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         İlk olarak tezimize, önceki tezde bulunmayan Öz, Abstract ve Giriş 

bölümleri  eklenmiştir.  Jüri  üyelerinin  kararı  ile  dördüncü  bölüm  tezden 

çıkarılmıştır. Bunlardan dolayı İçindekiler ve Şekiller ve Tablolar kısmı da 

değişmiştir. Birinci bölümde “İş Ahlakı Kavramına Genel Bakış” kısmına 

alt  başlıklar  eklenerek  kapsamı  genişletilmiştir.  “Uzak  Doğu  İş  Ahlakı” 

başlığı  altına  eklemeler  yapılmıştır.  İkinci  bölümde  “İşletmelerde  Etik 

İlkeler  ve  Etik  Dışı  Davranışlar”  ile  “Etik  Dışı  Davranan  İşletmeler” 

başlıkları tek başlık altında toplanmıştır. “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu” 

kısmı  genişletilmiş,  alt  başlıklar  eklenmiştir.  Üçüncü  bölümde  “Türk  İş 

Ahlakının Geçmişi” başlığı “Türk İş Ahlakının Tarihi” olarak değiştirilmiş, 

“Fütüvvet  Teşkilatı”  kısmı  kapsam  olarak  genişletilip  alt  başlıklar 

eklenmiştir. “Ahi Teşkilatı”  ve “Ahi Teşkilatının Çöküş Nedenleri” kısmına 

eklemeler yapılmıştır. Son olarak “Türkiye’de İş Ahlakı İle İlgili Yapılmış 

Araştırmalardan  Örnekler”  kısmına  yeni  örnekler  eklenmiş,  Sonuç  ve 

Kaynakça bölümlerine eklemeler yapılmıştır.  

iii



İş Ahlakı ve Etik Değerlerin Türk İşletmeciliğindeki Yeri

Şükrüye Burcu Kınran                       

                      

                                   ÖZ

         İş dünyasında kişilere yol gösteren temel ilkeler olan dürüstlük, güven, 

adalet,  saygı  gibi  konular  ile,  iş  dünyasında  kişilerce  ve  işletmelerce 

yaşanan  başlıca sorunlardan olan çıkar çatışmaları, rüşvet olayları, sosyal 

sorumlulukların yerine getirmemesi gibi konular ve bunlara benzer bir çok 

konu iş ahlakının kapsamına girmektedir. Bu durum da göstermektedir ki, 

“İş  Ahlakı”  incelenmesi  gereken  önemli  konulardan  biridir.  Dünya  da 

özellikle 1980’li yıllardan itibaren iş ahlakı, işletmecilik literatürü için önem 

kazanan bir konu olmuştur ve kısa zamanda iş hayatının vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmiştir.

         Biz çalışmamızda başta iş ahlakının temel konuları üzerinde durduk. 

Daha sonra Türk işletmeciliğinin iş ahlakı konusu ile tanışması, günümüz 

Türk  işletmeciliğinin  iş  ahlakı  olgusuna  bakışı  ve  iş  ahlakının  Türk 

işletmeciliği içindeki yerini açıkladık.

         Çalışmamız sonucunda görülmüştür ki, Türk işletmeciliği iş ahlakı 

konusu  ile  çok  eski  tarihlerde  tanışmıştır  ve  bütün  dünyada  olduğu gibi 

ülkemizde de bu konu işletmeler tarafından önem verilen bir konu haline 

gelmeye başlamıştır. 
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                                            ABSTRACT

         In business life which is the foundational principles for the individual, 

honesty, trust, justice, respect ext. Also in business life which is examined 

as  aproblem for  people  and  managers  clash  of  intersts  in  business  life, 

bribery, social responsibilities which doesn’t make and like this subjects are 

combise of the business ethics.  This shows that,  “Business Ethics” is  an 

important subject to examine carefully. In the world, specially from 1980 

business ethics is became an important subject for the management history 

and became continous part of business life. 

         In tihis study, we first importance in the foundational subjects about 

business  ethics,  Than we  explain  the  begining  of  business  ethics  in  the 

Turkish managements,  determine  the  views of  the  Turkish managements 

abot the term “business ethics” and mener of conduct for the business ethics 

in the dairy Turkish managements.  

         As a result of this study, appears that business ethics is presents in the 

Turkish management many years ago and thi subject became very important 

every other day in our country like all over the world.  
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                                       ÖNSÖZ

         Uygulamalı bir ahlak bilgisi olan ve iş hayatında karşılaşılan tüm 

ahlak sorunlarını kapsamına alan “iş ahlakı”, incelenmesi gereken önemli 

konulardan  biridir.  Enformasyon  teknolojileri  ve  internet  sayesinde 

sınırların  kalkması,  küreselleşme  sayesinde  dünyanın  giderek  tek  pazar 

haline gelmesi, yaşadığımız bu dönemde “iş ahlakı”nın önem kazanan bir 

konu olmasına etkendir.

         İş ahlakı, 1960’lardan itibaren A.B.D.’de ve Avrupa’da adını duyuran, 

sürekli  gelişen ve her geçen gün daha çok iş çevresi  ve akademik çevre 

tarafından  benimsenen  bir  kavram  haline  gelmiştir.  Yüksek  ahlak 

standartlarına sahip işletmeler her bakımdan rakiplerinin önüne geçmektedir 

ve  daha  çok  tercih  edilen,  Pazar  payına  daha  çok  hakim  işletmeler 

olmaktadırlar.

         Türkiye’ye baktığımız zaman ise iş ahlakı konusunun varlığı çok daha 

eski tarihe dayanmaktadır. Bugün ülkemizde gözlemlenen olumsuzlukların 

ve  problemlerin  benzerlerine  çözüm  üretmiş  olan  Fütüvvet  ve  Ahi 

Teşkilatları yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürmüş, sosyal ve ekonomik 

hayata yön vermişlerdir. Fakat ülkemizde iş ahlakının çalışma literatürüne 

girişi1990’lı yılları bulmuştur. Türkiye’de kavram olarak “iş ahlakı”nı ilk 

kullanan kuruluş TÜSİAD’dır.  Ayrıca TÜSİAD 1992 yıllında yayınladığı 

“İş  Ahlakı”  raporu  da  Türkiye’de  bu  konuda  gerçekleştirilmiş  olan  ilk 

yayınlardandır. Ülkemizde iş ahlakına ilişkin en önemli araştırma kurumu 

Hacettepe Üniversitesi  İşletmecilik  Meslek Etiği  Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (HÜEM)’dir.

                  İş ahlakı konusunun güncel bir konu olması ve toplumdaki her 

kesimi  ilgilendirmesi  nedeni  ile  yaptığımız  bu  çalışmanın  daha  sonraki 

çalışmalara da yardımcı  bir  kaynak olması hedeflenmiştir.  Türkiye’nin iş 

ahlakı konusunda kat etmesi gereken daha çok yolu vardır. Bu çalışmanın 

bu yolda ilerlemek isteyenlere birazda olsa yardımcı olmasını dilemekteyiz. 
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Ayrıca, bu çalışmanın daha sonraki çalışmalara olduğu kadar, işletmelerdeki 

iş ahlakı kavramının oluşmasına ve yerleşmesine de katkıda bulunmasını 

temenni ediyoruz.     
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                                                GİRİŞ

         Günümüzde ülkelerin zenginleşmesi ve gelişmesi için yeterli doğal 

kaynaklara;  hızla  değişen  teknolojiye,  kentleşmeye,  küreselleşmeye  ve 

tüketimde oluşan değişmelere cevap verebilmeleri için de yetişmiş, kaliteli 

ve  kalifiye  insan  gücüne  ihtiyaçları  vardır.  İhtiyaç  duyulan  ve  emeği 

oluşturan insan gücünden iş dünyası içinde en iyi verimi alabilmek için bu 

konuda  olumlu  etki  yapacak  “İş  Ahlakı”  konusuna  çok  önem  verilmesi 

gerekmektedir.

         Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, kayırmacılık ve çetecilik gibi konulara iş 

dünyasında  sıkça  rastlanır  olması,  iş  ahlakının  bir  disiplin  olarak  ortaya 

çıkmasında ve ahlaki duyarlılığın artmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu 

olumsuz durumlar karşısında iş ahlakı; doğru olmak, dürüst olmak, bilgili 

olmak,  kanunlara  ve  kaidelere  saygılı  olmak  gibi  birçok  temel  ilkeye 

dayanmaktadır.

         İşletme-çalışan ilişkisi içinde optimal verimi almak için olumsuz 

özelliklerden sıyrılıp, iş ahlakının dayandığı olumlu özelliklere sahip olmak 

çok önemlidir. İş dünyasındaki rekabetçi, karmaşık, global düzende ayakta 

kalabilmek için, işletmelerin ve çalışanların birlik olup, iş ahlakı olgusuna 

sahip çıkmaları gerekmektedir.

                  İş ahlakı ile ekonomik gelişmeler arasında uzun dönemde olumlu 

bir ilişki vardır. Bu durumun farkına varılması ile iş ahlakı kavramı önem 

kazanmaya başlamıştır.

         Dünyada  iş  ahlakına  yönelik  çalışmalar  1920’lerde  A.B.D.’de 

başlamış,  1960’larda  A.B.D.’de  ve  Avrupa’da  hızla  gelişmeye  başlamış, 

1980’li yıllarda ise işletmecilik konusu içinde önemli bir yer almıştır. Öyle 

ki  A.B.D.’de  ders  programlarında  iş  ahlakına  yer  vermeyen  işletmecilik 

bölümleri federal düzeyde tanınmamaya başlanmıştır.
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         Ülkemizde ise iş ahlakı ile ilgili ilk örgütlenme, tarihimizde sosyal ve 

ekonomik  bakımdan   önemli  yer  etmiş  Ahi  Teşkilatlanmasıdır.  Türk 

milletinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yüzyıllarca etki etmiş bir 

teşkilatlanmanın  temel  unsurlarından  ve  düşünce  sisteminden 

yararlanmamak,  iş  ahlakı  konusunda  ilerlemeye  çalışan  ülkemiz  için  bir 

eksik olur.

         

         Bu çalışmamızda ilk önce iş ahlakı kavramına ışık tutabilmek için 

ahlak  ve  etik  kavramlarının  açıklamalarına  yer  verilip,  iş  ahlakının 

kapsamına giren temel konular üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ileriki 

bölümünde  işletmelerdeki  iş  ahlakı  kavramının  tanımı,  işletmelerde  iş 

ahlakının  benimsenme  nedenleri,  iş  ahlakının  kurumsallaştırılması  gibi 

konular  işlenmiş,  işletmelerdeki  etik  ve  etik  dışı  davranışlar  sayılmış,  iş 

ahlakını  etkileyen  faktörler  ile  işletmelerde  iş  ahlakı  eğitimi  konularına 

değinilmiştir. İşletmelerin, işletme içi ve işletme dışı sosyal gruplara karşı 

olan sosyal sorumluluklarına ise geniş anlamda yer verilmiştir.

          Çalışmamızın son bölümünde, Türk işletmelerinde iş ahlakı ve etik 

değerler  üzerinde  durulmuştur.  Türk  tarihinde  iş  ahlakının  gelişimi 

incelenmiştir.  Geçmişte  uygulanmış  sosyo-ekonomik  modeller  olan 

Fütüvvet ve Ahi Teşkilatları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu teşkilatların, 

bugün insanı  sadece  ekonomik bir  varlık  olarak  gören çağdaş  sistemlere 

katabileceği  değerler  üzerinde  durulmuştur.  Son olarak  ise  Türkiye’de  iş 

ahlakı  ile  ilgili  yapılmış  olan  çalışmalardan  örnekler  verilerek 

bahsedilmiştir.

         Bugün iş ahlakı konusu sadece akademik çevrelerce, bu konuda 

kurulmuş  merkezlerce ve bazı büyük firmalarca bilinen bir konu değil, tüm 

kamu ve özel sektör çalışanları, yöneticileri ve işletmelerle ilişkisi olan tüm 

kişilerce bilinmesi gereken önemli bir konudur. Zira iş dünyasının verimli 

bir  şekilde  işleyebilmesi,  iş  ahlakı  ve  güven  duygusunun  yerleşmesi  ile 

sağlanacaktır.   
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                                   BİRİNCİ BÖLÜM

       1. AHLAK, ETİK VE İŞ AHLAKI KAVRAMLARI

       1.1. Ahlak Kavramı

         Ahlak toplumlarda kişilerin bilinçli olarak iyi diye nitelendirdikleri ve 

uymak  ile  yükümlü  bulundukları  davranış  biçimleri  ve  kurallarıdır.  Bu 

açıklamadan  da  anlaşılacağı  gibi  ahlak,  bir  toplumu  oluşturmaktan,  bir 

bütüne,  bir  sınıfa,  bir  kesime  bağlı  olmaktan  dolayı  ortaya  çıkan  ve 

insanların  eylemlerini  bulundukları  bu  ortamlara  göre  düzenlemelerini 

sağlayan kurallar bütünüdür.

         Ahlak kelimesinin kökeni Arapça “hulk”, Yunanca “ethos” ve Latince 

“mos” kelimelerine dayanmaktadır. Arapça “hulk” kelimesi “huy” anlamına 

gelmektedir.  İngilizce’de  “ahlak”  kelimesinin  karşılığı  olarak  kullanılan 

“ethics” kelimesinin kökeni Yunanca “ethos” a ve yine İngilizce’de ahlak 

kelimesini  ifade  etmek  için  kullanılan  “morality”  kelimesinin  kökeni  de 

Latince “mos” kelimesine dayanmaktadır.1

         Türkçe’de “ahlak” kelimesi toplum içinde uyulması gereken davranış 

biçimlerini  ve  kurallarını  belirten  anlamı  dışında  ikinci  bir  anlam  daha 

taşımaktadır. Bu ikinci anlam da “ahlak felsefesidir”. Ahlak felsefesi, belirli 

bir toplumun,  belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını 

tespit eden ve inceleyen bilimdir. “Başka bir deyimle ahlak felsefesi, insana 

ilişkin ahlaki sorunlarda, doğrulanabilir yanlışlanabilir bilgiler ortaya koyan 

ya da en azından koyması beklenen bir disiplindir.”2

1 Hacı Ali Aydın, “İşletmelerde İş Ahlakı: İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) Örneği”,
  İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
 AB.,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002, s.4-5.
2 Mahmut Arslan, İş ve Meslek Ahlakı,  Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2001, s.2.
                                                           Düzeltme
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         Ahlak, aşağı yukarı tüm toplumlarda birbirine benzeyen, olumlu 

anlamlar yüklenen insan tavırlarını ve davranışlarını oluşturmaktadır.  Bu 

tavır  ve  davranışların  kökeninin  nereden  kaynaklandığı  konusunda 

birbirinden farklı düşünceler vardır.  Bazılarına göre ahlakın kaynağı akıl, 

bazılarına göre duygu, bazılarına göre din ve bazılarına göre de üzerinde 

uzlaşılan kurallardır.3 

         İyi ve kötü diye nitelendirilen davranışları ayırt etmek ancak akıl ile 

mümkün  olmaktadır.  Ahlak,  bireylerin  uymakla  yükümlü  oldukları  iyi 

davranış  biçimleri  diye  kısaca  açıklanabilir.  Bu  noktadan  da  hareketle, 

ahlakın  kökeninin  akıla  dayandığı  çıkarılmaktadır.  Bu  tezi  savunan  en 

önemli düşünürlerden biri Immanuel Kant’tır. Ona göre, ahlaki sorumluluk 

ne Tanrıdan, ne beşeri otorite veya topluluklardan, ne de insanların arzu ve 

tercihlerinden kaynaklanır. Bilakis, ahlaki sorumluluğun kaynağı akıldır.4

         Ahlakın  kaynağının  duygulara  dayandığı  görüşünü  savunanlar, 

ahlaklılığı  kişisel  özelliklere  dayandırmaktadırlar.  “İnsanların,  insan 

olmaları nedeniyle sahip oldukları birçok özellikleri vardır.” Bunlar olumlu 

ve  olumsuz  özellikler  olabilmektedir.  Ahlakın  kaynağını  duygulara 

dayandıran görüş; ahlaklılığı, kabul gören olumlu özellikler olan dürüstlüğe, 

sözünde  durmaya,  iyi  kalpliliğe  vs.  ya  da  kabul  görmeyen  olumsuz 

özellikler  olan  yalancılığa,  dolandırıcılığa,  ikiyüzlülüğe  v.s.  bağlı  olarak 

belirlemektedir.

         Ahlakın kaynağı  olduğu ileri  sürülen bir  diğer  unsur  dinlerdir. 

“Dünyada  bütün  dinlerin  temeli  ahlak  üzerine  kurulmuştur”5 ve bütün 

dinlerin insanları korumak amacıyla az çok çalışmaları olmuştur. Hepsinin 

ortaya  koyduğu  ahlak  ilkeleri  bulunmaktadır.  Bu  ilkeler  doğrultusunda 

insanları ahlaklı olmaya davet etmişlerdir. Buna örnek olarak İslam dininde 

Hz. Peygamberin bir hadiste “İman bakımından müminlerin en mükemmeli, 

3 Ömer Demir, İktisat ve Ahlak, Ankara, Liberte Yayınları, 2003, s.90.
4A.e., s.91.
5 Seyyid Süleyman Nedvi, İslam Ahlak Nizamı, İstanbul, Altınoluk Yayınları, t.y., s.11.
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ahlakça  en  güzel  olanlar  ve  ailesine  en  güzel  davrananlardır.”6 demesi 

verilebilir. Dinin diğer etkenlere göre farklı olan bir yanı vardır. Bu da dinin 

alanının kişinin iç dünyası olmasıdır. Dini inanç ve kurallar, dinin etki alanı 

olan kişinin iç  dünyasından başlayarak sosyal  ilişkilerine kadar  her  türlü 

tutum ve davranışlarına etki eder. Ahlakın kaynağının dinlerden geldiğini 

savunanlara  göre,  ahlakın  öğretilmesinde  en  iyi  yol  dinler  aracılığı  ile 

ahlakın öğretilip benimsetilmesidir. Bazı toplumlar koydukları kanunlar ve 

nizamlarla  ahlakı  sağlamaya çalışmışlar  fakat  insanlar  bu kurallara  kendi 

istekleri ile uymamışlar, bundan dolayı da kanun koyucular güç ve kuvvet 

kullanarak  ahlakı  sağlamak  ihtiyacı  duymuşlardır.  Oysa  dinlerin 

öğretilmesiyle bu, kişinin kendi içinden gelerek yaptığı bir durum olacaktır.

         Son olarak ise ahlakın kaynağının kurallar olduğunu savunan görüş 

vardır. Bu görüşe göre ahlaki davranışların kökleri, oluşturulan kurallarda 

aranmalıdır. “Ahlaklılık, belirli bir kurala göre bazı şeylerin yapılması ve 

bazı  şeylerin  yapılmaması  biçiminde,  kural  merkezli  olarak  oluşur.”7 Bu 

ahlak  kuralları  sonucu  bireylerin  birlikte  yaşamaları,  ortama  ayak 

uydurmaları kolaylaşmakta ve belirtilen ahlak kurallarına uyulduğu sürece 

karşılıklı istenmeyen hareketlerden uzak durulmaktadır.

         Ahlakın, hukuk ve dinle örtüşen bir çok yanı vardır. Hukuka ve dini 

kurallara aykırı  olan bir çok eylem ahlaka da aykırıdır.  Örneğin hırsızlık 

yapmak,  ırza  tecavüz,  cinayet  hem  ahlaka,  hem  hukuka  hem  de  dini 

kurallara aykırı eylemlerdir.  Ahlakın, hukukun ve dinin birbiriyle örtüşen 

bir  çok yönü olduğu gibi  örtüşmeyen yönleri  de vardır.  Ayrıca hepsinin 

yaptırım  gücü  de  farklıdır.  Hukukun  yaptırım  gücü  mahkeme,  polis, 

hapishane, zabıta gibi yollarla; dinin yaptırım gücü öbür dünyayla; ahlakın 

yaptırım gücü ise toplumların iyi ahlaklı davranan kişiyi yüceltmesi, kötü 

ahlaklı davranan kişiyi ise toplumdan itmesi şeklinde kendini gösterir. 

         İnsanlar toplum halinde yaşamaya devam ettiği sürece ahlak kavramı 

önemini  korumaya  devam  edecektir.  Toplumlarda  meydana  gelen 

gelişmeler ve değişimler devam ettiği sürece, ahlak kavramının kapsamı da, 
6  A.e., s.11.
7  Demir, a.e., s.93.
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bu gelişmelere ve değişimlere uymak için  genişlemekte ve değişmektedir. 

Böylece  Kişisel  Ahlak  (Sübjektif  Ahlak),  Toplumsal  Ahlak  (Objektif 

Ahlak),  İş  ve  Meslek  Ahlakı  gibi  birbirinden  farklı  ahlak  kavramların 

gelişmesi de sürecektir.       

  1.2. Etik Kavramı

         “Etik insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini 

oluşturan  değerleri,  kuralları,  doğru-yanlış  ya  da  iyi-kötü  gibi  ahlaksal 

açıdan  araştıran  bir  felsefe  disiplinidir.”8 Etik   kısaca  “ahlak  felsefesi” 

olarak da açıklanabilmektedir.

         Etik ve ahlak kavramları yakın anlamlar içerdikleri için birbirlerinin 

yerine  kullanılabilmektedirler.  Fakat  etik  ve  ahlak  kavramlarını 

birbirlerinden ayırt etmekte  yarar vardır. Etik kavramının kökeni Yunanca 

“ethikos” ile Latince “ethious” kavramlarına dayanmaktadır. Daha önce de 

değinildiği üzere ahlak kavramının kökeni ise Arapça, Latince ve Yunanca 

kökenli  kelimelerden gelmektedir.  Etik,  davranışlar  bakımından neyin iyi 

veya neyin kötü; neyin doğru veya neyin yanlış olduğunun ortaya konulması 

olarak  algılanırken,  ahlak  iyi  ve  kötüye,  doğru  ve  yanlışa  ait  prensipler 

olarak ortaya çıkmaktadır.9

         Evrensellik konusu etik alanında oldukça tartışmalı bir konudur. 

Bununla beraber kültür, etnik yapı, töre ve zamana göre farklılık gösteren 

ahlak  anlayışlarının  kesiştiği  noktada  oluşan  etik  evrenselliğe  dikkat 

çekmektedir. Evrensel etiğe en güzel örneklerden biri dünyanın neresinde 

olursa  olsun  tıpta  doktorların  ezberleyip  uymakla  yükümlü  oldukları 

“Hipokrat Yemini”dir.

         Etik kavramı yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca her toplum 

kendi içinde dinsel konularda, iktisadi konularda ya da mesleki konularda 

olsun  birçok  kurallar  oluşturmuşlardır.  Bu  kuralların  oluşmasında 

8 Çiğdem Kırel, Örgütlerde Etik Davranışlar Yöntemi ve Bir Uygulama Çalışması,
  Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:168, 2000, s.2.
9 Türk Sermaye Piyasasında Etik Değerler ve İş Adabına İlişkin Çalışma Kuralları, 
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, 1998, s.8. 
                                                           Düzeltme

6



toplumların kültürlerinin, törelerinin ve etnik yapılarının önemi büyüktür. 

Çok  eski  tarihlerde  bile  etik  kavramı  var  olmuştur  ve  bir  çok  felsefeci 

tarafından  da  tanımı  yapılmıştır.  Ancak  sanayi  toplumuna  geçilmesi  ile 

beraber  oluşan  karmaşık  yapıda,  etik  değerlere  çok  daha  fazla  önem 

verilmeye başlanmıştır.

         Biraz  önce  de  değinildiği  üzere  etik  değerler  tarih  boyunca 

toplumlarda  var  olmuştur.  Fakat  etiğin  ele  alınış  şekli  gelişen  dünyada 

yaşanan  dönemlere  göre  farklılıklar  göstermiştir.  1960’lara  kadar  olan 

dönemde etik sorunlar genellikle dini  açıdan ele alınmıştır.  Dini  liderler; 

devlet  politikaları,  aile  düzeni,  yaşam koşullarını  iyileştirme,  çalışanların 

hakları,  geçimlik  maaş  gibi  konulara  önem  vermişlerdir.  Her  bir  dinin 

devlete,  aileye,  kişisel  yaşama,  politikaya  ve  yaşamın  tüm  yönlerine 

yaklaşımı  kendi   kurallarına  göre  farklılık  göstermektedir.  Örneğin 

Hıristiyanlığın  bir  kolu  olan  Protestanlıkta  bireyler  sıkı  çalışmaya,  aile 

tutumlu olmaya davet edilirken, İslami kaidelere göre kurulmuş olan Ahilik 

Teşkilatı  ve  esnaf  loncaları  çalışma hayatına  ve  kişisel  yaşama koyduğu 

kurallarla yön vermiştir.  Bunların yanında Zen, Budizm gibi Doğu dinleri 

ise doğa şartlarına uymanın hayatın her yönünde kişiyi başarıya taşıyan sır 

olduğunu söylemektedirler.

         1960’lardan sonra etik konulara verilen değerler de çeşitlenmeye ve 

gelişmeye  başlamıştır.  Özellikle  iş  dünyasında  etik  konusu  önemini  her 

geçen gün arttırmaya başlamıştır. Bu dönemde çevre kirliliği, şehirlerdeki 

bozulmalar,  yozlaşmalar  ve  iktisadi  faaliyette  bulunan şirketlerin  tüketici 

haklarına önem vermemesi gibi konular A.B.D. başkanı John F. Kennedy’i 

harekete  geçirmiş  ve  1962  yıllında  “Tüketici  Hakları  Bildirgesi”  olarak 

bilinen özel bir bildirge yayınlamasına sebep olmuştur.10     

        1980’lerde etik konusu toplum tarafından daha çok bilinmeye ve önem 

gösterilen bir konu olmaya başlamıştır. Bunda en önemli rol hızla ilerleyen 

teknolojinindir.  Artık  etik  konusu  1960’lardaki  gibi  sadece  dini  okullar  

tarafından  verilen  bir  ders  olmaktan  çıkmıştır.  İşletme  alanında  çalışan 

10 Duygu Altuğ, Örgütsel Davranış, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1997, s.11.
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akademisyenler  ve  uygulamacılar  iş  etiğini  bir  çalışma  olarak  kabul  

etmişlerdir. Ayrıca farklı ilgi alanlarına sahip, sayıları giderek artan çeşitli  

gruplar da iş etiği alanının gelişmesini sağlamışlardır.11

         Bugün ise etik basit anlamı ile ne yapılması ya da yapılmaması gereği 

üzerinde  durmaktan  çok  daha  karmaşık  bir  anlam  taşımaktadır. 

Küreselleşmenin ve teknolojinin etkisi ile dünya her geçen gün daha fazla 

küçülmeye başlamıştır.  Yani A.B.D.’de gerçekleşen bir olay çok kısa bir 

süre  içinde  Türkiye’den  ya  da  dünyanın  herhangi  bir  yerinden 

öğrenilebilmektedir.  Teknolojinin  bu  kadar  hızla  ilerlediği  bir  ortamda 

“etik” kavramına yaklaşım da hızla değişmektedir. Bu da hayatın bir çok 

yönünde olduğu gibi iş  yaşantısına da büyük etki  yapmıştır.  Günümüzde 

kültürel değerlerin farklılık göstermesi evrensellik konusunu tartışmalı hale 

getirmiştir.  “Dolayısıyla  iş  dünyasında  evrensel  iş  etiği  standartları  söz 

konusu olamamaktadır. Bunun yerine çok uluslu işletmeler etik yönetimi ve 

etik çalışmaları içinde olacaklardır.”12

         Sonuç olarak “etik” kavramı geçmişten günümüze dünyada bireylerin, 

toplumların,  çevrenin,  şirketlerin,  devletlerin  yaşamları  ve  işleyişleri 

üzerindeki  bir  çok  konularda  etkisini  sürdürmüş  ve  sürdürmeye  devam 

edecektir.  Bireyin;  diğer  bireyler,  işletmeler,  toplum  ve  çevre  ile  olan 

ilişkilerindeki  davranışlarının  ancak  küçük  bir  bölümü  yazılı  hukuk 

tarafından  düzenlenebilir.  Yazılı  hukuk  tarafından  düzenlenmemiş 

davranışların  diğer  bireylerin,  toplumun  ve  çevrenin  haklarına  zarar 

vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir. Bu 

bağlamda etik ilkeleri  toplum öğelerinin karşılıklı  hak ve özgürlüklerinin 

güvencesi, toplumdaki uyumun temelidir.13

        1.3. İş Ahlakı Kavramına Genel Bakış

11 O. C. Ferel and John Fraderich, Bussiness Ethics, New York:Haughton Mufflin Comp.,
   Ethical Decision Making and Cases, 1994, s.9.
12 Altuğ, a.e.,  s.15.                                                         
13 (Çevrimiçi): http://www.boun.edu.tr/government/etik, 13 Ocak 2005.
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       1.3.1. İş Ahlakının Tanımı

         İş ahlakı dürüstlük, güven, saygı, yardımlaşma, adalet gibi temel 

değerlere dayanan ve iş ilişkilerinde kişilere yol gösteren temel ilkeler ve 

arzu edilen tutum ve davranışlar anlamında kullanılmaktadır.14 Tabi ki tutum 

ve davranışların ne şekilde olması gerektiği konusu, bireylerin bakış açısına 

göre değişmektedir. Davranışların ahlaka uygun olup olmadığı göreceli bir 

kavramdır.  Bu  nedenle  de  iş  ahlakına  ilişkin  kararlar  vermek  hiç  kolay 

değildir.         

         İş ahlakı, iş dünyası içindeki doğruları ve yanlışları ifade eder. Genel 

ahlaki sorunlarla, iş dünyasındaki ahlaki sorunlar farklı şekilde ele alınamaz. 

Nasıl ki doğru konuşmak hayatın her alanında ahlaklı ve iyi bir davranışsa iş 

dünyasında  da  doğru  konuşmak  ahlaklı  ve  iyi  bir  davranıştır.  İş  ahlakı; 

doğru olmak,  dürüst  olmak,  bilgili  olmak, kanunlara  ve kaidelere  saygılı 

olmak,  adaletli  olmak,  yardımlaşmaya  açık  olmak,  çevresel  faktörlere 

duyarlı olmak v.s. gibi temel ilkelere dayanmaktadır. “Dürüstlükle zengin 

olunmaz.”,  “Yakalanmadığın  sürece  ne  yaparsan  yap.”,   “Amaç,  araçları 

meşru  kılar.”  gibi  beyanlar  iş  prensiplerini  ve  ilkelerini  sarsmaktadır.  İş 

ahlakı bu tarz düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyar.

         “İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan 

tüm ahlaki  sorunları  inceler.  Bu sorunlar  çalışanlar  arasında,  çalışanlarla 

yöneticiler  arasında,  işletme  ve  işletmeyle  alışverişte  bulunanlar  ya  da 

işletmeyle çevresel faktörler arasında olabilir.”15 Bu da göstermektedir ki iş 

ahlakı  çatışan taleplerin  karşılaştığı  bir  ortam olmaktadır.  Burada  önemli 

olan tarafların karşılıklı yaptıkları akid gereği belirtilen şartlara uymaları ve 

dürüstlükten  hiçbir  şekilde  taviz  vermemeleridir.  Bunun için  işletmelerin 

başında  bulunan  kişilere  önemli  rol  düşmektedir.  “İş  ahlakı  bakımından 

işletmenin  başında  olan  kişiler  işletmeye  ahlaki  değer  ve  tutumları 

14 Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak ve Oğuz Ersun, Şirket Kültürü ve İş Prensipleri, 
    İstanbul,  İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2000-4, t.y., s.34.
15 Arslan, a.e., s.5.
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kazandırmada  kritik  bir  rol  oynamakta  ve  özel  sorumluluk 

taşımaktadırlar.”16 

         Bazen ahlaki olarak bile doğru şeyi yaptığımıza emin olmayabiliriz.  

Bu  sebepten  iş  ahlakında  da  “sadece  evet”  veya  “sadece  hayır”  diye  

cevaplanacak kısa sorular olmayabilir. İş ahlakı iyi niyetli olmayan sorular  

karşısında,  sorunu  keşfetmeyi,  çözüm  için  beklemeyi,  çarpışmayı  ve  işe 

yarar bir çözüm bulmak için sabretmeyi gerektirir.17

         İş dünyası sadece para kazanmak, kar elde etmek ve başarılı olmaktan 

ibaret  değildir.  İş  ahlakı;  paraya,  kara  ve  başarıya  sahip  olurken  iyi  ve 

ahlaklı birey olmayı da zorunlu kılar. Zaten işletmeler de görmüşlerdir ki; 

mali  durumlarının,  karlarının  yanında  iş  ahlakının  konusu  içinde  olan 

dürüstlüğe,  doğruluğa,  sosyal  ve  çevresel  duyarlılığa  verdikleri  önem 

sonucu  verimlilikleri  ve  satışları  artmıştır.  İşletmelerin  iyi  ahlaklı 

davranmaları onların toplum içindeki imajlarını güçlendirmekte dolayısıyla 

bu da ürün satışlarını etkilemektedir.

         Küreselleşen dünya ekonomisinde iş ahlakı da her geçen gün önemini 

arttırmaktadır.  Değişik  kültürlerden  gelen  bir  çok  insan  çok  uluslu 

işletmelerde  çalışmaktadır.  Bu  da  farklı  kültürlerin  bir  araya  gelmesi 

demektir.  Böyle  bir  ortamda  bireylerin  birbirlerini  anlaması  ve  saygılı 

olması  gerekmektedir.  Ayrıca  dünyada  insan  haklarına  verilen  önem her 

geçen  gün  artmaktadır.  Din,  dil,  ırk,  cinsiyet  gibi  konularda  ayrımcılık 

yapılmamasına çok dikkat edilmektedir.

16 Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak ve Oğuz Ersun, Şirket Kültürü ve İş Prensipleri, 
    İstanbul,  İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2000-4, s.41. 
17 R. Edward Freeman, Business Ethics, The State of  the Art, The Ruffin Series in 
    Business Ethics, New York, Oxford University Press, s.212.
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       1.3.2. İş Ahlakının Tarihsel Gelişimi

         İlk  çağlardan  başlayarak  ahlak  konusu,  her  zaman  önemini 

korumuştur.  Bir  çok düşünür  ve  filozof  ahlak konusundaki  düşüncelerini 

belirtmişlerdir.  İlkçağlardan  günümüze kadar  ticari  faaliyetler  de  bir  çok 

evreden geçmiştir ve bu geçiş dönemi içinde ahlak ticari faaliyetlere yön 

vermiştir.  İ.Ö.  551-478  yılları  arasında  yaşamış  olan  Konfüçyüs  “Hiç 

erişemeyecekmişsin  ya  da  yitirmeyecekmişsin  gibi  çalış”  diyerek  iş 

ahlakının üzerinde duran ilk düşünürlerden olmuştur.

         “İş ahlakı konusundaki araştırmalar, yirminci yüzyıllın başlarında 

Avrupa ve A.B.D’ deki geleneksel liberal anlayışın zayıflaması ve sosyalist 

akımın  güçlenmesiyle  başlamıştır.”18 “İş  ahlakı  konusu  A.B.D.’de 

1970’lerde  ve  Avrupa’da  1980’lerde  ve  diğer  ülkelerde  bunu takip  eden 

yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte iş ahlakı, iş hayatının 

değerinin  artmasına  da  katkıda  bulunmuştur.”19 1960’lara  kadar  A.B.D. 

kapitalizmi sorgulayan bir çok aşamadan geçmiştir. Bu geçiş süreci içinde 

kadın  ve  çocukların  çalışma  koşullarının  iyileşmesi,  işçilerin  tazminat 

hakları,  bir  ailenin  geçimini  tehlikeye  sokabilecek  haksız  fiyat  artışları, 

reklamlarda  gerçeğe  uygunluk  gibi  bir  çok  konu  tartışılmıştır.  “Bunun 

sonucunda  da  A.B.D.’de  “Daha  İyi  İşletmecilik  Dairesi”  kurulmuş  ve 

üniversitelerde  “iş  ahlakı”  konusu  ders  programlarına  alınmaya 

başlanmıştır.”20 

         Avrupa’da iş ahlakı konusu din ve felsefeden ayrı düşünülmemektedir. 

Bunun  yanında  A.B.D.  iş  ahlakını  din,  felsefe  ve  siyasetle 

karıştırmamaktadır.  1904’de  Max  Weber’in  “Protestan  Ahlakı  ve 

Kapitalizmin  Ruhu”  ve  1922’de  R.H.  Towney’in  “Din  ve  Kapitalizmin 

Yükselişi” eserleri Avrupa’nın iş ahlakı ve din konusundaki tutumunu en iyi 

anlatan eserlerdir.

18 Arslan, a.e., s.35.
19 Thomas W. Dunfee and Yukimasa Nagayasu, Business Ethics: Japon and the Golbal 
    Economy, Boston, Issues in Business Ethics, Kluwer Academic Publishers, s.135.
20 Arslan, a.e., s.35.
                                                           Düzeltme

11



         1960’lar iş ahlakı konusunda büyük çalışmaların olduğu yıllardır. 

İngilizce’de “Ethics in the Work Place” (İş Yerinde Ahlak)∗ ya da “Business 

Ethics”  (İş  Ahlakı)  olarak   tanımlanırken  A.B.D.’de  “Şirketlerin  Sosyal 

Sorumluluğu”  adı  altında  tanımlanmaktadır.  Bu  yıllarda  Avrupa’da  ve 

A.B.D.’de kitle üretimi yapan büyük firmalar ve uluslararası işletmeler iş 

dünyasında  önemli  yer  tutmaya  başlamıştır.  İşletmelerin  hacimlerinin 

büyümesi birçok sorunu da yanında getirmiştir. “1960’larda yapılan önemli 

çalışmalardan biri, iş ahlakı hakkında klasik sayılabilecek değerde olan bir 

çalışma,  1967  yılında  Raymond  Baumhort  S.J.,  tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Baumhort,  insanların  iş  yerindeki  ahlaki  tutumlarını 

öğrenmek  amacıyla,  ahlakın  onlara  ne  ifade  ettiği  hakkındaki  sorusuna 

cevap aramıştır. Bir çoğu soruya cevap vermiştir. Cevaplar kısaca şöyledir: 

%50’si  “iş  yerinde  ahlakın”  duygularının  doğru  dediği  şeyi  yapmak 

olduğunu,  %25’i  dini  açıdan  doğru  olanın  ahlaksal  olarak  da  doğru 

olduğunu söylemişlerdir  ve %18’i  iş  yerinde ahlakı  “Altın  Kural”  olarak 

tanımlamışlardır.”21

         1980’lere gelindiğinde gerek A.B.D.’de gerekse diğer bir çok ülkede iş 

ahlakı  (business  ethics)  artık  bu  adla  kullanılmaya  başlanmıştır.  Birçok 

üniversitede  ve  okullarda  iş  ahlakı  dersleri  programlara  alınmış,  bir  çok 

akademisyen ve uygulamacı iş ahlakını bir çalışma olarak kabul etmiştir. 

A.B.D.’deki tüm büyük işletmelerde “Etik İlkeleri” (Code of Ethics), “Etik 

Komiteleri”,  “Etik  Hizmet,  Eğitim  ve  Danışmanlık  Birimleri” 

oluşturulmuştur. 22   Ayrıca iş ahlakı konusunda uluslararası organizasyonlar 

da kurulmaya başlamıştır. Bu organizasyonlardan en önemlisi 1987 yıllında 

Hollanda’da  kurulan  “Avrupa  İş  Ahlakı  Örgütü”  (European  Bussiness 

Ethics Network) dür.

         Yirminci yüzyılın sonunda enformasyon teknolojileri  ve İnternet 

sayesinde küçülen dünyamızda “iş ahlakı” çok büyük önem taşımaktadır. 

 Ethics kelimesi Türkçe’ye çevrilirken ahlak olarak kullanılmıştır. Aslında tezin bundan 
  önceki bölümlerinde de anlatıldığı üzere ahlak ve etik kavramları birbirinden farklı 
  kavramlardır. Fakat Türkçe çevirilerde bu kavramlar birbirleri yerine kullanılabilmektedir. 
21 John W. Dienhart and Jordan Curnutt,  Ethics Business, Contemparary Ethical Issues, 
   London, ABC_CLIO,  s.13.
22 “Ahlak ve İş Etiği”, (Çevrimiçi):http.//www.insankaynaklari.com.tr., 19 Ocak 2005.
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Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan çok uluslu işletmelerde din, 

dil, ırk ve kültürel değerlerdeki farklılıklara bakmadan eşitlikçi bir yaklaşım 

sergilemek  “iş  ahlakı”  açısından  zorunlu  bir  durumdur.  Bu  çok  uluslu 

işletmelerin çalışanlarına karşı  sorumluluğudur.  Buna karşılık çalışanların 

da  işletmelerine  karşı  sorumluluklarını  yerine  getirmeleri  gerekmektedir. 

Ayrıca iş ahlakı tüketicilere ve çevreye karşı olan sorumlulukların da yerine 

getirilmesini zorunlu kılar. İş ahlakı konusu artık Avrupa’da ve A.B.D.’de 

bulunan  tüm  üniversitelerin  ve  işletmecilik  okullarının  müfredatına 

girmiştir.  Yirmi  birinci  yüzyıl,  yüksek  ahlak  standartlarına  sahip 

işletmelerin yıldızlarının parlayacağı  bir  yüzyıl  olacaktır.  Bu işletmelerde 

çalışan  yüksek  ahlak  standartlarına  sahip  kişiler,  girişimci  ve  serbest 

rekabete  dayalı  pazar  ekonomisine  yeni  bir  boyut  katacaktır.  Bunun için 

hem  işletmelere,  hem  kariyerini  yirmi  birinci  yüzyılda  gerçekleştirecek 

olanlara büyük sorumluluk düşmektedir.23

       1.3.3. İş Ahlakının Önemi

         İş dünyası; işletmeler, müşterileri, çalışanları, hissedarları, çevre ve 

hükümetler ile bir bütünü oluşturmaktadır. Bu gruplar birbirleri ile sürekli 

bir yararlanma ilişkisi içindedirler. Bu karşılıklı yararlanma ilişkileri içinde 

iş  ahlakı  kuralları  çok  önemli  yer  tutmaktadır.  Çünkü  işletmelerin  uzun 

dönemde  varlıklarını  sürdürmeleri,  bu  karşılıklı  ilişkilerin  ahlaki 

standartlara uymasına bağlıdır.

         Diğer yandan bir işletmede negatif ahlaki yaklaşımlar iş maliyeti artışı, 

iyi niyetin ortadan kalkması, hırsızlığa bağlı büyük kayıplar, bilinçli üretim 

karşıtı  davranışlar  ve  doğrudan  pazar  payı  kayıpları  şeklinde 

sonuçlanabilir.24  

         İktisadi faaliyetler işletmelerin ayakta durmasını sağlar. İşletmelerin 

ürünlerindeki  bozukluklar,  işletme  içi  yolsuzluklar,  rüşvet  olayları, 

23 A.e.                                                       
24 Murat Ersin, “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, İ.Ü. Sosyal Bilimler
   Enstitüsü İşletme Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996, s.10. 
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skandalar, çevreye ve tüketicilere karşı olumsuz tutum ve davranışlar gibi iş 

ahlakına  aykırı  olaylar  işletmelerin  iktisadi  faaliyetlerinin  azalmasına 

dolayısıyla varlıklarının son bulmasına sebep olabilir. Bu durumda iktisadi 

hayatta iş ahlakı konusunun önemi daha da artmaktadır.    

         Teknolojinin sürekli ve hızlı değişmesiyle bir bilgi devrimi yaşanan 

dünyamızda,  küreselleşmenin  de  etkisi  ile  oluşan  yeni  iş  dünyası, 

beraberinde  ahlaki  sorunları  da  getirmiştir.  Tüm  dünyada  olduğu  gibi 

ülkemizde  de  bu  tür  ahlaki  sorunlara  sıkça  rastlanılmaktadır.  Görsel  ve 

yazılı  basında sıkça gördüğümüz yolsuzluk,  rüşvet,  çetecilik gibi olaylar, 

toplumların  iş  ahlakı  konusunda  bilgilenmesinde,  bilinçlenmesinde,  iş 

ahlakının anlaşılmasında önemli rol oynamıştır. Bunun sonucunda toplum 

için  iyi  şeyler  yapmaya  çalışan,  insana  ve  çevreye  karşı  sorumluluk 

duygusuna  sahip  işletmelerin  değeri  daha  iyi  anlaşılmaktadır.   Bu 

işletmelerde,  ahlaki değerler  doğrultusunda hareket etmelerinin karşılığını 

ticari olarak fazlasıyla almaktadırlar.25 

           1.3.4. İş Ahlakı ve İktisat

         “İş ahlakı ve iktisat ilk bakışta birbiriyle çok ilgili iki kavram olarak 

görülmemektedir.  Fakat  amaç  ve  nitelik  bakımından  faklılık  taşıyan 

kurumların çoğu birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir.”26 Bu bağlamda iş 

ahlakı ve iktisat da bir çok açıdan iletişim içinde olan iki kurumdur.

         İş ahlakı bir çok yönden iktisadi faaliyetleri etkilemektedir. İş ahlakı 

iktisadi faaliyetler üzerindeki etkisini, işlem ve bilgi maliyetini düşürmekle, 

iktisadi faaliyet içinde bulunan bireyler arasındaki çatışmaların azalmasına 

katkıda bulunmakla, üretim ve tasarrufu özendirerek refah artışına katkıda 

bulunmakla  gerçekleştirmektedir.  Bu  sayılanlar  dışında  da  iş  ahlakının 

iktisadi  faaliyetler  üzerinde  bir  çok  etkisi  bulunmaktadır.  Zaten  iktisadi 

faaliyetlerin  oluşması  varlığını  sürdürebilmesi  için  piyasa  dışı  bir  çok 

25 “Ahlak ve İş Etiği”, (Çevrimiçi):http.//www.insankaynaklari.com.tr., 19 Ocak 2005.
26 Demir, a.e., s.193.
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kurumla etkileşim içinde olması gerekir, iş ahlakı da piyasa içi ve dışındaki 

ilişkileri  etkileyen  çok önemli  bir  kurum olduğuna göre  bu  iki  kurumun 

birbiri üzerinde etkisinin olmaması mümkün değildir.

         “İşlem maliyeti, malın fiyatı dışında edinilmesi onun sahiplenilmesi 

için gerekli olan işlemlerin yol açtığı maliyettir.”27 İşlem maliyetinin yüksek 

olması hem üretimi hem tüketimi etkilemektedir. İktisadi faaliyette bulunan 

kişiler iş ahlakı ve hukuk kurallarına uymadıkları zaman düzeni sağlamak 

ve  yapılması  gereken  işlerin  yerine  getirilmesini  sağlamak  için  yeni 

düzenlemeler,  yeni  hukuki  tedbirler  alınması  gerekir.  Bu  da  işlem 

maliyetinin artması demek olur. Ama iktisadi faaliyette bulunan kişilerin, iş 

ahlakı  kurallarına  uygun  biçimde  davranmaları  yeni  hukuki  tedbirlerin 

alınmasını gerektirmez. Böylece işlem maliyeti de düşer.

         İktisadi faaliyette bulunan kişilerin, piyasa içindeki çok çeşitli bilgileri 

değerlendirmesi zaman gerektiren bir durumdur. Bu değerlendirme süreci ne 

kadar zor ve uzun olursa maliyeti de o kadar artar. Fakat iş ahlakına uygun 

şekilde davranarak karşılıklı  bilgi  alışverişinde tam ve doğru davranılırsa 

bilgi maliyeti düşer, piyasanın işleyişi daha kolay ve karlı olur.

         Kaynakların kıt olması doğal olarak o kaynaklara sahip olmak isteyen 

bireyler arasında çatışmalara yol açmaktadır. Çatışmaların genellikle yıkıcı 

sonuçları  olur.  İş  ahlakına  uygun  davranılması,  bireylerin  karşılıklı 

enerjilerinin  verimli  yönlere  kullanmalarını  sağlar  ve  kişiler  arası 

çatışmaları azaltır. Dolayısıyla bu durumdan üretim olum şekilde etkilenir.

         İş ahlakı piyasada daha fazla çalışmayı ve daha fazla tasarruf etmeyi 

özendiren  bir  anlayıştır.  Bu  durum  iş  ahlakının  ekonomiyi  olumlu  bir 

şekilde  etkilediğini  gösterir.  Bireyleri  çalışmaya  ve  tasarruf  etmeye 

yönlendiren  ve  bu  yolla  ekonomik  gelişmeyi  hızlandıran  ve  toplum 

refahının artışına katkıda bulunan iş ahlakının, iktisadi faaliyetler üzerinde 

de etkisi bulunmaktadır.

27 T. Eggertsson, Economic Behavior and Institutions, New York, Cambridge University 
    Press, 1992, s.14.
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         Genellikle  zenginleşme  ile  iş  ahlakı  arasında  bir  zıtlık  olduğu 

düşünülmektedir. Bir ahlaksızlık yapılmadan iktisadi faaliyeti arttırmanın ve 

zenginleşmenin imkansız olduğu görüşü yaygındır. Fakat iş ahlakı günlük 

hayatın içinde her ne kadar iktisat ile ters düşer gibi görünse de, aslında 

iktisadi faaliyetleri olumlu yönde etkileyen ve kalkınmaya yardımcı olan bir 

kavramdır.

         1.3.5. İş Ahlakı ve Hukuk

         Ortak kuralların oluşturulması ve hukuk düzenine dönüştürülmesi 

sonucu hukuk kuralları oluşmuştur. Hukuk kuralları toplumun her alanında 

düzeni ve istikrarı sağlamak için vardır.  Bu kurallar devletin yaptırım gücü 

ile  desteklenmiştir.  İşletmeler  de  hukuk  kurallarını  uygulayarak 

faaliyetlerini  sürdürmektedirler.  Faaliyetlerini  sürdürürken  de  devlettin 

koruması altındadırlar. Devlet ayrıca alt yapı hizmetlerini yerine getirerek 

üretim  için  uygun  ortam  hazırlar.  Devlet  bu  tutumu  doğrultusunda 

işletmeden bazı beklentiler içine girer. Bu beklentiler; işletmenin yasalara 

uyması,  çevreye  zarar  vermeden  üretim  yapması,  istihdama  katkıda 

bulunması, sakat ve eski hükümlülere iş imkanı sağlamasıdır.28

        Bir çok kişi tarafından işletmelerin birinci amacının kar sağlamak 

olduğunun  düşünülmesi,  işletmelerin  hukuk  kurallarına  ve  iş  ahlakı 

kurallarına aykırı hareket etmesine neden olmaktadır. Kar sadece bir araçtır. 

İşletmeler sosyal oluşumlardır ve temel amaçları topluma hizmet olmalıdır. 

Kısa  dönemde  kar  sağlamak  için  hukuk  kurallarını  çiğnemek,  uzun 

dönemde işletmeler için kardan çok zarar getirecektir.

         İş ahlakı ve hukuk bir işletme için birbirini tamamlayan değerler 

olmalıdır.  Öyle  olduğu  sürece  işletmeler,  sağlam  kurumsal  kültüre  ve 

geçmişe sahip büyük işletmeler olabilirler. Bir işletmenin iş ahlakı ve hukuk 

kurallarını  sonuna  kadar  benimsedikten  sonra  ilerlememesi  ve  köklü  bir 

işletme olmaması için hiçbir neden yoktur.
28 Aydın, a.e., s.27.
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 1.3.6. İş Ahlakı ve Din

         İş ahlakı ile dinler arasında tartışılmaz bir ilişki vardır. Dinlerin inanç 

ve  uygulamada  birbirlerinden  çok  farklı  öngörüleri  ve  kuralları  olabilir. 

Fakat  bütün  dinlerin  ortak  özelliği  insanları  “kötü”  alışkanlıklardan 

uzaklaştırmak,  dolayısıyla  da  ahlaklı  birer  birey  yapmaktır.  Dinin 

gereklerini  yerine  getiren  kişiler  hayatın  her  alanında  olduğu  gibi  iş 

yaşamında da ahlaklı ve dürüst olmaya özen gösterirler.

       1.3.6.1. Yahudi İş Ahlakı

         Dinlerin iş ahlakındaki rolü sanıldığından daha büyük ve önemli 

olmuştur.  Bu  rol  Yahudilikte  de  kendini  göstermiştir.  Yahudi  kutsal 

kitaplarının tefsiri sayılan Talmud’da sosyal adalet, özel mülkiyet, kar, fiyat 

kontrolü, ölçüler, tartılar ve kalite hakkında hükümlere yer verilmiştir. Daha 

da önemlisi bu gibi konulara bakan yargıçlar da bulunmasıdır.29

         Yahudi dininde iş adamının başarı yolları da belirtilmiştir. Bunlar:

1. Kalite kontrol metodu edinmek.

2. Uzun ve kısa vade planları geliştirmek.

3. Risk almak.

4. Erken kalkıp iş yerine erken gitmek.

5. Nasıl hissederse hissetsin işine gelmek.

6. Hesap adamı olmak.

7. Araştırma ve geliştirmede yatırımcı olmak.

8. Sanayi konulu toplantılara katılmak.

29 Arslan, a.e., s.30.
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9. Programlarını planlamak.

10. Zamanı israf etmemek.

11. Disiplinli ve dikkatli olmak.

12. Kazançlara karşılık kayıpları ölçmek.30

         Yahudi dininde, bir işle iç içe olmanın hiçbir yanlış tarafı olmadığı, 

hayatta kalabilmek için bir geçim kaynağı edinmek gerektiği ve bir hayat 

standardı edinmek için çalışılması gerektiği söylenmektedir. Yahudi dininde 

çalışmanın yanında ibadet de çok önemlidir.  Cumartesi günleri Yahudiler 

için ibadette ayrılmış gündür  ve bu gün çalışmak kesinlikle yasaktır.  Bu 

konuda Yahudiler oldukça katı görüştedirler.

         Yahudi dininde, iş ahlakı konusunda bir diğer önemli husus da, faiz 

konusudur.  Yahudilikte,  bir  Yahudi  kişinin diğer bir  Yahudi  kardeşinden 

faiz alması kesinlikle yasaktır. Bunun yanında Yahudi olmayan bir kişiden 

faiz  alabilmektedir.31 Bu  durum  çifte  ahlaki  standart  olarak 

nitelendirilmektedir.  Yahudi  toplumu önceleri  sadece  tarımla  uğraşan  bir 

toplum olduğu için faiz yasağı, ahlak yönünden çok mantıklıydı. Çünkü o 

dönemlerde  tarımla  uğraşan  toplumlarda  paraya  sadece  acil  durumlarda 

ihtiyaç duyulmaktaydı. 

         Zamanla Yahudi toplumları da daha karmaşık ekonomik düzene 

girdiler. Fakat faiz yasağı ekonomik genişlemeyi engelleyen bir durum oldu. 

Bunun  için  de  Yahudiler,  bugün  hala  Ortodoks  Yahudileri  tarafından 

kullanılan  ve  “heter  iska”  yani  “iş  yapma izni”  olarak  bilinen  yasal  bir 

model geliştirmişlerdir. Bu modele göre, ödünç para veren kimsenin “karın” 

belli  bir  yüzdesini  alması  garantilenir.  Yalnız  bu  kural  sadece  işle  ilgili 

ödünç para için geçerlidir, ihtiyaç durumlarında verilen borçta faiz yasağı 

devam etmektedir.

30  (Çevrimiçi):http//www.sevivon.com./jewish_values.asp.
31  (Çevrimiçi):http//www.sevivon.com./show_jewish_values.asp.
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         Yahudilerin  iş  hususunda  toplumlarda  yarattıkları  en  olumsuz 

durumlardan biri “tefecilik”tir. Yahudilere bir çok meslek yasaklanmış, bu 

durumda  onların  tefecilikle  uğraşmalarına  sebep  olmuştur.  Yahudilerin, 

Yahudi  olmayanlara  tefecilik  yaparak  yüksek  oranda  faiz  uyguladığı 

düşüncesi çok yaygındır. Bu duruma iyi bir örnek Shakspeare’in “Venedik 

Taciri” adlı eserindeki kötü Yahudi tefeci Shylock’tur.32 Günümüzde ise iyi 

mevkilerde,  çok  zengin  durumlarda  olan  bir  çok  Yahudi  iş  adamı  bu 

olumsuz düşünceleri silmeye çalışmaktadır.

         1.3.6.2. Hıristiyan İş Ahlakı

          Hıristiyanlık iş ahlakında önemli etkisi olan bir dindir. Hıristiyanlıkta 

işletmecilik  ve  ticari  faaliyetler  ahlaken  kabul  edilir  bulunmuştur.  Hatta 

insanların eksikliklerini gidermek açısından bir hizmet olarak görülmüştür. 

Hıristiyan  iş  ahlakı,  tüm  dini  inanışlara  sahip  insanlara  aynı  şekilde 

muamele  etmeyi  öngörür.  Bu  da  Hıristiyanlığın,  evrensel  iş  ahlakının 

oluşmasına  etkisidir.  Hıristiyan  iş  ahlakı,  iş  faaliyetlerine  sınırlama 

getirmemiş fakat faize yasak koymuştur. Bu yasak on dokuzuncu yüzyıllın 

ikinci  yarısında,  Protestanlıkta  sermaye  koyan  kişinin  faiz  hakkının 

yasallaşması  ve  dinen  meşru  sayılması  ile  son  bulmuştur.33 Protestan 

Reformcuların bu girişimi Hıristiyan iş ahlakı içinde Protestanlığın önemini 

arttırmıştır.

         Protestanlıkta  temel  doktrin,  dinsel  kurtuluşun  insani  bir  katkı 

olmaksızın  Tanrının  rahmetiyle  lütfedilen  imana  bağlı  olduğudur.  Bu 

doktrine  göre  insanların  yapması  gereken,  yeryüzünde  günah  korkusu 

olmadan mutlu ve umutlu bir şekilde yaşamalarıdır. Bu da, dünyaya sıkıca 

bağlanmayı gerektiren Kapitalist düşünce ile Protestanlığı ortak bir alanda 

birleştirmektedir.

32 A.e.
33 Arslan, a.e., s.33.
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         “Protestan Kilisesi, Hıristiyanlıkta bir reform hareketi sonucu doğan 

bir  mezheptir  ve  kendi  içinde  Anglikan,  Lutherci,  Calvinizm  gibi  türlü 

kollara  ayrılmaktadır.  Bu  mezhepler  içinde  özellikle  Calvinizm  kendi 

amaçları  için değil  Tanrının verdiği tabiat intizamını gerçekleştirmek için 

dünyaya  geldiği  inancı,  bu  sistem  içindeki  insanları  toplumun  rasyonel 

yönlerini  gerçekleştirmeye  yöneltmiş  ve  böylece  pazar  mekanizmasının 

rasyonellik  unsurlarını  bir  Tanrı  görüntüsü  olarak  kabul  edip  onları 

kullanmaya sevk etmiştir.”34 Max Weber, Protestan Ahlak ve Kapitalizmin 

Ruhu  isimli  çalışmasında  Calvinizmi  reformla  birlikte  kilise  otoritesinin 

yaşam  üzerinde  yeni  bir  anlam  içinde  ortaya  çıkması  olarak  nitelediği; 

tanrıyla, tanrısal olanla özleştirilen dolayısıyla ilk adımdan itibaren kutsal 

olana giden yolda dünyeviliği “meslek” olarak tanımlamaktadır.35

         Weber Protestan ekonomisinde diğer hiçbir ekonomide olmayan bir 

hususa  dikkat  çekmiştir:  “servetin  biriktirilmesi”.  Weber  bu  düşünceyi 

“Kapitalizmin Ruhu” olarak adlandırmıştır. Daha önceki kültürlerin aksine 

Protestanlar zenginliklerini israf etmemiş öncü oldukları girişimleri daha da 

genişletmek için yeniden yatırımlar yapmışlardır. 

         Hıristiyan iş adamları özellikle de Protestan olanlar, toplumda önemli 

değişikliklerin olmasına yardım etmişler ve bunu yaparken de dini görüşler 

tarafından teşvik edilmişlerdir. Bu kişiler din uğruna dünya zevklerini feda 

etmişler,  lüksü  bir  düşman  olarak  görmüşlerdir.  Onların  yaşam  tarzı 

gerçekten kendi kendini inkar etme ve tutumlu tarzındaydı; ölçülü ve sesiz 

yaşamışlar,  servetin  olağan  gösterişinden  kaçınmışlardır.  Bu  durum  da 

Batı’nın ekonomik gelişiminde önemli rol oynamıştır.

        1.3.6.3. İslam İş Ahlakı 
34 Berrak Kurtuluş, yayınlanmamış ders notları, 2003, s.10.
35“Sosyolojide Bir Örnek: Protestan Etik” (Çevrimiçi) http//www.birkok.net.05 Mart 2005.
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         İş ahlakı söz  konusu olduğunda İslam dininden söz etmemek mümkün 

değildir.  “İslam medeniyetinin iş ahlakı ile ilgisi  dinin ortaya çıkış tarihi 

kadar eskidir. Bizzat İslam dininin peygamberi bir tüccardır ve gerek Kuran-

ı  Kerim  gerekse  peygamberin  sözlerini  kapsayan  hadisler  iş  ahlakı 

konusunda birçok hüküm içermektedir.”36 “Boş kaldın mı, hemen başka işe 

koyul”37 bu konuda bulunan çok sayıdaki  örneklerden sadece biridir.

         İslam dininde,  iktisadi  faaliyetler  belli  ilkeler ve ahlak kuralları 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Örneğin İslam dini insanların ihtiyaçlarını 

sınırlandırmaz,  ancak  ihtiyaçların  meşruiyetini  sorgular  ya  da  üretimde 

miktardan daha çok üretimin paylaşımı konusuyla ilgilenir.  İnsanlar arası 

çıkar  çatışmasını  onaylamaz.  İslam  dini,  farz  olan  zekat  yoluyla 

yardımlaşmayı, toplumun zayıf ve yoksul kesimini korumayı hedefler. İslam 

toplumları  “kendisi  tokken  komşusu  aç  yatan  olgun  mümin  olamaz” 

prensibinin hakim olduğu bir toplum tipidir.

         İslam dini, iktisadi faaliyetleri her zaman teşvik etmiştir. Yahudi ve 

Hıristiyan  dininde  iktisadi  faaliyetlere  sınırlama  getiren,  sadece  ibadete 

ayrılan  bir  gün  bulunurken,  İslam  dininde  Cuma  günü  ibadetten  hemen 

sonra işe dönülmektedir. Bu, Kuran-ı Kerim’de “Cuma namazını kıldınız mı 

yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlından nasip arayın” şeklinde geçmektedir. 

Ayrıca İslam dininde iktisadi faaliyetlerde sadece Müslümanlara karşı değil, 

hangi dine mensup olursa olsun tüm insanlara karşı doğruluk ve dürüstlük 

esas  alınmıştır.  Zaten  İslamiyet’te  doğru  ve  dürüst  olmak  en  önemli 

özelliklerindendir.

         Yahudi ve Hıristiyan dininde bulunan faiz yasağı İslam dininde de 

bulunmaktadır.  Ancak  İslam  dininde,  Yahudi  ve  Hıristiyan  dinlerinden 

farklı  olarak  faiz  yasağı  halen  korunmaktadır.  İslam  dininde  faizin 

yasaklanmasının  esas  nedeni  sermayeyi  üretime  yönlendirmek  ve  teşvik 

etmektir.38 Asıl olan üretimdir. Üretim yapılmadığı sürece üretene muhtaç 

olunmaktadır.  Çağlar  boyunca  hatta  günümüzde  bile  faiz  yasağı  haram, 

36 Arslan, a.e., s.34.
37 Kuran-ı Kerim, 94/7, Elmalı Hamdi Yazır, Huzur Yayınevi.
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günah  gibi  kavramlarla  çok  dar  ve  yüzeysel  bir  bakış  açısıyla 

yorumlanmıştır. Oysa İslam Peygamberi asırlar önce “Veren el, alan elden 

üstündür” diyerek üretenin üretmeyenden üstün olduğunu, tembellikten ya 

da  boş  oturmaktan  kaynaklanan  yoksulluğu  kötülemiştir.  Diğer  dinlerde 

olduğu gibi İslam dininde de faiz yasağına karşı birçok hile geliştirilmiştir. 

Tabi,  İslam  dininde  çok  önemli  olan  dürüstlük  kavramı  bu  noktada 

çiğnenmiş  olmaktadır.  Allah’ı  aldattığını  düşünen  bir  kişinin  insanları 

aldatmayacağını düşünmek çok büyük bir hata olacaktır. Bu bakımdan faiz 

sorunu İslam toplumları açısından hala çözülememiş bir sorundur.

         İslam toplumlarında “mülkün” yani var olan her şeyin asıl sahibi Allah 

(c.c.)’dır.  Esas  olan  “insan”  mülkün  sadece  emanetçisi  konumundadır. 

Kapitalist  sistemin  tanımladığı  insan  tipi  olan  “Homo-economicus”  yani 

“Ekonomik insan” mülkiyet  hakkını  sınırsız  görür ve şahsi  menfaatinden 

başka hiçbir şey değer taşımazken, İslam toplumlarında “Allah rızası” sahip 

olunabilecek en büyük kazanç olarak görülür ve mülkiyet hakkının sınırları 

burada  çizilir.  İşte  İslam  toplumlarının  kapitalizmi  geliştirememelerinin 

temelinde  de  bu  fark  yatmaktadır.  İslam  toplumlarının  davranışları 

“dünyadan elini çekmek, çalışmamak sadece ibadet etmek” şeklinde yanlış 

yorumlanmaktadır.  Halbuki  Allah’ın  rızasını  kazanmak,  çalışma  ve 

verimlilik  için  çok  büyük  bir  teşviktir.  İslam  dini  yayıldığı  alanın 

özelliklerine göre farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Bu da İslam dininin 

insanlar arasında farklı şekilde anlaşılmasına neden olmaktadır.

         İslam dini biraz öncede bahsedildiği üzere yayıldığı çevreye göre 

farklı  özellikler  göstermektedir.  Mesela  Anadolu’ya  baktığımız  zaman 

“tasavvuf” gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bilindiği gibi tasavvuf felsefesinde 

acz  ve teslimiyet  beraberinde şeyh ve pir  zümresini  yaratmıştır.  Böylece 

rehberler  etrafında  farklı  tarikatlar  doğmuştur.39 Tarikat  demek  Allah’a 

ulaşmak için  tutulan yol  demektir.  Bu yol  boyunca yapılan yolculuk  bir 

şeyhin öncülüğünde gerçekleşir.  Tarikatlar kuruluşlarından itibaren yalnız 

dini, tasavvufi bir örgütlenme halinde kalmayarak sosyal, siyasal, kültürel, 

39 Kurtuluş, a.e., s.15.
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sanatsal ve askeri birer kurum olarak önemli görevler yapmışlardır.40 Bizim 

konumuz  açısından  tarikatların  önemi  burada  başlamaktadır.  Çalışma 

hayatını teşvik eden; doğru, dürüst, çalışkan işçilerin oluşmasına yardımcı 

olan tarikat şeyhleri, İslam iş ahlakı ve çalışma hayatında son derece önemli 

yer tutmuşlardır.     

         İslam devletlerinde iş hayatına yön veren iki önemli müessese vardır. 

Bunlar fütüvvet ve Ahi Teşkilatlarıdır.  Fütüvvet Teşkilatı  İslamiyet’in ilk 

asırlarında  ortaya  çıkmış,  daha  çok  gençlere  yön  vermiş,  onların  çeşitli 

mesleklere  sahip olabilmeleri  ve  mert,  yiğit,  atılgan,  cömert  ve  becerikli 

olabilmeleri için çaba sarf etmiştir. Fütüvvet Teşkilatı ile tarikatlar arasında 

sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki sonucu tarikatlar dini ve iktisadi değerlerin 

birleştiği  bir  cemiyet  haline  gelmişlerdir.  Ahi  Teşkilatı  ise  Fütüvvet 

Teşkilatının Anadolu da yayılmış bulunan bir  şeklidir  ve tekkelerin birer 

meslek kuruluşu haline gelmesini sağlamıştır. Bu teşkilatlar asırlar boyunca 

çalışma ilişkilerini düzenlemişler ve onlara yön vermişlerdir.41

         Günümüzde daha çok Anadolu’da olmak üzere Ahi Teşkilat yapısının 

izlerini taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler halen bulunmaktadır. Bu da 

gösteriyor ki dinin çalışma hayatı üzerindeki etkisi halen sürmektedir.

        1.3.6.4. Uzak Doğu İş Ahlakı

         Dünyada İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi Allah’ın vahyine dayalı 

ilahi dinlerin dışında bir çok Uzak Doğu dini de bulunmaktadır. Budizm, 

Hinduizm ve Taoculuk bunlardan sadece bir kaçıdır. Uzak Doğuda oluşan 

bu  dinler  Batı  toplumlarını  da  etkilemiş  ve  halen  de  etkilemeye  devam 

etmektedir. Bu etkinin en önemli sebeplerinden biri Uzak Doğu dinlerinin iş 

hayatı üzerindeki olumlu sonuçlarıdır.

40 Ahmet Özalp, “İslami Ahlak”, (çevirimiçi):http://www.sevde.de, 24 mart 2005.
41 Meral Armağan Bakır, “Ahilik ve Mesleki Eğitim”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, 
   İstanbul, 1991, s.1.
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         Uzak Doğu ülkeleri  arasından Japonya ekonomik alanda büyük 

başarılar  elde  etmiş  bir  ülkedir.  Bu  başarıyı  sağlayan  temel  faktörler 

arasında geleneksel Japon sistemini, endüstriyel organizasyonu, tek ırk ve 

tek dilli bir ulus olmasını ayrıca kültürünü ve dinini saymak mümkündür. 

Japonlar, geleneksel kültürleri içinde var olan ve toplum çıkarı için her türlü 

özveriyi  yapan  bir  ahlak  anlayışına  sahiptirler.  Japon  toplumunda  kişiler 

topluma yararlı olabildiği ölçüde değer kazanırlar.42

         Japonların iş ahlakına bakışlarına ilişkin 1989 yılında Doyokai’nin 

başkanı Takaski Ishihora ile yapılan söyleşide, Ishihora  iş hayatı açısından 

“doğruluğun” en önemli özellik olduğunu söylemiştir. Ishihora, doğruluğun 

temelinde yatan iki özelliğe de değinmiştir. Bunlardan birincisi müşterilere,  

çalışanlara ve hissedarlara karşı olan sorumlulukları yerine getirmek ve iş  

yerlerinde topluma yararlı işler yaparak toplum için kullanışlı ve anlamlı  

birer işyeri haline getirmektir. İkincisi ise işletmenin sorumluluklarını yazılı  

hale getirmektir.43  

         İş ahlakı konusunda Japonlar Kaizen felsefesinden çok yararlanmışlar 

ve  iş  hayatına  bakışlarını  Kaizen  felsefesine  göre  kurmuşlardır.  Kaizen; 

sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi 

arama  çabasıdır.  Kaizen  Felsefesinin  baş  sloganı  şudur:”En  iyi  iyinin 

düşmanıdır.”44  Japonlar  hiçbir  önemli  teknolojiyi  (bilgisayar,  elektronik, 

atom, genetik vb.) kendileri geliştirmemiş olsalar da, bu teknolojilerin en iyi 

uygulayıcıları  olmuşlardır.  “Standartları  korumak  ve  iyileştirmek” 

Japonların  Kaizen  felsefesinden  öğrendikleri  en  önemli  kurallardandır. 

Japonlara özgü bir çok yönetim uygulaması vardır. Yaşam boyu istihdam, 

kıdeme göre ücret, şirket sendikaları  bu uygulamalara bazı örneklerdir. Bu 

uygulamaların hepsinin ardında yatan Kaizen felsefesidir. Bu felsefe sadece 
42 Gültekin Yıldız ve Kadir Ardınç, “Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletme
  Yönetimine Bir Model Olabilir mi?”, (Çevirimiçi) http//www.bilgiyonetimi.org, 28
   Mart 2005.
43 Dunfee and Nagayasu, a.e., s.25.
44 Ceren Ulukanoğlu, “Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi”, (Çevrimiçi)
   htpp//www.isguc.org/ceren1.htm, 14/01/2006. 
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iş hayatı içindeki hareketlerini değil, yaşamın her alanındaki hareketlerini 

etkilemektedir. 

         Uzak Doğuda bulunan ülkeler arasında Japonya dışında Malezya, 

Singapur gibi ülkeler de bu dini felsefelerden hayatın her yönünde olduğu 

gibi ekonomik alanda da oldukça etkilenmişlerdir. Bu ülkeler Japonya kadar 

gelişmiş olmasalar da gelişme yolunda hızla ilerlemektedirler.

         Budizm, Hinduizm, Taoculuk gibi Uzak Doğu dinlerinin ve Kaizen 

gibi  felsefelerin  etkilediği  çevre  her  geçen  gün  artmaktadır.  Günümüzde 

özellikle Batı toplumlarında, Japonya gibi güçlü bir örneğin de var oluşu ile, 

bu dinlere merak daha da artmış ve bu dinlerin öngördüğü yaptırımlar gün 

geçtikçe  daha  çok  insan  tarafından  öğrenilmeye  ve  benimsenmeye 

başlanmıştır.  Bu  da  insanların  günlük  yaşamlarına  ve  iş  hayatlarına 

yansımaktadır.

       1.3.7. İş Ahlakı ve Tüketiciler

         “İşletmelerin ana hedefi mal ve hizmet üretip bunları müşterilere 

satmaktır.  Dolayısıyla  müşteriler  onların  varlık  sebebidir  ve  müşterilerin 

düşünceleri  her  zaman  önem  taşır.”45 Bazı  işletmeler  iş  hayatının   “kar 

etmek”  ilkesinden  ibaret  olduğunu  savunmaktadırlar.  Fakat  bu  düşünce 

doğru değildir. Kar, kendi başına hedef olmamalıdır. Kar, topluma yapılan 

iyi  bir  hizmettin  karşılığıdır  ve  kar  olmadan  kalkınma,  büyüme  ya  da 

gelişme olmaz. Ama karı işletmenin tek amacı haline getirip,  iş ahlakına 

aykırı davranmak işletmelere yarardan çok zarar verir. Yapılan bir tüketici 

eğilimi araştırmasına göre, eğer “kalite ve fiyat farkı olmazsa, toplum için 

iyi şeyler yaptığına ve sorumluluk taşıdığına inandığım şirket ürününü tercih 

ederim.” diyenlerin oranı üç yıl içinde %55’den %65’e yükselmiştir.46 Bu da 

göstermektedir  ki  iş  ahlakına  önem  veren  işletmeler  ticari  olarak  bu 

davranışlarının karşılığını almaktadırlar.

45 Kurtuluş, a.e., s.55.                                                          
46 (Çevrimiçi):http//www.insankaynaklari.com.tr., 19 Ocak 2005. 
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         İşletmelerin piyasada kalabilmeleri ve gelişebilmeleri için sundukları 

mal ve hizmetlerin kalitesiyle, fiyatlarıyla, garantisiyle tüketicileri memnun 

etmeleri  gerekmektedir.  Bunu yaparken de tüketicilere  mal  ve hizmetleri 

hakkında  yalan,  yanlış  ve  eksik  bilgiler  vermemeleri  gerekmektedir.  Bir 

işletme kanuna aykırı olmayan ancak tüketicilere zarar verebilecek bir malı 

satmaya  kalkarsa  iş  ahlakı  açısından  karar  vermesi  gereken  bir  ikilemle 

karşılaşmış olur. Örneğin sigara şirketlerinin sağlığa zararlı olan hatta ölüme 

bile sebebiyet verebilecek nitelikte ki ürünlerini, hükümetlerin uyarısı olan 

“sağlığa  zararlıdır”  yazısını  paket  üzerine  koyarak  satışa  sunmalarında 

karşılaşılan ikilem gibi.  İşletmelerin  iş  hayatındaki  sürekliliği  tüketicilere 

verdiği güvene bağlıdır. İş ahlakına aykırı davranıp, sadece kendi çıkarlarını 

düşünerek  tüketicinin  güvenini  kaybeden  işletmeler  yok  olmaya 

mahkumdurlar. Bu durumun önemini kavrayan Bosch firmasının kurucusu 

“İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.” demiş 

ve bu sözleri firmanın sloganı haline gelmiştir.47

         Günümüzde  artık  tüketicilerde  bilinçlenmiş  ve  kendi  haklarını 

işletmelere  karşı  savunur  duruma  gelmişlerdir.  Tüketici  haklarına  zarar 

veren ve iş ahlakına aykırı davranan işletmelerin mallarından almayarak ve 

hizmetlerinden yararlanmayarak işletmelere karşı haklarını korumaktadırlar. 

Ürünlerin  çokluğu  ve  oligopol  piyasalar  bu  durumun  kolaylaşmasına 

yardımcı olmaktadırlar. Tüketiciler artık kendi çıkarları doğrultusunda daha 

seçici  davrana  bilmektedirler.  Bu  bağlamda  yüksek  ahlak  standartlarına 

sahip  işletmeler  her  zaman  tüketiciler  açısından  birinci  tercih  sebebi 

olmaktadırlar. 

   

    

1.3.8. İş Ahlakı ve Çevre

47 Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun, a.e., s.45.
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         İş ahlakının gereği olarak bir işletmenin kendi çalışanlarına, pay 

sahiplerine,  ortaklarına,  devlete,  topluma  olduğu  kadar  çevreye  karşı  da 

sorumlulukları bulunmaktadır. Endüstriyel üretimin ve tüketimin bir sonucu 

olarak dünyamız tehlikeli  bir  biçimde kirlenmekte ve ısınmaktadır,  doğal 

kaynaklarımız  git  gide  tükenmektedir.  Bunun içinde  işletmelerin  çevreye 

karşı olan sosyal sorumlulukları çevre kirlenmesini önlemek ya da en aza 

indirmekle  sınırlı  kalmamakta,  aynı  zamanda  kıt  olan  doğal  kaynakların 

gelecek  kuşaklarca  da  kullanılacağını  unutmayarak  hareket  etmelerini 

gerekli  kılmaktadır.48 Çevre  kirliliği  sorunu  belirli  ülkelerle  sınırlı 

kalmamaktadır.  Bu  sorun  global  bir  sorun  olarak  tüm  dünyayı 

ilgilendirmektedir.

         Bazı işletmeler çevreyi, sınırsızca tüketebilecekleri bir mal olarak 

görmektedirler.  Doğal  kaynakların  kirlenmesi  ve  tüketilmesi  konusunda 

kamuoyu  duyarlılığı  yeni  yeni  oluşmaktadır.  Çevreyi  korumak  için 

dernekler kurulmuş, yasalar oluşturulmuştur. 1992’de yapılan dünya zirvesi 

ve  1997’de  imzalanan  Kyoto  İklim  Değişim  Komisyonu  ile  çevre 

konusunda uluslararası tedbirler sıralanmıştır. Devletlerin işletmelere karşı 

yasal  sınırlamalarının  yanında  işletmelerinde  durumun  bilincine  vararak 

gönüllü  uygulamalar  da bulunmaları  gerekmektedir.  Bu,  işletmelerdeki iş 

anlayışı açısından kaçınılmaz bir durumdur. Üstelik bu durum işletmeye pek 

çok zaman diğer işletmelerin önüne geçmesinde bir avantajda olmaktadır. 

Bilinçli  tüketicilerde  üzerinde  “doğaya  zararsız”  etiketinin  bulunduğu 

ürünleri tercih etmektedirler. Özellikle “ozon tabakasının delinmesi” konusu 

çevre  kirliliği  konusunun  daha  geniş  çevrelerce  duyulmasında  ve 

tüketicilerin  daha  bilinçli  hareket  etmelerinde  etkili  olmuştur.  Ozana 

zararsız  deodorantlar  tüketiciler  tarafından  tercih  edilmiş  bu  da  bir  çok 

firmayı bu konuda dikkatli olmaya zorlamıştır.

         Bilinmelidir ki çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketimi konusu 

sadece iş ahlakı açısından değil genel ahlak açısından ve gelecek kuşaklara 

bırakılacaklar açısından da büyük önem taşıyan bir konudur. İşletmelerin ve 

48 Arslan, a.e., s.187.
                                                           Düzeltme

27



tüketicilerin  bunun  bilincine  vararak  hareket  etmesi  dünyamız  ve 

dünyamızda yaşayacak olan gelecek kuşaklar için zorunludur. 
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                             İKİNCİ BÖLÜM

       2. İŞLETMELERDE İŞ AHLAKI ve ETİK DEĞERLER 

       2.1. İşletmelerde İş Ahlakı

         İş ahlakını ilgilendiren üç temel alan vardır. Bu alanlar çalışma ahlakı 

(work ethic), meslek ahlakı (professional ethic) ve işletme ahlakı (business 

organizations’ ethic)’dir.  Çalışma ahlakı,  işletme içinde çalışan bireylerin 

kişisel  tutumlarını;  meslek  ahlakı,  meslek  mensuplarının  uyması  gereken 

ahlak ilkelerini; işletme ahlakı ise işletmenin kendine özgü ahlak ilkelerini 

ifade eder. Bu üç temel ahlak alanı da birbirinden tamamen bağımsız alanlar 

değildirler.

         Bu üç ahlak alanı  iç  içe  geçmiş durumdadırlar  ve birbirleri  ile 

bağlantılı  olmalarına  karşın  her  birinin  ayrı  ayrı  konusunu  ilgilendiren 

özellikleri  vardır.  Burada,  konusunu  işletmelerdeki  iş  ahlakından  alan 

işletme ahlakını ilgilendiren özellikler üzerinde durulacaktır.     

         “İşletmelerde iş ahlakı, bir işletmenin kurumsal ya da örgütsel ahlakını 

temsil etmektedir.”1 Her işletmenin kendine özgü ahlaki ve felsefi eğilimleri 

vardır. Bu eğilimler işletmelerin müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına, 

satıcılara, rakip işletmelere, hükümetlere, toplumlara vb. çok sayıdaki insan 

gruplarına  karşı  tutumlarını  belirler.  Kısaca  işletmelerde  iş  ahlakı  bir 

işletmenin  yukarıda  sayılan  gruplara  karşı  sergilediği  ahlaki  normları, 

değerleri, eğilimleri ve ilkeleri ifade eder.

         İşletmelerin bir çok fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar işletmelerin 

küçük ölçekli  ya da büyük ölçekli  olmasına bağlı  olarak azalabilir  ya da 

artabilir.  İşletme  ahlakına  ve  etik  ilkelerine  sahip  bir  işletmenin,  küçük 

ölçekli olsun büyük ölçekli olsun, bünyesinde bulunan fonksiyonların her 

biri  için  ayrı  ayrı  ahlaki  ilkeler  geliştirmesi  gerekmektedir.  Çünkü  her 
1 Arslan, a.e., s.88.
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fonksiyon  farklı  departmanları,  dolayısıyla  da  farklı  uğraşları  ve  farklı 

sorunları  temsil  etmektedir.  Örneğin  büyük  ölçekli  bir  işletmede  üretim, 

muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler 

gibi  bir  çok  fonksiyon  vardır.  Bu  fonksiyonlardan  pazarlama  tüketicinin 

korunmasını,  insan  kaynakları  işe  alımlarda  ayrımcılık  yapılmamasını, 

halkla  ilişkiler  işletmelerin  toplumla  olan  bağlantısında yanlış  aktarmalar 

yapılmamasını gibi konularla ilgilenmekte, çıkan sorunları düzeltmekte ve 

çıkabilecek sorunları en aza indirgemek için çalışmaktadırlar.

         İşletmelerde iş ahlakı; yasal bir çerçeve içinde işletme içi ahlaki 

sorunları çözerken aynı zamanda işletmenin topluma karşı yerine getirmeyi 

vaat  ettiği  hizmetlerde  çıkan,  işletme  dışı  ahlaki  sorunları  da  çözmekle 

ilgilenmektedir. İşletme ahlakı, işletmenin içinden ve dışından kaynaklanan 

sorunların çözümünde, işletme ve iş görenlerin gereksinimlerini ön planda 

tutarak çözüm yollarına gider. Bu sorunlara çözüm ararken de işletmeleri ve 

iş görenleri etik ilkelere uygun davranmaya sevk eder.

        2.2. İşletmelerde Etik ve Etik Dışı Davranışlar

             İşletmeler, günümüz toplumlarında saf  iktisadi örgütler olmaktan 

çok  özel  bir  güce  sahiptirler.  Bunun  sebebi  işetmelerin  toplumla  iç  içe 

yaşayan örgütler olmaları ve aldıkları kararların kendilerini etkilediği kadar 

toplumu  da  etkilemesidir.  Bu  nedenlerle  davranışlarının  sonuçlarının 

değerleri  üzerindeki  etkilerini  bilmelidirler.  Ne  tür  sonuçların  kendi 

varlıklarını  tehdit  ettiğini  veya  yaşamlarını  kolaylaştırdığını  önceden 

görebilmelidirler. 2

                      İktisadi faaliyetleri sırasında sadece kendi ekonomik 

çıkarlarını  düşünerek  hareket  eden  işletmeler  etik  olmayan  davranışları 

destekleyen  işletmelerdir.  Bu  tür  işletmeler  çevreye  ve  halka  karşı 

görevlerini yerine getirmezler. Bireysel kazanç onların birinci amaçlarıdır. 

2 Altuğ. a.e., s.75.
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Çalışanlarına, halka, hissedarlarına yönelik yaptıkları haksız davranışlar bu 

işletmelerin etik olmayan örgütsel yapılarını gösterir.

         Etik dışı davranan işletmelerin çalışanlarına, hissedarlarına ve halka 

karşı  takındığı  tutumlar  kısa  vadede  işletmeye  kazanç  getirse  de  uzun 

vadede  işletmeyi  zarara  sokacaktır.  Son  yıllarda  işletmelerdeki 

başarısızlıkların  ve  önemli  iş  kayıplarının  sebebi  etik  olmayan 

davranışlardır.3 Çalışanları  arasında  ayrımcılık  yapan,  adam  kayıran, 

dogmatik  davranışlar  içinde  bulunan,  haksız  performans  değerlendirmesi 

yapan; müşterilerini küçük gören, aldatan; halka  karşı  görevlerini  yerine 

getirmeyen ve hissedarlarına karşı  sorumluluklarını  bilmeyen ya da bilse 

bile  uygulamayan  işletmeler  etik  dışı  bu  davranışlarının  sonuçlarını, 

çalışanlarını  ve  müşterilerini  kaybederek,  halktan  ve  hissedarlarından  da 

tepki alarak görmektedirler. 

         Çalışanların,  hissedarların,  müşterilerin  ve  halkın  işletmelerden 

uymasını bekledikleri etik davranışlar ve terk etmelerini istedikleri etik dışı 

davranışlar mevcuttur. Bu davranışlar Tablo-1’de gösterilmektedir.

3 A.e., s.76.
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Tablo-1

                                Etik İlkeler ve Etik Dışı Davranışlar

            Etik İlkeler             Etik Dışı Davranışlar
Adaletli olmak. Ayrımcılık yapmak.
Herkese eşit davranmak. Adam kayırmak.
Dürüstlük ve doğruluk. Rüşvet vermek ya da almak.
Tarafsızlık. Yıldırma-korkutma politikası 

uygulamak.
Sorumluluk sahibi olmak. Görevi ihmal etmek.
İnsan haklarına riayet etmek. Başkalarını sömürmek.
İnsancıl olmak. Bencillik etmek.
İşe bağlı olmak. Yolsuzluk yapmak.
Hukukun üstünlüğüne inanmak. İşkence (eziyet) yapmak.
Sevgi sahibi olmak. Yaranma-dalkavukluk etmek.
Hoşgörülü olmak. Şiddet-baskı uygulamak, 

saldırganlık göstermek.
Saygılı olmak. İş ilişkilerine politika karıştırmak.
Müsrif olmamak. Hakaret ve küfür etmek.
Demokrasiye inanmak. Kötü alışkanlık edinmek.
Olumlu düşünmek. Bedensel ve cinsel tacizde 

bulunmak.
Herkesin  hakkına,  kişisel 

özgürlüğüne saygılı olmak.

Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak.

Verime göre ücret ödemek. Dedikodu yapmak.
Zimmetine para geçirmek.
Dogmatik davranış içinde 

bulunmak.

Kaynak: Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak ve Oğuz Ersun,  Şirket Kültürü 
ve İş Prensipleri,     İstanbul,  İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2000-4, 
t.y., s.38.

         Tablo-1’de  gösterilen  etik  davranışlara  uymayan  ve  etik  dışı 

davranışlar  sergileyen  bir  çok  işletme  vardır.  Bu  etik  dışı  davranışları 

sergileyen işletmelerin ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özellikler 

12 temel noktada şöyle ifade edilmiştir:    

1. Uzun vadeli planlar üzerinden kısa dönemli karlara önem verirler.
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2. Profesyonel  etik  kodların  kurulmasına  önem  verirler  veya  baskı 

yaparlar.

3. Etik problemlerin çözümünü hafife alırlar.

4. Finanssal  kayıplara  neden  olabilecek  etik  konulara  isteksiz 

yaklaşırlar.

5. Çalışanlara etik dışı davranışları teşvik edici çevre yaratırlar.

6. Etik Problemlerin çözümünü hukuk departmanına gönderirler.

7. Halkla ilişkiler gibi konuları etik olarak incelerler.

8. Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar.

9. Keyfi veya haksız performans değerleme standartları uygularlar.

10. Etik  problemleri  çözümlemede  referans  olabilecek  rehberleri 

kullanmazlar.

11. Çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırmazlar.

12. Çalışanları  kişisel  etiklerinden  vazgeçmeleri  konusunda  teşvik 

ederler.4

                  Yukarıda sayılan etik dışı davranışların yanında etik davranışlar 

sergileyen de bir  çok işletme vardır.  Etik kurallar,  piyasanın tam rekabet 

ortamında, düzgün bir şekilde çalışması için yasalara ek olarak, toplumsal 

değer yargılarına uygun olarak geliştirilmiş kurallar dizisidir.5 Bu kurallar 

dizisi içinde hareket eden ve gitgide bilinçlenen toplum yapısı içinde etik 

davranışları benimseyen işletmeler, çalışanlarından daha iyi verim almaya 

ve en iyi müşteri profiline sahip olmaya başlamışlardır. İşsizlere iş imkanı 

sağlayan,  müşterilerine  iyi  ve  doğru  hizmet  veren,  sanata  ve  öğrenime 

destek veren, tıp araştırmalarına ve ülkenin gelişimi için yararlı projelere 

destek  olan  işletmeler  iş  dünyası  içinde  her  zaman  üst  seviyelerde 

olacaklardır. Tabi bunları yaparken iş etiği kurallarını unutmayarak hareket 

etmeleri,  ayrıca yapılan yardımları  ve teşvikleri  sadece  reklam amacıyla 

kullanılmamaları gerekmektedir. Böyle durumlarda işletmeler amaçlarından 

sapmış olmaktadırlar ve bu durum daha sonra işletmelerin kendi kendilerini 

baltalamalarına sebep olabilmektedir.

4 Robert Allan Cooke, “Danger Signs of Unethical Behoviour: How to Determine if 
  Your is at Ethical Risk”, Jounal of Business Ethics. 10, 1991, s.249-253.
5 Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun, a.e., s.36.
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    2.3. İşletmelerin İş Ahlakını Benimseme Sebepleri

         İş yaşamında neyin iyi neyin kötü, neyin doğru neyin yanlış olduğuna 

ilişkin inançlar işletmelerde ciddi sorun haline gelmiştir. Yolsuzluk, rüşvet, 

ayırımcılık, görevi ihmal etmek, bedensel ve cinsel tacizde bulunmak, görev 

ve  yetkiyi  kötüye  kullanmak,  iş  ilişkilerine  politikayı  karıştırmak  gibi 

olaylar  ahlak  dışı  iş  anlayışının  sorgulanmasına  neden  olmaktadır. 

Yolsuzluk, rüşvet ve bunlara bağlı skandalların yazılı ve görsel basında yer 

alması, bu yayınlara halkın, tüketicilerin ve çevrecilerin kayıtsız kalmaması 

işletmeleri harekete geçirmeye zorlamıştır.

         Ahlak dışı olaylar sadece mali skandallarla, rüşvetle, cinsel taciz 

olayları ve çevre felaketleri ile sınırlı kalmamaktadır. İnsanın bulunduğu ve 

iş aktivitelerinin olduğu her alanda ahlakı ilgilendiren olaylarla karşılaşmak 

mümkündür.  Birini  işe  almak  ya  da  kovmak,  ihalelere  karar  vermek, 

fiyatları ayarlamak, hedefleri belirlemek, kaynakları tahsis etmek, kar payını 

belirlemek,  çalışanları  disipline  etmek,  zaman  tablosunu  belirlemek, 

kontratları  değerlendirmek  gibi  birçok  faaliyette  işletme  içinde  ahlaki 

davranışları etkileyebilecek olaylar arasında sıralanabilir. İşletme ahlakının 

doğmasının  ve  gün geçtikçe  önem kazanmasının  sebebi  ise  bu  sıralanan 

faaliyetler gerçekleştirilirken yapılan ahlak dışı olayların çoğalması ve bu 

olayların yazılı ve görsel basında sıkça yer alarak halk tarafından tepki ile 

karşılanmasıdır.  

         İşletmelerin amaç ve süreçlerini tanımlayan yasalar, yöneticilerin ve 

diğer  iş  görenlerin  nasıl  davranması  ve  neyi  yapıp  neyi  yapmamaları 

gerektiğini  belirleyen  hukuk  kurallarının  varolması,  her  zaman  onlara 

uyulması anlamına gelmemektedir.6 Ayrıca hukuk kurallarının etik değerler 

açısından  yeterli  kalmadıkları  durumlarda  olmaktadır.  Bu  durumda 

işletmelerin  kendi  işletme  ahlakları  doğrultusunda  etik  ilkelerini 

oluşturmaları ve uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. İşletme içindeki bu etik 

6 Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun, a.e., s.35.
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ilkeler işletmenin değer sistemini tanımlar, işletme amaçlarını ortaya koyar 

ve bu ilkelerle uygun kararlar verilebilmesinin yollarını gösterir.7 

         İşletmelerin  olumsuz  davranışları  karşısında  tüketicilerin  ve 

çalışanların  gösterdiği  tepkiler  işletmenin  imajını  dolayısıyla  varlığını  ve 

karlılığını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bunun içinde işletmeler, işletme 

ahlakına ve etik ilkelerine daha çok önem vermeye başlamışlardır. Avrupa 

ve  A.B.D.’de  işletme  ahlakının  doğuşu  eskiye  dayansa  da  uygulamada 

yaygınlık yakın zamanda başlamıştır. İngiltere’deki büyük işletmelerin üçte 

birinde  ve  A.B.D.’deki  işletmelerin  beşte  dördünde  etik  ilkeler 

bulunmaktadır. Türkiye’de de işletme ahlakına verilen değer gün geçtikçe 

artmaktadır.  Daha  çok  büyük  ölçekli  ve  kurumsal  işletmeler  bu  konuya 

önem vermektedir. Daha çok sivil kurumlar tarafından da olsa Türkiye bu 

konuda ilerleme kaydetmeye başlamıştır.

       2.4. İşletmelerde İş Ahlakını Etkileyen Faktörler

         İşletmelerde iş ahlakını etkileyen faktörlerin başında işletmelerin 

kendi  örgütsel  yapıları,  işletme  kültürleri,  sosyal  çevreleri,  işletme 

çalışanlarının  ve  yöneticilerinin  kişisel  ahlak  değerleri  gelmektedir.  Bu 

faktörler işletmeleri olumlu yada olumsuz şekilde etkilemektedir. Örneğin 

bir  firma  çalışanlarından  kendi  ürünleri  dışında  başka  bir  firmanın 

ürünlerinden satın almasını engelleyip engellememesi kendi işletme kültürü 

ile  ilgilidir.  Bundan kaynaklanacak sorunlarla  da işletme  kendi muhatap 

olacaktır.

         İşletmeler örgüt yapıları ve kültürleri ile iş ahlakını etkileyen tutum ve 

davranışlar  sergilemektedirler.  İşletmelerde  çalışanlar  ve  yöneticiler 

tarafından paylaşılan ortak tarih, değerler ve kurallar vardır. Bu ortak tarih, 

değerler  ve  kurallar  işletmenin  iş  ahlakı  konusundaki  tutum  ve 

davranışlarını  gösterir.  Örgüt  yapılarını  ve  kültürel  değerlerini  sadece 

ekonomik çıkarları  için  gözeten,  sahip  oldukları  güçlerini  kazanç  amaçlı 
7A.e., s.43.
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kullanan ve toplumsal amaçları göz ardı eden işletmeler, iş ahlakına önem 

vermeyen  bir  yapıya  sahip  işletmelerdir.  Ekonomik  çıkar  nedeniyle  iş 

ahlakına uygun olmayan davranışları  destekleyen veya  etik  davranışlarda 

bulunması konusunda çalışanlarını yönlendirmeyen işletmeler çalışmak için 

tercih edilmemelidirler. 

         İşletmeler kendilerine ait  bir  değer sistemi belirlerler.  Bu değer 

sistemine bağlı olarak, iş ahlakına uygun veya iş ahlakına uygun olmayan 

ahlak dışı  hareketlerde bulunurlar  ve bu davranışlarından dolayı  sorumlu 

olurlar. Örneğin 1982’de Beechnut’s isimli bir işletme “elma suyu” ile ilgili 

büyük bir skandal yaşamıştır. Elma sularının sadece şekerpancarı ve aynı 

içeriklerle  hazırlandığının  öğrenilmesi  Beechnut’u  mahcup  etmiş  ve 

karlarının  düşmesine  sebep  olmuştur.  Halkın  güvenini  de  büyük  ölçüde 

sarsmıştır.8

         İşletmelerin sosyal çevreleri de iş ahlakına bakışları üzerinde önemli 

bir etkendir.  İşletmenin sosyal çevresi  müşterilerden,  diğer işletmelerden, 

çalışanlardan  ve  yatırımcılardan  oluşmaktadır.  Günümüzde,  iş  dünyasına 

baktığımız  zaman  işletmelerin  sosyal  çevrelerinin  onları  ahlaklı  olmaya 

zorladığını görüyoruz. Sadece ekonomik karlılığa önem veren, topluma ve 

çevreye  karşı  sorumluluklarını  yerine  getirmeyen  işletmeler  yok  olmaya 

mahkum  işletmelerdir.  Bu  işletmeler  yerlerini  toplum  yararına  faaliyet 

gösteren işletmelere bırakmaktadırlar. İş ahlakı konusundaki duyarlılık gün 

geçtikçe  artmakta  ve  bu  durum  işletmelerinde  zorunlu  olarak  konuya 

değinmelerine sebep olmaktadır.

         Son olarak işletme çalışanlarının ve yöneticilerinin kişisel  ahlak 

değerleri,  işletmelerin  iş  ahlakı  konusundaki  tutumlarını  etkileyen 

faktörlerden  olmuştur.  Kişilerin  iş  ahlakına  uygun  yada  uygun  olmayan 

davranış  göstermelerine  öncelikle  kişilerin  karakteristik  özellikleri,  bilgi 

düzeyleri,  değer  yargıları,  tutum ve amaçları  sebep olur.  Bu durum hem 

çalışanlar  hem  de  yöneticiler  için  geçerlidir.  Çalışanların  kişisel  ahlak 

değerleri işletmelerin işleyişini doğrudan etkilemektedir. Genel ahlaka sahip 
8 Joseph R. Desjardings, John J. Mc Call, Contemporary In Business Ethics, New York, 
  1990, s.305.
                                                           Düzeltme

36



olmayan  kişilerin  iş  ahlakına  da  sahip  olmayacağı  bilinmektedir. 

Çalışanların mesai saatlerinde çalışmama, iş zamanı başka işlerle uğraşma, 

büro  araç  ve  gereçlerini  özel  işlerde  kullanma,  işletmeden  kaçırma, 

çalışmama gibi (listeyi daha da uzatmak mümkündür.) bir çok ahlak dışı 

davranışları  işletmeleri  etkileyen  ve  zarara  sokan  durumlardır.  “Anadolu 

kültüründe “Ekmek yediğin kapıya ihanet etmemek” şeklinde ifade edilen 

işletmeye  karşı  sorumluluk  anlayışı  vardır.  Ayrıca  İslam  inancından 

kaynaklanan  “Emanette  ihanet  etmeme”  ilkesi  de  çalışanların  kendisine 

emanet  edilen  kaynakları  amaçlara  uygun  olarak  kullanmalarına  işaret 

eder.”9 Bunun yanında yöneticilerinde ahlaka uygun davranması çalışanlarla 

karşılıklı  sorumluluk  açısından  oldukça  önemlidir.  Yöneticilerin  ahlaki 

tutumları  işletmelerin  tutumları  olarak  nitelendirilmektedir.  Bu  konu 

işletmelerin işleyişi ve çalışanlarına karşı tutumları açısından çok önemlidir. 

“Avrupa  Birliği  mevzuatında  özellikle  firmaların  çalışanlarına  karşı 

sorumluluklarını  standartlaştırmak  amacı  ile  1991  yıllında  imzalanan 

Maastricht Anlaşmasında bu konu ile ilgili hükümler yer almaktadır.”10 

         İşletmeler çalıştırdıkları kişilere karşı sorumludurlar. Yöneticiler de 

işletmeleri  temsil  eden  kişiler  olduklarına  göre  onların  da  çalıştırdıkları 

kişilere  karşı  sorumlulukları  vardır.  Yöneticilerin  iş  ahlakı  açısından 

sorumlulukları  arasında  çalışanlara  karşı  eşit  davranmalarını,  rüşvet 

almamalarını,  görev  ve  yetkilerini  kötüye  kullanmamalarını  saymak 

mümkündür. Bu sorumluluklardan bir tanesi de, özellikle ülkemizde de çok 

görülen, işletme yöneticilerinin kendi dünya görüşlerine uygun bir yaşam 

biçimine  sahip  olmayan  çalışanlarına  karşı  olumsuz  tutum sergilemekten 

kaçınmalarıdır. Bu duruma olumsuz bir örnek olarak Ramazan ayında oruç 

tutmayan  çalışanlarına  karşı,  oruç  tutan  yöneticinin  öğlen  yemeklerini 

kaldırması verilebilir. Yöneticilerin bütün bu olumsuz tutum ve davranışları 

iş ahlakı kaidelerine uymaz ve bu tutum ve davranışlar işletmelere zarardan 

başka bir şey getirmez.

9 Arslan, a.e., s.100.
10A.e., s.100.
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         Türkiye’de  yapılan  bir  araştırmaya  göre  üniversite  öğrencileri 

arasında, ülke genelinde ve daha sonra şirketler arasında iş ahlakını olumsuz 

yönde etkileyen sorunlar aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Bu araştırmaya 

göre  ülke  genelinde  siyasi  istikrarsızlık  ve  ekonomik  belirsizlik  yanında 

eğitim  yetersizliği  de  iş  ahlakına  yeterli  önemin  verilmesini 

engellemektedir. 

  

    

Tablo-2

                Şirketlerde İş Ahlakını  Olumsuz Etkileyen Sorunlar
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 Şirketlerde                                    Ülkelerde

Sorunlar                                           Değer 
                                                         Ölçüsü 
  

Sorunlar                                      Değer 
                                                    Ölçüsü 

Şirket çalışanının ahlak yapısının 
bozulması                                              6.05
Üstlerin iş etiğine aykırı davranışa
karşı kayıtsız/olumlu tutumu               6.00
Toplumun ahlak yapısının bozulması   5.98
Kişisel maddi gereksinimlerinin
karşılanamaması                                  5.91
Faaliyet gösterilen sektörün ahlak
yapısının bozulması                             5.63
Yasal düzenlemelerin eksikliği             5.59
Şirket yaptırımlarının eksikliği             5.58
İş arkadaşlarının iş etiğine aykırı
davranışları                                           5.38
Şirketin yazılı iş etiği kurallarının 
olmaması                                               4.89 

Siyasi istikrarsızlık                             6.35
Ekonomik belirsizlik                           6.31
Eğitim yetersizliği                               5.90
Hayat pahalılığı/ enflasyon                 5.76
işsizlik                                                 5.70
İş dünyasında ahlaki yozlaşma            
(rüşvet, yolsuzluk…)                          5.50
Terör/savaş durumu                            5.40
Sosyal güvenlik eksikliği                    5.04

Değer Ölçüsü: 7 en önemli, 1 en önemsiz etken.

Kaynak: Milliyet Business, 16 Kasım 2003

       2.5. İşletmelerde İş Ahlakı Eğitimi

         İşletmeler içinde, yüksek düzeyde bir ahlak kavramının yerleştirilmesi 

ve  işletme  değerlerinin  çalışanlara  aktarılması  için  oluşturulmuş  bir  çok 

değişik  “ahlaki  eğitim  programları”  vardır.  Ayrıca  yöneticilerin  tavır  ve 

davranışları  ile  önem  verdikleri  değerler,  düzenlenen  seminerler,  tutulan 

danışmanlar da işletme içindeki eğitim çalışmaları açısından önemlidir.

         İşletmeler benimsedikleri ve kurum kültürü içinde uyguladıkları ahlak 

kurallarını  “ahlak   eğitim  programları”  adı  altında  çalışanlarına 

aktarmaktadırlar.  Bu  aktarma  genellikle  bu  konuda  bilgili  işletme 

yöneticileri  tarafından  yapılmaktadır.  Bu  programlar  işletme  yöneticileri 

tarafından  sürekli  yenilenmeli  ve  gelişen  ve  değişen  iş  hayatına  adapte 

olabilmelidir.  Bu programlar  çalışanların  iş  hayatı  içinde  karşılaşacakları 

problemlerde ve sorunlarda çözüm bulmalarına yardımcı olacaktır.
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         Ahlak eğitim programları yanında işletme yöneticileri, çalışanların 

eğitimi  için  seminerler  düzenlemektedirler.   İşletmelerde  iş  ahlakının 

öğretilmesi için resmi eğitim programları düzenleyen ve seminerler veren 

bazı  uluslararası  işletmeler bulunmaktadır.11 Bu işletmeler,  işletme içinde 

sadece  çalışanların  değil  yöneticilerinde  katıldığı  periyodik  seminerler 

düzenlemektedirler. Çünkü çalışanlar kadar yöneticilerinde iş hayatı içinde 

karşılaşabileceği tartışmalı konular olmaktadır. Düzenlenen programlar ve 

seminerler  için  geliştirilmiş  çeşitli  yöntemler  vardır.  Bu  yöntemlerden 

bazıları şöyledir:

• Bir sözcü bulundurmak.

• Panel hazırlamak.

• İşletme içi konferanslar düzenlemek.

         Bu programları ve seminerleri düzenleyen uluslararası işletmeklere 

örnek  olarak  IBM,  Arthur  Anderson,  Johson  and  Johnson,  Xerox 

verilebilir.12

         İşletmelerde eğitim sadece ahlak eğitim programları ve seminerlerle 

olmamaktadır. İşletmeyi oluşturanların insan olması nedeni ile ve insanların 

birbirlerinden  etkilenmeleri  nedeniyle,  işletme  içinde  çalışanların, 

yöneticilerin  tavır  ve  davranışlarından etkilenmeleri  kaçınılmazdır.  Böyle 

bir durumda eğer yöneticiler işletme içinde ahlaki değerlere önem vermek 

istiyorlarsa,  bu  konuda  kendileri  bizzat  örnek  olmak  zorundadırlar. 

Yöneticilerin  büyük  kısmı  ahlak  açısından  sorun  yaratan  bir  çok  olayla 

karşılaşmaktadırlar. Bu olaylar karşısında ahlaki ilkelerinden, dürüstlükten, 

işletmenin  değerlerinden  taviz  vermeden  davranmaları  gerekmektedir. 

Çünkü yaptıkları her davranış çalışanlar açısından örnek alınabilmektedir.

         Bazı işletmeler de eğitim programları için danışmanlardan yardım 

almaktadırlar.  Çalışanlar, şirket politikaları hakkında bilgi almak veya bu 

politikalarda yer  almayan bir  konu hakkında ne yapacaklarını  belirlemek 

11 Aydın, a.e., s.47.
12 Ersin, a.e., s.43.
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için  bu  danışmanlara  başvurular.  Ayrıca  danışmanlar,  çalışanların 

çözemedikleri konularda onlara yardım etmektedirler.13

         İşletmelerin  benimsedikleri  ahlak  politikalarını  çalışanlarına  da 

öğretmeleri  ve benimsetmeleri  önemli  bir  konudur.  Bunu yaparken ahlak 

politikalarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi, ilk önce yöneticiler 

tarafından  uygulanarak  çalışanlara  örnek  olunması,  kar  ortaklarına  ve 

çalışanlara  ahlaki  ilkelerin  tam  ve  doğru  bir  şekilde  aktarılması 

gerekmektedir.

       2.6. İş Ahlakının Kurumsallaştırılması

         Kurum içinde  ahlak  dışı  ve  illegal  davranışların  önlenmesinde 

günümüz  kurumlarının  en  önemli  görevi  iş  ahlakının 

kurumsallaştırılmasıdır.14 Profesyonel  iş  yaşantısı  içinde  yöneticilerin  iş 

ahlakının kurumsallaşmasına ihtiyaç duyulması, gelişen ve değişen sosyo-

kültürel yapı, bireylerin bilinçlenmesi ve bir takım hak ve değerlere sahip 

çıkma eğilimlerindeki artışlar işletmeleri iş ahlakı kuralları oluşturmaya ve 

bunlara  uymaya  zorlamaktadır.  Böylece  iş  ahlakının  kurumsallaştırılması 

konusu  resmi  bir  konu  olmaktan  çıkarılıp  günlük  iş  hayatına 

yerleştirilmiştir.

         İşletme içinde iş ahlakının kurumsallaşabilmesi için ilk önce işletmede 

kurum  kültürünün  olması  gerekir.  Kurum  kültürü  sonucu  işletme 

yöneticileri  ve  çalışanları  arasında  oluşan  ortak  felsefe  bu  iki  grubun 

birbirlerinden  beklediklerinin  neler  olduğunun  saptanmasını  ve  ortak  bir 

amaçta buluşmasını sağlar.  Bu buluşma ne kadar kısa zamanda olursa iş 

ahlakı  kurallarının  oluşması  ve  kurumsallaşma  işlemi  de  o  kadar  kısa 

zamanda  gerçekleşir.  Kurum  kültürünün  oluşması  ve  geliştirilmesi  için, 

kurumlar bazı yöntemler kullanabilirler. Bunlar:

13 A.e., s.44.
14 Esin, a.e., s.37.
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1. İşletmelerin  standartlarını  çeşitli  şekillerde çalışanlarına iletmeleri. 

Bu  üst  düzey  yöneticilerinin  ahlaki  davranışlar  sergilemesi 

olabileceği gibi; broşürler, yönetim mektupları, uyum programları ve 

sözlü bildiriler de olabilir.

2. İşletmelerin  davranış  modelleri  belirlemeleri.  Bunlar  ahlaki  (etik) 

kod  adıyla  belirtilen  yazılı  yargılardır.  “Ahlaki  (etik)  kod: 

İşletmelerin, çalışanlarına, hissedarlarına, tüketicilere, çevresine ve 

işletme dışında kalan diğer  ilgili  gruplarla  ilgili  olarak işletmenin 

ilkelerini,  ahlakını,  davranış  kurallarını,  uygulama  kodlarını  ve 

işletme felsefesini tanımlayan tabir olarak tanımlanmaktadır.”15

         İşletmelerin kurumsallaştırılması, kurum kültürünün  oluşturulması ile 

bitmemektedir.  Ahlaki  modellini  belirleyen  işletmenin  bu  konuda 

çalışanlarını  eğitmesi  gerekmektedir.  Ayrıca  sosyal  denetim  ve  kayıtlar 

yapılmalı ve  ahlak komitesi ve denetim komitesi kurulmalıdır.

         Kurum kültürü oluşmuş işletmelerde, kurumsal katılımın sağlanması 

gerekmektedir.  Kurumsal  katılımın  sağlanması  da  çalışanların  kurumun 

amaç ve değerlerine inanmaları, kurumun çıkarları için çaba harcamaları ve 

kurum üyesi olmaya çalışmalarıyla olur. “Bir kuruma bağlı olmaktan çok, 

çalışanlar  kendilerini  bağlı  oldukları  kurum  ile  tanımlamakta  ve  bunun 

sürmesi için çaba göstermelidirler. Dolayısıyla işletme amaçlarına katılım, 

ahlaki davranışlara uyulmasını sağlayacaktır.”16

         İş ahlakını kurumsallaştıran işletmelerin çoğunda yazılı materyallerle 

oluşturulmuş  iş  ahlakı  politikaları  bulunmaktadır.  Bu  yazılı  iş  ahlakı 

politikalarının amacı işletmeleri sosyal yönden sorumluluk duyan işletmeler 

yapmak, davranış örneği oluşturmak ve yasalara uymaktır.17

15 Tülay Can, “Franchising ve İş Etiği, Franchising Türü İşletmeler İle Benzeri Değer
    İşletmelerin Etik Boyutlara Göre Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma”, İ.Ü. 
    Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı, 
   Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004, s.40.
16 Esin, a.e., s.41.
17 Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun, a.e., s.45.
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         2.7. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu

         İşletmelerin kurucularının ve sahiplerinin, işletmeleri kurarken bir 

takım amaçları vardır. Bu amaçlar daha çok firmanın yaşaması ve gelişmesi 

etrafında dolayısıyla gelir (kar) sağlaması etrafında toplanır. Ancak zamanla 

gelir (kar) sağlamak işletmelerin temel amacı olmaktan çıkmış, işletmeler 

için ikinci hatta üçüncü derece önemli bir hal almıştır. Bunun nedeni ise, 

geniş  kapsamlı  olarak  işletmelerin  sahip  oldukları  varlıklarla,  toplumun 

genel amaçları doğrultusunda hareket etmeye başlamalarıyla yani “insan”a 

önem  vermeleriyle  açıklanabilir.  Günümüz  işletmelerinin  amaçları  artık 

farklı  olmaktadır.  Örneğin  lüks  bir  lokantada  artık  gelirden  (kar)  önce 

hizmet düşünülmektedir. Bu da göstermektedir ki işletmelerin amaçları hızla 

değişmektedir.  Gelir (kar) sağlamanın yerini  alan bu amaçlar işletmelerin 

sosyal sorumluluklarını oluşturmaktadır. “Artık sosyal sorumluluklar amaç, 

işletmelerde bu amaçları gerçekleştirecek araç olarak görülmektedir.”18 

         Mikro ve makro çevre içerisinde tüm etmenlerin birbirine karşı 

sorumlulukları  vardır.  Bu  bağlamda  işletmelerinde  sosyal  çevresi  olan 

tüketicilere,  çalışanlara,  hissedarlara  ve  hükümetlere  karşı  sorumlulukları 

bulunmaktadır. “İşletmeler bu gruplara karşı olan sorumluluklarını takındığı 

davranış  biçimleri  ile  göstermektedir.  Bunu  yaparken  sorumlu  olduğu 

çevrenin menfaatlerini gözetmek durumundadırlar. Buna işletmelerin soysal 

sorumluluğu denir.”19

         “Toplumun işletmelerden sosyal sorumluluk ile ilgili beklentileri 20. 

yüzyıllın  başlarında  A.B.D.’de  başlamıştır.”20 Bu  yıllarda  işletmeler 

büyümek, güçlenmek ve gelir (kar) sağlamak amaçlı, sosyal sorumluluktan 

uzak  rekabetçi  tavırlarından  dolayı  eleştirilmekteydiler.  İşletmelerin  bu 

18Mahmut Demirkan, “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Türk Mevzuatındaki
  Yeri”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Organizasyon ve İşletme Politikası Bilim Dalı,
  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991, s.6. 
19 Altuğ, a.e., s.77.
20 Figen Dalyan, Serpil A. Gökbel, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk:İMKB’de İşlem 
   Gören Bankaların Sosyal Sorumluk Faaliyetleri İle Karlılıkları Arasında İlişki”, 
  Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1627, 2005, s.6. 
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tutumları yasalarla sınırlandırılmaya çalışılmıştır. İşletmeler böylesi sosyal 

protestolarla yüz yüze gelince, az sayıdaki ileri görüşlü işletme yöneticisi, 

işletmelere güçlerini sadece gelir (kar) sağlamak için değil, sosyal amaçlara 

yönelik de kullanmalarını tavsiye etmiştir. Bu işletme yöneticilerinden biri 

de Henry Ford’dur. Henry Ford, çalışanların sağlık ihtiyaçlarına destek olan 

programlar geliştirmiştir.21 Böylece işletmelerin sosyal sorunlar karşısında 

daha duyalı olma ve bu konuda harekete geçme dönemi başlamıştır.

         A.B.D.’de, işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri konusu ile ilgili 

bir çok kuruluş kurulmuştur. Bu kuruluşlardan bazılarının amacı işletmeler 

için sosyal sorumlulukları belirlemek [Ekonomik Gelişim Komitesi (CED)], 

bazılarının amacı işletmelerin sosyal davranışları ile ilgili periyodik raporlar 

hazırlamak [Ekonomik Öncelikler Konseyi (CEP)] ve bazılarının amacı da 

sosyal  sorumluklarda  gelişmelere  neden  olan  işletme  liderlerini  ve  diğer 

bireyleri  belirleyerek  bu  konulara  ilgiyi  arttırmak  ve  teşvik  etmektir 

(Güvenilir İşletme Yatırımları).22

         Günümüzde ise  yaşanan bilgi  devrimi,  küreselleşme eğilimleri, 

endüstriyel  gelişmeler  sağlıklı  işletmelerin  oluşması  zorunluluğunu 

beraberinde getirmiştir. Bu nedenle dikkatler sosyal sorumluluk ve iş ahlakı 

üzerinde  yoğunlaşmıştır.  Yapılan  araştırmalar  son  yıllarda  başarılı 

sanayileşmiş  ülkelerin  sosyal  sorumluluk  ve  iş  ahlakı  kavramlarını 

kalkınmada  bir  araç  olarak  benimsediklerini  ortaya  koymuştur.  Bu  da 

gösteriyor  ki  günümüzde  işletmeler  sürdürülebilir  büyümelerinin  ve 

ekonomik  çıkarlarının  yanında  iş  ahlakı  ve  sosyal  sorumluluk  gibi 

kavramlara da önem vermektedirler.

         Sosyal sorumluluk hukuksal, etik, ekonomik ve gönüllü sorumluluğu 

kapsamaktadır. Bu dört sorumluluğun işletme içinde yüklendiği farklı farklı 

değerler vardır. İşletmelerin hukuksal sorumluluğu, üretim yoluyla topluma 

ekonomik değerler  kazandırarak  yararlı  olma çabalarını  gerçekleştirirken, 

uymak  zorunda  oldukları  kanunları  ve  kuralları  kapsamaktadır.  Etik 

sorumlulukları,  genelde  yazılı  olmayan  fakat  toplumca  kabul  görmüş  ve 
21 A.e., s.6.
22 A.e, s12-14.
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toplum  tarafından  işletmelerden  yapılması  beklenen  davranışları  kapsar. 

Ekonomik  sorumlulukların,  işletmeyi  devam  ettirmek,  kar  ettirmek, 

büyütmek, hissedarlarını-çalışanlarını  memnun etmek, topluma iyi  hizmet 

vermek gibi kapsama alanı geniştir. Son olarak ise gönüllü sorumluluklar 

işletmelerin  sanata,  eğitime,  sağlık  çalışmalarına  vb.  yerlere  yaptıkları 

desteklerdir.

     Tablo-3

                   İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Piramidi
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                    Gönüllü Sorumluluk
  Gönüllü Etkinliklerde Bulunmak, 
Yaşam         
                     Kalitesini Arttırmak

                      Etnik Sorumluluk
       Doğru, Dürüst ve Adil Olmak, Zarar 
                  Vermekten Kaçınmak

                 Hukuksal Sorumluluk
 Kanunlara ve Kurallara Uygun 
Davranmak,         
         Oyunu Kurallına Göre Oynamak
          
                 Ekonomik Sorumluluk
  Kar Amacı Gütmek: Bu Sorumluluk 
Diğer
      Sorumlulukların Dayanak Noktasıdır.



         Kaynak:Manuel Velasguez, Business Ethics Concepts and Cases,2. 

Basım ( USA: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988), s.62.

         İşletmelerin çeşitli  gruplara karşı  sosyal sorumlukları  vardır.  Bu 

gruplar  ikiye  ayrılmıştır.  Çalışanları  ve  hissedarları  kapsayan  işletme  içi 

gruplar ve tüketicileri, çevreyi ve hükümetleri kapsayan işletme dışı gruplar. 

İşletme sosyal sorumluluğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen bireylere, 

topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliğidir. Bir anlamda bu, bireyler 

ve  toplum üzerindeki  işletmelerin  olumsuz etkileriyle  ilgili  bilgilendirme 

zorunluluğudur.23

23 Dalyan, Gökbel, a.e., s.4.
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         Bizde işletmelerde sosyal sorumluluk konusunu incelerken işletme içi 

gruplar ve işletme dışı gruplardan hareketle bir sınır çizdik. Fakat her gün 

gelişen ve değişen dünyamızda, işletmeler ve işletmelerin içinde bulunduğu 

çevrede gelişip değişmektedir. Bu çerçevede sosyal sorumluluk kapsamı da 

değişecektir ve yeni sorumluluk alanları doğacaktır. 

         2.7.1. İşletmelerin İşletme İçi Gruplara Olan Sosyal

                 Sorumlulukları

                  İşletme içinde, işletmelerin dolayısıyla yöneticilerin sorumlu 

oldukları iki grup vardır. Bunlar işletme çalışanları ve hissedarlarıdır.

       2.7.1.1.Çalışanlara Karşı Olan Sosyal Sorumluluklar

         Çalışanlar emeklerini belirli bir ücret karşılığı işletmeye kiralayan 

kişilerdir.24  Çalışanlar  üretimi gerçekleştirirler  ve işletmenin asıl  gücünü 

oluştururlar. Yaptıkları bu çalışmanın karşılığı olarak da aldıkları ücrettin 

insanca  yaşaya  bilecekleri  bir  miktar  olması  gerekir.  Özellikle  yönetim 

biliminin gelişmesi  ile  birlikte  insan haklarının da gelişmesi  işletmelerde 

insanlara  verilen  önemi  arttırmıştır.  Çünkü  her  şey  insanlar  içindir, 

işletmelerde  insanların  amaçları  için  var  olur  ve  insanlar  tarafından 

oluşturulurlar.25  Buradan  yola  çıkarak  işletmelerin  çalışanlarına  karşı 

sorumluluklarını yerine getirmede daha duyarlı olmaları beklenmektedir.

         İşletmelerle  çalışanlar  arasındaki  hak  ve  yükümlülükler  bazı 

sözleşmelere tabidir. Bu sözleşmeler çalışanların görev ve sorumluluklarını, 

çalışma saatlerini, çalışma yerlerini vb. konuları içerir. Fakat bu sözleşmeler 

çalışanların  haklarını  korumak  için  yeterli  kalmamaktadır.  İşletmelerin 

çalışanlarına karşı olan sosyal sorumlulukları sözleşme kurallarının yeterli 

kalmadığı  yerlerde  ortaya  çıkmaktadır.  Çalışanların  güvenliklerinin 

24 Aydın, a.e., s.57.
                                                           Düzeltme
25 Demirkan, a.e., s.23. 
                                                           Düzeltme
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sağlanması,  işletme  içinde  saygı  görmeleri,  sosyal  aktivitelerden 

yararlanmaları,  işletme ile  arasında  aidiyet  bağının  kurulaması  bu  sosyal 

sorumluluklar arasında sayılabilir.

         İşletmeler,  çalışanlarına  karşı  sosyal  sorumluluklarını  yerine 

getirirken,  bu  sosyal  sorumluluklar  işletmede  verimin  artması  şeklinde 

işletmeye  geri  dönüşüm  yapabilir.  Çalışanların  fiziksel  ya  da  psikolojik 

yapısına  etki  edebilecek  olumsuz  durumların  giderilmesi  ile  çalışanların 

veriminin  artması,  meslek  içi  eğitim  veren  işletmelerin  yeteneklerini  ve 

becerilerini geliştiren çalışanlarından aldıkları verim, verilen konferanslarla, 

dağıtılan kitaplar ve broşürlerle işe adaptasyonu artan çalışanlardan alınan 

verim bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

         İşletmelerin  çalışanlarına  karşı  sorumlu  olmalarının  yanında 

çalışanların da işletmelere karşı sorumlulukları vardır. Aldığı ücret karşılığı 

hakkıyla  çalışmak,  işletmeye  sadakat  göstermek,  verilen  hakları  kötüye 

kullanmamak bunlardan bazılarıdır.

       2.7.1.2. Hissedarlara Karşı Olan Sosyal Sorumluluklar

         İşletmelerin,  işletme içi  sosyal  sorumluluğu olduğu ikinci  grup, 

hissedarlardır.  İşletmenin  hissedarları  özel  kişiler  olabileceği  gibi  tüzel 

kişilerde olabilir. Hissedarlar, yönetimde söz sahibi olan büyük paya sahip 

ortaklar olabileceği gibi menkul kıymetler borsasından o işletmenin hisse 

senetlerini  almış  küçük  yatırımcılarda  olabilir.  Burada  önemli  olan 

işletmenin  büyük  yatırımcı  ya  da  küçük  yatırımcı  farkı  gözetmeden 

hissedarların çıkarlarını korumasıdır.

         “İşletmelerin en önemli kaynağı sermayesidir.  Sermaye sağlayan 

hissedar bunun karşılığı alternatif değerlendirme yollarından vazgeçmeyip, 

sermayelerini banka faizine, ev-arsa ve benzeri gayri menkullere, kıymetli 

taşlar ve madenlere yatırmış olsalardı işletmelerin sayı ve cesamet açısından 

çoğalıp gelişmesi mümkün olmayacaktı.”  26 Hissedarlar işletmeye sermaye 
26 Demirkan, a.e.,  s.32.
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sağlarken, belirli beklentiler içinde de bulunmaktadırlar. Bu beklentilerin en 

önemlisi  de  kardan  paylarına  düşen  kısımdır.  İşletmeler  açısından  bu, 

hissedarlarına karşı bir sorumluluk durumu olurken, hissedarlar açısından bu 

bir hak durumu olmaktadır.

         Hissedarların işletmeden beklentileri sadece kardan pay alma durumu 

ile  kalmamaktadır.  Ayrıca  karı  arttırmaları  ve  maliyeti  azaltmalarını  da 

beklemektedirler. Hissedarlar işletmeye sermaye sağlarken, işletmeden bunu 

en iyi şekilde değerlendirmesini isterler. Bunun dışında hissedarların; genel 

kurulda  yönetimi  belirlemek,  gündemdeki  konularla  ilgili  oy  kullanmak, 

işletme faaliyetlerine  ilişkin  yıllık  almak,  bilgi  edinmek ve  sahip  olduğu 

hisseleri başkalarına satmak gibi hakları vardır.

         Çalışanların  olduğu  gibi  hissedarların  da  işletmeye  karşı 

sorumlulukları vardır. Hissedarların işletmeye karşı en önemli sorumluluğu 

yönetimden edindikleri  ve kamuya açık olmayan bilgileri  kendi  finanssal 

çıkarları doğrultusunda kullanmamalarıdır.

       2.7.2. İşletmelerin İşletme Dışı Gruplara Olan Sosyal 

                Sorumlulukları 

                  İşletmelerin tüketiciler, çevre ve hükümet olmak üzere işletme 

dışı gruplara karşı sosyal sorumlulukları bulunmaktadır.

       2.7.2.1.Tüketicilere Karşı Olan Sosyal Sorumluluklar

                                                           Düzeltme
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         Tüketici  olgusu kapitalist ekonomi sırasında gelişen bir olgudur. 

Kapitalist  ekonomi öncesinde tüketim sadece zorunlu yaşamsal  ihtiyaçlar 

için söz konusuyken sanayi devrimi ile “tüketim” ihtiyaç olgusundan çıkmış 

kendi  başına  bir  amaç  haline  gelmiştir.  Üretimin  gerçekleşebilmesi  için 

tüketime  ihtiyaç  duyulması  ve  kitle  üretimine  geçiş,  işletmelerin  faaliyet 

şekillerini  ve  seviyelerini  tüketicilerin  istek  ve  eğilimlerine  göre 

yapmalarına neden olmuştur.

         Tüketiciler ve işletme arasındaki ilişki genel olarak bir sözleşmeye 

dayanan ilişkidir. Dolayısıyla işletmelerin ve yöneticilerin tüketiciye karşı 

sosyal  sorumluluğu  bu  ilişkiden  doğmaktadır.27 İşletmelerin  tüketicilere 

karşı  olan  sosyal  sorumlulukları  arasında  mal  veya  hizmetin  kaliteli  ve 

önceden  belirlenen  nitelikte  olması,  satılan  malın  tüm  özellikleri  ve 

risklerinin  doğru  olarak  tüketiciye  aktarılması,  malın  reklamı  yapılırken 

yalandan kaçınılması ve tüketicilere baskı yapılmaması sayılabilir.

         Tüketicilerin korunması konusunda işletmelere düşen sorumluluklar 

üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar:

1. Ürünün  Güvenliği  Bakımından  İşletmelerin  Sorumlulukları: 

İşletmeler;  tüketiciye  ürünü  tanıtmak,  ürün  hakkında  tüketiciyi 

bilgilendirmek,  ürünün  hangi  maddelerden  yapıldığı,  herhangi  bir 

tehlike arz edip etmediği, nasıl kullanılacağı hakkında prospektüsler, 

kullanma  kılavuzları  ve  etiketler  hazırlayarak  ürünün  üzerine 

tutturmak  veya  ambalajın  içine  yerleştirmek  gibi  sorumlulukları 

bulunmaktadır.  Bu  sorumluluklar  tüketicilere  de  görev 

yüklemektedir.  Tüketiciler  mal  alırken  standartlara,  özelliklerine 

uygun  bilgileri  üzerinde  taşıyan  malları  satın  almalı  ve  üzerinde 

yazan  bilgilere  uygun  olmayan  malları  sorumlu  mercilere 

bildirmelidirler. 

2. Bilgilendirme Bakımından İşletmelerin Sorumlulukları: İşletmelerin 

tüketicileri, mallarının kalitelerini ve özelliklerini, reklam yoluyla ve 

ambalaj  içine  veya  üzerine  yazma  yoluyla  bilgilendirmeleri 

27 Thomas Garrett, Richard J. Konoski, Business Ethics, New Jersey, 1986, s.88. 
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gerekmektedir.  Ayrıca  mallın  kullanılması  ve  kullanımdan  sonra 

doğacak  problemler  ve  garanti  gibi  konularda  işletmelerin 

tüketicileri bilgilendirmesi konusuna girer. 

3. Fiyatlandırma Bakımından İşletmelerin Sorumlulukları: İşletmelerin 

fırsatçı  politikalardan  kaçınarak  malını  gerçek  fiyattan  satışa 

sunmaları,  tüketicileri  mağdur  durumda  bırakmamaları 

gerekmektedir.28

         Tüketicilerin korunması  konusu uluslararası  boyut  kazanmış bir 

konudur.  Birleşmiş  Milletlerin  1985’de  kabul  ettiği  sekiz  yeni  insan 

haklarından birinde tüketici hakları da vardır. Bunlar:

1. Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı,

2. Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı,

3. Ekonomik çıkarların korunması hakkı (seçme hakkı),

4. Bilgilendirilme hakkı,

5. Eğitilme hakkı,

6. Tanzim edilme hakkı,

7. Temsil edilme hakkı,

8. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır.29 

       2.7.2.2. Çevreye Karşı Olan Sosyal Sorumluluklar

         İşletmelerin, işletme dışı gruplara olan sosyal sorumluluklarından 

ikincisi çevreye karşı olan sorumluluğudur. Dünyamız, gelişen endüstriyel 

üretim-tüketim  ilişkileri  sonucu  her  geçen  gün  daha  çok  kirlenmektedir. 

28 Eren, Erol: İşletmelerde Startejik Planlama (Teknikler ve Uygulamalar), İ.Ü. Yayın
   No:2666, İşletme Fakültesi Yayın No: 88, Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü Yayın
   No:22, İstanbul, 1979, s.111. 
29 Arslan, a.e., ss.156-157.                                                           
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Çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok olması konusu iş ahlakı açısından 

işletmelerin göz ardı etmemesi gereken önemli bir konudur.

         İşletmelerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarını iki ana başlık 

altında toplamak mümkündür. Birincisi çevre kirlenmesini önlemek ya da 

en  aza  indirmektir.  Bunun  gerçekleşmesi  içinde  kanunlarla  belirlenmiş 

yasal  standartların  yanında  işletmelerin  kendilerinin  belirledikleri  ahlaki 

çerçeve içinde davranışlarda bulunmaları gerekmektedir. İşletmelerin, çevre 

hukuku  çerçevesinde,  yönetim  tarafından  alınacak  kararlarla  üzerlerine 

düşen görevleri  yapmaları  gerekir.  İşletmelerin  üzerlerine  düşen  görevler 

işletme kuruluş yerinin seçimi ile başlamaktadır. Çünkü işletmelerin kuruluş 

yerleri ekolojik dengeyi bozacak, doğal kaynaklara zarar verecek yerlerde 

olmamalıdır.  “Sanayileşme  önemlidir  fakat  bu  doğal  kaynaklarımızın 

azalması ya da yitirilmesi pahasına olmamalıdır”30 

         İşletmelere  düşen  bir  diğer  görev  “atıkların  değerlendirilmesi” 

konusundadır.  “Atıkların  tekrar  işlenmesi,  daha  ileri  üretim aşamalarında 

hammadde  veya  enerji  olarak  kullanılması,  kaynakların  daha  verimli 

kullanılmasını sağlayacaktır.”31 Atıkların değerlendirilmesi  için işletmenin 

ayrıca  bir  harcama  yaparak  bu  işlemi  sağlayacak  aygıta  sahip  olması 

gerekmektedir. Bazı işletmeler bu davranışların işletmeleri zarara soktuğunu 

düşünse de,  toplumun  da bilinçlenmesiyle,  işletmelerin  ürünlerine talep, 

çevreye verdikleri önemle ölçülmeye başlanmıştır. 

         İşletmelerin ikinci sorumluluğu ise kıt olan doğal kaynakları gelecek 

kuşaklarında kullanacağı bilinciyle hareket etmeleridir. İşletmelerin kıt olan 

doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için, çevreye verilecek 

zararın tazmini için ve bu konuda alınacak önlemler için AR-GE çalışmaları 

yapmaları ve bu konu için bütçe ayırmaları gerekmektedir. Bunun yanında 

aşırı  üretimin  zaman  zaman  sınırlandırılması  ve  standartlara  göre  üretim 

zorunluluğu  da  işletmelerin  sorumlulukları  arasındadır.  Zira  sınırsız 

ihtiyaçlar karşısında kaynaklar sınırlıdır ve bunların bir  gün son bulacağı 

30 Demirkan, a.e.,  s.61.
31 a.e., 62.
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unutulmamalıdır.32   Bir  Amerikan Kızılderili  atasözü bu konuyu çok iyi 

anlatmaktadır.  “Biz  dünyayı  atalarımızdan  miras  almadık  ama 

torunlarımızdan borç aldık.” 33

       2.7.2.3. Hükümetlere Karşı Olan Sosyal Sorumluklar

         İşletmelerin,  işletme dışı  gruplara  olan sosyal  sorumluluklarının 

sonuncusu  hükümetlere  karşı  olan  sorumluluklarıdır.  Hükümetlerin 

kanunlarla getirdikleri yaptırımlar, işletmelerin çalışanlarından tüketicilerine 

kadar  olan  bir  çok  alanda  hareketlerini  düzenlemektedir.  Anayasa  başta 

olmak  üzere  Çevre  Kanunu,  İş  Kanunu,  Hıfzısıhha  Kanunu,  Belediyeler 

Kanunu, İmar Kanunu, Borçlar Kanunu gibi işletmelerin sorumluluklarını 

hatırlatan  kanun  ve  bu  kanunlara  istinaden  idarece  çıkarılan  tüzük  ve 

yönetmeliklerin tamamı yasal çerçeveyi oluşturmaktadır.34  

         Burada işletmeye düşen sorumluluk kanunlara uymak ve etik olmayan 

davranışlardan uzak durmaktır. Toplumun ve hükümetlerin de işletmelerden 

beklediği budur.

32 Demirkan, a.e., s.64. 
33 Arslan, a.e., s.187.
34 Demirkan, a.e., s.36.
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                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

       3. TÜRK İŞLETMELERİNDE İŞ AHLAKI ve ETİK

       DEĞERLER  

         Rekabetin arttığı ve sınırların kalktığı dünyamızda, gelişmiş ülkelerle 

yarışan  Türkiye,  ekonomik  ve  kültürel  bir  çok  sorun  yaşamaktadır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye değişen piyasa ekonomisine uyum 

sağlamaya  çalışırken  taklitçilikle  ve  ahlaki  yozlaşmalarla  karşı  karşıya 

kalmaktadır.  Son  yıllarda  ülkemizin  gündeminde  hep  yolsuzluklar 

bulunmaktadır.  Bu  yolsuzluk  ekonomisinin,  yol  açtığı  kaynak  israfı  ve 

toplumsal refah kaybının yanı sıra, toplumsal değerlerimizin aşınmasına da 

neden  olmaktadır.  Bu  yaşanan  yolsuzluklar  ve  olumsuz  gelişmeler 

Türkiye’de iş ahlakına ve etik değerlere yeterince sahip çıkılmamasından 

kaynaklanmaktadır.

         İş ahlakı ve etik değerler sorunu sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 

yaşanan,  global  bir  sorundur.  Türkiye  şu  an  bir  değişim içerisinde  olup 

ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan yeni bir döneme başlamak üzeredir. Bu 

değişim  içinde  işletmeler  de  yerlerini  almışlardır.  Bugün  dünyaya 

baktığımızda,  sadece  ekonomik  karlılık  düzeyini  ön  plana  çıkaran,  ait 

oldukları  topluma  ve  çevreye  karşı  olan  sorumluluklarını  göz  ardı  eden 

işletmeler  yerlerini  giderek  bütün  bir  toplum  yararına  faaliyet  gösteren 

işletmelere bırakmaktadırlar. Bu eğilim Türkiye’de de kendini göstermeye 

başlamıştır  ve  bu  durumu  güçlendirmek  amacıyla  bazı  kuruluşlar 

faaliyetlere geçmişlerdir.  Şimdilik daha çok büyük ölçekli  işletmelerde iş 

ahlakı  konusu  önem kazanmıştır.  Ama yapılan  çalışmalarla  bu  durumun 

bütün işletmelere yayılması istenmektedir.

         Türk  işletmelerinin  iş  ahlakı  ile  tanışmaları  çok  eski  tarihlere 

dayanmaktadır. Türk toplumunun geçmişinde iş ahlakı ve etik değerlere çok 
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önem veren bir sistem olan “Ahilik” mevcuttu. Bu sistem yüzyıllar boyunca 

Türk  toplumları  üzerinde  etkisini  sürdürmüş  ve  “iş  ahlakının” 

kurumsallaşmış bir örneği olmuştur. Şimdi her geçen gün gelişen ve değişen 

dünyada kendine bir yer edinmek isteyen Türk işletmelerinin, geçmişinden 

ders  alarak  iş  ahlakı  ve  etik  değerlere  gereken önemi  verip  uygulamaya 

geçmeleri  gerekmektedir.

      3.1. Türk İş Ahlakının Tarihsel  Gelişimi

      3.1.1. Fütüvvet Teşkilatı

         Kuruluşu  IX.  yüzyıla  kadar  dayanan,  fakat  bizim  konumuzu 

ilgilendiren  Anadolu  Bölgesinde  yayılması  ve  yerleşmesi  XIII.  yüzyıllı 

bulan  Fütüvvet  Teşkilatı;  bu  bölgedeki  büyük  şehirlerden  taşralardaki 

köylere  kadar  yayılmış,  buradaki  şehir  halkı  ile  beraber  göçebe halka da 

hitap etmiş, buralarda yaşayan halkın dünya görüşlerinden, inançlarına ve 

yaşayış  şekillerine  kadar  tesir  etmiş  bir  teşkilatlanmadır.  Kültürümüzün 

önemli  sivil  teşkilatlanmalarından olan  Ahi  Teşkilatlanmasına  da  kaynak 

oluşturan  Fütüvvet  Teşkilatı,  XIII.  yüzyıllın  Anadolu’sunun  inanç  ve 

zihniyet yapısı ile dünya görüşünü ortaya koymaktadır.

      3.1.1.1.  Fütüvvet  Teşkilatının  Kuruluşu,  Yayılışı  ve 

Ülküsü

         Türk ve İslam dünyasında iş ahlakına ilişkin ilk örgüt “Fütüvvet 

Teşkilatıdır”. Fütüvvet Teşkilatının kuruluşu tarihi IX. Yüzyılla kadar gider. 

Anadolu’da Fütüvvet Teşkilatının terleşmesi ise XIII.  Yüzyıllı  bulmuştur. 

Arapça  kökenli  bir  kelime  olan  “fütüvvet”in  kökü  “feta”  dır.  “Feta”, 

delikanlı, yiğit, eli açık, gözü pek, iyi huylu kişi demektir. “Fütüvvet” ile 

“feta”nın kelime anlamları hemen hemen birbiri ile aynıdır. “Fütüvvet” de 

eli  açık,  gözü  tok,  yiğit,  başkalarına  yardım eden  yani  olgun  bir  kişilik 
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anlamına gelmektedir.1 Fütüvvet Teşkilatı kelime anlamı olarak yüklendiği 

özelliklerin hepsini teşkilat yapısı içerisinde de taşımaktadır.

         “Fütvvet Teşkilatının fikrini ve ülküsünü işleyen, usul ve kaidelerini 

belirten  ve  Fütüvvet  Teşkilatı  mensupları  için  nizamname,  yönetmelik 

durumunda  bulunan  eserlere  “Fütüvvetname”  denilmiştir.”2 

Fütüvvetnameler  bulundukları  dönemin  dini  hayatını  ve  inançlarını 

günümüze aktarmakta önemli katkıları olan, bünyesinde kültür ve tarih için 

önemli  bilgiler  bulunduran  eserlerdir.  Bunlar,  teşkilatın  adap,  töre  ve 

kaidelerini açıklayan ve teşkilat mensupları için el kitabı hüviyeti kazanan 

eserlerdir.  Arapça,  Farsça  ve  Türkçe  Fütüvvetnameler  vardır.  Bilinen  en 

eski  fütüvvetname  Arapça  dilinde,  Ebu  Abdi’r-Rahman  es-Sülemi 

tarafından yazılmış “Kitabu’l-Fütüvve”dir.3 Anadolu’da ki teşkilatlanmaları 

anlatan fütüvvetnameler ise Türkçe ve Farsça yazılmıştır. 

         Fütüvvet Teşkilatı öncelikle gençlerin muhtaç olduğu bir disiplin 

olarak doğmuş ve zamanla teşkilat  haline gelmiştir.  “Fütüvvet” daha çok 

ticaret  ve  sanat  erbabı  arasında  yaşayan  bir  “gençlik  ülküsü”  halinde 

doğmuştur.  Anadolu’da  “Fütüvvet”  başta  esnaf  zümreleri  olmak  idareci, 

asker,  hukukçu,  eğitimci  zümreleri  bünyesinde  toplamıştır.  Devlettin 

imparatorluk haline dönüşmesiyle esnaf teşkilatı haline gelmesine rağmen, 

Fütüvvet Teşkilatının esasları fütüvvetnameler vasıtası ile esnaf zümreleri 

için uzun zaman devam eden kaideler olmuştur.4 

         Fütüvvet Teşkilatı esas itibariyle tasavvufa dayanmaktadır.  Aynı 

zamanda  iktisadi  faaliyetlerde  bulunan  ve  sanatla  uğraşan  bir 

teşkilatlanmadır.Bu bakımdan hem dini,  hem ekonomik,  hem de sanatsal 

faaliyetleri  bünyesinde  bulunduran  bir  teşkilatlanma  olma  özelliği 

göstermektedir.

1 Cemal Anadol, Türk- İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü Ve Fütüvvetnameler, T.C.
  Kültür Bakanlığı Yayınları:2684, II. Baskı, 2001, s.1.
2Mehmet Saffet Sarıkaya, XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre
  Dini İnanç Motifleri, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, I. Baskı, 2002, Ankara, s.1.
3 A.e, s.2. 
4A.e. 
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         Fütüvvet’in esasları kısaca iffet, şecaat (yiğitlik), hikmet ve adalet iken 

zamanla bu esaslar artmıştır.  Bunlardan bazıları  tövbe, cömertlik, tevazu, 

doğruluk,  emniyet,  hidayet,  vefa  ve  nasihattir.  Fütüvvet  ehli  kişiler  bu 

vasıflara sahip olan kişilerdir. Fütüvvet sahibinde bulunması gereken şartlar 

ise  farklı  sayılarda  hemen  hemen  her  fütüvvetname  de  sıralanmaktadır. 

Genel olarak kabul edilen şartlar şöyledir:

1. Cömert olmak.

2. Namazını kazaya koymamak, daima kılmak.

3. Haya sahibi olmak.

4. Terk-i dünya olmak.

5. Helal kesb etmemek.

6. İlim sahibi olmak.5

         Fütüvvet Teşkilatının kurallarına göre fütüvvet sahibi kişinin, ahlaki 

olgunluğa erişmesi  gerekmektedir.  Bu olgunluğa erişen kişiden,  üzerine 

düşen  görevleri,  sosyal  hayatında  ve  iş  hayatında  sergilemesi  beklenir. 

Teşkilat yapısına bağlı kalarak, fütüvvet sahibinin uyması gereken ahlaki 

vasıflar belirlenmiştir. Bu vasıfların sayısı fütüvetnamelere göre 33 ile 130 

arasında değişmektedir. Bu konuda fütüvetnamelerde yazılan ortak cümle 

ise,  “Nefsin  kırk  pis  sıfatından  ayrılıp,  kırk  iyi  sıfata  sahip  olması 

gerektiği”dir.

    3.1.1.2. Fütüvvet Teşkilatı ve Anadolu’da Ahiliğin Doğuşu

         “ Fütüvvet Teşkilatının bir devamı olduğu ya da Fütüvvet Teşkilat ile 

aşırı benzerlikler taşıdığı söylenen Ahiliğin, tüzükçe benzemesine karşılık; 

gerek  örgüt,  gerekse  de  fonksiyon  bakımından  Fütüvvet  Teşkilatından 

5 A.e., s.62.
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farklı  olduğu  bir  gerçektir.”6 Ahi  Birliklerine  aynı  zamanda  “Fütüvvet 

Birlikleri”  denilmesi,  Ahi  Teşkilatına giriş  şartları  ile  uyulması  gereken 

kaideleri ve törenleri kapsayan Ahi yönetmeliklerinin, Ahiliğin ahlaka ve 

terbiyeye dayanan prensiplerinin fütüvetnemelerden alınarak geliştirilmiş 

olması; Ahi teşkilatının,  Fütüvet Teşkilatının bir kopyası olduğu anlamına 

gelmez.  Ahilik  konusunda  yapılan  araştırmalar,  bu  teşkilatın  temelinin 

Fütüvvet  Teşkilatına  dayandığını  bunun  yanında  Anadolu  Türklerince, 

İslam ahlakı ve Türk geleneklerine göre geliştirilerek Müslüman Türklere 

has bir teşkilatlanma oluşturulduğu görüşünde birleşmektedir. 7

         XIII. yüzyılda Anadolu’da güçlü bir teşkilatlanma haline gelen Ahi 

Teşkilatı,  Fütüvvet  Teşkilatından etkilenerek  fakat  Türk  milli  kültürünü 

esas  alarak  nevi-i  şahsına  münhasır  bir  yapıya  bürünmüştür.8  Ahi 

Teşkilatı, Fütüvvet Teşkilatından etkilenmiş fakat ondan farklı olarak da 

birçok  özelliği  bünyesinde  bulunduran  bir  teşkilatlanma  olmuştur. 

Örneğini bir  kişinin Ahi olabilmesi  için Fütüvvet Teşkilatında belirtilen 

meziyet  ve  sıfatlara  sahip  olmasının  yanında,  meslek  sahibi  olma  şartı 

aranmaktadır. Halbuki Fütüvvet Teşkilatında böyle bir zorunluluk yoktur. 

“Bunun dışında fütüvvetçilik, daha kişisel erdemlere ve askeri niteliklere 

önem verdiği halde, Ahi Teşkilatı bugünkü anlamı ile tam bir sivil toplum 

kuruluşudur.  Ahi  Teşkilatında  toplumculuk,  bireyciliğin  önünde 

tutulmuştur.”9

         Böylece, Fütüvvet kuralları diye bilinen, övülen güzel huylara Türk 

konukseverliğinin de eklenmesi ile Anadolu’da kurulan ve Türk sanat ve 

meslek  erbabının  ortak  ilke  ve  davranışlarını  oluşturan,  zamanla 

Anadolu’dan  Balkanlar’a  kadar  uzanan  Ahi  Teşkilatı  yepyeni  bir 

teşkilatlanma olarak ortaya çıkmıştır.

  

6 İsmet Ucma, Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
  İstanbul, 1997, s.17.
7 Yusuf Ekinci, Ahilik, İstanbul, 2001, s.63. 
8 Sarıkaya, a.e., s.36. 
9 Ekinci, a.e., s.62.
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        3.1.2. Ahi Teşkilatı

         Ahilik kurumu kısaca ortaçağda Anadolu’da yaşamış Türk esnaf 

teşkilatıdır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve İslamiyet’i kabul etmesiyle, 

İslam’ın  şekillendirdiği  tasavvuf  ve  tarikatlar  çerçevesinde,  Fütüvvet 

teşkilatının da  büyük tesiri  ile  Ahi  teşkilatı  kurulmuştur.  XIII.  yüzyıldan 

sonra “fütüvvet”  kurallarına eklenen Türk konukseverliği ve Anadolu’daki 

Türk sanat ve meslek erbabının ortak ilkeleri ve davranışları “Ahilik” olarak 

adlandırılmıştır.

         Ahilik XIII.-XIX. yüzyıllar arasında Türk halkının sanat ve meslek 

dalında  yetişmesini  sağlamıştır.  Ahlak,  sanat  ve  misafirperverliğin  bir 

karışımı  olarak  kurulan,  askeri  alanda  da  çok  etki  göstermiş,  iyi  insan 

meziyetlerini esas alarak yaşamı düzenleyen tamamen olmasa da Türklere 

has  bir  kuruluş,  bir  örgütlenmedir.  Kardeşlik  anlamına  gelen  Ahilik 

kurumunun bu kadar uzun bir dönem içinde etkinliğini sürdürmüş olmasının 

en önemli nedeni Ahi birliklerini meydana getiren  kurumların yapısındaki 

güçlü  örgütlenme  ve  mensupları  üzerinde  kurmuş  olduğu  eşsiz  kontrol 

mekanizmasıdır.10 

          Ahi Teşkilatının kurucusu Ahi Evren’dir. Asıl adı Mahmud Nureddin, 

takma adı  “Nimetullah”  olan  Ahi  Evren  debbağlık  (deri  işlemeciliği)  ile 

uğraşmıştır.  “Ahi  Evren,  Anadolu’yu  şehir  şehir  gezerek  bütün  sanat 

erbabının belirli bir yerde toplanmalarını ve dayanışma içinde bulunmalarını 

sağlamış,  teşkilatın  en  küçük  yerleşim  birimlerine  kadar  yayılmasını 

sağlamıştır.”11

         Ahi olabilmek için ilk şart sanatkar, esnaf ya da bir meslek sahibi 

olmaktır. Başta sadece debbağ, saraç ve kunduracıları kapsayan bir teşkilat 

olarak ortaya çıkan Ahilik daha sonra hemen hemen bütün esnafı ve üye 

olmak isteyenleri belirli şartlarla bünyesinde toplayan çok yönlü bir kuruluş 

haline gelmiştir.

10 Bakır, a.e, s.33.
11A.e., s.46.
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         Ahi teşkilatlarına üye olamayan meslekler; işi hayvanları incitmek ve 

kan dökmek olduğundan şefkat ve merhametleri  kalmayan kasaplar, aklı-

fikri  insanları  rahatsız  ve  huzursuz  etmek  olan,  halka  zahmet  eriştiren, 

yürekleri taş gibi olup hiç kimseye acımayan cerrahlar/operatörler, işi tuzak 

kurmak olup hayvanları hileyle avlayarak yavrularını anasız-babasız bırakan 

avcılardır.  12      

         Ahilikte her esnaf sınıfının bir piri vardır. Bu pir o esnaf sınıfının sanat 

sahibi  olan  peygamber  olarak  kabul  edilir.  Çünkü  Ahilikte  bütün 

peygamberlerin birer sanat sahibi olduklarına inanılmıştır.

   Bazı peygamberlerin meslekleri şöyledir:

• Hazreti Adem________________________Çiftçi

• Hazreti Şid___________________________Hallaç

• Hazreti İdris__________________________Terzi

• Hazreti Nuh___________________________Naccar

• Hazreti Hud__________________________Tüccar

• Hazreti Salih__________________________Deveci

• Hazreti İbrahim________________________Sütçü

• Hazreti İsmail_________________________Avcı

• Hazreti İshak__________________________Rai

• Hazreti Yusuf_________________________Saatçi

• Hazreti Musa_________________________Rai

• Hazreti Zülküf________________________Ekmekçi

• Hazreti Lüt___________________________Müverrih

12 Ucma, a.e., s. 89-.90.
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• Hazreti Üzeyir________________________Bağcı

• Hazreti İlyas _________________________Çul haç

• Hazreti Davut________________________Zır haçı

• Hazreti Lokman______________________Hekim

• Hazreti Yunus________________________Balıkçı

• Hazreti İsa___________________________Seyyah

• Hazreti Muhammed (SAV)_______________Tüccar13

         Ahilik; İslam dini görüşü, adap ve erkanına göre hareket eden bir 

kurumdu.  Ahiliği  beden  ve  ruhtan  oluşan  bir  bütün  olarak  düşünürsek, 

tarihte Türklük Ahiliğe Beden, İslamlık ona adeta Ruh olmuştur.14 Ahiler, 

İslam inancıyla Türk örf ve adetlerini kaynaştırmışlar, iş ahlakına dayanan 

bir  kardeşlik  teşkilatı  kurmuşlardır.  Kurdukları  bu  teşkilata  girmenin  ilk 

şartı olan bir sanat sahibi olmanın ardından aranan en önemli şart iyi ahlaklı, 

başkalarının  iyiliğini  isteyen,  hak  dinini  bırakıp  batıla  tapmayan  kişiler 

olunmasıdır. Bunun dışında teşkilata girmek isteyen kişiler arasında aranan 

şartlar;  insanları  sevmek, cömert olmak, misafirperver olmak, herkesi  bir 

görüp kendini herkesten aşağı tutmaktır. Allah’ın (c.c.) aldatılamayacağını 

çok iyi bilen ahi kişi, halkın aldatılmasına da kesinlikle karşı çıkardı.

         Ahi olmak için zorunlu sayılan ahlaklı, faziletli ve kanaat sahibi 

olmayı  kısaca  eline,  beline  ve  diline  sahip  olmak  şeklinde  anlatabiliriz. 

Ahilikte Ahi kişinin üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olmalıdır.

   Açık olanlar:

1. Eli açık olmalı; yani cömert olmalı.
13 Enver Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, Türkçe Yayınevi, 1964,
    s.234.
14 Refik H. Soykut, Esnaf Kimdir? Esnaflıkta Ahiliğe Yaklaşım, Ankara, Esnaf 
    Araştırma Eğitim Merkezi, 1978, s.87.
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2. Kapısı açık olmalı; yani misafirperver olmalı.

3. Sofrası açık olmalı; yani misafirperver olmalı.

   Kapalı olanlar;

1. Gözü  kapalı  olmalı;  yani  kimseye  kötü  bakmamalı  ve  kimsenin 

ayıbını görmemeli.

2. Dili bağlı olmalı; yani kimseye kötü söz söylememeli.

3. Beli  bağlı  olmalı;  yani kimsenin ırzına,  namusuna,  haysiyetine ve 

şerefine göz dikmemeli.15

         Ahiler üstün bir ahlak ve iş terbiyesi ile yetiştirilmekteydiler. “Ahilik, 

hem dünya  ve  hem de  ahretti  birlikte  düşünen  bir  anlayışa  sahiptir.Hiç 

ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalış hadisi de bu 

görüşü desteklemektedir.”16 Ahi  Teşkilatına  mensup kişiler  de  bu görüşe 

bağlı  kalarak  dünyada  yaşamak  için  bilgi,  ahlak  ve  maharetlerini 

birleştirerek sanatlarına önem vermişler; ahret için ise günahtan sakınmış ve 

iman  esaslarına  sımsıkı  sarılmışlardır.  Bundan  dolayı  Ahi  örgütünde 

sanatkarlara gündüzleri, iş yerinde mesleğin incelikleri ve sırları öğretilirken 

akşamları, toplandıkları Ahi salonlarında ahlak eğitimi, silah talimleri ve ata 

binme öğretilmekteydi.

         Ahi Teşkilatı anlatılırken genellikle bir benzetmeye başvurulmaktadır. 

Buraya  kadar  anlattığımız  Ahi  Teşkilatının,  bütün  özelliklerini  taşıyan 

benzetme  şöyledir:  “Ahilik,  adeta  bir  ağaçtır;  doğruluk  yerinden  biter, 

yaprakları  edeptir,  hayadır;  kökü  Allah’ı  tek  bilmektir;  yemişi  evliya 

sohbetidir;  suyu  rahmettir.  Bu  ağaç  yiğidin  gönlünde  biter,  yaprakları 

yücelir.”17 Bu benzetme bize aslında Ahiliğin kısaca tarifini  vermektedir.

         “Ahilik Teşkilatının başlıca amacı zengin ile fakir, üretici ile tüketici, 

emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti 

gerçekleştirmek ve ahlaki bir toplum düzeni meydana getirmektir.”18Ahilik 
15  Anadol, a.e., s.63.
16 Ekinci, a.e., s.19. 
17 A.e., s.27. 
18 Anadol, a.e., s.65.
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Teşkilatının diğer  amaçları  arasında üyelerini  eğitip  üretici  ve yararlı  bir 

seviyeye ulaştırmak; ahlaklı,  bilinçli,  üretici  ve mutlu bir orta yapı teşkil 

edip güçlü kılmak, üyelerini toplumda layık olduğu en uygun yere oturtmak; 

yapılar arsında karşılıklı anlayış, güven, rıza duyguları ile iş bölümü ve iş 

birliği kurarak toplumda sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamak ve kimsenin 

haksız  kazanç  sağlamaması  için  çalışmak  vardır.  Ahilik  Teşkilatı  bu 

amaçlarına sağlam bir teşkilatlanma ve köklü bir eğitim ile ulaşmıştır.

         Yüzyıllar boyunca Anadolu Türk toplumu üzerinde etkisini sürdüren 

Ahi  Teşkilatı  yaşanan  çeşitli  iç  ve  dış  nedenlerden  dolayı  Tanzimat  ile 

birlikte  dağılmaya  başlamıştır.  Cumhuriyettin  kurulmasından  sonra  bu 

dağılma hızla ilerlemiş, 1925 yıllında tekke ve zaviyelerin kapatılması ile 

Ahi Teşkilatı tamamen ortadan kalkmıştır. Fakat cemaat-cemiyet dengesinin 

işlediği  bir  ülke olan  Türkiye’de  cemaat  tipine  örnek  olan  Ahi  Teşkilatı 

özellikle Anadolu da küçük esnaf ve halk arasında kendini  hissettirmeye 

uzun süre devam etmiştir.

       3.1.3. Ahi Teşkilatının Çöküş Nedenleri

         Sanatta, meslek eğitiminde ve ahlakta yüzyıllar boyunca Anadolu 

Türk toplumuna yön vermiş  olan Ahi  Teşkilatı  XVII.  yüzyıldan itibaren 

çözülmeye  ve  çökmeye  başlamıştır.  Ahi  Teşkilatının  çözülmesinin  ve 

çökmesinin nedenleri iki grupta toplanmaktadır.

1. İç nedenler

2. Dış nedenler

         Ahi Teşkilatının çökmesine sebep olan iç nedenlerin ilki, Osmanlı 

hükümetinin teşkilatı kontrol altına almaya başlamasıdır. Bu durum teşkilat 

yönetimine  seçilenlerin  hükümet  onayı  ile  göreve  atanması  ile  başlamış, 

yöneticilerin tayin ile hükümet tarafından belirlenmesi ile devam etmiştir. 

Yönetime  yapılan  müdahale  teşkilat  tarafından  hoş  karşılanmamış, 
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yöneticiler  ile  diğer  üyeler  arasındaki  güven,  sevgi  ve  saygıya  dayanan 

bağların kopmasına neden olmuştur.19 

         Ahi Teşkilatının çökmesine sebep olan iç nedenlerden ikincisi gayr-i 

müslim tebaanın  çoğalmasıydı.  Ahi  Teşkilatı  XVII.  yüzyıla  kadar  yalnız 

İslam toplumuna ait bir kurum olmuştur. Fakat bu tarihten itibaren Osmanlı 

İmparatorluğunda  gayr-i  müslim  tebaanın  sayısının  artması  esnaf  ve 

sanatkarlar arasında din ayrımı göz etmeden bir birliğin meydana gelmesini 

zorunlu  kılmıştır.  Meydana  gelen  yeni  kuruluşun  adı  “gedik”  karşılığı 

“tekel”  ve  “imtiyaz”dır.  Anlamı  “sahiplerinin  işleyeceği  işi  başkalarının 

işleyememesi  ve  satacağı  şeyi  başkalarının  satamaması  şartı  ile  hükümet 

tarafından  verilen  senedin  içindeki  hükümlerin  kullanılması  ve 

yürütülmesidir.”20 “Gedik”  ellerinde  imtiyaz  fermanları  bulunan  gayr-i 

Müslim tebaanın sanatla ve ticaretle uğraşabilme yetisidir. Gayr-i Müslim 

tebaanın  yani  “gedik”lerin  ticaret  ile  uğraşması  ile  Ahilik  kuralları 

zedelenmeye  başlamıştır.  Bu  durum  Tanzimat  sonrasında  “ticaret  ve 

sanayiinin geliştirilmesi” düşüncesine bağlı olarak esnaflar arasındaki tekel 

usulünün kaldırılması düşüncesi sonucunda 1861 yıllında son bulmuştur.

         Ahi Teşkilatının çökmesine sebep olan iç nedenlerin sonuncusu ise 

kendilerine esnaflık yapma hakkı verilen askerlerin ve çift  bozarak şehre 

yerleşen köylülerin, ticaret ile uğraşmaya başlamalarıdır. Artık loncalaşmış 

olan  Ahi  Teşkilatı,  üyelerinin  menfaatlerini  korumak  için  köyden  şehre 

yapılan göçlere  karşı  çıkmışlarıdır.  Bunu yanında hükümet de  göç eden 

köylülerden “çift  bozan akçesi”  adı  altında bir  çeşit  ceza almış,  gene de 

göçlere engel olunamamıştır.”21 Ahilerden farklı olarak devlete ağır vergiler 

ödemeyen askerler yüzünden bazı sanat dalları sönmüştür. Ayrıca köyden 

kente  göç  ederek  meslek  değiştirenlerde,  Ahilerin  emek-sermaye 

bütünlüğünü  bozmuştur.  Bu  kesim  de  ticarette  yönelmiş  ve 

loncalaşmışlardır.  Fakat  loncalaşan  bu  birlikler  Ahilerin  disiplinini  iyice 

bozmuş ve çökmelerine neden olmuşlardır. Ticari hayata giren bu iki grup 

da  Ahi  ahlak  kaidelerini  zedelemiş,  hammaddeyi  Batıya  satarak  yerli 

19 Ekinci, a.e., s.140.     

20  Anadol, a.e., s.107.
21 Ekinci, a.e., s.143.
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üretimi  yetersiz  bırakmış,  fiyatların  yükselmesine,  bazı  sanat  dallarının 

sönmesine sonuçta da Ahi Teşkilatının çökmesine sebep olmuşlardır.

         Ahi  Teşkilatının çökmesine  sebep olan dış  nedenler  ise;  XVII. 

yüzyıldan  itibaren  ticaret  yollarının  değişmesi,  Avrupa’nın  büyük  sanayi 

faaliyetlerine  geçmesi  ve  fabrikalaşmaya  başlaması,  Osmanlı 

İmparatorluğunun  iktisadi  hayattaki  gerilemeleri  ve  kapitülasyonlardır.22 

Ticaret  yollarındaki  değişiklikler  esnafı  zora  sokmuştur.  Bunun  yanında 

Amerikanın  keşfi  ve  açık  deniz  ticaretinin  gelişmesi  sonucu  Avrupa’nın 

gıda ve hammadde ihtiyacındaki  artış  ve batılı  tüccarların hammaddelere 

Türk esnafından daha çok para vermesi bu durumu daha da zorlaştırmıştır.

         Avrupa’nın iktisadi anlayışındaki değişmeler, üretim tekniklerinin 

gelişmesi  ve  daha  çok  üretilerek  maliyettin  düşürülmesi,  sermaye 

birikiminin  artması  gibi  olaylar  sanayi  faaliyetlerinin  büyümesini 

sağlamıştır.  “Materyalist  bir  dünya  görüşüne  sahip  Batı  dünyası,  üretimi 

amaç ve insanı da üretimi gerçekleştiren bir araç yerine koymuş, sermaye 

birikimini hızla sağlamaya başlamıştır.”23 Tabi ki Ahi Teşkilatının böyle bir 

dünya görüşünü benimsemesi ve bu görüşe sahip ülkelerle rekabet etmeleri 

mümkün değildir. Bu durum karşısında bazı tedbirler alınmaya çalışılsa da 

yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Bu dış nedenler sonucunda esnafın küçük el 

tezgahları  fabrikalarla yarışamaz hale gelmiş ya da ürettiği  eşyalara alıcı 

bulamamaya başlamışlardır.

         Bütün bu nedenlerin toplamı sonucunda Ahi Teşkilatı hızla çözülmeye 

ve  çökmeye  başlamıştır.  Çözülme  döneminde oluşan  sanat  ve  ticaretteki 

tekelcilik  17  Haziran  1861  tarihinde  çıkarılan  tüzükle  kaldırılmıştır. 

Tanzimat’la birlikte Ahi Teşkilatı dağılmaya yüz tutmuştur. 1913 yıllında 

gedik  ve  loncaların  tamamen  kaldırılması  ve  1925  yıllında  Tekke  ve 

Zaviyelerin kapatılması ile de Ahi Teşkilatı ortadan kalkmıştır. Fakat Ahi 

kurum yapısındaki güçlü örgütlenme ve mensupları üzerinde kurmuş olduğu 

eşsiz  kontrol  mekanizması  uzun  süre  esnaf  ve  halk  arasında  kendini 

göstermiştir.
22 Bakır, a.e., s.147. 
23 Ekinci, a.e., s.138-139. 
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3.1.4. Ahi  Teşkilatının  Günümüz  Türk  İş  Ahlakına 
Katkıları

         Türk-İslam  dünyasında  iş  ahlakına  ilişkin  ilk  örgüt  Fütüvvet 

Teşkilatıdır. Daha sonra Anadolu’nun Türkleşmesi ile kurulan Ahi Teşkilatı, 

kökü Fütüvvet Teşkilatına dayanan hem iş hayatında hem de işten sonraki 

hayatta  ahlakın  önemini  vurgulayan  bir  kurum  olmuştur.  “Anadolu 

Ahiliği’nin kurucusu olan Ahi Evren “Letifü-l Hikme” adlı eserinde meslek 

sahipleri arasında rekabet ve çatışmaları halledecek ilkelerin ve kuralların 

gerekli  olduğunu  vurgulayarak  “iş  ahlakı”nın  temeline  işaret  etmiştir  ve 

“Ahi Şecere nameleri”ni oluşturmuştur.”24 Bu ilkeler Türk tarihindeki ilk iş 

ahlakı örnekleridir.

         Türkiye’de iş ahlakı ilkeleri incelenirken Ahi Teşkilatının gündeme 

gelmesinin  başlıca  nedenleri  yolsuzluğun  ve  hırsızlığın  zirveye  ulaştığı, 

ahlak  ve  kültürel  değerlerin  yok  olmaya  başladığı,  güven  duygusunun 

temelden  sarsıldığı,  işsizliğin  arttığı,  gelir  dağılımının  dengesiz  olduğu, 

yüklü  iç  ve  dış  borçların  bulunduğu  ülkemizde;  temel  felsefesi  dine  ve 

ahlaka  dayanan,  birbirini  seven,  sayan,  yardım  eden,  iş  hayatında  ahlak 

kurallarını  esas alan Ahi Teşkilatından günümüz kurum ve kuruluşlarının 

alacağı çok derslerin olmasıdır. Milletlerin devamlılığı ilkesinden hareketle, 

Türk milletinin de zengin geçmişinden dersler alması, onlarda tespit edilen 

iyi unsurların bugünün şartlarına uyarlanmaya çalışılması yararlı olacaktır.

         Tabi ki tek başına Ahi Teşkilatı günümüz Türkiye’sinde yaşanan 

sorunlara  cevap  verebilecek  durumda  değildir.  Ama  bu  durum  Ahi 

Teşkilatının günümüz Türkiye’sine verecek hiçbir şeyi olmadığı anlamına 

da gelmez. Aksine, etkisi halen Anadolu’daki küçük esnaflarda kendini 

gösteren Ahi Teşkilatının toplumsal açıdan ve iş ahlakı açısından vereceği 

çok büyük dersler vardır.  

24 Arslan, a.e., s.83.
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      Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapılmıyor değildir.  Bu konudaki 

çalışmalara  başlanması  1979  yıllında  çıkartılan  Çırak,  Kalfa  ve  Ustalık 

Kanuna dayanmaktadır. Bu kanuna dayanarak verilen çıraklık eğitiminden 

beklenilen  sonuç  alınamamıştır.  Sistemin  işler  hale  getirilmesi  için  Milli 

Eğitim Bakanlığı; esnaf, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bir seri 

çalışma  başlatmıştır.  İncelemeler  yapmak  için  Almanya’ya  gidilmiştir. 

Almanya’daki çıraklık eğitimi incelenirken bazı Alman uzmanlar bu sistemi 

aslındaki  bizdeki  “Ahi  “Teşkilatın”dan  aldıklarını  söylemişlerdir.25 Bu 

yaşanan  olay  Çıraklık  ve  Meslek  Eğitim  Kanunun  çıkartılması,  Ahi 

Teşkilatlanması  üzerine  çalışmaların  yapılması,  dernek  ve  vakıfların 

kurulması ile sonuçlanmıştır.

         1988 yıllında Turizm ve Kültür Bakanlığınca, Ahilik Kültür Haftası 

kutlamaları  yapılmaya  başlanmış  ve  Ahilik  Kültür  Haftası  Yönetmeliği 

oluşturulmuştur. Bu yönetmeliğin amaç maddesi şöyledir: “Türk Milletinin 

ahlaki,  iktisadi  ve  sosyal  nizamını  sağlayan  tarihi  unsurlardan  biri  olan 

Ahilik  kültürünün  toplumumuzun  yapısına  olan  etkilerinin  incelenmesi, 

açıklanması, tanıtılması, canlılığını koruyarak devamlılığının sağlanması ve 

yaşatılması  için  yapılacak  Ahilik  Kültür  Haftası  kutlama  faaliyetlerini 

belirlemektedir.”

         Ancak bu amacın uygulanmadığı ve Ahi Teşkilatının sadece kültürel 

yönleri  üzerinde  durulduğu  görülmektedir.  Burada  önemli  olan  Ahi 

Teşkilatının  günümüzde  eksikliğini  hissettiğimiz  toplumsal,  ekonomik, 

kültürel ve ahlaksal özeliklerinden çıkarılacak sonuçlar ve benzer yapıdaki 

problemlerde bu sonuçlardan yaralanarak çözümler üretilmesidir.

3.1.5. Cumhuriyet  Döneminden  Günümüze  Türk  İş 
Ahlakı 

25 Ekinci, a.e., s.145. 
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                  Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllardan itibaren savaşlarla ve 

çeşitli  ekonomik  sorunlarla  uğraşmak  zorunda  kalmıştır.  Cumhuriyetin 

kurulduğu  ilk  yıllardan  itibaren  ülkedeki  bir  çok  sorunun  çözümüyle 

uğraşılmıştır.  Bu  dönemde  iş  hayatı  da  hazırlanan  ekonomik  kalkınma 

planlarına göre geliştirilmeye çalışılmıştır. 

         Cumhuriyettin kurulmasından 1980’li yıllara kadar olan dönemde 

küçük  ve  orta  ölçekli  işletmeler  Türk  ekonomik  yapısının  büyük  bir 

bölümünü oluşturmaktaydı. Bu işletmeler Osmanlı İmparatorluğundaki Ahi 

Teşkilatının bir uzantısı şeklindeydi. Daha sonra bu küçük ve orta ölçekli 

işletmelere  hızla  sanayileşen,  ileri  teknolojiyi  kullanabilen  büyük  ölçekli 

işletmeler eklenmeye başladı.

         Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulunduğu karşılıklı ilişki 

kurma, sevgi ve dostluk bağları ile yardımlaşmanın olduğu cemaat tipinin 

yanında;  hızla  sanayileşen,  gelişen  ve  değişen  teknolojilere  ayak 

uydurabilen,  küreselleşen  dünyada  kendine  yer  bulan  cemiyet  tipinin 

dengede  olduğu  bir  ülke  haline  gelmiştir.  Türk  toplum yapısı  daha  çok 

cemaat  tipine  örnek  gösterilse  de,  ülkede  cemaat-  cemiyet  dengesi 

korunmakta ve bu da iş hayatına yansımaktadır.

         Çalışma hayatı ve iş ahlakı ülkemizde her zaman önemli olmuştur. 

Atatürk’te  Cumhuriyet  reformlarıyla  birlikte  bu  konuda  bir  dönüşüm 

yaratmak  istemiştir.  Ahlak  konusuna  fazlaca  önem  vermiş,  bunu  da  şu 

sözleri ile belirtmiştir: “Milli ahlakımız medeni esaslara ve hür fikirlere göre 

temniye  ve  takviye  olunmalıdır.  Bu  çok  mühimdir.  Bilhassa  dikkatinizi 

çekeriz,  korkutma  esasına  dayanan  ahlak  bir  fazilet  olmadıktan  başka 

itimada  da  şayan  değildir.”  “Atatürk  çeşitli  konuşmalarında  çalışkanlık 

üzerinde  de  durmuş  bu  konuda  eksiklerin  giderilmesi  için  çalışmalar 

yapmıştır. Temel eğitim okullarında “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diye 

ant içilmesi buna örnektir.”26

26 Arslan, a.e., s.48.
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         Rekabettin arttığı, küreselleşmenin olduğu, teknolojinin her geçen gün 

hızla değişerek ve gelişerek çoğaldığı dünyamızda Türkiye bu gelişmelere 

ayak uydurmaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülke vasfına girmeden, ekonomide 

ve  kültürde  gelişmiş  ülkeleri  taklit  ederek  ahlaki,  ekonomik  ve  kültürel 

yozlaşmaya  gitmekteyiz.  Bu  durum  iş  hayatımıza  da  yansımaktadır.  İş 

ahlakı  giderek  zayıflamakta,  iş  yerlerinde  çekemezlik,  dolandırıcılık, 

başkalarının  haklarını  çiğneme,  iftira  gibi  davranışlar  git  gide 

artmaktadır.Bu durum sadece bizim ülkemize has bir durum değildir. Bütün 

dünyada  yöneticiler  ve  çalışanlar  iş  ahlakına  aykırı  davranışlar 

göstermektedir.  Bu  durumun  giderilmesi  için  Avrupa’da  ve   A.B.D.’de 

çeşitli çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır.

         Türkiye’de ise bu çalışmalar Avrupa ve A.B.D.’dekiler den çok daha 

sonra  başlamıştır.  İş  ahlakı  konusunun çalışma literatürüne  girişi  1990’lı 

yılları  bulmuştur.  Ülkemizde iş  ahlakı  konusundaki ilk çalışmalara örnek 

olarak 1992 yıllında TÜSİAD’ın yayınladığı “İş Ahlakı” ile, TÜGİAD’ın 

yayınladığı “İş Ahlakı ve Türkiye’de İş Ahlakına Yönelik Tutumlar” adlı 

raporlar verilebilir. İş ahlakının ders olarak üniversitelerimizde okutulmaya 

başlaması da gene bu yılları bulmuştur. 1992 yıllında Bilkent Üniversitesi 

İşletme  Fakültesi  Yüksek  Lisans  programlarında  İş  Ahlakı  dersleri 

okutulmaya  başlanmıştır.  Ayrıca  Türkiye’de  iş  ahlakı  konusunun 

öğrenilmesi,  uygulanması  ve  desteklenmesi  amacıyla  2002  yıllında  Türk 

Etik  Değerler  Merkezi  (TEDMER),  Hacettepe  Üniversitesi  İşletmecilik 

Meslek Etiği Merkezi (HÜEM) ve gene HÜEM’in Türkiye koordinatörlüğü 

yaptığı Avrupa İş Ahlakı Ağı ( European Business Ethics Network, EBEN)’ 

nın EBEN-TR kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedirler.

         Bütün  bu  çalışmaların,  açılan  merkezlerin  amacı  Türkiye’deki 

kurumlarda  ve  kurumlar  arası  ilişkilerde  iş  ahlakı  ve  etik  anlayışının 

bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

   

3.2. Türkiye’nin İş Ahlakı Ve Etik Değerlere Bakışı 
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         Türkiye’de  iş  ahlakı  kavramı  özellikle  1980’li  yıllardan  sonra 

kullanılmaya  başlayan  bir  kavram  olmuştur.  Türk  ekonomisinin  dışa 

açılmasıyla  birlikte,  ekonomide,  ticarette  ve  sanayide  başarının  kar  ile 

özdeşleştirilmesi  ve  o  tarihten  sonra  gerek  ekonomide,  gerek  sosyal 

yaşamda gerekse politikada yaşanan bazı olumsuz deneyimler iş prensipleri, 

iş ahlakı kavramını gündemin baş sırasına yükseltmiştir.27 Türkiye’de oluşan 

bu  mevcut  olumsuz  durumu  TÜSİAD  Haysiyet  Divanı  Başkanı  Şahap 

Kocatopcu  şöyle  ifade  etmektedir:  “…1980  yıllından  sonra  iş  dünyası 

giderek  kirlendi…Bu  gün  vatanı  düşünen  insanlar  azaldı,  gelir  dağılımı 

bozuldu. Temiz toplum özlemi gittikçe artıyor…”28

         Türk iş dünyası son yıllarda sıkça rastlanan rüşvet, dolandırıcılık, 

vergi kaçırmak, tüketiciyi aldatma, çevre kirliliği gibi olaylardan duyduğu 

rahatsızlığı iş ahlakı ve etik kurallarına daha çok önem vererek gidermeye 

çalışmaktadır.  Türkiye’de  son  yıllarda  yapılan  akademik  çalışmaların, 

panellerin,  konferansların,  T.V.  programlarının,  köşe  yazılarının  artması; 

TÜSİAD’ın “İş Ahlakı Metni” hazırlaması; etik değerlere sahip çıkmak ve 

bu  konuda  araştırmalar  yapmak  üzere  Türk  Etik  Değerler  Merkezi 

(TEDMER)’in  kuruması  ve  büyük  işletmelerin  kendi  ahlak  yasalarını 

oluşturmaya  başlaması  ülkemizde  iş  ahlakı  ve  etik  değerler  konusunun 

önemli olduğunun fark edildiğini göstermektedir. Fakat bu konuda yapılan 

çalışmalar halen yeterli değildir.

         Dünyadaki   sosyal  sorumluluk hareketlerini  inceleyen Hopkins, 

işletmelerdeki  sosyal  sorumluluk,  iş  ahlakı  ve  etik  uygulamaların,  çeşitli 

nedenlerle ülkelerden ülkelere farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Türkiye 

ile ilgili değerlemesinde, ülkemizde sosyal sorumluluk taşıyan kuruluşları 

bulmayı beklemenin zor olduğunu, bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin 

bir  ölçüde  de  olsa  işletmeleri  sorumlu  davranmaya  zorladığı  ve 

işletmelerinde buna göreceli olarak karşılık verdiklerini belirtmektedir.29

27 Aydın, a.e., s.20.
28 A.İlhan, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Aralık 2000.
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         Sonuç olarak,  Hopkins’in  sözlerinden de hareketle,  Türkiye’nin 

yapması  gereken  en  önemli  reformlardan  biri  ahlaki  yapılanmamın 

yenilenmesidir.  Bunu  yaparken  de  ahlaki  ilke  ve  standartların  tüm 

kurumlarda, tüm mesleklerde ve tüm toplumda kurumsallaştırılması gerekir. 

3.3. Türkiye’de İş Ahlakı İle İlgili Yapılmış 

Araştırmalardan Örnekler

       3.3.1. TÜGİAD Araştırması (1992)

          TÜGİAD  (Türk  Genç  İş  Adamları  Derneği)  tarafından 

gerçekleştirilmiş; “İş Ahlakı ve Türkiye’de İş Ahlakına Yönelik Tutumlar” 

başlıklı  araştırmada  Türkiye’nin  en  büyük  500  işletmesinde  çalışan  156 

yöneticinin  iş  ahlakı  ve  etik  değerler  ile  ilgili  önemli  bilgileri  yer 

almaktadır.30 Bu araştırma sonucu çıkan bilgiler kısaca şöyledir:

• Araştırmaya  katılan  yöneticilerin  %46,15’i  iş  ahlakı  ve  etik 

değerlerin  Türkiye’deki  iş  çevresi  açısından  önemli  olduğunu 

savunmaktadırlar.

• Yöneticilerce  uygun  olmayan  davranışlar  arasında  ilk  sıralarda 

“Gizli bilgileri sızdırmak”, “hastalık vs. mazeretler dışında sık sık 

izin  alınması”,  “işletme  raporlarında  tahribat  yapılması”  gibi 

konular gelmektedir. (Bkz.: Şekil-1)

• Türkiye’de iş ahlakının yerleşmesi ve kurumsallaşması için ilk önce 

yöneticilere,  ikinci  olarak  da  devlete  görev  düştüğünün 

söylenmesidir. (Bkz.: Tablo-4) 

         Tabi ki TÜGİAD araştırmasının sonuçlarını tüm iş dünyasına yönelik 

olarak değerlendirmek doğru değildir. Bununla birlikte söz konusu çalışma 

30 Coşkun Can Aktan,Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru, Arı 
    Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Aralık 1999, s.49.
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iş ahlakı konusunda ülkemiz açısından bazı değerlendirmeler yapılmasına 

olanak sağlamaktadır.  

Şekil-1:
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Türk İş Adamlarına  ve Yöneticilerine Göre Türkiye’de İş Ahlakına Uygun

                                         Olmayan Davranışlar

Faktörler

20 30 40 50 60 70 80 90

Gizli Bilgileri Sızdırmak

İzinde suistimal

Raporda Tahrifat

Vergi Kaçırmak

Suçu Başkasına Yüklemek

Satınalmada Haksızlık

Süreyi Gereksizce Uzatmak

Yazılı Kuralları Çiğnemek

Kişisel Amaçlı kullanım

Ortalama

Tüketici Korunması İhlali

Haksız Ücretlendirme

Aldatıcı Yanıltıcı Reklam Yapmak

Haksız Rekabet Ortamı Yaratmak

İş Saatlerini İhlal

Haksız Fiyatlandırma

Kişisel İşler Yapmak

Görev ve Yetkilerin Çatışması

Gereksiz Maddi Harcama

Hediye Alıp Vermek

Hatayı Gizlemek
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Kaynak: Coşkun Can Aktan,Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka 
Doğru, Arı     Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Aralık 1999, s.48.

Tablo-4:
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Türk  İşadamları  ve  Yöneticilerine  Göre  Türkiye’de  İş  Ahlakının 

Yerleşmesinde Başlınca Etkenlerin Önem Derecesi

İş ahlakı 
olgusunun 
yerleşmesinde 
etkenler Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci

Cevap
Yok Toplam

Yönetici 
tutumu

Devlet

Hukuki 
düzenlemeler

Kamuoyu

Dernek, 
sendika vs

34.62

17.95

14.74

16.67

8.33

16.67

26.92

27.52

12.18

8.97

18.59

20.51

18.59

17.95

16.68

15.38

12.18

19.87

25.64

19.23

7.05

14.75

11.55

19.87

39.10

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
 

Kaynak: Coşkun  Can  Aktan,  Ahlaki  Yeniden  Yapılanma  ve  Toplam 

Ahlaka Doğru, Arı     Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Aralık 1999, 

s.48.

         TÜGİAD’ın çalışması ile aynı yıl TÜSİAD (Türkiye Sanayiciler ve İş 

Adamları  Derneği)’da  E.P.  Mc.  Hugh’un “Ethics  in  Business  Now” adlı 

kitabını Türkçe’ye çevirerek yayınlamıştır. Ayrıca TÜSİAD 1996 yıllında 

tüzüğüne “İş Ahlakı İlkeleri”ni eklemiştir ve 2001 yıllında bu ilkeleri günün 

değişen  koşullarına  göre  yenilemiştir.  TÜSİAD,  tüzüğüne  eklediği  bu  iş 

ahlakı  ilkelerine  üyelerinin  uymasını  isteyerek  Türkiye’de  bu  eğilimi 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

      3.3.2.Orhan Türkdoğan Araştırması (1996-1997)

         Türkiye’de iş ahlakı ile ilgi yapılmış önemli araştırmalardan biri de 

Orhan Türkdoğan tarafından 1996-1997 yılları arasında yapılmış olan “İşçi 

Kültürünün  Yükselişi  (İş  Ahlakı)”  başlıklı  araştırmadır.  Bu  araştırma 

Gebze/Kocaeli’nin  küçük  ve  orta  boy  tesislerinde  çalışan  işçiler  ile, 

Denizli’nin Sümerbank (BASF), Altaş ve Gazzal kuruluşunda çalışan işçiler 
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üzerinde  yürütülmüştür.  Araştırmaya  katılan  işçilerin  büyük  çoğunluğu 

(%68) köy kökenlidir.31Araştırmanın sonuçları kısaca şöyledir:

• Çalışanların yöneticilerden en önemli beklentileri disiplinli ve adil 

davranışlardır.

• Araştırmaya katılanlar, firma veya işyeri seçiminde ilk olarak maddi 

olanaklara,  ikinci  olarak  firmanın  güvenilir  bir  firma  olmasına, 

üçüncü olarak ise adil davranan bir firma olmasına dikkat ettiklerini 

söylemişlerdir.

• “Bir  tercih  hakkınız  olsaydı,  hangi  tesiste  çalışmak  isterdiniz?” 

sorusuna cevap olarak, araştırmaya katılanların çoğu büyük firmalar 

olan Sabancı, Koç, İhlas gibi firmaların isimlerini vermişlerdir.

•  İşverenlerin  çalışanlara  karşı  görevi  konusunda,  araştırmaya 

katılanların  çoğu  yöneticilerin,  ahlaki  sorumluluk  taşıması 

gerektiğini söylemişlerdir.

• İyi  bir  yöneticiden beklenilen davranışların  başında da “dürüst  ve 

ahlaklı olunması” sayılmıştır. 

    3.3.3. M. G. Serap Ekin ve Hande Tezölmez Araştırması

             (2000)                     

         Türkiye’deki  yöneticilerin  iş  ahlakı  ve  etik  değerlere  bakışını 

inceleyen bir diğer araştırmada 2000 yıllında M.G. Serap Ekin ve S. Hande 

Tezölmez tarafından yapılan “Türk İş Dünyasındaki Yöneticilerin İş Ahlakı 

Konusundaki  Düşünce  ve  Kararları”  başlıklı  araştırmadır.  32160  yönetici 

tarafından cevaplana anketten alınan bilgilerin sonuçları kısaca şöyledir:

• Yöneticilerin cinsiyetleri iş ahlakına ilişkin görüşlerini 

etkilemektedir ve kadın yöneticilerin iş ahlakı değerleri erkek 

yöneticilere göre daha yüksektir.

31  Kurtuluş, a.e., s.29.
32 Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
    Sendikası Yayınları, Yayın No:38, 2000, s.941. 
                                                           Düzeltme
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• Yöneticilerin yaşı iş ahlakı kararlarını etkilemektedir.

• Türk yöneticilerin iş ahlakı değerleri şirketteki görevi, çalıştığı 

bölüm, çalıştığı yıl sayısı gibi yöneticilik özelliklerine bağlı olarak 

farklılık göstermektedir.

• Türk yöneticilerin iş ahlakına aykırı buldukları üç davranış çevre 

korunmasına ilişkin kurallara uymamak, şirket hakkındaki kamunun 

bilmediği gizli bilgileri edinerek şirket hisselerini alıp satarak kar 

elde etmek ve özel ilgi görmek amacıyla rüşvet alıp vermektir.

       3.3.4. TEDMER Araştırması (2002)

         Türkiye’de iş  ahlakı ve etik değerler  konusunda yapılan önemli 

çalışmalardan biri  de 1-14 Haziran 2002 tarihleri  arasında, 12 ilde, 1033 

çalışanın sorgulanmasıyla TEDMER tarafından yapılan “Türk İş Gücünün 

İş Etiğine Yaklaşımı ve Genelde Etik Değerlerde ve İş Ahlakında Yaşanan 

Yozlaşmanın  Tespiti”  adlı  araştırmadır.  Bu  araştırmada  çalışanların 

verdikleri  cevaplara  göre  iş  yerlerinin  sadece  %24,8’i  iş  etiğine  önem 

göstermektedir.

Şekil-2

Kaynak: Milliyet Bussiness, 11 Kasım 2003.

         

77

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Kesinlikle
iş ahlakı
y oktur

Pek iş
ahlakı
y oktur

Biraz iş
ahlakına
sahiptir 

Oldukça
iş

ahlakına
sahiptir

Kesinlikle
iş

ahlakına
sahiptir

cev ap
y ok

İş Yerinde İş Ahlakına Özen Gösteriliyor Mu?

Seriler 1



         Yapılan çalışma sonucunda iş etiğine sahip bir iş yerinde iş verenin ve 

yöneticilerin  davranışlarının  çalışanları  büyük  ölçüde  etkilediği  sonucu 

çıkarılmıştır. Bunun yanında işverenlerden çalışanlarına değer vermelerini; 

çalışanlarına,  müşterilerine  ve  tedarikçilerine  verdikleri  sözleri  yerine 

getirmelerini;  yasalara,  çevreye,  güvenlik  kurallarına  uymalarını 

istemişlerdir. 

         “Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de iş etiği konusu önem kazanacak 

mı?” sorusuna %50.8’lik gibi yüksek bir oranda “önem kazanacak” cevabı 

alınmıştır.                                          

Şekil-3:

Önümüzdeki Yıllarda Türkiye’de İş Etiği Konusu Önem Kazanacak Mı?

               

Kaynak: Milliyet Business, 11 Kasım 2003.

          Bu araştırmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de sorgulanan 1033 

çalışanın %64’ünün iş etiği ve iş ahlakı kavramlarının neyi ifade ettiğini 

bildiklerini söylemeleridir.  
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                                           SONUÇ

         İşletmeler sosyal oluşumlardır ve temel amaçları toplumun refahını 

sağlamaya yönelik hizmettir.  Küreselleşen dünyada değişmesi gereken en 

önemli düşüncelerden biri, “işletmelerin amacının kar olduğu” düşüncesidir. 

İşletmelerin  yaşayabilmesi  ve  gelişebilmesi  için  kar  zorunludur.  Fakat 

“insan”  olmadan  işletmelerin  değil  kar  sağlaması,  var  olabilmeleri  bile 

mümkün  değildir.  Kar  sadece  istenen  gayeye  ulaşmak  için  bir  araçtır. 

Günümüzde  işletmeler,  “varlıklarını  sürdürebilmek  için   karın  asıl  amaç 

olduğu” anlayışının ötesine geçmekte, “topluma hizmet”in asıl amaç olarak 

belirlendiği  bir  anlayışı  benimsemektedirler.  Bu  noktada  “iş  ahlakı” 

varlığını göstermektedir.   

     
         “İş Ahlakı” 1960’lı yıllarından itibaren önce A.B.D. ve Avrupa’da, 

daha sonra sırasıyla  dünyanın değişik  yerlerinde,  her geçen gün daha da 

artan  ölçüde  önem kazanarak  hayatımıza  girmiştir.  Bu  durum işletmeler 

tarafından benimsenmiş olan, ama gerçekte çok yanlış bir düşünceyi anlatan 

“işletmelerin tek amacının kar olduğu” anlayışının da değişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Sağlam kurumsal kültüre, ahlak yapısına ve geçmişe sahip 

işletmeler  “karın  tek  amaç  olduğu”  düşüncesinin  çok  önüne  geçerek, 

“topluma hizmet”tin asıl amaç olması gerektiğini anlamışlardır.

         Dürüstlük,  güven,  saygı,  yardımlaşma,  adalet  gibi  temel  değere 

dayanan ve iş ilişkilerinde kişilere yol gösteren temel ilkeleri ve arzu edilen 

tutum ve davranışları ifade eden iş ahlakı, uygulamalı bir ahlak bilgisidir. İş 

hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları  inceler.  Bu sorunlar çalışanlar 

arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletmeyle alışverişte 

bulunanlar yada işletmeyle çevresel faktörler arasında olabilir.  Sorunların 

çıktığı durumlarda, işletmenin başında olan kişiler işletmeye ahlaki değeri 

ve  tutumları  kazandırmada  kritik  bir  rol  oynamakta  ve  özel  sorumluluk 

taşımaktadırlar.
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         İşletmelerin  uzun dönemde varlıklarını  sürdürebilmeleri,  içinde 

bulundukları  toplumların  tutum  ve  davranışları  ile  yakından  ilişkilidir. 

Toplumsal  tutum  ve  davranışlar,  işletmelerin  başarı  ve  başarısızlığını 

belirleye  bilmektedir.  Ayrıca  sosyal  ve  toplumsal  istekler  işletmelerin 

amaçlarını ve faaliyetlerini değiştirebilmektedirler.

         Dünyada olduğu gibi ülkemizde de “iş ahlakı” kavramının öneminin 

her  geçen  gün  artması,  çalışmamızın  ana  temasını  “iş  ahlakı”  olarak 

belirlememize etken olmuştur. Yaptığımız çalışmada iş ahlakı kavramının 

ne  olduğu,  nasıl  ortaya  çıktığı,  algılanması,  uygulanması  ve 

kurumsallaşmasının  sağlanmasının;  dünyadaki  ve  Türkiye’deki  devletler, 

işletmeler,  yöneticiler,  işgörenler  ve  toplumlar  açısından  önemi 

incelenmiştir.  Sonuçta  iş  ahlakının,  ticari  hayatın  belirleyici  bir  unsuru 

olarak tüm dünyada yer aldığı anlaşılmıştır.   

         Bugün artık yüksek ahlak standartlarına sahip işletmelerin ayakta 

kalabileceği  bir  dönem  yaşanmaktadır.  Sınırların  kalktığı,  tek  bir  Pazar 

haline  gelen  dünyamızda  iş  ahlakının  önemi  her  geçen  artmakta  ve  her 

geçen  gün çok daha  geniş  çevrelerce  benimsenmektedir.  İnsan  haklarına 

verilen  önemin  artması,  küreselleşme  sonucu  uluslar  arası  işletmecilik 

anlayışının  doğması,  çevre  kirliliğinin tehlikeli  boyutlara  ulaşması,  doğal 

kaynakların tükenmeye yüz tutması gibi bir çok konu iş ahlakını gündemin 

başından indirtmemektedir.

         Rekabettin arttığı ve sınırlerin kalktığı dünyamızda, gelişmiş ülkelerle 

yarışan  Türkiye,  ekonomik  ve  kültürel  bir  çok  sorun  yaşamaktadır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, değişen piyasa ekonomisine uyum 

sağlamaya  çalışırken,  taklitçilikle  ve  ahlaki  yozlaşmalarla  karşı  karşıya 

kalmaktadır. Şu an bir değişim içerisinde olan ülkemizde ekonomik, sosyal 

ve siyasal  açıdan yeni bir  döneme başlamak üzeredir.  Bu değişim içinde 

işletmelerde yerlerini almışlardır.  

80



         Türkiye’de başta, sağlam kurumsal kültüre ve geçmişi tarihe dayanan 

işletmeler olmak üzere bir çok işletmenin “iş ahlakı” konusuna verdikleri 

önem hızla artmaktadır. Bunun yanında iktisadi faaliyetlerdeki zorluklar ve 

rekabet  gibi  konular  devletin,  işletmelerin,  işgörenlerin  karşısına  bir  çok 

zorluk  çıkarmaktadır.Çalışmamız  sırasında  Türkiye’nin  “iş  ahlakı” 

konusunda çok önemli bir tarihe sahip olduğunu gördük.Geçmişimizden en 

iyi  şekilde  yararlanmak  ülkemizin  gelişimi  açısından  gereklidir. 

Tarihimizde  yüzyıllar  boyunca  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  hayata  yön 

vermiş Ahi Teşkilatlanmasından da yararlanarak, iş ahlakı konusunda yeni 

atılımlarda  bulunmak,  Türkiye’nin  gelişen  dünyaya  uyum sağlaması  için 

önemlidir.

         Artık dünyada yüksek ahlak standartlarına sahip, çevreye karşı duyarlı, 

bilgili, gelişime ve değişime açık işletmeler ve yöneticiler gelecek yüzyılla 

damgasını  vuracak  işletmeler  ve  yöneticiler  olacaklardır.  Bu  işletme  ve 

yöneticilerin içinde Türk işletmelerini ve yöneticilerini görmek Türkiye’nin 

gelişimi açısından çok önemli bir adım olacaktır. 
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