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Hayat, davran›fllar›m›z›n s›nand›€› bir “alan”… Bu alanda “evet”lerimiz kadar
“hay›r”lar›m›z da önemli. ‹fl Ahlak› Dergisi, –en genel ifadesiyle– hayat›m›z›n büyük
bir k›sm›n› iflgal eden ifl ve çal›flmaya dair “evet”lerimiz ve “hay›r”lar›m›z› anlamak,
anlatmak ve anlamland›rmak amac›yla ç›k›yor.

Bilindi€i gibi disiplinlere özgü dergiler, ilgili disiplinlerdeki konular›n özel olarak ele
al›nmas› ve derinlefltirilmesi amac›yla yay›mlan›r. Son y›llarda ülkemizde de bu
çerçevede yay›n yapmak üzere ç›kar›lan dergilerin say›s›nda önemli bir art›fl söz
konusudur. ‹fl Ahlak› Dergisi de bu çerçevede de€erlendirilebilecek bir dergi olarak
okurlar›yla bu say›s›yla ilk kez bulufluyor.

‹fl Ahlak› Dergisinin bu ilk say›s›nda ifl ahlak› alan›nda yapt›€› önemli çal›flmalarla ta-
n›d›€›m›z Coflkun Can Aktan dergimizin daveti üzerine kaleme ald›€› “Meslek Ahlak›
ve Sosyal Sorumluluk” bafll›kl› makalesinde meslek ahlak› ve sosyal sorumluluk ahla-
k›n› öncelikle “ifl” genel bafll›€› alt›nda ele al›yor. Ard›ndan akademik ahlak, medya
ahlak›, sosyal sorumluluk ve çevre ahlak› ba€lam›nda konuyu özellefltirerek inceliyor.
Levent fiahin ve Kadir Y›ld›r›m’›n birlikte kaleme ald›klar› “‹flletmelerde ‹fl Ahlak› Uy-
gulamalar› ‹çin Genel Çerçeve” bafll›kl› makalede ise ifl ahlak› kavram›n›n ortaya ç›k›-
fl›na ve geliflimine iliflkin genel bir çerçeve sunulmakta ve iflletmelerin ifl ahlak›na uy-
mas›n› gerektiren nedenler ilkesel ve pratik yönleriyle ele al›nmaktad›r.

‹ktisat tarihi ve iktisat düflüncesi tarihi alan›nda yapt›€› de€erli çal›flmalarla tan›nan
Cengiz Kallek, “‹slâm’da Pazar Ahlâk› ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî” bafll›kl› makalesinde,
bireyin mutlulu€u ile toplumun yarar› aras›nda ahengi oluflturacak kurallar› ve de€er-
leri ele alan çal›flmalar›n öncülerinden olan Yahyâ b. Ömer el-Kinânî’nin Kitâbü Ahkâ-
mi's-sûk adl› eserini inceliyor. Günümüz ifl dünyas›nda pazarlama ve erdemlilik kavram-
lar›n› birlikte kullanman›n gerekli oldu€una iflaret eden Ömer Torlak ise “Pazarlama ve
Erdemlilik: Yanl›fl Alg›lar ‹çin Bir Aç›l›m” bafll›kl› çal›flmas›nda, hem pazarlama profes-
yonellerinin hem de tüketicilerin sorumluluklar›n› ele alarak taraflar›n yükümlülükle-
rini yeterince yerine getirememelerinin ortaya ç›kard›€› sonuçlar› irdelemektedir.

“‹fl Ahlak›n›n Kurumsallaflmas›nda Üst Yönetim Kademesinin Rolü” bafll›kl› makale-
sinde fievki Özgener, küresel ölçekte yöneticilerin ahlaki niyetleri ve ifl ahlak›n›n ku-
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rumsallaflmas›nda üst yönetimin rolünü ele almakta. Ö€retim elemanlar›n›n maruz
kald›€› gayri ahlaki davran›fllar› ve psikolojik fliddeti, “Üniversiteler ve Etik: Bask›lar
ya da Psikolojik fiiddet” bafll›kl› makalesinde inceleyen Erkan Yaman, konuyla ilgili
fark›ndal›k yarat›lmas› ve sorunun çözümüne yönelik tedbirlerin al›nmas›na iliflkin
öneriler getirmektedir.

Geçmiflten günümüze intikal eden birikimler dikkate al›nmadan yeni ve özgün pers-
pektifler gelifltirilemeyece€ini düflünen ‹fl Ahlak› Dergisi, her say›s›nda güncel araflt›r-
malar›n yan› s›ra klasik denilebilecek metinlere de yer verecektir. Böylelikle araflt›rma-
c›lar›n dikkatlerini yeniden bu metinlere çekmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede ilk
say›m›zda iktisat ve zihniyet meseleleri konusunda yapt›€› çal›flmalarla Türk düflünce
hayat›n›n önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Sabri F. Ülgener’in iktisadi analizler-
de ihmal edilen bir boyut olarak insan ve zihniyeti ele ald›€› “‹ktisat Zihniyeti ve ‹kti-
sat Ahlâk›” bafll›kl› makalesini yay›ml›yoruz. Makaleyi Ülgener hocan›n ö€rencilerin-
den Ahmed Güner Sayar hocam›z taraf›ndan kaleme al›nan “Prof. Dr. Sabri F. Ülgener
Hayat› ve Eserlerine Dair Özet Bir Sergileme” bafll›kl› biyo-bibliyografya ile sunuyoruz.

Dergide makalelerin yan› s›ra alana katk›lar sa€layan çal›flmalar›n de€erlendirilece€i
“Tan›t›m ve De€erlendirme” bölümümüz de yer al›yor. ‹lk say›m›zda Taha E€ri, “Mark-
sizm, Ahlak ve Toplumsal Adalet” , ‹brahim Hakan Karatafl ise “Business Ethics as
Practice: Representation, Reflexivity and Performance” adl› kitaplar› de€erlendirdiler. 

Temennimiz, tefekkür ve araflt›rma ürünü olan her türlü bilimsel ve entelektüel
çal›flmaya platform olma niyetiyle ve biçim, içerik ve niteli€inde akademik
standartlar› üst düzeyde gerçeklefltirme, koruyup gelifltirme kararl›l›€›yla yola ç›kan
‹fl Ahlak› Dergisinin istikrarl› ve sürekli olmas›d›r.

‹fl ahlak› alan›na uzun soluklu bir “hizmet” sunma ve katk› sa€lama yolundaki bu ilk
ad›m›m›zda tüm çaba ve samimiyetimize ra€men hatalar›m›z mutlaka olmufltur.
Bunlar›n sürç-i lisan kabul edilip affolunmas› dile€iyle siz de€erli okurlar›m›z› ilk
say›m›zla bafl bafla b›rak›yoruz.
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