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Giriş 
İslam çalışmayı emretmemiştir; zira insanın yaşaması için gerekli ihtiyaçlar emir ve 

yasak kapsamına girmez. Ancak bu temel ihtiyaçların karşılanmasında özellikle toplumda 
yaşayan insanlar için oluşan haklar çerçevesinde temel kurallar oluşturulmuştur. Din ve şeriat 
insan iradesinin sınırlarını belirlemiştir. Bu sebeple çalışma emredilmez; ama nasıl çalışılması 
gerektiği konusunda prensipleri belirler, helal ve haram, hak ve hukuk sınırlarını çizer. Bunun 
dışında “İş ahlakının temel prensiplerini” oluşturur. 

İş hayatının gelişmesi ve özellikle sanayileşmenin başlamasından sonra “İş ahlakı” 
konusunda iş sahipleri ve işçiler, üretimin artması, kalitenin oluşması ve markalaşma 
konusunda da gerekli prensipleri oluşturmuş ve bu konuda ihtisas sahibi mühendisler de pek 
çok kurallar belirlemişlerdir.  

İş ahlakı konusunda Sanayi İnkılabı sonrası Batı toplumunda uyulması veya kaçınılması 
gereken olumlu ve olumsuz birtakım değerler, ilkeler ve davranışlar bulunmaktadır. Yalan, 
menfaat çatışması, rüşvet, ayrımcılık, imtiyaz, cinsel taciz, dolandırıcılık, yetkiyi kötüye 
kullanma, bilgi ticareti gibi olumsuz davranışlar yanında dürüstlük, şeffaflık, sürdürülebilirlik, 
farklılıklara saygı gibi olumlu davranışlar üzerinde durulmuştur. 

Ahlak zaman ve mekân aralığındaki toplumsal etkileşimin ürünü değildir. Ahlak “Bir 
toplum içinde kişilerin uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları” olarak 
tarif edilmektedir. Ahlak genel olarak “gelenek, görenek, alışkanlık, huy, mizaç” anlamına 
gelir. Ahlak insan davranışlarını konu aldığı için insanlık tarihi ile eş zamanlı olarak vardır. 
İnsanın kendisi ve çevre ile ilişkilerinin tamamını konu edinir. Tevrat’taki On Emir ve 
İncil’deki öğütler insanlığın ahlakî prensiplerini oluşturmuştur. Kur’ân-ı Kerim ile ve 
Peygamberimizin (asm) ahlakı ile zirveye ulaşmıştır. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Ben 
güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Muvatta, Hüsnü'l Hulk, 8; Müsned-i Ahmed, 
2:381.) buyurmuştur.  

Kur’ân-ı Kerim Nahl Suresinde ahlakın dört temel prensibi çok sade ve açık bir şekilde 
ifade etmiştir. “Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabayı görüp gözetmeyi emreder, hayasızlığı, 
günahlara girerek haddi aşmayı ve zulmü yasaklar” (Nahl, 16:90.) buyurarak üç olumlu, üç de 



olumsuz davranışı ortaya koymuştur. Bu temel prensipler çerçevesinde akıl ve iradeyi 
kullanarak maslahata göre yeni kurallarla geliştirmeyi insanlara bırakmıştır. İslam ahlakçıları 
da yeni ahlakî değerleri ortaya koymuşlardır. Bunlar hür irade, dürüstlük, sorumluluk, 
muvazene ve her nevi ihsan ve iyiliği de ilave etmişlerdir.  

İş ahlakının temelini “Ne yaparsam doğru olur?” sorusu ve “Nasıl yaşamalıyım?” 
sorusuna verilecek cevapları oluşturur. Felsefî yaklaşımlar genellikle ortaya çıkan yeni 
durumlara göre fikir ürettiği için hiçbiri tek başına yeterli olmamaktadır. Genellikle 
faydacılık, haklar ve adalet çerçevesinde şekillenmiştir. İşletmelerde karlar maliyeti aşarsa 
buna faydacılıktır. İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve maliyetlerde ve karlarda adil 
bölüşümün olup olmaması şeklindedir.  

 
Ahlak ve Etik Farkı 
Ahlak “İyi ve kötü nedir?” sorusuna cevap verir. Ferdî ve toplum hayatında doğrudan 

hayatın düzenlenmesine ait kuralları belirler. Etik ise ahlak felsefesi ve ilm-i ahlakı ifade 
etmektedir. Etik teorik ahlakî davranışları ifade ederken, ahlak pratik ahlakı esas alır ve 
davranışları belirler.  

 

 
 
Ahlak felsefesi ahlakî kavramları analiz eder, iyinin ve doğrunun anlamlarını 

açıklayarak eylemlerin iyi veya kötü olmasının ölçüleri üzerinde yoğunlaşır. Etik çerçeve 
belirlemeye çalışırken, ahlak doğrudan insan davranışlarını değerlendirmedeki normları esas 
alır ve buna odaklanır. 

İş Ahlakının Önemi 
Evrensel, toplumsal ve kültürel değerler bağlamında iş dünyasındaki bireyler arası ve 

gruplar arasındaki ve iş örgütü içindeki ilişkileri değerlendirme normaları ve ilkeleri ile bunlar 
kapsamındaki değerleri içerir. İş hayatının gelişmesi iş ahlakını ilgilendiren hususların da 
gelişmesini ve çoğalmasını netice veriyor.  

İş ahlakının işletme dışı ve işletme içi faktörleri vardır.  
İşletme dışı, hayat tarzının tüketime yönelik olması, kitle iletişim araçlarının gelişimi ile 

ortak kültürün oluşması, adalet mekanizmasının yavaş işlemesi, toplumda genel ahlakın 
zedelenmesi, ekonomik yapının kredi ve israf harcamaları ile ahlaksızlığı teşvik etmesi gibi 
unsurlardır.  

İşletme için faktörler ise, kâr amacının sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi, 
çalışanların kişisel ahlaki değer yargılarının farklılığı, işletme sahiplerinin hırsları ve buna 



bağlı ahlâki değerlerin farklılaşması, işletme için çıkar çatışmaları, denetim ve yaptırım 
mekanizmasının zayıflığı gibi sebepleri içermektedir. 

Bütün bunlar “İş Ahlakı”nın gereğini ve önemini ortaya koymaktadır. İki açıdan çok 
daha önemlidir. Birincisi, işletme yöneticilerinin sosyal sorumluluk bilincinden yoksun 
olmaları ve toplumun geneline ve geleceğe ait kaynakların etkin kullanımı ve israfın önüne 
geçilmesi. İkincisi, işletme yöneticileri ve çalışanlarının birbirlerine, müşterilere, satıcılara ve 
rakiplerine karşı genel ahlak kuralları olan dürüstlük, doğruluk, adalet gibi değerlerin 
korunması açısından önemlidir. 

Kapitalizmin gelişmesi ve önemli miktarda sermaye artışının gerçekleşmesi din 
adamlarının vaazlarına rağmen iş ahlakı açısından olumsuz tutum ve davranışların artışını 
engelleyememiştir. İslam dünyasına özellikle “Ahilik” ve “Lonca Teşkilatı” gibi 
organizasyonlar Orta Çağ Avrupa’sına karşı iş ahlakı açısından önemli ilkeler vazetmiştir. 
Ancak bu Sanayi İnkılabından sonra yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Kapitalist ülkelerde de 
çalışanların haklarını koruma açısından sendikacılık faaliyetleri ve çalışma koşulları, 
çalışanların hakları ve işçi-işveren ilişkileri ve sözleşme hakları gibi ilkeleri oluşturmalarına 
rağmen gereken başarı elde edilememiş ve arayışlar sürmeye devam etmiştir. 

 
İş Ahlakının Ögeleri 

 
İş ahlakının içinde çalışma ahlakı, meslek 

ahlakı ve işletmecilik ahlakı olmak üzere üç 
temel kavram vardır. Bunların iyi anlaşılması 
gerekir.  

Çalışma ahlakı: toplumda yaşayan 
bireylerin çalışmaya ve işe karşı sahip oldukları 
tutum ve davranışlara çalışma ahlakı denir.  

Meslek ahlakı: Bir mesleğin mensuplarının 
uyması gereken ahlakî ilkeleri ifade etmektedir.  

İşletmecilik ahlakı: Kurumun sahip olduğu 
ahlâkî ilkelerin tümünü kapsamaktadır.  
 

İş Ahlakını Etkileyen Unsurlar 
İş ahlakını etkileyen pek çok unsurlar vardır. Bunlardan bazıları ve önemli olanları 

“Egoizm” “Faydacılık” problemleridir. Bunları tek tek ele alalım: 
1. Egoizm:  
Egoistler kendileri için iyi olanı gerçekleştirmeyi amaç edinen tiplerdir. Psikolojik ve 

ahlâkî yönleri vardır. Herkesin kendisini düşünmesi ve devletler arası politikalarda ise “her 
devlet kendi çıkarını düşünür” şeklinde ortaya çıkar. Varlıklarda ise “herkes hayatta kalma 
mücadelesi verir” ve “hayat bir mücadeleden ibarettir” ilkesini benimser. 

Ahlakî bakımdan ise, normatif, kurallara bağlı bir egoizmdir. Bunlara göre dürüstlük, 
doğruluk, sözünde durmak ve sadakat gibi ahlâki prensipler kendisine fayda verdiği için iyidir 
ve güzeldir.  

Egoizm çıkar çatışmalarını çözmek yerine artırır. Herkesin kendi çıkarını düşünmesi 
başkasının zarar görmesini netice verir ve bu da çatışmayı doğurur. Egoizmde fedakârlık 
yoktur. Fedakârlık ise çıkarlarından fedakârlık, menfaatini terk etmek demektir. Ahlakî olan 
budur. Egoistler başkalarına egoist olmasını tavsiye edememesi ise de kendi içinde çelişkiyi 
doğurur. Bu sebeple ahlâki değildir.  

2. Faydacılık:  
Faydacılık teorisyeni Jeremy Bentham (1748-1832) “Tabiatta acı ve haz vardır. Her şey 

bu ikisinin yönetimi altındadır” der. Kendi başına iyi olan haz ve mutluluk, kötü olan da acı, 



ıstırap ve mutsuzluktur. Ahlaki bakımdan “Maksimum fayda ilkesi” “Mevcut alternatifler 
içinde en fazla insana en çok fayda sağlayacak şekilde davranmaktır.” 

Klasik faydacılığa “eylem faydacılığı” denir. Buna göre faydanın değerlendirilmesinde 
tek tek eylemleri ele alır. Bentham “Her eylemi çıkarları söz konusu olan tarafların 
mutluluğunu artırma veya azaltma eğilimine göre tasvip eder veya etmez.”  

Eylem faydacılığı mutluluğun hayatın amacı olmadığı ve olamayacağı açısından 
eleştirilmiştir. Uyuşturucu bağımlıları haz için buna başlarlar; ama sonuçları çok fena olduğu 
için pişman olurlar. Ayrıca hazların sonuçları öngörülemez. Kant, eylemlerin sonuçlarının 
asla öngörülemeyeceğini belirtir. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olma söz 
konusudur. Yemek insana mutluluk verir; ama sonuçta obezite hastalığını da netice verir. 
Daha başkası ahlâki sağduyumuz ile çelişen sonuçlar doğurur. Zira amaçlar her zaman 
araçları haklı çıkarmaz. Ulaşılan amaçlarla bu amaca ulaştıran eylemler birbirinden farklı 
olabilir. Amaç hedefe ulaşmak ve özellikle siyasi bir sonucu elde etmek için yalana, iftiraya 
ve masumları öldürmeye varan eylemler meşru sayılabilir. Burada iyi niyet faydasızdır. Son 
olarak faydacılık sosyal adalete yer veremez.  

 Bu eleştiriler faydacılığı “Kural Faydacılığına” yöneltmiştir. Bu da ahlak yasalarına 
uygun bir faydacılıktır. Yalan söylememe, sözünde durma gibi ahlâkî kurallardır. Bu da insan 
mutluluğu ile özdeşleşir. Bu da ancak herkesin bu ahlakî kurallara uyması ile mutluluğa yol 
açar. Bununla beraber kural faydacılığının sonuçlarını hesaplamak da hemen hemen imkânsız 
gibidir.  

 
Deontoloji ve Ödev Ahlakı 
Yunanca “ödev” anlamına gelen “deon” sözcüğünden türeyen bu terime göre Tevrat’ın 

“On Emir” ilkelerini, yani insanlar arasındaki ilişkilerde iyi olanı içermektedir. “Yalan 
söyleme, adam öldürme, çalma, komşunun malına, canına, namusuna göz dikme” gibi dini 
emirleri esas alır. Deontolojiye göre ahlak bakımından iyi amaçlara ulaşmak için seçilen 
araçların da doğru ve ahlaka uygun olması gerekir. Yanlış araçlarla, ahlakî olmayan araçlarla 
iyi olduğu iddia edilen amaçlara ulaşmaktan ise doğru araçlarla kötü sonuçlara ulaşmak daha 
iyidir. 

Eylemin doğru olup olmaması sonuçlarından bağımsızdır. Doğru eylemin kötü sonuçları 
da olabilir. Doğru söylemek sana zarar verse de iyi ve ahlakidir. Bir eylemi sonuçları iyi 
olacak diye yapmak ahlâki bir durumu yansıtmaz. Dürüstlük uzun vadede kazandıracak diye 
dürüst bir satıcının bu tutumu ahlaka uygundur; ama ahlâkî değildir.  

Görev ahlakının iki önemli teorisi vardır. Birincisi İlâhî Yasalar Teorisi, diğeri ise 
Kant’ın Etik Teorisidir. Pek çok filozof ve ilim adamı ahlakı dinden ayırmaz. Meselâ, Tolstoy 
“Ahlakı dinden ayırmak çiçeğin kökünü kesmek gibidir” der. Dostoyevski de “Şayet Allah’ın 
varlığı kabul edilmezse her şey mubahtır; yani iyi ve kötü diye bir şey kalmaz” der. İslam’a 
göre din ve ahlak birbirinden ayrılmaz. Dinin anaçlarından birisi de “Güzel Ahlakı” 
tamamlamaktır. Bu konuda Peygamberler en güzel örnektir. 

  



 
 
İlâhî Yasalar Teorisine göre ahlakın kaynağı Allah’ın güzel isimleri olan “Esma-i 

Hüsnâ”dır. Farzlar ahlakî emirler olduğu gibi haramlar da kötü olan huylar ve davranışları 
yasaklar. Allah’ın emretmediği ve yasaklamadığı insanlık gereği olan fiiller ise mübah olan 
eylemlerdir. Allah’ın emrettiği şeyler Allah emrettiği için güzeldir ve iyidir, yasakladığı 
şeyler de Allah yasakladığı için iyidir, güzeldir ve ahlakidir. İyi olduğu için Allah emretmiş, 
kötü olduğu için yasaklamış değildir. Şayet böyle olsaydı ahlak Allah’tan bağımsız olurdu. Bu 
sebeple öldürmek Allah yasakladığı için kötüdür; ama savaşta öldürmek ise yine Allah 
emrettiği için iyidir. Allah içkiyi yasakladığı için kötüdür, haramdır; ama Hz. İsa’ya içkiyi 
yasaklamadığı için içki içmek günah değil iyidir. Çünkü Allah bir şeyi emrederse farz olur, 
yasaklarsa haram olur, her ikisi de insanlık için iyidir, güzeldir ve ahlakidir. 

Allah’ın emredip yasaklamadığı konularda ise iyi ve kötü olanı insan aklı da anlayabilir. 
Kant da zaten bu konuda akıl ve sezgi yoluyla iyi ve kötünün belirlenebileceğini ifade 
etmiştir. İnsanların ahlaklı olması için illa da dindar olmaları gerekmez. Zira Allah’ın 
emrettiği, peygamberlerin tavsiye ettiği hususlar yanında aklın güzel gördüğü ve insanların 
beğendiği ve güzel gördüğü şeyler de iyidir ve güzeldir.  

Kesin emirlerden ve buyruklardan birtakım ödevler de çıkar. Bu vazifeler de ikiye 
ayrılır. Birincisi kişinin kendisine ve başkalarına karşı kesinlikle uygulanması gereken 
kurallardır. Öldürmemek, gasp etmemek, yalan söylememek gibi. Diğeri tam olmayan 
ödevlerdir. Bu da kişinin yeteneklerine ve aklına göre davranması gereken hususları içerir. 
Çalışkan olmak, sevmek, yardımsever olmak gibi… Bu nevi ödevler “sana yapılmasını 
istemediğin bir şeyi başkasına da yapma” aklî kuraldan kaynaklanır.  

Ahlakî kuralların bir kısmı toplumların kültürleri ile de şekillenebilir. Bunlar da töre ve 
adetlerle kalıcı hale gelir. Bu da toplumda “beğenilen” ve “ayıplanan” davranışlar olarak 
yerini alır.  

 
İş Ahlakının Kapsamı 
İş ahlakı, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele almaktadır. İş 

ahlakı, genel ahlak fikirlerinin işletme davranışlarına uygulanmasıdır. İş ahlakı genel ahlaktan 
ayrı ve sadece işletmeler için uygulanan bir ahlâki uygulamalar bütününden daha fazlasını 
ifade etmektedir. İş ahlakı işletme kararlarını alan ve uygulamaya geçiren yöneticilerle diğer 
çalışanların yükümlülükler ve ahlâkî sorumluluklarının açıklandığı uygulamalı bir ahlak türü 
olarak ele alınmaktadır. 

İletme çalışanları hem de müşteriler işletmenin içinde bulunduğu ve faaliyet gösterdiği 
toplumum parçalarıdır. Bu çerçevede işletmenin toplumun ahlakî yargılarının temelinde 
düşünüp hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. 



İşletmenin toplumdaki artan rolleriyle birlikte artan sorumlulukların sonucu kurumsal 
vatandaşlık ortaya çıkmıştır. İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, 
ahlâkî ve sosyal kurallara uyması ve toplumda oluşan sosyal sözleşmelere uyması gerekir. 
Kurumsal vatandaşlığı hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, kamu otoritesi, yerel yönetimler ve 
sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla beraber ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkiler 
de belirler.  

Kurumsal vatandaşlık üç temel bakış açısı çerçevesinde şekillenir. 
Birincisi: Ticari faaliyetlerde hukuka, ahlak yasalarına, insan haklarına uyumlu 

davranmaları ve faaliyetlerini buna göre düzenlemelidir. 
İkincisi: İşletme faaliyetlerinin sadece işletme içinde değil, aynı zamanda piyasayı, 

tedarik piyasalarını içinde bulunan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörleri ve kamu 
sektörlerini ve tüm sosyal paydaşları da etkilediğinin bilinci içinde olmalıdır. 

Üçüncüsü: Bu sorumluluğun em başta işletme yönetim kurulları, kurul başkanları ve 
genel müdürlerde olduğunun kabul edilmesi gerekir.  

 
Kurumsal Sosyal Sorumluklar 
Sosyal sorumluluk ahlâkî anlamda işletmelerin çevrelerine ve topluma zarar verecek 

tüm eylemlerden kaçınması demektir. Çalışanların hakları, çevre kirliliği, azınlık hakları, 
eğitim gibi birçok sosyal konuda toluma karşı sorumlu olmalı ve gerekli çabaları göstermek 
zorunda olmalıdır. İşletmelerin ahlaki yükümlülükleri işletmelerin ahlakî standartlara uyması 
ile şekillenir. 

İşletmelerin Sosyal Sorumluluk 
Modelini Carrol tarafından ortaya 
konulmuştur. Buna göre A. B. Carrol’un 
(1991) piramidine göre en altta Ekonomik 
Sorumluluk vardır. Sonra tepeye doğru 
Yasal Sorumluluklar, Ahlaki 
Sorumluluklar ve en tepede de Gönüllü 
Sorumluluklar vardır. 

 Ahlâkî sorumluluklar yasalarda yer 
almayan ve toplumun işletmelerden 
beklediği doğru ve adil davranışları içeren 
sorumluluklardır. Bunlar tutarlı bir tarzda 

iş yürütmek, toplumun ahlâkî normlarını benimsemek, işletmenin amacına hizmet ederken 
ahlâkî normlardan fedakârlık etmemeye çalışmak, işletmenin ahlâk prensiplerini herkesin 
anlayacağı şekilde tanımlamak, ahlaki kurallara uymanın yasalara uymaktan daha önemli 
olduğunu kabul etmektir.  

 
Pazarlama Fonksiyonlarıyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Pazarlama eylemlerinin tanımında iş ahlakı açısından ortaya çıkacak problemler şöyle 

sıralanabilir. 
Ürün güvenliği 
Uygun olmayan ürün ambalajı 
Yetersiz garanti ve servis hizmetleri 
Hızlı ürün eskitme 
Marka benzetmeleri 
Ürün taklitleri 
Farklı psikolojik fiyatlandırma 
Fiyat anlaşmaları 
Dağıtıcılar üzerindeki baskılar 



Aracı kurumlara kota uygulamalar 
Aldatıcı ve abartılı reklamlar 
Yanıltıcı promosyon uygulamaları 
Baskılı satış yönetmeleri 
Müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmaması 
Araştırma bilgilerinin manipülasyonu. 
 
İnsan Kaynakları Konusunda İş Ahlaki Konuları 
İşletmelere en fazla katma değer sağlayanlar çalışanlardır. İşletmelerin karmaşık hale 

gelmesi, çalışanların işletmelerden beklentilerin farklılaşması insan kaynaklarına verilen 
önemi biraz daha artırmıştır. 

Ücret ve çalışma haklarının gözetilmesi, 
Yeni işe alımlarda ve çalışanlar arasında ayrımcılığın yapılmaması, 
Eğitim ve yetiştirme haklarının sağlanması 
Başarıları ödüllendirme 
Cezalandırmada adaletin sağlanması 
İşten çıkarmaların adil ve ahlaki olması. 
 
Karar Alma Sürecinde Ahlaki Değerlerin Korunması 
Karar almak bir eylemdir. Eylemin etik ve ahlaki olması gerekir. İş hayatında 

problemlerin çözümünde ve kara alma sürecinde karar alırken de kararı uygularken de ahlaki 
kurallara uymak gerekir. Karar alırken kurum kültürü, sosyal yarar, ferdî faktörler, ahlaki 
duyarlılık nazara alınmalıdır.  

İnsana hizmet eden kuruluşların temel amacı insanın güvenliğini, mutluluğunu ve 
gelişimini sağlamaktır. İnsanlar, yoksullar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler; kısacası 
korunmaya muhtaç olan tolumun tüm kesimleri düşünülmelidir. Çalışanların da iş etiği 
açısından duyarlı olmaları ve hizmetlerini buna göre sunmaları beklenen bir durumdur. 
Problemler de bu bakış açısı ile çözülebilir.  

Bunun yanında insan hakları felsefesine duyarlı olmak gerekir. Bu şekilde çalışan 
işletmelerin yaygınlaştığı toplumsal yapılarda demokratikleşme ve toplumsal refah gelişme 
kaydeder.  

 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
AHİLİK VE FÜTÜVVET KURUMU 

 

 
 

İş ahlakı konusunda Ahilik Kurumu bin senedir Anadolu’daki İslam Medeniyeti’nin 
sosyal, ekonomik, dini, ahlaki, kültürel ve politik hayatında önemli fonksiyonlar icra etmiştir. 
Bu kurum iş hayatını ahlâkî kurallara dayandırılması bakımından önemli fonksiyonlar icra 
etmiştir.  

Fütüvvet ise ahilikten önce öğretileriyle ahiliğin temelini oluşturmuştur. Soy temizliği, 
mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık, cömertlik ve yardımseverlik anlamına gelmektedir. 
Fütüvvet bireylerin ahlaki özelliklerine değer verirken, Ahilik ise hem askeri hem idarî hem 
de ticari hayatta önemli kurallar meydana getirerek sistemli ve kurumsal yapıların oluşmasını 
sağlamıştır. 

Her ikisi de bütün prensiplerini İslam Dininin temel kurallarından almışlardır. Fütüvvet 
sahipleri yaptıklarını Allah için yaparlar, Allah için sever ve Allah için yardımcı olurlardı. Bu 
meslekte dini hayat önemlidir, Peygamberimizin (asm) ve Hulefa-i Raşidin’in ahlakını esas 
almışlardır. 

“Fütüvvetname”lerde Ahilik Kurallarının temelini “Ahinin üç şeyi açık, üç şeyi de 
kapalı olmalı” şeklinde özetlenmiştir. “Eli açık olmalı, kapısı açık olmalı, sofrası açık olmalı. 
Gözü kapalı olmalı, dili bağlı olmalı ve beli bağlı olmalıdır.” “Eline, diline ve beline sahip 
ol!” onların temel kuralıdır.  

Ayrıca kız çocuklarına da şöyle öğüt verirlerdi: “İşine, aşına ve eşine sahip ol!” 
denilmiştir. Yani, evinin işini ihmal etme, yemek yapmayı ve zamanında sofraya koymayı 
ihmal etme, idareli ol, kocana sahip olmayı ve saygılı olmayı bil” derlerdi.  

Din ve iman sevgisi, Allah korkusunu ve ahiret duygusu ile eğittiği ahilerin Ahilikten 
çıkmaları ve cehenneme girmelerini icap eden durumları da şöyle ifade etmişlerdir. 

Şarap içen, zina eden, gammazlık-dedikodu ve iftira eden, gurur ve kibir sahibi olan, 
merhametsiz ve zalim olanlar, kindar olanlar, yalancılar, hainler, emanete ihanet edenler, 
insanların ayıplarını ve kusurlarını yayanlar, hırsızlık yapanlar, namaz kılmayan, kötü istek ve 



arzular peşinde koşanlar ahilikten çıkarlar ve ahirette de cehenneme girerler. Bu şekilde dini 
inançlarla takviye edildiği zaman daha müessir olmaktadır. 

 
Ahiliğin Amaçları 
Ahiliğin temel amaçlarından en önemlisi zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile 

sermaye, halk ile devlet arasındaki dengeyi kurmak ve toplumsal barışı sağlamaktır. Bunu 
günümüzdeki sendikalara, meslek odalarına kaynaklık edecek şekilde işçi ve işveren 
arasındaki sözleşmeler yapmaktaydı.  

Ahilik insanlara alın teri ile geçinme, başı dik gezme, kendine güven ve minnetsiz 
yaşama ruhu aşılamıştır. İlkeleri arasında çalışkanlık, dürüstlük ve kanaatkarlık olarak 
belirlemişler, başkalarına el açmayı zillet kabul etmişlerdir.  

Ahiler her şeyden önce doğru ve dürüst olmayı kendilerine rehber edinmişlerdir. Ahinin 
iş yeri hakkın kapısıdır, bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve samimiyetle çalışılır, helal 
yerlere harcanır, iktisada dikkat edilirdi. Ahilik modelinin temelinde insanların birbirini 
sevmesi, sayması, yardım etmesi, fakir ve yoksulu gözetmesi, iş hayatında ahlaki kuralları 
esas alması vardır. Hilesiz iş, sağlam mal, belli oranda kâr, ölçülü kazanç, adil bir kalite 
kontrol sistemi bu modelin vazgeçilmez esaslarıdır  

Ahilik hayat felsefesi olarak doğru ve dürüst adam olmayı esas almış ve “eline, beline 
ve diline sahip olmayı” prensip edinmiştir. Ahiler bununla ahiret hayatını kazanmayı amaç 
edinmişlerdir. Onların amacı dünyada zengin olmak değil, erdemli ve dürüst insanlar olarak 
ahiret hayatını kazanmayı düşünmüşlerdir.  

 
Ahilik Teşkilatının Yapısı 
Ahilik teşkilatı doğrudan yönetimde olanlar ile olmayanlar diye basit iki bölüme 

ayrılmıştır. Doğrudan yönetimde olanlar yiğitbaşılık, kethüdalık, nakiplik ve şehliktir. 
 Örgütte yer alan her kademeden, problemleri yerinde ve zamanında çözmesi beklenir. 

Normal şartlarda, sorunlar bir üst kademeye iletilmez. Ancak çözümü bulunmayan konular bir 
üst kademeye iletilir. Bu bağlamda, yönetim kademelerinin görevleri şöyle sıralanabilir: 

 
Yiğitbaşılık: Seçimle iş başına gelinen en alt y netim kademesidir. En alt kademe 

olduğu halde örgüt üyeleriyle örgüt üyesi olmayanlar arasında ortaya çıkan sorunların ilk 
çözüm yeridir. Halledilemeyen sorunlar bir üst kademeye iletilir. Yiğitbaşı’nın başlıca 
görevleri şöyle sıralanabilir; 

-Kethüda ile üyeler asındaki işleri takip etmek, 
-Üyeleri denetleyip, sorunlarını çözmek, 
-Mahkemede üyeleri kethüda ile beraber temsil etmek, 
-Cezaları infaz etmek, 
-Üyeler i in sağlanan malzemeyi bölüştürmek, 
-Kalfalığa terfi edecekleri belirlemek ve iyi hal raporları tutmak, 
-Törenlerde kethüdaya yardım etmek, 
-Kethüdanın olmadığı durumlarda onu temsil etmek, 
 
Kethüdalık: Üyelerin merkezi örgütle iletişimini sağlayan makamdır. Kethüdalar 

seçimle iş başına getirilir. Bu makama se ilmenin ön şartları vardır. Belirlenmiş şartları 
yerine getirmemişler aday olamazlar. Başlıca görevleri şunlardır; 

-Üyelerin işlerini denetlerler, 
-Üyelerin işyeri ruhsatlarını düzenlerler, 
-Üyeler arasında çıkan ve yiğitbaşının halledemediği sorunları çözerler, 
-Merkezi otoritenin emirlerini üyelere iletirler, 
-Tören günlerini kararlaştırırlar. 



 
Nakiplik: Fütüvvet geleneğinden kalma bir makamdır. Bu makama se imle gelinir. 

Başlıca görevleri şunlardır; 
-Üyeleri denetlemek, 
-Törenlerde şeyhi temsil etmek, 
-Törenlerde dua etmek, 
-Ustalığa terfi eden üyelere peştamal kuşatmak, 
-Şeyhin istediği üyeyi zaviyeye davet etmek, 
-Üyelerin isteklerini şeyhe iletmek, 
-Zaviyenin hizmetlerini yürütmek, 
 

 
 
 
Şeyhlik: Ahilik organizasyonunda tam otoriteye sahip olunan makamdır. Şeyhliğe 

seçimle gelinir. Bilgi ve tecrübenin yanında aranılan temel nitelik dindarlıktır. Alt 
kademelerin halledemediği sorunları çözme makamıdır. Şeyhin başlıca görevleri şunlardır: 

-Üyeleri merkezi otoriteye karşı temsil etmek, 
-Üyelere malzeme sağlamak, 
-Üyelerin diğer işlerini yürütmek. 
 
İdare Heyeti: Seçimle iş başına getirilen yiğitbaşı, kethüda, nakip ve şeyhle beraber 

alanında olgunlaşmış nitelikte üyelerden oluşur.  Örgütün yönetim kuruludur. İdare heyeti her 
ayın ilk ve ü üncü Cuma günlerinde olmak üzere ayda iki defa toplanır. Üyelerle ilgili alınmış 
kararları ve üyeleri ilgilendiren gelişmeleri inceler ve gerekli önlemleri almaya çalışır. Başlıca 
görevleri şunlardır: 

-Üyeler arasındaki uyuşmazlıkları halletmek, 
-Gelişmeleri üyelere aktarmak, 
-Borç isteklerini görüşmek ve karara bağlamak, 
-Mesleki ve ticari ahlakın korunması için gereken önlemleri almak, 
-Kalite kontrolü yapmak ve kalitenin yükseltilmesi yönünde önlem almak, 
-Gerektiğinde fiyatları belirlemek, 
-Üretimin düşmesini engelleyici önlemleri almak ve bunları uygulamak, 
-Üretim i in gerekli hammaddeyi sağlamak, 
-Üyeleri zarara sokacak fiyat hareketlerini denetlemek, 
- Üyeler ve merkezi otorite arasındaki ilişkileri düzenlemek. 
 
 
 



Ahilik Teşkilatında Denetim 
Denetim ve adalet konusunda ahiliğin ilkelerinin çok sıkı olduğu görülmektedir. 

Müşterinin aldatılması, ayıplı mal üretilmesi ve satılması ahiliğin ilkeleri dışında 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla denetimler iç denetim ve dış denetim şeklinde 
uygulanmaktadır. Çünkü ticaret ahlakında benimsenen ilkelere ulaşabilmek ancak doğru ve 
adil bir denetimle mümkün olabilir. Ticaret ahlakında benimsenen temel ilkeler ise şu şekilde 
ortaya konulmuştur (Sancaklı; 2010:12): 

-Hileli ve çürük malın satılmaması, 
-Müşteriden fazla para alınmaması, 
-Başkasının malının taklit edilmemesi, 
-Malların eksik tartılmaması, 
-Bozuk terazi kullanılmaması, 
-Sahte ve kalitesiz mal üretilmemesidir. 
Ahilikte bir diğer geçerli uygulama ise “Ahilik İç Denetim Sistemi”dir. Ahi babaları 

aynı zamanda toplumun liderleri olarak, ahi kurallarını bir yasa olarak toplumun taleplerine 
g re tespit edip onların uygulamasından sorumludurlar. Yeni işyerlerinin kurulması, 
hammaddelerin temini ve dağıtımı, üretimde fiyat ve standartların kontrolü, müşterilerin 
şik yetleri, eğitim ve iş g rgü kuralları, iş etiği, ürün garantisi, alışma ilkeleri, bor lanma ve 
bir ok konuda ahi babaları temel sorumluluk görevlerini üstlenmişlerdir. (Çetin Bektaş, 
İşletmelerde İş Ahlakı, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2015, c.3 s. 327-363; 
Abdullah Soysal, İşletmelerin Başarısında Ahilik İlke ve Uygulamalarının Önemi: Bir 
Değerlendirme, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, C: 27, S:2, Mart 2013, s.6-19.) 

 
ALLAH DER ÇALIŞIRIZ 

Birkaç derviş Konya’da Hz. Mevlânâ’nın yanına giderler ve: “Siz Mevleviler ne 
yaparsınız yâ Hz. Mevlânâ?” diye sorarlar. Mevlânâ “sema” yaptıklarına işaretle: “Allah der, 
döneriz.” der. Dervişler Konya’dan Sulucakarahöyük’e gelerek Hacı Bektaş-ı Velî’ye, 
Mevlânâ’ya sordukları soruyu ve Mevlânâ’nın cevabını hatırlatarak: “Peki, siz ne 
yaparsınız?” diye sorunca Hünkâr: “Biz bir kere “Allah” deyince bir daha dönmeyiz.” diyerek 
kinayeli bir cevap verir. Oradan Kırşehir’e geçen dervişler Ahi Evran sultanı bulurlar. Ona da 
Mevlânâ ve Hacı Bektaş’la olan konuşmalarını anlattıktan sonra aynı soruyu yöneltirler. Ahi 
Evran şöyle der: “Biz, ‘Allah’ deyip çalışırız.” 



 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİNLERE GÖRE İŞ AHLAKI1 
 

“Çürük yumurtalardan iyi omlet olmaz.” (Japon Atasözü) 
İslami İş Ahlakı 
Din çalışma hayatına çok büyük olumlu etki sağlar. 17. Yüz yıl Rusya’sındaki 

Raskolniki mezhebi Rusya’da önemli ekonomik birikimin sağlanmasında rol oynaması 
bakımından örnek gösterilebilir. Bu mezhep “din tarafından arzu edilen hayatın sadeliği, sıkı 
grup dayanışması ve çalışmaya verilen yüksek değer” esasına dayanmaktaydı. 

İslamiyet ticaret geleneği ve pratiğinin yoğun olduğu topraklarda başlamıştır. 
Peygamberimiz (asm) ticaretle meşguldü. Hulefa-i Raşidin’den Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer 
(ra) ve Hz. Osman (ra) da tüccardı. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde ticarete yönlendirmektedir. 
Zira, “Cuma günü namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılan ve Allah’ın fazlından rızkınızı 
arayın” (Cuma, 62:10.) emretmiştir. Bu sebeple Cuma günleri birçok yerde pazar kurulur. 
Yahudilerde ve Hristiyanlarda olduğu gibi İslam’da haftalık tatil diye bir şey yoktur. İslam 
ülkelerinin bazılarında sadece Cuma namazı saatinde dükkanlar kapatılır. (İlber Ortaylı, 
Milliyet, 28 Nisan 2002, s.8.) Ancak Tanzimat döneminde Cuma günü resmi okullar ve devlet 
daireleri tatil edilirdi.  

 
Müslümanlarda kader ve tevekkül her 

konuda olduğu gibi ticaret hayatında da önemli 
bir yer tutar. “Vermeyince Mabud neylesin 
Sultan Mahmud” sözü bunun en açık ifadesidir. 
Ancak avamda tevekkül ve kanaat yanlış 
anlaşılarak uyugulanmasından kaynaklanan bir 
tembellik söz konusu olmuştur. Kanaatı 
çalışmaya kanaat olarak algılanmış, tevekkülü 
de yine azim, çalışma ve sebeplere sarılmayı 
terk etme şeklinde anlaşılmıştır. Halbuki kanaat 
çalışmaya değil, sonuca kanaattir. Çalışmaya 
kanaat tembelliktir. Tevekkül de sebeplere 
sarılmayı ve her nevi tedbiri almayı insana 
sonucu Allah’a havale etmektir.  

Özellikle 1200’lü yıllardan sonra 
Tasavvufun yaygın hale gelmesi ve taklitçilik 

döneminin başlaması ile fikir üretimi ve çalışma azmi bir derece kırılmıştır. Tek adam, yani 
padişahlık yönetimi de halkın “Padişahım çok yaşa!” sloganından da anlaşılacağı gibi her şeyi 
devletten bekleme anlayışı hâkim olmuş, bu da çalışma azmini ve hür teşebbüsü kırmıştır. 
Gerçi çalışmayı bir ahlaki erdem olarak gören şeyler ve tarikata bağlı Ahilik Teşkilatı gibi 
tarikatlar da olmuştur; ancak bu genele hitap etmemiş ve fen ve teknik alanında fikir ve ilim 
üretmeyi sağlamamıştır. 

Ahilik teşkilatı (fütüvvet) ve esnaf loncalarının kuruluş ve işleyişi bu gerçekten uzak 
tutulamaz. Tarikat ehli için şeyh ve pir ne ise esnaf ve zanaatkar toplukları için de pir odur. 
İslam iktisadında iş ahlakı konusunda ise İbn Sina’nın tavsiyeleri örnek gösterilebilir: 
“Ezerek, zorlayarak ve boğuşarak elde edilen her artık; günahla, utançla, yüz suyu dökmekle, 
hayasızlıkla, haysiyet düşüklüğüyle ve ırz lekesiyle kazanılan her kar, miktarı büyük olsa da 
önemsizdir, çok olsa da değersizdir, yararlı görünse de yararsızdır. Lekesiz temiz kazanç ve 

 
1 Bu Bölüm İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof. Dr. 
Berrak KURTULUŞ’un “İŞ AHLAKI: GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE” Makalesinden Özetlenerek alınmıştır. 



bitkinliğe düşmeden elde edilen fazlalık, miktarı az olsa da tartıda hafif gelse de daha lezzetli, 
daha bereketli ve daha kazançlıdır.” (İbn-i Sina, Siyasetü’l-Menziliyye, s. 246-247.) 

İş ahlakı konusunda Nasıruddin Tusı’nin görüşleri de şöyledir: “Zulüm ve hırsızlıktan, 
arsızlıktan, düşkünlükten sakınmak. Zulüm ve haksızlığa örnek olarak zorbalığı, ölçü ve 
tartıda hile yapmayı, aldatma ve hırsızlığı; arsızlığa örnek olarak maskaralık ve al almayı; 
düşüklükğe örnek olarak da şerefli bir sanatı icra etmek mümkün iken pis ve kirli işler 
yapmayı verir.”  

Ebu Hamid el-Gazali’nin iktisadi hukuk ve iktisadi ahlak teorisi açısından 
söylediklerine baktığımızda; hukuk teorisindeki ana kavramlar açısından adâleti “başkalarına 
zarar vermeyecek biçimde davranmak” ve zulmü̈ “başkalarına zarar verecek biçimde 
davranmak” şeklinde belirlediğini görmekteyiz. Buna göre temel düstur “Kendine yapılmasını 
istemediğini başkasına yapma” şeklindedir. 

Gazali’nin iktisadi ahlak teorisindeki temel kavramı ise ihsandır. “Başkalarına faydalı 
olacak şekilde davranmak”. Böylece Gazali’nin iktisat ahlakına getirdiği çerçeve esas 
itibariyle normatif olmuştur. (Sabri Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi, İstanbul, İhsan 
Yayınları, 1994.) 

Gazali’ye göre de insanın hayattaki ana gayesi Allah’ı bilmek, sevmek ve O’na ibadet 
etmektir. Fakat hayatını idame ettirmesi gerektiğini ve yemek, giyinme ve barınma gibi fiziki 
ihtiyaçlarını karşılamadan da bunu yapamayacağını söyler. Fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışmaya koyulmaktan başka çare yoktur. (Sabri Orman, İktisat, Tarih ve Toplum, İstanbul-
2001, s. s.362; Gazali, İhya, 4:90-91; İhya, 3:224-230.) Katolik inancında bu şöyle ifade 
edilir: “Her şey Tanrı’ya bağlıymış gibi dua et ve her şey sana bağlıymış gibi çalış” (Katolik 
Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Çev. Dominik Pamir, İstanbul-2000, s.642.)  

 
Yahudiliğin İş Ahlakı 

Werner Sombart “Yahudiler ve Modern Kapitalizm” adlı eserinde kapitalizmi üreten 
Protestanlık olmayıp Yahudilik idi. Tevrat Yahudiliğin kutsal bir din kitabı olmakla beraber 
milli bir değere de sahiptir: “O, binlerce yıllık bir geçmişi olan Yahudilerin tarihten getirdiği 
yegâne mirastır. Yahudiler, Diaspora ve sürgün dönemlerinde bile varlığını ve milli benliğini 
bu kitap sayesinde korumuşlardır. Onlar, en karanlık günlerinde teselliyi bu kitapta bulmuş, 
ideallerini bu kaynaktan beslemişlerdir. Kısacası Tevrat, Yahudileri binlerce yıllık tarih 
sahnesinde tutan mucizevi bir eserdir.” (Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 2001-
İstnbul, s.11.)  
 

 
 



Yahudiler, tarihi geçmişleri itibariyle hep başka ülkelerde yaşamış ve siyasette yer 
almamış olduklarından mal- mülk edinmeleri engellenmiş veya sürgünlerle varlıklarını geride 
bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Allah’ın, Musa’ya verdiği emir ve yasakları içeren On Emir’de de “Şabbat gününü 
kutlamayı unutmayacaksın” denmektedir. Yahudilerin çok para sahibi olması dinen teşvik 
edilir: “Altın ve gümüş ayağın sağlam basmasını sağlar,” “zenginlik ve güç kalbi coşturur”, 
“dindar kişi parayı vücudundan çok sever, sevmelidir.” (Sayılar, 15:32-36.) Hıristiyan 
öğretisinin “Ne mutlu yoksulluk ruhuna sahip olanlara” “Gururlu kişi dünyevi krallıkları, 
yoksulluk ruhuna sahip kişi de Göklerin egemenliğini arar” buyrularak kilisenin yoksulluğu 
yücelttiği göz önüne alındığında, yoksulluğu sayesinde cennete gitmeye alışan Hıristiyan ile 
altın ve gümüş toplamayı cennete gitmenin aracı olarak gören Yahudi arasındaki zihniyet 
ayrılığının ekonomik alandaki etkisi farklı olacaktır ve olmuştur. Nitekim “Hıristiyanlık 
kendine bağlı, çok dindar bir kişiyi rahip, keşiş yapar, Yahudilik ise akılcı ve rationalist bir iş 
adamı yapar.” (Omay Umut, İş Ahlakı ve Dinlerin Öğretileri, Yüksek Lisans Seminer 
Çalışması.) 

Bütün ilâhî dinlerde faiz yasağı vardır. Bununla beraber iş hayatının gündelik akışında 
faiz uygulamaları her zaman olmuştur. Kaldı ki Yahudilere göre, Yahudiler arasında borç 
verilirken faiz işletilmesi yasaklanmış olmasına rağmen Yahudiler dışındakilerle bunun 
pazarlıkla belirlenmesi mümkündür. Yine iska adı verilen Yahudi ortaklığı sistemine 
Talmud’da yer verilmiştir. (İbid, s.10.) 

Yahudi İş Ahlakının temelini şu ifadeler özetler. “Size yapılmasından nefret ettiğiniz bir 
şeyi, siz başkasına yapmayınız. Gidiniz ve çalışınız.” (Archie B.Carroll, “Principles of 
Business Ethics: Their Role in Decision Making and Initial Consensus,” Business Ethics, 97-
98, s.9.) 

 
Uzak Doğu İş Ahlakı 
Doğu dinlerinin karışımı sonucunda oluşan Zen, Budizm veya Şintoizm öğretisinin 

çalışma hayatını nasıl etkilediğinin araştırıldığı Batı kökenli çalışmalar zengin bir literatür 
oluşturmaktadır. Özellikle Japonya’nın sıra dışı ekonomik başarısı, tüm dünyada Japon 
sisteminin, işyeri organizasyonunun incelenerek Batı ülkelerinde uygulanabilirliği 
tartışmalarını beraberinde getirmiştir.  

Masaaki İmai’ye göre “Japonların savaş sonrası ekonomik mucizesini anlamak için 
akademisyenler, gazeteciler ve iş adamları incelemelerini verimlilik hareketi, Toplam Kalite 
Kontrol (TKK) küçük grup faaliyetleri, öneri sistemi, otomasyon, endüstri robotları ve iş 
ilişkileri gibi faktörler üzerinde yoğunlaştırdılar. Hayat boyu istihdam sistemi, kıdeme göre 
ücret, şirket sendikaları gibi ‘Japonlara Özgü̈’ bazı yönetim uygulamalarına daha fazla ilgi 
gösterdiler. Ama tüm bunların ardında yatan, Japon yönetimine özgü̈ çok basit gerçeği 
yakalayamadılar. Japonlara özgü yönetim uygulamalarının... özü tek bir sözcükle ifade 
edilebilir: KAİZEN! (KAİZEN: Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, İstanbul-1994, 
s.3-4.) 

İmai, kelime anlamı “iyileştirme” olan KAİZEN felsefesini açıklarken (O’na göre üstün 
buluşlar kadar önemlidir) şu örnekle özleştirmektedir: “Japonların tapınakları ve mabetleri 
genellikle dağlarda inşa edilmiştir; en kutsal yer çoğu zaman en yüksekteki mabettir. Bu 
mabette ibadet etmek isteyen kişi sık ormanlardan yürümeli, dik kayalara tırmanmalı ve 
birçok geçitten geçmelidir. Örneğin, Kyoto yakınlarındaki Fushimi Inari mabedine giden yol 
boyunca 15.000 geçit vardır! Mabede ulaşıldığında, ibadete gelen kişi mabedin kutsal 
atmosferine çoktan girmiştir ve ruhu saflığa kavuşmuştur. Mabede ulaşmak en az ibadet kadar 
önemlidir.” (Ibid, s.18.) Japonlar hayat yolculuğunda kişinin iç dünyasını ya da oluşunu 
mükemmelleştirmesi açısından ele alırlar. Buna kokoro derler. Buna karşılık Batılılar tipik 
olarak, yetişkinliğe doğru ilerleyişlerini kişisel servet ya da başarı düzeyi açısından 



değerlendirirler. Japonlar için sadece bunları yapmak, daha derinlikli ya da daha bilge bir hale 
gelmeyi sağlayamadığı sürece anlamsızdır. (Tracy Goss, Richard Pascale, Anthony Athos, 
“Güçlü Bir Gelecek Uğruna Şimdiki Zamanı Riske Atmak,” Değişim, op.cit., s.93.) 

Konosuke Matsushita da yönetimde Tabiat Kanunlarına uymanın başarının temel şartı 
olduğunu izah etmektedir: “Yönetimde tabiat kanunlarına uymazsanız, işiniz bundan zarar 
görür. Sunao bir zihne sahip olmak bir yöneticinin neredeyse iç güdüsel olarak hangi yolu 
seçeceğini kavramasını sağlar... On beşinci yüz yılın sonlarında patlak veren iç savaşlar 
sırasında, bir ok savaşçı Zen’i tatbik ediyordu. Dirayeti vurgulamanın yanı sıra, Zen eğitimi 
zihni maddi kaygılardan ve kişisel önyargılardan arındırmanın bir aracı olarak meditasyonu 
öne çıkarıyordu. Savaşçıları korkusuzca savaşa gitmeye hazırlayan Zen zihninin sunao zihinle 
belirli bir benzerliği vardır.” 

Japon iş ilkeleri arasında yer alan kalite kontrolün yedi tekniği de, onikinci yüzyılda 
yaşayan samuray savaş ısı Benkei’nin yedi silahından esinlenerek modelleşmiştir. (Greg 
Watson, “Hoshin Kenri’yi Anlamak,” Yoji Akao, Hoshin Kanrı Yönetim Pusulası içinde, 
MESS Yayını. No. 309. İstanbul, BZD Yayıncılık) 

Japon şirketlerinin iş hayatında çok önemli fonsiyona sahip olan icatçılık konusundaki 
yaklaşımı da farklıdır. Nitekim “bu yaklaşım Honda, Canon, Matsushita ve Sharp gibi son 
derece başarılı Japon firmalarında çok yaygındır. Bu yaklaşıma göre, bilgi üretmek daha 
ziyade çalışanların örtülü̈ ve genellikle öznel kavrayışlarından sezgilerinden ve ideallerinden 
yararlanmaya bağlıdır. Bu tür bilgiden yararlanmanın araçları genellikle “sayısal olmayan” 
slogan, metafor ve simge biçiminde verilerdir ama bunlar sürekli buluşçuluğun vazgeçilmez 
araçlarıdır.” (Ikujiro Nonaka, “Bilgi Yaratan Şirket,” Bilgi Yönetimi (Harvard Business 
Review Dergisinden Se meler) içinde, Çev. Gündüz Bulut, MESS Yayını, No.293, İstanbul-
1999, s.29-30.) 

Yukarıda izah edilen sebeplerledir ki Sony’nin 1950’li yıllarda henüz nakit sıkıntısı 
çeken, küçük bir girişim iken bile çekirdek ideolojisi ve temel değerlerinin en başında “Japon 
kültürünü ve ulusal statüsünü geliştirmek” geliyordu ve böylece “Japon Malı” gelişigüzelliği 
değil, güzelliği simgeleyecek idi. 

Japonya dışındaki diğer bazı Uzak-Doğu ülkelerinde ise milliyetçiliğin ekonomik 
motivasyonu ön plandadır. Milliyetçiliğin verdiği güven duygusunun kurum kültürünün 
oluşmasında nemli rol oynadığı ülkelerin başında Malezya ve Singapur gelmektedir. 

 
Ahlaki Bozulma ve Etkileri 
Protestan zihniyet ve ahlakını esas alan kapitalist gelişim, zamanla bu değerlerini tahrip 

ve yok eder hale gelmiştir. Kısa zamanda sistemin zihniyetini meydana getiren inanç 
yapısından, kültüründen soyutlanarak seküler (dünyevi) bir yapıya dönüştüğü toplumların 
başında ise Amerikan toplumu gelmektedir.  

1950’lerde Amerikan kültürü̈ oyun, eğlence, gösteriş ve zevk gibi birinci derecede 
hedonistik mahiyet arz eden bir yapıya dönüşmüştür. Hedonizm dünyası, aslında modern 
fotoğrafın, reklamın, televizyon, pop ve bugün tekno müziğin dünyasıdır. Bu pop kültürünün 
ikonografisi, aslında kapitalist hayat tarzından kaynaklanıyor. Ev eşyaları, sinema, hamburger 
ve coca-cola, yiyecek ve giyecekler, Amerikan kapitalizminde işin Protestan kutsiyetine kök 
salmış ve ahlaki mükâfat sistemine dayalı gelenekli yasallığını yitirmiş olmasının sonucudur. 
Bu sistem, artık yerini madde ve lüksü̈ vadeden hedonizme terk etmiştir. 

Bu olumsuz yapının çok iyi biliyoruz ki, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın 
Amerikalaşması çok vahim bir tehlikedir. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse neler 
kaybedebileceğimizi de yine çok iyi bilmekteyiz... Avrupa’nın Amerikalaşması, şüphesiz 
yeryüzünün Amerikalaşmasını hazırlayacaktır... İnsanlık mazisini kaybedecektir. 

 
 



Sonuç  
Bu makalede iş dünyasında ahlakı olanın ne olduğu ele alınmıştır. Bunun için özde 

yatan iktisat ahlak ve zihniyeti de incelenmiştir. Bu konuda semavi dinlerdeki temel çizginin 
“çok çalışmak” ve “kendine yapılmasını istemediğini, başkalarına yapma” olduğu ve buradan 
hareketle iktisat ve iş ahlakının şekillendiği görülmektedir. Doğu dinlerinin karışımından 
oluşan öğretilerde ise dini değerlerin, sadakatle yoğurularak yoğun çalışmayı beraberinde 
getirdiğini bize göstermiştir.  

Ancak günümüzde hızla yaşanan toplumsal değişim süreçleri vardır. Bu toplumsal 
değişim süreçlerini etkileyen en önemli gelişme ise hızlı teknolojik ilerlemedir. Dünün sanayi 
toplumlarında mamul üretiminin yerini bu günün sanayi ötesi toplumlarında hizmetler 
sektörü, özellikle de mikroteknoloji ve telekominikasyona dayalı hizmetler sektörü almıştır. 
Uluslararası Telekominikasyon Birliği’nin bir araştırmasına göre, birkaç yıla kadar dünya 
üzerinde bir milyar kişi mobil iletişim cihazı kullanıyor olacaktır. Artık ticaret ve hatta 
gündelik alışverişler sanal ortamda ger ekleştirilmektedir.  

Bu günün globalleşen dünyasında teknolojinin bu baş döndürücü hızı, kültürün ve dinin 
iş felsefesine yansıdığı ülkelerde de endüstri ilişkileri sistemini, kurum kültürlerini derinden 
etkilemektedir.  Örneğin ömür boyu istihdam, kıdem sistemi, işyeri sendikacılığı ve ortak 
karar verme konularında zımnen kontrat yapılarak işe alınma sisteminin yerleştiği 
Japonya’nın kurum kültüründe bile değişmeler gözlemlenmektedir. Günümüzdeki tüm bu 
gelişmeler karşısında örneğin Vatikan Konsili’nin yirminci yıl kapanış yıl dönümü nedeniyle 
toplanan Sinod’a katılan episkoposlar, ahlaki açıdan bir kompedium hazırlaması ihtiyacı ve 
bunun “çağdaş yaşantılarına uyarlanmış sağlam bir doktrin sergilemesi” gerektiği görüşünü 
paylaşmaktadırlar. Bu yaklaşım diğer semavi dinler açısından da düşünülebilir. Bugün iş 
ahlakı normlarının uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve uluslararası 
yaptırımlı yasaklar getirilmesi de şarttır. Devlet, piyasa ekonomisinin işleyişini ahlakı 
normlara uygun hale getirici yönde kararlar almalıdır. Kaldı ki gerek tüketicilerin gerekse 
yatırımcıların ahlaki tercih doğrultusunda hareketleri örneğin ahlaka aykırı üretim ve 
uygulamaları olan firmaları reddetmeleri, ürünlerini almamaları, iş ahlakına aykırı 
davranışlarıyla tanınan firmaların hisselerine yatırım yapmamaları; iş ahlakına uygun 
davrananları ise ödüllendirmeleri gerekmektedir. Bu bilincin oluşturulmasında sivil toplum 
kuruluşlarına düşen görev büyüktür. (Prof. Dr. Berrak Kurutuluş, İş Ahlakı: Geçmişte ve 
Günüzmüzde.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


