavanın varlığı çeşitli ülkelerde yapılan birçok çalış-
ma ile de doğrulanmıştır. Cinsiyet eşitliğini vurgulayan 
ülkelerde bile bu durumun değişmediği gözlenmektedir. 
Örneğin, dünya genelinde üst düzey yönetici olarak çalışan 
kadınların yüzdesi 24’tür (Grant Thronton International 
Business Report; GTIBR, 2013). 2012 yılında, Amerika’da 
Fortune 500’deki (toplam geliri en yüksek olan 500 Ame-
rikan şirketi) kadın genel müdürlerin yüzdesi 14.3 iken, 
en üst yönetici pozisyonlarında kadın çalışanların yüzde-
si sadece 8.1’dir (GTIBR, 2013). Financial Times Europe 
100’de (İngiltere Borsası’nın piyasa değeri en büyük olan 
100 şirketi) yönetim kurullarındaki kadın çalışanların 
yüzdesi 15 iken, genel müdür pozisyonlarının %6.6’sında 
kadınlar çalışmaktadır. Bu durum Türkiye’de de benzerlik 
gösterse de, Türkiye’de şirketlerde kadın yöneticilerin yüz-
desi 30’dur (GTIBR, 2013). Şirketlerdeki bu sayı, birçok 
gelişmiş ülkeye kıyasla oldukça iyi gibi gözükse de, diğer 
çalışma alanlarında cam tavanın varlığı daha belirgindir. 
Örneğin, dünya genelinde parlamentolardaki kadınların 
ortalama yüzdesi 20.4’tür. Bu sayı dünya genelinde ülke 
yönetiminde cam tavanın varlığını net bir şekilde gözler 
önüne sermektedir. Türkiye’de ise 1990’lı yıllardan gü-
nümüze kadın milletvekili sayılarında artış görülmesine 
rağmen, günümüzde kadınlar meclisteki milletvekillerinin 
sadece %14.42’sini oluşturmaktadırlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2012).

Görüldüğü gibi, cam tavan birçok alanda kadınların çalış-
ma hayatlarında bir engel oluşturmaktadır. Gerekli koşul-
ları sağlamaları halinde yükselebilen erkeklerin aksine ka-
dınlar gerekli koşulları sağlasa bile cam tavanı kırmak için 
fazladan çalışmak zorundadır. Bu tavanın aşılması halinde 
de kadınlar karşılarına çıkan yeni sorunlarla baş etmek du-
rumundadır.

Cam Uçurum

Son yıllardaki araştırmalar ve raporlar kadınların cam ta-
vanı aşabildiğini göstermektedir (örn., Goodman, Fields 
ve Blum, 2003). Örneğin, GTIBR’a (2013) göre, dünya ge-
nelinde kadın yönetim kurulu başkanlarının yüzdesi 9’dan 
14’e yükselmiştir. Ancak, bazı durumlarda bu engeli geç-
meleri, kadınların yöneticilik pozisyonunda iyi performans 
gösterdiği ve başarılı olabildiği anlamına gelmemektedir. 
Cam uçurum kavramı da kadınların cam tavanı bir şekilde 
kırıp geçmesinden sonra görülür.

Cam uçurum, normal şartlar altında erkekler için daha uy-
gun görülen yönetici pozisyonlarının, pozisyon başarısızlık 
riski taşıdığında, kadınlar için daha uygun olarak değerlen-
dirilmesi olgusuna dayanır (Ryan ve Haslam, 2008). Şirket 
performansı kötüye gittiğinde ve yeni gelecek yöneticinin 
başarısız olma ihtimalinin çok yüksek olduğu durumlarda, 
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erkeklere kıyasla kadınlar daha uygun adaylar olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Judge (2003) Times dergisinde yayınlanan araştırma-
sında, kadınların yöneticilik pozisyonlarındaki sayısının 
artmasının hem toplum hem de iş dünyası için olumlu 
bir gelişme gibi görünmesine karşın, bu durumun şirket 
performansını olumsuz etkilediğini savunmuştur. Araştır-
ma sonuçlarına göre, yüksek yönetici pozisyonunda daha 
çok kadın yönetici bulunan şirketler ve kurumlar, yüksek 
yönetici pozisyonlarında erkek yönetici bulunan şirket ve 
kurumlara göre daha az başarılıdır (Judge, 2003). Öte yan-
dan, tamamen erkekler tarafından yönetilen şirketlerse bu 
şirketlere göre çok daha fazla başarılıdır. Bu nedenle, Ju-
dge (2003) kadınların şirket yönetiminden azledilmeleri-
nin şirket performansı için daha iyi olabileceği sonucuna 
varmıştır.

Judge’ın (2003) bu iddiaları bazı araştırmacıları (Ryan ve 
Haslam, 2005) bu konuyu araştırmaları konusunda me-
raklandırmıştır. Bu araştırmacılar Times dergisinde ya-
yınlanan çalışmadaki verilerin aynısını kullanmış ve farklı 
bulgular göstermiştir. Daha derinlemesine analizler yapa-
rak, şirketlerin mevcut yöneticiler işe başlamadan önceki 
performansını ve bu yöneticiler işe başladıktan sonraki 
performansını incelemişlerdir. Sonuç olarak, araştırmacı-
lar finansal açıdan kötüye giden şirketlerin, kadınları yöne-
ticilik pozisyonlarına getirdiklerini, buna karşın, finansal 
açıdan daha durağan ve daha güvenli olan şirketlerin erkek 
liderleri daha çok tercih ettiğini göstermişlerdir. Başka bir 
deyişle, başarısızlık ihtimalinin yüksek olduğu durumlar-
da, kadınlar daha uygun liderler olarak seçilmiştir. Ayrıca, 
bir önceki çalışmanın (Judge, 2003) tam aksine şirketler-
de erkekler yönetici pozisyonunda çalışmaya başladıktan 
sonra, şirketlerin finansal performansında bir değişiklik 
olmadığı bulunurken, finansal açıdan kötü durumda olan 
kurumlarda yönetici olarak çalışmaya başlayan kadınların 
şirket performansını artırdığı bulunmuştur (Ryan ve Has-
lam, 2005). Ancak, başlangıçta şirket performansı zaten 
kötü olduğundan, şirket performansı erkeklerin yönet-
tiği şirketlerin performansına yetişememiş ve böylece bu 
şirketler daha başarısız olarak algılanmıştır. Dolayısıyla, 
Ryan ve Haslam (2005) sadece kadın yöneticilere değil, 
onların yöneticilik pozisyonlara getirildikleri koşullara da 
dikkat etmenin önemli olduğunu savunmuştur.

Ryan ve Haslam’ın (2005) bu iddialarını test eden araş-
tırmalarda da cam uçurum kavramı doğrulanmıştır. Bu 
bulgular, Türkiye dahil birçok ülkede yapılan çalışmalarda 
da bulunmuştur (Bruckmüller ve Branscombe; Haslam ve 
Ryan, 2008; 2012; Uyar 2011). Laboratuvarlarda yapılan 
bu çalışmalarda, genellikle, iki ayrı şirket performansı hi-

kayesi oluşturulur. Şirketler, özellikle belirli cinsiyetlere 
hitap etmeyecek şekilde seçilir (örn., kozmetik sektörü 
veya inşaat sektörü). Şirketlerden biri finansal açıdan iyi 
durumdadır, istikrarlı bir yükselişi vardır ve riskli bir du-
rum bulunmamaktadır. Diğer şirketin performansı ise son 
zamanlarda bir düşüş göstermeye başlamış ve gelecekte 
başarılı bir performans gösterme ihtimali oldukça düşük-
tür. Bu iki hikayenin yanı sıra nitelik açısından (eğitim, 
deneyim ve benzeri) birbiriyle hemen hemen aynı olan iki 
ayrı özgeçmiş oluşturulur. Bu özgeçmişlerden birine “ka-
dın” bir aday ismi yazılır ve diğerine de “erkek” aday ismi 
yazılır. Özgeçmişlerdeki tek fark adayların cinsiyetidir. Ka-
tılımcıların bir kısmına “iyi şirket performansı” hikayesi 
verilir, bir kısmına “kötüye giden şirket performansı” hika-
yesi verilir ve adayları bu şirketlerdeki üst yöneticilik po-
zisyonu için değerlendirmeleri istenir. Ryan ve Haslam’ın 
(2005) bulgularında olduğu gibi, laboratuvar araştırmala-
rında da katılımcılar iyi performans gösteren şirket için er-
kek adayı daha uygun yönetici olarak değerlendirirken, ka-
dın aday kötü performans gösteren şirket için daha uygun 
yönetici olarak değerlendirilmektedir (örn., Ryan ve Has-
lam, 2008). Bazı araştırmalarda, bu fark sadece erkek katı-
lımcılarda görülmektedir (Ryan ve ark., 2011). Yani, kadın 
katılımcılar, kadın ve erkek adayları her iki şirket için eşit 
derecede uygun olarak değerlendirirken, erkek katılımcılar 
riskli liderlik pozisyonları için kadın adayları daha uygun 
olarak değerlendirmektedirler.

Görüldüğü gibi, şirketlerin üst yönetici pozisyonlarında 
kimlerin bulunacağı, bilgi, beceri, eğitim ve tecrübeden 
daha çok adayların cinsiyeti ve sözü geçen şirketin mev-
cut performansına bağlıdır. Cam uçurum, erkekleri riskli 
liderlik pozisyonlarında başarısız olmaktan korurken, ka-
dınları başarısızlığa itmektedir. Kadın yöneticilerin şirket 
performansını iyileştirememeleri durumunda ise, bu başa-
rısızlığın nedenleri kadınlara atfedilmektedir. Bu durum, 
başarılı olabilecek niteliklere sahip kadınların başarısız-
lığını belgeleyerek, kadınların iş dünyasındaki gücünü ve 
yetkinliğini sınırlamaktadır. Ayrıca, cam tavan kavramın-
da da olduğu gibi, şirketler için de olumsuz sonuçlar do-
ğurmaktadır.

Cam tavan ve cam uçurum kavramları, sıkça karşılaşılan 
cinsiyet eşitsizliğinin iş hayatındaki örnekleridir. Hepimi-
zin zihninde kadınlara ve erkeklere yüklediğimiz değer- 
ler ve yargılar bulunmaktadır. Tüm bu zihnimizdekiler 
insanları öncelikli olarak cinsiyetlerine göre değerlendir- 
memize ve cinsiyet rollerine uygun davranışları seçerken, 
cinsiyet rollerine uygun olmayan davranışları/durumla-
rı gözardı etmemize neden olur. Her ne kadar bu yazının 
odak noktası kadınların karşılaştığı ayrımcılıklar olsa da, 
bu tür cinsiyet rolleri çoğu kez erkekler için de olumsuz 
sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla, tüm bu değer yargıla-
rımızın farkında olmak ve buna göre tutum değişikliğine 
gitmek hem kadınlar hem de erkekler için en uygunu ola-
caktır.

NOT: Bu makalenin bir bölümü, ikinci yazar Esra Uyar’ın 
yüksek lisans tezinden alınmıştır.
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