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‹fl hayat›ndaki ahlaki çöküflün sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara yol açt›€› bilin-
mektedir. Bu sorunlar›n en belirgin biçimde ortaya ç›kt›€› zaman dilimleri ise ekono-
mik krizlerin yafland›€› dönemlerdir. Bu sebeple ifl ahlak›, 2008 y›l›nda tüm dünyay›
etkileyen ekonomik kriz nedeniyle en çok konuflulan konulardan biri olmufltur. Kriz,
iktisadi hayat›n ahlakla kurmas› gereken zaruri iliflkiyi bir kez daha göstermifltir.  

Krizler, –bütün ola€an d›fl›, beklenmeyen sadmelerde oldu€u gibi– insan›n bir süreli-
€ine durup hem kendini hem de kendi d›fl›ndaki dünyay› yeniden gözden geçirme ih-
tiyac›n› hissettirir. Bu durum son ekonomik kriz ba€lam›nda özellikle Bat›’y› böylesi
bir “muhasebe” ile yüz yüze b›rakm›flt›r. Ancak bu muhasebe, en az›ndan bir öbek aç›-
s›ndan, sistemin eksiklerini saptay›p ›slah etmek ve yine ayn› sistemle yola devam et-
mek çerçevesinde bir tutum ve davran›fl içinde b›rakm›flt›r. Bu da temelde ahlaki kay-
g›lar› asli bir konuma ç›karmam›flt›r.

Krizin taflras› konumundaki Bat› d›fl› dünyada ise –durum biraz daha farkl› alg›lan-
makla birlikte– tart›flmalar yine de büyük oranda ayn› eksende yürütülmektedir. An-
cak kriz her iki öbek aç›s›ndan da daha derinlikli elefltirilerin üretilmesi için bir yö-
nüyle önemli bir f›rsat olarak önümüzde duruyor. Özellikle var olan ekonomik iliflki-
lerin sorgulanmas› ve alternatif ekonomik yap›lar›n üretilmesi için umut verici bir
vasat belirmifltir. Bunu umut etmekle yetinmemek, herkesin kendi kab›nca bu tart›fl-
malara katk›da bulunmas›n› teflvik etmek gereklili€ini vurgulamak isteriz.

‹fl Ahlak› Dergisi olarak bu say›da da söz konusu tart›flma alan›na katk› sa€layaca€›n›
düflündü€ümüz çal›flmalara yer vermeye gayret ettik. Makalelerin önemli bir k›sm›-
n›n alan araflt›rmalar›na dayand›€› bu say›da, ifl hayat›n›n farkl› alanlar› ele al›nmak-
tad›r. Nuri Balo€lu, Engin Karada€ ve A. Elif Do€an birlikte haz›rlad›klar› “‹lkö€retim
Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davran›fllar›” bafll›kl› makalede, ilkö€retim okulu
yöneticilerinin mesleki etik davran›fllar›n›, ayn› kurumlarda görev yapan ö€retmen
alg›lar›na dayal› olarak belirlemeye çal›flmaktad›rlar. Araflt›rma, yöneticilerin en yük-
sek düzeyde sergiledikleri etik davran›fl ilkesinin insan haklar›; en düflük düzeyde
sergiledikleri etik davran›fl ilkesinin de sevgi oldu€unu göstermektedir. “‹nsan insa-
na aynad›r.” Umar›z okul yöneticileri meslektafllar›n›n kendilerine dair bu alg›lar›
üzerinden bir öz elefltiri kap›s›n› aralay›verirler.

‹fl Ahlak› Dergisi

4



‹nsan kaynaklar› yöneticilerinin ifl ahlak› konusunda önemli bir noktada oldu€una
iflaret eden Halil Zaim, “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Aç›s›ndan ‹fl Ahlak›” bafll›kl› ça-
l›flmas›nda, insan kaynaklar› yönetimi uygulamalar›nda ahlaki aç›dan dikkat edilme-
si gereken hususlar› ele alarak temel bir çerçeve çiziyor.

Zeynep fiarlak ve Besim Bülent Bali, “Türkiye’de Siyaset Yolsuzlu€a Mahkûm mu?”
bafll›kl› ortak makalelerinde siyasal yolsuzluk meselesini farkl› bir aç›dan ele al›yor-
lar. Türkiye’de yolsuzlukla iliflkili çal›flmalar›n ço€unlukla kamu kesimiyle s›n›rl› kal-
d›€›n› tespit eden yazarlar, konunun siyasetçi-bürokrat-ifl adam› üçlüsü çerçevesine
hasredilmesini elefltirerek, yolsuzlukla mücadelenin baflar›l› olmas› için iki temel
noktan›n sorgulanmas›n› öneriyorlar: Devlet akl› ve hukuksal ve kurumsal alt yap›. fiar-
lak ve Bali, bu sorgulamay› Türk siyasal hayat›n›n karakteristik özelliklerini ele ala-
rak yap›yor ve çözümü “merkezine demokratikleflmeyi koyan bir Türkiye” olarak
öneriyorlar. Siyasetin yerel seçimler arifesinde ›s›nd›€› bu günlerde üzerinde özenle
düflünülmesi gereken bir makale…

‹fl ahlak›n› oluflturan de€erlerin kültürlere göre farkl›l›k gösterdi€ine iflaret eden Ay-
lin Ünal ve ‹hsan Taylan Çelik, “Çal›flma Ahlak› Üzerine Kültürler Aras› Bir Araflt›r-
ma” bafll›kl› çal›flmalar›nda, Türk ve Kanadal› üniversite ö€rencilerinin çal›flma ahla-
k› de€erlerini karfl›laflt›rarak kültürün çal›flma ahlak› üzerindeki etkisini inceliyorlar.
‹ki kültür aras›nda anlaml› farkl›l›klar bulan Ünal ve Çelik’e göre Türk ö€renciler, Ka-
nadal› ö€rencilere oranla daha güçlü çal›flma ahlak› de€erlerine sahipler.

Erkan Yaman, Yavuz Erdo€an ve Halil Ekfli’nin birlikte haz›rlad›klar› “Bilgisayar Kul-
lan›c›lar›n›n Korsan/Kaçak Yaz›l›m Kullan›m› Hakk›ndaki Görüflleri” bafll›kl› çal›flma-
da, günümüzde ülkemizde ve dünyada çokça tart›fl›lan korsan/kaçak yaz›l›m kullan›-
m› ele al›n›yor. Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›n›n, korsan yaz›l›m kullan›m› hak-
k›ndaki görüfllerini belirleyen bu çal›flmada sorunun çözülmesi için toplumsal fark›n-
dal›k yaratman›n ve duyarl›l›k oluflturman›n gereklili€i üzerinde duruluyor. Sorunun
kökenleri, çok yönlü sebepleri ve sonuçlar› göz önüne al›nd›€›nda, üzerinde daha
farkl› araflt›rmalarla durulmay› ve tart›fl›lmay› hak eden bu konuya, yay›mlad›€›m›z
bu makaleyi bir girifl olarak kabul edebiliriz.
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Son dönemde s›kça gündeme gelen konulardan biri olan çocuk iflçili€i, Özkan Y›l-
d›z’›n kaleme ald›€› “Çocuk ‹flçili€ini ‘Piyasa Ahlak›’ ‹çinde Düflünmek” bafll›kl› maka-
lede, piyasa ahlak› ba€lam›nda de€erlendiriliyor. Y›ld›z, çocuk iflçili€inin küresel eko-
nominin temel girdileri aras›nda oldu€unu ve çocuklar›n çeflitli ihmal ve istismarlarla
karfl› karfl›ya oldu€unu ampirik bulgularla gösteriyor. Makalenin iflaret ettikleri, Gaz-
zeli çocuklardan dünyan›n sokaklar›na ve imalathanelerine kadar her yerdeki çocuk-
lar için yap›lmas› gerekenlere bir davet âdeta; flairinki gibi: “Ben öyle bilirim ki yafla-
mak / Berrak bir gökte çocuklar aflk›na savaflmakt›r / Çünkü biz savaflmasak / Ana-
m›n giydi€i pazen, sofrada böldü€ümüz somun / Yani ›scac›k benekleri çocuklu€u-
mun / C›lk yaralar halinde / Yay›l›rlar topra€a, etlerimiz kokar, gökyüzünü kokutur.”
Davet sahibini bekliyor; dünyan›n her yerinde...

‹fl ahlak› üzerine düflünen, iktisadi hayat› ahlak ve adalet oda€›nda kurgulamaya ça-
balayanlar›n “yeni” fikirler üretirken “yine”lemeleri gerekenlere de dikkat çeken Biri-
kimler k›sm›nda, on alt›nc› yüzy›ldan önemli bir al›nt› sunuyoruz: K›nal›zâde Ali Efen-
di’nin “Ahlâk-› Alâî” adl› kitab›ndan adalet üzerine bir bölüm. Adaletin gereklili€i ve
önemine dikkat çeken al›nt›y›, yazma nüshas›, çevrim yaz›s› ve sadelefltirilmifl hâli ile
üç paralel metin olarak yay›ml›yoruz. Söz konusu metni “Ahlâk-› Alâî”yi yay›ma ha-
z›rlam›fl Mustafa Koç, ‹fl Ahlak› Dergisi için gözden geçirip haz›rlad›. Bu bölümü, K›-
nal›zâde Ali Efendi ve “Ahlâk-› Alâî” konusunda doktora çal›flmas›nda bulunmufl Ayfle
S›d›ka Oktay’›n kaleme ald›€› “K›nal›zâde Ali Efendi ve ‹fl Ahlak›na Ait Temel ‹lkeler”
bafll›kl› makaleyle birlikte sunuyoruz. 

‹fl ahlak› alan›nda yay›n, organizasyon vb. etkinliklerin de€erlendirildi€i “Tan›t›m ve
De€erlendirmeler” bölümümüzde Taha E€ri “Culture and Enterprise: The Develop-
ment, Representation and Morality of Business”, Ahmet Kat›lm›fl ise “Büyük Erdem-
ler Risalesi” adl› kitaplar› de€erlendirdiler. Ayr›ca bu bölümde Cihat Özsöz’ün “21.
EBEN Geleneksel Konferans›” ve “Mimar ve Mühendislikte Etik Sempozyumu” hak-
k›nda de€erlendirmelerini içeren iki yaz›s› yer al›yor. 

Ülkemizde ifl ahlak› üzerine düflünmeye ve üretmeye yönelik bir platform olan ‹fl Ah-
lak› Dergisi’nin bu say›s›n› da ilgiyle okuyaca€›n›z› ümit ediyoruz. Gelecek say›da gö-
rüflmek dile€iyle...

Halil Ekfli
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