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Mesai saatleri içinde arkadaﬂlar›yla “chat” yapan m› haks›z kazanç sa€l›yor
yoksa trilyonluk ihaleye girecek rakiplerini bertaraf etmek için onlara “ihaleye kat›lmama pay›” teklif eden iﬂ adam› m›?
Bir devlet hastanesinde “hasta”n›n iﬂlemlerini gönülsüzce yapan, basit sorunlar sebebiyle tedaviyi hakk›yla yapmayan doktor mu daha samimi yoksa
bir özel hastanede “müﬂteri”yi daha kap›da güler yüzle karﬂ›layan, refakatçilerine çay ikram edip iﬂlerini takip eden, ancak ödemeyi alamayaca€›n›
fark edince hastay› rehin alan iﬂletme müdürü mü?
Yollad›€›n›z mektubun ücretini ald›ktan sonra kalan birkaç kuruﬂ para üstünü ödemeyen memur mu daha büyük bir “haram” yiyor; yoksa kurdu€u
bankan›n içini boﬂaltan bankac› m›?
Toplumun her kesiminde dolaﬂan “devletin mal› deniz…” diye baﬂlayan soysuz haramî vecizesini gündelik iﬂ hayat›n›n içinde bir genel yaklaﬂ›m olarak
kabul eden anlay›ﬂ hangi etik kurala göre davran›yor?
“Kendini bilen” herkesin uygulamada iﬂ ahlak› üzerine böyle say›s›z örne€i oldu€u kesin. Peki, bu söylem ve eylemler do€ru mudur? Yanl›ﬂsa
yanl›ﬂ›n kayna€› nedir? Cahillik mi, bireysel ahlaks›zl›k m›, toplumsal
yozlaﬂma m›? Bu yanl›ﬂl›k tek tek bireylere ve topyekûn topluma nas›l
bir fatura ç›karmaktad›r?
Bu yanl›ﬂ› düzeltmenin yolu, mevzuatta düzenleme yap›p denetimi ve cezalar› m› art›rmakt›r? E€itimi mi öncelemektir? ‹ﬂ hayat›n›n düﬂünce yap›s›n› m› de€iﬂtirmektir?
Di€er taraftan kitabî / geleneksel ahlakî kurallar, iﬂ hayat›n›n günlük ak›ﬂ› içinde ne kadar belirleyici olabiliyor? ‹ﬂ hayat›nda ahlakl›l›k-kârl›l›k ikilemi yaﬂand›€›nda bireysel ya da kurumsal etik tavr›m›z›n belirleyicisi hangi güç oluyor?
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Uluslararas› ﬂirketler, farkl› dinlere ve kültürlere mensup insanlar›n ahlakî de€erlerini ne kadar göz önünde bulunduruyor? Kültürler aras› iliﬂkilerde ortak bir etik yaklaﬂ›m söz konusu olabilir mi? Ortak bir etik anlay›ﬂ söz konusu olamazsa hangi davran›ﬂ› benimsemek iﬂ dünyas› mensuplar›n› vicdanen rahatlat›r?
C. Carter, S. Clegg, M. Kornberger, S. Laske ve M. Messner editörlü€ünde haz›rlanan “Business Ethics as Practice: Representation, Reflexivity and
Performance” adl› eser iﬂte tam da bu sorular›n cevaplar›n› aramak üzere
Enron, Woorldcam ve Parmaalat gibi yüksek cirolu, uluslararas› ﬂirketlerde ortaya ç›kan yolsuzluklar üzerine gündeme gelen iﬂ hayat›nda etik konusunu ilginç yönleriyle irdeliyor.
Yönetim, organizasyon, etik, beﬂerî ve sosyal bilimler alanlar›nda uzman geniﬂ bir araﬂt›rmac› kadro taraf›ndan kaleme al›nan makalelerden oluﬂan kitap, bir giriﬂ ve on bir makale içeren üç ana bölümden oluﬂmaktad›r. ‹ﬂ hayat›n›n prati€i içinde yaﬂanan etik sorunlar›, ikilemleri, belirsizlikleri, bireysel
ve kurumsal çeliﬂkileri hem geniﬂ bir literatür ba€lam›nda kavramsal olarak
analiz ediyor hem de alan araﬂt›rmalar›yla do€rudan iﬂ hayat›n›n uygulamada karﬂ›laﬂt›€› sorunlara ayd›nlat›c› çözümler öneriyor. Nitekim editörler, son
y›llarda büyük ﬂirketlerde yaﬂanan skandallar›n iﬂ hayat›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n teorik anlat›larla çözülemedi€inin kan›t› oldu€unu iddia ediyorlar.
Editörler ve bölüm yazarlar›na göre çal›ﬂma hayat›ndaki etik sorunlar teoride de€il, uygulamada ortaya ç›kmaktad›r. Çözüm de uygulama süreçlerine
paralel olarak düﬂünülmelidir. Dolay›s›yla etik kurallar›n gündelik iﬂ hayat›na uygulanabilmesi önemli bir araﬂt›rma konusudur. Bu eserin yazarlar› da
uygulamadaki e€ilimlere, paradokslara, bulan›kl›klara odaklanmaktalar.
Ahlakî ve etik teorilerin, gündelik iﬂ hayat›ndaki etik sorunlar› engelleyemedi€i gerçe€inden yola ç›kan yazarlar, uygulamada yaﬂananlar› etrafl›ca ele
almakta ve para-ahlak ve kârl›l›k-de€erler ikilemlerinin uygulamadaki yans›malar›n› alan araﬂt›rmalar› ile küresel boyutta de€erlendirerek etik sorunlar›n kayna€›na inmeye ve uygulanabilir çözümler bulmaya çal›ﬂmaktalar.
Çal›ﬂmaya göre etik süreçler, insanlar› mu€lak ve çeliﬂik durumlarla karﬂ›
karﬂ›ya b›rak›r ve bu belirsizlik/çeliﬂki/mu€lakl›k ço€u zaman farkl› ahlakî
de€erler bütününün ve kurallar›n›n çat›ﬂmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Üç bölüm ve on bir makaleden oluﬂan eserin “Order and Represantation” adl› ilk bölümünde kamu ve özel sektörde kurumsal yap›lanmay› ve süreçleri
ayr›nt›l› olarak ele alan dört makale yer al›yor. “Office as a Vocation” adl› ilk
makalede Paul Du Gay, sosyal bilimcilerin, hukukçular›n ve kamu yönetimi
araﬂt›rmac›lar›n›n son y›llarda yo€un olarak gündeme getirdikleri ofis kav169
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ram› üzerinde duruyor. Olivier Babeau ise ikinci makalede etik kurallara riayet ile etik kurallar› ihmal aras›ndaki diyalektik iliﬂkiyi konu edinerek etik
sorunlarla karﬂ›laﬂ›ld›€›nda oluﬂan önemli bir boﬂlu€a iﬂaret ediyor. Martin
Messner taraf›ndan kaleme al›nan bölümün üçüncü makalesi ise son y›llarda ortaya ç›kan ﬂirket skandallar› ba€lam›nda hesap verebilirlik eti€i üzerine. Carl Rhodes ve Bob Westwood taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan bölümün son
makalesinde ise uluslararas› ve kültürler aras› yöneticilik araﬂt›rmalar›ndaki söylemler üzerine odaklan›l›yor.
Sosyal yap›y› ve kültürel farkl›l›klar› etik yaklaﬂ›mlar aç›s›ndan irdeleyen
“Reflexivity and Norms” adl› ikinci bölümde yaz›l› ve sözlü kural ve de€erler ›ﬂ›€›nda gündelik iﬂ hayat›nda etik sorunlar›n yans›malar›n› kültürel
farkl›l›klar ve bireysel yaklaﬂ›mlar çerçevesinde ele alan üç ayr› makale yer
al›yor. Social Standards: Hybrids in Reflexive Modernity adl› ilk makalede
Martin Muller ve Thomas Beschorner, küresel toplumda bir yönetim mekanizmas› olarak toplumsal standartlar›n ortaya ç›kard›€› farkl›l›klar› ele
al›rken; Andreas Rasche ve Daniel E. Eser’in kaleme ald›€› ikinci makalede
kültürel uyum ve dürüstlük merkezli yönetim anlay›ﬂ› ile SA 8000 gibi hesap verebilirlik standartlar›n›n uygunlu€u inceleniyor. Bölümün son makalesinde Sue Llewellyn birey aç›s›ndan ve hükûmet düzeyinde hak ve sorumluluklar konusunu inceliyor.
Performing Ethics adl› üçüncü ve son bölümde ise etik de€erlerin uygulamadaki yans›malar›n› ele alan dört makaleye yer veriliyor. Bu bölümde etik, sorumluluk ve dürüstlük kavramlar› ile gündelik kurumsal yaﬂam›n gerçekli€i
aras›ndaki gerilim ve uzlaﬂ› alanlar›na odaklan›l›yor. Bölümün Integrity: Talking the Walk Instead of Walking the Talk adl› ilk makalesinde Wim Vandekerckhove, güncel iﬂ ahlak› tart›ﬂmalar›nda öne ç›kan bir kavram olarak dürüstlük
üzerinde dururken Matt Sattler ve Karin Oppegaard, Practical Wisdom: Integrating Ethics and Effectiveness adl› makalelerinde etik kurallar ve iﬂ hayat›n›n
en önemli sorunu olan verimlilik-etkililik kavramlar› aras›ndaki iliﬂkiyi ele al›yorlar. Bölümün üçüncü makalesinde Silke Seemann ve arkadaﬂlar› ise sa€l›k
sektöründe söylem, uygulama ve çat›ﬂma durumlar›n› inceliyorlar. Son makaleyi kaleme alan Dirk Bunzel, çal›ﬂma hayat›nda etik üzerinde duruyor ve
müﬂteri temsilcilerinin etik aç›dan yaﬂad›klar› sorunlar› ele al›yorlar.
Eser, sadece iﬂletme, yönetim, organizasyon gibi disiplinler ve iﬂ hayat›na
iliﬂkin teoriler üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar için de€il, ayn› zamanda iﬂ
dünyas›n›n prati€i içinde olan iﬂverenleri ve iﬂgörenleri de göz önünde bulundurarak ufuk aç›c› bir yaklaﬂ›mla haz›rlanm›ﬂ. Ayr›ca kitapta iﬂ hayat›n›n içindeki insanlar›n üzerinde yo€unlaﬂacaklar› ve düﬂünecekleri ayd›nlat›c› materyaller de bulunuyor.
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