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Çalışma hayatında çalışan-işveren ilişkisi, çalışanlar arası ilişki, hizmet veren hizmet 
alan ilişkisi vardır. Bu ilişkiler birbiriyle yakından bağlantılı olduğundan birindeki 
ahlâkî sorun diğer yerlere de kolaylıkla sirayet edebilir. Çalışma hayatında iş ahlâkı, 
yasal önlemlerin yanında ve ötesinde, ahlâkî ölçülerin uygulanmasını sağlayacak bir 
şuurun inşa edilmesi ve bunun yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Hem işveren 
sıfatı hem de iş hayatını düzenlemesi bakımından devletin rolü de bu bağlamda son 
derece önemlidir.

Dünyanın son 200 yıllık tarihi kutsaldan, dinî ve ahlâkî olandan yavaş yavaş da olsa bir 
tür kopuşun tarihine şahitlik etmektedir. Dünya bu kopuşun trajik sonuçlarıyla her 
gün daha büyük bedeller ödeyerek, daha büyük tahribatlar yaşayarak yüzleşmektedir. 
Sekülerleşme süreciyle birlikte bizi biz yapan, bizi diri tutan kavramsal çerçevemizi 
yitirdiğimizi söylemek de mümkündür. Yitirdiğimiz kelime ve kavramların yerini 
hesabı henüz verilmemiş modern seküler dünyanın kavramlarının aldığına şahit 
olmaktayız. Kul hakkı, tasarruf bilinci, muavenet, istişare, alın teri, infak, tasadduk, 
uhuvvet, emek, maslahat gibi kavramların, iş hayatımızdan, hatta neredeyse bütün 
hayatımızdan yavaş yavaş çıkmakta olduğunu müşahede etmekteyiz. Rızanın yerini 
kârın, adaletin yerini faydacılığın, hikmetin yerini körü körüne inanmanın, kanaatin 
yerini lüks ve hırsın, infakın yerini istifçiliğin, karz-ı hasenin yerini faizciliğin 
aldığı, başarının verimlilikle, saygınlığın zenginlikle, emeğin değerinin ücretle 
değerlendirildiği bir zeminde, doktorun hastasına müşteri, çalışanın iş yerini han-ı 
yağma, işverenin çalışanı makine, tüccarın dini değerleri ekmek teknesi olarak 
görmesini engellemenin yol ve imkânlarını tartışıp bulmak zorundayız. Zira bu 
kavramsal çarpılma ve yozlaşmayla oluşmuş düzeneğin hiçbir yerinde ahlâk olmaz, 
ahlâkilik aranamaz. Dünyanın tüm insanları için daha adil ve yaşanabilir dünya 
özlemi bu sorgulamaların ufkunda güçlü şekilde yeşerebilecek görünmektedir.
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TAKDİM YAZILARI

D. Mehmet DOĞAN
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Millî mutabakat metnimiz olan İstiklâl Marşı’mızın TBMM’de kabulünün 100. 
Yılındayız. Bu yıl münasebetiyle İstiklâl Marşı şairimiz Mehmed Âkif ’i çeşitli vesilelerle 
anıyoruz. Bu anmalardan en mânalısı onu böyle bir “ahlâk şûrası” ile anmaktır desek 
hata etmiş olmayız. Çünkü onun yalnız şiirinde değil, düşüncesinde değil, hayatında 
ve mücadelesinde de “ahlâk” en temel kavramdır. Hatta öyle bir an gelir ki, “ahlâk”la 
“istiklâl” arasında bağlantı kurar:

Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş: 
Ne din kalmış, ne îman, din harâb, îman türâb olmuş!

Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl... 
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl! (Gölgeler, Umar mıydın?)

Kısacası: Ahlâkî çöküş devam ederken, istiklâl korunamaz!

O’nun büyük örneği elbette Hz. Peygamber’dir. Hz. Ömer üzerindeki ısrarının 
temelinde de adalet ve ahlâk vardır. 

Bugün ahlâk şûralarımızın beşincisini yaparken iki büyük ahlâkçımızı birlikte yâd 
ediyoruz: Mehmed Âkif ve Nureddin Topçu.

İlk ahlâk şûrasını doğumunun yüzüncü yılı dolayısıyla, hayatıyla, eseriyle hep 
Âkif ’in izinden giden Nureddin Topçu’ya adamıştık. Topçu da Âkif gibi büyük örneği 
Peygamber efendimizden sonra Hz. Ömer ve Yavuz üzerinde durur. Bunlar ahlâk ve 
adalet timsalleridir. 

Büyük Âkif, Âsım kitabında sesini şöyle yükseltirken ahlâkîliğin şahikasına varır:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

İnsan oğlu öğrenerek bilgisini çoğaltır ve zekâsını geliştirir. Bilgi uygulamaya 
dönüştüğünde hareketlerimizin mutlaka bir ahlâkî değeri olması gerektiğini 
unutmamalıyız. Bu yüzden öğretim sistemi öğretme yanında etkili bir terbiye cihazı 
da olmalıdır. Bilgili nesiller yetiştirmek, aynı zamanda ahlâklı, yüksek karakterli 
nesiller yetiştirmek anlamına gelmelidir. 
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İnsanın ahlâkî hareketi, mevcut yapı içinde isyan gibi görünse bile, sonsuzluğun 
iradesine bağlılıktan başka bir şey değildir. 

Bugünün manzarası şu: Hayatla çarçabuk barıştık; konfora, rahata, lükse, iktidara 
alıştık. İçimizdeki sonsuz ahlâkîliğin asıl düşmanı bunlardır. Bugün ahlâklı olmayı 
güçleştiren, ahlâksız olmayı kolaylaştıran çevre şartlarının baskısı altında yaşıyoruz. 
İrademizi sonsuzluğun iradesi ile birleştirmek ve öylece doğru olanı, ahlâkî olanı 
istemek ve yapmak…Burada Nureddin Topçu’nun “Öğrenmek zekânın, yapmak 
ahlâkın işidir…” sözünü hatırlayalım. O büyük ahlâkçı şöyle diyor:

“Ahlâk insanın her an yaşadığı bir gerçekliktir. Hareketlerimizin ilmi demek 
olan ahlâk bilgisi lisenin bütün sınıflarında, her sınıfın seviyesi ölçüsünde olarak 
tenkit ve münakaşalı bir şekilde okutulabilir. Her Rönesans hareketinde olduğu 
gibi, lise öğretiminde de fizikten ahlâka doğru cesaretle yükselelim.”

Tek kanatlı, sadece öğretime dayanan Millî Eğitim, işin terbiye kısmını, ahlâk 
yönünü ihmal etti. 20. yüzyılın Türkiyesi, öğretimi pozitivizm-pragmatizm 
çerçevesinde düzenledi ve ahlâkı dinle ilişkili sayarak dışladı. Hatta diyebiliriz ki, 
ahlâkîlik değil, gayri ahlâkîlik, immoralizm öne çıkarıldı. 

Bugün Türkiye’nin yaşadığı yakıcı problemler, her alanda ahlâkî kaygının 
fiillerimizden dışlanmasıyla ilgilidir. En başta şahsî çıkarını toplumun, milletin 
önüne geçiren yaygın bir anlayışla karşı karşıyayız. Eğitim sistemimiz de öğrencilere 
“geleceğini kurtarmak” adına herkesin kendi gemisini kurtarması gerektiğini telkin 
ediyor. 

Türkiyeyi bugün hiçbir iç ve dış düşman ahlâksızlık kadar tehdit etmiyor! 

Geniş mânada ahlâkı, milletin binlerce yıl içinde süzüp getirdiği ahlâkı “negatif bir 
değerdir, pozitif ilimde yeri yoktur” diye dışlarsanız, sırf kanunlarla, polis zoruyla insan 
ve toplum ilişkilerini temin etmeye çalışırsanız, sonuç bu olur.

Ahlâkîlik, insanda bir aşkınlık meydana getirir. Gayri ahlâkîlik ise, insanlık 
kaybıyla eşdeğerdir. Toplu yaşamak, ahlâkı mecburiyet haline getirir. Hukuk sosyal 
zaruretlerden doğar, ahlâk ferdî vicdanlarda oluşur. Hukuk sosyal realiteyi düzenler, 
ahlâk ideali araştırır. Hukuk cezalandırır, ahlâk vicdani sorumluluk yükler. Hukukun 
müeyyidesi maddidir, ahlâkın manevî. Hukuk kanunlara dayanır, müeyyidesi, teşkilatı 
vardır, ahlâkın yoktur. Ahlâk hukuktan kapsayıcıdır. 

Ahlâk meselesinin kaynağında mes’uliyet, sorumluluk vardır. Ahlâk sistemleri, 
mesuliyeti umumiyetle fena hareketlerden kendimizi korumaya yarayan bir kuvvet 
olarak görüyorlar, oysa sorumluluk harekete geçirici kuvvettir. 

Günümüzde Milli Eğitim devasa bir bilgilendirme-öğretme cihazı olarak görülüyor. 
Bilgi, yüksek öğretime geçme veya geleceğe yönelik sonuçlara varma konusunda tek 
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ölçü olarak kabul görüyor. Elbette, sistemli bilgi, örgün öğretim kurumları eliyle 
verilir. Yetişen nesillerin, yani geleceğimizin yozlaşmalardan korunması için atılması 
gereken adımlar var. Maarifimizin çocuklarımızı fizikten ahlâka yükseltecek şekilde 
ıslahının zamanı geldi de geçiyor... 

Neden “ahlâk” konusu açıldığında kurum olarak Millî Eğitim hatırımıza 
geliyor. Geçmişimizde edeb, terbiye, ahlâk gibi kavramlar üzerine kurulmuş 
eğitim kurumlarımız, tekkeler, vakıflar, ahilik teşkilatları ve tekkeler hayatımızdan 
çekileli hayli zaman oldu. Kala kala devlet kontrolünde eğitim teşkilatı kaldı. Onun 
programında da “ahlâk dersleri” yer almıyor!

Burada iş ahlâkı ve çalışma hayatımızı büyük şairimiz, mütefekkirimiz Mehmed 
Âkif ’in Safahat mihengine vurarak bugüne ait sonuçlar çıkarmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Böyle bir faaliyeti bu konularda hassasiyeti herkesin malûmu olan 
HAK-İŞ Konfederasyonumuzla yapıyor olmamız bilhassa mühimdir. 

Elbette iş hayatımızı, iktisadî hayatımızı da sadece kanunlarla düzenleyemeyiz, bu 
noktada ahlâkın tanzim ediciliğine ihtiyacımız vardır. Ahlâklı olmak, ahlâklı kalmak, 
temelde emeğin hakkını vermekle ve çalışanın işini hakkıyla yapması ile mümkündür. 
Bu dengenin kurulamadığı toplumlarda iktisadi yapılar da istikrardan mahrum olur. 
İktisadî istikrarın sağlanamadığı bir yerde ise kargaşalık hâkim olur. 

Mehmed Âkif, ahlâkı fikriyatının merkezine alırken, çalışmanın, hareket halinde 
olmanın bütün canlılar için temel varoluş sebebi olduğunu Fatih Kürsüsünde kitabında 
şu beyti nakaratmışçasına tekrarlayarak zihnimize yerleştirir:

Bekaayı hak tanıyan sa’yi bir vazîfe bilir;
Çalış çalış ki bekaa sa’y olursa hakkedilir.

Sözlerimi, Safahat’tan seçtiğim bazı ibretli mısraları okuyarak tamamlamak 
istiyorum:

Hakkın Sesleri’nden

Bir taraftan dînimiz, ahlâkımız, irfânımız;

Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsânımız;

Yükselip akvâmı almış fevc fevc âgûşuna;

Hepsi dalmış vahdetin âheng-i cûşâcûşuna.

Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvan-ı İslâm’ın işi;

En metîn ahlâkımız, yâhud, görüp aldırmamak!

Yıktı bin mel’un kalem nâmûsu, bizler uymadık:

“Susmak evlâdır” deyip sustuk… Sanırsın duymadık!
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Hatıralar’dan

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Budur hilkatte cârî en büyük kaanûnu Hallâk’ın:

O yüzden başlar imzihlâli milletlerde ahlâkın.

Fakat, ahlâkın izmihlâli en müdhiş bir izmihlâl;

Ne millet kurtulur, zira, ne milliyet, ne istiklâl.

Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, rûh-ı millîdir;

Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir.

Rûh-ı izmihlâlimiz ahlâkın izmihlâlidir.

Sâde bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli:

Bir halâs imkânı var: Ahlâkımız yükselmeli.1*

Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsrânımız...

Çünkü hem dünya gider, hem dîn, eğer yapmazsanız.

*

Bir öyle felsefe lâzım ki: Susturup halkı,

Birer birer kırıversin kuyûd-ı ahlâkı. 

Asım’dan

Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlâkı bitik;

Hele ahlâka sarılmak ne demekmiş hâlâ?

Çekilir miymiş, efendim, gece gündüz bu belâ?

Gölgeler’den

Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl... 

Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!

1	 Sebilürreşad	yayınında	son	iki	mısraın	yerinde	şu	mısralar	bulunmaktadır:

Müslüman kim? Din nedir? Evvelce tahkîk etmeli;

En büyük düstûr odur, hakkıyla tatbîk etmeli.
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Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı

Bu toplantının organizasyonunda görev alan hem HAK-İŞ hem de Türkiye Yazarlar 
Birliği’nden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Muhtevası çok anlamlı olan bu 
toplantının bizim açımızdan yol gösterici, bizi aydınlatıcı fikirlerin ulaştırıcı olacaktır. 
Bu toplantıya ortaklık yapmak bizim için büyük bir onurdur. Bu onuru Türkiye 
Yazarlar Birliği bizlere bahşetti. Kendilerine de teşekkür ediyorum. 

HAK-İŞ Konfederasyonu adına en derin saygılarımı sunar, “İş Ahlâkı, Çalışma 
Hayatı, Safahat” isimli 5. Ahlâk Şûrası’nın hayırlara vesile olmasını temenni eder, 
teşriflerinizden dolayı minnet ve şükranlarımı arz ederim.

Sözlerime merhum Âkif ’in dizeleriyle başlamak isterim: 
Medeniyet denilen maskara mahluku görün
Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün

Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Âkif Ersoy’u bugünlerde daha iyi anlıyoruz. 
Nice zaman, Batı medeniyetinde vicdan aradık. Ama o her seferinde hakkın ve 
hakikatin değil, kuvvetlinin ve haksızlığın safında yer aldı. 

Oysa Âkif taa o zamanlar bize şöyle seslenmişti:
Ne hüsrandır ki; Şark’ın ben vefasız, kansız evladı
Seraba Garba çiğnettim de çıktım hak-i ecdadı

Bugünkü halimize bakınız, her geçen gün daha fazla gayri insanî hale geliyoruz ve 
her an birbirimizi daha fazla gayri insanîleştiriyoruz.

Kapımızın önündeki arabamız kadar, oğlumuzu ve kızımızı önemsemez hale 
geldik. Telefonlarımızdaki sosyal medya uygulamalarına ayırdığımız zaman kadar, 
ailemize zaman ayırmaz olduk. Evlerimizi, eşyalarımızı, eğlencelerimizi, sevdiğimiz 
kadar, çevremizdeki yakınlarımızı sevmez, onlara saygı duymaz olduk. Tutkuyla 
izlediğimiz dizi filmin bir sonraki bölümünde neler olacağını merak ettiğimiz kadar, 
ölüm döşeğindeki yan komşumuzu merak etmiyoruz. Buna benzer pek çok örnekte 
görüleceği gibi, kullandığımız bir eşya, bir alet, bir cihaz kadar birbirimize değer 
vermez hale geldik ve gayri insanî bir varlığa dönüştük. 

Bugünlerde çok açık bir biçimde tanıklık ediyoruz ki, gezegeni cehenneme 
çevirdik. Dünyanın en gelişmiş, en müreffeh, en zengin metropol kentlerinde insanlar 
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sokağa çıkamaz hale geldi. Gerçekten de her şeyimiz var ama sahip olduklarımız 
bizim insan olarak kendimize saygı duymamıza yetmiyor. Dünyanın müreffeh, 
konforlu metropol kentlerindeki insanların hiçbiri mutlu değil. Zengini de mutsuz 
fakiri de. Lüksümüz, konforumuz, eşyalarımız, kendimizi saygın, şerefli ve haysiyetli 
bir varlık görmemize yetmiyor. Her şeyimiz var ama insan olmamızı anlamlı kılacak 
ahlâkî değerlerden yoksunluk içindeyiz.  HAK-İŞ olarak bu durumdan sorumluluk 
duyuyoruz. Elimizde her şeyi düzeltecek elbette sihirli bir değnek yok. Ama; İbrahim’e 
yakılan ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali yola çıktık. 

Niyetimiz belli. Güzergahımız net. Çabalarımızın, girişimlerimizin hedefi çok 
açık. HAK-İŞ olarak; REKABETİN değil DAYANIŞMANIN sosyal hayatımıza hâkim 
olmasını istiyoruz. Endüstriyel ilişkilerde, FAZLA DEĞER değil ADİL PAYLAŞIM 
itibar ve iltifat görsün istiyoruz. FİNANSAL SERMAYENİN değil, en yüce değer 
olarak EMEĞİN, ALINTERİNİN benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. GAYRİ 
İNSANÎLİĞİ YÜCELTEN BİR AHLÂKİ ZİHNİYET ÜZERİNE DEĞİL. İNSANIN 
BİZATİHİ KENDİSİNİ  YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ GÖREN BİR AHLÂKÎ 
ZEMİN ÜZERİNDE hayatımızı sürdürmeliyiz.

Şairin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi,
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.

HAK-İŞ olarak kuruluşumuzdan itibaren işçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine 
değil, uzlaşma üzerine inşa etmeye çaba sarf ettik. İşverenleri yenilmesi gereken 
rakipler olarak değil, birlikte çalışıp, birlikte başaran sosyal ortaklar olarak kabul ettik. 
Sermaye karşıtlığı söylemi yerine adil paylaşım, hakça bölüşümü savunduk.

Hz. Mevlana’nın 8 asır önce ifade ettiği gibi

“Ekmeği, ekmeği öğrendim, sonra ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, sonra ekmeği 
Hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.”

HAK-İŞ olarak, yeni bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Tarihimizde, 
kültürümüzde bunun örnekleri var. Buna ilişkin hazine değerinde fikirler var.  Biz 
sadece elimizdeki bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bu hazineden bütün 
insanlık yararlansın ve artık insanlığın asırlardır maruz kaldığı mezalim sona ersin 
istiyoruz. Esasen, yeni bir keşifte bulunduk, yeni bir icat ortaya koyduk iddiasında 
değiliz. İnsanlık tarihi boyunca şu veya bu şekilde var olan, yaşanmış ve hatta tarif 
edilmiş bir ekonomik ve sosyal düzenden bahsediyoruz. Gazzali ve özellikle İbn-i 
Haldun’un asırlar önce dile getirdiği kıymetli fikirlerin esas alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Özellikle ilim ve fikir insanlarımız, Ülgener gibi, Sabahattin Zaim 
gibi bizim önümüzü aydınlatsınlar diye bekliyoruz. Öyle bir ahlâk anlayışı takdim 
edilsin ki; HİKMET ve HİDAYET bizim önümüzü aydınlatsın. Bu iki kavram; bütün 
muhkem kilitlerle, yüzümüze kapatılan bütün kapıları ardına kadar açsın.  GÜNEŞ 
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GİBİ, HİKMET, ZİHİNLERİMİZİ AYDINLATSIN, HİKMET ve HİDAYET ile 
formüle edilen ahlâk anlayışımıza dayanarak, REKABETİ, DAYANIŞMA ile ikame 
edelim.  Yarışma uğruna, birbirimizi rakip görüp, her birimizin diğerinin üstüne 
basarak geçmesini başarı saymasın istiyoruz. HİKMET ile HİDAYETTEN nemalanan 
işverenler ile işçiler, FAZLA DEĞERİ değil ADİL PAYLAŞIMI ahlâkî bir ilke olarak 
kabul etsinler. Adaletli bir endüstri ilişkiler sistemi inşa edilsin istiyoruz.  Fazla değer 
uğruna insanlar, insanî değerlerinden arındırılmasın istiyoruz.

10. yüzyılının dünyasına adeta ışık olan Yusuf Has Hacip Kutatgu Bilig’te “Ömür 
aziz değil, emek azizdir” diyerek bize bugünün dünyasına ne güzel sesleniyor. 
Emek sahipleri, eşyadan, teknolojik aletlerden, cihazlardan çok daha değersiz hale 
getirilmesin. Adaletli bir endüstriyel ilişkiler anlayışı ile adil paylaşım gerçekleştirilsin. 
Adil paylaşımın, insana yönelik her türlü adaletsizliği, haksızlığı, mezalimi ortadan 
kaldıracağına hepimiz inanalım. Bu inanç, azimle, bu kararlılıkla, mücadele etmeliyiz. 
Kısakürek Üstadın dediği gibi, şayet  

“Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa”

anlayışını devam ettirirsek, ne iş verenler ne yöneticiler ne de çalışanlar huzur 
yüzü görecektir.

HİKMET ile HİDAYETİ ahlâk anlayışı olarak benimsediğimiz takdirde 
FİNANSAL SERMAYEYİ, parayı, menkul değerleri değil, EMEĞİ, ALIN TERİNİ en 
yüce değer olarak görmeyi de öğreneceğiz. İnsan emeği doğal hammaddeyi nadide 
bir ürün ve nimet haline getirmektedir.  Yaradan, canlı ya da cansız her varlığın içine 
bir cevher gizlemiştir ve insan emeği, yaratılmışlardaki bu cevheri açığa çıkarma 
maharetine sahiptir. Su üzerinde yürünmez. Ama insan köprüyü akıl eder ve emeği 
ile inşa edip su engelini aşar. Kayık yapar ve ayaklarını hiç yormadan su üzerinde çok 
daha hızlı hareket edilebileceğini keşfeder.  İşe yaramaz gibi görünen toprağın yaşam 
kaynağı besinlere yataklık ettiğini anlar ve emeği ile tarımsal üretim yaparak, toprağı 
doğal halinden çok daha verimli ve değerli kılar.  Bu öyle bir meziyettir ki; cüruf hali 
ile son derece çirkin görünen demir madenini eşi benzeri görülmemiş teknolojik 
aletlere, insan emeği dönüştürür.  Canlı yaşamına bile imkân vermeyen kömür ve 
petrol hammaddesi, olağanüstü bir enerji kaynağı haline gelip, insanlığın hizmetine 
emekle sunulur.  Böylece, doğal haliyle hiçbir işe yaramayan pek çok varlık, insan 
emeği sayesinde paha biçilemez ürünler, nimetler haline gelir. Bundan dolayıdır ki 
“emek en yüce değer” sloganı çok önemli ve anlamlıdır.  Oysa para, borsada işlem 
gören hisse senetleri, tahviller, para birimleri, bugün, tam anlamıyla, sınırlı sayıda 
azınlığın kahir çoğunluğa taktığı boyunduruktur.  

Bugün, tanrıya ibadet eder gibi kutsanan menkul değerler, esasında buhar 
makinası, akü, cep telefonu kadar bile doğal değildir. Doğal olmadığı; yani 
yaratılmadığı ve yaratıcı tarafından ona kazandırılmış bir cevhere sahip olmadığı 
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için para ya da menkul değerler, herhangi bir insan emeğine ihtiyaç duymaz. Bu 
çok önemli.  Çünkü doğal bir maddeyi değerli kılan insan emeğidir. Onun değeri, 
Yaratıcının doğal maddeye bahşettiği cevherin emek sayesinde açığa çıkartılmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysa menkul değerler, biz değerli olduğunu zannettiğimiz için 
değerlidir. Hayalet gibi, tamamen sanal bir değerdir. Gerçek dünya ile hiçbir ilgisi 
yoktur.  Nitekim bugün hepimiz biliyoruz ki, para dediğimiz şey, bankaların hesap 
kayıtlarındaki rakamlardan ibarettir. 

FİNANSAL SERMAYE ya da para denilen ekonomik değer, böylesi bir hayalettir. 
Birkaç gün önce bizzat tanık olduk. Üç saat içinde en ufak bir emek harcamaksızın 
milyonlarca TL kazanç elde edenler olduğu gibi, birkaç saat içinde milyonlarca TL 
kaybedenler de oldu.  Finansal Sermaye denilen hayalet, bugün, bütün ekonomik 
hayatımıza musallat olmaktadır. İnsan emeği ile, alın teri ile hiçbir ilgisi olmadığı için, 
hiçbir değer ihtiva etmemesine rağmen, biz onun çok değerli olduğunu zannediyoruz.  
Bütün paralar ve menkul değerler, sıradan kağıt parçalarından ve farazi rakamlardan 
ibarettir. Ancak bugün, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, finansal sermaye, şu veya bu 
şekilde adeta insanlığın TAPINDIĞI BİR PUT’a dönüşmüştür. 

HAK-İŞ, bugün, burada, bu çağdaş putların yıkılması gerektiğini haykırmaktadır. 
Bize göre, menkul kıymetlerden oluşan putlar değil, değerli olan, en yüce değer olan, 
insanın emeğidir. İnsan emeği, yaratıcının doğal varlıklarda gizlediği cevheri gün 
yüzüne çıkaran nadide bir insanı meziyettir. 

Son olarak şûramızın tertip edilmesinde emeği olan herkese teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 5. Ahlâk Şûrasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim.  
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Musa Kâzım ARICAN (Prof. Dr.) 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı

Dünya nüfusunun hızla artması, israf, çılgın tüketim alışkanlıkları, popüler kültürün 
de etkisiyle sınırları aşarak kişilere ulaşan her tüketim aracı, üretim yapan çalışma 
hayatını da etkiliyor. 

İhtiyacınız olan bir şeye yurt içinden, hatta yurt dışından bir tuşla ulaşabiliyorsunuz; 
o markanın, ürünün dünyada tanınması, bilinmesi, kullanılması için firmalar önemli 
harcamalar yapıyorlar. Yani, ne üretim eski üretim ne tüketici eski tüketici ne de 
işletme eski işletme. Değişen dünyada klasik endüstriyel tedarik mantığı yok artık.

Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında; kendi gündelik pratikleri içinde üretim 
yapan her kurumun, her ticari firmanın rakipleri artık kendi ülkelerindeki aynı işi 
yapanlar olduğu kadar aynı zamanda yurt dışındaki aynı işi yapanlardır. Dolayısıyla; 
her işletme, çalışma hayatına ilişkin ulusal değerler kadar uluslararası değerlere 
de uymak zorunda. Dünyanın bir ucundaki üretim firmasının, çevreye, doğaya, 
hayvanlara önem verdiklerini, çocuk işçi çalıştırmadıklarını ısrarla ilan etmelerinin 
bir anlamı olmalı değil mi?

Her toplumun bir ahlâk anlayışı vardır. Bu anlayış; dini inançlar, yaşam tarzları, 
insanların insanlara olan bakışı-yaklaşımı, kültürel yapı, benimsenmiş ortak 
alışkanlıklar, gelenek ve geçmişten gelen tutum ve davranışlar etrafında bir şekil 
kazanır.

İş ahlâkının değerleri ve ilkeleri son yıllarda hem ülkemizde hem de gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Zaman zaman 
ekonomik skandallar ve krizler meydana geliyor. Bedeli ağır olan, şirketlerin iflası 
kadar kurumların ve ülkelerin itibarını sarsan her olayda gerek iktisatçılar gerekse 
ahlâk felsefecileri konuyu değerlendirirken önce yapılan işe dair ahlâkî değerleri 
sorguluyorlar.

Çalışma hayatında; doğru olmak, kanunlara ve kaidelere saygılı olmak, adaletli 
olmak, yardımlaşmaya açık olmak, ehliyete ve liyakate önem vermek, sözünün eri 
olmak, dürüstlük önemlidir. İşverenden çalışanlara, pazarlamadan tezgaha kadar 
geçen sürede iş ahlâkının gerekleri mutlaka yerine getirilmelidir.

Günümüzde iş ahlâkı denildiğinde sınırları oldukça geniş bir alana yayılıyor; İşçi-
işveren ahlâkı, çalışma ahlâkı, üretici ahlâkı, meslek ahlâkı, işletmecilik ahlâkı, firma 
ahlâkı başta olmak üzere çalışmaya ilişkin tüm alanlarda elbette bir ahlâk normu ve 
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ilkeleri mevcuttur. Toplum tarafından da onaylanmış bu değerler ışığında bakarız 
çalışma hayatına. Onları değerlendirirken iyi - kötü bir bakış açımız olur ve dolayısıyla 
onlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini de biliriz.

Doğrusu, bireylerin ve toplumların genel kabul görmüş ahlâk kuralları içinde 
hayatlarını sürdürmelerinin nasıl bir karşılığı varsa; elbette çalışma hayatının içinde 
bulunan tüm aktörlerin de başarı ya da başarısızlıklarında bu değerlerin önemi vardır.

Ülkelerin gerçek zenginliği ne yeraltı ne de yer üstü kaynaklardır. Gerçek zenginlik, 
beşeri zenginliktir. İşçisiyle, memuruyla, işvereniyle, özel- kamu ayırt etmeden bir 
hizmetin üretiminden vatandaşın eline ulaşıncaya kadar arada bulunan her bir kişi ya 
da kurumun bir sorumluluğu vardır, bu sorumluluğu yüklenmesini bilen insanlar o 
toplumun esas zenginliğini meydana getirirler. Eğer kurumsal yapıda ahlâkî politikalar 
tam olarak yerleşmemişse çıkarları uğruna fazla kazanma hırsına yenik düşenler ne 
yazık ki müşteri kaybetmeleri bir yana ticari itibarlarını da yerle bir ederler.

Bugünden yarına üretim ve dağıtımın her safhasında çalışma düzeni ve iş ahlâkı 
duyarlılığını gözetmeyen, işçi-işveren ilişkilerini sağlam bir zemine oturtmayan 
hiçbir firmanın ve işletmenin sürdürülebilirliği olmayacaktır. Doğrusu; ahlâk tüm 
birey, kurum, kuruluşlar için geçerlidir. Toplumsal uyum, toplumsal barış ve güven 
ancak böyle tesis edilir. Saygın bir ülke olmanın da yolu buradan geçer. Dolayısıyla 
gündemimizde ahlâkın hep en başta olması gerektiğini düşünüyor ve çalışmalarımızı 
bu doğrultuda yapıyoruz. 

Kültür-fikir hayatımızın önemli konularını kendisine temel ilgi alanı olarak 
gören Türkiye Yazarlar Birliği ele alınmayan, dokunulmayan, temas edilmeyen bazen 
ihmal edilen konuları özellikle ele almaya çalışıyor. Paydaş kuruluşlarla, kurumlarla 
akademiden, sahadan konunun erbabı insanlarla bu konuları müzakere etmeye, 
mütalaa etmeye devam ediyor. 

İşte bu faaliyetlerimizden bir tanesi de ilki büyük ahlâk düşünürümüz Nureddin 
Topçu adına İstanbul’da düzenlediğimiz “Ahlâk Şûrası“ ilmi toplantısıdır. Daha sonra 
sırasıyla;  Konya’da “Siyaset ve Ahlâk”,  Ankara’da “Eğitim ve Ahlâk”, Hatay’da ise “Ahlâk 
ve İktisat”  temasıyla şûra silsilesini devam ettirdik. Tüm bu faaliyetleri mutlaka 
ülkemizin güzide sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. 

Beşinci Ahlâk Şûramızı da, “İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat” temasıyla 
ülkemizin önemli işçi sendikası olan, güzide kuruluşumuz HAK-İŞ Konfederasyonu 
iş birliği ile düzenliyoruz. Bu şurayı, İstiklâl Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 
100. Yılı nedeniyle, 2021 yılının İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif yılı olması dolayısıyla 
İstiklâl Marşımızın Şairi, İslâm Şairi, büyük mütefekkir ve büyük ahlâk filozofu 
‘Mehmet Âkif Ersoy’un Aziz Hatırasına’ ithaf ederek gerçekleştiriyoruz.
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Ahlâk, iş ahlâkı, çalışma hayatı konuları insanlık tarihi kadar eskidir. 
Mezopotamya’nın Babil ülkesinde ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş 
Hammurabi yasalarından günümüze kadar tüm metinler, yasal düzenlemeler aç 
gözlülüğü, aldatıcılığı, adaletsizliği ortadan kaldırmaya matuftur. 

Dünyanın her yerinde adil olmayan yollardan kazanç elde etmeye çalışan, 
vazifesini hakkıyla yerine getirmeyen insanlar her zaman vardır ve aynı zamanda bu 
durumdan şikayetçi olan, mağdur olan insanlar da söz konusudur. Dolayısıyla ahlâk, 
iş ahlâkı ve çalışma hayatı konusu insanlığın fıtratı ile ilgili bir konudur. Doğrusu, 
insan var olduğu sürece bu durumlar söz konusu olacaktır. 

Tarihimizde özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminde çok 
kıymetli olan çalışma ahlâkı Kanun-i Sultan Süleyman’dan sonra ne yazık ki düşüşe 
geçmiştir. Kanuni döneminde ülkemizdeki Hollanda Büyükelçisi’nin Hollanda 
Kralı’na yazmış olduğu bir mektup, bir zamanlar Türklerde çalışma ahlâkının ne kadar 
yüksek olduğuna açıkça şahitlik etmektedir. Büyükelçi mektubunda şunları söyler:

“Onlarda muhteşem bir imparatorluğun kaynakları, zafere alışkanlık, savaşma 
yeteneği, sıkı çalışmaya dayanıklılık, tutumluluk, düzen ve disiplin, tedbir; bizde ise 
yaygın fakirlik, bazı kesimlerde lüks ve israf, tembellik ve eğitimsizlik. Öyleyse bu 
durumdan nasıl bir sonuç bekleyebiliriz ki.”

Günümüzde bu durum maalesef tam tersine dönmüş durumdadır. Tarihimize 
baktığımız zaman; özellikle Ahilik Teşkilatı, Fütüvvet, Gediklik gelenekleri yani bu 
topraklarda özellikle İslâm’ın neşv-ü neva bulmasıyla oluşan o iş ahlâkı, iş disiplini, 
çalışma hayatındaki düzenlilik bir sisteme ve bir düzene girmiştir. Ne yazık ki 
bunu kaybetmiş durumdayız. Birkaç yüzyıl öncesine kadar milletimiz ahlâkî düzey 
bakımından dünyada örnek bir toplumsal yapı oluşturmuş, çalışkan, güvenilir, adil 
ve sözünün eri olarak görülürken maalesef bu değerler yeteri derecede muhafaza 
edilememiş ve sürdürülememiştir. Üzülerek ifade edeyim ki; çalışmaktan kaçınan, 
işini hakkıyla yapmamak ve verilen işi savsaklamak, sözünde durmamak, fırsatçılık 
yapmak, rüşvet alıp vermeyi oldukça tabii karşılamak, ehliyet ve liyakat yerine 
kayırmacılığı tercih etmekle yüz yüze kalınmıştır. 1000 yılı aşkın mensup olduğumuz 
İslâm dinine, gelenek ve göreneklere sahip olunan yüce değerlere rağmen toplumsal 
hayatta özellikle ticari ve ekonomik faaliyetlerde ahlâkî duyarlılık kaybedilmiş, iş 
ahlâkı düzeyi bakımından uluslararası toplumda notu kırık ülkeler arasında gösterilir 
olmuşuzdur. 

Son birkaç yüzyıldır yozlaşma ve bozulma ile hassasiyetler kaybedilmiş, iş ahlâkına 
yabancılaşılmıştır. Tüm bu olumsuzluklar küresel ölçekte de yaşandığından, dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de iş ahlâkı konusu önem kazanmaktadır.
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İş ahlâkı dediğimizde ticaret ahlâkı, işletme ahlâkı, şirket ahlâkı, firma ahlâkı ve 
yine benzer şekilde çalışma hayatıyla bağlantılı olarak çalışma ahlâkı, çalışan ahlâkı, 
iş veren ahlâkı, yönetici ahlâkı, esnaf ahlâkı, üretici ahlâkı gibi kavramlar da önemli 
görünür. Ayrıca, meslek hayatında meslek ahlâkıyla ilişkili özel olarak mesleklere 
ilişkin tıp ahlâkı, muhasebecilik ahlâkı, mühendislik ahlâkı, basın-yayın ahlâkı, 
öğretmenlik ahlâkı gibi bir dizi her mesleğe ilişkin ahlâk konuları da söz konusudur. 

Şûranın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’a, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nde yine bu faaliyetin gerçekleşmesi konusunda inisiyatif 
alarak görüşmeleri sürdüren, çalışmaları yürüten Genel Başkan Yardımcımız Tarkan 
Zengin’e, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Muhammet Enes Kala’ya, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Mehmet Tuğrul’a ve adını burada sayamadığım her iki kurumdan emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“İş Ahlâkı ve Çalışma Hayatı’’ şûramızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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İbrahim AYDINLI (Prof. Dr.)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan izlediğim kadarıyla, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
“Türkçe Şûrası” gerçekten faydalı olduğu kadar, bir o kadar da kıymetliydi. Bu konuda 
bendeniz de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Genç Akademisyenler 
Birliği’nin düzenlediği organizasyonda Türk Dünyası’nda akademik hayatın masaya 
yatırılmasına ilişkin “Dil” konulu bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmamda öncelikle 
Nihat Sami Banarlı’dan bahsederek ‘‘Türkçe’nin Sırları’’ kitabını bütün gençlere tavsiye 
ettim. Yani üzerinde bulunduğumuz kıymetler nelerdir?  Bunları öncelikle bilmemiz 
lazım ki, hangi zeminden hareket edeceğimize karar verebilelim.

Yeni ve önemli bir şûra, Ahlâk Şûrası. Bazılarınız biliyor ama müsaade ederseniz 
hususi hayatıma ilişkin genel olarak şunu söyleyebilirim. Dindar bir Anadolu 
ailesinden yetiştim. İmam Hatip Lisesi tahsilinden önce hafız olan Babam’dan ve 
Diyanet’e bağlı Çal/Hançalar Kasabamızın Kur’an Kursu’nda; kıraat, hurufat, tecvid 
eğitimi aldım. 1990 yılında üniversite tahsil hayatıma Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde başladım. Hepinizin bildiği gibi Ankara Hukuk Fakültesi’nin ana binası; 
Alman mimari anlayışı ile yapılmış biraz böyle kasvetli, Ankara taşı gibi koyu renk 
olması beni etkilemişti doğrusu. Ankara’nın o yıllardaki ayazı da bunun üzerine 
eklenince, hafızamda derin izler bıraktı.

Hukuk fakültesinde ilk dersimiz olan iktisat dersine girdik, Dersimizin 
hocası Gürkan Çelebican’dı. Şu anda hocamız rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. 
Dekanımızın da eşiydi. İktisat dersine doğrudan şöyle başladı: “Arkadaşlar iktisat la-
ahlâkidir.” Tabii ben Arapça da bildiğim için iktisat için ahlâksız mı demek istiyor, 
ahlâk dışı mı demek istiyor diye düşüncelere daldım. Genel anlamda eski Türkçe 
diye isimlendirilen Osmanlıcayı bilmenin faydasını mevzuat okurken her zaman 
görüyordum. Osmanlıca bilmeyen öğrenci arkadaşlar sınav kağıtlarında genelde harf 
sıralaması olarak birbirine yakın olan kavramları mesela; “tanzimat” ile “tazminat” 
kelimelerini karıştırdıkları oluyordu. Bunun için de birçok öğrenci Medeni Kanunun 
Türkçe metnini sözüm ona öztürkçeleştirilmiş Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun kanun 
metninden okumak zorunda kalıyordu.  

 Hukuk tahsiliminde ilerleyen süreçlerde daha sonraki dersleri görmeye başladıkça, 
acaba geçerli olan mer’î hukukla bu toplumun buluştuğu yerler nereler, ortak 
umdeler hangileri diye merakla dersleri dinlerdik. Tabii bunları özellikle her derste 
kendimize problem edinirdik. Bir taraftan Osmanlı dönemine ilişkin özellikle İslam 



18

Emek ve İş Ahlâkı

Hukuku’nda ilave okumalar yapardık. Derken Medeni Hukuk’ta karşımıza tüm hukuk 
alanlarında geçerli olan “doğruluk ve dürüstlük” kuralı yanında Borçlar Hukukunda 
da “genel ahlâk” kuralı çıktı. Medeni Kanun’da dürüstlük kuralına uygun olmayan 
hak iddialarının kötü niyetli olduğu için geçerli olmayacağı belirtilirken Borçlar 
Kanunu’nda da genel ahlâka uygun olmayan sözleşmelerin ise sonuç doğurmayacağı 
belirtiliyordu. 

Tabii dürüstlük kuralını ya da genel ahlâk kuralını tanımlayan teorik bilgileri 
içeren kitaplara baktığımızda kafamıza tam oturmayan etik ya da moralite kavramları 
ile toplumumuzun binlerce yıla dayanan kadim ahlâkla bağlantısını belirsizleştiren 
yaklaşımlar mevcuttu. Dolayısıyla mehaz kanunlarını genelde Avrupa hukukundan 
alan bir hukuk tedrisatında o zamanlar bunlar çok anormal değildi. Ancak bu konularda 
genel ahlâk ve dürüstlük kuralı ile ilgili kitaplar daha çok pozitif hukukta sonuç alma 
üzerine yazılmış olup, meselenin temeline inen ve hatta İlahiyat fakültelerinin fıkıh 
alanlarında da ahlâk-hukuk ilişkisinin teorisini ortaya koyan doktora düzeyinde derin 
bir çalışma maalesef çıkmadı.

Bu konuda 2004 yılında tanıştığım şu anda 88 yaşında olan Hasan Tahsin Feyizli 
Hoca’mızın doktora çalışması olan, İslam Hukuku açısından ‘‘Kur-an’da Hukuk-
Ahlâk Bağlantısı’ isimli çalışması çok dikkatimi çekti. Kendisi aynı zamanda elektrik 
mühendisliği alanında uzman ve bu konuda Viyana Patent Enstitüsünden almış 
olduğu bir patente sahip. Tabi ki Kur’an’ı hıfz etmiş, makam dersleri almış, İstanbul 
İmam Hatip ve İslâm Enstitüsü mezunu, koca bir çınar. Yıllarını eğitime vermiş. 
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak, müdür olarak 
yıllarca çalışmış. 

Hasan Tahsin hocamızın seçmiş olduğu doktora konusunu sadece İlahiyat 
açısından değil, özellikle Sokrates, Aristoteles, Farabi, Spinoza, Nasrettin Tusi, 
Kant, Montesquieu, Rousseau, Bergson gibi ünlü ahlâk felsefecilerin temel eserleri 
çerçevesinde incelediğini ve kütüphanesinde bunların birebir bulunduğunu 
görünce de hayret ettim. Bunun üzerine bendeniz kendisiyle bu konuda biraz 
çalıştım. Yazdıklarını gözden geçirdim. Fransızcası olduğu için de doktora tezinde 
Montesquieu’dan şöyle bir ifade yer aldığını gördüm. Montesquieu, malumunuz 
özellikle hem hukukçuların hem felsefecilerin hem de sosyologların bildiği bir kişi 
olup Fransız bir entellektüel. Montesquieu; hukuku bir binanın çatısına benzeterek 
‘‘hukuk bir çatıdır ancak çatının duvarları ahlâktır. Şayet duvarlar yıkılırsa çatı çöker” 
der. 

Şimdi bu konuda daha çok şeyler söylenebilir ancak ben şunu özellikle belirtmek 
istiyorum; Farklı hukuk dallarında hiç ahlâk kavramı yok değil. Borçlar hukuku 
genel ahlâktan bahseder ve hükme bağlar. Asıl mesele bunun muhtevasının hangi 
düşünce ve zeminden hareket ederek neye göre ve nasıl doldurulacağıdır. Nedir bu 
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genel ahlâk? Mevcut pozitif hukuk eserlerinde bu konuda bir yutkunma var! Mesela 
bu konuda söz konusu eserlerde buna “ahlâk” diyemiyoruz, “genel ahlâk” diyoruz. 
Elbette toplumların ahlâk anlayışları bazı farklılıklar arzedebilir. Sonuçta, ahlâk bir 
yerde fıtrata uygun olan demektir. 

Bendeniz bir iş hukuku hocası olarak belirtmeliyim ki en ahlâklı hukuki 
düzenlemelerini iş hukukunda gördüm. Çünkü bizde ahlâk ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller ve benzerleri diye İş Kanunu’muzun özellikle 24. ve 25. maddesinde 
iş sözleşmesini haklı nedenle feshe yol açan nedenler bulunmaktadır. Bunlar 
incelendiğinde işçinin manevi şahsiyetinden aile üyelerine kadar her bir safhanın 
ahlâkî zeminde de düşünüldüğünü görebiliriz.  

Konuyla bağlantılı olduğu için akademik yetişme tarzımdan bahsetmem gerekirse; 
akademik hayatımın büyük bir kısmı rahmetli Sabahattin Zaim Hocanın Alman 
Profesör Kessler ile birlikte İstanbul Üniversitesi’nde kurmuş oldukları o günkü adıyla 
“içtimai siyaset”, günümüzde ise “çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri” olarak devam 
eden bölümde geçti. O günkü bölüm başkanımız Rahmetli Kamil Turan hocamız 
başta olmak üzere şu anda Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin hocam, asistan olarak 
bağlı olduğum Kadir Arıcı hocam ve ağabeyim ve dostum Aydın Başbuğ sayesinde 
bu konudaki farklı yaklaşımları görme bakımından kendimi çok şanslı görüyorum. 
Herhalde akademik hayatımın tümü bir hukuk fakültesinde geçseydi zannedersem 
Sokrates, Platon, Aristoteles, İbn Haldun, Heidegger, Max Weber, Habermas, Sabri 
Ülgener, Ali Fuat Başgil, Erol Güngör, Sabahattin Zaim, Hüseyin Hatemi gibi iktisat 
ve hukuk alanlarının felsefi, tarihi, teolojik ve ahlâkî yönleriyle de ilgilenmiş olan bu 
kadar önemli şahsiyetle tanışamazdım diye düşünüyorum.

Sadede gelecek olursak; şu kritik soru bizim için nirengi noktası olacaktır. En 
baştan başlamak lazım gelirse, kanunları doğuran ve onlara dayanak teşkil eden, şu 
andaki anayasamızda dibacesi dahil ahlâk kelimesi var mı? Zannedersem yok, değil 
mi? Genel ahlâk var mı? O da yok. 

Geçenlerde üniversitemizin akademik açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamız “Yeni Anayasa Çalışmaları” 
temalı konuşmasında Türkiye’nin gündemi yeni anayasa çalışmaları olacaktır diye 
bir ifade kullandı. Burada nasıl bir anayasa dediğimizde aslında bir yönüyle temel 
umdeleri toplumsal ve evrensel ahlâk üzerine oturan bir anayasanın yazılması 
lazımdır. Dolayısıyla burada biz öncelikle anayasanın dibacesine yani başlangıç 
hükümlerine bir defa ahlâk kavramını sokmamız gerekmektedir. En başta buradan 
başlamamız elzem. Çünkü bütün yasalar ve düzenleme türleri doğrudan ya da dolaylı 
olarak anayasaya dayanır.  Biz eğer ahlâk kavramını “kuvveden fiile” olacak şekilde 
anayasaya yerleştirmezsek anayasa çatısının sağlam duvarları olmayınca anayasa 
muhkem olarak işlemez hale gelir.
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Buraya kadar bahsi geçen konuların hülasasını günümüzde yaşadığımız olaylar 
üzerinden giderek müşahhas hale getirecek olursak;  özellikle toplumların sıkışma 
dönemlerinde ahlâk her zaman kendini hissettirir. Malumunuz dünya ölçeğinde 
olan bir salgından geçiyoruz. Aslında toplumların hangi ahlâk üzerine yaşadığını, 
ekonomik krizler, savaşlar, darbeler gibi olağanüstü durumlarda yani sıkışma 
dönemlerinde daha iyi görebiliriz. Yoksa herkesin yiyeceği, içeceği suyu varken, 
herhangi bir problemi yokken böyle dönemlerde aslında ahlâkın önemi pek belli 
olmaz. Ne zaman ki insanın ekmeği azalır, suyu kesilir ve bunun gibi bazı ekonomik 
ve sosyal problemler ortaya çıkarsa, o zaman hem bireysel hem toplumsal ahlâk 
davranışlarının derecesini görebiliriz. 

Örneğin; bir toplum savaşlardan kaçan insanlara ülkesinde sığınma izni veriyorken 
ve ekmeğinin yarısını bölüşüyorken ya da salgın döneminde aşı gibi ilaçları ya da 
tıbbi malzemeleri ücretsiz olarak dünya milletlerine dağıtıyorken, buna karşın diğer 
bir toplum ise bunları fırsat bilip daha çok kazanmanın yollarını arayarak hatta 
daha da ileriye giderek başklarına ait maske ve tıbbi malzemeleri dünyanın gözü 
önünde çalıyor ve buna da dış politika diyorken, tüm milletlerarası davranışların 
yeniden gözden geçirilerek çağdaş hukuk sistemlerinin gerçekten özünde çağdaş olup 
olmadığının tartışmaya açılması gerekmektedir.

Binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinde olduğu gibi bugün de Türkiye 
Cumhuriyetinin savaşlardan kaçan insanlara ülkesini, insani şartlara uygun sığınma 
yeri yapması ve hatta onlara normal hayat şartlarını sağladığını hepimiz biliyoruz. 
Özellikle salgın döneminde uluslararası kuruluşların çok ötesine geçerek aşı dâhil 
tüm tıbbi cihazları, ödeme gücü olamayan devletlere ya da mazlum toplumlara 
vermesi toplumsal ahlâkın güzel örneklerini oluşturmaktadır. Bu aslında tüm dünyaya 
toplumsal ahlâkın üzerine toplum davranışının nasıl olması gerektiğini gösterir. 
Bendeniz bir hukukçu olarak bu anlamda özellikle ahlâk kavramının anayasaya konarak 
ve içinin doldurularak mutlaka mevzuatımıza yansıtılması gerektiği kanaatindeyim. 
Zihnimize iyice tesir etsin diye sözümü şu şekilde bağlamak istiyorum: İnsan için en 
gerekli olan şey aslında paradan çok erdemli bir ahlâktır. Milletimiz ve devletimiz 
en zor şartlarda bile her zaman insani ve ahlâki olanı tercih ettiği için dünyada önde 
gelen tüm devletlerden daha çok anayasasında ahlâk kavramını bulundurmayı hak 
ettiğine inanıyorum. 
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DÎBÂCE

Muhammet Enes KALA (Doç. Dr. ) -  
TYB Genel Başkan Yardımcısı

Türkiye, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde girdiği dönüşüm yolunda bir hayli mesafe kat etti. 
Hayat standartları yükseldi, iktisadî refah arttı. Maddî gelişme görünür hâle geldi. 
Bununla birlikte özellikle savunma sanayiinde çok ciddi projeler somutlaştırıldı. 
Eğitim-öğretim alanına bütçeden ayrılan pay yükseldi. Yükseköğretim bütün 
ülke sathına yayıldı. Bu göstergeler bir gelişmişlik seviyesine işaret etmektedir. Bu 
gelişmişliğin manevî alanda karşılığını bulduğunu söylemekse açıkçası pek mümkün 
görünmemektedir. İnsanî gelişmişlik için yukarıda saydıklarımız dışında başka 
ölçütleri de devreye sokmamız gerekmektedir.

Kanunlar, yasaklar, hukukî müeyyideler belirli sonuçların alınmasını sağlar, 
onun ötesindeki alan ise yeterince aydınlık değildir, her daim aydınlatılmasına 
ve aydınlatıldığı nispette hayata aktarılmasına ihtiyaç vardır. Kanuna, yasağa, 
müeyyideye rağmen veya bütün bunlar olmaksızın insanî bir tavır ortaya koymak, 
insanın kendisiyle birlikte ailesini, toplumunu, bütün insanlığı ve âlemi dikkate alan 
bir hassasiyet içinde olması, işte tüm bunlar kanuna, yasağa ve hukukî müeyyidelerin 
uzanamayacağı haysiyet ve şahsiyet alanına işaret etmektedir. Bizimse insanlığın 
kendisiyle kaim olduğu bu değerlere her zamankinden daha çok sarılmaya ve bu 
değerleri her işimizin önüne koymaya ihtiyacımız vardır.

Bugünün dünyasında ahlâklı olmak, ahlâklı yaşamak, çevresine bu yönlerle 
örnek olmak, maalesef çok fazla öne çıkarılan, dahası tebcil edilen bir durum olarak 
görülmemektedir. Bugünün önceliklerinin ahlâklı, mesul ve mükellef insana işaret 
etmediğine değişik vesilelerle şahit olunmaktadır. Fakat ahlâkın kökleşip yeşermediği 
bir toplumun birlikte huzur içinde yaşaması pek mümkün olmadığı gibi, toplumları 
hukukla, kanunla ahlâklı kılmak da çok olası gözükmemektedir. Bugünün dünyasında 
görsel gelenekten de yardım alınmak suretiyle her şey güllük gülistanlık gösterilse 
de ciddi bir ahlâkî çöküşün görünür hale geldiği genel bir kanaat olarak kabul 
edilmektedir.

Türkiye Yazarlar Birliği, 8 sene önce büyük ahlâk düşünürümüz Nureddin 
Topçu’nun doğumunun 100. Yılı dolayısıyla 1. Türkiye Ahlâk Şûrasını düzenledi. 
Nureddin Topçu, 20. Yüzyılın barbar pozitivizmine karşı ahlâk nizamını güçlü 
fikirlerle müdafaa etmeye çalışmış, en önemli meselemizin ahlâk olması gerektiğine 

Osman Yıldız (Dr.) 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
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inanmıştı. “İsyan ahlâkı” kavramı ile hem yerli hem evrensel bir düşünce ve hareket 
yolunu açmış ve bizlere örneklik teşkil etmişti.

1. Ahlâk Şûrası’nın uyandırdığı heyecan, iki yıl sonra 2. Ahlâk Şûrası’nın 
düzenlenmesine zemin hazırladı. 2. Ahlâk Şûrası “Siyaset ve Ahlâk” başlığı altında 
alanlarının uzmanlarının iştirakiyle Konya’da yapıldı. Bu şûrada yerel ve küresel 
siyasetin ahlâkîliği tartışıldı. O dönemde şûra sonunda kaleme alınan sonuç bildirgesi 
şu anda hala câridir.

İnsan yetiştirme düzenimizi tartışmakta geç kalmamak için 3. Ahlâk Şûrası’nı 
“Eğitim ve Ahlâk”a ayırdık. Bu şûra, ülkemizin en önemli meseleleri olan eğitim 
ve ahlâkı ortak zeminde bir araya getirmek üzere tertip edildi. Şûrada alanların 
uzmanlarıyla eğitimin ahlâkı, ahlâkın eğitimi bahisleri ön plana çıkarılarak eğitim ve 
ahlâk meselelerimiz bizlere bir gelecek tasavvuru sunabilecek bir eksende tartışıldı.

3. Ahlâk şûrasından sonra Türkiye’nin ekonomik olarak gelişmesi ve bu bağlamda 
ortaya çıkan meseleleri masaya yatırmak için 4. Ahlâk Şûrası’nın iktisat eksenli olması 
gerektiği kanaatine varıldı. 4. Ahlâk Şûrası nitelikli, geniş bir katılımla ülkemizin 
önemli medeniyet kavşaklarından birisi olan Hatay’da hayat buldu. Her bir şûramız 
ilim ve kültür dünyamızın inşasında büyük emekleri olan mümtaz şahsiyetlere 
ithaf edildi. İlk şûramız, Nurettin Topçu, ikincisi Mevlânâ, üçüncüsü Âkif İnan, 
dördüncüsü Sabahattin Zaim’in aziz hatıralarına ithaf edilerek, bu vesilelerle mezkûr 
isimlerin ahlâk sahasına dönük emekleri de hatırlanmış/hatırlatılmış oldu.

5. Ahlâk Şûrası’nın teması olarak bir önceki şûramızda tam manasıyla 
kuşatamadığımız ve önemi kendisini her an daha da derinden hissettiren, “iş ahlâkı” 
konusu seçildi. Zira bir toplumda iş yapma ahlâkında noksanlık varsa hangi iş olursa 
olsun orada ne verim ne bereket hâsıl olabilecektir. Dolayısıyla ahlâkın, insanların iş 
yapma süreçlerine sirayet etmesi, çalışma hayatının ahlâkî ilke ve umdelerle kuşatılıp 
emeğin muhafaza edilmesi hem verimi hem bereketi hem de huzuru artıracak 
görünmektedir. Bu yolla Türkiye yükselen ivmesiyle üretim-tüketim-paylaşım 
ekseninde bereketi, refahı ve huzuru artıracak şekilde iş ahlâkının içselleştirilmesiyle 
tarihi yolculuğuna her zamankinden daha emin adımlarla yürüme cesaretine de sahip 
olacaktır.

Bütün insanlar, hatta âlemdeki her şey ortak bir yaratılışı, ahlâkı ve ‘fıtrat’ı 
seslendirir. Bu bütünlüklü varoluş nedeniyle insandaki ahlâkî bozulma bütün 
bir sistemi bozmaktadır. İnsan-insan, insan-âlem ve insan-Allah ilişkisi tahrip 
olmaktadır. O halde her bir ilişki ve iletişimin sıhhati ahlâkın inşası ve diriliği ile 
kaim olabilmektedir. Bu çerçevede hukuk da ahlâkî bir temele dayanmalı, yasal olan 
aynı zamanda meşru ve ahlâkî olabilmelidir. Çünkü ‘helal’ ile ‘yasal’ olanın çelişmesi 
ahlâkî bir ikileme sebebiyet verecektir.
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Çalışma hayatında çalışan-işveren ilişkisi, çalışanlar arası ilişki, hizmet veren 
hizmet alan ilişkisi vardır. Bu ilişkiler birbiriyle yakından bağlantılı olduğundan 
birindeki ahlâkî sorun diğer yerlere de kolaylıkla sirayet edebilir. Çalışma hayatında 
iş ahlâkı, yasal önlemlerin yanında ve ötesinde, ahlâkî ölçülerin uygulanmasını 
sağlayacak bir şuurun inşa edilmesi ve bunun yaygınlaştırılmasından geçmektedir. 
Hem işveren sıfatı hem de iş hayatını düzenlemesi bakımından devletin rolü de bu 
bağlamda son derece önemlidir.

Dünyanın son 200 yıllık tarihi kutsaldan, dinî ve ahlâkî olandan yavaş yavaş da olsa 
bir tür kopuşun tarihine şahitlik etmektedir. Dünya bu kopuşun trajik sonuçlarıyla her 
gün daha büyük bedeller ödeyerek, daha büyük tahribatlar yaşayarak yüzleşmektedir. 
Sekülerleşme süreciyle birlikte bizi biz yapan, bizi diri tutan kavramsal çerçevemizi 
yitirdiğimizi söylemek de mümkündür. Yitirdiğimiz kelime ve kavramların yerini 
hesabı henüz verilmemiş modern seküler dünyanın kavramlarının aldığına şahit 
olmaktayız. Kul hakkı, tasarruf bilinci, muavenet, istişare, alın teri, infak, tasadduk, 
uhuvvet, emek, maslahat gibi kavramların, iş hayatımızdan, hatta neredeyse bütün 
hayatımızdan yavaş yavaş çıkmakta olduğunu müşahede etmekteyiz. Rızanın yerini 
kârın, adaletin yerini faydacılığın, hikmetin yerini körü körüne inanmanın, kanaatin 
yerini lüks ve hırsın, infakın yerini istifçiliğin, karz-ı hasenin yerini faizciliğin 
aldığı, başarının verimlilikle, saygınlığın zenginlikle, emeğin değerinin ücretle 
değerlendirildiği bir zeminde, doktorun hastasına müşteri, çalışanın iş yerini han-ı 
yağma, işverenin çalışanı makine, tüccarın dini değerleri ekmek teknesi olarak 
görmesini engellemenin yol ve imkânlarını tartışıp bulmak zorundayız. Zira bu 
kavramsal çarpılma ve yozlaşmayla oluşmuş düzeneğin hiçbir yerinde ahlâk olmaz, 
ahlâkilik aranamaz. Dünyanın tüm insanları için daha adil ve yaşanabilir dünya 
özlemi bu sorgulamaların ufkunda güçlü şekilde yeşerebilecek görünmektedir.

Bu çerçevede 5. Ahlâk Şûrasında önemli bir kitleyi doğrudan ilgilendiren İş 
Ahlâkı konusunu masaya yatırmak istenmiştir. İş ahlâkına ve çalışma hayatına 
değerlerimiz üzerinden söylenecek çok söz vardır. Bu sözler çalışma hayatında 
yaşanan evrensel sorunlara sadraşifa olacak şekilde cevap verecek niteliktedir. Şûrada 
aynı derdin mustaribi olan İstiklal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un muhalled eseri 
Sahafat ekseninden de meselelere bakılmaya, günümüz insanını ziyadesiyle etkileyen 
meselelerin güncelliğinin fark edilmesi suretiyle çözüm önerileri zenginleştirilmeye 
çalışılmıştır.

Şûranın akabinde birbirini tamamlayacak çerçevede her birisi bir kitap bölümü 
olacak derinliğe sahip kıymetli yazılarla bu şûra, nitelikli ve akademik bir şekilde 
kisve-i tab’a bürünmüştür. Çalışmamızda akademik usûl ve üslubu elden geldiğince 
korumaya gayret edilmiştir.

Elinizdeki kitap altı bölümden oluşmaktadır. “Çalışma Hayatı ve İş Ahlâkı: Usûl 
ve Üslûp” başlıklı bölümde dört yazı yer almaktadır. Bu yazılarda amel ve ahlâk 
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bütünlüğü çerçevesinde çalışma hayatının insanlığa vadettiği değerler anlatılmakta, 
küresel ahlâk krizi sorgulanmakta, Mehmed Âkif ’in muhalled eseri olan Sahafat’tan 
çalışma hayatı ve iş ahlâkına ilişkin sunulan manzaralar etüt edilmektedir. Bu bölümde 
Batı dünyasında emeğin, paranın ve mülkün dönüşümünün izi dört roman üzerinden 
takip edilip küresel sistemin inşa ettiği çalışma hayatı sorgulanmaktadır. İlk bölümde 
çalışma hayatı için hem insanî zemini güçlendirecek hem de verimliliği artırabilmek 
için Kur’an-ı Kerim’in sunduğu kavramsal eksende bir iletişim ahlâkı ve üslûp modeli 
teklif edilmektedir. Bölümde ayrıca iş ahlâkına bakmak için istidade edilebilecek 
amelî nazarın kural koyucu ahlâk felsefesi tarihi içerisinde dönüşümü takip edilmekte 
ve kadim dünyada karşılık bulan amelî nazarın günümüze taşınma ve iş ahlâkının bu 
yaklaşımdan istifade edebilme imkânı tartışılmaktadır.

“Ahlâk ve Çalışma Hayatı: Tarihî ve Kavramsal Çerçeve” başlıklı bölümümüzde 
üç yazı bulunmaktadır. Bu bölümde çalışma hayatına ve iş ahlâkına kaynaklık 
teşkil edebilecek bir güce sahip olan modern ahlâk anlayışının geniş sorgulaması 
yapılmaktadır. Bu çerçevede modern ahlâkın mantığı ya da doktriner temelleri 
sorgulanmaya çalışılmaktadır. Emtia yahut makine ya da nesne veya eşya ile ikame 
edilen modern bireyin, gayri insanileştirilme meselesi gündeme getirilmekte, 
modern ahlâkın bizzat kendi mantığı içinde, bu sorun alanının nasıl anlaşılması ve 
açıklığa kavuşturulması gerektiğine değinilmektedir. Bu bölümde hayatın günümüz 
gerçekliğini şekillendirme bakımından amir olan kapitalizmle nasıl dönüştüğü 
ve dönüştürüldüğü etüt edilmektedir. Yine bu bölümde tevhidî bir eksende teklif 
edilebilecek olan bir çalışma ahlâkı modeli üzerinde durulmakta, bu modelin ilkeleri 
vazedilmekte ve diğer modellerden farkları ortaya konulmaktadır.

“Çalışma Hayatında İş Ahlâkımız: Ahilik ve Safahat” başlıklı bölümümüzde 
birbirini tamamlayan altı yazı yer almaktadır. Bu yazılardan üçü kendi amelî düşünce 
küremiz içerisinde, ferdî ve içtimaî boyutlarıyla karşılık bulmuş ve yaşama aktarılmış, 
bununla birlikte yaşandığı dönemlerde çalışma ahlâkının ilkelerini vazetmiş ve onlarla 
sorunları çözmüş olan ahilik müessesini incelemekte, ahilikten neşet eden çalışma 
hayatını ve iş ahlâkını etüt etmekte ve orada beliren kazanımların günümüz için 
değerini tartışmaktadır. Bölümde yer alan diğer üç yazı da birbirinin mütemmimleri 
olacak şekilde, çalışmaya ve ahlâka son derece büyük önem veren Mehmed Âkif ’in 
muhalled eseri olan Sahafat’tan hareketle çalışma ahlâkının imkânı ve uzanımları ele 
alınmakta ve değerlendirilmektedir.

“İş Ahlâkına Dışarıdan Bakmak” başlıklı bölümümüzde beş yazı yer almaktadır. 
Bu yazılarda çalışma hayatı ve iş ahlâkına pragmatik gelenekten, İngiliz ve Alman 
pratik perspektifinden, Japonların dünya görüşünden, Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan 
hareketle bakılmakta ve söz konusu perspektiflerden hareketle tarihi bir izlekte 
çalışma hayatı ve iş ahlâkının konumu, görünümü, farklılıkları etüt edilmektedir. Bu 
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yazılar günümüzde carî olan ve dikkat çeken farklı düşünce geleneklerinin ortaya 
koyduğu çalışma hayatı ve iş ahlâkı yaklaşımlarını ortaya koymakta ve bize mukayese 
imkânı da sunmaktadır.

“Çalışma Hayatının Uzanımları: Kadın, Aile, Sosyal Politika, Dijitalleşme” başlıklı 
bölümümüzde dört yazı bulunmaktadır. Bu yazılarda öncelikle kadının çalışma 
hayatında yeri ve konumu ele alınmakta, kadının çalışma hayatında yeri tarihi zeminde 
takip edilmekte, kadının çalışma hayatında karşılaştığı zorluklar vazedilmektedir. 
Bölümüzde aile ve iş uyumunu sağlamanın önemi tartışılmakta ve devletin, iş 
verenin, çalışanın ve sendikaların iş-aile uyumunda rolleri etüt edilmekte ve çözüm 
önerileri sunulmaktadır. Sosyal politika sahasının ahlâkla ilişkisi kurulmakta ve 
bu ilişki zaviyesinden çalışma hayatını kuran ilkeler ve kavramlar ele alınmakta ve 
değerlendirilmektedir. Beşinci bölümümüzde dijital dünyada ve özelde dijitalleşen 
ekonomide iş ahlâkı konuları geniş bir pespektifte hem satıcı hem de alıcı açısından 
irdelenmekte ve konuya dair bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kitabımızın “Çalışma Hayatı: Paydaşlar ve Sendikalar” başlığını taşıyan son 
bölümde dört yazı vardır. Bu yazılarda çalışan memnuniyetinin ve iş yeri maneviyatının 
arasındaki ilişki etüt edilmekte, iş yeri maneviyatının çalışan memnuniyetine 
doğrudan sirayet ettiği ifade edilmekte ve nihayetinde memnuniyetin huzuru, 
üretim ve verimliliği artırdığı ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede işverenin iş yeri 
maneviyatı konusunda sorumluluğu olduğu da hatırlatılmaktadır. Son bölümümüzde 
yer alan diğer yazılarda ise çalışma hayatında emeğin değerini koruma gayretinde 
bulunan sendikaların çalışma hayatı ve iş ahlâkının inşa edilmesi noktasında konumu 
tartışılmaktadır. Çalışma hayatında çalışan ve işveren arasındaki ilişkide adalet ve 
emeğin muhafazasını temin edebilecek bir iş ahlâkı inşasında tarafların ve sendikaların 
sorumlulukları değerlendirilmektedir. Kitabımız 5. Ahlâk Şûrası sonunda ortaya 
çıkan sonuç bildirisiyle nihayete ermektedir.

5. Ahlâk Şûrası, Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyonu iş birliğinde 
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş, Şûranın sonuç bildirisi 
İstiklâl Marşımızın yazıldığı Taceddin Dergahında kamuoyuyla paylaşılmıştı. 
Kitabımız, Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyonunun iş birliğinde 
gerçekleştirilen 5. Ahlâk Şûrasının hasılasını olabildiğince özgün ve akademik 
perspektiften sunmaktadır. Kitabımızın çalışma hayatı ve iş ahlâkı çalışmaları için 
mütevazı da olsa katkılar sunacağına inanmaktayız. Son olarak 5. Ahlâk Şûrasının 
tertip edilmesinde, çalışmamızın kisve-i tab’a bürünmesinde büyük emekleri ve 
katkıları olan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’a, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’a, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’a, TYB 
Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin’e, Genel Sekreter Eda Güner’e, Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti’ye, Şûramızın tertip heyeti üyelerine şükranlarımızı 



26

Emek ve İş Ahlâkı

sunarız. Sürece değerli katkılar sunan Prof. Dr. Ali Osman Kurt’a, Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk’e, Prof. Dr. Mehmet Karataş’a, Rabia Nur Akmaz’a, Nigar Gizem Ünal’a ve 
Gülfem Akyıldız’a teşekkür ederiz. Nihayetinde hem Şûramızı teşrif eden hem de 
akabinde çok kıymetli yazılarıyla bu kitabın meydana gelmesini mümkün kılan tüm 
hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek az kalacaktır.  Kitabımızın hayrlara, selamete 
ve daha adil dünyanın inşasına katkıda bulunmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder, 
Şûramızı kendisine ithaf ettiğimiz İstiklâl Marşımızın şairi Mehmed Âkif Ersoy’a 
rahmet dileriz. Gayret kullardan, tevfik Yüce Allah’tandır.
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İŞ AHLÂKI, 
ÇALIŞMA HAYATI ve SAFAHAT

Mehmet GÖRMEZ*

Bizleri var eden, fıtrat ve ahlâkla donatan Yüce Rabbimize hamdolsun. Resul’üne 
salât u selam olsun.

Beşincisi düzenlenen Ahlâk Şûrası’nın, insanlığın yaşadığı anlam ve ahlâk 
krizlerini aşmasına, Müslümanların varoluş gayesi olan ahlâk eksenli bir dindarlıkla 
zenginleşmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bir vesileyle Ahlâk Şûrası’na serlevha kılınan İman ve İstiklal Şairi Mehmet Âkif 
Ersoy’u rahmetle yâd ediyorum.

***

İş ahlâkı ve çalışma hayatı başlığı altında, bir açılış dersi çerçevesinde sadece 
konuyu usûl ve metodoloji açısından ele almak istiyorum.

Bugün bir Müslüman bu konuya nasıl bakmalı? Sadece işçinin fabrikada, 
tarlada, çarşıda pazarda riayet edeceği kuralları sıralamakla yahut işverenin vazife 
ve sorumluluklarını hatırlatmakla yetinilebilir mi? İşin niteliği ve kalitesi ile ilgili 
yapacağımız bir konuşma, iş ve çalışma ahlâkı ile ilgili temel meselelerimizi çözer mi? 
Yahut ahlâkı parçalara ayırarak iş ahlâkı, ticaret ahlâkı, üretim ahlâkı, tüketim ahlâkı, 
çarşı pazar ahlâkı, meslek ahlâkı gibi isimlerle her bir başlık altında birkaç ilke, kural 
sıralamakla biz İslam’ın temel mesajını ve bakış açısını insanlığa takdim etmiş olur 
muyuz? Bu konuyu ele alırken nasıl bir usûl ve yöntem takip etmek gerekir?

Bana tanınan ders süresi içerisinde özetle birkaç maddeyle bütüncü bir bakış açısı 
sunmaya çalışacağım.

1. Amel-Ahlâk Bütünlüğü

İslam’ın çalışma ahlâkı, ilkesel olarak hayatın bütün kategorilerine uygulanır. Zira 
İslam, insanın bütün eylemlerini ve davranışlarını bir bütün olarak değerlendirir ve 
hepsine birden amel adını verir. Yani ahiretini kazanmak için yaptığı amel ile dünya 
maişetini kazanmak için yaptığı ameli birbirinden ayırmaz. İslam’da ibadet ile çalışma 

 *   Prof. Dr., İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı.
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arasında bir ayırım söz konusu değildir. Müslümanın Allah’a karşı olan sorumluluğu 
nasıl ibadet ise genel anlamıyla çalışma da bir ibadettir.

Faslı âlim ve mütefekkir Taha Abdurrahman’a göre İslam’da ameller ikiye ayrılır: 
biri taayyüşî amel, diğeri ise taabbudî amel. Taayyüşî amel insanın yaşamak için yapıp 
ettikleridir: yemek-içmek, oturmak-kalkmak, çalışmak, yönetmek, siyaset yapmak, 
maişetini kazanmak vs. Taabbudî amel ise insanın Allah’a kulluğunun bir gereği olarak 
yaptığı bazı ibadetler ve amellerdir: namaz, oruç, hac, zekât, hayır hasenat, infak vs.

İslam, her iki ameli de birbirinden tefrik etmez; bizden her taayyüşî ameli, birer 
taabbudî amele dönüştürmemizi ister. Çalışma hayatı ve ibadet hayatımız arasındaki 
bağı muhafaza etmemizi talep eder. İslam’da bu bağ ancak iş ve çalışma ahlâkıyla 
gerçekleştirilebilir. Kur’an salih ameller/yararlı işler ile dinin hükümleri arasındaki 
ilişkiyi nazara veren ayetlerle, İslam’a uygun olarak sürdürüldüğü takdirde çalışmanın 
ibadetle eşdeğer olduğunu bize hatırlatır. Nitekim Asr suresinde “

İslam, her iki ameli de birbirinden tefrik etmez; bizden her taayyüşî ameli, birer 
taabbudî amele dönüştürmemizi ister. Çalışma hayatı ve ibadet hayatımız arasındaki 
bağı muhafaza etmemizi talep eder. İslam’da bu bağ ancak iş ve çalışma ahlâkıyla 
gerçekleştirilebilir. Kur’an salih ameller/yararlı işler ile dinin hükümleri arasındaki 
ilişkiyi nazara veren ayetlerle, İslam’a uygun olarak sürdürüldüğü takdirde çalışmanın 
ibadetle eşdeğer olduğunu bize hatırlatır. Nitekim Asr suresinde “ ْنَساَن ١َواْلَعْصِرۙ ﴿ ﴾ اِنَّ اْالِ

الَِحاِت َوتََواَصوْ ٢لَ۪في ُخْسٍرۙ ﴿ ْبِر ﴿﴾ اِالَّ الَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ﴾٣ا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  / Asra yemin olsun 
ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler 
yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir.” (103/Asr, 1-3) 
buyurulur. İslam, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmek 
için yaptığı her taayyüşî amelin Allah katında vacip ibadetler kadar değerli olduğunu 
bize öğretir. Dolayısıyla bize düşen, kadim geleneğimizde vücûd bulan usûllere riayet 
ederek her taayyüşî amelimizi birer taabbudî amele dönüştürmektir. 
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yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir.” (103/Asr, 1-3) 
buyurulur. İslam, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmek 
için yaptığı her taayyüşî amelin Allah katında vacip ibadetler kadar değerli olduğunu 
bize öğretir. Dolayısıyla bize düşen, kadim geleneğimizde vücûd bulan usûllere riayet 
ederek her taayyüşî amelimizi birer taabbudî amele dönüştürmektir. 

	

 َ / Asra yemin olsun 
ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler 
yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir.” (103/Asr, 1-3) 
buyurulur. İslam, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmek 
için yaptığı her taayyüşî amelin Allah katında vacip ibadetler kadar değerli olduğunu 
bize öğretir. Dolayısıyla bize düşen, kadim geleneğimizde vücûd bulan usûllere riayet 
ederek her taayyüşî amelimizi birer taabbudî amele dönüştürmektir.

***

İslam’da amel parçalanamadığı gibi ahlâk da parçalanamaz. İster fıtri olsun ister 
kesbî olsun ahlâk, insanoğlunun varoluşunu bir bütün olarak ifade eder. Dolayısıyla 
İslam’ın ahlâka bütüncü bakış açısını dikkate aldığımızda genel ahlâktan ayrı olarak iş 
ahlâkı, ticaret ahlâkı, çalışma ahlâkı, üretim ahlâkı, tüketim ahlâkı, işçi ahlâkı, işveren 
ahlâkı gibi kategoriler, bir insan ve bir Müslüman olarak bizden istenen genel ahlâktan 
bağımsız düşünülemez; sadece aynı bütünün parçaları olarak telakki edilebilir. Bu 
nedenledir ki, İslam’da genel ahlâkî davranış biçimlerinden bağımsız bir iş ve çalışma 
ahlâkı yoktur; genel ahlâkın bir parçası olarak iş ve çalışma hayatının ahlâkî kuralları 
vardır. Dolayısıyla iş ve çalışma hayatı denince günümüzde akıllara sadece iktisadi 
hayat, sadece ticaret hayatı, sadece maişetimizi temin etmek için yaptığımız (taayyüşî) 
amellerin akla gelmesi yanlıştır. Hem ameli hem de ahlâkı parçalayan böylesi bir 
yaklaşım doğru değildir. Zira evde, sokakta, yalnızken ahlâklı olmayan bir insan 
işinde, ticaretinde, çarşı pazarında da ahlâklı olmaz.

***

Nitekim Kerim Kitabımız Kur’an, meseleyi bu bütünlük çerçevesinde ele alır. İş ahlâkı 
ve çalışma hayatını beş temel kavram ile ifade eder: fiil (فعل), amel (عمل), sun’ (صنع); sa’y (سعى), 
ceht (جهد) ise bu kavramların aksiyolojik boyutlarını tamamlayan iki temel kavramdır. Fiil, 
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gayeli gayesiz mücerret hareketten ibarettir ve her varlık için geçerlidir. Yani sadece insanın 
değil; hayvanat ve nebatatın yaptıkları da fiildir. Amel ise insana özgüdür ve gayelidir. Amel 
ile insan yeryüzünde “hareket” eder. Sun’ ise amelin bir çeşididir. Sa’y ve ceht ise hareket, 
amel ve sun’ için insanda olması gereken çaba ve gayreti ifade eder.

Fiil, anlamlı ve sürekli olursa amele dönüşür. Amelde aranan şart, salih olmasıdır. 
Salih, uygun demektir. Elmalılı’nın ifadesiyle bu uygunluk üç şeyedir: fıtrata, 
maslahata ve ilahî rızaya. Amelin sanat ve zanaat boyutu ise sun’ adını alır. Sun’ ile 
insan yeryüzündeki nesne ve maddeleri biçimlendirerek üretim yapar. Sun’un şartı 
ise itkan ve ihsandır yani sağlamlık ve güzelliktir. Buna göre salih amel ile insan 
yeryüzünde mefsedetin önüne geçer, gönüllerin harap olmasını önler. İtkan ve ihsan 
vasfına sahip sun’ ile ise yeryüzünü imar eder, gönülleri mamur yapar. Hepsi birlikte 
ahlâkı intaç eder, insanın ahiretini ipka eder.

2. Çalışma Hayatı ve Ahlâkî Gaye 

İslam çalışma ahlâkı sadece işçi ve işveren ile sınırlı değildir. Bunun ötesinde daha 
büyük ahlâk alanları vardır: üretim-tüketim dengesi, sermaye-emek ilişkisi, lüks ve 
israf, sınır tanımayan kâr ve kazanç gibi hususlar adalet, ahlâk ve merhamet üzerine 
bina edilmeden sadece konuyu işçi ve işveren ilişkisi üzerinden temellendirmek 
doğru değildir. Aksi takdirde İslam ahlâkı ile Max Weber’in Protestan ahlâkını 
birbirine karıştırmış oluruz. Bencillik ve açgözlülüğü esas alan, gayesi üretim yapmak 
değil sermaye çoğaltmak olan, tabiatı sömürmeyi, ona hükmetmeyi, malik olmayı 
ilke edinen, ihtiyacı gidermeyi değil çoğaltmayı esas alan istihsal ve istihlak üzerine 
kurulu bir düzeni tahkim etmiş oluruz. Bu nedenle İslam çalışma ahlâkını, müesses 
ekonomik düzenin tahkim edici yaması olarak kullanma tehlikesine karşı dikkatli 
olmak gerekir.

***

Her şeyden önce İslam’a göre iş ve çalışmanın, üretim ve ticaretin daima yüce bir 
gayesi vardır. Bu nedenle bir Müslümanın iktisadi hayatı; insan-varlık ve kâinatın 
varoluş gayelerinden, yaratılış hikmetlerinden ayrı düşünülemez. İster çoluk çocuğun 
rızkını temin etmek gibi ferdî bir gaye için olsun isterse yeryüzünü imar etmek gibi 
büyük bir gayeye matuf olsun İslam nazarında tüm çalışma hayatı, insanın varoluş 
gayesine, yaratılış hikmetine uygun olmak durumundadır.

Bu nedenledir ki, İslam çalışma ahlâkına göre sorumluluk, her şeyin ötesinde ve 
her şeyden önce, insanın bütün amellerini gören ve bütün yaptıklarından haberdar 
olan Allah’a karşıdır. Ancak böyle bir sorumluluk duygusu insanı, kâmil kılan bir 
ahlâka götürür.

Nitekim İslam, çalışmak için çalışmayı erdem olarak kabul etmez. Başka bir 
ifadeyle İslam’da, sadece çalışmak için çalışmak yoktur. İş için iş yapmak veyahut 
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sırf iktisadi maksatlarla ticaret yapmak, sadece servet biriktirmek için çalışmak söz 
konusu değildir. Çalışmayı kendisine gaye edinmenin ve onu İslam’ın öngördüğü yollar 
dışında bir servet çoğaltma aracı olarak görmenin, din açısından hiçbir değeri yoktur. 
Sınırsız kârı hedefleyen bir ticaret anlayışı, sınırsız büyümeyi amaçlayan bir kalkınma 
modeli söz konusu değildir. Sınırsız tüketimi özendiren bir üretim yönteminin, 
İslam’ın çalışma ahlâkında yeri yoktur. Nitekim Kur’an 

Nitekim İslam, çalışmak için çalışmayı erdem olarak kabul etmez. Başka bir ifadeyle 
İslam’da, sadece çalışmak için çalışmak yoktur. İş için iş yapmak veyahut sırf iktisadi 
maksatlarla ticaret yapmak, sadece servet biriktirmek için çalışmak söz konusu 
değildir. Çalışmayı kendisine gaye edinmenin ve onu İslam’ın öngördüğü yollar 
dışında bir servet çoğaltma aracı olarak görmenin, din açısından hiçbir değeri yoktur. 
Sınırsız kârı hedefleyen bir ticaret anlayışı, sınırsız büyümeyi amaçlayan bir kalkınma 
modeli söz konusu değildir. Sınırsız tüketimi özendiren bir üretim yönteminin, 
İslam’ın çalışma ahlâkında yeri yoktur. Nitekim Kur’an “ ًۜ90) ”یَقُوُل اَْھلَْكُت َماالً لُبَدا/Beled, 
6) ayetiyle insanın yığınla servet harcamakla övünmesini nazara vererek tüketim 
tutkusundan kurtulması gerektiğine işaret eder. 

	

 (90/
Beled, 6) ayetiyle insanın yığınla servet harcamakla övünmesini nazara vererek 
tüketim tutkusundan kurtulması gerektiğine işaret eder.

3. Ahlâk Temelli Bir Hukuk, Merhamet Yüklü Bir Çalışma Hayatı

İslam’da tarımı, sanayiyi, hizmet sektörünü doğrudan ilgilendiren taayyüşî amel 
dediğimiz iş hayatı, ilahî vahyin öngördüğü yüce gayeler doğrultusunda Müslümanın 
omuzlarına yüklenen sorumluluk gereği iktisadi olanı ahlâkî olandan ayırmayan bir 
hukuk üzerine bina edilmiştir.

***

İslam çalışma ahlâkının temelinde ahlâkın temel bir rüknü olan ahit vardır, ahde 
vefa vardır. Nitekim Kur’an 

İslam çalışma ahlâkının temelinde ahlâkın temel bir rüknü olan ahit vardır, ahde vefa 
vardır. Nitekim Kur’an “ َِۚواَْوفُوا بِاْلَعْھد / Verdiğiniz sözleri yerine getirin.”( 17/İsrâ, 34) 
buyurur. Söze sadakat müminin şiarıdır: “ ِالََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَۙ َوالَّ۪ذیَن ھُْم   / Müminler 
emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, sözlerinde dururlar.”( 23/Mü’minûn, 8) 

*** 

Elbette İslam çalışma ahlâkı ahitten ibaret değildir. Bu ahlâkın temelinde ahlâkı 
garanti altına alan bir hukuk vardır. Bu hukuk akit ile teminat altına alınmıştır. 
Kur’an’da “ ِۜیَٓا اَیُّھَا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اَْوفُوا بِاْلُعقُود / Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” 
(5/Mâide, 1) buyurulur. İsfahânî gibi bazı İslam âlimlerine göre ayette bahsedilen 
akitler dört çeşittir: 1. Allah ile insan arasındaki akitler yani insanın Allah’a karşı 
vazifeleri. 2. İnsan ile diğer insanlar arasındaki akitler. 3. İnsan ile kendisi/ruhu 
arasındaki akitler yani insan ile vicdanı, fıtratı arasındaki akitler. 4. İnsan ile varlık-
kâinat arasındaki akitler. Buna göre akitler bu dört ilişkiyi yani insanın Allah ile, diğer 
insanlarla, kendisiyle ve varlık ile ilişkisini kapsamaktadır. Bu ayetle müminlerin 
omuzlarına yüklenen manevi sorumluluk, insanın Allah ile olduğu kadar varlık ile, 
komşusu ile ve hatta kendisi ile olan ilişkilerinin tümünü belirlemektedir. Bu yönüyle 
akitler, insan hayatının maddi-manevi tüm boyutlarını adalet esasıyla gözeten bir 
dürüstlük bildirisini ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzde, İslam çalışma ahlâkı 
ilke ve kurallarının bu dört ilişkiyi ihmal etmemesi gerekir. 

*** 

İslam çalışma ahlâkı mücerret bir hukuktan da ibaret değildir. Yani akitler sadece iki 
taraf arasında cereyan eden bir mukaveleden, mal sahibi ile müşterinin veya işçi ile 
işverenin razı olduğu bir sözleşmeden ibaret değildir. Bunun bir de Allah’ın rızasına 
bakan yönü vardır; o da misaktır. Ahitlerin ve akitlerin, insanın Rabbi ile olan 
misakına uygun olması gerekir. Bir Müslümanın hem ahdinin hem de akdinin sıhhati, 
karşılıklı güvene dayalı bu ilahî sözleşmeye uygun olmasına bağlıdır. 

Kur’an, mümin ile Allah arasındaki bu misakı şöyle zikreder: Ra’d suresinde 
Rabbimiz şöyle buyurur: “ ِ َوَال یَْنقُُضوَن اْل۪میثَاقَۙ   Onlar, Allah’a verdikleri / اَلَّ۪ذیَن یُوفُوَن بَِعْھِد ّهللاٰ
sözü yerine getirirler, misaklarını asla bozmazlar.”( 13/Ra’d, 20) Bu misaklardan biri 
şehadet misakı, diğeri ise emanet misakıdır.  

	

 / Verdiğiniz sözleri yerine getirin.”( 17/İsrâ, 
34) buyurur. Söze sadakat müminin şiarıdır: 

İslam çalışma ahlâkının temelinde ahlâkın temel bir rüknü olan ahit vardır, ahde vefa 
vardır. Nitekim Kur’an “ َِۚواَْوفُوا بِاْلَعْھد / Verdiğiniz sözleri yerine getirin.”( 17/İsrâ, 34) 
buyurur. Söze sadakat müminin şiarıdır: “ ِالََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَۙ َوالَّ۪ذیَن ھُْم   / Müminler 
emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, sözlerinde dururlar.”( 23/Mü’minûn, 8) 

*** 

Elbette İslam çalışma ahlâkı ahitten ibaret değildir. Bu ahlâkın temelinde ahlâkı 
garanti altına alan bir hukuk vardır. Bu hukuk akit ile teminat altına alınmıştır. 
Kur’an’da “ ِۜیَٓا اَیُّھَا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اَْوفُوا بِاْلُعقُود / Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” 
(5/Mâide, 1) buyurulur. İsfahânî gibi bazı İslam âlimlerine göre ayette bahsedilen 
akitler dört çeşittir: 1. Allah ile insan arasındaki akitler yani insanın Allah’a karşı 
vazifeleri. 2. İnsan ile diğer insanlar arasındaki akitler. 3. İnsan ile kendisi/ruhu 
arasındaki akitler yani insan ile vicdanı, fıtratı arasındaki akitler. 4. İnsan ile varlık-
kâinat arasındaki akitler. Buna göre akitler bu dört ilişkiyi yani insanın Allah ile, diğer 
insanlarla, kendisiyle ve varlık ile ilişkisini kapsamaktadır. Bu ayetle müminlerin 
omuzlarına yüklenen manevi sorumluluk, insanın Allah ile olduğu kadar varlık ile, 
komşusu ile ve hatta kendisi ile olan ilişkilerinin tümünü belirlemektedir. Bu yönüyle 
akitler, insan hayatının maddi-manevi tüm boyutlarını adalet esasıyla gözeten bir 
dürüstlük bildirisini ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzde, İslam çalışma ahlâkı 
ilke ve kurallarının bu dört ilişkiyi ihmal etmemesi gerekir. 

*** 

İslam çalışma ahlâkı mücerret bir hukuktan da ibaret değildir. Yani akitler sadece iki 
taraf arasında cereyan eden bir mukaveleden, mal sahibi ile müşterinin veya işçi ile 
işverenin razı olduğu bir sözleşmeden ibaret değildir. Bunun bir de Allah’ın rızasına 
bakan yönü vardır; o da misaktır. Ahitlerin ve akitlerin, insanın Rabbi ile olan 
misakına uygun olması gerekir. Bir Müslümanın hem ahdinin hem de akdinin sıhhati, 
karşılıklı güvene dayalı bu ilahî sözleşmeye uygun olmasına bağlıdır. 

Kur’an, mümin ile Allah arasındaki bu misakı şöyle zikreder: Ra’d suresinde 
Rabbimiz şöyle buyurur: “ ِ َوَال یَْنقُُضوَن اْل۪میثَاقَۙ   Onlar, Allah’a verdikleri / اَلَّ۪ذیَن یُوفُوَن بَِعْھِد ّهللاٰ
sözü yerine getirirler, misaklarını asla bozmazlar.”( 13/Ra’d, 20) Bu misaklardan biri 
şehadet misakı, diğeri ise emanet misakıdır.  

	

 / Müminler 
emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, sözlerinde dururlar.”( 23/Mü’minûn, 8)

***

Elbette İslam çalışma ahlâkı ahitten ibaret değildir. Bu ahlâkın temelinde ahlâkı 
garanti altına alan bir hukuk vardır. Bu hukuk akit ile teminat altına alınmıştır. 
Kur’an’da 

İslam çalışma ahlâkının temelinde ahlâkın temel bir rüknü olan ahit vardır, ahde vefa 
vardır. Nitekim Kur’an “ َِۚواَْوفُوا بِاْلَعْھد / Verdiğiniz sözleri yerine getirin.”( 17/İsrâ, 34) 
buyurur. Söze sadakat müminin şiarıdır: “ ِالََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَۙ َوالَّ۪ذیَن ھُْم   / Müminler 
emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, sözlerinde dururlar.”( 23/Mü’minûn, 8) 

*** 

Elbette İslam çalışma ahlâkı ahitten ibaret değildir. Bu ahlâkın temelinde ahlâkı 
garanti altına alan bir hukuk vardır. Bu hukuk akit ile teminat altına alınmıştır. 
Kur’an’da “ ِۜیَٓا اَیُّھَا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اَْوفُوا بِاْلُعقُود / Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” 
(5/Mâide, 1) buyurulur. İsfahânî gibi bazı İslam âlimlerine göre ayette bahsedilen 
akitler dört çeşittir: 1. Allah ile insan arasındaki akitler yani insanın Allah’a karşı 
vazifeleri. 2. İnsan ile diğer insanlar arasındaki akitler. 3. İnsan ile kendisi/ruhu 
arasındaki akitler yani insan ile vicdanı, fıtratı arasındaki akitler. 4. İnsan ile varlık-
kâinat arasındaki akitler. Buna göre akitler bu dört ilişkiyi yani insanın Allah ile, diğer 
insanlarla, kendisiyle ve varlık ile ilişkisini kapsamaktadır. Bu ayetle müminlerin 
omuzlarına yüklenen manevi sorumluluk, insanın Allah ile olduğu kadar varlık ile, 
komşusu ile ve hatta kendisi ile olan ilişkilerinin tümünü belirlemektedir. Bu yönüyle 
akitler, insan hayatının maddi-manevi tüm boyutlarını adalet esasıyla gözeten bir 
dürüstlük bildirisini ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzde, İslam çalışma ahlâkı 
ilke ve kurallarının bu dört ilişkiyi ihmal etmemesi gerekir. 

*** 

İslam çalışma ahlâkı mücerret bir hukuktan da ibaret değildir. Yani akitler sadece iki 
taraf arasında cereyan eden bir mukaveleden, mal sahibi ile müşterinin veya işçi ile 
işverenin razı olduğu bir sözleşmeden ibaret değildir. Bunun bir de Allah’ın rızasına 
bakan yönü vardır; o da misaktır. Ahitlerin ve akitlerin, insanın Rabbi ile olan 
misakına uygun olması gerekir. Bir Müslümanın hem ahdinin hem de akdinin sıhhati, 
karşılıklı güvene dayalı bu ilahî sözleşmeye uygun olmasına bağlıdır. 

Kur’an, mümin ile Allah arasındaki bu misakı şöyle zikreder: Ra’d suresinde 
Rabbimiz şöyle buyurur: “ ِ َوَال یَْنقُُضوَن اْل۪میثَاقَۙ   Onlar, Allah’a verdikleri / اَلَّ۪ذیَن یُوفُوَن بَِعْھِد ّهللاٰ
sözü yerine getirirler, misaklarını asla bozmazlar.”( 13/Ra’d, 20) Bu misaklardan biri 
şehadet misakı, diğeri ise emanet misakıdır.  

	

 / Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” (5/
Mâide, 1) buyurulur. İsfahânî gibi bazı İslam âlimlerine göre ayette bahsedilen akitler 
dört çeşittir: 1. Allah ile insan arasındaki akitler yani insanın Allah’a karşı vazifeleri. 2. 
İnsan ile diğer insanlar arasındaki akitler. 3. İnsan ile kendisi/ruhu arasındaki akitler 
yani insan ile vicdanı, fıtratı arasındaki akitler. 4. İnsan ile varlık-kâinat arasındaki 
akitler. Buna göre akitler bu dört ilişkiyi yani insanın Allah ile, diğer insanlarla, 
kendisiyle ve varlık ile ilişkisini kapsamaktadır. Bu ayetle müminlerin omuzlarına 
yüklenen manevi sorumluluk, insanın Allah ile olduğu kadar varlık ile, komşusu 
ile ve hatta kendisi ile olan ilişkilerinin tümünü belirlemektedir. Bu yönüyle akitler, 
insan hayatının maddi-manevi tüm boyutlarını adalet esasıyla gözeten bir dürüstlük 
bildirisini ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzde, İslam çalışma ahlâkı ilke ve 
kurallarının bu dört ilişkiyi ihmal etmemesi gerekir.

***

İslam çalışma ahlâkı mücerret bir hukuktan da ibaret değildir. Yani akitler sadece 
iki taraf arasında cereyan eden bir mukaveleden, mal sahibi ile müşterinin veya 
işçi ile işverenin razı olduğu bir sözleşmeden ibaret değildir. Bunun bir de Allah’ın 
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rızasına bakan yönü vardır; o da misaktır. Ahitlerin ve akitlerin, insanın Rabbi ile 
olan misakına uygun olması gerekir. Bir Müslümanın hem ahdinin hem de akdinin 
sıhhati, karşılıklı güvene dayalı bu ilahî sözleşmeye uygun olmasına bağlıdır.

Kur’an, mümin ile Allah arasındaki bu misakı şöyle zikreder: Ra’d suresinde 
Rabbimiz şöyle buyurur: 

İslam çalışma ahlâkının temelinde ahlâkın temel bir rüknü olan ahit vardır, ahde vefa 
vardır. Nitekim Kur’an “ َِۚواَْوفُوا بِاْلَعْھد / Verdiğiniz sözleri yerine getirin.”( 17/İsrâ, 34) 
buyurur. Söze sadakat müminin şiarıdır: “ ِالََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَۙ َوالَّ۪ذیَن ھُْم   / Müminler 
emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, sözlerinde dururlar.”( 23/Mü’minûn, 8) 

*** 

Elbette İslam çalışma ahlâkı ahitten ibaret değildir. Bu ahlâkın temelinde ahlâkı 
garanti altına alan bir hukuk vardır. Bu hukuk akit ile teminat altına alınmıştır. 
Kur’an’da “ ِۜیَٓا اَیُّھَا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اَْوفُوا بِاْلُعقُود / Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” 
(5/Mâide, 1) buyurulur. İsfahânî gibi bazı İslam âlimlerine göre ayette bahsedilen 
akitler dört çeşittir: 1. Allah ile insan arasındaki akitler yani insanın Allah’a karşı 
vazifeleri. 2. İnsan ile diğer insanlar arasındaki akitler. 3. İnsan ile kendisi/ruhu 
arasındaki akitler yani insan ile vicdanı, fıtratı arasındaki akitler. 4. İnsan ile varlık-
kâinat arasındaki akitler. Buna göre akitler bu dört ilişkiyi yani insanın Allah ile, diğer 
insanlarla, kendisiyle ve varlık ile ilişkisini kapsamaktadır. Bu ayetle müminlerin 
omuzlarına yüklenen manevi sorumluluk, insanın Allah ile olduğu kadar varlık ile, 
komşusu ile ve hatta kendisi ile olan ilişkilerinin tümünü belirlemektedir. Bu yönüyle 
akitler, insan hayatının maddi-manevi tüm boyutlarını adalet esasıyla gözeten bir 
dürüstlük bildirisini ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzde, İslam çalışma ahlâkı 
ilke ve kurallarının bu dört ilişkiyi ihmal etmemesi gerekir. 

*** 

İslam çalışma ahlâkı mücerret bir hukuktan da ibaret değildir. Yani akitler sadece iki 
taraf arasında cereyan eden bir mukaveleden, mal sahibi ile müşterinin veya işçi ile 
işverenin razı olduğu bir sözleşmeden ibaret değildir. Bunun bir de Allah’ın rızasına 
bakan yönü vardır; o da misaktır. Ahitlerin ve akitlerin, insanın Rabbi ile olan 
misakına uygun olması gerekir. Bir Müslümanın hem ahdinin hem de akdinin sıhhati, 
karşılıklı güvene dayalı bu ilahî sözleşmeye uygun olmasına bağlıdır. 

Kur’an, mümin ile Allah arasındaki bu misakı şöyle zikreder: Ra’d suresinde 
Rabbimiz şöyle buyurur: “ ِ َوَال یَْنقُُضوَن اْل۪میثَاقَۙ   Onlar, Allah’a verdikleri / اَلَّ۪ذیَن یُوفُوَن بَِعْھِد ّهللاٰ
sözü yerine getirirler, misaklarını asla bozmazlar.”( 13/Ra’d, 20) Bu misaklardan biri 
şehadet misakı, diğeri ise emanet misakıdır.  

	

 / Onlar, Allah’a verdikleri 
sözü yerine getirirler, misaklarını asla bozmazlar.”( 13/Ra’d, 20) Bu misaklardan biri 
şehadet misakı, diğeri ise emanet misakıdır. 

Şehadet misakı, imanın temelidir, ibadetin gereğidir. Biz şehadetimizi ikrar için 
“Eşhedü” derken aslında bu misakımızı ikrar etmiş oluruz. Bu misakta insan Rabbinin 
yüce esmasına, sıfatlarına, ayetlerine şahitlik ederken Allah da kulunun fiillerine, 
amellerine, niyetlerine, sırlarına şahit olur. Şehadet misakı ile iman ve ibadet, ruhun 
ahlâkına dönüşür. Dinî davranışlar ne kadar ruhun ahlâkına dönüşürse dindarlık o 
kadar ahlâk üretir. İman, ahlâk üreten bir vicdana dönüşür. Kişi her hareketinden 
manevi bir lezzet alır.

İkinci misak, emanet misakıdır. Bu misaka göre her şey, insana emanet edilmiştir. 
İnsanın varlık ve evrenle ilişkisi bir egemenlik ve mülkiyet ilişkisi değildir; bir emanet 
ilişkisidir. Bu misak ile insanlar üzerinde egemenlik kurmayacağımızı, dünya üzerinde 
hükümranlık iddiasında bulunmayacağımızı ilan etmiş oluruz. Sahip olduklarımız 
üzerinde mutlak mülkiyet hakkı iddia etmeyeceğimizi kabul etmiş bulunuruz. Bize 
verilen her şeyin bir emanet olduğunu ve hiçbir emanete ihanet etmeyeceğimizi ikrar 
etmiş oluruz. Emanete riayet, emaneti verenin ölçüleri içinde kullanmayı, ondan 
istifade etmeyi zorunlu kılar. Bu zorunluluk ise ahlâktır.

Birinci misak, insan-Allah ilişkisinin esaslarını belirlerken bu ikinci misak ise 
insan ile dünya ve âlem arasındaki ilişkiyi tanzim eder.

4. Ahlâkın Egemen Olduğu Bir Çalışma Düzeni

Genelde iş ahlâkı dendiğinde işçi ve işverenin dikkat edeceği kurallar üzerinde 
durulur; ancak iki şey ihmal edilir: birincisi işin kendisi, ikincisi çalışma düzeni.

***

İslam çalışma ahlâkını bihakkın yerine getirebilmek için merhamet yüklü adaleti 
esas alan, ahlâk temelli hukuku tesis eden bir çalışma düzenini inşa etmek gerekir. Bu 
nedenle ahlâkî olanın iktisadi olandan ayrılamayacağı bir çalışma ortamının inşası, 
İslam çalışma ahlâkının olmazsa olmaz bir rüknü olarak önümüzde durmaktadır. 
Aksi takdirde küresel piyasanın tahakküm ettiği mekanik ve gayriinsani her üretim, 
ücretler ne kadar yüksek ve çalışma ortamı ne kadar “mükemmel” olursa olsun, 
çalışmanın ahlâkî değer boyutundan yoksun kalacaktır.
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***

Bu açıdan bakıldığında İslam çalışma ahlâkı sadece işçi ile işvereni birbirine karşı 
sorumlu tutmaz; aynı zamanda tarafları işin kendisine karşı da sorumlu kılar. Bu 
mesuliyet; işveren için çalışanının iş güvenliğini sağlamayı, alın teri kurumadan ona 
hakkını vermeyi, çalışanının hak ve özgürlüklerine riayet etmeyi, sosyal haklarını 
gözetmeyi, ona iyi davranmayı gerektiren bir sorumluluk yüklerken işçi açısından ise 
elinden geldiğince, kabiliyetleri ölçüsünde işini sağlam ve güzel yapma yükümlülüğü 
doğurur. Aynı zamanda bu mesuliyet her iki tarafın da işin kendisinin haram 
olmamasına riayeti gerektirir. Ferdin yararına, toplumun maslahatına uygunluğunun 
gözetilmesini icap ettirir. Aksi takdirde, bu üçüncü hususa aykırılık teşkil eden bir 
durumun ortaya çıkmasıyla akit batıl olur.

İşveren ile işçi arasındaki ihlaller kul hakkını doğurur. Bu da her iki tarafı helal 
lokmadan uzaklaştırır yani işçi akdini yerine getirmediği zaman veyahut işveren 
işçisinin hakkını vermediği takdirde her iki taraf da helal lokmadan uzaklaşır. Nitekim 
Hz. Peygamber, Allah’a karşı görevlerini yaptığı hâlde kul hakkı kapsamındaki 
günahlarla Allah’ın huzuruna gelecek olan kişiyi gerçek anlamda iflas etmiş insan olarak 
tanımlamıştır: “ إن المفلس من أمتى یأتى یوم القیامة بصالة وصیام وزكاة ویأتى قد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا

یقضى ما علیھ  وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن
	أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح فى النار

 
یقضى ما علیھ أخذ من خطایاھم  وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن

	فطرحت علیھ ثم طرح فى النار
یقضى ما علیھ أخذ من خطایاھم  وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن

 Ümmetim içinde asıl müflis, kıyamet gününde namaz, oruç ve/	فطرحت علیھ ثم طرح فى النار
zekâtıyla beraber gelir. Ama dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin 
malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. İhlal ettiği bu 
hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı 
görülmeden iyilikleri biterse, onların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir; 
sonra da cehenneme atılır.”( Müslim, Birr, 59)

Tarafların iş ile aralarındaki ihlaller ise Allah’ın hukukunun ihlaline yol açar. 
Yani yapılan işin kötü/zararlı/haram olması da aynı şekilde tarafların her ikisini 
helal lokmadan uzaklaştırdığı gibi bu durumda taraflar sadece kul hakkına girmiş 
olmaz; aynı zamanda Allah’ın hukukunu da ihlal etmiş olurlar. Bütün bu ihlaller Allah 
katından rahmetin kesilmesine neden olur, insanlar arasında adalet ve merhametin 
ortadan kalkmasına yol açar, rızkın bereketten mahrum olmasına sebebiyet verir.

***

Bu açıdan intişar-ı İslam’ın tarihine bakarsak İslam’ın yeryüzüne helal lokma 
mefkuresi ile yayıldığını görürüz. Zira tarihî hakikatler bize yaygın düşüncenin 
aksine İslamiyet’in, insanlığı, kılıç zoruyla değil; tüccarlar vasıtasıyla şereflendirdiğini 
göstermektedir. Tüccarlar gittikleri ülkelerde sadece eşyalarını götürmediler. 
İslam’ın berrak hakikatlerini mündemiç ahlâk-ı hamideyi de taşıdılar, helali, adaleti, 
merhameti götürdüler. Endonezya, Malezya gibi Pasifik Asya’daki Müslümanların 
büyük bir kısmı tamamen tüccarlar marifetiyle Müslümanlaşmıştır. 
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Bu nedenle tüccarlar tüccar kelimesinin her harfini bir ahlâkî esasa bağlamışlar; 
bu kelimeyi oluşturan dört harften ticaret ahlâkı ilkeleri tahric etmişlerdir: te harfinin 
takvayı, cim harfinin cesareti, elif harfinin emaneti, re harfinin ise rahmeti temsil 
ettiği ifade edilmiştir. Denilmiştir ki, bir tüccarın gerçek tüccar olabilmesi için bu dört 
vasfı taşıması lazım.

5. Küresel (İktisadi) Ahlâk Krizi

Bugün topyekûn insanlık ailesi küresel (iktisadi) ahlâk kriziyle karşı karşıya. 
Hırs, tamah, aç gözlülük, acımasız rekabet, aşırı kâr şehveti gibi tutkular; gelişmenin, 
ilerlemenin, iş ve ticaretin, üretim ve tüketimin, büyümenin en mühim muharrik 
gücü olarak kabul ediliyor artık. Hile ve düzenbazlık, iş ve ticaretin ahlâkına dönüştü. 
Zira küreselleşmeyle birlikte bütün dünya tek bir piyasa, tek bir pazar hâline geldi. Bu 
pazarda harcamaya gidenin kendisi de harcanır oldu.

Üzülerek belirtmek isterim ki bu pazara, bu piyasaya her şey girdi. Fakat bütün 
çabalara rağmen değer ve ahlâk girmekte zorluk çekti. Ne kadar bilimsel tasnifler 
yaparsak yapalım, ne iş ahlâkı ne ticaret ahlâkı ne üretim ahlâkı ne tüketim ahlâkı 
ne de meslek ahlâkı bu küresel pazarda kendine gerçek anlamda yer bulabildi. Bu 
piyasaya her şey sığdı, fakat davranışı ahlâkî kılan değerler, sığacak yer bulmakta 
zorluk çekti. Çünkü küresel piyasa kendini ahlâk karşıtlığı üzerinden tanımladı ve 
anlamlandırdı.

Ahlâkın yegane ölçüsü, kıymeti değerdir. Ama değer bu pazara uğrayınca çoğu 
zaman fiyat adını aldı. Ahlâkın kaynağı olan yüce ve evrensel değerler bu küresel 
piyasada fiyat adını aldı. Bu piyasada hiçbir şeyin değeri ve kıymeti yoktur, yalnızca 
bir fiyatı ve ederi vardır. Halbuki değeri olan bir şeyin fiyatı olmaz, çünkü değere paha 
biçilemez; fiyatı olanın da değeri olmaz.

Bu piyasa her şeyi metalaştırdı. Sadece işçiyi, emekçiyi, çalışanı değil patronu, 
işvereni; sadece tüketiciyi değil, üreticiyi de çarkları arasında metalaştırdı. Bu kara 
piyasa; ahlâkı, değeri, bilgiyi, inancı, çocuğu, kadını metalaştırmaktan çekinmedi. 
Sözde her şey insan içindi, ancak insanın kendisi de bütün değerleri ile birlikte bu 
piyasanın kurbanı oldu.

***

Peki, İslam dünyası bunun dışında mı kaldı? Üzülerek ifade edeyim ki, hayır! 

Bir hakkı teslim etmek gerekirse, günümüzde Müslümanlar kapitalizme ve neo-
liberalizme karşı önemli İslam iktisat teorileri geliştirdiler. Ancak bu teorileri ne yazık 
ki, kapitalizmin ve neo-liberalizmin kurduğu çalışma düzenine, üretim ve tüketim 
biçimlerine uygulamaya kalkıştılar. Hâlbuki bunun tam tersinden hareket etmek 
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daha doğru olacaktı. Yani önce çalışma düzenimizi, üretim sistemimizi ve tüketim 
biçimimizi hakça paylaşım üzerine kurarak işe başlayabilirdik. Fakat böyle olmadı.

Bir Müslüman beldedeki çalışana reva gördüğümüz muamele ile Çin’de, 
Rusya’da veyahut Latin Amerika’daki bir çalışanın maruz kaldığı muamele arasında 
“Müslümanca” bir fark oluşturamadık. Bu da İslam iktisadı söylemini teoriye mahkûm 
etti, pratikte “küresel” bir yamadan ibaret hâle getirdi. Daha açık ifade edersek, mesela 
İslam’ın şiarı helal iş-helal lokma felsefesini her müminin hayatına yerleştirmemiz 
gerekirken helal gıda üzerinde yoğunlaştık. Helali, daima güzel ile zikreden Kur’an’ın 
“5) 

Bir Müslüman beldedeki çalışana reva gördüğümüz muamele ile Çin’de, Rusya’da 
veyahut Latin Amerika’daki bir çalışanın maruz kaldığı muamele arasında 
“Müslümanca” bir fark oluşturamadık. Bu da İslam iktisadı söylemini teoriye 
mahkûm etti, pratikte “küresel” bir yamadan ibaret hâle getirdi. Daha açık ifade 
edersek, mesela İslam’ın şiarı helal iş-helal lokma felsefesini her müminin hayatına 
yerleştirmemiz gerekirken helal gıda üzerinde yoğunlaştık. Helali, daima güzel ile 
zikreden Kur’an’ın “ ًۖ  hükmünün hilafına helal gıdayı da (Mâide, 88/5) ”َحَالالً طَیِّبا
insanlığı cezbeden bir ürüne ve üretime dönüştüremedik. 

Âkif, insanın sa’y u gayretiyle -din dilindeki ifadeyle (salih) amelleriyle- bu harekete 
katılması gerektiği kanaatindedir: Nitekim Yeis Yok! nazmındaki şu dizelerle âdeta 
ْنَساِن اِالَّ َما َسٰعىۙ “  İnsan ancak gayretinin sonucunu elde eder.” (53/Necm, 39) / َواَْن لَْیَس لِْالِ
ayetini tefsir eder. 

	

/Mâide, 88) hükmünün hilafına helal gıdayı da insanlığı cezbeden bir 
ürüne ve üretime dönüştüremedik.

En acısı da canımızdan aziz bildiğimiz dinimiz, inancımız da zaman zaman bu 
pazardan nasibini aldı. Küresel piyasanın bir köşesinde -üzülerek ifade etmek isterim 
ki- müstakil bir din pazarı kuruldu. Bazı din baronları ve din tüccarları marifetiyle 
dinin değerleri de harcandı. Allah’ın ayetleri az bir paha ile satılır oldu. Bize bu 
piyasadan kurtuluşun yollarını gösterecek olan din hizmetleri de fiyatlandırıldı.

Bütün bunlara rağmen küresel ölçekte neo-liberal kapitalist ekonomik düzen 
bütün dünyayı pençesine aldığı hâlde İslam toplumlarında hâlâ işçilerine zalimane 
davranmayan işverenler varsa, intikam ateşiyle kıvranan proleterler gibi davranan 
işçi hareketleri yoksa, tefecilik nispeten her yeri kasıp kavurmuyorsa, servet farkları 
uçuruma dönüştüğü hâlde sınıf çatışmaları beklenen ölçüde değilse bunun yegâne 
sebebi İslam’ın taraflara önerdiği iş ve çalışma ahlâkının hâlâ yürürlükte olmasındandır.

Dolayısıyla işe başlamadan önce kendimize şu soruları sormamız gerekiyor: 
İslam’ın kabul etmediği bir iktisadi düzenin içinde, acımasız bir rekabetin hüküm 
sürdüğü bir ortamda, sınır tanımayan bir üretim sisteminde İslam’ın öngördüğü 
bir iş ahlâkından söz edebilir miyiz? Hiçbir ahlâkî değer ölçüsünü kabul etmeyen, 
tek değerin fiyat olduğu bir çarşı pazarda, rüşvetin, aldatmanın, ihtikârın, sınırsız 
kazancın geçerli olduğu bir iktisadi düzende İslam’ın iş ve çalışma ahlâkını bir kılavuza 
dönüştürmek mümkün müdür? Kapitalist bir ekonomik sistem içinde İslam ahlâkını 
tatbike imkân var mıdır?

6. Âkif ve Çalışma Ahlâkı

Bütün bu anlattıklarımı, farklı boyutlarıyla Safahat başta olmak üzere Âkif ’in 
şiirlerinde ve hatta hayatında bulmak mümkündür. Bir Kur’an şairi olarak Âkif de 
ümmetin can yakan bu sorununa bigane kalmamıştır. Elbette bir Kur’an Şairi’nin 
“çalışma” kavramını Kur’an ve sünnetin dışında anlaması düşünülemez. Nitekim o, 
ilahî hukukun çalışma kavramına “hareket” telakkisi üzerinden bir anlam yüklemiştir. 
Ümmetin yanlışlarına işaret etmiş; Kur’an’ın sa’y kavramını merkeze alarak içtimai 
alın teri üzerinden bir çıkış yolu göstermiştir.
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O, ataleti, fıtrata isyan olarak telakki etmiştir:

“Atalet fıtratın ahkâmına madem ki isyandır; 
Çalışsın, durmasın her kim ki davasında insandır.” (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, 
“Hasbihâl”)

Âkif, ümmetin ataletinin acı sonuçlarını ise Şark şiirinde şöyle dile getirmiştir:

“Harap iller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler,  
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar, 
Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar,  
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar;  
Tegallübler, esaretler, tahakkümler, mezelletler;  
Riyalar, türlü iğrenç iptilalar, türlü illetler;  
Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar,  
Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar;” 

                                                       (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, “Şark”)

Âkif ’in varlık anlayışı, tıpkı İkbal gibi bir hareket felsefesidir. Âkif ’e göre 
yeryüzünde her şey hareket hâlindedir. Veciz ifadesiyle:

“Kamer çalışmadadır, gökle yer çalışmadadır, 
Güneş çalışmada, seyyareler çalışmadadır. 
Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsû-dâr 
Bütün alın teridir durmayıp yağan envar.” 

                                                      (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, “Vaiz Kürsüde”)

Âkif, insanın sa’y u gayretiyle -din dilindeki ifadeyle (salih) amelleriyle- bu 
harekete katılması gerektiği kanaatindedir: Nitekim Yeis Yok! nazmındaki şu dizelerle 
âdeta 

Bir Müslüman beldedeki çalışana reva gördüğümüz muamele ile Çin’de, Rusya’da 
veyahut Latin Amerika’daki bir çalışanın maruz kaldığı muamele arasında 
“Müslümanca” bir fark oluşturamadık. Bu da İslam iktisadı söylemini teoriye 
mahkûm etti, pratikte “küresel” bir yamadan ibaret hâle getirdi. Daha açık ifade 
edersek, mesela İslam’ın şiarı helal iş-helal lokma felsefesini her müminin hayatına 
yerleştirmemiz gerekirken helal gıda üzerinde yoğunlaştık. Helali, daima güzel ile 
zikreden Kur’an’ın “ ًۖ  hükmünün hilafına helal gıdayı da (Mâide, 88/5) ”َحَالالً طَیِّبا
insanlığı cezbeden bir ürüne ve üretime dönüştüremedik. 

Âkif, insanın sa’y u gayretiyle -din dilindeki ifadeyle (salih) amelleriyle- bu harekete 
katılması gerektiği kanaatindedir: Nitekim Yeis Yok! nazmındaki şu dizelerle âdeta 
ْنَساِن اِالَّ َما َسٰعىۙ “  İnsan ancak gayretinin sonucunu elde eder.” (53/Necm, 39) / َواَْن لَْیَس لِْالِ
ayetini tefsir eder. 

	

 / İnsan ancak gayretinin sonucunu elde eder.” (53/Necm, 
39) ayetini tefsir eder.

“Mazideki hicranları susturmaya başla; 
Evladına sağlam bir emel mâyesi aşla.  
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol... 
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” 

                                                       (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, “Yeis Yok!”) 

Âkif, herhangi bir gayret içinde bulunmamayı bir beka sorunu olarak görür. Bunu 
Vaiz Kürsüde nazmında şöyle dile getirir:

“Evet, soruldu mu idrake ansızın bu sual, 
Lisan-ı hâli şu düsturu haykırır derhâl: 
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‘Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir; 
Çalış çalış ki bekaa sa’y olursa hakkedilir.” 

                                                    (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, “Vaiz Kürsüde”) 

Âkif ’e göre insanın bir beka sorunuyla karşı karşıya kalmaması için sadece 
kendisinin ferden sa’y u gayret göstermesi, salih amelde bulunması yetmez; büyük bir 
azimle içtimai düzeyde bir çalışma alışkanlığı kazanmak gerekir, başka bir ifadeyle 
ümmetin alın terlerini birleştirmesi gerekir. Alınlar Terlemeli şiirinde bu hakikati 
şöyle ifade eder:

“Desen bin kere ‘İnsanım!’ kanan kim? Hem niçin kansın? 
Hayır, hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın. 
Bu hürriyet, bu hak bizden bugün aheng-i sa’y ister: 
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter...” 

                                                 (Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, “Alınlar Terlemeli”)

***
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ROMAN DİLİYLE İŞ AHLÂKI 
ve 

ÇALIŞMA HAYATI

Mustafa ÖZEL

GİRİŞ

Roman, içine para ve zaman girmiş hikâyedir. Klasik hikâyeler zamanüstü yahut 
zamandışıdır: “Bir varmış, bir yokmuş…” Paraya da burun kıvırırlar. Roman, kapitalist 
çağın hikâyesi olduğundan, zamanın ve paranın etrafında döner. Üstelik, bu çağda 
zaman paraya dönüştüğünden (“Vakit, nakittir!” sözü boşuna mı söylenmiş?), birini 
yazmakla diğeri de yazılmış oluyor: (“Bir taşla iki kuş!”) Toplum hayatının mabet 
etrafında örgütlendiği kadîm dünyada, insanlar zamanlarına hâkim iken; aynı hayatın 
market (piyasa) etrafında örgütlendiği modern dünyada, zaman onlara hâkimdir. 
Roman, işte bu efendiyken köle olmanın trajik hikâyesidir.

Ahlâk Şûramızın ilk açılış dersini veren Diyanet İşleri eski başkanımız, değerli 
ilim adamı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ekseni mabetten markete kaymış bulunan bu 
dünyanın böylece “bir anlamsızlık, gayesizlik ve ahlâksızlık krizine” girmiş olduğunu 
ifade etti. Böyle bir dünyada iş ve çalışma ahlâkını ferdî düzlemde tartışmamızın 
hiçbir müspet netice vermediğini, asıl işveren ile işçiyi buluşturan “iş düzeni”nin 
ahlâkîliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Kur’an-ı Kerîm’deki iki sûreden (Mâide 
ve En’âm ) hareketle, verimli bir müzakerenin iki temel sütununa işaret etti: ahlâk ve 
ilim. “Mâide, bütün insanlığa takdim edilen yer sofrasıdır. En’âm da sofraya dizilen 
envai türlü rızık ve nimetlerdir. Her iki sûrenin muhtevası, insanlığın edeb, hukuk 
ve ahlâk çerçevesinde sofraya oturması ve bu nimetleri birlikte paylaşmalarından 
ibarettir. Bu sebeple Mâide sûresinin başlangıcı ‘sözleşmelerinize uyun!’ âyetidir. 
A’râf sûresindeyse marifet alışverişi söz konusudur. Sofradaki en büyük nimet, ilim 
marifetidir.”

Romanperver bir ilim adamı iddiasıyla ve Görmez hocamızı teyiden diyorum ki, 
son üç asırda vuku bulan şu üç dönüşümü hesaba katmadan, hiçbir dinin veya kadîm 
düşünce/inanç geleneğinin mensupları iş veya çalışma ahlâkını lâyıkıyla müzakere 
edemezler:

1. Emeğin “iş gücüne” dönüşmesi.
2. Paranın “düş gücüne” dönüşmesi.
3. Mülkün “finans gücüne” dönüşmesi.
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Bu dönüşümler elbette tarih, iktisat tarihi, iktisat sosyolojisi gibi disiplinler 
tarafından uzun zamandır irdeleniyor. Ben takriben birer asırlık arayla yazılmış 
dört roman yahut edebî kurgu üzerinden bu dönüşümleri okumanın da öğretici 
olabileceğini düşünüyorum:

1. 18. yy başı: Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719)
2. 19. yy başı: Faust (Goethe, 1832)
3. 20. yy başı: Tünel (Bernhard Kellermann, 1913)
4. 21. yy başı: Kozmopolis (Don DeLillo, 2003)

KAPİTALİST GİRİŞİMCİ ROBINSON CRUSOE

Yirminci yüzyılın ortalarında Karl Polanyi, modern kapitalizmi “meta fiksiyonu” 
ile açıklamaya çalışmıştı: Meta olmadıkları yani satılmak için var edilmedikleri 
hâlde, İnsan, Tabiat ve Paranın meta muamelesi görmesi. (Polanyi, 2001) İnsan 
elbette dünyada ancak emek harcayarak varlığını sürdürebilir. Fakat “ücretli emek” 
yaygın bir faaliyet olarak modern çağa özgüdür. “Çalışmanın ücretli istihdamla 
uzmanlaşması kapitalist üretim ilişkilerinin sonucudur. İş’te olmak veya iş’ten olmak, 
üretim araçlarını denetimleri altında tutanlarla belirli bir ilişki içinde bulunmaktır. İş 
(emek, çalışma) böylece üretici bir çaba olmaktan çıkar, başat bir toplumsal ilişkiye 
dönüşür. Evini çekip çeviren ve çocuk doğurup büyüten bir kadının ancak bu anlamda 
çalışmıyor olduğu söylenebilir.”( Hofmeester ve Linden, 2018:9) 

Kapitalizm öncesinin tarım esaslı ekonomilerinde, pek az istisna ile, insanlar 
toprağa ve onu işleyecek üretim araçlarına fert veya aile olarak sahiptiler. Kapitalist 
çağın en büyük inovasyonu, nüfusun ezici çoğunluğunu nihayette ücretli çalışan 
haline getirecek olan hırslı girişimcilerin ortaya çıkmasıdır. Bu tür girişimciler daha 
önce de mevcuttular, pek tabii. Fakat hedefleri “kesintisiz sermaye birikimi” değildi. 
Modern girişimci, herhangi bir servet/sermaye miktarıyla tatmin olması imkânsız 
olan yeni bir yaratıktır. Bunu edebiyata en başarılı şekilde yansıtan ilk örnek Robinson 
Crusoe’dur (1719).

Geleneğe İsyan Eden Serüven Ruhu

Babaya isyanla atılıyor hayata Robinson Crusoe’muz. Baba kendisine “geleneksel” 
orta halli, risksiz hayatı öneriyor; alt ve üst tabakadakilerin genelde “yıkıma 
uğradıklarına” işaret ediyor. Babasına kulak vermeyen Crusoe, “uğursuz bir saatte” 
yola çıkıyor! Fırtınaya yakalanıyor, içi dışına geliyor. Fakat “komşulara karşı mahçup 
olmamak”, “ana babanın karşısında yüzü kızarmamak” için eve dönmüyor. Bir 
akrabadan borçlanarak yeniden yola çıkıyor, bu parayla süs eşyası alıyor. Kaptanın 
yardımıyla bu eşyayı satıyor, dönüşte altın tozu getiriyor ve Londra’da 300 Pound 
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kazanmış oluyor. Bütün serüvenleri içinde en başarılı olan bu serüven sayesinde 
“hem bir denizci, hem bir tüccar” olup çıkıyor. “Ve bu kazanç aklını, gözünü boyayıp 
sonraları yıkımıma yol açan, o göz kamaştırıcı düşüncelerle dolduruyor.”

Serveti arttıkça hırsı da artıyor. “İşim ile kazancım arttıkça, kafam da gerçekte 
çoğunlukla en becerikli iş adamlarını bile yıkıma sürükleyecek gücümün ötesinde 
tasarılarla dolup taşmaya başladı.(…) Kolayca birçok iyi şey elde edebilecek 
durumdayken, Doğa ile Tanrı’nın bana ortak olarak bağışladığı iyi bir yaşayışa 
hazırlanacak yerde, her şeyi teptim. Bir zamanlar yurdumu yuvamı bırakıp kaçışım 
gibi, gene durumumla yetinmeyip doğal akışın gerektirdiğinden daha kısa bir süre 
içinde yükselmek gibi alçakgönüllülükten uzak, yararsız bir isteğe uydum; yeni 
çiftliğimde zengin, mutlu bir adam olabilecekken, kendimi insanın düşebileceği ya 
da dünyadaki insan yaşayışıyla sağlığının katlanabileceği üzüntü uçurumlarının en 
derinine attım.” (Defoe, 2009; Özel, 2018:53-69)

Robinson Crusoe sayısız tehlikeler atlatarak zar zor Brezilya’ya varır. Orada işleri 
rast gider ve kısa zaman içinde bir plantasyon sahibi olur. Şeker kamışı ve tütün 
ekerek epey para kazanır, fakat kafası gene “gücünün ötesinde tasarılarla” dolup 
taşmaya başlar.  “Her şey gene başıboşça dolaşmak konusundaki dikbaşlı budalaca 
eğilime kapılmamla altüst oldu. Kolayca birçok iyi şey elde edebilecek durumdayken, 
Doğa ile Tanrı’nın bana ortaklaşa bağışladığı iyi bir yaşayışa hazırlanacak yerde, her 
şeyi teptim… Kendi kendini yıkmak üzere doğmuş olan ben… mantığa sırt çevirmiş, 
düşgücümün buyruklarına körü körüne uymuştum…” Kahramanımız bu sefer 
plantasyonu için ucuza çalıştıracağı ve icabında satıp büyük kazanç sağlayacağı köleler 
için Afrika’nın yolunu tutar, fakat gemi kayalık bir yerde karaya oturur. Üzerinde bir 
çakı, bir pipo ve biraz tütünle adaya çıkmayı başarır. Bundan sonra, medenî hayata 
alışmış bir Avrupalı’nın “kör” tabiatla mücadelesi başlar. Kahramanının acınacak 
halini yüreği kaldırmamış olacak ki, yazar gemiyi hemen batırmaz ve sular tam alıp 
götürmeden önce Crusoe gemiye birkaç defa gidip gelerek silah, barut, içki ve birkaç 
alet getirir. Tabiatla savaş barutsuz ve içkisiz olur mu? Bir de İncil!

Bu anlardaki ilginç bir anekdot da parayla ilgili. Gemide gözüne ilişen bir çekmecede 
ustura, makas, çatal bıçak, 36 İngiliz lirasıyla Avrupa ve Brezilya paraları buluyor. “Bu 
paralara bakınca kendi kendime ‘ah gözü körolası!’ dedim yüksek sesle, şimdi neye 
yararsın? Benim için hiçbir değerin kalmadı, yere eğilip almaya bile değmezsin; şu 
bıçaklardan biri senin yekûnundan daha değerlidir. Hiçbir işime yaramazsın, olduğun 
yerde kal, kurtarılmaya değmez bir yaratık gibi denizin dibini boyla!” Dese de, ne olur 
ne olmaz deyip paraları alıyor. Parasız hikâye olmaz, dedik ya!..

Robinson’un Tanrı ve Tabiatla İmtihanı

Kendine ve Tanrı’ya güveni zaman zaman sarsılıp korkuya kapılsa da, Robinson 
azimle hayata tutunur. Kendine neredeyse bir kale tesis eder, hayvanları evcilleştirir, 
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tarımla uğraşır. Yani medeniyetin birkaç safhasını yeni baştan yaşar adeta. Robinson’un 
Tanrı inancı “fayda” kavramıyla yakından ilintilidir. İşine geldiği zaman, kendisine 
bir yararı dokunduğu zaman hatırlar Rabbini. Adada kendiliğinden arpa yetiştiğini 
görünce çok şaşırır. “Bu olay karşısnda duyduğum şaşkınlığı anlatamam. Ben bugüne 
dek hiç din ilkelerine göre davranmamıştım, kafamda dinle ilgili pek az bilgi vardı. 
Başıma gelen her şeyi talihe bağlardım. Fakat tahıl yetiştirmeye elverişli olmadığını 
bildiğim bir iklimde, oraya nasıl geldiğini bile anlamadığım bu arpanın yetiştiğini 
görünce şaşkınlıktan ürperdim. Tanrı’nın bu başakları, tohum falan ekmeksizin, bir 
mucizeyle, bu uğursuz yerde beslenebilmem için göğerttiğini düşünmeye başladım.”

Bu inançla adanın her yanını arasa da başka bir tahıla rastlamaz Robinson. Sonra 
birden, ekinin çıktığı yere tavuk yemi çuvalını silkelediğini hatırlar. “Şaşkınlığım 
geçmeye başladı. Bunun hiç de olağanüstü bir şey olmadığını anlayınca, Tanrı’nın 
bağışına karşı duyduğum dinsel borçluluk duygusu da azalmaya başladı.” Bu ikircikli 
tutum aslında bir roman kahramanı kadar, bir çağın da temel karakteridir. Bir bakıma, 
bu faydacı yaklaşımın ortaya çıkardığı zorlukları yenmek için bir alettir tanrı inancı. 
Karnı doyan, geleceğini “garanti” görmeye başlayan, ötelere bakmaz olur. 

Robinson’un tabiatla mücadelesi gene de “makul” bir mücadeleydi. Yaşaması 
için “mutlaka gerekli olanı” yapıyor, herhangi bir “fazlalık” peşinde koşmuyordu. 
Kendini adanın kralı, tek efendisi olarak gördüğü halde, ne fazla miktarda avlanıyor, 
ne yiyebileceğinden fazla bitki stoku yapıyordu. “Canım istese gemiler dolusu ürün 
yetiştirebilirdim; ama kullanacak yerim olmadığı için yalnız kendime yetecek ölçüde 
yetiştiriyordum. Yeter sayıda kaplumbağam vardı; bir tanesi bile bana fazlasıyla 
yetiyordu. Bir donanma yapmama yetecek kerestem vardı. Şarap yapacak, kurutacak, 
bir donanma yapılsa bütün gemilerini yüklemeye yetecek üzümüm vardı. Ama 
bütün bunlardan ancak bana gerekli olduğu ölçüde yararlanıyordum. Yiyeceğimin, 
isteklerime yetecek kadarından fazlası ne işime yarardı? Sözün kısası, dünyadaki 
bütün güzel şeylerin, bize gerekli olanından fazlası hiçbir işimize yaramazdı. Benim 
yerimde dünyanın en açgözlü, en doymak bilmez adamı bile olsa, bu hastalığından 
kurtulurdu.”

Fakat öyle olmadı! Robinson’un torunları “sınırsız sermaye birikimi” rejimini, 
yani modern kapitalizmi icat ettiler. İngiliz Defoe’dan 250 yıl sonra, Fransız Michel 
Tournier bu hikâyeyi yeniden yazdığında “hastalığın” sürüp gittiğini öğreniyorduk: 
“Hasat öylesine zengin oldu ki ürünü, ana mağaranın içine açılan ikinci bir mağaraya 
silolar halinde yerleştirmek gerekti. Seneden seneye katlanarak artan tohum siloları, 
kısa bir süre sonra farelere karşı korunma konusunda ciddi sorunlara yol açtı. … 
Kemirgenler, tahılların artması oranında daha çok ürüyor gibiydiler. Robinson, bir 
hayvan türünün, elindeki kaynaklar fakirleştiği oranda artan insan türünün aksine, 
ortamın zenginliğine uyum sağlamasını hayranlıkla izlemekten kendini alamıyordu. 
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Fakat gücü yettikçe ürün üstüne ürün yığmaktan vazgeçmek istemediğinden, 
asalaklara karşı sert önlemler almak gerekiyordu.”(Tournier, 2004:65-70)

Kapitalist birikim yasası gereği, girişimcinin “kasasında biriktireceği para, zamanın 
ve emeğin bir hazine gibi saklanması olacaktı.” (s. 50) Para, “dokunduğu her şeyi, ona 
hem mantıklı (ölçülebilir), hem de evrensel bir boyut getirerek kutsallaştırıyor”du. 
Bu süreçte girişimci, zamana hâkim olandı; emekçilerin zamanlarını parayla alıyor 
ve daha çok paraya dönüştürüyordu. Tournier’nin Robinson’u adada tek başınayken 
başlamıştı zamanı evcilleştirmeye. İlkel de olsa bir su saati yapmıştı. “Artık zamanın 
onun elinde olmadan karanlık bir uçuruma kaymadığına, tersine artık düzene 
sokulmuş, buyruk altına alınmış, sözün kısası, tek bir adamın ruh kuvvetiyle bütün 
adanın sonradan olacağı gibi zamanın da evcilleştirilmiş olduğuna dair kibirli bir 
düşünceye kapılıyordu.” (s. 54) Bu kibirli düşüncenin sonuçlarını diğer üç romanımızda 
göreceğiz. Kapitalist girişimci, dünya denen büyük adada, soyut anlamda zamana 
değil, çalışan büyük kitlelerin zamanlarına hükmedecek; fakat kesintisiz sermaye 
birikimi hırsıyla, aslında kendisi de zamanın basit bir kölesine dönüşecekti.

FAUST VE PARANIN SİMYASI

Faust’un yirmi yılda yazılan birinci cildi, modern bireyin trajedisidir. Ancak 
kırk yılda tamamlanabilen ikinci cildi ise, modern devletin. İlkinde, birey ile şeytan 
arasında imzalanan akitle, modern insan kesin bilgi ve kesintisiz haz karşılığında 
ruhunu şeytana satmakta; ikincisinde ise, malî kriz içindeki modern devlet, ona geçici 
bir rahatlık sağlayacak olan kâğıt para karşılığında ruhunu şeytana temlik etmektedir. 
Paranın kendisi bir kurgudur (fiction), kâğıt para ise kurgu içinde kurgu.  Emek, 
sermayenin hükmü altında nasıl iş gücüne dönüşüyorsa, para da böylece düş gücüne 
dönüşüyor. Mefisto/Faust ikilisi, imparatora kâğıt parayı (Haşmetmeâb, durumu pek 
de kavramadan!) imzalatmış ve böylece memleketin malî açmazına (geçici) çözüm 
bulmuşlardır. Faust II’den takip edelim:

Vekilharç: 

Temizlendi hesaplar

Kısıldı tefecinin kazancı

Hayat daha mutlu olamaz cennette bile

Bitti bu cehennemî sancı. 

Ordu Komutanı: 

Birikmiş maaşları ödendi askerlerin

Tüm ordu yeniden görev başında
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Taze kan hissediyor asker, damarlarında

Keyifleri yerinde meyhaneciyle kızların da.

Bu arada Başbakan “kaderi değiştiren ve tüm acıları neşeye dönüştüren” o kâğıdı 
eline alıp okur: 

Duysun ilgili herkes

Bin kron değerindedir bu belge

Teminattır buna İmparator’un

Topraklarında yatan sayısız hazine.

İmparator şaşkın ve öfkelidir: 

Bir kötülük seziyorum ve korkunç bir aldatma! 

Kimdir taklit eden imzasını imparatorun?

Cezasız mı kaldı böyle bir suç?

Hazinedar cevap verir: 

İmzayı kendin attın Haşmetmeab

Büyük Pan kılığındayken bu gece

Geldi ve şöyle dedi Başbakan:

Çıkart bu eğlencenin tadını

Ver birkaç çizgi ile halkın hakkını.

İmparator’un imzaladığı kâğıdı binlerce sanatçı çoğaltır; sonra her birine mühür 
basılır. Hazırdır artık onluk, otuzluk, ellilik ve yüzlük desteler. Ölü şehir, büyü yapılmış 
gibi canlanır. Hazinedar, İmparator’a şöyle seslenir: 

Nasıl da iyi geldi halka bu

Bakın şu şehrinize, yarı ölü gibi küflenmekte

Nasıl da canlanıyor herkes ve çalkalanıyor keyif içinde!

Mutlu ettiyse de adın eskiden beri âlemi

Anılıyorsun şimdi bambaşka bir sevgiyle

Gereksizdir artık alfabe

Mutlu olacak herkes bu işaretle. (Goethe, 2011:300-302) 

Goethe’nin iktisadî dehasına büyük bir delildir şu tek dize: “Gereksizdir artık 
alfabe!” Kâğıt para, alfabeyi gereksiz kılmıştır. İnsanların konuşmasına bile ihtiyaç 
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yoktur; para tek iletişim aracıdır artık. Dil, fikrî mübadeleyi, para ise iktisadî 
mübadeleyi kolaylaştıran bir aracı idi. Şimdi dile ihtiyaç yok; para iki işlevi de görmeye 
yeter! Para konuşur!

Kâğıt para imali bir yandan da modern simyacılıktır; asırlardan beri simyacılardan 
beklenen işlevi gerçekleştirmiş, “hayal altın” üretmiştir. Buna en fazla şaşıranların 
başında, bizzat o belgede imzası bulunan, alfabe sayesinde o kâğıda geçerlilik 
kazandıran siyasî otorite geliyor! İmparator: “Halkım bunu altın para sayıyor, öyle 
mi? / Yetiyor mu ordu ve sarayın maaşlarını ödemeye? Ne kadar şaşırtsa da beni, 
mecburum kabul etmeye.”

Goethe’nin kurgusunda, gökteki babanın yeryüzündeki gölgesi olan tahttaki baba 
şaşkın adamdır; herkesin küçümsediği soytarı ise Şeytanı şaşırtacak derecede gerçeği 
gören adam. Evet, oyunda hayale kapılmayan tek kişi, kimsenin ciddiye almadığı 
soytarıdır. Elindeki kâğıt parçasını göstererek sorar:

Soytarı: Şuna bakın, hakikaten para kıymeti var mı bunda?

Mefisto: Boğaz ve miden neye ihtiyaç duyarsa, sana onları getirir.

Soytarı: Bunlarla hayvan alabilir miyim, ev ve arazi?

Mefisto: Pek tabii! Paradan haber ver sen, hazırdır istediğin her şey!

Soytarı: Av sahası, balıklı havuzu, korusu olan bir köşk de mi?        

Mefisto: İnan bana! Seni soylu bir bey gibi görmek isterdim!

Soytarı: Bu gece bir bey gibi kurulacağım kendi malikâneme!

Mefisto (takdirle): Bizim Soytarının aklından kim şüphe edebilir artık?

İktisadî bir dil kullanırsak, soytarı “enflasyon” tehlikesini sezmiş ve bir çıkış 
yolu bulmuştur: maddî varlıklara yatırım. Yaşlı Baucis nasıl “sudan kazanılan yere 
güvenmem” deyip, kendi küçük kulübesini denizden doldurulmuş araziye kurulan 
malikâneye değişmediyse; soytarı da “havadan gelen” değere itimat etmiyor ve “reel 
varlıklara” yöneliyor. Hans C. Binswanger’e göre, tahayyül (imagination)  ve etkileme 
(impression) yardımıyla yapay para üretimi henüz gerçek simya değildir. Kâğıt para 
altına-denk bir değeri ancak “maddileştiği” zaman kazanacaktır: yani üretken bir 
biçimde kullanıldığı; kâr yahut faiz amaçlı yatırıldığı; yani para yahut altın değerini 
üretim sürecine girmekte olan malzemeye verdiği zaman. Başka bir deyişle, simyasal 
para yaratma süreci bütün ekonomiye yayılıp, ekonomi de para yaratma ilkesine 
göre genişleyip büyüdüğü zaman; para yaratma değer yaratma haline geldiği zaman. 
(Binswanger, 1994:18) Bu gerçekleşim, Faust’un (iktisatın konusu olan modern 
insanın) hakimiyet arayışını trajik bir destana dönüştüren Faust II’nin dört ve beşinci 
perdelerinde tasvir ediliyor.
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Emeksiz Değer Yaratma

Nedir Faust’un en derin arzusu? Mülk ve hakimiyet. “Güç kazanmak isterim, mülk, 
hey! / Eylemdir önemli olan, ün ise hiçbir şey.” Mefisto, iki büyü (hayal altın olan kâğıt 
para ve savaşta düşmanların gözüne hayal orduların gözükmesi) marifetiyle hizmet 
ettikleri genç imparatorun “hükmetmeyle safa sürmenin bir arada olabileceğini” 
düşünmekle yanıldığını belirtir. Faust, onaylar:

Büyük bir hata! Hükmedecek olan kimse,

Zevk almalıdır (salt) hükmetmekten;

Dolup taşar yüce bir emelle yüreği,

Niyetinin ne olduğunu hiçkimse bilmemeli.

Binswanger, burada anahtar kelimenin mülk olduğuna işaret ediyor.  Mülk ile 
Faust basit olarak patrimonium anlamında toprak, yani atalarınızdan tevarüs edip 
çocuklarınıza miras bırakacağınız; kullandığınız fakat aynı zamanda geliştirip 
çoraklaşmaktan kurtardığınız araziyi kastetmiyor. Faust’un aklında olan dominium 
yahut Roma hukukunun verdiği mülkiyet hakkıdır. Bu hak, sahibine mülkünün 
efendisi (Latince dominus) olma, onu arzu ettiği biçimde kullanma yetkisi verir. Böyle 
bir mülkiyet anlayışı modern ekonominin simyası için aslî bir girdidir. Dominium ile 
verilen kritik mülkiyet hakkı tabiata hükmetme gücüdür. Faust, Helen’in elbisesiyle 
havada uçarken, aşağıda denizin yükseliş ve alçalışını seyredip, denizden arazi 
kazanıp onu mülk edinmeyi tasarlıyor. “Tabiat kuvvetlerini zapt etme, emeksiz değer 
yaratmanın hayatî bir önşartıdır.” İktisatçı Goethe, büyük eserinin sonunda Yönetici 
Goethe’ye dönüşür. “Bin eli işleten bir kafa” olur. Fakat işine o kadar gömülür ki, 
kanal inşaatı zannettiği bir faaliyetin aslında kendisi için hazırlanan mezar olduğunu 
farketmez bile. 

Liberal veya sosyalist kisveleriyle modern iktisat, değer yaratımının yalnızca 
EMEK sayesinde mümkün olduğunu belirtmektedir. İktisatçı Goethe itiraz ediyor: 
Hayır! Emek, iktisadî değerin kaynaklarından biridir. Diğer önemli bir kaynak ise simya 
yahut büyüdür. Hiç emek sarfetmeden de değer yaratmak mümkündür! Goethe’nin 
Faust II üzerinden iki asır önce ilettiği bu mesajı en iyi anlayanlardan biri filozof 
finans spekülatörü George Soros oldu. Binswanger’in kitabının Almanca orijinalinin 
(Geld und Magie) 1985 yılındaki yayınından iki yıl sonra, Soros The Alchemy 
of Finance başlıklı eserini yayınladı. Özetle diyor ki: “Simya adi metalleri altına 
çevirmede başarılı olamadı, çünkü metallerin davranışı sözle, efsun veya ritüellerle 
değiştirilemeyecek evrensel yasalara tâbidir. Ekonomide ise söz konusu olan metaller 
değil, düşünen insanlardır. Bunları teorilerle etkileyebilirsiniz; böylece simyanın 
yöntemlerine duyarlı hâle gelirler. Dolayısıyla, simya bilim olarak başarısız olsa da; 
iktisat simya olarak başarılı olabilir.” Oldu da. En azından, şimdilik!
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TÜNELE GÖMÜLEN HAYAT

Bernhard Kellermann’ın Tünel başlıklı romanıyla Werner Sombart’ın 1913 yılında 
yayımlanan Burjuva başlıklı muhalled eserinde karşılaşmış ve çok şaşırmıştım. Çünkü 
roman da aynı yıl yayımlanmıştı! Sombart gibi şöhretli bir iktisat tarihçisinin o yıl 
günyüzü görmüş bir romana atıfta bulunmuş olması ilginç ve önemliydi. Max Weber’in 
“Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu” tezine karşı bir görüş geliştirme çabasındaki 
Sombart, kapitalist girişimci ruhun başlıca üç unsurunu şöyle sıralıyordu: Kazanç 
aşkı ve girişimcilik ruhu, burjuva erdemleri (çalışkanlık, tutumluluk, dürüstlük ...) ve 
hesap yapma yeteneği. Bu bağlamda eski ve yeni burjuvanın aynı insan tipi olmadığı 
sonucuna varıyordu. Faust diliyle söylersek, yeni burjuvanın içine şeytan girmişti.

Eski burjuva için “zenginlik hoşlanılan ve peşinde koşulan bir şeydi ancak yaşamın 
tek amacı değildi. Zenginlik, yaşamla doğrudan ilişkili değerlerin yaratılmasına ve 
korunmasına hizmet ettiği ölçüde bir anlama sahipti.” 18. ve 19. yüzyılda yazılan 
zenginliğe dair risalelerde, Allah korkusu sürekli vurgulanıyordu: “Yaptığın her işte 
Tanrı’yı yanında ve kalbinde hisset, çalışırken aklını kullan. ...  Göğsümüzü gere 
gere gökyüzüne bakamadıktan sonra dünyanın en zengin adamı olmanın bir anlamı 
olabilir mi?” Benjamin Franklin çalışmanın ibadet olduğuna inanıyor ve “vakit, 
nakittir!” diyordu. Buna rağmen günlük hayat programı yeni (modern) burjuvayı 
şaşırtacak biçimdeydi: “Günün altı saatini işe, yedi saatini uyumaya, geriye kalan 
zamanıysa dua etme, okuma ve diğer dünyevi işlere ayırmıştı.” Çarpıcı bir örnek daha 
veriyor Sombart: Bozen kentinde toptancı tüccar, yaz boyu dükkânlarını kapatarak 
Ober-Bozen’deki yazlıklarına gidiyorlardı. Anadolu’daki yaylalar gibi. “Belli bir servet 
sahibi olan genellikle kanaatkâr insanların güçleri kuvvetleri yerinde olsa bile ticaret ve 
üretim alanından çekilmeleri âdettendi. Bunlar köyde bir ev satın alarak yaşamlarının 
son dönemini dinlenerek ve dünyayı gözlemleyerek geçirirlerdi.” (Sombart, 2008:159-
163)

Sombart, eski burjuvayı “aklı başında ve ölçülü, asla acele etmeyen çünkü yapacak 
işi olan bir adam” şeklinde betimliyor. Floransalı Messer Alberto “meşgul insanların 
yavaş yürüdüklerini” söylerken, Lyon tüccarından biri Parislilerle farklarını şöyle 
dillendiriyor: “Paris’te insanlar aktif oldukları için koşup acele ediyorlar; buradaysa 
insanlar iş güç sahibi olduklarından yavaş yürüyorlar.” (Sombart, 2008:166) Yeni 
burjuva hangi nitelikleriyle eskisinden ayrılıyor acaba? Rodezya’ya (bugünkü 
Zimbabve) adını veren Cecil Rhodes gibi gerçek veya Tünel romanının kahramanı 
Mac Allan gibi kurgu karakterlerden hareketle şöyle bir tablo çiziyor Sombart: Yeni 
burjuva sayısız bakımdan eski burjuvanın sahip olduğu değer ve anlayışları tersine 
çevirendir. “Rhodes av peşinde koşan bir fatihti. Amaçlarını gerçekleştirebilmek 
için yalnızca tüfek ve kılıç gibi silahlara değil, aynı zamanda borsa spekülasyonları 
gibi en modern silahlara da başvurabiliyordu. Hem bir politikacı hem de kapitalist 
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bir girişimciydi.” Tünel romanının Mac Allan’ı da “spekülatör ve teknisyen, fatih ve 
hayalci karışımı” biridir. Son kertede bir hayal ürünü de olsa, “Kellerman’ın çizdiği 
Mac Allan portresi öylesine canlı ki, insan onu karşısında görür gibi oluyor.” (Sombart, 
2008:173-176) 

Sınırsız Sermaye Birikimi

Gerçek veya kurgu, bu yeni girişimcilerin aklı artık yalnızca iki şeyle meşguldür: 
“Yapabildiği kadar çok para kazanmak ve işlerini olabildiğince büyütmek.” Wallerstein 
60 yıl kadar sonra bu yönelişi “sınırsız sermaye birikimi” olarak nitelendirecekti. 
Sombart’a göre bu “sonsuzluk yarışını, bu dur durak bilmeyen uğraşı” sürdüren 
girişimci ruhla çocuk ruhu arasında çarpıcı bir benzerlik vardır. Bu girişimcilerin çoğu 
şaşırtıcı bir şekilde çocukça davranışlar sergilemektedir. Mesela bir çocuk koşarken 
veya çember çevirirken farkettiği devinimin hızıyla “kendinden geçebilmekte”dir. Yeni 
burjuva da öyledir. Çocuk yenilik düşkünüdür, daha pahalı da olsa eski oyuncağını 
yenisi için hemen verebilir. Çocukta iktidar hissi vardır, yakaladığı sineklerin 
ayaklarını koparabilir, vs. Bunların hepsini modern burjuvalarda gözlemleyebiliyoruz. 
“Bu insanlar her zaman gergin, hep hareket halindedirler.” Parolaları “İleri, hep daha 
ileri!”dir. Geleneksel burjuva erdemleri sayılan tutumluluk, dürüstlük, kanaatkârlık 
bunlar için artık anlamlı değildir. “Aile reisi eski moda burjuva gibi yaşasa bile, eşi 
ve çocuklarının lüks, gösteriş ve şaşaanın burjuva yaşam biçiminin bir parçası olarak 
kalmasına özen gösterdikleri görülmektedir.”

Tünel romanının kahramanı Mac Allan, topaç çeviren çocuk misali “kendinden 
geçmiş” hırslı bir mühendistir. İşine öylesine gömülmüştür ki, ya bir dervişe yahut 
bir meczuba benziyor. Karısı Maud bir dostlarına şöyle yakınıyor: “Bazen bütün 
gün fabrikadan eve gelmiyor!” Roman 20. yy başlarında yazıldığına göre, demek 
daha öncesinde bütün gün iş yerinde kalmak olağan değildi. Aynı cümle bugünün 
insanı için hiçbir şey ifade etmiyor, çünkü artık sadece erkekler değil kadınlar da 
bütün gün iş yerindeler. Dünyamız bir fabrikaya döndü. “Gece gündüz granit, çelik 
ve Tanrı bilir başka neleri delen bir matkap ordusu edindi. Bu matkaplara sanki hasta 
olmuşlar gibi bakıyor Hobby, hastaymışlar gibi! Geceleri rüyasına giriyorlar...” Kocası 
bir kahkaha atar. Hobby, “Bırak yapsın, der, ne istediğini biliyor o. Birkaç matkabı 
kıskanmayacaksın ya kızım?” Maud: “Onlardan nefret ediyorum!” (Kellermann, 
2017:24)

Allan ihtiraslı bir proje peşindedir: Amerika ve Avrupa kıtalarını Atlas Okyanusu 
altından birleştirecek bir tünel. Bu devasa işin gerektirdiği finansmanın Lloyd ve 
benzeri finans spekülatörlerinin öncülüğünde borsa üzerinden nasıl sağlandığı; inşaat 
güzergâhındaki arazilerin nasıl ucuza kapatıldığı, tünel inşası sırasında meydana 
gelen kazalarda binlerce işçinin nasıl öldüğü, büyük bir felaketi haber aldığında 
kahramanımızın nasıl oluyor da “önce tüneli, sonra insanları” düşündüğü, Allan’ın 
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eşi ve çocuğunun öfkeli kalabalık tarafından nasıl linç edildiği… romanın heyecanlı 
ve öğretici yanları. Kazadan sonra işçileri yeniden toparlamaya çalışan Allan, onlara 
şöyle sesleniyordu: Tünel iki kıtayı, iki kültürü kardeş kılacak, binlerce kişiye ekmek 
verecektir. Kapitalistlerin zenginleşmesi için değil, halkın faydası için inşa ediliyor. 
“Ey Tünel adamları, şu Tünel sizin, konsorsiyumun hissedarları sizlersiniz! Ben de 
bir işçiyim! İş, sadece karnını doyurma aracı değildir! İş bir idealdir. İş, çağımızın 
dinidir!” (Kellermann, 2017:222)

Weber ve Sombart kadar, Kellermann’ın tam dört defa sinemaya uyarlanan 
romanına da muttali olan Walter Benjamin, 1921 yılında kaleme aldığı o kısacık “Din 
Olarak Kapitalizm” manifestosunda, kapitalizmin kesintisiz ve merhametsiz bir kült 
din olduğunu dile getiriyordu. “Kapitalizmde bir din görebiliriz, yani, kapitalizm esas 
olarak daha önce dinin cevap verdiği aynı endişe, ıstırap ve huzursuzluğu tatmine 
hizmet ediyor. Kapitalizm şimdiye kadarki en aşırı giden ‘salt dinî bir kült’tür. İkinci 
niteliği, bu kültün kesintisiz süresidir. Kapitalizm ateşkesi ve merhameti olmayan 
bir kült’tür. Burada ‘haftaiçi gün’ yok, kesintisiz tapınma vardır. Üçüncüsü, dinden 
farklı olarak, kapitalizm pişmanlık (tevbe) değil suç üreten bir kült’tür. Tanrı’yı da bu 
suça ortak eden bir kült.” (Benjamin, 2004:259) Benjamin’in metni, Tünel romanının 
yoğunlaştırılmış şerhi gibidir. Modern çağın ana felsefî ve iktisadî meselelerinin en iyi 
roman diliyle okunabileceğini başarıyla gösteriyor.

KOZMOPOLİS VEYA BOŞLUĞA OYNAMA

Don DeLillo’nun Paul Auster’a ithaf ettiği Kozmopolis romana değil de bir 
finansal analiz raporuna benziyor. İkiyüz yetmiş beş metrelik bir gökdelenin 38 
odalı bir dairesinde oturan, 28 yaşındaki finansal yatırımcı Eric, Keynes’in “hayvan 
ruhlar”ından biridir. “Efsanevî Şifrin bankacılık servetinin vârisi olan şair Elise Şifrin” 
ile 22 günlük evlidir. “Hepimiz genciz, zekiyiz ve kurtlar tarafından büyütüldük. ... 
İnsan tek bir kelimeyle yükseldiği gibi, tek bir heceyle düşebilir de.” Evet, finansal 
kapitalizm çağı, insanların tek kelimeyle yükselip tek heceyle düştükleri bir çağdır. 
Yükselme tutkunu kahramanımız Eric de, hesapsız ölçüde Yen’e abanmış, “boşluğa 
spekülasyon” yapmıştır. İçinde yaşadığı heyula gibi banka kuleleri nasıl yükseliyorsa, 
o da öyle yükselmek istiyor. Fakat, bir tuhaftır bu kuleler, dıştan bakıldığında boş 
gözüküyorlar. “Bunlar geleceği hızlandırmak için tasarlanmış, boşaltılmış, son yüksek 
şeyler olarak yapılmışlardı. Dış dünyanın sonuydular. Burada değildiler tam olarak. 
Gelecekteydiler. Coğrafyanın, elle tutulur paranın, onu yığan ve sayan insanların 
ötesinde bir zamandaydılar.” (DeLillo, 2008:34)

Yüzde 1, Yüzde 99’a Karşı!

İş ahlâkı kavramının en fazla anlam kaybettiği bir zamandan söz ediyoruz. Dünya 
gezegeni üzerindeki bir günlük alış-verişin ancak yüzde 1’inin gerçek eşya üzerinden 
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gerçekleştirildiği; kalan yüzde 99’un ise “spekülatif alışveriş” olduğu günlerdeyiz. 
Bunun basit toplumsal sonucu, dünya nüfusunun yüzde 1’inin sistemli bir tarzda 
ve gayet hukuka uygun bir görüntü ile, dünya nüfusunun yüzde 99’una hükmediyor 
olmasıdır. İşte Don DeLillo’nun Kozmopolis’i bu “% 99 ile % 1 arasındaki” iktisadî 
savaşın esrârını fâş etmeye çalışıyor. Yayın tarihi 2003 olmakla beraber, büyük ölçüde 
11 Eylül’den önce tasarlanmış. Böylece hem 2001 terör krizini, hem de 2008 finans 
krizini haber veriyor. 

Kozmopolis, dünya şehri demek. Fakat 2000 yılı Nisan ayındaki bir tek günün 
hikâyesi olan kurgunun büyük kısmı bir otomobilin içinde geçiyor. Otomobil böylece 
dünya şehrinin bir simgesine, bir mikrokozmosa dönüşüyor. Amerika’nın yerlisi 
olduğu belirtilen milyarder spekülatör kahramanımız Eric, Çinli, Sih, Müslüman 
sayısız dünyalıyla çevrilidir; henüz beraber olamadığı karısı İsviçre’lidir; yabancı 
bir para birimine (Japon Yeni) büyük çaplı yatırım yapmıştır. Bu denli karmaşık 
kozmopolit bir hayat yaşamasının sonucu ve belki de sebebi, zamandan bir türlü 
kopamıyor olması, yani uykusuzluğudur. Roman şu cümleyle başlıyor zaten: “Uyku 
onu artık daha sık yarı yolda bırakıyordu.” Dünya şehrinin zamana tutsak hayvanruhu, 
uyuyup rahat edemediği için, kimseye rahat vermeyecektir!

Uyuyamayınca bilim ve şiir kitapları okuyor. Şiirler “soluk alıp verişinin bilincine 
varmasını” sağlıyor. Sabahleyin giyinip, kırk sekiz odalı dairesini dolaşıyor. Dışarı 
çıkıp, yaşadığı binaya karşıdan bakıyor. “Seksen dokuz katlı bir bina, bir asal sayı.” 
Kendini rakamlardan ibaret gökdelene bitişik hissediyor, kötü hissettiği zamanlarda 
durup ona bakmaktan zevk alıyor. Limuzini, kendisini gölgede bırakacak derecede 
öne çıkıyor. Bu uzun arabaya “bir nesneden çok bir fikir oluşu yüzünden, platonik 
bir öykünme olduğunu düşündüğü için” sahip olmak istiyor.  Sadece büyük olduğu 
için değil, “saldırgan ve hakir gören bir büyüklükte olduğu için.” Arabanın içindeki 
çocuk yüzlü teknoloji şefinin yüzüne bakmıyor bile. “Üç yıldır bakmamıştı.” Patronun 
kibrine aldırmayan teknik adam, mikrokozmosun gücünü teyit ediyor: “Sistemimiz 
güvenli. Ulaşılamaz durumdayız.” Eric’in uykusuz kafası sistemden limuzinlere 
kayıyor; onların geleceğini merak ediyor: “Bütün gün nabız gibi atan şehirde sinsi 
sinsi dolanıp duran bütün o uzatılmış limuzinlere ne oluyor peki? Geceyi nerede 
geçiriyorlar?” Romanın asıl kahramanı sanki 28 yaşındaki milyarder Eric Packer değil 
de, otomobilidir. 

Eric, şirketin döviz kurları analisti Michael Chin ile limuzindedir. Alibaba’nın 
kurucusu Jack Ma gibi, analistin adı da “medeniyetler ittifakı” kokuyor. Chin 
tedirgindir; müdürünün hesapsız bir şekilde borçlanıp Japon Yen’ine yatırım yaptığını 
düşünüyor. Müdürün sözleri hayvan heriflerin hem psikolojisini hem de felsefesini 
çok iyi yansıtıyor:
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- Beni atılgan buluyorsun demek?

- Olanlar plansız, programsız.

- Değil. Standart modellere güvenme. Sınırların dışına çıkıp düşün. Yen bir şey 
anlatıyor. Onu anla. Sonra sıçra.

- Burada çok büyük bir bahse giriyoruz.

- Yen artık daha fazla yükselemez.

- Muazzam, çok muazzam miktarlar borçlanıyoruz.

- Algının sınırlarına yapılan her saldırı başlangıçta fazla atılganmış gibi gözükür.

- Eric, yapma. Boşluğa spekülasyon yapıyoruz. (s. 20.)

Hayat, Rakamlardan İbaret!

Kozmopolis 2003 yılında yayınlandı, yani büyük krizden 4-5 yıl önce. Fakat krizin 
en kritik türev araçlarından biri olan CDS’lerin hikâyesini anlarsak, romancının 
“boşluğa oynamak” ile neyi haber vermekte olduğunu daha iyi kavramış oluruz. 
Bugünlerde artık Türkiye’nin de gündemine giren CDS (Credit Default Swaps) 
inovatif bir kredi türev ürünüydü. Kredinin türevi ama suyun suyu kadar masum 
değil. Krizin zirve noktasında, ismi Michael Chin gibi “medeniyetler ittifakı” kokan 
bir piyasa uzmanı (Nilgün Chambers ) işin mahiyetini şöyle açıklıyordu: “CDS’ler 
yani Kredi Riski Swap’ları son yıllarda gittikçe önem kazanan ve oldukça yaygın 
olarak kullanılan kredi türev ürünlerindendir. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım 
firmaları gibi kuruluşlar bu piyasalarda yüksek hacimli işlemler yapmakta ve piyasayı 
yakından takip etmektedirler. CDS’lerin amacı taraflar arasında kredi riskini transfer 
etmek ve bu yolla piyasa riskini yönetmektir. Bir CDS, ilgili şirketin ödememe riskine 
karşı güvence sağlayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma bir sigorta sözleşmesine benzer. 
CDS, alıcısına belirli risklere karşı korunma sağlar. Genellikle şirket tahvili satın 
alan yatırımcılar, bu tahvilleri çıkaran şirketlerin tahvillerle ilgili anapara ve faizleri 
ödememe riskinden korunmak amacıyla CDS satın alırlar. Bunun yanısıra, CDS’ler 
esnek bir finansal araç olduklarından şirketlerin olası kredi risklerine karşı çeşitli 
şekillerde kullanılabilirler. CDS alıcısı, CDS’in vade sonuna kadar ya da kredi riski 
görülene kadar satıcıya dönemsel ödemeler yapar.” (Chambers, www.finans.ekibi.net) 

Özetle, borçlanmış bir şirketin borcunu ödeyememe riski, belirli bir kazanç 
karşılığında başka kurumlara sigorta ettirilmektedir. Şayet iflas ve benzeri durumlar 
fazla yaşanmazsa, garantörler bundan iyi para kazanmakta; fakat borcu taahhüt 
edilen şirketlerin ödeme riski yükseldikçe de garantör bankalar hapı yutmaktadır. İşte 
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Merill Lynch ve Lehman Brothers gibi yatırım bankalarını batıran kazalar temelde 
böyle bir olaydı. CDS’ler mevduat toplayamayan yatırım bankaları için esnek bir 
enstrüman olarak belki yararlı olabilecekken, denetleyici bir otoritenin olmadığı 
bir ortamda “hayvan heriflerin” oyuncağı haline geldi. ABD finans pazarında CDS 
hacmi 2007 sonunda tam 62 trilyon dolara ulaştı. Dünyada bir yılda üretilen bütün 
mal ve hizmetlerin toplam değerinin henüz 60 trilyon doları bulmadığı bir zamanda, 
bir tek finansal aracın piyasa hacminin bu rakamı geçmesiyle, bir avuç serüvencinin 
piyasalarda ne kadar doludizgin at koşturduklarını tahayyül edebiliyor musunuz? 

Romana dönecek olursak: Eric ile şirketin “döviz kurları analisti” Michael Chin 
boyuna konuşup, karar üstüne karar veriyorlar. Her şeyin gayet akılcı, hesaba 
kitaba uygun geliştiğini sanıyorsunuz. Oysa uzman Chin’in ikide bir içerleyerek cep 
bilgisayarına girip, ardından sisteme yükledikleri, rasyonel hesapların sonuçları değil; 
yönetici konumundaki bir hayvan ruhun, spekülatör Eric’in irrasyonel kararlarıdır 
hep. Bir ara Eric’in bakışları Chin’in yüzünden, bilgisayar ekranında ters yönde 
akan rakamlara kayıyor. Rakamların kuş kanadı, deniz kabuğu gibi “canlı şekiller 
oluşturarak oynaşmasını” izliyor. Bir uzay boşluğunda yüzüyor gibidir. “Sayıların ve 
grafiklerin kabına sığmayan insan enerjisinin, her çeşit özlemin ve gece yarılarına dek 
ter dökmelerin malî piyasalarda apaçık birimlere indirgenmiş duygusuz kısaltmaları 
olduğunu ileri sürmek ne kadar da sığ bir düşünceydi. Aslına bakılırsa, verilerin ruhu 
vardı ve ışıl ışıldılar, yaşam sürecinin dinamik yüzleriydi onlar.” (s. 23.)

Evet, piyasada canı olan varlıklar herhangi bir emtia veya emlak değil, “ışıl 
ışıl veriler” idi. Alınıp satılan, kazandıran ve kaybettiren onlardı. Şişen veriler 
kriz habercisi sayılıyordu. Mesela Türkiye’de bugün bütün aklıbaşında iktisatçı 
ve iş adamları muhtemel bir emlak krizinden korkuyor; hatta bu krizi başlamış 
kabul ediyorlar. Nitekim 2008 finans krizinin en önemli ayaklarından biri emlak 
piyasasındaki çöküştü. ABD’den başlayıp, sonra İspanya ve Yunanistan gibi ülkeleri 
etkileyen bu kriz, emlak kavramına geleneksel bakışı kökten değiştirecek niteliktedir. 
Çünkü emlak piyasası büyük ölçüde finansallaşmıştır; yani ev yerine rakam alıp 
satıyoruz artık. Romancımız bu gerçeği derinden kavramıştır: “Emlak kavramı her 
gün, her saat değişiyor. İnsanların arazilere, evlere, teknelere ve uçaklara yaptıkları 
muazzam harcamalara bakın. Emlak artık iktidarla, kişilikle ve egemenlikle ilişkili 
değil. Kaba bir gösteriş veya zevkli bir gösteriş değil. Çünkü artık ne ağırlığı var ne de 
biçimi. Önemli olan tek şey, ödediğin para. Sen Eric, 104 milyon doların karşılığında 
ne satın aldın? Düzinelerce oda, emsalsiz bir manzara, sabah kendine baktığında nasıl 
hissettiğini gösteren aynalar mı? (Hayır!) Sen parayı rakamın kendisi için ödedin. 
Yüzdört milyon dolar. Satın aldığın buydu işte. Ve her kuruşuna değdi. Rakam kendi 
kendini doğruluyor.” (s. 72.)
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Gelecekte Yaşamak!

Romanın önemli kahramanlarından Vija Kinski, Eric’in zaman zaman buluştuğu, 
paranın filozoflaştırdığı bir kadındır. Bayılıyor Eric’in tam donanımlı, teknoloji 
harikası arabasına. “Ekranların parıltısı. Siber-sermayenin pırıltısı. Öylesine ışıltılı 
ve baştan çıkarıcı.” Kendini fikir olarak adlandıran bir şeyin karşısında utanmaz biri 
olduğunu ısrarla belirtiyor. “Fikir zamandır. Gelecekte yaşamaktır. Şu koşuşturan 
rakamlara bak. Para zamanı yaratır. Eskiden bunun tersiydi. Saat zamanı, kapitalizmin 
yükselişini hızlandırdı. İnsanlar sonsuzluk hakkında düşünmeyi bıraktılar. Emeği daha 
etkili kullanarak saatlere, ölçülebilir saatlere, insanoğlunun saatlerine yoğunlaştılar.” 
İki ‘sevgili’ arasındaki sohbet, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün yeniden yazılmasını 
gerektirecek kadar derindir:

•	 Geleceği yaratan siber-sermaye. Nano-saniye nedir?

•	 On üstü eksi dokuz. Saniyenin milyarda biri.

•	 Bundan hiçbir şey anlamasam da, çevremizdeki dünyayı doğru dürüst ölçmek 
için ne denli dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor bana.

•	 Zepto-saniyeler var. Yokto-saniyeler. Saniyenin septilyonda biri.

•	 Zaman artık şirket sermayesi haline geldi. Serbest piyasa sistemine malolmuş 
bir şey. Şimdiki zamanı bulmak zor. Denetimsiz piyasaların ve devasa yatırım 
potansiyelinin geleceğini yaratmak için dünyadan emiliyor.” (s. 73)

Aziz Augustin, geçmiş ve gelecek yoktur demişti, ne varsa bugündedir. Oysa 
romancımıza göre, bugün artık yarındır! Gelecek, ısrarlı bir biçimde şimdiki zamanı 
emiyor. “İşte bu yüzden, çok yakında, belki de bugün bir şeyler olacak. Zamanın 
hızlanmasını düzeltmek için. Doğayı iyi kötü normale döndürmek için.” Kinski, ünlü 
Rus milyarder Kaganovich’in “kuram şefi”dir, filozofluğu finansal deneyiminden 
geliyor. Paranın bir şahsiyet olmasına yardım ettiğini söylüyor, fakat onun ne olduğunu 
artık bilmiyormuş! Bugün tonlarca para kaybediyorum, diyor Eric, Yen’e spekülatif 
yatırım yaptığını söylüyor.  “Yen uykuda değil mi?” Hayır diyor Eric, para piyasaları 
asla uyumaz. “Nikkei artık gece gündüz çalışıyor. Bütün büyük borsalar. Haftada 
yedi gün.” Para filozofu Kinski şairleşiyor: “Para kazanma sanatı için Yunancada bir 
kelime var: Krimatistikos. Ama kelimeyi biraz genişletmemiz gerekiyor. Çünkü para 
yön değiştirdi. Tıpkı bir zamanlar resim sanatının da başına geldiği gibi, para anlatı 
niteliğini yitirdi. Kendi kendine konuşuyor.” 

Onlar konuşurken bir yandan Kaganovich’in evinin önünde öldürüldüğü 
haberi geçiyor TV ekranlarından, bir yandan da arabalarının çevresi Küresellik-
karşıtı eylemcilerin gürültüsüne boğuluyor. Eric o zaman, filozof kadının “zamanın 
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hızlanmasını düzeltmek için çok yakında bir şeyler olacak” sözünü anlamaya başlıyor. 
Doğayı normale döndürmek için! Rakibi olan Rus milyarderin ölümüne karşı elinde 
olmadan “kaçamak bir coşku” hissediyor Eric; Kinski içerliyor: “Senin dehanla 
mizacın iç içe. Aklın başkalarının kötülüğünü istemekle serpiliyor. Bedenin de öyle. 
Düşmanlık ömrü uzatır. Ne de olsa rakibindi. O ölsün ki, sen yaşayabil!” (s. 76)

SONUÇ

Modern kapitalizm emeği iş gücüne dönüştürerek, üretim araçlarını topyekün 
mülk edinmiş kapitalist sınıfın emrine verdi. Eskiden kendileri (aileleri) için çalışan 
insanlar, şimdi bir makinanın çarkları haline geldiler. Paranın düş gücüne dönüşmesi 
olan kâğıt para sayesinde, devletlere ve şirketlere sınırsız kredi açma imkânı doğdu ve 
endüstriyel üretim şahlandı. Ve nihayet para-kredi işleri reel ekonomiden bağımsız 
hareket etmeye başladı. Spekülatif finansal ticaret, gerçek ticaretin yüz misline ulaştı. 
Mülk, daha önce topraktan koptuğu gibi, şimdi de sanayiden koptu ve neredeyse 
tamamen finansallaştı. Böyle bir dünyanın “çalışma hayatında” iş ahlâkını müzakere 
etmek, ancak bütün bu dönüşümlerin mahiyetine nüfuz ederek mümkün olabilir. 
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İLETİŞİM AHLÂKI MODELİ

Ayşen GÜRCAN*

Giriş

Ahlâk hem kelime kökü hem de anlam itibariyle aslında varoluşun özünü oluşturur. 
Ahlâk kelimesinin Arapçada yaratma anlamına gelen “halaka” kökünden türediği göz 
önüne alındığında bu varoluş özü daha iyi görülecektir. Dolayısıyla ahlâk, insan için 
fıtratına uygun ve dengeli davranış biçimleri olarak tanımlanabilir. Zamandan ve 
mekândan bağımsız olarak insan fıtratına uygun davranış modelleri olarak karşımıza 
çıkar. Ev ortamından, iş hayatına insanın bulunduğu her alanda takındığı davranışlara 
dair temel bir çerçeve sunar. Ahlâkın en açık görünen yüzü ise iletişimdir. Bir bakıma 
iletişim, ahlâkın vitrinidir. 

İletişim, en genel anlamda anlamları ortak paydada toplama süreci olarak 
tanımlanabilir. “Konuşmak” ve “anlaşmak” eylemleri temelinde ortaya çıkar. 
İletişimde her ne kadar muhatap ana hedef olsa da esas belirleyici, muhataba yönelen 
ve iletişimi başlatan kişidir. Bu anlamda iletişim ahlâkı, iletişimi başlatan kişinin tüm 
tutum ve davranışlarını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada; iletişim ahlâkı üzerine geliştirilmiş bir model tasarısı sunulacaktır. 
Bu model; sadece çalışma hayatı için değil, tüm yaşam alanlarında (evde, okulda, 
alışverişte) düzgün ve sağlıklı iletişim kurulabilmesinin temel aracı olan iletişim 
ahlâkının değerleri üzerine kurulmuştur.

Çalışma sırasıyla; teorik altyapı, izlenen yöntem, sonuç bulgular ve modelleme 
olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Teorik Altyapı

Modelleme tekniği, diyagram aracılığıyla bir sorunu veya durumu analiz etmek 
için kullanılmaktadır. Aynı zamanda modeller, bilmediğimiz olayları veya durumları 
anlamamıza, hipotezlerin test edilmesine yardımcı olan araçlardır. Bu nedenle 
bilimsel çalışmalarda model kullanımının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Her model 
bir teorik varsayım veya bir değer üzerine kurulur. Bu varsayım ve değerlerin insanlar 
nezdinde yüksek kabul görmüş olması gerekir. 

 *   Prof. Dr., Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü.
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Modeller; değerlerin itici gücüdür; değerlerin doğru olup olmadığının biricik 
ölçütüdür. Değer ve Model, çelişkili bir diyalektik bütünlük oluştururlar. Değerlerin 
maddi içeriği, diğer bir deyişle nesnesi modellerdir. Bu çalışmada temel alınan 
değerler, yaratılış ilkelerinin ve insan fıtratının anlatıldığı ilk kaynaktan, İlahi kitaptan 
alınmıştır.

Amaç

Çalışmanın genel amacı; iletişim ahlâkı modelini oluşturan temel değişkenleri 
ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda iki soruya cevap aranmıştır: (1) “insan 
fıtratını ve ideal insan davranışlarını ortaya koyan İlahi kitaba göre iletişim ahlâkının 
değişkenleri nelerdir?” ve (2) “iletişim ahlâkını belirleyen temel duruş biçimleri 
nelerdir, bunların birbiri ile bağlantısı nasıl modellenebilir?” 

Varsayımlar

Araştırmanın varsayımı, araştırma için şartsız kabul edilmiş ön kabullerdir. Bu 
çalışmada referans kaynağı olarak, Kuran-ı Kerim’in temel kabul ettiği değerler 
benimsenmiştir. 

Kuran-ı Kerim, ilk muhatabı olan elçiye etkili iletişim misyonu yüklemiştir. İlahi 
kitabın elçiye yüklediği misyonu keşfederken aynı zamanda araştırmanın birinci 
sorusuna da cevap bulunmuş olacaktır. Araştırmanın öncelikli sorusu “Kuran-ı 
Kerim’e göre etkili iletişimin çerçevesi nedir?” şeklindedir. Bu bakış açısıyla ayetler 
üzerinde yapılan değerlendirme ve analiz sonucunda, çalışma için kabul edilen temel 
varsayımlar şu şekilde belirlenmiştir:

1. İletişimi başlatan kişi muhatabını değiştirme veya dönüştürme garantisine 
sahip değildir. (Rum:53) 

2. İletişimde işitme eylemi tamamen dinleyen tarafın tercihindedir. İşitmek 
istemeyen kişi, ne söylenirse söylensin, duymayacaktır. (Yunus:42)

3. İletişim sorumlusu hiç kimsenin vekili (başlıca sorumlusu) değildir. (Şûra:6) 
İletişimin karşıdakini değiştirmek gibi bir hedefi yoktur.

4. İletişimi başlatan kişi karşı tarafın bilgiyi alıp kullanmasından, bilgi ile 
arınmasından (tezkiye) sorumlu değildir. (Abese:5-7) 

5. İletişim kuran herkes, kurduğu iletişimden sorumludur (mes’uldür). (Kaf:18; 
İsra:36) İletişimi kuran kişi kurduğu iletişim tarzının sorumlusudur.
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Yöntem

Bu çalışmada; kavram indeks ve kavram haritası yöntemi kullanılmıştır. Kavram 
indeks çalışmasında anahtar kavram seçilerek bu kavramın geçtiği ayetler alt alta 
sıralanmış, bu sıralama içerisinden kavramı tanımlayan sıfatların ortaya çıkarılması 
hedeflenmiştir. İletişimi tanımlayan anahtar kavram olarak “Kavl (söz)” kelimesi 
seçilmiştir. Mevzu bahis kelimenin Ku’ran’da 89 yerde geçtiği tespit edilmiştir. Kavl 
kavramının sadece olumlu sıfat ile kullanıldığı ayetler seçilmiştir. Sonunda ortaya 
çıkan Kavl’i betimleyen sekiz sıfat kavrama odaklanılmıştır. Elde edilen sekiz kavram 
için kavram haritası tekniği ile modelleme çalışması yapılmıştır.

Kavram haritası tekniği; bilgiyi düzenlemeye ve ifade etmeye yarayan bir tür 
grafiksel metottur. En az iki veya daha çok kavramın birbiri arasındaki ilişkileri 
veya konumlarını birbirlerine göre çizimlendirerek yapılan bir tekniktir. Kavram 
haritasında değişken olarak alınan kavramlar, birbiri ile ilişkilerini gösteren 
diyagramlar üzerinden düzenlenmektedir. 

Sonuç Bulgular

Kavl Kavramının Çerçevesi

Kavl kavramı Arapça sözlüklerde; söz söyleme, görüş ve düşünce sonucu varılan 
mütaala, mülahaza olarak tanımlanmaktadır.1 Düşünmek, inandığını dile getirmek 
anlamında aslında “söz gücü” diye de çevirebiliriz. Kavl, sadece ses ile bir söz 
çıkartmak değil, düşünme ile zihin yanını, inanma ile duygu yanını, söylemek ile 
söz yanını kapsayan geniş bir kavramdır. Kavl kavramının çerçevesi Kur’an’da anlam 
içeriğini belirleyen ayetlerden hareketle çizilebilir. Buna göre;

•	 Her Kavl bir vaadi içinde taşır. (Yasin:7; Kaf:29)

•	 Her Kavl’de bir tepki, özellikle proaktif bir karşılık söz konusudur. (Taha:89)

•	 Her Kavl dile getirilmese de içten geçen bir düşüncedir. (Mülk:13)

•	 Her Kavl’de ortak anlamları içeren bir dil kullanılır; anlaşılması (fıkh edilmesi) 
gerekir. (Taha:28; Kehf:93)

•	 Her Kavl, üzerinde düşünce üretilmesini (tedebbür) sağlayan etkileşimli bir 
girişimdir. (Mü’minun:68)

•	 Her Kavl, kendi içinde bir niyet/amaç (lahn) taşır. (Muhammed:30)

Tüm bu betimlemeler neticesinde sözgücünün tüm yetkisi ve belirleyicisi sözün 
sahibi zattır. Bir başka deyişle; inandığı, hissettiği, düşündüğü ve dile getirdiği her 

1  https://www.almaany.com/tr/dict/ar-tr/%D9%82%D9%88%D9%84/?c=T%C3%BCm
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girişim aslında sözgücünün çerçevesini belirler. Aynı zamanda sözgücü akılgücünün 
de bir ürünü olarak karşımıza çıkar. Bağ kuran, üzerinde zihinsel efor sarf edilmesi 
gereken bir süreçtir. Sadece bu açıdan bakıldığında sözgücü, üretenin sonuç 
davranışıdır. Ama ideal iletişim veya sözgücünün en etkili biçimi konusunda bize 
bir fikir vermez. Bunun için yine çalışmanın referans kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de 
sözgücü (kavl) kavramının anlamını betimleyen temel sıfatlara bakılması gerekir. 

Sözgücünü Betimleyen Sıfat Kavramlar

Araştırmanın ikinci problemi sözgücünü betimleyen sıfatların tespitidir. 
Sözgücünü betimleyen sıfat kavramlar aşağıda verilmiştir:

•	 Ayıran söz (kavlü fasl) (Tarık:13)

•	 Çeşitli söz (kavlü muhtelif) (Zariyat:8)

•	 Ağır söz (kavlen sakila) (Müzzemmil:5)

•	 Sabit söz (kavlü sabit) (İbrahim:27)

•	 Günah söz (kavlü esm) (Maide:63)

•	 Aldatıcı söz (kavlü ğarur) (En’am:112)

•	 Uydurma asılsız söz (kavlü zıvır) (Hac:30; Mücadele:2)

•	 Dehşet söz (kavlü azim) (İsra:40)

•	 Anlaşılır yakışır söz (kavlü ma’ruf) (Nisa:5, 8)

•	 Etkili ulaşan söz (kavlü beliğ) (Nisa:63)

•	 Sağlam söz (kavlü sedid) (Ahzab:70; Nisa:9)

•	 Yumuşak söz (kavlü leyyina) (Taha:44)

•	 Kolaylaştırıcı söz (kavlü meysura) (İsra:28)

•	 Katkılı/ikramlı söz (kavlü kerima) (İsra:23)

Yukarıda verilen, sözgücünü tanımlayan sıfatlara bakıldığında onların kendi 
aralarında olumlu ve olumsuz olarak ayrıldığı görülmektedir. 

Araştırmanın bundan sonraki bölümünde ikinci problemi için söz ahlâkı modeline 
yönelik önerilen, teşvik edilen olumlu sözgücü sıfatları incelemeye alınmıştır. Sekiz 
olumlu yönde kullanılan sıfat kavramların kavram haritası oluşturulmak üzere 
anlamları üzerinde çalışma yapılmıştır.
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Sözgücünün Olumlu Değişkenleri

Araştırmanın bu bölümünde olumlu sekiz sıfat kavramın tanımlanması ve 
bunların iletişimin hangi boyutu ile ilgili olduğu analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda 
bahsi geçen sıfatlar; sözün yönü, vizyonu, sınırı, seviyesi, kalitesi, metodu, duygusu ve 
üslubu olmak üzere gruplandırılmıştır:

1- İyilik Üzere Söz: Sözün Yönü Kavlü Ahsen): Her işte olduğu gibi iletişimde 
de sonucu belirleyen önemli etkenlerden bir tanesi iletişime nasıl ve ne niyet ile 
başlandığıdır. İlk söz, iletişimin yönünü ve rotasını belirler. Bu anlamda güzel 
söz ile başlamak (ihsan üzere konuşmak) (İsra:53; Fussilet:33) ahlâklı iletişimin 
şartlarındandır. Aynı zamanda bu ilke, iletişimin esas olarak olumluyu, kuşatıcı 
olanı ve güzel/iyi olanı hedeflemesi gerektiğini ortaya koyar. Zira daha baştan 
olumsuz, ötekileştirici bir dil ile başlayan iletişim yönünü kaybetmiş, iletişimde 
güzel yerine çirkini tercih etmiş olur. 

2- Tesirli Söz: Sözün Vizyonu (Kavlü Beliğ): Herhangi bir hedefi olmaksızın, 
amaçsız yapılan konuşmalardan ahlâklı bir iletişimin ortaya çıkması beklenmez. 
Tesirli söz; iletişimin en nihayetindeki taşıdığı misyonu ifade eder. Etkili söz 
olarak da ifade edebileceğimiz bu ilke; iyiliği hedefleyen mesajın tam yerine 
ulaşmasını sağlayacak yöntemlerin de geliştirilmesinin önemini vurgular. 
Stratejik ve vazgeçmeden iletişim kurmayı esas alır. 

3- Adaletli Söz: Sözün Hududu (Kavlü Adl): Ahlâklı iletişimi amaçlayan 
kişi, konuşurken taraf tutmaksızın adil olmayı (En’am:152) öncelemelidir. 
En yakınına karşı dahi adaleti tercih etmek, sözün gücünü adil bir şekilde 
kullanmayı gerektirir. Hakikati söyleme garantisi veren bu ilke; çıkar gözeten, 
asabiyet taraflı, imalı veya gerçek dışı fikir beyan etmeyi de önleyen bir tutum 
sunmaktadır.

4- Sağlam Söz: Sözün Kalitesi (Kavlü Sedid): Sağlam söz; sözün garantisini 
ve standardını belirleyen bir ilkedir. Ağızdan çıkan her sözün dayandığı bir 
hakikat olmalıdır. Sözün geçerliliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu gösteren 
bu ilke; zamana veya duruma göre değişen söz söylemeyi ahlâklı iletişimin 
dışında tutmaktadır.

5- Yakışan Söz: Sözün Seviyesi (Kavlü Ma’ruf): Yakışır ve yaraşır söz olarak 
nitelendirebildiğimiz bu değer, ortak akıldan üretilmiş temel doğrular 
çerçevesinde konuşmayı öğütler. (Muhammed:21; Bakara:235, 263; Nisa:5, 8; 
Ahzab:32) Sözün uygunluğunun ve seviyesinin ortak ahlâkî normlar içinde yer 
alması gerektiğini vurgulayan bir ilkedir. Saygısız, laubali, eğri büğrü konuşmak 
sözün seviyesi ilkesine ters düşer.
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6- Kolaylaştırıcı Söz: Sözün Methodu (Kavlü Meysura): Söz muhatabını 
cesaretlendirmeyi ve umutlandırmayı amaçlamalıdır. “Zorlaştırmayın, 
kolaylaştırın” hadisi ile de bütünlük taşır. Sözde cimrilik yapmadan, verici 
bir şekilde, muhatabın hayatını kolaylaştıran ifadelerle iletişim kurulmalıdır. 
Düşüncenin ve inancın, hedef ve vizyonuna ulaşmayı sağlayacak iletişim 
içeriği (kelime) de üretmesi anlamına gelir.

7- İkramlı Söz: Sözün İkramı (Kavlü Kerima): İnsanın duygusal beklentilerine 
uygun, ikramlı (katmadeğerli) sözcüklerle konuşmayı betimler. Kahretmeden, 
azarlamadan, gönül alıcı sözler ile konuşmak ahlâklı iletişimin önemli bir 
ilkesidir.

8- Yumuşak Söz: Sözün Üslubu (Kavlü Leyyina): Ahlâklı iletişimde, sözün sahibi 
kışkırtmadan, manipüle etmeden, ima yapmadan, sakin ve telaşsız bir şekilde 
düşüncesini dile getirmelidir. Sert, agresifleştiren, kışkırtan konuşmaların 
zıddı olarak da nitelenen berrak sözler ile iletişim sağlanmalıdır.

Söz Ahlâkı Modeli

Ahlâk; kendini olumlu davranışlarda gösterir. Çalışmanın söz ahlâkı modeli 
kişiye doğru iletişim teknikleri sunacak biçimde tasarlanmıştır. Model somuttan 
soyuta doğru kurgulanmıştır. Modelin ilk halkasında somut olarak uygulanabilir söz 
ilkelerine yer verilmiştir. (Bkz Şekil1)

Şekil 1: Söz Ahlâkı Davranış Modeli
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İletişimin kalitesi, seviyesi, üslubu ve metodu açısından merkeze girmiş ilkeler; 
sağlam söz, yakışan söz, yumuşak söz ve kolaylaştırıcı söz olarak belirlenmiştir. Her 
kolaylaştırıcı söz “geliştirici” bir ahlâkı gösterirken, her sağlam söz “dürüst”lüğü, her 
yakışan söz “arif ”liği ve her yumuşak söz “samimi”liği ortaya koymaktadır. Aynı 
şekilde bir üst katmanda yer alan adaletli söz “ilkeli”liği; iyilik üzere söz “erdemli”liği; 
ikramlı söz “destekçi”liği ortaya çıkaracak şekilde düşünülmüştür.

Söz ahlâkı modelinin hedeflediği davranışlar; dürüst, ilkeli, arif, erdemli, samimi, 
destekçi, geliştirici ve etkili olmak üzere sekiz ahlâkî davranış olarak belirlenmiştir. 
Modelde yer alan sekiz ahlâkî davranış duruşunun altında yatan söz kalıpları aşağıda 
verilmiştir.

Dürüst: Sağlam (sedid) söz +“adaletli söz” +”tesirli (beliğ) söz”

Dürüstlüğü hedefleyen kişinin; sözlerinde sağlamlık ve adaletli olma amacını 
araması, tesirli olacak şekilde konuşması bu modelin öngörüsüdür. Kanıta veya 
belgeye dayalı konuşma, bu ahlâkî duruşun en temel göstergesidir. Bu kişi; şaibe 
üzere, yanlı/taraflı veya zan üzere konuşmaz.

İlkeli: “Adaletli söz” +“Yakışan söz” +”Sağlam Söz”

İletişimde ilkeli insan; dayanaklı bir şekilde konuşan, uygun sözler sarf eden 
ve bütün bunların üzerinde adalet üzere konuşan anlamına gelmektedir. İlkeli 
insan; düşüncesini dayanaklı bir şekilde ifade eden, ifadelerinde de insanlığın 
ortak değerlerini temel alan kişidir. Bu duruş, kişiyi iletişimde hakkaniyetli ve adil 
gösterecektir.

Arif : “Yakışan Söz” +“Adaletli Söz” +”İyilik Üzeri Söz”

Aklı, görgüyü ve edebi yansıtan Ariflik sıfatının iletişimdeki karşılığı; yakışan, 
adaletli ve iyilik üzere konuşmak anlamındadır. Yakışan, yaraşır, ciddi ve herkes 
tarafından kabul edilmiş adab-ı muaşerete uygun konuşma dilini içerir. Arif olma; 
saygısızlık, hadsizlik, laubalilik, uygunsuz ve terbiyesiz konuşma içermeyen bir 
iletişim kurma halidir.

Erdemli: “İyilik Üzeri Söz” +“Yakışan Söz” +”Yumuşak Söz”

Erdemli insan, iletişimde iyiliği amaçlarken, ifadelerini yakışır ve yumuşak şekilde 
seçer. Erdemlilik; kişinin söylediği her sözün kendi içinde hesap verilebilir bir düzeyde 
olması anlamına da gelebilir Kendi hırslarından, nefsi duygularından bağımsız olarak 
konuşabilme becerisidir. 

Samimi: “Yumuşak Söz” +“İyilik Üzeri Söz” +”İkramlı Söz”

Samimi insan, iletişimde iyiliği amaçlarken; sözlerini yalın, yumuşak ve muhatabına 
katkı sunacak şekilde seçer. Muhatap kişi, eleştirildiğinde dahi kendisinin iyiliği adına 
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konuşulduğunu hissetmelidir. Sözlerde samimiyet, sükûnet ve huzur hissedilmelidir. 
Bunu ancak yumuşak bir üslup, iyilik ve ikram içeren bir söz sağlayabilir.

Destekçi: “İkramlı Söz” +“Yumuşak Söz” +”Kolaylaştırıcı söz”

Muhatabına destek olmayı amaçlayan kişinin sözleri, katkı sağlayan, geliştiren ve 
kolaylaştıran olacak şekilde seçilmelidir. Katı, dogma ve azar içeren ya da bağlantıları 
koparan, küsen, darılan bir iletişim tarzı destekçi iletişim ilkesine uygun olmayacaktır. 
Çünkü; muhatabını ötekileştirmeden kuşatan, yumuşak ve cesaret veren bir dil 
kullanmak destekçi iletişimcinin en önemli özelliklerindendir. 

Geliştirici: “Kolaylaştırıcı Söz” +“İkramlı Söz” +”Tesirli Söz”

İletişimde geliş(tir)meyi amaçlayan kişi, sözlerini kolaylaştıracak, katkı sağlayacak 
ve etkili olacak şekilde seçmelidir. Geliştirici bir iletişim, mutlaka muhatabına umut 
ve cesaret sunmalıdır. Asla geri çevirmeyen bir iletişim tarzını öneren bu model, 
muhatabına bir yol açma, tıkanıklıkları giderecek çözümleri bulabilme fırsatı sunma 
gibi özelliklere sahiptir.

Etkili: “Tesirli Söz” +“Sağlam Söz” +”Kolaylaştırıcı Söz”

Etkili bir şekilde karşısındakine ulaşmak isteyen insanın sözlerinde; etkililik, 
kolaylaştırıcılık ve sağlamlık olmalıdır. Etkili iletişim, kişinin ifade etmek istediği 
düşünce ve inançları önce kendisinin içselleştirmesinden geçmektedir. Etkili iletişim 
kurmak için kişi stratejik olmalı ve kararlı bir şekilde iletişime devam etmelidir. 
Sözün muhatabı etkilemesi için güvenilir olması ve bir hakikate dayanması önem 
taşır. Zamana ve mekana göre değişen her tür söz etkisini yitirir.

Sonuç

İlkeleri olmayanın ahlâkı da olmaz. İlke ancak bir referansa bağlı geliştirilmiş 
olursa tutarlılık kazanır. Bu çalışma söz ahlâkının ilkelerini ortaya koymak amacıyla 
hazırlanmıştır. Çalışma içerisinde; iyi, dürüst, samimi, geliştirici, kolaylaştırıcı, arif 
ve erdemli insan olmanın iletişimdeki karşılıklarını bulmak amaçlanmıştır. İlkesiz 
kurulan iletişim ne iletişimi başlatan kişiye ne de muhatabına yarar sağlayacaktır. 
Düşünen, düşüncesiyle üreten, ürettiklerini paylaşma içgüdüsü taşıyan insan; bu 
eylemleri ahlâkî standartlar ölçüsünde gerçekleştirmedikçe başarıya ulaşamaz. 

Her model kendi içinde tutarlı olsa da nihayetinde soyut içerikler sunar. Soyutun 
somuta dönüştürülmesi pratikteki uygulamalara bağlıdır. Bu anlamda somut sonuçlar 
alınması için, çalışmada uygulamaya dönük müfredatlara ve içerik kazandırmalara 
ihtiyaç vardır. Bundan sonraki çalışmaların bu yönde yapılması temenni edilmektedir. 
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KADİM AHLÂK FELSEFESİ 
İŞ AHLÂKINA DAİR NE SÖYLER?

Muhammet Enes KALA*

Giriş

İnsanın varoluşunun çerçevesini belirleyen esaslı kavramlardan birisi ahlâk, diğeri 
ise faydaya işaret eden emektir. Bu ikisi birbiriyle uyum içinde olduklarında ikisi de 
güç kazanır. Ahlâk ile emek kavramlarını nitelikli bir zeminde bir araya getiren eşik 
iş ahlâkıdır. Emek ile ahlâk, teoriden pratiğe aktarılmakla birlikte insanın kendisine 
ve başkasına fayda sağlayan bir varoluş düzlemini seslendirirken, ahlâk ile emek, 
kendisini meşru bir eksene yerleştirmiş olur. Ancak her iki kavramın birbiriyle 
irtibatını kurabilmek için birtakım nazariyelere bakmak işimizi kolaylaştırabilir. Bu 
çalışmada iş ahlâkına dair kadim ahlâk felsefesi zaviyesinden mümkün bakışların 
uzanımına ve insan emeğinin değerinin manasına işaret edilmeye çalışılacaktır.

Kadim ahlâk felsefesiyle özellikle Sokrates, Platon ve Aristoteles ile çerçevelenen 
Antik Yunan felsefesi ve hususen Farabi, İbn Miskeveyh, Nasîruddin Tûsî, Adudüddin 
Îcî ve Kınalızade Ali gibi İslam filozoflarının ameli felsefesinin önemli bir cüzüne işaret 
edilmek istenmektedir. Bu açıdan fazilet ahlâkı penceresi, bakışların eşiği olarak kabul 
edilebilir. Çalışmamız bu eksende ve zikredilen filozofların anlayışlarından hareketle 
kendisini konumlandıracaktır. Kuşkusuz iş ahlâkına dair literatür çok geniştir. Bu 
literatür bizi normatif ahlâk teorilerini değerlendirmeye de davet etmektedir. Kadim 
dönemin çoğunlukla fazilet ahlâkı çerçevesinde temerküz eden anlayışını merkeze 
almak suretiyle değer, emek ve iş kavramlarının nasıl görülebileceğini değerlendirmek 
çalışmamızın esaslı gayesidir. Batı ahlâk düşüncesinde kaide koyucu ahlâk anlayışlarının 
günümüze kadar birbirine rakip olarak konumlandırılan üç şekline işaret edebilmek 
mümkündür. Bunlar karşımıza erdem ahlâkı, ödev ahlâkı ve faydacılık olarak çıkar. 
Çalışmamız, bu üç farklı ekolün aslında İslam ahlâk düşüncesinin ortak yapısındaki 
üç merhalede temsil ediliğini ortaya koymaya çalışacaktır.

Etüdümüzde başlığa taşınan kadim dünya ve onun ahlâka yaklaşımının daha 
iyi anlaşılabilmesi için evvela kadim dünyadan modern dünyaya doğru ahlâk 
anlayışlarının konumu sorgulanacaktır. Daha sonra iş ahlâkı ve emek kavramlarına 
yakından bakılmaya çalışılacak ve nihayetinde kadim dünyanın ahlâka bakan 

 *     Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, mekala@
ybu.edu.tr
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penceresinden iş ahlâkının nasıl görüleceğine ilişkin bir yorum denemesinde 
bulunulacaktır.  

Kadim Dünya vs. Modern Dünya: Ahlâkın Serencamına Kısa Bir Bakış

Kadim dünya, felsefe, bilim, hukuk, siyaset, ahlâk alanlarının iç içe olduğu iç içe 
yoğrulduğu bir dünya olarak karşımıza çıkar. Kadim dünyadan Ortaçağa uzanan 
özellikle Batı düşüncesi serüvenine baktığımızda Ortaçağda işlerin biraz farklılaştığı 
görülebilir. Çünkü her şeyden önce Orta çağda insanın mahiyeti sorunu çözümsüz 
bırakılmaktadır. Zira Orta çağ düşünce birikimi, Tanrı’nın insan olma tarihinin 
yazıldığı bir düzenek üzerine bina edilmiştir. Söz konusu düşünce temelinde Tanrının, 
esasında mahiyeti itibarıyla bir insan olması gereken Hz. İsa’nın bedeninde hulul 
etmiş olduğu kabul edilir. Dolayısıyla Tanrı ve insan arasındaki mahiyet ve derece 
farkı bozulup Tanrı ve insan arasındaki farkın sadece derece farkına indirilmesi daha 
sonra insanın da pekâlâ Tanrı olabileceği zehâbının oluşmasına imkân tanımıştır. 

Tanrının yerine ikame edilmeye çalışılan insanın sahip olduğu yetileriyle 
varlığın ekseninde tüm varlığı hükmetme arzusu özellikle bilimsellik kisvesi altında 
modern dönemle aşikâr hale gelmiştir. Orta çağın Katolik Kilisesi hâkimiyetinde 
olan düşünce, Ortaçağdan sonra Feyerabend’in ifadesi ile adeta bilim kilisesine 
dönüşmüştür. (Feyerabend, 1991:108-109) Bundan ötürü olsa gerek insani faaliyet 
sahalarının hepsinin bilim tarafından takdis edilmesi, bunula birlikte adeta vaftiz 
edilmesi gerekliliği kendisini hissettirmiş gibidir. Dolayısıyla tüm insani faaliyet 
sahaları felsefeden ve dini yaklaşımdan boşandırılarak özerk ve seküler yapılar haline 
dönüştürülmeye başlanmıştır. Bunun karşımıza çıkan ilk temel Kepler, Kopernik, 
Brahe, Galileo ve Newton gibi isimlerin birbirine refakat ederek pozitif anlamda 
bilimi özerkleştirme çabasıdır. Zikrettiğimiz bu Tanrıya inanan filozoflar yaptıkları 
çalışmanın felsefenin önemli bir şubesi olan doğa felsefesi olduğunu bilirler ancak 
kullandıkları yöntem ve takındıkları tavır dolayısıyla o doğa felsefesinin fizik bilimine 
dönüştürülmesinin ve bilimin felsefeden ve dinden esaslı şekilde ayrılmasının öncüsü 
olmuşlardır. 

Felsefenin pratik veçhesinin en önemli şubelerinden birisi olan siyaset felsefesi ise 
hassaten Machievelli (1955: 44-46, 62, 69-71) ve Hobbes (2007:58-68;127-131) gibi 
filozofların çabalarıyla dinden ve ahlâktan tecrit edilmek suretiyle bilim kisvesine 
dönüştürülmeye gayret edilmiştir. (Ross, 2011:4, 121-124)  Pratik felsefenin önemli bir 
alanı olan ahlâk ise özellikle Kant ile bir bilime dönüştürülme yoluna girmiş görünür. 
(Kant, 2002:1-7) Sanat felsefesi şeklinde karşılayabileceğimiz estetik, Baumgarten ile 
diğer alanlardan tecrit edilen bir bilim haline getirilme sürecine dâhil edilmiş ve böylece 
duygunun evrensel ve objektif bir zeminde konuşulma imkânının sağlanabileceğine 
inanılmıştır. (Baumgarten, 1988) Dolayısıyla her alanın kopartılarak, nispeten 
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birbirinden tecrit edil erek kendi özerk yapılarını bilim ekseninde dönüştürülmesi 
insana farklı farklı kapıları açarken diğer taraftan beslenmesi gereken farklı farklı 
kapıları da kapatmış görünür. Tüm bunlardan biraz önce de ifade edildiği gibi ahlâk 
da nasibini almıştır. 

Ahlâkı önce kaide koyucu (normatif) etik, meta-etik ve uygulamalı (applied) etik 
dediğimiz ahlâk felsefesi bağlamında ele alabileceğimiz üçlü zemindeki görünüşü 
bize modern bir tasnifi sunar. Ancak bu tasniflerin ahlâkın tarihi serüvenini 
anlamlandırabilmek, ahlâk felsefesi sahasında çalışmaları daha dakik bir şekilde 
tasnife tabi tutmak için kullanışlılığı olsa da bu tür bariz ayrımlar klasik dünyaya 
yabancı kalır. Modern tasnif şekli kendi içinde de rekabeti saklayan unsurlara 
sahiptir. Kaide koyucu ahlâkın kendi içerisinde parçalandığı bu bakımdan ifade 
edilebilir. Kaide koyucu ahlâk yaklaşımları çoğunlukla birbirine rakip pozisyonda 
çerçevelenmiş erdem ahlâkı, ödev ahlâkı ve faydacılık anlayışlarını bize sunar. Ancak 
yine kadim dönemde (Sokrates, Platon, Aristoteles ve klasik İslam filozofları) bunlar 
parçalanmamış bir yapıda bir arada bulunur. (Kala, 2018)

Burada iki hususu birbirinden ayırt etmekte fayda bulunmaktadır. Klasik bağlamda 
ahlâk düşüncesinin tarihi serüvenini Batı düşüncesinde ve İslam düşüncesinde 
farklı farklı takip etmekte fayda vardır. Zira yukarıda da işaret edildiği üzere, Batı 
düşüncesinde ahlâk felsefesinin bilim kisvesine büründürülme çabalarıyla onun 
Kant ile ödev ahlâkına, Bentham ve Mill ile faydacılık anlayışına da evrildiğini 
dolayısıyla kökünden farlılaraşarak ve birbirlerinden tecrit edilerek devam ettiğini 
görmek mümkündür. Özellikle son dönemlerde çok daha görünür hale gelen Yeni 
Aristotelesçi akımın ahlâk felsefesi alanında Aristotelesçi erdem eksenli anlayışa onu 
güncelleyerek dönmek gerektiğini savunması da oldukça önemlidir. (Kala, 2018) Söz 
konusu Aristotelesçi gelenek İslam ahlâk düşüncesini çok ciddi şekilde etkilemiştir. 
Fazilet merkezli İslam ahlâk düşüncesi özellikle Farabi, İbn Miskeveyh, Nasîruddin 
Tûsî, Adudüddin Îcî ve Kınalızade Ali Efendi üzerinden canlı bir düşünce mecrasında 
uzun yüzyıllar güncellenerek taşınmıştır. Öyle ki özellikle söz konusu ahlâk düşüncesi 
geleneğini taşıyan Adudiyye şerhleri vasıtasıyla 19. Yüzyıla kadar söz konusu gelenek 
getirilmiştir. (Mustafa Efendi, 2016:36-47) Zikrettiğimiz canlı ahlâk düşüncesi 
geleneğinin güncellemesini başarıp bu geleneği bütüncül bir formatta taşıyıp bir 
felsefi gelenek olarak 19. Yüzyılın sonlarına kadar getirdikten sonra meydana geken 
bir durgunluktan bahsedilebilir.  

Dünyayı, insanı, âlemi parçalamadan pratik düşünce sistematiğine yerleştiren ve 
bu sistematiği geçen çağlara karşı güncellemeyi ihmal etmeden 19. Yüzyılın sonlarına 
kadar getiren İslam ahlâk düşüncesi geleneğinde birbirini tamamlayan fert, aile ve 
toplum üçlü yapısı karşımıza çıkar. İslâm ahlâkının özünün ilk inkişaf ettirildiği zemin 
tedbiru’l fert dediğimiz, kişinin kendini bulması, bilmesi, nihayetinde faziletlerle 
inşa etmesi gerekliliğinin işlendiği merhaledir. Sonra fazıl kişinin onun kendisiyle 
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sosyalleştiği, bir başkasıyla en samimi düzeyde karşılaştığı ailesi gelir. Tedbiru’l menzil 
dediğimiz, hem aileyi meydana getiren unsurların niteliklerinin sorgulandığı hem 
de aileyi meydana getiren kişilerin sorumlulukları ekseninde birbirleriyle ilişkilerin 
değerlendirildiği ikinci tamamlayıcı merhale söz konusu olur. Kişi ve toplum için 
ahlâkın inşası orada bitmez. Üçüncü tamamlayıcı merhale karşımıza tedbirü’l müdn 
çerçevesinde çıkar. Dolayısıyla ferdin faziletlerle tezyin edilmesi ve faziletlerle tezyin 
edilen fertlerin bir araya gelerek nitelikli bir aile yapısını inşa etmeleri, bu ailelerin 
de bir araya gelerek fazıl bir toplumu meydana getirmesi serüveni olarak üç merhale 
birbirini tamamlar. 

Fert ve toplumun ahlâk inşasındaki bu üç merhaleyi bölmeden ve parçalamadan, 
Batı düşüncesinin kaide koyucu ahlâk anlayışındaki bölünmüş, parçalanmış ve 
birbirine rakip edilmiş üç ahlâk düşüncesi ekolüyle ilişkilendirmeyi deneyebiliriz. 
Kaide koyucu ahlâk anlayışında erdem ahlâkı karşımıza iyi bir yaşamı talep etmeyi 
murat eden şahsiyetin kazanması gereken faziletleri; ödev ahlâkı karşımıza kişiden 
beklenen sorumluluklar çerçevesinde vazifeleri; faydacılık ise toplumun selameti 
açısından karşımıza maslahatı çıkarır. Bunlar, batı ahlâk düşüncesinde birbirine rakip 
olarak görülen üç ekolün sistematik yapısını bize sunar. Ancak bu üç ekolün öne 
çıkardığı sistematiğin kurucu unsurlarını birbirine rakip olarak değil de refik olarak 
konumlandırmak daha anlamlı olabilir. 

Çalışmamız, birbirine rakip olarak konumlandırılan üç kurucu unsurun İslam 
ahlâk düşüncesi geleneğinde muhafaza edilegen üç merhaleyle birleştirilebileceğini 
iddia etmektedir.  İslâm ahlâk düşüncesinde tedbiru’l fert kısmı erdem ahlâkındaki 
faziletlerin ne olacağını, onların nasıl kazanılabileceğini sorar ve kişinin şahsiyetinin 
insani bir zeminde teşekkül ettirilme imkânı ve yollarını arar. Burada temel soru 
şudur: iyi ve mutlu yaşam nedir? İyi ve mutlu bir yaşamı kim yaşayabilir? İyi, huzurlu, 
mutlu, sükûn vadeden bir hayatın faziletlerle tezyin edilen bir nefsin sahibi tarafından 
yaşanacağı bu merhalede ifade edilir. Bu merhale gereği gibi aşılamadığında sonraki 
merhalelerde sorunlar baş gösterir. Dolayısıyla sonraki merhalelere geçmeden önce 
bu merhaledeki eksiklerin tespit edilip tedavi edilmesi gerekliliği kendisini hissettirir. 
Bu merhale geçildiğinde artık faziletli fertlerin bir araya gelerek toplumun en küçük 
yapı taşı ve adeta toplum organizmasının DNAsı olan aileye gelmiş oluruz. 

Ailede, mensubiyetler ekseninde mesuliyetler idrak edilir ve roller üzerinden 
kişilerin vazifeleri ortaya çıkarılır. Aileyi meydana getiren kişiler mesuliyetleri 
ölçüsünde rollerinin getirdiği vazifeleri içselleştirdikçe ve yerine getirdikçe kıvamlı 
ve ahenkli birlikteliğin hazzını yaşayabilirler.  Ailenin eksene yerleştirildiği tedbiru’l 
menzil merhalesinde roller ve sorumluluklardan neş’et eden vazife ailede temessül 
ettirilir, içselleştirilir. Vazife ahlâkının esaslı şekilde tecessüm ettirildiği zemin olarak 
karşımıza aile çıkmış olur. Burada vazifenin aileye bakan yüzünü kuramadığımız 
takdirde “gözümü kaparım vazifemi yaparım”cılık ortaya çıkar. O halde vazife gerçek 
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anlamıyla teklif edilip temessül ettirilebilecek kıvamda İslâm ahlâk düşüncesinde 
aileye bakan cephede ortaya çıkar.  

Faziletli yapı ailede inşa edilince bu ailelerin bir araya gelerek meydana getirdikleri 
toplum Farabi’nin ifadesiyle “Medinetu’l Fazıla” olur. Bu toplumda insanlar kendi 
hazları ve menfaatleri için yaşamamayı, büyük bir ailede bir araya geldikleri şuurlarını 
dirilterek hissederler. Bu toplum Nurettin Topçu’nun ifadesiyle yaşama zevkinden 
yaşatma ahlâkına geçişi bize sunar.  Bu toplumda fazilet ve vazife zaten insanlar 
tarafından içselleştirilmiş ve deruhte edilmektedir, bununla birlikte birbirinin 
menfaatlerini düşünebilme şuuru önlerine maslahat fikrini çıkarır. Dolayısıyla 
kamusal fayda, ben, sen, o dilini dil bilgisinde zamirler konusuna bırakıp, biz ahlâkının 
inşa edebileceğimiz zemini hazırlamış olur. Tüm bu süreç üç merhalenin birbirini 
faziletten vazifeye, vazifeden maslahata geçerek tamamlamasıyla vuku bulabilir. Üç 
merhalenin 19. Yüzyılın sonlarına kadar getirilen İslam ahlâk düşüncesinde mündemiç 
olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada yapmaya çalıştığımız şey ise bu üç merhaleyi bir 
bütünlük içinde sunmak, batı ahlâk düşüncesinde birbirine karşı konumlandırılmış 
üç ahlâk geleneğinin kurucu unsurlarının İslam ahlâk düşüncesindeki birlikteliğine 
işaret etmek olmuştur.  Çalışmada kastedilen kadim dünya bu birliktelikteliğe de 
işaret etmektedir. 

İş Ahlâkı Kavramına Dair 

Çalışmamızı konumlandıracağımız tarihi altyapı ve kavramsal çerçeveyi kısaca 
ifade ettikten sonra başlıkta ifade edilen ikinci terkibi değerlendirmeye geçebiliriz. İş 
ahlâkından ne anlayabiliriz, sorusu burada cevaplandırmamız gereken bir soru olarak 
görünür. İş, sadece fiil değildir. İş kavramının tazammununa emek, amel, kazanç, 
meslek ve hayatın inşası gibi kavramlar dâhildir. Dolayısıyla iş, sadece karşılığında para 
aldığımız faaliyet sahası olarak görülmemelidir. Onun kapsamına amel çerçevesinde 
ahlâkî değerler doğrudan girer. Edim ve eylem olarak Türkçeleştirdiğimiz fiil ve amel 
kavramlarının ayrımı çok önemli görünür. Yaptığımız işe irademizi, vicdanımızı, 
idrakimizi, hissiyatımızı koyarsak yaptığımız işi fiilden/edimden amele/eyleme 
yükseltmiş ve ona değer kazandırmış oluruz. İnsan yaptığı işi, onu Allah’a yaklaştıran, 
toplumda sevimli gösteren ve toplumda insanı kurtuluş vesilesi kılan ameller olarak 
gerçekleştirmelidir. Bu kabulü şuuruna ve niyetine yerleştirmeli ve bir fazilet olarak 
şahsiyetinde içselleştirmelidir.  

İnsan, içinde beşeriyeti de taşır, o fizyobiyolojik itibarla beşerdir, beşer olmak 
itibarıyla da hayvanlarla birçok ortaklığa sahiptir. Ancak beşeriyetin üzerine inşa 
ettiği insaniyet düzlemi ancak değerlerle kaim olabilir. Değer kelimesine bakıldığında 
kökeninin “tegir”den geldiği, bu kelimenin ulaşmak manasını dillendirdiği görülür. 
Yine değer kelimesi yerine kıymet ve kadir kelimeleri de kullanılır. Kıymetin kaim 
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olmaktan, ayağa kalkmak manasına, kaldırmak manasına geldiğini; kadirin ölçü ve 
kıvam manasına geldiğini biliriz. Aynı manalar değer kelimesinin farklı dillerdeki 
uzanımlarıyla da karşımıza çıkar. Değer kelimesinin İngilizcedeki karşılığı “value”, 
Latincesi “valere”dir. “Valere” kelimesi güç, ölçü ve kıvam gibim manaları ihtiva eder. Bu 
kelimeler esasında birlikte, güçlü, iyi ve ayakta olmaya işaret ederler. Değer kelimesini 
karşılayan bir diğer kelime de “worth”tur. Bu kelime ise misak manasına gelir. İnsan 
ancak ahdine ve misakına sadık kalabilirse ahlâkî amelleri gerçekleştirir, dahası onları 
güzelleştirebilir. Söz verip sözünde durmamak ciddi bir zayiattır. İnsanın Allah’a karşı 
misakı olduğu gibi insanın kâinata karşı ve insanlara karşı da misakı vardır. Kâinata 
karşı misakını bozan, insanlara karşı ahdini bozan Allah’a karşı misakını muhafaza 
edebilir mi? Allah’a karşı misakını bozan kendisine güvenebilir mi? Kendisine güveni 
olmayanın şahsiyeti tam olabilir mi? Ahde vefa beslemesi gereken insanın tutup ayağa 
kaldıracağı ve onunla kendisinin ayağa kalkıp dirileceği şey ahlâkî değerler; faziletler, 
vazifeler ve maslahatlardır.  Değerleri insanlığı ayakta tutan ve yücelten eşik olarak 
anlamak mümkündür. Dolayısıyla beşeriyet üzerine inşa edebilecek insaniyet ancak 
değerlerle mümkün hale gelebilir ve kaim olabilir. 

Sonuç Yerine: Kadim Ahlâk Felsefesi İş Ahlâkına Dair Ne Söyleyebilir?

Değerin fertteki karşılığı fazilet, ailedeki karşılığı vazife ve toplumdaki karşılığı 
maslahattır. Bu üç değer niyette demlenir ve el ele tutuşmuş şekilde ancak amellerle 
gösterilebilir. O halde bir amel şekli olarak da anlaşılabilen işin ahlâka değebilmesinin 
yolu, o işte önce kişiliği tezyin eden faziletlerin, sonra içselleştirilmiş vazifelerin ve 
nihayetinde murat edilen maslahatın kendisini gösterebilmesidir. Emek bu değerleri 
taşıyabiliyorsa artı değeri üretebilir ve beşer ancak bu emeği göstererek insan olmayı 
talep edebilir. İnsanlık, cansızlara, canlılara ve diğer beşerlere sırt dönerek değil, sırt 
vererek inşa edilebilir. 

Kadim dünyanın ahlâk anlayışı organik, teleolojik ve bütüncü bir yaklaşımı bize 
sunar. Merkezine insanın çok boyutlu yapısını alır ve kişiyi faziletlerin maharetiyle 
inşa etmeyi amaçlar. İnsan çok boyutludur zira kendi tabiatı içerisinde cemâdatı/
cansızlar, nebâtatı/bitkiler ve hayvânatı saklar. İnsanın tabiatı meleklerin özelliklerini 
de göstermeye imkân tanır. Mevlâna şöyle söyler Mesnevisi’nde:

Cansızlıktan öldüm de bitki oldum

Bitkilikten öldüm, hayvanlık buldum

İnsan oldum hayvanlıktan ölünce

Ne korkayım; eksildim mi ölmekle

İnsanlıktan öleyim diğer defa
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Katılayım, melekler arasına

Atlamam gerek, melek suyundan da

‘Her şey fani, O’nun zatından başka’ (Mevlâna, 2016: 3/3902 vd)

İnsan olmanın içerisinde cansızlar âleminden hayvanlar âlemine uzanan, orayla 
kalmayıp melekler katına yükselen hususiyetler saklıdır. Bu durum esasında insan 
varlığını kâinatta her bir varlık düzlemiyle irtibata sokar ve ona bir emanet yükler. 
İrtibatın emanete dönüşmesi bize emanet ahlâkını hatırlatır. İnsanın keşf, inşa ve imar 
emanetini yüklenmesi kendisi dışında varlıklara eman verebileceği bir eşiği hatırltır 
bize. Bu eşik onların varoluşlarını ve bu varoluşlarının imkân ve ilkelerini tanıma, 
onlara tahakkümde bulunmama ahdini ihtiva eder. Hâlıka ve mahlûkata verilen söz 
misakla tecelli eder ve değerler yardımıyla taşınır.  İnsan emanet ve misak ahlâkını 
değerler yardımıyla tahakkuk ettirmeyi başardığı takdirde içinde yaşadığı kâinatı 
imar ve inşa edebilecektir. İmar ve inşa faaliyetinde gösterdiği her vicdani, iradi ve 
akli hareket amele, dahası amel-i salihe dönecektir. Amel-i salih ise insanı Allah’a 
yaklaştıran ibadetin bir cüzüdür.  İnsan emanet ve misak ahlâkını tahakkuk ettirmek 
suretiyle çepeçevre bir ekseni kuşatmaktadır. Bunun içerisinde iffet, itidal, tevazu, 
cesaret, hikmet ve adalet faziletleri vardır. 

Zikrettiğimiz bu faziletlerin iş ahlâkına ve çalışma hayatına bakan tarafı nedir? 
Bu faziletler yardımıyla çalışma hayatına ve iş ahlâkına nasıl bakabiliriz? Bu sorulara 
verilebilecek cevaplar çerçevesinde çalışmamızı nihayetlendirebiliriz. İnsaniyet, 
beşeriyetten değerler yardımıyla yükselinen külli yapıdır. Bu yapının merkezinde 
fıtrat vardır. Allah, insanın fıtratına dört temel melekeyi yerleştirmiştir; bu dört 
meleke idrak, irade, vicdan ve his olarak ifade edilebilir. Bu melekeler birlikte kalbi 
inşa ederler. 

Kadim filozoflar hissetme melekemizi iffet ve itidalle ahlâkîleştirmenin mümkün 
olacağını ifade ederler. Dengesi, ahengi ve kıvamı olmayan bir ahlâk mümkün değildir. 
Vicdanın tezahür ettiği ahlâkî zeminde tevazu erdemi kendisini gösterir. Vicdanı 
yardımıyla insan, bulmaya ve olmaya giden o yolun sürekli yolcusudur. Tevazu, veda’a 
(koymak) kökünden gelir. İnsanın kendisini konumlandırmasını seslendirir. İnsanın 
kendi kendisini konumlandırmada ne aşağısı ne de yukarısı onun konumlandırılacağı 
yeri ifade eder. İnsan kendisini olması gereken halin yukarısına konumlandırırsa rezil, 
olması gerekenin altına konumlandırırsa zelil olur. Dolayısıyla rezil ve zelil olmamak 
isteyen insan kendi konumunu bulmak ve o konumda varolabilmek mecburiyetindedir. 
Kişinin, insanlar sahasında, toplumda, tabiatta ve bulunduğu her yerde nerede 
olması gerektiğini bilmesi ve bulması gerekir. İrade melekesinin ahlâkî zeminine 
cesaret erdemiyle kadim filozoflar işaret ederler. Yani insan öyle hareket etmeli ki, 
hem ferdi hem içtimai benliğini muhafaza edebilsin. Bu ifadelerden cesaretin sadece 
güvenlik güçlerinin sahip olması gereken erdem olmadığı da anlaşılabilir. Cesaret 
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her şeye hazırlıklı olabilme, dirayetli ve dirençli olabilme, insanların farklılıklarından 
zenginlik devşirebilmek için tahammül gösterebilme kudretine sahip olmayı da ima 
eder. İdrak kuvvetinin karşılığında özellikle İslam filozofları hikmet erdemini ifade 
ederler. Hikmet esasında akıl nimetini hiç kullanmamak veya ona haddini aşırarak 
onu tüketmek şeklinde beliren iki aşırı ucun itidal noktasını ifade eder. 

İş ahlâkında kişi, itidali iş, toplum, aile ve kendisiyle arasında kuracağı ahenkli 
denge ile aramak durumundadır. Ahengi, dengeyi ve itidali kişi kendisinde, ailesinde, 
toplumda ve iş yerinde kurabilmeyi başarmalıdır. Tüm ilişkilerini ve iletişimini 
itidal ve denge üzerinde inşa etmesi kişinin çalışma hayatında da verimini artırıcı 
bir güç olabilecektir. İş ahlâkı zemininde kişinin ikinci dikkat etmesi gereken husus, 
kendisini konumlandırcağı eşiği net şekilde keşfedebilmesidir. Kişi bu yeri isabetli 
şekilde keşfetmeyi başardığında altındaki insanlara yardımcı olmayı, üstünde olan 
insanlardan ise öğrerenerek istifade etmeyi keşfedebilir. Kişinin kendi yerini doğru 
şekilde bulması karşılıklı muaveneti sürece davet edebilir.  İş ahlâkı zemininde kişinin 
diğer bir melekesine bağlı olarak ifade edilebilecek üçüncü husus, insanın yaptığı işin 
gerekliliklerini çok iyi öğrenebilme, bunun için çaba gösterme, işin gerekliliklerini 
insanlığın faydasına dönük tanzim edebilme ve dahası ahlâkî değerlerle onları 
tezyin edebilme cesaretini gösterebilmesidir. Nihayetinde sonuncu husus, çalışma 
hayatında kişi, neyi, neden, nasıl, ne şekilde yapacağını çağın şartlarına ve ruhuna 
göre bulabilmesi, bulduğu çözümleri gerçekleştirebilme yollarını ve imkânlarını 
öğrenebilmesidir. 

Hülasa, insan, insan olabilme serüveninde faziletlerle nefsini tezyin eder, ailede 
sosyalleşerek mensubiyet zemininde mesuliyet şuurunu kazanır. Bu şuur onun 
üstlendiği roller ekseninde beliren vazifelerin farkına varmasına ve onları temessül 
etmesine imkân tanır. İnsan vazifelerini deruhte ederken toplumda yaşayan diğer 
insanları görmezden gelemez, yaptığı her işin toplumun maslahatına temas etmesine 
de özen gösterir. Birbirini tamamlayan bu üçlü merhale dizgesi mucibince iş 
ahlâkına bakıldığında kişinin nefsini tezyin ederken dikkat etmesi gereken hususlar 
da farkedilebilir. Buna göre öncelikle kişinin eksikliklerinin bilincinde olması ve 
bu eksiklikleri kapatmaya çalışması, bunu yaparken sahip olduğu donanımlarla da 
diğer insanlara yardım etmesi önemlidir. Bunun dışında kişinin kişilerarası ilişki ve 
iletişimde itidali elden bırakmaması, işini yaparken o işin gerekliliklerinin ahlâkî 
değerlerle irtibatını koparmamaya dikkat etmesi ve yaptığı işi sadece kendi menfaatini 
değil, insanlığın faydasını da gözeterek yapabilme kudretini göstermesi de değerlidir. 
Son olarak kişinin işini yaparken neyi, neden ve nasıl yapabileceğinin son derece 
iyi farkında olması, yaptığını en iyi yapabilme yolunda işinin talebesi olma bilincini 
sürekli canlı tutması oldukça mühim görünür. Tüm bunlar yerine getirilirse adalet de 
bir şekilde tecelli edebilir.    
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MODERN AHLÂK ANLAYIŞININ 
AHLÂKÎLİĞİ

Cengiz ANIK* 

        

GİRİŞ

Ahlâk meselesi yüzyıllar boyu üzerinde fikir beyan edilmiş bir konudur. Kuralların 
kaynağı ahlâktır. Dini inançların temellerini ahlâk teşkil eder. Toplumsal ilişkileri amir 
bir biçimde düzenleyen ahlâktır. Kişisel gelişimin, performansın, görev, sorumluluk ve 
yükümlülüklerin sınırlarını ahlâk tayin eder. Ahlâk hem sosyokültüreldir, toplumsal 
yaptırımlara tekabül eder hem de bireyseldir, kişilerin karakterleri ve şahsiyetleriyle 
ilgilidir.

Huy anlamına gelen Arapça hulk kelimesinden türetilen ahlâk, sözlüklerde, kişilere 
belirli davranış kalıpları dayatan kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten 
de ahlâk, her bireyde tezahür eden toplumsal normlar ve değerler sistemidir. Bireyde 
tezahür ettiği için iyi, namuslu, dürüst, mütevazı, yardımsever, merhametli, şefkatli 
gibi çeşitli kavramlarla tanımlanan ahlâk zaman zaman, kökeni Grekçe “ethos”tan 
türetilen etik kavramının yerine de kullanılmaktadır. Sosyolojide “morality” kavramı 
da genellikle etik ya da ahlâk kavramının yerine kullanılmaktadır. Kısacası genel 
bir çerçeve ile her toplumun faydalı- faydasız, doğru- yanlış, iyi – kötü, hayır- şer 
eksenlerini ahlâk göstermektedir. Toplumun birer unsuru ve mensubu olan veya 
olmaya aday bireyler bu eksenlere uygun hareket etmeye veya davranmaya mecbur 
kalmaktadır.

Akademik açıdan bakıldığında ahlâk konusuna ilişkin bazı yaklaşımlardan 
söz etmek mümkündür: Bunlardan en çok bilineni; kişilerin kendilerine (a)amaç 
sertedecek ve bu amaca ulaşmak için (b)araçlar tayin ve takdir edebilecek muktedirlikte 
olduğu; bu muktedirliğin (c)tehdit ve tahdit altına alınmaması gerektiği; kişisel ve 
toplumsal fayda üreten, doğru ve iyi (d)sonuçlar yaratan bu tür kişisel çabaların (e)
tensip, takdir, taltif, teşvik ve bilhassa takdis yoluyla yüceltilip, ahlâkî ilkeler haline 
getirilmesi gerektiğine dair anlayıştır. İkinci ahlâk anlayışı daha kümülatiftir. Buna 
göre evrensel düzeyde geçerli deontolojik ilkeler olmalıdır. Başta meslek ve kariyerler 
olmak üzere her bireyin daha fazla faydalı olması, doğruya yönelmesi, iyiliğe tabi 
olması için bireylere güzergâh çizen ilkeler bulunmalı ve ahlâk bu anlayışa uygun 
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sınırların içinde olmalıdır. Günümüzde daha fazla kabul gören ahlâk anlayışına 
göreyse her toplumun kendisine özgü kültürel kodlarına odaklanmak lazımdır. Bu 
ahlâk anlayışı; toplumsal norm ve değerlerin sosyokültürel bir zemininin bulunduğu; 
ahlâkın her topluma özgü olduğu, toplumsal ve tarihsel varlık olan kişilerin de bu 
sosyokültürel atmosfer içinde özgün ahlâkı değerler benimsediği iddiasındadır. Bu 
anlayış ayrıca şunu da ihtiva etmektedir. Teleolojik ve deontolojik ilkelere göre hareket 
etmekle; gündelik yaşamıyla iş hayatında bu ilke ve telkinlere uygun davranışlar 
ortaya koymakla birlikte, her birey; aksiyolojik bir varlık olması münasebetiyle, 
yaşamı boyunca kendisine sürekli değerler belirlemekte, benimsediği, içselleştirdiği 
değerleri zaman zaman işlemekte, yenilemekte, değiştirmekte veya dönüştürmektedir. 
Zaman ve zemine göre kurumsal değerlerde de değişimler, farklılaşmalar, dönüşümler 
görülmektedir. Dolayısıyla telkin edilen mevcut ahlâkî normlara tabi olmakla birlikte, 
gerçek ve tüzel kişiler, zamana ve zemine göre ahlâkî değerlerini sürekli işlemektedirler. 

Bütün bu anlayışlar mezcedildiğinde, ahlâk kavramını niteleyen şu kriterler ortaya 
çıkmaktadır: Bu kriterleri ayrıntılandırma imkânımız olmadığı için basitçe anlatalım. 
(1) Adalet: Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmıyorsan, sen adil 
bir insansın. Kendi çıkarını ve iyiliğini gözettiğin kadar, başkalarının çıkarını ve 
iyiliğini de dikkate alıyorsan, demek ki, sen adalete riayet ediyorsun. (2) Muavenet: 
Başaklarının yardımına nasıl ki sen ihtiyaç duyuyor isen başkaları da muhakkak senin 
yardımına ihtiyaç duymaktadır. (3) Haya: Nahoş davranışları uluorta sergilemekten 
utanç duyuyorsan; rahatsız edici, haksız, merhametsiz, saygısız, edep ve adaba 
aykırı v.b. davranışların sonuçlarından dolayı hissettiğin pişmanlık duygusunu 
unutmuyorsan, haya duyguları ile hareket ediyorsun demektir ki, nefsani istek ve 
ihtiyaçları denetleyerek, namusuna özen göstermen hayalı davranışların en başında 
gelmektedir. (4) İz’an -Basiret- İdrak: Kendi had ve hudutlarının farkındaysan, 
başkalarının içinde bulunduğu durumu idrak edebiliyorsan, lehinde ve aleyhinde 
olanları kavrayabiliyorsan, olumsuz davranışlara maruz kaldığında dahi anlayışlı ve 
hoşgörülü olmayı başarabiliyorsan, aşırılıkların ne olduğunu biliyor (rüşt) ve aşırı 
olan ile normal olanı birbirinden ayırt (temyiz) edebiliyorsan, davranış ve eylemlerin 
ahlâka uygun demektir. (5) Şecaat: içgüdüsel ve duygusal davranışlar sergilemekten 
imtina ediyor, itidali elden bırakmıyorsan; aşırılıklardan sakınıyor, ifrat ve tefrite 
kapılmaktan kendini alıkoyabiliyorsan; biyolojik – sosyolojik- psikolojik dengeyi 
koruyabilecek düzeyde muktedirlik sergileyebiliyorsan ve tüm bu sorumlulukları, 
yükümlülükleri sırtlayabilecek kadar cesaretli isen, ahlâklı bir insan hüviyetine 
sahipsin demektir.

Genel çerçevesi bu şekilde çıkartılan ahlâk, iş ve çalışma hayatı ile sınırlandırıldığında, 
konu; çalışan, çalıştıran, işyeri bağlamlarına indirgenmekte, çalışanın, çalıştıranın iş 
ahlâkı ile işyerinin çalışma koşullarından ibaretmiş gibi anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz 
ki, yer yer birbirinin yerine kullanılan ahlâk, etik, moral kavramlarının anlam alanları 
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da bu yüzden karıştırılmaktadır. Etik, felsefenin başlıca üç konusundan birisi olarak 
zikredilmekle birlikte esasında ahlâka göre, alt mertebede bir çalışma alanıdır ve 
meslek ahlâkı ile ilgilidir. Ancak evrensel ahlâkî ilkeler öngörülmesi bağlamında daha 
genele teşmil edilmektedir. Bu yüzden de sözgelimi ahlâk, kişi ile sınırlı kabul edilip, 
ahlâklı davranışlardan söz edilirken, etik genele teşmil edilebilir ilkeler öngören, amir 
ve genel vaazlarda bulunan çalışma alanı varsayılmaktadır. Etik ve ahlâk kavramlarının 
anlamları arasına sıkıştırılan, moral kavramı ise bu bağlamda, toplumların kültürel ve 
tarihsel mirasları ile ilgili görülmektedir. 

İşletme ahlâkı, işletmecilik, ticaret ve üretim ahlâkı, çalışma ahlâkı, çalışan, 
amir, işveren, esnaf, üretici ahlâkı gibi kavramlarla; pazarlama- pazarlamacı, tıp-
hekim, mühendislik-mühendis, iletişim-iletişimci gibi iş alanları ve mesleklerle ilgili 
deontolojik ilkeler ve etik kurallar eklendiğinde, bu kavram karmaşası içinden çıkılmaz 
bir hal almaktadır. Konu genel bir taksimata tabi tutulduğunda üç ana başlık halinde 
ele alındığı görülmektedir. İşletmenin politikalarının, kurumların işleyişinin ve işçi 
ile işveren davranışlarının takdir edilmesi çalışma ahlâkı; çalışma ahlâkına ilişkin 
ahlâkî standartlar ortaya konulması çalışma etiği olarak anlaşılabilir. İşletmelerin kar 
maksimizasyonuna veya verimlilik hedefine mi, kar optimizasyonuna veya etkililik 
amaçlarına mı teksif olması gerektiğine dair tercihleri iş ahlâkı; bu ahlâk anlayışının 
standartlarına dair telkinler iş etiği olarak kabul edilebilir. Üçüncü başlık meslek 
ahlâkı ve meslek etiği ile ilgilidir. Meslek ahlâkı, çalışan ve çalıştıranının çalışma 
disiplini, dürüstlüğü, çalışkanlığı gibi uygulama ve davranışlarla ilgili görülmektedir. 
Meslek etiğine göre ise mesleğe ilişkin ilkeler öngörülmeli, her meslek belirli bir takım 
deontolojik standartlara tabi olmalı ve hatta bu tabiiyet, kurumsal bir mekanizma ile 
işletilmeli ve denetlenmelidir. 

Kısaca değinilmekle birlikte bu çalışma, konu ile ilgili kavramların açıklığa 
kavuşturulmasına münhasır değildir. Bu makalede, modern ahlâkın mantığı ya da 
doktriner temelleri sorgulanmaya çalışılmaktadır. Emtia yahut makine ya da nesne 
veya eşya ile ikame edilen modern bireyin, gayri insanileştirilme sorunsalı gündeme 
getirilmekte, modern ahlâkın bizzat kendi mantığı içinde, bu sorunsalın nasıl 
anlaşılması ve açıklığa kavuşturulması gerektiğine değinilmeye çalışılmaktadır.

MODERN EKONOMİK AHLÂK ANLAYIŞININ AHLÂKÎLİK SORUNU

Modern ekonomik ahlâk anlayış ya da anlayışlarının ahlâklı olup olmadığını 
tartışmak ya da böyle bir sorundan söz etmek veya böyle bir konuyu sorunsallaştırmak 
makul ve mantıklı, hatta tutarlı ve bilimsel karşılanmayabilir. Sonuçta modern ahlâk 
anlayışı kendisini, teori ya da paradigma olarak değil, parametre olarak görmektedir. 
Ticari kapitalizm denilen dönemde, bugün burjuvazi adını verdiğimiz orta direğin, 
Protestan ahlâk etiketi ile açıklanan, dini inanca müstenit bir yaşam biçiminden söz 
edilmektedir. İddia odur ki; bu yaşam biçimi telkin edilmiş, doktrine edilmiş bir form 
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değildir. Hatta mevcut telkin ve dayatmalara rağmen doğal mecrasını bulmuş bir 
hayat tarzından söz edilmektedir. Utiliter ahlâk denildiğinde ise, insanın doğasında 
var olan, kişilerin mücehhez olduğu yönelimlerin adının ahlâk olarak formüle edildiği 
iddia edilmektedir. 

Doğal ve spontane var olmuş yaşam biçiminin ahlâkî olup olmadığının 
sorgulanması, insanın maharet ve özgürlüklerine hoyratça bir müdahale olarak 
kolaylıkla yaftalanabilir. Nitekim, bizim burada sorunlaştırdığımız ahlâk anlayışlarının 
dokunulamayan mukavim zırhları da esasında bundan ibarettir. Sorun şu ki, doğal 
veya spontane karakter arz eden her şeyin ahlâklı olması mecburiyet midir? Yağmur 
yağar, toprağın yaşam kaynağıdır. Dereler, göller, yeraltı sularını oluşturur ve yağmur 
yağmadığı zamanlarda da yağmur suları yaşam kaynağıdır. Ama aynı doğal nimet 
sellere, su baskınlarına neden olabilir ve var olan yaşamı tümüyle yok edebilir. Bu 
yüzden bu tür doğal felaketlere karşı pek çok önlem alırız ve aldığımız önlemlerin 
tümü de telkinlerden, tercihlerden ya da teori ile doktrinlerden ibarettir. 

Neden modern ekonomik ahlâk açısından da aynı durum geçerli olmasın ki? 
Üstelik de, bu iddiamızı haklı kılan çok fazla insani trajedi yaşınmış iken. 

Değinildiği gibi, ahlâk kavramı sosyal hayatı tanzim eden, birlikte yaşamayı 
mümkün kılan ilke ve kurallar bütünüdür. Ahlâk aynı zamanda hepimizi zihinsel 
olarak eğiten, olgunlaştıran, erdemli bir kişilik kazanılmasına vesile olan sosyal 
kontrol mekanizmasıdır. Ahlâk, her bir kişinin bir başka kişi ya da kişilere bağlı ve 
onlarla bağlantılı olma gerekliliğine dayanmaktadır. Dolayısıyla ahlâk; insanların 
içlerinden geldiği için arzulayıp, tercih ederek tabi oldukları ilkelere, kurallara göre 
davranması, kültürel kodlarla kendisini kontrol altında tutması demektir. Her bir 
kişinin alturizme, yani bir başkası için kendi şahsi çıkarlarının peşinden koşmaktan 
vazgeçmeye hazırlanmasını, bunu alışkanlık haline getirmesini, fedakarlığı, özveriyi 
benimsemesini, bir başka kişi ya da kişiler için şahsi çıkar, heva ve heveslerini denetim 
altında tutması gerektiğini telkin eden kurallar ile bunları koruyan toplumsal kontrol 
mekanizmasıdır.

Modern dünyanın ahlâk anlayışı, insanlık tarihinde ilk defa, ahlâk kavramının bu 
anlam alanını ters yüz etmiştir. 

A. Smith’in (Ahlâk Hisleri Teorisi. The Theory of Moral Sentiments) ve Klasik 
iktisatçıların formüle ettiği, bugün, küresel dünya düzeninin tüm dünya insanlığına 
bulaştırıp benimsettiği AHLÂKÎ ANLAYIŞ şudur:

Bu anlayış insan varlığını; fayda-zarar, haz-eza ekseni üzerine konumlandırmaktadır. 
Buna göre insan varlığı çalışma-çabalama eğilimi ile dünyaya gelmektedir. Bu eğilim, 
acıdan-ezadan sakınma, hazzı-zevki elde etme çalışmalarına, çabalarına bireyi 
yöneltmektedir. Dolayısıyla bu yönelim sayesinde insan varlığı tatmin olmakta ve 
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kendisini mutlu hissetmektedir. Bu yönelim, sadece bireysel tatmin ve mutluluğa vesile 
olmaz. Herkesin zararlı olanı bertaraf, faydalı olanı elde etme çabaları, her bir kişinin 
başkaları için de faydalı olan çabalar sergilemesine vesile olmaktadır ki, bu çabalar, 
en yüce iyiliğe (summum bonum) bütün insanlığı kavuşturacak kutsal çalışmalardır.

Bu çalışmaların başında ekonomik faaliyetler gelmektedir. Nitekim ekonomik 
faaliyet olarak açığa çıkan emek sayesinde, insan varlığı, her geçen gün daha rahat ve 
konforlu bir yaşamı bütün insanlığa bahşetmektedir. İnsan varlığı; zarar ya da kötülük 
veya acı-eza ortaya çıkmadan onu bertaraf edebilen, yararı – faydayı, zevki – hazzı ya 
da iyiliği – güzelliği sürekli hale getiren, kalıcı, dayanıklı kılan yegâne canlı varlıktır. 
Mademki insan varlığı bütün insanlık ve hatta canlı alemi için en iyiye ulaşmak çabası 
/ çalışması fıtratıyla var olmuştur, o halde, bu uğurda kim bir adım önde ise, en kutlu, 
en erdemli olan kişi de odur. Demek ki ahlâkın ölçütü faydadır ve fayda üretmeye 
yönelik olarak insanların REKABET etmesi kutsal bir yarıştır. Bu yarış, hem tek tek 
bireylerin kendi çıkarlarına hem de insanlığın çıkarına, refahına, konforuna hizmet 
etme yarışıdır. Bu yarışta, barikatları kim ustaca manevralarla aşmayı becerebilirse, 
bu beceri onun bireysel donanımlarının becerisi olduğu için, başarısı sadece ona özgü 
bir başarıdır. Diğer bireylere kıyasla, sadece kendisinin hakkı olduğu, kendi adına 
tahakkuk ettiği için, başarı ona nasip olmakta, başarıya sadece kendisi nail olmaktadır. 
Başarılı bireyin bu başarısını kıskananlar, haset edenler, onu engellemeye çalışanlar, 
onu bu azminden, çabasından, ihtirasından vazgeçirmeye çalışanlar; onun önündeki 
zararlı barikatlar, faydasız tümsekler, kötülük duygularıyla yüklü kişilerdir. 

Nitekim özgürce ekonomik girişimlerde bulunmak, serbestçe seyahat edip, 
kısıtlanmaksızın-sınırlanmaksızın ticaret yapmak, hak ettiği kazanca kavuşmak, 
insanların doğdukları anda sahip oldukları bir haktır. Bu hakkın kısıtlanması, 
engellenmesi insanın faydalı olmasına mani olan bir tasalluttur. Hiçbir otorite, insanın 
ekonomik faaliyetlerini engelleme, özgürlüklere müdahale etme ayrıcalığına sahip 
değildir. Bu tür müdahalelere yeltenen, ekonomik faaliyetleri kısıtlayıp sınırlandıran 
yöneticiler, sadece üretici, tüketici ya da tüccarların haklarına değil, bütün insanlığın 
faydasına olan çabalara müdahale etmektedir. Demek ki REKABET kutsal bir ahlâkî 
ilke, serbest üretim ve ticaret en AHLÂKÎ ekonomik faaliyetlerdir. Bu özgürlük 
(freedom) ve serbestiyet (liberty), müteşebbis ve tüccarlara tanındığı takdirde, ürün 
arzı ile ürüne talep optimum dengesine, görülmez bir el tarafından kavuşturulacaktır. 
Böylece herkes için en iyi olanın tecellisi garanti altına alınmış olacaktır.

Böyle anlatıldığında çok sevimli görünen bu ahlâk anlayışını doktriner ve 
ideolojik bir heves haline getiren küresel dünya düzeninin mimarları egemen güçler, 
gezegenimizi, insanlık tarihinin en amansız mezalimlerinin sahnesi haline getirmiştir. 
Genele şamil kılınan bu ekonomik ahlâk; insanlık tarihi boyunca, o güne kadar 
bastırılmış olan EGOİZM ve bilhassa NARSİSİZMin, kutlu bir ahlâk kuralı olarak 
diriltilmesinden ibarettir. 
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Bugün, bütün insanlığa bu ahlâk anlayışı musallat olmuş haldedir. Henüz bebeklik 
çağındaki çocuklarınızı yarışmaya, arkadaşlarını geride bırakmaya, oyuncaklarına, 
eşyalarına sahip çıkması gerektiğine nasıl zorladığınızı düşünün. Çocuklarınızı 
TEOG gibi sınavlara nasıl hazırladığınızı hatırlayın. Özellikle ÖSYM sınavları için 
gencecik evlatlarınızı ne hale getirdiğinizi lütfen hayal edin. İş yerlerinde size en yakın 
olan, sırlarınızı en fazla paylaştığınız arkadaşlarınızı makam, mevki, rütbe uğruna 
nasıl saf dışı bırakmaya çalıştığınızı aklınıza getirin. Evinizde eşinizle bile nasıl saçma 
sapan yarışlara, rekabetlere kendinizi zorladığınızı fark etmeye çalışın. Bu ve buna 
benzer sayısız davranışlarınıza bir de bu gözle bakın.   

Demek ki bu modern ahlâk anlayışı; kişisel çıkar ve başarı adı altında egoizm 
ile bilhassa narsisizmi yüceltmiş, toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeye 
eğilimli insan varlığını toplumsal bağ ve bağlantılarından kopartarak, onu yoğun 
kalabalıklar içinde yapayalnız bırakmıştır. Yani var olan ahlâk kavramının özgün 
anlamı ters yüz edilmiş, ahlâkî olmayan davranış ve eylemler, anlayış ve yaklaşımlar 
AHLÂKMIŞ gibi modern bireye benimsetilmiştir

Modern dünya tam anlamıyla ahlâkî çöküntünün içine batmış durumdadır. 
Bu ahlâkî çöküntüler akıl sır ermez siyasal ahlâksızlıkları körüklemekte, haklı 
kılmakta ve meşrulaştırmaktadır. Ekonomik ve siyasal ahlâksızlıklar tüyler ürpertici 
sosyokültürel ahlâksızlıklara vesile olmakta, zikretmekten bile utanç duyulan 
ahlâksızlıkları masumlaştırmaktadır. Piyasa adı verilen çağın soyut ve amorf sistemi, 
sadece çalışanları değil belki de onlardan çok daha fazla sermaye sahiplerini tutsak 
almış durumdadır. Piyasanın prangaları; patronların, sermaye sahiplerinin, kıymetli 
kağıtları kasalarına gizleyenlerin gırtlaklarını, yoksullardan ve çalışanlardan çok daha 
fazla sarıp sarmalamış durumdadır. Zira modern ahlâk anlayışı, toplumsal kesimler 
arasında en fazla tüccar ile sermayedarları teslim almış ve kendisine mahkûm hale 
getirmiştir. Tüccar ve sermayedarın piyasa koşullarında farklı bir irade ortaya koyma 
şansı yoktur. Daha çok kazanmak, kazandıkça güçlenerek rakiplerini alt etmek, 
üretici ve tüccar olan sermaye sahiplerinin yegâne hedefidir. Tökezledikleri anda 
bütün kazançlarını ve güçlerini kaybedeceklerini bilirler. Bu yüzden, isteseler de 
istemeseler de kahredici bir rekabetin hüküm sürdüğü piyasanın cengâver aktörleri 
olmak zorundadırlar. Piyasanın işleyişinde kendilerine düşen görevi gerektiği gibi ifa 
etmeye mahkûm oldukları için, piyasaya sürekli enerji pompalamak zorundadırlar. 
İhtiyaçlarını karşılamak için ürün talep etme alışkanlığını çoktan kaybetmiş olan 
tüketici, sadece satın almakta ve her satın alma eylemiyle, piyasayı diri ve dinamik 
tutmaktadır. Tüketici piyasa açısından, ürün tüketen bir çöp kovasından ibarettir. 
İhtiyaçlarını bizzat karşılayarak piyasa dışı bir yaşam tarzını sürdürebilmesi kesinlikle 
mümkün değildir.  
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Ekonomik Faaliyetin İki Boyutu

Ekonomik faaliyet denildiğinde üretici, tüccar ve tüketici akla gelmektedir. 
Ekonominin; ev ahalisinin, ailenin geçimini temin etmeye matuf boyutu ile, servet 
sahibi olma, yani ticaret yaparak, ürün satarak mülk ve zenginlik sahibi olma boyutu ilk 
çağlardan beri bilinmektedir. Bir kişinin evini, ailesini geçindirmesi için rızık peşinde 
koşması, emek sarf etmesi her dönemde takdire şayan bulunmuştur. Avcılık yaparak 
ya da yenilebilir gıdalar toplayarak geçimini sağlamak ilk çağlardan beri bilinmektedir. 
Ancak ticaret yaparak mal, mülk sahibi olmaya dair ekonomik faaliyet öteden beri 
tedirgin edici bulunmuştur. Yunanca kökenli ekonomi kavramı ev idaresi anlamına 
gelmektedir. Evin, yani bir ailenin yaşadığı mekandaki insanların geçimlerinin 
sağlanması, evin ihtiyaçlarının karşılanması, kısacası ev içinde gerçekleştirilen 
tüketim ile üretimin yönetilmesi, çekip çevrilmesi işlemine Greklerden beri ekonomi 
denilmektedir. Ancak ekonomi, sadece ev veya yakın çevredeki üretim ve tüketimi 
anlatmaktan ibaret değildir. Ürünlerin ticaretini, yani piyasalardaki alım satımları da 
kapsamaktadır. Bugün, sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçları karşılama tekniği olarak 
tanımlanan ekonomi; imalat ve ticareti, daha teknik bir ifade ile üretim, değişim ve 
tüketimi açıklamak için kullanılmaktadır. 

Aslında çok basit; Hepimizin evde gerçekleştirdiği bir üretim vardır ve buradaki 
ürettiklerimizin bir değeri vardır. Salça, turşu yaparız mesela. Bir de bu tür imal 
edilen ürünlerin satıldığı bir pazar, daha doğrusu piyasa vardır. Salçayı, turşuyu kışın 
kullanmak için evde sakladığımız gibi bunları pazarda da satabiliriz. 

İşte bu nokta önemli çünkü evde üretilen veya fabrikada imal edilen ürün, insan 
emeği sayesinde belirli bir kullanım değeri kazanmaktadır. Domatesi tarladan 
toplayıp yiyebilirsiniz. Ama onu işlemden geçirip senenin 12 ayı tüketmek isterseniz, 
ona nadide bir emek ilave ederek, domatese ciddi bir kullanım değeri kazandırırsınız. 
Salça pazara çıktığında kullanım değerinin yanı sıra ayrıca değişim değeri dediğimiz 
ekonomik bir başka değer daha kazanır. Buna da cari fiyat diyelim. Buradaki en 
önemli nokta, bir ürünün değişim değerinin, yani fiyatının, üretim esnasında insan 
emeği sayesinde belirleniyor olmasıdır. Dolayısıyla belirli bir hammadde, insan 
emeği sayesinde değerli hale gelmekte ve ciddi bir kullanım ve değişim değeri 
kazanmaktadır. Kullandığımız her ürün insanın emeği sayesinde, belirli bir ekonomik 
değer ile donatılmaktadır. İmal edilirken ve pazarda satılır iken emek tarafından 
ürüne kazandırılan bu değer fiyat adı altında para haline gelmektedir. Emek sahibine 
dönmesi gereken bu para sermayedarlarla tüccarların özel mülküne dönüşmektedir. 
İmalat aşamasında bu değerin bir kısmı işçiye ücret olarak geri ödenmektedir ama 
emek sahibi ürünün değişim değerinden herhangi bir pay almamaktadır.  Ürünün, 
para olarak, değişim değerini ortaya çıkaran piyasadaki fiyatı ile elde edilen zenginlik 
tümüyle satıcı ile imalatçıya kalmaktadır. 



82

Emek ve İş Ahlâkı

Günümüzden, 300 yıl kadar önce müterakim emek (accumulated labour) kavramı 
ile bu sömürüye haklılık kazandırılmıştır. İnsanın insanı bu tarz sömürüsü rasyonel 
ve masum hale getirilmiştir. Çünkü sermaye, müterakim emek adı altında, normal bir 
işçinin emeğinden on kat, yüz kat daha kıymetli olduğuna dair ekonomik bir doktrin, 
ekonomi politik bir ilke vaaz edilmiş ve bu telkin, bugünkü küresel dünya düzeninin 
ana sütununu oluşturmuştur.  Kısacası, bir ürün tüketiciye ulaştığında, onu değerli 
hale getiren emek sahibine bir birim ekonomik fayda sağlıyorsa, onun üretilmesine ve 
piyasada işlem görmesine vesile olan sermayedarlara 10, hatta 100 birimlik ekonomik 
fayda sağlamaktadır. Bu tarz emek istismarı, insanlık tarihinde ilk defa, sanayi 
devrimiyle birlikte başlamış, belirli evreler halinde günümüze kadar FİNANSAL 
SERMAYE sahipleri sayesinde pekiştirilmiş, içselleştirilmiş, meşrulaştırılmış ve 
masumlaştırılmıştır. 

Modern Ekonomi Ahlâkının Rasyonalitesi ve Mantığı

Esas itibariyle, ekonomiyi emek karakterize etmektedir. Hiçbir kaynak ya da 
hammadde doğal halleriyle değerli bir ürün olarak ekonomiye konu olmaz. Ekonomik 
kaynaklar, belirli bir insan emeğinin katkısı, becerisi, marifeti sayesinde ihtiyaçları 
karşılayabilecek hale, yani mamul hale gelmektedir. Ekonomiye konu olmasının 
nedeni de zaten bu mamulattan kaynaklanmaktadır. Doğal halleriyle hiçbir işe 
yaramayan hammaddeler, insan emeği sayesinde mamul hale gelmekte ve belirli bir 
ekonomik değer kazanmaktadır. Daha da önemlisi, doğal halleriyle hiçbir değişim 
değeri kazanmayan, yani piyasası olmayan hammaddeler, mamul hale getirildikten 
sonra ciddi bir değişim değeri kazanmakta, pazarda oldukça yüksek düzeyde alınıp 
satılan ekonomik bir değer haline gelmektedir. 

Örnek çok basit: Doğada kendiliğinden yetişen buğday taneleri tohum işlevi görür 
ama aslında kuşa kurda yem olur. Buğday tanesinin evinizin mutfağında o haliyle 
hiçbir kullanım değeri yoktur. Pazarda para da etmez. Bu haliyle buğday tanesinin 
hammadde olarak değişim değeri yoktur. Çok nadide bir zekâ ve mümtaz bir emekle; 
buğday taneleri iki sert kayanın arasında ezilip un haline getirilirse, maharetli bir 
emek sahibi su ve diğer katkılarla bu unu karıştırıp hamur kararsa, fırında pişirir 
kabartırsa; hiçbir işe yaramaz gibi görünen buğday tanelerinden ekmek imal edilmiş 
olur. Ekmek, hem evin, ev ahalisinin bulunmaz bir ihtiyacını karşılar hem de bu 
bulunmaz ürün ve nimet pazarda, para ödeyerek satın alacak pek çok müşteri bulur. 
Artık bu üretim yeteneği; makarnadan pastaya, bisküviden krakere kadar sayısız 
değerli ürüne ve pahalı piyasalara kadar marifetlerini sergileyebilir. 

İnsan emeğinin doğayı, doğal hammaddeyi nadide ürünler ve nimetler haline 
getirdiğini ve buna oldukça ciddi pahalar biçilen ekonomik değer kazandırdığını 
somutlayan bu basit örneği biraz daha karmaşık alanlarda görmeye çalışalım: 
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Doğadaki her maddenin, her nesnenin fiziksel boyutları vardır. Gözle görülebilir, elle 
tutulabilir. Bunlar kolaylıkla fark edilebilir. Hemen her canlı, kendi besin kaynağını 
bu sayede bilir. Doğadaki her maddenin, her nesnenin çıplak gözle görülmeyen, 
kolay anlaşılmayan bir özü, cevheri vardır. Ontolojik alana ait canlı cansız bütün 
varlıklar, var edildikleri esnada yaratıcı tarafından bu ruh, onların içine yerleştirilir. 
Dolayısıyla canlı cansız her varlığın görünen bir yüzü bir de görünmeyen cevheri 
vardır. Varlıkların görünen yüzleri ortalıktadır. Ontolojik alana ait taş, toprak, su gibi 
doğal varlıklar, işe yarar halde değildir. Bütün varlıklara kıyasla, özel bir yaradılışa 
sahip olan insan varlığı, diğer varlıklarda var olan bu fıtri özü, cevheri gün yüzüne 
çıkartacak meziyete sahiptir. Bu meziyet akıl ve emektir. Su üzerinde yürünmez. Ama 
insan köprüyü akıl eder ve emeği ile inşa edip su engelini aşar. Kayık yapar ve su 
insana bu sayede, ayaklarından daha becerikli bir hareket kabiliyeti kazandırır. İşe 
yaramaz gibi görünen toprağın yaşam kaynağı besinlere yataklık ettiğini insan anlar 
ve emeği ile tarımsal üretim yaparak, toprağı doğal halinden çok daha verimli ve 
değerli hale getirir. Bu öyle bir meziyettir ki; cüruf hali ile son derece çirkin görünen 
demir madenini eşi benzeri görünmemiş teknolojik aletlere insan emeği dönüştürür. 
Canlı yaşamına imkân vermeyen kömür ve petrol hammaddesi olağanüstü bir enerji 
kaynağı haline gelip, insanlığın hizmetine emekle sunulur. Böylece, doğal haliyle 
hiçbir işe yaramayan pak çok varlık, insan emeği sayesinde paha biçilemez ürünler, 
nimetler haline gelir. 

Ne var ki, emeğin böylesine pahalı ürünler üretme becerisi, sadece insana özgü 
olarak bahşedilmiş bu yetenek, aynı zamanda, insanın zilletidir. Çünkü 500 yıllık 
insanlık tarihi boyunca, belirli evreler halinde emek, sahibinin tahakküm altına 
alınmasına neden olan amansız bir silah haline getirilmiştir. 

İnsanın prangası haline emeğin nasıl getirildiğini analiz edebileceğimiz, David 
Ricardo’nun (On The Principles of Political Economy and Taxation) ismi ile müsemma, 
biraz daha teknik muhtevalı bu dönüştürme şöyledir. 

Modern dönemlere kadar emek denildiğinde; insanın akıl ve kas gücü, yetenekleri, 
becerileri, zanaat ve sanatsal maharetleri soyut ve edebi yaratıcılığı anlaşılıyordu. 
Günümüzden 300 yıl kadar önce bu anlayış değişti. Bizzat insan aklı ve eli ile 
keşfedilen su buharı, 300 yıl kadar önce, nasıl ki insanlığın değişim rotasını gelişme 
ve ilerleme güzergahına yerleştirmişse; nasıl ki, doğal haliyle hiçbir işe yaramayan su; 
kaynatıldıktan sonra, kapalı bir mekanda biriktirilip sıkıştırıldığında çok büyük bir 
enerji kaynağına dönüşüyorsa ya da sözgelimi elektrik enerjisi akü, pil gibi bir cihazda 
depolanıp, mobil hale getirilebiliyorsa, insan emeği de doğal haliyle bırakılmamalı, 
insana has, ona özgü olmaktan kurtarılmalıdır. Doğal insan emeği de aynı işleme tabi 
tutulup yapay hale getirilmelidir. Doğal insan emeği, belirli bir havuzda buhar gibi 
biriktirilip, depolanıp, 10 – 20, hatta 100 katına kadar verimli hale getirilebilir. Bu 
yolla doğal insan emeğinden 100 kat daha değerli emek oluşturulması mümkündür.  
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Bu iddia, doktrine edilmiş ve insanlık tarihi boyunca bilinen ve kullanılan sermaye, 
250 yıl kadar önce, müterakim emek adı altında yepyeni bir icatmış gibi tedavüle 
sürülmüştür. Sermaye mademki, 100 işçinin emeğine denk bir değer barındırmaktadır, 
o halde 100 işçinin emek değeri ne kadarsa, sermaye denilen müterakim emeğe 
de o düzeyde değer biçilmelidir. Daha da önemlisi, üretim sürecinde girdi olarak 
değerlendirilen iş gücü, yani insan emeği bir birim değer taşıyorsa, üretim sürecinin 
daha önemli girdisi olan sermaye, insan emeğinden 10-20 kat, hatta 100 kat daha 
değerli kabul edilmeli ve üretim sonucunda elde edilen fazla değerden, insan emeğine 
düşen paydan yüz kat daha fazla pay sermayeye ayrılmalıdır.

Son derece rasyonel bu yaklaşım, şu örnekle somutlanmakta ve ziyadesiyle ikna 
edici hale getirilmektedir.

Diyelim ki bir kasabada, her ay 50 gömlek satılsın. Her gün her biri birer gömlek 
dikmek suretiyle 50 gömleği iki terzi üretsin. Her bir gömlek 10 birim değerinde 
bedelle satılsın ve her iki terzi de elde ettikleri gelirle geçimlerini rahatlıkla sağlıyor 
olsun. Buraya kadar (manifaktür denilen) geleneksel tarzda üretim yapılsın.

Varsayalım ki, geleneksel üretim tarzı gelişmeye, ilerlemeye yönelik şöyle bir 
değişim geçirsin: 

Terzilerden ilki geleneklere uygun tarzda üretim yapsın ve sahip olduğu refah 
düzeyinden vaz geçmesin. İkinci terzi, günlük gömlek satışından elde ettiği gelirin 
yarısı ile, güçlükle geçinme pahasına ihtiyaçlarını karşılasın ve geriye kalan yarısını 
da biriktirsin. Emeğini biriktiren ikinci terzi birkaç ayın sonunda, 150 ile 500 birim 
değerinde maddi değer, yani sermaye sahibi olacaktır. Bu sermaye ile dikiş makinesi 
alsın. Dikiş makinesine sahip olduğu günden itibaren günde üç gömlek üretmeye 
başlasın ve her bir gömleği 10 değil, 8 birim tutarında bir fiyatla satışa sunsun ve 10 
birim değil 24 birim ciro yapmaya başlasın. Müşteriler, makine ile dikildiği için daha 
kullanışlı, dayanıklı, kaliteli ve çok daha ucuz olan gömlekleri satın almak isteyecekler 
ve birinci değil, ikinci terzinin gömleklerini tercih etmeye başlayacaklardır. Gayri 
ihtiyari bir biçimde kasabanın gömlek piyasasını ikinci terzi ele geçirmiş olacak ve 
kasabalılar daha avantajlı ürün satın almayı çıkarlarına daha uygun bulacağından, 
birinci terzi çaresiz gömlek dikmekten vaz geçecektir. İkinci terzi birkaç aylığına 
da olsa, refah ve konforundan fedakârlık yapıp, emeğinin değerini biriktirdiği ve 
girişimde bulunacak sermayeye sahip olduğu için, hem kendisi daha fazla konfor ve 
refaha kavuşmuş hem de kasaba halkının daha nitelikli ve ucuz ürün temin etmesine 
vesile olmuştur. 

Bu üretim tekniğini ilerletip geliştirdikçe, dikiş makinelerini çoğaltıp insan emeğini 
makinelerle ikame ettikçe, girişimci terzi, başka kasabalardaki, şehirlerdeki tüketiciler 
için üretimde bulunacak, gömlek fiyatları sürekli ucuzlayacağı için, ülkenin gömlek 
piyasasına tek başına sahip olacak, mal standartlaşması ve uzmanlık sayesinde çok 
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daha ucuz, daha kaliteli gömlek üretmek mümkün hale gelecektir. Böylece, hemen her 
alanda bu tür üretim tekniği yaygınlaştıkça, mal standartlaşması ve uzmanlık arttıkça 
bütün tüketiciler en kaliteli, dayanıklı, kullanışlı ve en ucuz ürünü satın alma fırsatı 
bulacaktır. Sermaye birikimi temin eden üretici sayısı her sektörde artacak ve bu 
rekabet sayesinde, bütün ülke ile toplumun refah ile konforu ziyadesiyle yükselecektir. 

Demek ki gelişme, ilerleme, ekonomik refah, konfor bu üretim faktör ve teknikleri 
sayesinde temin edilmekte ve adına fazla değer (plus value) ya da günümüzdeki 
yaklaşık adıyla katma değer kavramı ile tabir edilen zenginliğe bu sayede kavuşmak 
mümkün olmaktadır. Üretim faktörleri ne denli düşük maliyetle elde edilebilirse, 
üretimin yönetimi ne denli etkin olursa, üretim girdileri ne denli verimli biçimde 
kullanılırsa ortaya konulacak ürün de o kadar ucuz olacaktır. Üretim birimleri; 
kaynakları en az maliyetle temin edip, en uygun biçimde değerlendirirse, daha ucuz, 
daha bol ve daha çeşitli ürün ortaya konulabilecektir ki bu da refah, bolluk demektir. 
İhtiyaçtan fazlası bu şekilde üretilmektedir. Bütün insanlık bu üretim tarzından, yani 
üretim fazlasından nemalanacak, fayda sağlayacaktır. O halde bütün üretim birimleri, 
israftan kaçınmalı, kaynakları en işe yarar biçimde kullanmalı, girdi maliyetlerini 
en düşük düzeyde tutmalı ve verimliliği sürekli arttırmalıdır. İşgücü en önemli girdi 
maliyetidir. Bu girdi maliyetini en aza indirmek, daha doğrusu insan emeğinden 
100 kat daha verimli makine, teknolojik alet kullanmak bütün insanlığın faydasına 
olacaktır. İşçi, işsiz kalsa bile, ihtiyaçlarını daha ucuz, daha bol karşılayacağı için, 
üretim fazlası sayesinde elde edilen refahtan, çalışmasa dahi payına düşeni alacaktır. 
Bundan dolayıdır ki, yani doğal haliyle işe yaramayan her türlü hammadde, nerede 
olursa olsun mamul hale getirilmelidir. Dünyanın herhangi bir köşesindeki işgücü, 
âtıl halde kalmamalı, düşük ücretle bile olsa istihdama dahil edilmelidir. Neticede, 
verimlilik sayesinde sürekli artacak olan katma değer ya da üretim fazlası, bütün 
dünyanın, insanlığın refahına, konforuna, mutluluğuna katkı sağlayacaktır. 

O halde üretim fazlası ya da katma değerin üretilmesine herhangi bir yerde, bir 
biçimde engel olunduğu takdirde, bunun insanlığa karşı işlenen suç sayılması gerekir 
ve gerektiğinde zorla da olsa buna fırsat verilmemelidir. Bütün tüketicilerin faydasına 
olan böyle bir üretim tarzı var iken, işçinin kas gücüne dayalı geleneksel üretim 
tekniklerinde ısrar etmek insanlığa ihanet sayılmalıdır. Çünkü hem bütün insanların 
konfor ve refahı engellenmektedir. Hem kıymetli hammadde kaynakları israf 
edilmektedir. Hem de irrasyonel bir fanatizmle insanlığın ilerlemesine, gelişmesine, 
çağdaşlaşmasına mâni olunmaktadır. Böyle bir ihanet gerektiğinde zor kullanarak, 
militarist yöntemlerle önlenmeli ve gelişmenin, ilerlemenin önü tıkanmamalıdır.

Küresel Koloniyalizmin Mantığı ve Rasyonalitesi

Gelişmemiş, az gelişmiş, gelişmekte olan gibi tabirlerle sonradan masumlaştırılsa 
bile 100 yılı aşkın bir süredir, gezegenimiz, modern imparatorlukların merkezleri olan 
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belirli metropoller tarafından hem militarist araç ve aygıtlarla işgal edilmekte hem 
de sermayeleriyle, mamulatlarıyla, ürünleriyle istila edilmektedir. Esasında istimlak, 
modern dünyanın icadıdır. Modern imparatorluklar, müstemleke denilen, işgal ve 
istila ettikleri topraklardaki yer üstü ve yeraltı zenginliklerini talan etme haklarının 
bulunduğuna inanmaktadır. Bu talanı bilimsel bir doktrinle ya da söylemle şöyle izah 
etmekte ve rasyonalize etmektedirler

Buna göre, gezegenin altındaki ve üstündeki bütün zenginlikler, bu gezegenin 
üzerinde yaşayan her bir kişinin ortak zenginliğidir. Bu iddia Commonwealth 
kavramı ile anlatılmaktadır. Commonwealth ortak zenginlik demektir. Hammadde 
halindeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını akıllı insanlar mamul hale getirebilir ve 
bu mamulatı bütün insanların emrine amade kılabilirler. Dolayısıyla gezegenin, yer 
kabuğunun altında veya üstündeki kıymetli madenler, petrol veya demir, kömür 
rezervleri, enerji kaynakları, akarsular, gıdalar veya besin kaynakları, eşya veya nesne 
yapımında kullanılabilecek doğal ürünler, bitki veya hayvanlar, bütün insanların 
ortak malı, ortak zenginliğidir. Bütün bu zengin hammadde kaynaklarını kimler 
mamul hale getirebiliyorsa, hangi insanlar hammaddenin içinde gizli halde bulunan 
hazineleri açığa çıkarmayı akıl edebiliyorsa, bu zenginlikler nerede insanların 
kullanabileceği, yararlanabileceği bir ürüne dönüştürülüyorsa, ortak zenginlik olan 
hammaddeler o kişiler tarafından işlenmeli ve o ülkede hammaddeler faydalı ürünlere 
dönüştürülmelidir. 

İnsanlık adına icra edilen bu hizmetlere hiçbir güç asla engel olmamalıdır. Engel 
olmaya çalışan yabani ya da barbar insanlar varsa, bu zenginlikleri hammadde 
olarak kendi tekellerinde tutmaya yelteniyorlarsa, barbar ve yabani direnişlerle, bu 
zenginliklerin insanlık emrine tahsis edilmesine engel olmaya kalkışıyorlarsa, bu 
barbar direnişler; askeri yöntemlerle, bombayla, kurşunla, topla, tüfekle bertaraf 
edilmelidir. Çünkü bu tür tavır, davranış ve direnişler, bütün dünya insanlığının 
refahına, rahatına, konforuna yönelik ihanet anlamına gelmektedir. Çok basit bir 
örnek verelim. Sözgelimi bir evin bahçesinde her yıl yüzlerce meyve veren bir ağaç 
bulunduğunu varsayalım. Evin sahibi, “bu ağaç benim, kimseye meyve vermem” 
derse, ağacın birkaç meyvesini kendisi yese bile, geriye kalan yüzlercesi çürüyüp 
yok olup gidecektir. Böyle bir israf veya ev sahibinin bu bencilliği, nasıl ki, ağacın 
meyvesinden yararlanma imkanına sahip mahalledeki diğer insanların haklarını 
gasp etmek anlamına geliyorsa; kendisinin, ülkesinin veya topraklarının özel mülkü 
olduğunu zanneden, yabani haldeki yerel halklar da bencil ev sahibi gibi gezegenin 
zenginliklerini gasp etmektedir. Böylesine yabani tavır ve davranışlara, direnişlere 
hoşgörü göstermek, sessiz kalmak da insanlık adına ihanet anlamına gelmektedir ve 
asla bu tür barbarlıklara izin verilmemelidir. 

Buraya kadar çok mantıklı bir açıklama sunulmuş oluyor. Ama aslında olup 
bitenler, yani emperyalizmin sonuçları, izah edildiği gibi makul, meşru ve asla 
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masum değildir. Bunu, asırlar boyu emperyal sömürüye maruz kalmış toplumlar, 
trajik deneyimleriyle bizzat yaşadılar. Bu mantık; hümanist bir kılıfla makul, meşru 
ve masum hale getirilen bu söylem; gerçekte, insanlık tarihinin en acıklı dramlarını 
tersyüz etmek için uydurulmuş tavzihattan ibarettir. 

Birinci Dünya Savaşının neden olduğu insanlık tarihinin en ağır vahşetinin izleri 
bugün bile silinmiş değildir. İkinci dünya savaşında yaşanan tahribatların canlı 
tanıkları vardır. Bütün bu vahşetin ve tahribatın teorik geri planında, arz edilen 
doktrin ya da söylemler bulunmaktadır. İnsanlık tarihinin en kara günlerini, aylarını, 
yıllarını sözü edilen doktrin veya söylemler haklılaştırmış, meşrulaştırmıştır. Modern 
üretim biçiminin, yenilenmesi mümkün olmayan kaynakların talan edilmesine ve 
ekolojik dejenerasyona neden olduğunu biliyoruz. Periferi ülkeleri de aynı yönelimi 
göstermesin diye metropoller, çevre örgütlerini fonlayarak, demokrasi ile insan 
haklarını onların aleyhinde kullanarak, kendileri için hak ve meşru saydıkları talan ve 
yağmaya başka ülkelerin yönelmesine engel olmaktadır. Periferi ülkelerinin geleneksel 
üretim teknik ve imkanlarını bile yok edip, buralardaki insanları, metropollerde 
üretilen ürünlerin tüketicisi olmaya icbar etmektedirler. Bugün, gelişmiş ve müreffeh 
zannedilen sözgelimi uzak doğu ülkeleri, sadece, Avrupa ve ABD merkezli ulus 
üstü finansal sermaye çevrelerinin tedarikçisi olmaktan ibaret haldedir. Tedarik 
zinciri kopartıldığında geleneksel üretim potansiyelleri bile yok edilmiş bir halde 
kalacaklardır. Görünürde öyle değilmiş zannedilse bile, esasında, tedarik zinciri 
yüzünden onların maruz kaldığı emperyalizm, emek sömürüsü ile insanlık istismarı, 
çok daha vahim boyutlardadır  

Bu konuda sayısız örnek üzerinde pek çok trajedi sıralanabilir. Ancak gelişmiş 
Avrupa ve ABD toplumları da dahil bütün insanlığın bugün maruz kaldığı felaketin adı 
gayri insanileşmedir (dehumanisation). Gasset tarafından vukufiyetle kullanılan bu 
kavram, bugün, bütün insanlığın, insan dışı bir yaratığa dönüştüğü hali anlatmaktadır. 
Bu hal, yani gayri insanileşme, anılan doktrin ve söylemlerle insan varlığının aygıt ve 
emtia ile ikame edilmesi sonucunda gerçekleşmiştir.   

Modern Çağın Tanrıları: Dijital Cyborglar

Yukarıdaki satırlarda analiz edildiği gibi, sanayi devrimiyle birlikte insan emeğinin 
makine ile ikame edilmesi, insani değerlerinden insanın arındırılması sonucunu 
doğurmuştur. Gayet tabiidir ki sadece insana özgü olan ahlâkî değerler de bu 
bağlamda format değiştirmiştir. Açıkçası süslü giysiler gibi insana giydirilen modern 
ahlâk, insanın insanlığının değil, insanlık dışı bir eşya oluşunun göstergelerinden 
ibarettir. Makinenin, emtianın, eşya ve bilhassa sermaye- para gibi menkul değerlerin 
insandan çok daha değerli hale getirilmesi, insanın insani değerleriyle değil, sahip 
olduğu maddi müktesabatı kadar insan sayılması sonucunu doğurmuştur. 
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Dijital teknoloji bu vahametin boyutlarını görülmez, anlaşılmaz, kavranmaz hale 
getirmiştir. Daha beteri de şudur: Dijital teknoloji ve bilhassa dijital medya öyle bir 
tebahhur etmiş hegemonik atmosfer yaratmıştır ki; artık, hiçbir insan varlığının bu 
atmosferin dışında nefes alıp verme imkânı kalmamıştır. İnsan varlığının, dijital 
medyanın tebahhur etmiş egemenlik alanı dışında kalma imkânı yoktur. Modern 
hegemonik atmosfer, insana; kendisini koruyabileceği, direnebileceği, sakınabileceği 
bir alan bırakmamıştır. Çünkü insan gözünün, kulağının, dilinin sınırlarını aşan 
geleneksel medya, insanın fiziksel varlığını nasıl ki ikame etmiş ise, dijital medya, 
insanın ruhunu ikame etmiş; insan aklının, bilincinin, zekasının ve mantığının yerine 
yerleşmiştir.

Bilindiği gibi teknolojinin insan bedeninin uzantısı olduğu iddia edilmiştir. 
Gerçekten de teknik ve lojik kavramlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş 
bir kavram olan teknoloji, insanın fiziksel varlığının yetersizliklerinin giderilmesi, 
sınırlarının aşılması, gücünün arttırılması amaçlarına yönelik olarak insani hünerlerin 
insan akıl ve mantığı ile yetkinleştirilmesini anlatmaktadır. Dijital teknoloji ise fiziksel 
bedenin değil, insan beyninin, daha doğrusu ruhunun uzantısı olarak tasarlanmıştır. 
Bundan dolayıdır ki; insan aklından ilhamla akıllı evlerden, arabalardan, eşyalardan 
söz edilmektedir. Yapay zekâ donanımlı cihazlar, insanın fıtri zekasına ihtiyacının 
kalmadığını ima etmektedir. Memory aygıtları insanın fıtri bilincinin yerine 
yerleştirilmek için tasarlanmaktadır. Siri gibi bazı uygulamalar, insanın mantığa 
ihtiyacının olmayacağı bir modülasyon olarak devreye sokulmaktadır. Dolayısıyla 
artık, insanın bedenini de ruhunu da ikame edebilecek makinelerden, cihazlardan 
söz edebiliriz. Bu yüzden de organik bir sistem olan insan varlığı ile mekanik bir 
sistem olan mekanizasyonun sonuçlarının son derece berrak bir biçimde açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir.     

Modern üretim biçimi açısından mekanizasyon, verimliliğin maksimize 
edilmesinin neredeyse yegâne yolu kabul edilmiştir. Makineler, işçi istihdamı ile 
sağlanan iş gücüne kıyasla, ekonomik bir girdi olarak pek çok avantaja sahiptir. İşçi 
istihdamı, yani emek yoğun üretimin maliyeti yüksektir. Rekabet şansını artırmak 
isteyen işletmeler işçi emeğini makine ile ikame etmeye mecbur kalmışlardır. Bu 
mecburiyeti şöyle özetlemek mümkündür:  

a) Her canlı varlık gibi işçi, enfekte olan ve enfeksiyonu yayıp, diğer isçileri de 
çalışamaz hale getiren üretim girdileridir. Hasta olduğunda, sakatlandığında 
veya geçici süre iş göremez hale geldiğinde işin yapılmaması veya aksamasından 
kaynaklanan maliyet önceden tahmin edilemediği ve denetim altına 
alınamadığı için, isçi, verimlilik açısından ciddi bir risk faktörüdür. Oysaki 
makineler hasta olmaz, yaralanmaz. Periyodik bakımları yapıldığı ve eskiyen 
parçaları yenilendiği sürece aksaklığa neden olmaz. 
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b) Makine, isçiden daha dayanıklı, daha uzun ömürlüdür. İşçinin birkaç saatte bir 
dinlenmesi, mola vermesi gerekir. Günlük 10-12 saatlik mesaiye dayanabilir. 
Buna mukabil makinenin dinlenmesi gerekmez ve 24 saat mesai yapabilir. İşçi 
20-25 yıllık çalışma ömrüne sahipken makinelerin amortismanı bunun birkaç 
katını bulabilir. 

c) Makine, insan bedeninin sınırlarını, onun hüner ve becerileriyle birlikte 
aşmaktadır ve makineler, işçiler gibi yaşlandıkça zayıflayıp yavaşlamaz. Sürekli 
yenilenebilir, geliştirilebilir, değişen her tür koşula uyumlu hale getirilebilir. 
Çok sayıda isçinin yerini alabildiği gibi, makineler, yeniliklere uyumlanabilir, 
hızlıca geliştirilebilir ve iş yerlerine büyük çaplı tasarruf imkanları sunar. 

d) Herhangi bir isçi gibi makinenin psikolojik ve sosyokültürel bağlılıkları, 
mensubiyetleri yoktur. Demoralize olmaz. Motivasyona ihtiyaç duymaz. İşi 
aksatmaz, yavaşlatmaz, iş arkadaşlarını olumsuz etkilemez. İkame değeri çok 
düşük bir işçi bile; itibar, iltifat, saygı, ilgi gibi beklentiler içinde iken, makinelerin 
böyle kaprisleri yoktur. Arızaya maruz kalmadığı sürece, kendisinden 
beklenen görevi ifa eder, keyfi ya da kişisel nedenlere dayalı işlevsizlik asla söz 
konusu olmaz. Oysa işçiler her vakit rıza göstermeyebilir, norm kadrolarının 
gereğini tam olarak yerine getirmeyebilir, işi kasten aksatabilir, yavaşlatabil- 
lir, iş arkadaşlarının verimliliğini engelleyebilir, emir ve talimatlara tam olarak 
uymayabilir, itiraz ve isyan edebilir. 

e) İşçi ile, makineler arasında, en yüksek düzeyde maliyet riski taşıyan fark şudur: 
İşçinin herhangi bir organı işlemez hale geldiğinde tüm bedeni çalışmaz. 
Parmağı kopan, kalbi kırılan, uykusuz kalan, ayağı taşa takılan, başına saksı 
düşen bir işçi tümüyle iş göremez hale gelir. Makine bu bağlamda büyük bir 
avantaj sunar: Makineyi oluşturan bir parça arıza yaptığında, değiştirilerek 
yerine yenisi takılır ve mekanizma sorunsuz çalışır. Dikiş makinesi çalışmıyorsa 
ya kayışı kopmuştur ya da iğnesi kırılmıştır. Yenisi yerine takılır takılmaz dikiş 
makinesi çalışmaya başlar.  Makinelerin işletmeye sunduğu bu nimet, çok ciddi 
bir verimlilik kaynağıdır. 

Sonuç olarak insanlık tarihinde ilk defa, günümüzden 300 yıl kadar önce insan 
varlığı, makinelerle ikame edilmeye başlamıştır. Beş madde halinde özetlenen 
gerekçeler nedeniyle makine, ya da teknolojik alet; bir insanın emek değerinin 100 
katına kadar daha pahalı emek ortaya koyduğu için, her bir insan varlığından çok daha 
değerli sayılmış, yüceltilmiş ve adeta tapınılacak, ibadet edilecek bir nesne, eşya haline 
getirilmiştir.  İnsan varlığı, insandan çok daha yetkin ve velut emek üreten makine ile 
yer değiştirmiştir. İnsanın yerinin makine ile doldurulması, makinenin insandan kat 
be kat üstün sayılması, dahası, insanın makinenin emrine amade kılınması, insanlık 
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tarihinde ilk defa, sahip olunan alete, cihaza, eşyaya, nesneye göre insanlara değer 
biçilmesine, statü tahsis edilmesine neden olmuştur.  

Bugün anladığımız kadarıyla, bütün insanlık, gelecek nesiller, makinenin, daha 
doğrusu teknolojinin kölesi haline gelecektir ve bugünden anlayabildiğimiz kadarıyla 
bu akıbetin sonuçları şunlardır: 

A. Makineyi var eden, teknolojik bilgiyi üreten insan emeğidir. İnsanın en yüce 
değeri olan bu yetenek, yaratıcılık, tasarım; insan emeğinin ürünü, malı, 
müktesabatı değilmiş gibi, ondan çekip çıkartılmakta, ona hasım bir güç gibi 
onun karşısına dikilmektedir. Bu demektir ki, insanın en müstesna meziyeti 
olan emek; teknolojik alet adı altında; yıkıcı, yok edici, kahredici bir güç olarak 
insanın karşısına dikilmekte ve onu tehdit etmektedir. 

B. Tüm insani değerler, duyarlılıklar, hissiyatlar, sanki çok büyük bir özür, 
kusurmuş gibi nitelenmekte ve tüm bu hususiyetlerden mahrum olan makine 
yüceltilmektedir. Bu kutsama insan ilişkilerine doğrudan yansımaktadır. Bu 
ölçütler, işyerinde ast- üst veya iş ilişkileriyle sınırlı değildir. Sokakta alıcı ile 
satıcı arasındaki ilişki, kimin kimi kandırdığı becerisine göre şekillenmektedir. 
Lokantada yemek yiyen müşteri, çöp kovasının işiyle garsonun işini birbirinden 
ayırt edecek temyiz melekesini kaybetmiştir. Karının koca- kocanın karısıyla, 
annenin oğlu- babanın komşusuyla, kızın kuzeni – teyze / hala/ amca/ dayının 
yeğeniyle, yeni yetmenin akranı- öğretmenin öğrenciyle ilişkileri duyarlılık, 
özveri, anlayış, hoşgörü menzilinden çıkmış; yarış, caydırma, yıldırma, saf 
dışı bırakma kulvarında sürdürülmektedir. Dolayısıyla makine ile insanların 
ilişkileri, makinelerin insanların yerini alması ve insanlardan daha değerli 
hale gelmesinden ibaret kalmamakta, insanların da birbirleriyle en özel ve en 
mahrem duygusal ilişkilerini mekanikleştirmektedir.  

C. İşyerlerinde çalışan emekçilerin zaaflarından arındırılmış olduğu için yüceltilen 
ve kutsanan mekanizmalar, takdir ve taltif görmek için insanların zaaflarından 
arınmaları gerektiğine dair numuneler olarak algılattırılmaktadır. Bir sinema 
ya da dizi filmin esas oğlanı veya esas kızına dikkatle bakın. Filimlerdeki bu 
karakterler, çevresindeki sıradan insanlar gibi acıkmaz, susamaz, gülmez, 
ağlamaz, üzülmez, sevinmez. Tuvalet ihtiyacı ise zinhar olmaz. İnsanüstü adeta 
tanrısal birer örnek kişiliklerdir. Hayranlık duyulması gereken kişilerin, tıpkı 
film kahramanları gibi; soğuk- hissiz bir görüntüye, maço- merhametsiz bir 
tavra, yorulmayan- tükenmeyen bir tempoya sahip olması umulmaktadır. 
Kısacası, modern üretim biçimlerinin yaşamımızın tüm alanlarını domine 
ettiğinden beri, makinelere hayranlık duymakla yetinmiyoruz. Mekanik 
ilişkileri birbirimize dayatıyoruz. Kendimizi makine gibi sergiliyor, bize makine 
gibi davranılmasını istiyor, başkalarına da makine gibi davranmayı yeğliyoruz. 
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D. Teknolojinin neden olduğu insani değerlerden arınmışlık; kuşkusuz ki gündelik 
hayatımızı şekillendirmekten ibaret değildir. Hayallerimizi de bu teknoloji 
harikaları süslemektedir. Sıradan insanın asla baş edemeyeceği belalardan 
bizi makineler kurtarmaktadır. En umutsuz anımızda insanlığı ve dünyamızı 
kurtaran kahramanlarımız insan suretindeki ‘cyborg’lardır. Tanrılarımızı 
bile makine suretinde hayal ediyor, makineye kulluk etmeye ruhen ve 
bedenen kendimizi hazırlıyoruz. Doğal olarak da tanrı olarak kurguladığımız 
makinelerin kölesi olmaya seve seve razı oluyoruz. 

Modern üretim biçiminin neden olduğu mekanik kutsama ve yüceltme; 
anlaşılabileceği gibi, sadece işçinin emeğinin makine ile ikame edilmesinden ibaret 
kalmamıştır. Günümüze kadar geçen üç asırlık süre içinde makineler, akıllı cihazlar, 
yapay zekalar modern çağın tanrıları olarak hayatımızın merkezine yerleştirilmiş 
durumdadır. 

Çalışmamızın birinci bölümünden çıkardığımız SONUÇ şu cümlelerle dile 
getirilebilir: 

Kavramlar, markalar, imgeler zihinleri öylesine feci bir biçimde kirletmektedir ki, 
ne olup bittiği fark edilemez halededir. Sermaye ya da para, daha doğrusu her türlü 
menkul değer, kâğıt parçasından, bankalardaki rakamlardan ibarettir. Sermaye ya da 
para, insan emeği gibi, insani nitelikler taşıyan bir değer değildir. Yani, apartmanlar 
dolusu para ya da tonlarca ağırlıktaki altın, bebeğinin yanağına annesinin dokunduğu 
gibi insana dokunamaz. Ancak günümüzde para, küresel bir tahakküm aracı haline 
dönüştürülmüştür. Finansal sermaye; ilki 19.yüzlın sonundaki Berlin Konferansı 
münasebetiyle gerçekleştirilmek suretiyle, dört evreden ibaret dönemlere göre 
değişime uğramış ve her seferinde yeniden doğmuştur. Kendini yeniden yarattığı 
her dönem sonundan itibaren, üretici sermaye ile insanlık yararına yapılan ticaretten 
farklı bir biçim kazanmış, insanın insanı köleleştirme uygulamalarına dönüşmüş, 
yaygın tabirle mutasyona uğramıştır. Yani, tıpkı korona virüsü gibi, her seferinde 
kendisini yeni bir varyant olarak üretmiştir. Her seferinde yeni bir varyant olarak 
kendisini üretmeyi başaran finansal sermaye insan emeğine musallat olmuştur. 
Finansal Sermaye emeğe musallat oldukça emeğin değeri düşmektedir. Emeğin değeri 
düştükçe insanın değeri düşmektedir. İnsan değersizleştikçe bu değersiz mahluka 
yönelik her tür çirkin muamele, ahlâksızlık, zulüm umursanmaz hale gelmektedir. 
Sonuçta da her tür ahlâksızlık ve adaletsizlik, insani değerlerinden arındırılmış 
düşkün insana reva görülür hale gelmiştir.  

MODERN AHLÂKIN KENDİ MANTIĞI İÇİNDE SORGULANMASI

Modern dünyanın ahlâk anlayışı, insanlık tarihinde ilk defa, ahlâk kavramının 
anlam alanını ters yüz etmiştir. Genele şamil kılınan ekonomik ahlâk; insanlık 
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tarihi boyunca bastırılan egoizm ve bilhassa narsisizmi, kutlu bir ahlâk kuralı olarak 
diriltmiştir. Kişisel çıkar ve başarı adı altında egoizm ile bilhassa narsisizm yüceltilmiş, 
toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeye eğilimli insan varlığı toplumsal bağ 
ve bağlantılarından kopartılarak, yoğun kalabalıklar içinde yapayalnız bırakılmıştır. 

İnsanların çoğunluğu, içgüdüsel ve duygusal davranışlar ortaya koymakta, 
heva ve heveslerini tatmin etme uğruna, maddi istek ve ihtiyaçlarının kölesi haline 
gelmektedir. Enformasyon sağanağı ile sanal istek ve ihtiyaçlar yaratılarak, içgüdü 
ve duygular yönlendirilmekte, yönetilmektedir. İnsanlık adeta, içgüdülerin ve 
duyguların tutsağı haline getirilmektedir. İnsanlar, “şu sana haz verir iyidir, şu 
acı verir kötüdür” telkinleriyle kandırılmakta ve manipüle edilmektedir. Modern 
birey, doğru ve yanlışın ne olduğunu belirleyemez hale gelmiş, doğru ile yanlışı 
ayırt edebilme şansın kaybetmiştir Aynı şekilde iyi ve kötüyü bilecek, iyiyi kötüden 
ayırt edebilecek ahlâklı insana yaşam hakkı tanınmamaktadır Hiyerarşinin en 
üstündeki Erdemlilik performansından ise modern birey büsbütün mahrum ve 
yoksun bırakılmıştır. Modern kişiler, hayır ile şerrin ne olduğunu bilip, hayrı şerden 
ayırt etmesini başaracak, lehinde olanlarla aleyhinde olanları gün yüzüne çıkartma 
becerisi sergileyecek zihinsel performans ortaya koyma imkanını tümüyle kaybetmiş 
durumdadır. Bu durumun nasıl hasıl olduğu sorusunu, modern mantığın bizatihi 
kendisini mercek altına alarak cevap bulmaya çalışalım. 

Modern Düşünme Tarzının Klasik Mantığı

Modern düşünme tarzının Descartes patentli klasik ilkeleri bilindiği gibi 500 
yıl kadar önce belirlenmişti. Ahlâk konusunu da ihtiva eden bu patent çok basittir. 
Düşünen bir özne (cogito) ve düşünülen bir nesne (extensa) vardır. Bu iki unsur bir 
araya geldiğinde muhakkak bir eylem ortaya çıkmaktadır. Örneğin; “Ali kapıyı kırdı”. 
Özne, nesne ve yüklem bir düşünce ifade etmektedir ama her ifade, düşünce değildir. 
Düşünceyi oluşturan bileşenler belirli bir ilkeye veya yönteme göre bir araya getirildiği 
takdirde düşünce var olmaktadır. Ali kapıyı kırdı gibi çok basit bir cümlenin bileşenleri 
özne, nesne yüklem; dilsel bir ifade olması hasebiyle, paradigmatik, pragmatik ve 
semantik ilkelere tabi olarak bir araya getirildiği için bir düşünce ihtiva etmektedir. 

Özne (cogito) ile nesne (extensa) arasındaki bağı, bağlamı, anlamı kuran 
düşünmenin mantığı (İbn Rüşd’den ilhamla) şudur: İnsan varlığı da dahil, organik 
her sistem doğar, büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. Her organik varlık; hastalanır, 
yıpranır, hırpalanır, yaralanır, zarar görür. Bununla birlikte her insan varlığında 
hastalanmayan, zarar görmeyen bir cevher (cogito) vardır. Organizmanın, tenin, 
bedenin(extensa) yaşlandığını, hastalandığını, zarar gördüğünü fark ettiği, anladığı, 
kavradığı için cevher (cogito), bedenin zamana, mekâna, ortama bağlı etkilerinden 
müstağnidir. O kadar ki, beden hasta olur, yaralanır, zarar görür ve cevher, kendi 
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bedeninin hastalandığını, yaralandığını, zarar gördüğünü bilir. Dolayısıyla düşünme 
ya da bilme eylemi, yani; tahayyül, tasavvur, algı, muhakeme, anlama, kavrama, 
sonuç üretme; zamanın, mekânın, ortamın etkilerine bağlı olmaksızın yürütülen bir 
işlemdir ve insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik nüfuzunun dışında gerçekleşen 
bir işlevdir. Bu işlevin geçerlilik ve güvenilirliğini tebarüz ettiren, düşünmeye dair 
ilkeler ve yöntemdir. Düşünme eylemi, ilke ve yöntemden ibaret bir mantığa tabi 
olduğu takdirde, dış dünyanın tüm gerçekliklerini açık seçik hale getirmeye, apaçık 
kılmaya muktedirdir. 

Bu büyüleyici mantıksal serimlemeye göre ilk olarak; tıpkı kendi bedenindeki 
nefsani yönelimlerini düzenlemesi denetlemesi gibi insanın sahip olduğu özü, 
cevheri (cogito); dış dünyadaki özne, nesne, simge ve kavramları belirli bir düzene 
sokmalıdır. Hiyerarşik olarak tertiplemeli; basitten karmaşığa, tikelden tümele, 
dardan genişe, küçükten büyüğe tüm dış dünya sistematize edilmeli ve disiplin 
altına alınmalıdır. İkinci olarak cogito, elde ettiği her hakikati ya da sonucu, başka 
hakikatlere veya sonuçlara vesile kılmalı ve amir faktöre ulaşıncaya kadar çalışmalarını 
sürdürmelidir. Yöntemin üçüncü ilkesi gereği, apaçık kanıtlar sunan matematik 
gibi aksiyomatik disiplinler aracılığı ile dış dünya rakamlaştırılmalı, kategorilere 
ayrılmalı, parçalara bölünmeli, bazı değişkenler dışta tutularak veya yok sayılarak 
ayrıntılar nicelleştirilmeli, niceliklerine uygun olarak dış dünya (extensa) gözetim ve 
denetim altına alınmalıdır. Son olarak da cogito; fizik bilgi ile metafizik bilgi ayrımını 
gerçekleştirmeli; spekülatif, ihtilaflı, kanıtlanamayan, gözlemlenemeyen, fehimlere, 
önyargılara dayalı, geleneksel irrasyonaliteye göre doğrulanabilen bilgilerle meşgul 
olmamalı ve dış dünyada belirli bir gerçekliğe tekabül eden hakikatlerle uğraşmalıdır.           

Modern Düşünme Tarzının Mütekamil Mantığı

Kant (1724-1804, Hegel (1770-1831) ve Husserl(1859-1938)  isimleriyle müsemma 
olmakla birlikte bu mantığın bugünkü mütekamil ve genele teşmil edilmiş halini 
anlamak gerekmektedir. 

Kant, insanın toplumsal ve tarihsel varlık olduğuna dikkatleri odaklayarak, 
Descartes’in cogito extensa ayrımıyla cogito’ya sağladığı ayrıcalığı tartışmaya 
açmaktadır. Cogito’nun konumu değişmemekle birlikte, sınırlarına vurgu yapılmakta 
ve bu sınırlara, numen ile fenomen ayrımı öngörülerek açıklık kazandırılmaktadır. 
Bu demektir ki, insanın düşünme eyleminin sınırları, aklın kurucu unsur olarak 
fütursuzca kullanılmasına cevaz vermez.

Metafizik konusunda Descartes’ı sadakatle takip eden Kant, kadir-i mutlak 
veya zorunlu varlık iddiasını kanıtlanabilir bulmamaktadır. Her şeyi tanrı yarattı, 
kâinata düzen verdi, bu dünyanın da öteki dünyanın da hâkimi, insanın inisiyatifi 
dışındaki tüm doğal intizam ile işleyişin belirleyicisi tanrıdır görüşü, Kant’a göre 
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aksiyomatiktir. Fenomenal olarak kanıtlanabilir olmadığından şaibelidir. Bu iddialar 
aynı zamanda da insanın irade hürriyetini ortaya koyması açısından sakıncalıdır. 
Kavramların kavramlarla açıklanmasıyla elde edilen bu sonuçların deneyimlenmesi 
ve belirli bir fenomen aracılığı ile test edilmesi mümkün olmadığından, insanın pratik 
hayatında belirli bir işe yaramadığı gibi, insanlar arasında belirli birtakım ihtilaflara 
neden olmaktadır. Tanrının veya öte dünyanın var olup olmamasını tartışmak hem 
faydasızdır hem de bu tür tartışmalar insanlığın iyiliğine değildir. İnsan düşünen 
bir varlıktır ve düşünme eylemi insanın irade hürriyetinin yegâne emaresidir. Bu 
emarenin, yani insanın düşünme eyleminin yetkinlikle anlaşılması insanın irade 
hürriyetinin güvence altına alınmasına vesile olması açısından önemlidir. 

Zaman ve mekânın etkilerine maruz kalan insan, algılama yoluyla bilgi edinmekte 
ve deneyim sahibi olmaktadır. Edindiği bilgileri, tarihsel birikimi ve sosyokültürel 
mensubiyetlerine göre şekillendirdiği kategoriler ile işlemektedir. Bilginin elde edilip, 
işlenmesi Numen adı verilen bir yetenek ile gerçekleştirilmektedir. Buradaki narin 
nokta, Numen’in bu işlemi; dış dünyadaki fenomenler dolayımıyla gerçekleştiriyor 
olmasıdır. Numen her bilgiyi fenomen ile test ve teyit edebilmeli ya da işlenen bilginin 
fenomenle ilişkisinin, ilintisinin Numen farkında olmalıdır. Aksi takdirde düşünme 
eylemi; ön yargılamaların, toplumsal şablonların, kişisel tutumların tutsağı olmaktan 
kendini kurtaramaz. Nitekim Descartesci düalizm düşünme eylemini bu tutsaklıktan 
kurtaramamıştır. 

Pek çok alanda kendini göstermekle birlikte, bu tutsaklık ve tutukluluğun en fazla 
tebarüz ettiği alan ahlâkî ilkeler ve hukuk normlarıyla ilgilidir. 

Kant, deneyim ve kavram ahengine odaklanmaktadır. Algı aracılığı ile edinilip, 
deneyimlenen ve kavramsal düzeneklerle işlenen bu işlem, Kant’a göre zihinsel bilgi 
işleme sürecidir. Algı aracılığı ile elde edilen deneyimler öznel ve kişiye özgüdür. 
Deneyimle elde edilen bilgileri işleyen kavramsal düzenekler ise geneldir ve herkesin 
paylaştığı anlam alanlarına sahiptir. Bu yüzden, öznel deneyimle nesnel kavramın 
örtüşmesi önemlidir. Bu örtüşme, kişilerin zan ve fehimlerini hakikat olarak başka 
insanlara telkin etmesini, benimsetmesini, dayatmasını engellemektedir. Ahlâkî 
ilkeler belirlenir iken, bu tarz düşünme eyleminin işletilip işletilmediğine bilhassa 
dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin bakkal, ekmeğini satarken, satıcıyı dikkate 
alarak çıkarını gözetebilir. Serbest ticarette yüksek kar elde etmek, satıcının mutluluk 
kaynağıdır. Ancak satıcı, ekmeğin fiyatını bilen alıcıya hangi fiyatla ekmek satıyorsa, 
ekmeğin fiyatını bilmeyen alıcıya da ekmeği aynı fiyatla satmak zorundadır. Ticaret 
özgürlüğü ekmek fiyatlarının alıcı taleplerine göre belirlenmesine cevaz veriyor 
diyerek, görev ve sorumluluklarını kötüye kullanamaz. Karaborsa, fahiş fiyat, hileli 
ölçü v.b. satışlar ya da ticari faaliyetler satıcının mutluluğuna katkı sağlasa, satıcının 
ürün arz etme özgürlüğüne dair olsa bile, bu tür davranışlar ahlâksızlıktır. Sözgelimi 
intihar, kişilerin şahsi özgürlüklerine emanet edilecek bir tercih değildir. Tüm bunlar, 
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yani insani görev, sorumluluk ve yükümlülüklerle ilgili davranışlar genele teşmil 
edilebilir evrensel ahlâkı ilkelere tabi kılınmalıdır. Kişisel algı ya da deneyimlere 
terk edilmemelidir. Mutluluk ya da haz gibi duyguların öznel olması; zamana, 
mekâna, ortama tabi olması; kişilerin fenomenal alana dair olan pratik hayatlarını 
duygu ve içgüdülerine göre tanzim etmeleri; özgürlük sayılmakla birlikte, bu tür 
davranışlar ahlâkî olmayabilir. Fenomenal alandaki davranışlarına kişiler, iyi ve doğru 
kavramlarının anlamlarına göre çeki düzen vermek zorundadır ve bu mecburiyet 
onların görev ve sorumluluğudur. Demek ki araçsal her davranış, heves, niyet ahlâkı 
değildir. İyi ve doğru ahlâkî ilkeler belirleme ayrıcalığına sahip, aksiyolojik yegâne 
varlık olan insanlar, araçsal heves ve niyetleri ile ilgili özgürlüklerini, iyi ve doğru 
tanımlamalarına göre tanzim etmelidir. Belirlenen kural ve ahlâkî ilkelere herkes 
riayet etmek zorundadır. 

Herkes açısından bağlayıcı olması, kural ve ilkelerin tüzel kişilikler marifetiyle 
işletilmesini gerektirmektedir. Kısacası fenomenal alana uyum sağlayabilmeleri 
için insanların özgür olmaları şart olmakla birlikte, kural ve ahlâkî ilkeler söz 
konusu olduğunda, insanların numenal alana tabi olması icap etmektedir. Numenal 
alandaki tüzel kişilikler marifetiyle hukuki kurallar ve ahlâkî ilkeler işletildiği ve 
kurumsallaştırıldığı takdirde, kişiler arasındaki olası ihtilaflar ve husumetler bertaraf 
edilecek, iyi ve doğru olana evrensellik ve ebediyet kazandırılacaktır. 

Hegel, aşağı yukarı Kant’la aynı fikirdedir. Bununla birlikte Hegel’in Geist’i, 
Kant’ın Numen’ine kıyasla, tümüyle diyalektik bir muhteva taşımaktadır. Hegel’e 
göre Cogito ya da Numen, kendi başına mükemmel değildir. Onu tekemmül ettiren 
karşıtların kaynaşması ya da muarızların, daha doğrusu antinomilerin birlikteliği 
ile var edilen bütünlüktür. Düşünme eyleminin kemali, bu totalite sayesinde tecelli 
etmektedir. Buna göre Descartes’in aksine Hegel, düşünen özne kadar düşünülen 
nesneye ilgileri toplamaktadır. Ona göre düşünen (bilen) özneyi var eden düşünülen 
(bilinen) nesnedir ve düşünen özne, dış dünya gerçekliğinden (extensa) edindiği 
ilhamla düşünme eyleminin rotasını belirlemektedir.

En tekmil biçimde “çiçek” metaforu anlatmaktadır; Hegel’in demokrasi, sivil 
toplum, ulus devlet gibi tasarımlarını dayandırdığı kavramlarının tümünün temelini 
oluşturan efendi köle diyalektiğini. Hegel’in efendi köle diyalektiği günümüzde 
bilindiği gibi siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve bilhassa 
ABD sosyolojisi gibi pek çok sosyal bilim disiplinlerinin epistemolojik zeminini 
oluşturmaktadır. Hegel felsefesine göre insanlar onu koklamak istedikleri için 
çiçekler koku salgılamaz. İnsanlar da dahil, kendilerinin koklanmasını istedikleri için 
çiçekler koku salgılar. Dolayısıyla Hegel’in tüm felsefesinin anahtar kavramı istektir 
(begierde=volonte veya wish anlamında). İstemek fiili tüm varlıklar için söz konusu 
olmakla birlikte; bilgi elde etme, bilgiyi işleme, işlenen bilgi ile sonuç üretme, ilkeler 
ortaya koyup ameller öngörme mahareti demek olan Geist işlemcisine sadece insan 
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varlığı sahiptir. Bu işlemciyi insan olumsuzlama (negativity) tekniği ile işletmektedir. 
Her varlık bilinmek ister, insan da bilmek. İnsan bir varlığı bildikten sonra ne o bilinen 
varlık (özne, nesne, eşya, kavram, simge, mekanizma vb.=ontolojik ve epistemolojik 
varlıklar) önceki varlıktır ne de bilen insan bilişten önceki insandır. Örneğin insan 
acıkır ve beslenir: Beslenme eyleminden sonra besin yok olur ve beslenen insan da 
yok olmuştur ve artık beslenmek isteyen varlık değildir. Diyalektik yok oluşun tam 
örneği şudur: Doğal haliyle çirkin ve işe yaramaz görünen kömür madenini insan 
bildiğinde ve onu enerjiye dönüştürdüğünde, ne bilen insan ne de bilinen kömür 
önceki varlıklardır. Batı düşüncesine yokluk fikrini ilk defa bu espri ile Hegel 
kazandırmış ve Nietzsche’ye hediye etmiştir. Bu diyalektik yok oluş; bilen varlığın 
kusursuz bir davetiye çıkarma performansı sayesinde gerçekleşmekte ve bu davetiyeye 
bilinen nesnenin şevkle icabet etmesiyle tekemmül etmektedir. Sadece insana özgü 
bir maharet olan diyalektik yok ediş, insana; hem hukuk normları üretme hem ahlâkî 
ilkeler öngörme ve hem de ideal davranış kalıpları önerme ayrıcalığı bahşetmektedir. 

Lakin, hiçbir arızaya maruz kalmaması, sürekli ve kusursuz işlemesi için bu 
mükemmel işlemin kurumsal mekanizmalara emanet edilmesi daha rasyonel ve 
doğrudur (correct anlamında). Aksi takdirde bazı insani zaaflar bu mükemmelliğe 
zarar verebilir. 

Netice itibariyle Descartes, Kant ve Hegel, tekemmül ettirmek suretiyle insana 
hamledilen tanrısal nitelikleri, derleyip toparlayıp kurumsal mekanizmalara 
emanet etmektedirler. Günümüzdeki, kurumlarla kişilerin önlenemez ve iflah 
olmaz çatışmaları kanaatimizce, onların hesap edemedikleri değil, tahmin etmek 
istemedikleri sonuçlar olsa gerek. Zira asırlar boyu tanrılarına isyan eden insanların, 
kurumların hegemonyalarına rıza göstereceklerine dair umutlar, sadece distopyalar 
için geçerli olmalı.            

Hegel’in Begierde kavramıyla yola çıkan Husserl, tüm bu mütekamil mantıksal 
açıklamalarla ortaya serilen bilen (=düşünen) özne ile bilinen (=düşünülen) nesne 
ögelerinin merkezine bilme işlemini (cogitatum) yerleştirerek, kusursuz görünen 
epistemik yapıyı adeta tuz ile buz etmektedir. The Crisis of European Sciences and 
Transcendantal Phemonology isimli eseriyle Husserl, Batılı filozofların yüzyıllar boyu 
tekemmül ettirdiği bu mantığı yerle bir ettiği içindir ki, modern dünyanın ürettiği 
hukuki normlar, ahlâkî ilkeler ve bilhassa idealize edilmiş davranış kalıpları, kodları 
günümüzde büsbütün şaibeli hale gelmiştir. Skolastiklerin “her insan varlığı tanrıya 
inanma fıtratı ile dünyaya gelir” iddiasını anlatmak için kullandıkları İntentionality 
(=mütemayil) kavramını Brentano’dan ödünç alan Husserl, İntentionality’i mantığının 
merkezine konumlandırarak; insanların doğuştan bazı temayüller ile dünyaya 
geldiğini, European’lı filozofların görmezden geldikleri veya anlamak istemedikleri 
için mantıklarının işe yaramadığını, “crisis”in müsebbibinin bu körlük veya körleşme 
olduğunu vurgulamaktadır. 
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Düşünme işlemine odaklanan Husserl, bu işlemin sadece tarihsellik ve toplumsallık 
kıskacında olmadığına, içgüdüsel ve duygusal zaaflar tarafından kıstırılmasının 
da kaçınılmaz olduğuna dikkatleri çekmektedir. Bu hipotezini, insanların belirli 
varlıklara yönelme eğilimi ile dünyaya geldiği iddiasına dayandırmaktadır ki; Husserl 
genlerin, daha doğrusu kuşaklar boyu tevarüs eden gen zincirinin, bireylerin dünyevi 
yaşamlarında çok etkili roller ifa ettiği gerçeği ile bilim camiasını felsefi düzlemde 
yüzleştirmektedir. 

Modern düşün ve bilim insanları Husserl’e kadar; düşünen öznenin- egonun, 
insanlığı ve tüm kâinatı aydınlık bir geleceğe taşımakla yükümlü olduğu inancına 
tartışmasız iman etmişlerdir. Ulu karakterli kişi (persona) ya da pür ruhtan ibaret 
gönüllü (voluntaristic) kişiliklerin, daha doğrusu tüzel kişilik adıyla maruf kurumların, 
böyle bir misyonu üstlendiği kabul edilmiştir. Husserl’in delik deşik ettiği ve amansızca 
sorguladığı da tam olarak bu voluntarizmdir. Zira, modern düşünen kişilere veya tüzel 
kişiliklere atfedilen voluntarizm, onlara yönelik itirazları, itaatsizlikleri, sorgulamaları 
ve başkaldırıları peşinen bertaraf etmeye yönelik bir önlemden ibarettir. 

Husserl’a göre Descartes tasarımındaki kriz; düşünme etkinliğinin iki unsura 
indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. Descartes düşünme etkinliğini; düşünen özne 
ile düşünülen nesneye indirgeyerek, bu iki işlemle ilgili özneyi (ego), yapılan işlemden 
(cogito) söküp almakta ve onu ulu bir makama oturtup kutsamaktadır. Oysaki özne; 
biyolojik, pisikolojik ve sosyolojik bütünlüğü olan ve bu bütünlüğü ile tamlık arz 
eden bir kişiliktir (character). Bedeninden ayrıştırılmış bir ruh, ruhtan ayrıştırılmış 
bir beden tasarlamak, dış dünyada var olan gerçek bireye dair bir tahayyüldür. Bu 
tahayyüle istinaden epistemik bir yapı inşa edilmektedir. 

Tahayyülün var ettiği bu hevesten vaz geçildiğinde, düşünme etkinliğinin şu üç 
parçanın bileşenleri olduğu apaçık görülecektir. Düşünme etkinliği; (1)düşünen 
özne-ben (ego), öznenin düşünme (2)işlemi (cogitationes) ve düşünülen nesnenin 
düşünen özne zihninde teşekkül eden (3)yansıması (cogitatum) unsurlarının bir 
araya getirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu bütünlüğün oluşması sonucunda, 
düşünme denilen insani etkinlik (action) ortaya çıkmaktadır. Krizin kaynağı; düşünen 
öznenin düşündüğü nesneye ilişkin (i)imgesi ile bu imgenin dış dünyadaki karşılığı 
olan (ii)gerçeğinin tümüyle birbiriyle örtüştüğüne dair düalist inançtır. Düalist inanç 
ayrıca, özneyi (ego), bizatihi kendi gerçekliğinden kopartarak, düşünen özne(ego) 
ile düşünme eylemini (cogito) kaynaştırdığından dolayı, ikisi arasındaki can alıcı 
farklılığı kavrayamadığı için kriz bataklığına saplanmaktan kendisini kurtaramamıştır. 
Bu yüzdendir ki dış dünyadaki gerçekliğin, düşünen özne tarafından tıpkısının, 
tasarlanabileceğine dair düalist inanç, Avrupa bilimini onarılamaz bir bunalıma 
sürüklemiştir. 
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İlk olarak düşünen özne (ego), her ortalama birey gibi; (1)içgüdüleri, (2)duyguları, 
(3)geçmişine ilişkin zihinsel arşivi, (4)yargılamaları ve önyargıları, (5)şablonları, (6)
ileriye yönelik amaç, hedef ve hevesleri, (7)ideolojisi ve idealleri, (8)zaman ve mekana 
bağlı ihtiyaçları, istekleri, beklentileri, (9)tavır ve tutumları,  (10)kanaatleri, (11)
değer yüklemeleri olan; (12)statü endişesine sahip, (13)saygınlık ve prestij arayan, 
(14)takdir, iltifat ve sevgi görmek isteyen, (15)sahiplenilmeyi, himaye edilmeyi, 
paylaşmayı bekleyen ve buna benzer pek çok sosyolojik, psikolojik ve biyolojik 
nitelikleri olan bir varlıktır(entity). Dolayısıyla bireysel (individual) birer entity olan 
varlıkları, yaşadıkları gerçek yaşam alanlarından söküp almak, bir başka boyuta 
taşımak ve o boyuttan yeryüzüne bakmalarını umut etmek, hayal edilebilir belki ama 
asla gerçekleştirilebilir değildir. Gönüllülük zeminine konuşlandırarak düşün ve bilim 
insanlarıyla, bilhassa siyasetçilere (A) misyon yüklenmesi, enttiyden ibaret öznenin 
gerçek yaşamından kopartılması ve onun farklı bir boyutta gösterilmeye çalışılması, 
modern dünyanın bugün aşmakta en fazla zorlandığı krizlerden birincisidir. 

İkinci olarak birey aynı zamanda karşılaştıran, neyin neye denk geldiğini, hangi 
değişkenin/ilişkinin hangi değişkenle/ilişkiyle ilgili olduğunu sorgulayan kişidir. 
Dış dünyadaki her bir gerçek cismin/nesnenin, hafızasındaki kayıtla, hangi cisme/
nesneye benzediğini ölçüp tartan (rational) bir varlıktır. Bu muhakeme, muhasebe ve 
kıyaslamalarına kavramlar yakıştıran (logical) yeryüzündeki yegâne kişiliktir. Ne olup 
bittiğini anlamaya, kavramaya, fark etmeye (intelligence) çalışan ve nihayet, geçmiş 
ve geleceği ile ilgili kayıtlarını (memory), her bir zaman ve zemine göre farklılıklar 
arz eden zihinsel işlemleriyle uyumlulaştırmaya, haklılaştırmaya, gerekçelendirmeye 
(conscientious) çalışan bir öznedir. Düşünme (cogitationes), tüm bu işlemlerin 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Düşünme işlemi (cogitationes) her bireyin potansiyeli, 
kapasitesi ve performansına göre değişiklikler arz ettiği için, her insanın düşünme 
işlemi birbirinden muhakkak farklıdır. Dolayısıyla düşünme işlemini kalıplara 
mahkûm etmek, standartlara tabi kılmak, ilkelere/kurallara bağlamak, tabi kılmak 
mümkün değildir. Düşünme işlemini; herhangi bir mekanik sistem zannederek, (B) 
yöntem adı altındaki bir mekanizma gibi tasarlamak, onu, değişmez-katı metodolojik 
ilkelerin tahakkümüne terk etmek, yaratıcı insani etkinliklerin önüne aşılmaz engeller 
koymak demektir. 

Descartes tasarımından tevarüs eden modern bilimin vahim krizlerinden bir 
diğeri, düşünme işleminin mekanize edilmesidir ki, bu (C) mekanizasyon sonucunda 
“anlayıcı dehalık” gibi, insani yaratıcılıklar büyük ölçüde itlaf edilmiştir.  

Descartes tasarımından modern bilime tevarüs eden diğer bir kriz, düşünen 
öznenin zihninde teşekkül eden düşünülen nesnenin yansıması (cogitatum) ile ilgilidir. 
Cogitatum, Descartes’in zannettiği gibi, dış dünya varlıklarına ilişkin gözlemcinin 
zihninde teşekkül eden bir kopya değildir. Cogitatum, dış dünya gerçekliğine ilişkin 
gözlemcinin görmek istediğini zihninde yansıttığı bir (D) izlenimdir ve cogitatum, 
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gözlemlenmek istenen olay veya olgunun gözlemcinin gözüne görünen, “görünüş”ten 
ibarettir. Gözlemlenmek istenen fenomen ya da fact veya case ya da parametre, 
görülmesi gereken nitelikleriyle, gözlemcinin zihninde kendini göstermez. Cogitatum, 
gözlemcinin zihnindeki plan gibi, idea gibi, design gibi bir taslaktır. Yani bu taslak; 
gözlemcinin değer yüklemelerini, bakış açısını, tercihini, beğenisini, seçimini 
gösteren bir temayüldür (intention). Dolayısıyla gözlemcinin gözlemi, mütemayil oluş 
(intentionality) işleminden ibaret bir etkinliktir. Düşünen öznenin tarafgirliğine delil 
teşkil etmekle birlikte, mütemayil oluş (intentionality), aynı zamanda, sahici bilimsel 
eserler ortaya konulmasının zorunlu ön koşuludur. İntentionality kavramı; hem 
özne ben’in anlaşılması, hem bilimsel apaçıklık ilkesinin doğru dürüst kavranması 
ve mantığın yerli yerince kullanılması hem de fenomenolojinin bilimsel alanları 
derleyip toparlayan bütüncül bir felsefe olarak işlemselleştirilebilmesi için anantar bir 
kavram olarak kullanılabilir. İntentionality’nin ayrıca, modern bilimin epistemolojik 
ve metodolojik krizlerinin aşılması için yol gösterici işlev üstlenebilecek bir potansiyel 
taşımakta olduğunun bilinmesi de gerekmektedir.

Sonuç olarak; “data sayıcılık” ve “ukalalık” kavramlarıyla tanımlanabilecek, 
modernitenin temellerinde bulunan bu iki arıza asırlar boyunca korunmuştur. Olası 
sorgulamalar, bilime ve insanlığa, gelişme ve ilerlemeye ihanet etiketiyle peşinen 
bertaraf edilmiştir. Kant gibi bazı kâmil filozofların bu iki arızayı sorgulaması umut 
edilirken ve ondan alternatif bir bilim felsefesi sunması beklenirken, o da bu bilimsel 
anlayışı arızalarıyla birlikte tahkim etmeyi yeğlemiştir. Hatta onu daha işlemsel hale 
getirmiştir. Nihayetinde de modernite, çöküşün eşiğine gelmiştir: 

Modern Ahlâkın Mantığındaki Kilit

Rasyonalitenin tarihsel ve toplumsal mirastan müstağni olamayacağına delil teşkil 
eden yaklaşımlardan en meşhur olanı bilindiği gibi, Protestan ahlâkının kapitazmin 
ruhu olduğuna dair iddiadır. Bu büyülü iddianın iş ve çalışma ahlâkına hâkim 
olduğuna dair inanç, öncelikle, fizyokratlarla klasik iktisatçıların yaklaşımlarını 
domine etmiştir. “İnsanlar çalışma donanımı ile dünyaya gelir, çıkarını korumak 
her insanın doğal eğilimidir, ömürleri boyunca bireyler rasyonalitelerini kar – zarar 
hesapları üzerinden işletir” iddialarını öne süren Fizyokratlar, kapitalizmin ruhuna 
ayna tutmaya çalışan Weber’in güzergahını projekte etmiştir. Esasında, insanın doğal 
duygularının ve bu duygulara bağlı ilişkilerin ahlâka kaynaklık etmesi gerektiğine 
dair İskoç aydınlanmasını formüle eden düşünürlerin genel anlayışının Weber kadar, 
günümüz pragmatik iş ve çalışma ahlâkının da yol işaretleri olduğu unutulmamalıdır. 

Weber’e göre, pratik hayatlarında Protestan ahlâkını reformist insanlar bizzat 
yaşadıkları için kapitalizm, başka bir coğrafyada değil, Avrupa’da ortaya çıkmıştır. 
Protestan ahlâk, çok çalışmayı ibadet olarak telkin etmiş, israfı yasaklamış, çalışkan 
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ve üretken dindar insanların ram oldukları asketik ahlâk, sermaye birikimini temin 
etmiştir. Öte yandan, İncil’deki “ona yeter” telkini, ölmeyecek kadar sefalet ücretinin 
çalışanlara ödenmesini rasyonalize etmiş, endüstriyel ilişkilerin sürdürüldüğü 
gündelik hayat pratiklerindeki ahlâkî ilkeleri Protestanlık tayin, takdir ve takdis 
etmiştir. Bu dini telkinler sayesinde ticari kapitalizm Kara Avrupa’sında doğup 
gelişmiştir. Dini inancın doğal mecrasında ekonomik faaliyetlerini yürüten burjuva, 
bugünkü modern medeniyeti inşa etmiştir. Dolayısıyla telkin edilen değil, yaşanmakta 
olan hayat pratiklerine göre reforme edilen ahlâkı ilkeler sayesinde kapitalizm var 
olmuştur.

Sombart, tasarruf değil lüks tüketimin kapitalizmi var ettiğini belirtmekle, 
Annalas Okulu ve bilhassa Braudel ekonomik faaliyetlerin Katolikler arasında daha 
yaygın olduğuna dair kanıtlar sunmakla birlikte, Weber’in yaklaşımı daha fazla 
kabul görmüştür. Weber analizleriyle; pragmatik ahlâk anlayışına mesnet teşkil edici 
veriler sunduğu için daha fazla önemsenmekte, insanların özgürlüklerini serbestçe 
deneyimlemesine delil teşkil etmesi bakımından da anlamlı bulunmaktadır. Buna 
göre ahlâkın kaynağı, belirli bir takım soyut telkinler olmamalı, yaşadığımız pratik 
hayatın icaplarına uygun ahlâkî ilkeler ve normlar öngörülmelidir. Aksi takdirde 
bireysel özgürlüklere keyfi sınırlamalar getirilmesinin önü açılmış olacak ve daha da 
önemlisi, bireysel çaba, çalışma ve yaratıcılıklara engel olunacaktır. Bireyler gündelik 
hayatın icaplarına uygun ahlâkî ilkelere ve normlara tabi olmadığı takdirde, iyiliğin 
ve faydanın üretilmesine imkân tanıyan koşullar ve ortam ortadan kalkacak, gelişme 
ve ilerlemenin önü tıkanacaktır. 

Pragmatizmin bugünkü modern ahlâk anlayışına zemin teşkil eden bu aksiyoma 
W. James, iki kavram ile zemin hazırlamıştır. Ona göre, bireylerin sahip olduğu 
müktesabat, “knowledge of ” ya da “knowledge about ‘tan ibarettir. Bu kavramların 
ilkine “deneyimlenmiş” ikincisine “telkin edilmiş bilgi” diyelim. Bu ayrımın yapılmasını 
anlamak önemlidir. Zira, telkin edilmiş bilgi, tarihsel ve toplumsal bağnazlıkları, 
önyargıları, zanları, fehimleri vb. ihtiva ettiğinden, insan özgürlükleri açısından 
tehdit anlamına gelmektedir. Sözgelimi “kadınların bisiklete binmesi ayıptır” telkini, 
sadece, yeniliklere uyum sağlamaya mâni olan ya da cinsel ayrımcılık öngören bir 
ahlâkî ilkeden ibaret değildir. İnsanların özgürlüklerine müdahil olduğu gibi insani 
gelişme ve ilerlemenin de önündeki engeldir. Oysaki bisiklete binmeyi deneyimleyen 
kişiler, hem spor yapacak ve daha sağlıklı bir yaşam sürecek hem çevre kirletmeyen 
bir ulaşım aracı kullanacak hem de kişisel beceri sergilediği için özgüvenini takviye 
edecektir. Dolayısıyla insanların deneyim edinmelerine mâni olan telkinlere maruz 
kalmaları, birey olarak kendi donanımlarını tebarüz ettirme imkanından onların 
mahrum bırakılması demektir. Telkin edilen bilgilere mahkûm edilen bireyler, rüzgâra 
kapılan yapraklar gibi savrulacak, bireysel başarılardan yoksun kalacaklar ve rekabet 
güçlerini kaybedeceklerdir. Bundan dolayıdır ki özellikle endüstriyel ilişkiler söz 
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konusu olduğunda telkin edilen bilgilere göre kaide konulmamalı ve amel edilmemeli; 
işletmeler, işverenler ve özellikle çalışanlar kişisel deneyimler edinme fırsatından 
asla mahrum bırakılmamalıdır. Hakkını arama, alma ve koruma özgürlüklerinden 
mahrum bırakılmadığı takdirde, ister işveren, isterse iş gören olsun; layık olduğu 
hazzı tatma, hak ettiğine kavuşma ve kişisel performanslarını bizzat deneyimleme 
imkanına her vakit sahip olacaktır. 

Buraya kadar çatısı kurulan modern mantığı endüstriyel ilişkiler alanına 
indirgeyerek, iş ve çalışma ahlâkı bağlamında onun kilidinin nasıl açılabileceğini, tam 
da bu momentte tartışmaya açabiliriz:

Buraya kadar anlattıklarımızla ilgili elde ettiğimiz model çok basittir:

ÖZNE-EGO   ZİHİNSEL İŞLEM  SONUÇ 

İş verenler açısından bu model şu hale dönüşmektedir: 

İŞ-ÇALIŞMA-BAŞARI      KAZANÇ            KAR MAKSİMİZASYONU

İş görenler nezdinde geçerli olan bu modelin hali ise şu şekildedir:

İŞ-ÇALIŞMA-BAŞARI         ÜCRET – GELİR          GEÇİM– REFAH –KONFOR

Kilit bu. 

Modern ahlâk anlayışına göre, her biri birer ego ya da kendi çıkarını gözeten özne 
olan işverenlerin zihinsel işlemleri, kar ve kazançlarını maksimize etmekten başka 
bir hevese, hedefe amaca yönelik olmayacaktır. Bütün güçlerini; kişisel becerilerini, 
maharetlerini, rekabet performanslarını bu “sonuç”a yönelik olarak teksif edeceklerdir. 
Belirli bir işte çalışan ve işinde başarılı olmak isteyen iş görenin de emeli, niyeti; istek 
ve ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayacak gelir elde etmek; başarma motivasyonu 
ve rekabet gücüyle de amacı, hedefi, ideali rahat ve konforlu yaşam standartlarına 
kavuşmaktır. Neresinden bakarsanız bakın ve ne kadar tutarlı, ikna edici argümanlarla 
dile getirirseniz getirin, modern ahlâk anlayışının vaazlarına sadakat gösterirsek, 
işverenin elde etmek istediği sonuç ile iş görenin elde etmek istediği sonucu 
örtüştürmek bir yana buluşturmak, kavuşturmak, uzlaştırmak mümkün değildir.  

Bu kilidi açmak için kullanmaya mecbur olduğumuz anahtarı arıyoruz: 

•	 Kar-kazanç ile geçim-refah arasındaki dengeyi ve ahengi kurabilmek için, 

•	 İşverenlerin kazançları ile iş görenlerin ücret ve gelirlerini optimize edebilmek 
için, 

•	 İş barışını sağlayabilmek, çalışma uyumsuzluklarını giderebilmek ve hem iş 
görenin hem de işverenin kendisini başarılı bulmasını sağlayıp tatmin elde 
etmesini temin edebilmek için, 
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acaba yararlanmamız gereken bilgiler MALUMAT’lar mı olmalıdır? MARİFET’ler 
mi?

Bu sorunun bugünden yarına “hap” gibi bir cevabı elbette yok. Ama burada, 
dikkatlerin odaklanmasına vesile olacak bazı değerlendirmeler sunabiliriz. Bu 
değerlendirme ve yorumlamalar dört ana başlıktan oluşmaktadır.  

1. Yaşanılan Hayat

İnsanların deneme yanılma yoluyla en faydalıyı, en doğruyu, en iyiyi buldukları 
ve bunun fıtri bir hak olduğu, yaşamları boyunca bu haktan mahrum bırakılıp 
insanın özgürlüklerine müdahale edilmemesi gerektiği iddiasına istinaden, ahlâkî 
ilkeler üretmek ve hukuk normları öngörmek insan varlığının doğasına uygun 
değildir. İnsan varlığının fıtratına aykırıdır. İnsan varlığı teleolojik olduğu kadar 
aksiyolojik bir varlıktır. Kendisine amaçlar belirlediği ve amaçlarına ulaşmak için 
türlü enstrümanlar icat ettiği, bu icatların bireysel rasyonalite ve yaratıcılığa tekabül 
ettiği iddiası isabetli ve tutarlıdır. Ancak eksiktir. İnsan varlığı aynı zamanda var olan 
değerleri benimseyen, bizzat değer üreten, başkalarına değer dikte edip dayatan bir 
varlıktır. Değer benimseme, üretme, dayatma performansı zaman ve zemine göre 
değişmekte, yeniden işlenmekte ve sürekli olarak işlemsel kılınmaktadır. Dolayısıyla 
zaman ve zeminden müstağni, stabil ahlâkî ilkeler ve kalıcı hukuk normlarından söz 
etmek mümkün değildir. İnsanların aksiyolojik varlık olma nitelikleri aynı zamanda, 
amaçlarına ulaşma uğruna insanlara, canlılara, doğal ve sosyal çevreye faydalı 
olmayan ya da zararlı enstrümanlar kullanılmasına mâni olan fıtri bir donanımdır. 
Nitekim bütün tek ve çok tanrılı dinler, her türden pagan inanış, insanın aksiyolojik 
varlık olma niteliğine hitap eden telkinlerden ibarettir. Hepsi çalışmayı, üretmeyi, 
başka insanlara faydalı olmayı, sosyal ve doğal çevre için yararlı işler ifa etmeyi 
telkin etmekte ve kutsamaktadır. Tek ve çok tanrılı dinlerle vaaz edilen kaideler ve 
davranış kodları telkin eden kıssalar, bu ahlâkî anlayışı öykülemektedir. Mitolojik 
metinlerin, totem ve tabuların işlevleriyle, geleneksel toplumun ahlâk anlayışı bu 
bağlamda örtüşmektedir. Bütün mitolojik metinler klanı, kabilesi ya da topluluğu 
için bireyin gerektiğinde kendisini feda etmesini öngörmektedir. Topluluğu adına 
mücadele eden birey, kendisinin değil, mensubu olduğu topluluğun kahramanıdır. Bu 
öykülemeler ya da kıssalar, esasen, kabile üyelerine sunulan prototipler, daha doğrusu 
ideal kişiliklerdir ki; günü geldiğinden her birey, kıssalardan kendisine düşen hisseyi 
çıkartıp, kahraman olmaya azmetsin. Çok tanrılı veya tek tanrılı dinlerin vaaz ettiği 
ahlâk anlayışlarında da bireye sunulan ideal prototipler aynen böyledir 

Topluluk ve toplumsal yaşamı alturist telkinler var etmektedir. İnsanların 
birbirine tahammül etmesi, birlikte yaşamayı öğrenmesi, bunu yaşamsal pratik haline 
getirmesi, her bir bireyin başka bireyler, topluluk, toplum, doğa adına kendini faydalı 
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bir kişiye dönüştürmesi, alturist telkinlerle gerçekleştirilmektedir. Alturist telkinler; 
yaşadıkça öğrenilen, anlaşılan, alışılan ve bu alışkanlık sayesinde uymakta zorluk 
çekilmeyen kaide ve davranışlar öngörmektedir. Yani insan, bazı canlı varlıklar gibi 
içgüdülerinden dolayı değil, alturist telkinlerle toplumsal varlık haline gelmektedir. 

Modern ahlâk anlayışıyla insanlık tarihinde ilk defa, sanki alturizm telkin 
ediliyormuşçasına, egoizm ve narsisizm teşvik ve takdis edilmiştir. Bu teşvik ve takdis, 
rekabet ve başarı kavramlarına yüklenen anlamlar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 
Toplumsal mensubiyet adına değil, rekabetin kişisel çıkarlara yönelik olarak 
sürdürülmesi öngörülmüştür. Bu uğurda alınan mesafe, yani aynı topluluğa, topluma 
mensup diğer bireylerin geride bırakılmasına dair olan mesafe, her modern birey 
için başarı olarak vaaz edilmiştir. Rekabet adına sarf edilen çabalarla elde edilen 
başarının sonucunda hazzedilen tatmin, bireyi başarıya ulaştıran enstrümanların 
nelere mal olduğunu önemsizleştirmiştir. Daha doğrusu tatmin, araçların maliyetini 
haklılaştırmış, meşrulaştırmış ve hatta masumlaştırmıştır. Dahası, bu masumlaştırma 
ideolojik bir kutsama ile yüceltilmiştir. Sözgelimi doğu toplumlarının başarma 
duygusundan mahrum olduğu için geri kaldığı, gelişmediği ve yabaniliğini 
koruduğunu akademik bir dille iddia eden, Mc Clelland, ünlü Achievement Teorisini 
bu iddia ile gerekçelendirmektedir.

Rekabet ve rekabet ederek başarı kazanmanın, rakipleri saf dışı bırakarak yüksek 
kar ve kazançlar elde etmenin, insanı çalışmaya, üretmeye motive eden fıtri bir güç 
olmadığına ve bunun insan fıtratına aykırı olduğuna, 1930 Mali bunalımı esnasında 
tüm dünya tanıklık etti. Keynes, zımnen, fıtrata aykırılığı açık seçik itiraf etti. Bilindiği 
gibi, Keynes; özgürlüklere müdahale ederek, devletin girişimciyi rekabete zorlaması 
gerektiğini telkin etti. Kar ve kazanç elde etmeye yönelik olarak sermaye sahiplerinin 
kamu iradesi ile teşvik ve tahrik edilmesini ekonomik bir doktrin olarak ileri sürdü. 
Bu demek oluyordu ki, alturizme meyleden bireylerin, egoizmi ve bilhassa narsisizmi; 
devlet, daha doğrusu kamu iradesi eliyle bizzat teşvik ve tahrik edilmeli, kapitalizmin 
küllerinden yeniden doğması devlet müdahalesi ile gerçekleştirilmelidir. 

Modern yaşam biçiminin tüketim üzerine bina edildiği sır değildir. Bununla 
birlikte Keynes doktrini tüketimi öyle bir kutsadı ki, artık modern hayatta rekabet 
sadece bireyi başarıya tetikleyen bir güç kaynağı olmaktan ibaret değildi. Rekabet, 
tüketmek için sürdürülen çılgın yarışı kutsamak için devreye sokulmuştu. Egosunu 
tatmin etmek, narsisizmi kıyasıya deneyimlemek isteyen her birey açısından tüketim 
kutsal bir ibadet haline getirildi. Çok kısa bir süre sonra da bilindiği gibi medyatik 
üretimler ve bilhassa dijital medya, sanal bir alemde modern bireye sınırsız, sorumsuz 
ve risksiz hazlar sunarak, egoizmi ve narsisizmi tahminlerin ve hayallerin ötesine 
taşıdı. 
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İnsanın fıtratına uygun olarak hayatı nasıl yaşamaya eğilimli olduğu öncelikle 
anlaşılmaya çalışılmalıdır. Modern ahlâkın mantığındaki alturizme geçit vermeyen 
kilidi açmanın birinci evresinin insanın fıtratında mündemiç olduğunu söyleyebiliriz. 
Demek ki “kendi çıkarın doğrultusunda çalış ve çevrendeki herkesi muhakkak geride 
bırak, başarının biricik yolu, en yakınındaki rakiplere çelme takmaktır. Güçlü, etkili, 
saygın, itibarlı olmanın tek bir yolu vardır: Servet ve zenginlik” telkinleri, ahlâkî birer 
ilke olarak insan varlığına zorla BENİMSETİLMEDİĞİ takdirde, bireyler, kendi 
çıkarlarına olduğu kadar, yakınlarındaki insanların çıkarlarına yönelik olarak da 
çalışıp çabalamaya eğilimli dünyaya gelmektedir. 

Birinci evrede, modern ahlâk adı altında analiz ettiğimiz kilidin, maymuncuk işlevi 
görme maharetini haiz anahtar, tüketim ile ilgilidir. Şuurlar; iğdiş ve yalama edilinceye 
kadar tüketime yönlendirildiği takdirde, kişiler; akvaryuma kapatılmış balık gibi, ne 
kadar yem verilirse o kadar tüketmekte ve nihayetinde kendi sonlarını hazırladıklarını 
fark edememektedir. Bu yüzden tüketimi teşvik eden tüm enstrümanlardan insan 
varlığı acilen kurtarılmalıdır. Obur ve obez insanları düşünün: Çılgınca beslenmek 
için ayrı, spor için ayrı, diyet için ayrı, sağlıklarına kavuşmak için apayrı maliyetlere 
katlanmaya nasıl ki icbar ediliyorlarsa, tüketim mecburiyetinin prangalarından da 
insanlık ne pahasına olursa olsun acilen kurtarılmalıdır. Bu çalışma için öngörülen 
birinci derecede önemli anahtar budur. 

2. Özne

Belli ki, insan varlığının genetik mirası, onun dünyevi yaşamını pek çok bakımdan 
karakterize etmektedir. Bu bağlamda insan varlığının geleneksel psikoterapiden farklı 
olarak üç parçadan; yani, insan halet-i ruhiyesinin birbirinden ayrıştırılabilir üç 
kristalden müteşekkil olduğunu düşünebiliriz. 

Kristalin genetik mirası ihtiva eden birinci parçasına karakter diyelim. Karakter 
birinci yüzüyle; genetik kodları da dahil, her insan varlığının geçmişten tevarüs 
eden ve zaman içinde öğrenilen kayıtları, izlenimleridir. İkinci yüzüyle karakter; 
genetik kodların tesirinde şekillenen ileriye yönelik hedefleri, planları, hayallerinden 
oluşmaktadır. Karaktere dair bu potansiyeli, uygun koşullar yakalandığında kendini 
belli eden heyecanlar (emotion) ile ömür boyu kuluçkada kalan duygular (sense) 
oluşturmaktadır. Karakteri tanımlamak için literatürde; güdü, içgüdü, istenç, motiv, 
heves, arzu, istek, değer, beklenti, tasarı, amaç, ideal gibi, yazarına ve modeline göre, 
çok çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Üç parçalı kristal ile betimlediğimiz insan 
ruhunun ikinci parçasına self diyebiliriz. Her bir kişinin kendisine özgü karakter 
potansiyelinin kontrollü, makul, mantıklı ve zeki bir biçimde; beceriye, yeteneğe, 
maharete veya performansa göre gün yüzüne çıkan, açığa vurulan, gözler önüne 
serilen; değişken, şekilsiz bulutumsu ruh halini self kavramı ile tabir ediyoruz. 
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Literatürdeki ego tabiri büyük ölçüde self tanımının anlam alanı içinde yer almaktadır. 
Self ’e sınırlar tayin eden, self ’i içinde tutan, kimi durumlarda da self ’i zapt etmekte 
yetersiz kalan insan ruhunun en dış kabuğuna identity diyebiliriz. Identity, her bireyin 
teneffüs etmek zorunda olduğu atmosferdir. Cemaat ve cemiyet mensubiyetinden, 
kültürel kodlardan, doğal çevreden, zaman ile mekanlara bağlı koşullardan 
oluşmaktadır. Kabaca bakıldığında, insan varlığının halet-i ruhiyesi; yer kabuğunun 
içinde kaynayan magmayı andıran karakterden, magmanın türlü şekillerde katılaşmış 
yer kabuğunu andıran self ’ten, yer kabuğunu sarıp sarmalayan atmosferi andıran 
identity’den müteşekkildir. 

Bu betimleme tutarlı ve isabetliyse şayet, insan varlığı iç dünyasıyla kaynayan 
bir kazan gibi son derece istikrarsız ve düzensizdir. Bu kaynamanın belirli ahlâkî 
ilkelere, normlara, tertip ve düzene göre kendini göstermesi, her an ve her koşula 
göre değişiklik arz etmektedir. Identity dediğimiz atmosfer; bireysel sınırları ve 
kapsamları, aktivite alanlarını, aktivitelerin tahditlerini işaret eder; insan varlığının 
güvenlik alanıyla özgürlüklerini serbestçe deneyimleyebildiği mekanı tayin ve takdir 
eder. Identitiy aynı zamanda, her bir kişinin özel olarak tensip, teşvik, takdir, taltif 
edildiği, prestij ve statü bahşedildiği sosyal uzaydır. 

Demek ki, fıtratı böylesine dinamik bir görünüm arz eden insan varlığını, 
aynı kaotik dinamizme maruz kalan bir başka insan gözüyle; bilgi birikimi ya da 
inisiyatifiyle stabilize etmenin, denetim altında tutmanın, tertipleyip düzenlemenin, 
çekip çevirmenin herhangi bir mesnedi olmadığı gibi, bunun geçerliliği ve güvenilirliği 
de şaibelidir. İnsan varlığının tıpkı su, taş, toprak, yağmur, bulut, fırtına, ay, güneş gibi 
ontolojik bir varlık olması, onun gizeminin yaratıcısında saklı olduğu sonucuna gayri 
ihtiyari bizi ulaştırmaktadır. Ki; asırlar önce Farabi’nin dikkat çektiği ve günümüzde 
Foucault’un “insan ve ikizleri” tabiriyle anlatmaya çalıştığı insanın aynı anda hem 
özne hem nesne olma durumunun anlaşılması, bizim burada önerdiğimiz ikinci 
anahtardır. 

İnsan varlığının içindeki kaynayan kazanı, canı nasıl istiyorsa o haliyle ortalığa 
saçmasına narsizim diyelim. Bu durum, volkan patlaması gibidir ve son derece 
yıkıcıdır, yakıcıdır, etrafa zehirli gaz savrulması demektir. Kaynayan kazandaki 
potansiyelini kişilerin iyi ve doğru olana yönelik olarak sevk ve idare etmesine ego 
diyoruz. Ego aynı zamanda, başarılı olmak ve şahsi çıkarlar elde etmek, çıkarlarını 
korumak, güvence altında tutmak amacıyla, kişilerin sahip olduğu potansiyeline yön, 
hız, şiddet vermesini de tanımlamaktadır. Şahsi çıkarların yanı sıra ego; sosyal, doğal 
çevresine yarar sağlamaya yönelik olarak kişinin kendini yöneltmesini, yönetmesini 
de kapsamaktadır.  Narsisizm her vakit sadistik ve mazoşik duygular halinde kendini 
belli ederken, dikkat edilirse egoizm, kişisel çıkarların yanı sıra kurumsal, sosyal ve 
doğal çevrenin çıkarlarını gözetmeye yönelik olarak da kullanılmaktadır. 
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Modern ahlâk anlayışı egonun bu niteliğine sığınmakta, egonun bu niteliğine 
istinaden kendisini meşruiyet ve masumiyetle teçhiz etmektedir. Lakin egonun baskın 
özelliği, önce kendisine sonra kendisinin dışında olana yönelik olmasıdır.  Yani egonun 
her vakit veya her koşulda kendisinin dışındakilere yönelik olması mümkün değildir. 
Identity kavramı ile tabir ettiğimiz insanın halet-i ruhiyesine özgü nitelikler, büyük 
ölçüde sosyokültürel alanla belirlenmektedir. Demek ki identity sınırlarını; toplumsal 
ve insani değerlerle sosyal kontrol mekanizmaları tensip, takdir, tayin etmektedir. 
Ki, alturizm dediğimiz davranış kalıpları bireylere bu yolla benimsetilmekte, 
sindirilmekte, gayri ihtiyari içselleştirilmektedir. Bireyler bu ilke ve normlara tabi 
olmayı içselleştirmiş oldukları için bunları bir dayatma olarak algılamamakta, belirli 
davranışları zorla yerine getiriyorlarmış hissini çoğu zaman fark etmemektedirler.    

Özneye dair bu açıklama ve serimleme ışığında, her biri işveren ve iş gören olan 
endüstriyel ilişkiler alanındaki aktörleri masaya yatırabiliriz. Günümüzde olduğu 
gibi, işveren ile iş görenler topyekûn olarak modern ahlâkın telkinleri doğrultusunda 
egoist davranışlar kadar narsist davranışlar da sergilemektedir.  Bunun sonucunda 
da uyumlu ve ahenkli bir iş barışının kendiliğinden tecellisi mümkün olmamaktadır. 
Muhakkak, dıştan dayatılan yaptırımlara muhatap kılınmak zorundadırlar ki, bu 
da telkin edilen modern ahlâka mugayir bir biçimde endüstriyel ilişkiler alanına 
müdahaleyi zorunlu kılmaktadır. Nitekim günümüzde, endüstriyel ilişkiler alanına 
müdahale, sosyal devlet ilkesi gereği zorunlu görülmektedir. Bu alanın iş hukuku 
ile düzenlenmesi gereği hüküm altına alınmıştır. Yasal düzenlemelere rağmen, sıkça 
tanık olunduğu gibi, işveren ile iş görenlerin her ikisinin ya da taraflardan birisinin 
narsist davranışlar sergilemesi, uzlaşma zeminini büsbütün ortadan kaldırmaktadır. 
Hatta yasal yaptırımlar da bir noktadan sonra işlemez hale gelmektedir ve çoğu zaman, 
tarafların karşılıklı veya tek yönlü narsisizme kapılmaları, endüstriyel alanındaki 
çatışmaların müsebbibi olarak kendini göstermektedir.   

İş gören tarafındaki en önemli kurumsal aktörlerden birisi olan işçi kuruluşlarının, 
yani işçi sendikalarının da bu bağlamda mercek altına alınması gerekmektedir.  

Hiç kuşkusuz ki, alturizme mâni olan ve egoizm ile narsisizmi teşvik, takdir ve 
bilhassa takdis eden modern ahlâk anlayışından nasibini işçi sendikaları ziyadesiyle 
almaktadır. Keynesyan teori ya da refah devletinin işçi sendikalarını küresel kapitalist 
dünya sistemine büsbütün kenetlemesi ve işçi sendikalarını bu sistemin fedaisi haline 
getirmesi bu yazı bağlamında bizim dikkatleri çekeceğimiz bir ayrıntıdır ve bu konu 
ayrıca çok önemlidir ama bu konu, çalışmamızın muhtevasının bağlamı dışında 
yer almaktadır. Modern endüstriyel ilişkiler ahlâkının en çarpıcı örneğini ABD 
sendikacılığının oluşturması, bu çalışmamızın insicamı ve muhtevası açısından çok 
daha önemli ve anlamlıdır.
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19.yy’lın sonlarına doğru bilindiği gibi ABD, kapsamlı işçi eylemlerine sahne olur. 
1 Mayıs’ın işçi bayramı kabul edilmesinin hikayesi o yıllarda yazılır. Puro üreticisi 
Samuel Gompers isimli bir Yahudi’nin liderliğinde Amerikan İşçi Federasyonu (AFL) 
kurulur. Kapitalizme direnen, sömürüye başkaldıran işçilerin örgütlü gücü olduğu 
iddia edilen bu örgüt, “dostlarını ödüllendir-düşmanlarını cezalandır” sloganı ile 
doktrine edilir. Bu slogan, işçi sendikalarının demokratik sistemin denge ve denetim 
mekanizması işlevi ile yükümlü siyasal bir aktör olmadığını, görevinin endüstriyel 
alanla sınırlandırıldığını vaaz etmekte; alternatif bir dünya görüşüne sahip olmasının 
işçilerin mesleki çıkarlarına ters düştüğünü telkin etmektedir. Buna göre, kapitalist 
sistemde, istihdama ihtiyaç duyan işyerleri çoğaldıkça, işçi sayısı da artacak, sayısı 
artan ve örgütlü bir güç haline gelen işçiler, kapitalist sistem sayesinde çok daha 
etkili olma fırsatı elde edecektir. Bu slogan aynı zamanda; işçi sendikalarının günün 
koşullarına en uygun kılığa, kimliğe bürünmesini, belirli ya da stabil bir sendikal 
duruşun, iskeletin; işçinin çıkarlarına uygun olmadığını, hangi kap önüne konulursa 
işçi sendikalarının o kabın şeklini almasını, açıkçası kapitalizmin emrine amade bir 
sendikal anlayışın işçilerin zihinlerine hâkim olması gerektiğini formüle eden bir 
doktrini markalamaktadır. Bu sendikal anlayışa göre sözgelimi ABD ya da Avrupa 
emperyalizmi, emperyal ülkedeki işçilerin refah düzeyine katkı sağladığı sürece, 
emekçinin çıkarlarına uygundur. Başka ülkelerdeki emek sömürüsü veya metropol 
ülkelerin periferideki emek ile hammaddeyi yağmalaması da merkezdeki işçilerin 
çıkarlarına uygundur. Kişisel ve kurumsal çıkarlarla uyumlu olduğu sürece, başka işçi 
ya da işçilerin mağduriyetleri, maruz kaldıkları zulüm ve işkencelerle ilgilenmek boşa 
harcanan çabalardır. Buna göre, kişisel ve kurumsal çıkarlara uygun davrandığı, çıkar 
ortaklığına, iş birliğine, anlaşmaya razı olduğu sürece her ideoloji, inanç, siyasi duruş, 
siyasal kimlik dosttur. Çıkarlara ters düşen kim olursa olsun düşmandır. Çıkar odaklı 
oportünist sendikal doktrinin dünyaya bakışı bu kadar net ve basittir.     

Bu sloganın, modern pragmatizmin oportünist bir ideolojiye dönüştürülmesine 
ve sadece ABD’de değil, tüm dünyadaki işçi sendikalarının kapitalist dünya sistemine 
entegrasyonunun temin edilmesine yönelik bir proje olduğu bir süre sonra itiraf 
edilir. Avrupa’dan başlayarak özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işçi 
örgütlerine bu doktrinin benimsetilmesi amacıyla bir CIA ajanın görevlendirildiği 
ortaya çıkar. Aynı zamanda bu sendikal doktrin, özellikle az gelişmişlik kıskacında 
kıvranan ülkeler için kurtuluş reçetesidir. Zira işçilerin sayıca kalabalık bir örgütlenme 
gerçekleştirebilmeleri için önce sermaye birikiminin temin edilmesi ve emek yoğun 
işyerlerinde çok sayıda işçinin çalışıyor olması gerekir ki, bu sayede güçlü ve etkili 
işçi örgütleri var olabilsin. Yani bu demek oluyor ki; önce kapitalizm yerleşsin, kök 
atsın, sağlamlaşsın, sonra kapitalizmin arızalarını onaran, emek sömürüsüne mâni 
olan işçi sendikaları kurulsun ve bu tarz sendikaların işi sadece, endüstriyel alanla 
sınırlı kalsın; işçilerin fikirleri, değerleri, mensubiyetleri zinhar olmasın. 
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İngiltere’de, siyasi parti olarak da örgütlenen işçi sendikaları, güneş batmayan 
İngiltere İmparatorluğunun çıkarları doğrultusunda misyon üstlenmiş, çıkar odaklı 
oportünist doktrinin devrimci sendikacılık olarak bilinen işçi örgütlerine sirayet 
etmesine vesile olmuştur. Ütopik sosyalist olarak bilinen Robert Owen, çıkar odaklı 
sendikal anlayışın kolayca benimsenmesinin zeminini İngiltere ve Avrupa’da önceden 
oluşturmuştur. Sosyal reformlara, sosyal demokrasiye, sosyalizme dair fikirler ileri 
sürmekle yetinmeyen Owen; işçi kooperatifleri kurmuş, işçi örgütlerinin ticari birer 
işletme gibi faaliyet yürütmesini bizzat koordine etmiş, çıkarlara odaklı oportünist 
sendikal doktrinin “sol” patentli örneklerini, ABD’dekilerden daha önce Sanayi 
devriminin beşiği İngiltere’deki işçilere benimsetmiştir.

Her türden ideolojik kimlik ve siyasal duruştan özenle uzak tutulan işçiler; çıkar 
odaklı oportünist sendikal doktrin sayesinde; Gompers’in şahsında sağ ve muhafazakar, 
Owen’ın şahsında sol ve sosyalist bir muhteva ile işçi örgütlerinin ideolojik formu 
haline getirilmiştir. Ama en fazla da bu doktrin, “çıkar paralelliği” kavramının 
gölgesinde yeşermiş Hristiyan sendikacılık anlayışında kendini belli etmiştir. Dine 
ve dindarlara düşman fikirlerinden dolayı nefret edilmesine rağmen, Hristiyan 
sendikacılık adı altında Owen’ın fikirlerinin benimsenmesi, çıkar odaklı oportünist 
sendikal anlayışın ne denli büyülü bir ideolojik forma sahip olduğunu kavramak için 
yeterlidir. Hristiyan sendikacılık, azgelişmiş ülkelerde, emek istismarı ile ürün istilasını 
meşrulaştırmaya en uygun söylem olarak formüle edilmiştir. Örneğin, İncil’e atfedilen 
“bir yüzüne tokat gelirse ötekini göster” telkini, işçiler nezdinde kapitalist düzen lehine 
rıza yaratmak amacıyla kullanılmıştır. Bizim kültürümüzdeki “alın teri kurumadan 
hakkın teslim edilmesi” ilkesi ile isyan ahlâkı, Protestan ahlâkını karakterize eden “ona 
yeter” telkini ile ikame edilmeye çalışılmıştır. En başta kuzey Afrika ülkeleri olmak 
üzere birçok üçüncü dünya ülkesinde emperyalizmin emek istismarı ile hammadde 
yağmasına yol açması, bu ülkelerdeki bazı işçi örgütlerini anti emperyalist bir söylem 
dillendirmeye icbar etmiş ve bu mecburiyet, oportünist sendikal anlayışın az gelişmiş 
ülkelere şırınga edilmesini siyasal bir projeye dönüştürmüştür ki, pek çok işçi lideri 
bu tür proje prodüksiyonu olarak kamuoyu önüne çıkartılmıştır.

Kısacası özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin tarihsel 
birikimi ile sosyokültürel zemini tarafından şekillendirilen pratik yaşamın icaplarına 
uygun bir sendikal anlayışın geliştirilmesi elzem görünmektedir. Bu lüzum kuşkusuz 
ki küresel kapitalist sisteme alternatif teşkil edecek temaları da doğal olarak ihtiva 
edecektir. Demek oluyor ki, işçi sendikalarının alternatif bir sendikal anlayış 
geliştirmeye yönelik çabaları bu başlık kapsamında, vurguyla altı çizilecek ikinci 
anahtarın muhtevası içinde yer almaktadır.           
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3. Nesne

En başta para (tedavül eden, farazi olarak ya da rakamlarla değiş tokuş yapılabilen 
her türden menkul değer) ve sermaye olmak üzere ve kuşkusuz ki sermaye sayesinde 
sahip olunan; alet (tool), cihaz (apparatus) ile ürün (product), emtia (commodity), 
eşya ve tüm bunlara aracılık eden araçlarla (instrument) bu işlemi meşrulaştırma 
misyonu ile yükümlü aracılar (media), günümüzde, modern ahlâk anlayışı tarafından 
yüceltilmiş, kutsanmış, tüm bu nesneler insanlar nezdinde ibadete layık varlıklara 
dönüştürülmüştür. Yaratıcının sırrını içinde gizlediği ontolojik gerçekliklerin, 
insan eliyle epistemolojik gerçekliklere dönüştürüldüğü ve insanın tanrıdan daha 
mükemmel varlıklar imal, inşa ve icat etme becerisi sergilemeye muktedir olduğu 
iddiasına istinaden, insanlık tarihinde ilk defa, bireyler, modern dönemde nesne ile 
ikame edilmiştir. Bu ikamenin sonucunda insan varlığı, nesne emrine amade yığınlara 
dönüştürülmüştür. Bunun hikayesi çok mantıklı, son derece rasyonel ama bir o kadar 
da trajiktir. Bu çalışma boyunca anlattığımız kilidi açacak üçüncü anahtar, tam da 
başından sonuna kadar anlatacağımız hikâyenin, sonundan başına doğru yeniden 
yazılmasından ibarettir.

Alet ve cihazlarla, daha doğrusu verimlilik uğruna teknoloji ile insan emeğinin 
ikame edildiğini açıklamıştık. Alet ve cihazlar insan bedeninin uzantısı olarak 
tasarlanmıştı ve alet ile cihaz devreye sokuldukça insan bedeninin işlevlerine ihtiyaç 
ortadan kalkıyordu. İnsanın kas gücü, veya kaba kuvveti, daha doğrusu bedensel 
aktiviteleri ile ifa ettiği her şeyi makine üstlenebiliyor ve insandan on kat, yüz kat 
daha fazla işe yarıyordu. Dijital teknoloji bugünlerde insan aklını, mantığını, zekasını, 
bilincini ikame etti ve insan varlığı hem bedensel hem de ruhsal olarak artık yok 
hükmünde. Halife mertebesinin tahsis edilmiş olmasını bırakınız bir tarafa, pek 
çok filme konu olduğu gibi, gerçekten de artık insan şu anda, gezegendeki gereksiz; 
yokluğu kayıp sayılmayan, hatta varlığı zarar tek varlık. 

Bu hale nasıl geldik? Bu hale iki aşamalı süreçten ibaret bir işlem yüzünden geldik 
ama bu aşamaları anlayabilmek için, öncelikle, modern bilimin karakterini gün 
yüzüne çıkartmamız gerekiyor: 

13.ncü yüzyılda başlayıp 17.nci yüzyılda zirveye çıkan, 18.nci yüzyıldan itibaren 
kalıcı hale gelen dönemde, insanlık tarihinin en önemli bilimsel devrimleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu temellerin ana temalarından ilki, tanrısal tanzimata vaziyet 
almak, ikincisi tanrısal yaratıcılığa el koymaktır.      

 Modern bilimin temellerini atan bilim insanları, dünya merkezli ve müteselsil 
olarak ilk yaratıcıya intisap ettirilen bütüncül felsefenin metafizik bir tasavvur 
olduğunu iddia ettiler. Onlara göre insan, vaaz edildiği gibi muhtaç varlık değil, 
kişisel donanımları ile kâinatın sırlarına vakıf olmaya ve onun şifrelerini çözmeye 
muktedir bir varlıktır. Bilimin ve bilim insanlarının bu misyon ve donanımlarla teçhiz 
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edilmeleri mümkündür. Bilim ve bilim insanı, tanrının ya da kilisenin kullarından 
gizlediği nesnel gerçeklikleri gözler önüne serebilir; matematik tanrıya meydan 
okuma aygıtı olarak işlev görebilir; gizemler aydınlığa kavuşur ve mekanizmayı 
çalışmaya başlatacak bir tanrı ile tanrısal müdahaleye gerek kalmaksızın insanlık işini 
kendi başına sürdürebilir. Buna göre Gilbert, yeryüzünün dev bir mıknatıs olduğunu 
iddia etmişti. Demek ki; kimin kime tabi olacağı, neyin neyi kendisine çekeceği, nasıl 
bir çekim alanının oluşacağı ve mensubiyetlerin ne şekilde teşekkül edeceği; dini 
telkin veya vaazlarla değil, maddenin bizatihi kendisi tarafından belirlenmektedir. 
Galileo, eylemsizlik prensibi ile Tanrı’nın ilk hareketi verip köşesine çekilmesi diye bir 
durumun asla söz konusu olamayacağını gerekçelendirmişti. Çünkü hareket halindeki 
her cismin belirli bir süre sonra durması kaçınılmazdı. Tanrı ilk hareketi vermiş ise 
cisimlerin/nesnelerin durması diye bir eylemsizlik olmamalıydı. Hareket eden her şey, 
onu iten bir etkiye maruz kalmadıkça durduğuna ve cisimler / nesneler durduğunda, 
hareket ettirici olarak Tanrı tekrar devreye girmediğine göre, demek ki, ona hareket 
veren bir tanrı yoktu. Hareketi var eden etkenler kadar, harekete son veren etkenler 
bulunduğuna, tüm bu etkenlerin belirli bir düzeni/yörüngesi bulunduğuna, cismin/
nesnenin aynı anda birden fazla harekete sahip olduğuna göre, tüm bunların gizemini 
tanrısal iradede değil, fiziksel yasalarda aramak gerekmekteydi. 

Fizik dünyasındaki eylemsizlik ilkesi, bilim ve yöntem olarak matematik ile 
geometriyi ve var olan dış dünya gerçekliğinin her bakımdan nicelleştirilmesini 
zorunlu kılmaktaydı. Her bir maddenin biçim, büyüklük, sayı, konum, hareket, 
miktar gibi nesnel olan birincil nitelikleri bilimsel incelemelere konu olmuş; renk, 
koku, tat, ses gibi ikincil nitelikleri ‘öznel algı’ sayılmıştı. Galileo, bu yaklaşımı ile, 
bilimin kapsamında bulunan ve bulunmayan ayrımını getirmiş, matematiksel 
olmayan çabaları, bilimin kapsamının dışına taşımış ve onun bu tasarımını, A. Comte, 
sosyal bilimlere nakletmişti. Comte, tıpkı gök fiziği, yer küre fiziği, organik fizik gibi 
toplumsal bir fizik kurmaya azmetmişti. Leibnez, adına monad dediği, bütün maddi 
varlıkların içinde sayısallaştırılabilir ve işlemselleştirilebilir bir güç bulunduğundan 
söz etmiş, bilgi edinme ve işleme performansını monad ile eşleştirmiş; zanlara / 
fehimlere göre dış dünyanın algılanmasını önlemek için, üzerinde uzlaşılmış ve açık 
seçikliği şaibesiz matematiksel ilkelerin, aksiyomatik bakış açılarının bulunması 
gerektiğini telkin etmişti. Sadece fizik veya sosyoloji değil, bu bilimsel ilkelere göre, 
var olan ya da var olacak bütün disiplinleri de insan bizzat tasarlamalı, aklı ve mantığı 
ile onu nakış nakış örmelidir ki, ekonomi, ekonomi politik veya ekonometri ya da 
sosyal politika gibi disiplinler de bu espri ile kurulsun. 

Kâinatı, yani insani performans dışında yaratılmış ontolojik alandaki tüm 
yaratılmışları dev bir makine gibi tasarlayan bu bilimsel aksiyom, insan varlığının 
da makine gibi, herhangi bir eşya veya nesne gibi tasarlanmasını meşrulaştırmakla 
kalmadı, bunu hem tescil hem de takdis etti. Bunun rasyonalitesi de şöyle açıklandı; 
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Tanrı nasıl ki ruhundan ruh üfleyerek kainatı ve insanı yaratmışsa (öyle bile olsa); 
kendini gerçekleştirmeye (self realisation), günün adamı olmaya tutkun (self 
actualisation) insan varlığı da hem tanrının yaratmış olduğu inorganik ve organik 
varlıklara dinamizm (keşif) kazandırabilir hem de kendi ruhundan ruh üfleyerek 
mükemmel varlıkları bizzat (icat) yaratabilir. Cogito, geist, numen ya da monad 
adı verilen ruhunu, cevherini, donanımını, performansını gerektiği gibi harekete 
geçirmeye muktedir seçkin (altın mayalı) bireyler, bu yaratma eylemini gerçekleştirme 
mahareti ile dünyaya gelmektedir. İnsanlığı kurtarmak isteyen Sokrates ile İsa gibi ulu 
kişiler, önemsiz ve değersiz yığınlar tarafından öldürüldü. Bu katliamlar, kült ölümler 
olarak zihinleri kazınmalı ki, asırlar boyu asla unutulmasın. Unutulmamalıdır ki; 
akılsız, bilinçsiz, şuursuz insanların insafına dünya emanet edilmesin. Bu gerekçeye 
dayanarak; kogito, geist, numen’dan mürekkep, tanrı gibi ruhtan ibaret hale gelmiş 
gerçek kişiler ile tüzel kişilikler, kendi ruhlarından ruh üfleyerek mükemmel kurumsal 
mekanizmalar, nesneler, eşyalar, ürünler, aletler ve cihazlar yaratmalı; mükemmel 
yönetsel mekanizmaları tasarlamalı, refah ve konforu sürekli kılmalı, huzur ve 
güvenliği garanti altına alıp insanlığı bu dünyada cennete kavuşturmalıdır.

Modern ahlâkı analiz ettiğimiz bu yazımızda ortaya koyulan kilidin üçüncü 
anahtarı; bu başlık altında kısaca değindiğimiz Batı bilimi ve modern bakış 
açısı tarafından insan varlığının mekanik bir sistem olarak tasarlandığının ve 
bunun sonucunda da organik bir sistem olan insanın gayri insanileştirildiğinin 
(dehumanisation) farkına varmaktır. Bu farkındalık, “yığın, kitle” tabir edilen 
insanların, günümüzde, tüketen çöp kovaları haline getirildiği gerçeği ile bizi 
yüzleştirecektir. Kendisini özne kabul eden bir avuç gönüllü (voluntaristic) azınlık, 
geriye kalan bütün insanları, verileni tüketen mutlu çoğunluk olarak algılamaktadır. 
Tüketen mutlu çoğunluk öncelikle, emtia tüketen çöp kovası gibi nesneleştirilmiştir. 
Ama aynı zamanda da modern kişiler, Zizek’in tabiriyle, siyasal söylemleri tüketen 
“ideolojilerin yüce nesne”lerinden ibaret hale getirilmiştir. Sosyokültürel açıdan ise 
bireyler; şuur altları işlenen, bilgisayar işlemcisi gibi zihinlerine kimlikler yerleştirilen, 
beklenen tepkilere uygun etkilere maruz kalan “persona”lara dönüştürülmüşlerdir. 
İnsanlık tarihinde ilk defa kahir çoğunluk, tasarlanan epistemolojik gerçekliklere tabi 
nesnelerden ibaret görülmektedir. Gönüllülük yaftası; insanlara bahşedilen refah, 
konfor, fayda, çıkar, mutluluk gibi etiketlerle nitelenmektedir. Bu lütuf karşılığında 
insanların nesneleşmiş olmasına rıza gösterilmesi gerektiği inancı, küresel bir ahlâkî 
değer olarak benimsetilmeye çalışılmaktadır. 

Bizim önerdiğimiz anahtar şudur: Kimse kimsenin tanrısı olamaz. Kimse 
kimseden daha fazla özne değildir. “Tornavidayı ben icat ettim, tornavida kullanan 
herkes, tıpkı tornavida gibi kendisinden beklenen işlevi görmeli ve buna razı olmalı” 
deme ayrıcalığına, hiçbir güç veya gerçek kişi yahut da tüzel kişilik sahip olmamalıdır. 
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4. İşlem

Son anahtar işlem ile ilgilidir. İşlem, karmaşık görünmekle birlikte esasen, 
anlaşılması güç değildir. İki aşamalı bir süreçten oluşan bu işlemin nirengi noktaları 
yakalandığı takdirde, işlemin insan onur ve erdemine uygun bir biçimde işleyeceği 
öngörüsü, modern ahlâkı analiz etmeye ve “kilit” şifresi ile somutlamaya çalıştığımız 
bu yazımızın dördüncü anahtarıdır. 

Grek ontolojisinden günümüze tevarüs eden dört kavram, evrendeki tüm varlıkları 
niteleme iddiasındadır. Bu kavramlar; potentialty, dynamic, energy ve action’dır. Buna 
göre evrendeki tüm varlıkların içinde gizli bir güç (potentialty) vardır. Bu gizli güç 
onların ihtiva ettikleri kuvvete(dynamic) delalet etmektedir. Belirli bir etkiye veya 
harekete maruz kalmadığı sürece varlıkların bu niteliklerinden haberdar olmak 
mümkün değildir. Ancak belirli bir etki uygulandığında veya hareket ettirildiğinde 
varlıklar, içlerinde barındırdıkları gizli güçlerini, sahip oldukları kuvvetin düzeyine 
göre belli ederler ki, bu tezahürat; onların açığa vurdukları enerjileri(energy)dir. 
Bu enerjileri dolayımıyla da tüm varlıklar, çevreleri üzerinde bir etki veya eylemde 
bulunurlar ya da bir harekete (action) sebebiyet verirler. 

Buna göre dış görünüşleri ve dış görünüşlerindeki nicelleştirilebilir (quantitative) 
boyutlarına bakarak (matiere) canlı ve cansız varlıkları anlamak mümkün değildir. 
Ontolojik alana ait yaratılmış tüm varlıkları, yaratıcının onların içine gizlediği 
ruhlarıyla, cevherleriyle, özleriyle (substanse) birlikte görmek gerekir. İnsan inisiyatifi 
ve nüfuzu dışında var olmuş ve yaratıcı tarafından yaratılmış bu varlıklar; yaratıcının 
şifreleri deşifre edilerek kavranmadığı takdirde, doğal varlıkların var oluş gerekçelerini 
teşkil eden nitelikleri (quality) asla anlaşılamaz.

Varlık alemine ilişkin bu tasavvur, hem inorganik hem de organik varlıkları 
kapsamaktadır ama insan varlığı bu tasavvurdan daha fazlasını ihtiva etmektedir. 
Diğer tüm varlıkların action’ları; rutin veya içgüdüsel iken, sadece insan varlıklarının 
action’ları muhakkak bir süreç içermektedir. Zira insan varlığının etkileri, eylemleri 
veya hareketleri (action) belirli bir performansın sonucudur. Diğer varlıklar 
doğalarında var olanı açığa çıkartırken ve diğer canlı varlıklar içgüdüsel ve sınırlı 
düzeyde duygusal action’lar ortaya koyarken, insan varlığının her action’ı mutlaka, 
belirli bir işlem (computing) ve belirli bir süreç (process) ihtiva etmektedir. Bu işlem ve 
süreç, zihinsel bilgi işleme mekanizmasının organları olan; zekâ, akıl, mantık, bilinç 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden de insanların action’larını anlamak 
için performance kavramına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanların performansları, üç 
kategoride yer alan ürün (product) ortaya koyma yeterliliğine sahiptir. Bu yeterlilik 
(capacity) canlı ya da cansız başka hiçbir varlıkta bulunmamaktadır. İnsan varlığının 
bu yeterliliğini, onların ortaya koydukları ürünleri technic, poesy ve artefact adı verilen 
kavramlarla sınıflandırabilir, değerlendirebiliriz. 



113

Emek ve İş Ahlâkı

Grek ontolojinde dikkat çekilen, her inorganik ve organik varlığın birinci ve 
ikinci madde tarafından teşekkül ettiği fikri, modern bakış açısı tarafından ters yüz 
edilmiştir. Greklerden itibaren, esasında onlardan da önceki pagan inanışlarda, tek 
ve çok tanrılı dinlerde, daha doğrusu toplum ile toplulukların zihniyet dünyalarını 
tanzim eden her düşünce tarzında, doğadaki tüm varlıkların yaratıcısının olduğu ya 
da doğanın bizatihi kendisinin tanrı olduğu dile getirilmektedir. 

Allah’ın yaratma eyleminin şifrelerinin gizlendiği ontolojik alanı ayet kavramı ile 
tanımlayan Müslüman filozoflar, bu sırrı, Allah’ın sözleri olan vahiy kadar önemli 
saymışlardır. Muhtaç varlık kavramı ile betimlenen insan varlığı, hiyerarşinin en 
altına yerleştirilmiştir. Zira taş, toprak, ağaç, rüzgâr, dere, deniz, yağmur, bulut gibi 
doğadaki varlıkların var oluşu, insan varlığının var oluşuna muhtaç değildir. İnsan 
olmasa da doğal varlıklar var olabilir. Ancak insan varlığının yaşamını sürdürebilmesi 
için bu doğal varlıklara ihtiyaç vardır. Muhtaç varlık olmakla birlikte her insan 
varlığı, doğal varlıkların “isim”lerine, daha doğrusu sırlarına vakıf olma performansı 
ile dünyaya gelmekte ve bu sayede yaratılmışların halifesi olma mertebesine nail 
olmaktadır. Her maddeye Allah bir cevher gizlemektedir. İnorganik ve organik tüm 
yaratılmışlara bahşedilmiş bu cevheri, ruhu, özü insan varlığı, kapasitesine göre açığa 
çıkarmaktadır. Örneğin cüruf denilen demir hammaddesi, doğadaki haliyle hiçbir 
işe yaramaz. Ancak onun içindeki gizli şifre deşifre edildiğinde, demir madeninden 
mükemmel alet ve cihazlar üretilir; kömür nadide bir yakıt haline gelir; ham haliyle 
canlı yaşamına bile izin vermeyen petrol, çok değerli bir enerji kaynağına dönüşür. 

Modern bilimsel anlayış bu işlemi ters yüz etmiş ve modern ahlâk ahlayışı ile 
meşrulaştırılan bu işlem, insanın insanı sömürüp köleleştirdiği bir operasyon haline 
getirmiştir. Buna göre inorganik varlıklar, belirli birtakım boyutlardan ibaret cansız 
varlıklardır. Doğal halleriyle hiçbir işe yaramaz. Hatta insanın iskanı, konforu, 
rahatı açısından da kimi zaman tehlikelidir. Sözgelimi dereler, denizler insan eliyle 
kontrol altına alınmadığı takdirde, yıkıp yok eden birer doğal felaket potansiyeline 
sahiptir. Toprak insan eliyle verimli bir tarlaya dönüştürülmediğinde, yılan, çıyan, 
yabani ot barınağıdır; toz, çamur kaynağıdır. İnsanın yaratma, var etme gücü taşları, 
kayaları muhteşem binalara, şahane saraylara dönüştürür. Demirin, kömürün, 
petrolün, gazın bu denli pahalı enerji kaynaklarına dönüştürülmesi, özel ve özellikli 
olma ayrıcalığını haiz insanların yaratma kudretinin eseridir. Yerin altındaki veya 
üstündeki tüm doğal varlıkların kendi başlarına insana fayda sağlaması, insanların 
çıkarlarına hizmet etmesi söz konusu değildir. Özel ve özellikli insanlar bu cansız ve 
işe yaramaz hammaddeleri çok değerli ürünlere dönüştürdüğüne göre, gezegenin 
neresinde olursa olsun bu hammaddelere öncelikle el konulabilmelidir. İkinci olarak 
el konulduktan ve işlemden geçirildikten sonra, mademki faydalı ve işe yarar birer 
ürüne dönüşmekte, çok pahalı ve yüksek ekonomik değer kazanmaktadır; o halde bu 
hammaddeleri kim işlemden geçiriyorsa ondan sağlanan kazanç, ekonomik değer de 
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onun hakkıdır Demek ki gezegenin neresinde olursa olsun hammaddeler, işlemden 
geçirme performansına sahip özel ve özellikli kişilerin özel mülküdür (commonwealth 
ideolojisi) ve özel mülkten elde edilen gelir ve kazanç da onların hakkıdır. 

Bilimsel söylemlerle argümanlaştırılmış ve rasyonel zırha büründürülmüş 
bu işlem sonucunda ortaya çıkan; çıkar, fayda, fazla değer, katma değer, nasıl 
adlandırılırsa adlandırılsın, elde edilen zenginliğin sahiplenilmesini modern ahlâk 
meşrulaştırmakta ve haklılaştırmaktadır. Son birkaç asırdır, dünyanın her bir 
köşesindeki hammaddelerin istimlak edilmesi, o topraklardaki ülkelerin müstemleke 
haline getirilmesi, modern ahlâk tarafından masumlaştırılmıştır. 

Buraya kadarki analizlerimizle elde ettiğimiz sonuca göre, ter yüz edilmiş işlemin 
birinci aşaması ayaklarının üstüne oturulduğu takdirde, dördüncü başlık altında 
önerdiğimiz anahtar somutlaşmış olacaktır. İkinci işlem çok daha önemlidir. Zira 
sermayenin, daha doğrusu para denilen kâğıt parçaları veya rakamlar aracılığı ile 
dünya insanlığının küresel düzeyde boyunduruk (hegemony) altına alınması bu sayede 
gerçekleşmiş, insan emeğinin kıyasıya sömürülmesi bu sayede meşruiyet kazanıp, 
haklı görülmüş ve bu sömürü ahlâkî bir ilke haline getirilerek masumlaştırılmıştır.

İnsan emeğinin en yüce değer olduğu insanlık tarihi boyunca kabul edilmiştir. 
Sanayi devrimi sürecinde de emek en yüce değer sayılmıştır. Ancak 17.yy’dan itibaren 
bu anlayış çok önemli bir güzergâh değişikliği yaşamıştır. 

Sanayi devrimi döneminin en önemli icadı buhar enerjisidir. Hatta buhar 
makinesinin icadının sanayi devrimini tetikleyen buluş olduğu söylenmektedir. 
Gerçekten de buhar, endüstriyel alanda topyekûn makineleşmeyi beraberinde 
getirmiştir. Mekanizasyon, prodüktiviteyi yanardağ gibi patlatmıştır. Hemen her 
alanda seri üretim gerçekleştirilmiş aşırı üretim sayesinde ortaya çıkan fazla değer 
(plus value) pek çok teknolojik buluşu tetiklemiş, her buluş üretimi ve verimliliği 
daha da arttırmıştır. Teknik basittir: Su ısıtılıp buharlaştırılmakta, buhar bir depoda 
biriktirilip sıkıştırılmakta ve bu yolla olağanüstü bir enerji elde edilmektedir. Esasen 
içten yanmalı motor, hatta patlayıcı silahların tekniği de böyledir. Yakıt ile hava bir 
silindirin içinde biriktirilir, sıkıştırılır, ateşlenir. Dolayısıyla fazlasıyla bulunan ama 
doğal haliyle herhangi bir enerji üretmediği için insanın işine yaramayan su; insan 
aklı ve emeği ile işlemden geçirildikten sonra olağanüstü bir enerji kaynağı haline 
gelmektedir. Tanrı yaratmış olsa dahi su; insanın yaratma eylemi sayesinde çok değerli 
ve çok pahalı bir enerji kaynağı haline gelmektedir. Yani onu değerli kılan tanrı değil 
insandır. Doğal haliyle ciddi bir ekonomik değer ihtiva etmiyor iken, insanın yarattığı 
makine sayesinde su; çok değerli bir enerjiye dönüşmektedir. 

Mademki her doğal varlık insanın yaratma eylemi sonucunda çok pahalı ve çok 
değerli hale gelmektedir. O halde, doğal haliyle pek de değerli olmayan insan emeğini 
de 10 kat, 100 kat değerli hale getirmek mümkündür. Ricardo’nun müterakim emek 
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(accumulated labor)  kavramı ile bu işlemin gerçekleştirildiğini ve bu işlem sayesinde 
emeğin 10 kat, 100 kat  daha değerli hale getirildiğini daha önceki satırlarımızda 
ayrıntısıyla ve örnekleriyle yazmıştık. 

Yazılanlara ilaveten, emeğin insan eliyle niteliğinin değiştirilmek suretiyle, 
piyasa adı altında organik bir kurumsal mekanizmanın nasıl yaratıldığına ve küresel 
düzeyde modern piyasaların insanları nasıl tutsak aldığına da bu vesileyle değinmek 
gerekmektedir. 

Literatüre bakıldığında piyasa çok basit tanımlanır: Alıcı ile satıcının karşı karşıya 
geldiği, arz ve talep dengesine göre ürünlerin alınıp satıldığı alışveriş işlemine piyasa 
denir. Oysaki klasik iktisatçıların tasarladığı gibi, alıcı ile satıcının özgürce karar 
verdiği ve serbestçe alışveriş yaptığı pazar yeri değildir piyasa. Bilhassa finansal 
piyasalar; üreticileri, alıcı ve satıcıları tümüyle hakimiyeti altında tutan bir tür meta 
varlıktır. Bu haliyle piyasa, kendi diriliğini ve dinamizmini bizzat garanti altında 
tutan organik bir bünyedir. Bugün bütün insanlık bu bünye tarafından tutsak alınmış 
durumdadır. Esasında, 300 yıl kadar önce piyasaları tasavvur eden Smith’in “görülmez 
el” kavramıyla tabir ettiği habis bir bünye tarafından gerçekleştirilen bir tutsaklıktır. 
Demek ki piyasa, ürünler ile finansal araçların tutundurulduğu bir süreç olarak 
anlaşılmamalıdır. Buradaki analizlerimiz ışığında ortaya koyduğumuz son anahtarın 
açıklık kazanması buna bağlıdır.

Daha önce de değinildiği gibi, piyasada işlem gören her emtianın üretildiği esnada 
kazandığı bir kullanım değeri (value in use) bulunmaktadır. Her emtianın üretilmesi 
esnasında geçerli olan maliyet girdileri bellidir, hesaplanabilir, kontrol altında 
tutulabilir ve maliyet girdilerine göre emtianın kullanım değeri ekonomik olarak 
belirlenebilir. Maliyet girdileri düştükçe ve verimlilik arttıkça ürünün de fiyatı düşer. 
Esasında emtianın kullanım değeri kazanma sürecinde, elbette tüketici talebi ve 
tüketim potansiyeli dikkate alınır ama arz ile talep dengesinin çok da fazla bir önemi 
yoktur. Buna istinaden en az maliyetle, optimum üretim yönetimi vesilesiyle, en 
ucuz, en kullanışlı, en dayanıklı ürün – çıktı ortaya koyma işleminin adına verimlilik 
denilmektedir. Yani talebin niceliği, çok fazla dikkate alınan bir verimlilik kriteri 
değildir. Öyle olsaydı, insan talepleri ve özellikle ihtiyaçları açısından zorunluluk arz 
etmeyen pek çok ürün fahiş fiyatlarla alıcı bulmazdı. Bununla birlikte bu aşamada, 
yani emtianın kullanım değeri kazanması sürecinde ürünün fiyatının speküle 
edilmesi çok kolay değildir. Dolayısıyla ürünlerin üretim ya da imalat piyasaları sınırlı 
düzeyde spekülatiftir ve elbette ki bu aşamada piyasanın organik bir bünye kazandığı 
söylenemez. Her emtia; daha doğrusu maddi ve somut olmayan mal ve hizmetlerin 
de pazarlarda alınıp satıldığı dikkate alınarak her ürün, değişim değeri (value in 
exchange) kazanma aşamasında, spekülasyona açık hale gelmektedir. Ürünlerin 
piyasa koşullarına göre fiyatlarının belirlenmesi, piyasanın birdenbire canlılık ve 
dinamizm kazanmasına vesile olmaktadır. Gayri ahlâkî tüm ekonomik girişimlerin 
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bu aşamada ifa edilmesi, piyasanın habis bir bünye haline dönüşüp, üretici, satıcı 
ve tüketiciyi tutsak alması, yani “görülmez el”in ekonomik aktörleri prangalaması 
ürünün değişim değeri kazandığı bu ikinci aşamada gerçekleştirilmektedir. Öncelikle 
bu aşamada maliyet faktörleri etkisini yitirmektedir. Bilindiği gibi ürünlerin 
maliyetinin altında satılması gibi, genellikle fahiş fiyatlarla alıcı bulması bu aşamada 
temin edilmektedir. Özellikle hizmet sektöründe piyasa, tümüyle spekülatif faktörler 
tarafından oluşmaktadır. Bundan dolayıdır ki hizmet sektörü geometrik bir hızla 
büyümüş, nitelikli işgücü büyük ölçüde bu sektör tarafından emilmiştir. O kadar 
ki, mal veya emtia satın alınmadan önce emtianın kullanım değerinin birkaç katı 
daha yüksek bir değerle mal veya emtianın markası satın alınmaktadır. Dolayısıyla, 
ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade günümüzde tüketici; kendisine telkin edilen, 
şuur altına sindirilen mesajların etkisiyle, marka veya itibar imajlarının nüfuzuyla; 
bazen gösteriş, bazen prestij, bazen zorunluluk zannı, bazen intikam, bazen da keyfi 
kimi gerekçelerle alışveriş yapmaktadır. Dolayısıyla, klasik iktisatçıların zannettiği 
gibi, arz talep dengesine göre değil, piyasanın spekülatif koşullarına göre ürünlerin 
değişim değerleri belirlenmektedir. Sözgelimi bir mekandaki bir birimlik değişim 
değeri kazanan bir bardak çay, bir başka mekânda 50, 80, 100 birimlik değişim değeri 
kazanmaktadır. Bu spekülasyon öncelikle, üretici ile satıcıyı köleleştirmektedir. 
Piyasa koşullarını gerektiği gibi izleyemeyen, tam anlamıyla piyasaya teslim olmayan 
imalatçılarla, tüccarların piyasada ayakta kalması imkansızdır. Tüketici o kadar 
aşırı enformasyon sağanağına maruz kalmaktadır ki, rasyonel, doğru ve isabetli 
tüketim kararı vermesi asla mümkün değildir. Piyasanın spekülatif koşullarına 
teslim olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki günümüzde, kullanılabilen, bir ihtiyaca 
apaçık cevap veren ürünlerden çok daha fazla düzeyde imajlar, hayaller, hayaletler 
satın alınmaktadır. Moda gerekçesiyle pek çok ürünün kullanım değeri aniden yok 
edilmektedir. Hatta özellikle dijital teknolojiye göre üretilen pek çok ürün planlı 
eskitme (işlemcinin veya hafızanın kısa bir süre sonra uygulamaları işletmekte yetersiz 
kalması, uygulamalarla işlemcilerin işlemez hale getirilmesi veya uygulama olmadan 
işlemcinin işe yaramaması, aygıt yepyeni iken pil ya da aküsünün tüketilmesi vb.) 
yoluyla kullanım değeri gasp edilmekte, çalışır durumda ve sağlam olduğu halde 
cihazlar çöpe atılmaktadır. Bu israf da çok ahlâkî ve yüce bir durum imiş gibi “geri 
dönüşüm” lafı ile takdis edilmektedir.    

Finansal piyasalar ise tümüyle spekülatiftir. Finansal piyasalara tasarruf kavramı 
ile masumiyet kazandırılmaktadır. Denilmektedir ki, toplumdaki pek çok kişinin 
fakirlik ve yoksulluk içinde kıvranmasının nedeni, yastık altında tutulan ekonomik 
kaynaklardır. O halde mali araçlarla bu kaynaklar ekonomiye kazandırılmalıdır. Mali 
araçlar günümüzde, akıl sır ermez boyutlardadır. Sadece mevduat, faiz, fon, hisse 
senedi gibi birkaç araçtan ibaret değildir. Günümüzdeki en amansız finansal araçlar 
krediler ve kişilerin borçlandırılmasıdır. Yatırım, sıcak para, sermaye, kar, kazanç, 
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rant veya kredi, borç gibi mali araçlarla günümüzde insanlık küresel olarak finansal 
piyasaların kölesi haline getirilmiştir. Sık sık tanıklık ettiğimiz gibi de finansal 
piyasalardaki spekülasyonlar artık akıl ile anlaşılır, zekâ ile kavranabilir durumda ve 
denetim altında tutulabilir halde değildir. Dolayısıyla dünya üzerinde yaşayan hiçbir 
bireyin finansal piyasaların habis bünyesinden yakasını kurtarma imkânı yoktur. 
Nitekim Avrupa ile ABD’deki devasa firmalar, yarım asırdan daha fazla bir süredir 
emtia üretimini büyük ölçüde işgücünün ucuz olduğu mekanlara kaydırmıştır. Bu 
mekanlarda entegre bir üretim yapılmamaktadır. Sadece tedarik zinciri kurulmuştur 
ve bu tarz üretimin denetimi tümüyle, finansal merkezlerin bulunduğu ABD ve 
Avrupa’daki ulus üstü ve uluslar aşırı firmaların tekelindedir. Bugün ABD ve Avrupa 
küresel olarak finansal sermaye imparatorluğu kurmuş olduğu için; topla, tüfekle, 
askerle, silahla değil, bütün dünyayı sermaye ile yönetmektedir. Batı coğrafyası 
çalışmadığı, üretmediği halde refah içinde yüzmektedir.  

Hiç kuşkusuz ki piyasa kavramı sadece ekonomik alanla ilgili değildir. “Nereye” 
sorusuna avam dilinde “piyasa yapmaya” denilmesi bu durumu çok net anlatmaktadır. 
İşin ve iş aramanın piyasası vardır. Kariyer elde etmek ayrı, kariyeri pazarlamak ayrı 
bir piyasadır. Statünün, prestijin, itibarın, mekânın, destination’ın; ilginin, itibarın, 
hatırın, ihtimamın, saygınlığın ayrı ayrı piyasaları vardır. Kimlikler piyasalara tabidir. 
Filmlerdeki esas oğlanlarla esas kızların bir piyasası vardır. Sahnelerde, podyumlarda, 
sahalarda, mitinglerde, meydanlarda, salonlarda, stüdyolarda üretilen kimlikler 
muhakkak kendi piyasasında alıcısını bulur. Ancak siyasal, psikolojik ve sosyokültürel 
piyasaların hususen analize ihtiyaçları vardır ve bu alandaki analizler en az, ekonomik 
alandaki piyasa analizleri kadar önemlidir. 

Bu konuları da yazarız. Ancak şunu hemen belirtmemiz gerekir: Bu çalışmamızda 
anlattığımız kilidi en etkin biçimde açacak anahtar piyasada gizlenmektedir. Piyasanın 
boyunduruğundan kurtulmak imkânsız. Bunu idrak edebiliyoruz. Ama piyasanın 
içinde büyülü bir anahtarın gizlendiği gerçeğini unutmamak icap ettiğini bilmek, 
şimdilik bizim için yeterlidir. 

SONUÇ

Dini inanç ile sıkı bir bağı olmakla birlikte, öte dünya ile de ilgili olduğu için 
dini inançtan farklı olarak ahlâk, sadece bu dünyada ihtiyaç duyulan değerler 
manzumesidir. Din, ahlâklı bireylere dair mütekamil tipolojiler sunmaktadır. 
Dolayısıyla, dini terminolojiye ait ahlâkî kavramların bugünün bağlamlarına göre 
yorumlanması ve anlamlandırılması, bugünü yaşayan insanlar açısından elzemdir. 

Lakin, dini terminolojiye tümüyle ilahiyat disiplini bağlamında anlamlar 
hamledilmesi ve bazen da nas gibi tartışılır olmaktan çıkartılması, bu dünyanın pratik 
koşullarında dini kavramların işimize yaramayacağı yanılgısına bizi sürüklemektedir. 
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Bu yanılgı, tefekkür alanımızı ve düşünsel manevralarımızı olabildiğince sınırlamakta 
ve kısıtlamaktadır. 

Biz şu an bizim işimize yarayacağını düşündüğümüz üç kavramı, bugünün yaşam 
pratiklerine göre yorumlamak istiyoruz ve bu çalışmamızın sonuç bölümünde, 
alternatif bir dünya görüşünün üç kavramla modelleştirilebileceğine inanıyoruz. 
Elbette bu kavramların anlam alanlarını ilahiyat disiplinin bağlamından önemli 
ölçüde kabartıp almayı deneyeceğiz ve böylece, model ile kavramlara yüklediğimiz 
anlamların eleştirilmesine kapı aralamış olacağız   

Modern anlayışın asırlar boyu müzakereler gerçekleştirdiği düşünsel modeli şöyle 
somutlamıştık:

ÖZNE-EGO                     ZİHİNSEL İŞLEM               SONUÇ 

Biz bu basit modellemede sadece kavramların yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle 
öneriyoruz: 

HİKMET       TEFEKKÜR VE TAHKİKAT            HİDAYET 

Kavramlar çok basit: Hikmet kavramı ile hem malumat hem de marifet ya da 
deneyimlenmiş veya telkin edilmiş her tür bilgiyi kastediyoruz. Her tür bilginin 
sıradan bir işlemden ibaret olmadığını ifade etmiş olmak için tefekkür ve tahkikat 
kavramlarını kullandık. Elde edilen sonucu da hidayet kavramıyla anlamlandırmaya 
çalışıyoruz.  

Önerdiğimiz bu anahtar kavramları gerektiği gibi anlamlandırabildiğimiz takdirde, 
daha doğrusu bu konuda tartışma başlatabildiğimiz ve müzakerelere konu olacak 
hale getirebildiğimiz takdirde, bu kavramların bütün muhkem kilitleri, yüzümüze 
kapatılan bütün kapıları ardına kadar açacağına inanıyoruz. Tartışmalara, eleştiri 
ve müzakerelere engel olur kaygısıyla bu konuda elbette ayrıntılı tanım ve tasvirlere 
girişmeyeceğiz. Ancak, Ülgener’den itibaren, elimizdeki kilidi bu yazımızdaki 
analizlerimizle önerdiğimiz anahtarların her biri ile ayrı ayrı açmak suretiyle, 
en azından İbn-i Haldun ve Gazzali’ye kadar hikâyeyi yeniden yazabileceğimize 
inanıyoruz. 

Bir çırpıda yapılacak bir iş değil. Ama zor da değil. Hazine elimizin altında. Bugüne 
kadar halının altına süpürdüğümüz bir hazine. Halının altına süpürdük, çünkü bu 
hazineyi bugüne kadar ilahiyat ile ilgili bir birikim zannettik. Namaz kılmakta, oruç 
tutmakta işimize yarayıp yaramadığını merak ettik. Bugünkü yaşadığımız hayatta işe 
yarayıp yaramayacağı hususlarını merak etmedik. 

HİKMET; insanların içgüdüleriyle, duygularıyla, nefisleriyle, gerçek olmayan istek 
ve ihtiyaçların yarattığı ya da onların şuuraltılarına işlenen yoksunlukların tesiriyle 
değil; akılla, mantıkla, zekayla, bilinçle hareket etmeleri gerektiğini anlatmaktadır. 
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İnsanların davranışlarının kaynakları, fay hatları gibi, hiyerarşik olarak birbirinin 
üzerine binmiş altı katmandan oluşmaktadır. İnsan davranışlarının tümünü, aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi, hiyerarşik olarak altı katlı bir piramide benzetmek mümkündür. 
En fazla ortaya konulan ve en çok sayıda insanın sergilediği birinci katta içgüdüsel 
davranışlar yer almaktadır. Onun üstündeki katta duygusal davranışlar bulunur ve 
duygusal davranışlar, içgüdüsel davranışları kapsadığı gibi aynı zamanda da, onları 
denetim altında tutmaktadır. Üçüncü katta faydacı davranışlar vardır. 

İnsan Ruh Halinin Katmanları

 

İnsanların çoğunluğu, içgüdüsel ve duygusal davranışlar ortaya koymaktadır. 
Bu davranışların kaynağı insanın magmasında bulunmaktadır. Psişik iç dünyasını 
kontrol altında tutamadığı takdirde pek çok insan, heva ve heveslerini tatmin etme 
uğruna, maddi istek ve ihtiyaçların kölesi haline gelmektedir. Medyanın tatmin vaat 
eden enformasyon sağanağı ile tüketicilerin şuur altlarında sanal istek ve ihtiyaç 
yaratılması, içgüdü ve duyguların yönlendirilmesi, yönetilmesi, modern insanı adeta, 
içgüdülerin ve duyguların tutsağı haline getirmiştir. Kişiler haz ve eza eksenine 
oturtulmakta; “şu sana haz verir iyidir, şu acı verir kötüdür” telkinleri sürekli tekrar 
edilerek, korku çekiciliği sürekli işlenerek, “aman şuna dikkat, sakın şöyle yapma, sen 
de böyle ol ki herkes hayran olsun” gibi enformasyon sağanağı ile günümüz insanları 
kandırılmakta ve manipüle edilmektedir. 

Tüm bu katmanların hiyerarşik olarak üzerinde yer alan ve diğer üç katmanın 
denetlenip, kontrol altında tutulmasına vesile olan RASYONELLİK, AHLÂKİLİK, 

ERDEMLİLİK
Hayır- Şer Ekseni

AHLÂKİLİK
İyi- Kötü Ekseni

RASYONELLİK
Doğru- Yanlış Ekseni 

FAYDACILIK
Yararlı – Yararsız Ekseni

DUYGUSALLIK
Sense ve emotion

İÇGÜDÜSELLİK
Instinct – stimulant ve impulse
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ERDEMLİLİK katmanlarına işlerlik ve hakimiyet kazandırılması gerektiğini 
öneriyoruz. Buna göre rasyonel insan, RÜŞT melekeleri ile doğru ve yanlışın ne 
olduğunu belirleyebilecektir.  TEMYİZ melekelerini işleterek doğru ile yanlışı ayırt 
edebilme imkanına kavuşacaktır. Aynı şekilde ahlâklı insan iyi ve kötüyü bilecek, iyiyi 
kötüden ayırt edebilecektir. Hiyerarşinin en üstünde bulunan ve diğer katmanlara 
göre amir durumda bulunan erdemlilik sayesinde de hayır ile şerrin ne olduğunu 
bilip, hayrı şerden ayırt etmesini başaracaktır. Bunun sonucunda bireyler, lehinde 
olanlarla aleyhinde olanları gün yüzüne çıkartma becerisi kazanacaktır. 

HİDAYET kavramını ise riba ve infak kavramları açıklığa kavuşturmaktadır. Riba, 
herhangi bir emtia değildir, insanın emeği ile ürettiği ekonomik bir değer değildir. 
Esasında riba, faiz anlamına gelmekten de ibaret değildir. Dengesiz beslenen obur bir 
bedenin obezite illetine ya da habis bir urun iç organlara musallat olmasına benzer 
bir şişkinlik, irileşme, büyüme anlamına gelmektedir. Bu yüzden de kınanması ve 
sakınılması gereken bir tuğyan halidir. Elbette tuğyan hali siyasal ve sosyokültürel 
alanlarda da görülür ama en fazla ekonomik alanda gözlemlenmektedir. Paraya, 
makama, mala, mülke, lükse, konfora, gösterişe, saltanata, şatafata, nama, şöhrete 
düşkünlük ve bu düşkünlüğün yarattığı doyumsuzluğun neden olduğu tatminsizlik 
RİBA’dır. Bu tatminsizliğin yol açtığı mutsuzluk, bugün, kahir ekseriyeti kahreden 
iflah olmaz bir hastalıktır. 

Bize göre, edindiği her türden HİKMET’i; hakikat arayışı ve tutkusuyla tefekkür 
eden bireyler, her türden riba halinden kendisini kurtarmak suretiyle hidayete 
nail olacaktır. Sahip olduğu tüm bu anlamdaki maddi ve manevi zenginliğini 
paylaştığında, infak ettiğinde ise başka insanların mutluluğu ile birlikte nasıl mutlu 
olunabildiğini deneyimleyecektir. HİDAYET kavramını bilhassa ifrat ile tefritten 
bireylerin kendilerini sakınması görünür kılmaktadır. Modern kişilerin buna ilişkin 
yoksunlukları ayrıntılı olarak Dedem Korkut Der Ki isimli kitabımızda değinildiği 
için burada ayrıca tekrar edilmemektedir. 

Kuşkusuz ki bu konuda pek çok değerlendirme yapılacak, başka pek çok eser 
ortaya konulacaktır. Ancak tüm müktesabatın oluşması için hiç kuşkusuz ki lokomotif 
rol üstlenecek bir kurumsal kılavuza ihtiyaç vardır. Kanaatimize göre bu görevi 
işçi sendikaları üstlenebilir.  Üç önemli gerekçeye istinaden, alternatif bir dünya 
tasarımına yönelik olarak işçi sendikalarının maddi ve manevi olarak seferberlik ilan 
edebileceğini düşünüyoruz:

1. Bugünkü küresel dünya düzeni emek istismarı üzerine kuruldu. Hatta köle 
ticaretinin nedeni emek sömürüsüydü ve emek ithalatı, işkence ithalatını 
yaygınlaştırdı. Bunun iki neticesi var: Birincisi, en yüce değerlerinin 
sömürülmesi neticesinde kurulan küresel dünya düzeninin yarattığı bu 
tahribattan emekçiler sorumludur. İkincisi, dünyanın herhangi bir köşesindeki 
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emek sömürüsünün neden olduğu adaletsizlikler ve haksızlıklar, emekçilerin 
örgütlü gücü olan işçi sendikalarının en önemli sorun alanıdır. 

2.  Siyasal irade ya da kamu otoritesinin aşırılıklarının denge ve denetim altına 
alınması işlevine dair yükümlülük, bugünkü işçi sendikalarının varoluş 
gerekçesidir. Geçmişte, denge ve denetim işlevi üstlenen kurumlar olmuştur. 
Ahilik bu konuda en fazla nemalanılması gereken parametredir. Üstelik 
ahilik, sadece siyasal alanda muktedir olan kamu otoritesini denetlemekle 
yetinmemiş, sivil alandaki yanlışları, ahlâksızlıkları, usulsüzlükleri denetleyip 
bertaraf etmiş ya da önlemekle kendisini yükümlü saymıştır. Kanaatimizce 
iki açıdan da Ahilik, işçi sendikaları nezdinde ideal bir prototip niteliği arz 
etmektedir. 

3. İşçi sendikaları erki özünde bulunan özerk kuruluşlardır. Kendi kendilerini 
yönetmekte ve yönetim mekanizmalarını teşekkül ettirmektedir. Asıl 
önemlisi ise kaynağında aidat toplama ayrıcalığına sahip oldukları için, işçi 
sendikalarının mali imkanları vardır.

Alternatif bir dünya tasavvuruna ön ayak olmaları için bu üç gerekçe, işçi 
sendikaları açısından kanaatimizce yeterli sebeptir.      
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İŞ, ZANAAT ve HAYAT: 
KAPİTALİZMDE DÖNÜŞEN 

KAVRAMLAR

Ferudun YILMAZ*

İş ve ahlâk ifadelerini yan yana koyduğumuzda aklımıza iş âlemindeki 
pratiklerimizin, kendi dünya görüşümüz ve ahlâkımızla donatılması etrafındaki 
sorunlar/sorular gelir. Fakat bir yandan da bu iş ve ahlâk kavramlarının her ikisinin, 
adına modernite de diyebileceğimiz ama çalışma boyunca kapitalizm diyeceğimiz 
süreç içerisinde kritik bir dönüşüm geçirdiğini ifade etmeliyiz. Bu dönüşüm 
bağlamında bizzat dönüşümün başladığı topraklar ve düşünce dünyası dahil olmak 
üzere konunun sınırlarının belirginleştirmeye çalışılması önemli görünür. Bununla 
birlikte gündelik hayatımız ya da adına hayat dediğimiz bu pratiğin anlaşılması 
konusunun hala çok kritik önemi haiz olduğunun belirtilmesi icap etmektedir. Böyle 
olunca da kapitalizmdeki dönüşüm etrafında işin, emeğin, zanaatın ve peşinden 
hayatın birbirini tamamlayacak bir biçimde dahası birbirini değiştirecek bir biçimde 
nasıl kritik dönüşümler geçirdiğini anlamaya çalışmak gerekmektedir. 

Sanayi kapitalizmi dediğimiz, kapitalizmin başlangıç tarihi esas alındığında, bu 
tarihi iktisat tarihçileri ve genel olarak tarihçiler çok daha geri yıllara götürürler. 
Yani tarihçiler bunu 16.yy.’a, ticari kapitalizm bağlamına geri çekerler. Ancak asıl 
gündelik hayatı, bugün bizim de içinde doğduğumuz modern dünyanın şekillendiği 
kritik dönemeci belirleyen şey esasında 18.yy’ın sonundaki Sanayi Devrimi’dir. Ve 
o sanayi devrimi sonrası vuku bulan dönüşümle toplumsal hayatta, spesifik olarak 
iş hayatında, üretim-tüketim ilişkilerinde ve aynı zamanda gündelik hayatımızın 
akıl ya da bilim marifetiyle tanzim edilen ilişkilerinde kritik bir sürecin başladığını 
biliyoruz. Tam da o dönüşümün vuku bulduğu, sanayi kapitalizminin ortaya çıktığı 
dönem, Aydınlanma yüzyılının, 18. yy’ın son çeyreği ve fiilen sanayi kapitalizminin 
asıl etkisini gösterdiği 19. yy. olacaktır. Bizim de içinde doğduğumuz ve içinde yaşayıp 
öleceğimiz zamanların temeli büyük ölçüde bu dönemeçte atılmış durumdadır. Bu 
temeller atılırken, malumdur ki, Sanayi Devrimi üretim ve ona bağlı olarak tüketim 
ilişkilerini bir daha geri dönülemez şekilde kökten bir biçimde dönüştürmüştür. 

 *   Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
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İnsanlar o yüzyıla kadar gündelik hayatlarında geçimi temin edecek kadar bir 
iktisadi üretim gerçekleştirirlerken Sanayi Devrimi sonrası ihtiyaçlarının çok çok 
üstünde üretim gerçekleştirmeye, yüksek refah üretmeye başlamışlardır. O refahın 
üretildikten sonra aynı zamanda haliyle tüketilmesi icap etmektedir. Üstelik bu refahı 
üretmeye başladığınızda, bu refahın üretim süreci yani adına fabrika dediğimiz 
bir yapının ortaya çıkması, o fabrikada uzun saatler insanların/çalışanların/
işçilerin geçirmek zorunda olması, köylerinden, kırlarından koparak şehirlere 
doluşmuş, çoğunlukla da cebri olarak bu muameleye maruz kalmış insanların ‘özgür 
dünyalarından’ o kapalı model içerisinde ve uzun saatler geçirecek şekilde, bir 
anlamda bu yeni yaşam şekline mahkûm olmaları çok köklü bir dönüşüm anlamına 
gelir. O köklü toplumsal dönüşüm yine o toplumsal yapıda yani Sanayi Devrimi’nin 
mekânı olan İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İngiltere bu çerçevede Kıta Avrupası’nda 
ve şimdi bizim de içinde bulunduğumuz bütün bir küre ölçeğinde egemenlik tesis 
etmiştir. 19.yy’ın ikinci yarısından 20.yy. başlarına kadar neredeyse bu egemenliğini 
büyük ölçüde belirginleştirmiştir. Yani bugün kapitalist ilişkiler ağının dışında 
addedebileceğimiz bir dünyanın herhangi bir ücra köşesi neredeyse kalmamıştır. 
Dahası çekilebileceğimiz bir mağaramız neredeyse kalmamıştır. Oralara gitmeye 
kalktığınızda bile kapitalizmin kültürel tüketim döngüsü içerisinde yer almak 
durumundayızdır. 

Söz konusu dönüşümün tam gerçekleştiği dünyada, haliyle o dönüşüme yönelik 
reaksiyonlar da ortaya çıkmıştır.  Yine iktisat tarihi bilgilerinden bildiğimiz bir şey 
vardır. O fabrika düzenine, adına iş ve işçi dediğimiz bir yapı ortaya çıktığında, o 
düzene isyan hareketleri de tezahür etmiştir. Tarihte o isyan hareketine “makine kırma 
hareketi” denir. Makine kırma hareketi enteresandır. Çünkü biz 19. ve 20. yüzyılların 
ortalarına kadar olan konvensiyonel kapitalist ilişkiler ağı içerisinde çatışmanın 
emekle sermaye arasında, işçilerle sermaye sahipleri yani burjuvazi arasında bir 
çatışma olduğunu düşünürüz ya da o kavramlarla konuşmaya alışkınızdır. Oysa ilk 
ayaklanan işçiler, makinalara saldırmışlardır. Çünkü adına makina dediğimiz bu şeyin 
ortaya çıkması ve onun örgütlediği, o fabrika ve topyekûn bir toplumsal yapı, bir daha 
biraz önce söylediğimiz gibi geri dönülemez şekilde yeni bir düzenle karşı karşıya 
bırakmıştır toplumları ve insanları. Dolayısıyla “makine kırma hareketi” varoluşsal 
bir isyan hareketidir. İşçiler, özellikle tekstil endüstrisinde çalışan işçiler ki onlar ilk 
işçilerdir, bu eylemin failleridir. Söz konusu işçiler tekstil makinalarına saldırmış ve 
onları kırmışlardır. Çünkü o makinaların varlığı yüzünden artık eski dünyalarına 
dönme şansları kalmamıştır.  

O çabanın 19.yy’da John Ruskin gibi bir tür muhafazakâr reaksiyoner isimleri 
öne çıkmıştır. Adına iş dediğimiz, çalışma dediğimiz bu şey, insani ameliyenin 



124

Emek ve İş Ahlâkı

kapitalizmle beraber niteliksel bir dönüşüm geçirdiği bir kavşaktır aynı zamanda. 
Yine bir cümleyle ekleyelim: adına sosyal bilimler dediğimiz, iktisattan sosyolojiye, 
oradan siyaset bilimine, buradan diğer daha sonradan yavaş yavaş şekillenmiş komşu 
disiplinlerin hemen hepsinin ortaya çıkış kavşağı da bu dönemdir. Her ne kadar 
disiplinler kendilerine daha uzak geçmişten ata bulmayı çok sevseler bile modern 
anlamıyla sosyal bilimler nihayetinde modernitenin, özellikle sanayi kapitalizminin 
ürünüdürler. Aynı zamanda işte şimdi gündelik dilde rahatça konuştuğumuz bu iş, 
emek, zanaat ve hayat kavramlarının da o dönemeçte önemli bir dönüşüm geçirdiğine 
tanıklık ederiz. 19.yy.’da bu kavga devam ederken ortaya çıkan disiplinler olan iktisat 
ve sosyoloji, bir yandan düzeni tesis etme, bir yandan da bu yüksek refahın üretimini 
güvence altına alarak bölüşümden kaynaklanan kavgayı daha mutedil hale nasıl 
getirebiliriz ya da bilimsel olarak bunu nasıl açıklayabiliriz kaygısını gütmüştür. 

İlk yüzyılların iktisadına bakıldığında meselenin politik ekonomi olarak 
görüldüğü, bu yüzden hep temel teorik tartışma merkezinde, bölüşüm meselesinin yer 
aldığını görmekteyizdir. Toplumsal hayatın ifade ettiğimiz dönüşümünden sonra peşi 
sıra eğitim başta olmak üzere bugün hepimizin aşina olduğu kavramların da kitlesel 
ölçüde yaygınlaşmasına tanık oluruz. Mesela kadın hareketleri, kapitalizmin emeğe 
ihtiyaç duymasıyla ilintilidir. Eğitimin önce düzeyinin kitleselleşmesi, sonra da hızla 
yükselmeye başlaması keza kapitalizmin ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Çünkü sizin üretim 
süreciniz karmaşıklaştıkça o üretim süreciniz de bir kere makinalara saldırmayacak, 
ehil bir biçimde o makinaları hızlı öğrenerek nasıl çalıştıklarını, o makinaların 
kullanımına konu edebileceğiniz dolayısıyla etkin üretim gerçekleştireceğiniz bir 
kitleye ihtiyacınız olacaktır. Bunun için de okulun klasik dünyada olduğu gibi 
sadece seçkin küçük bir grubun, onu talep eden grubun mekanı olmayıp büyük halk 
kitlelerinin bir tür mecburiyetten eğitim süreçlerinin yönetildiği mekân olduğunu 
görürüz. 

Mesele sadece üretim meselesi değildir. Kapitalizmin dönemsel ve konjonktürel 
krizleri vardır. Bu krizlerin bir süre ortaya çıkış sebebi tartışılır ama bunların özü 
itibarıyla aslında arzla talep arasında gerçekleşen dengesizlikte vuku bulan krizler 
olduğu görülür. Tartışma çoğunlukla o dengesizliğin niçin ortaya çıktığı etrafındadır 
ama sonuçta dengesizlik kapitalizmin ürettiğini aynı hızla tüketememesiyle alakalı 
olur çoğunlukla. O zaman işte o yükselen eğitim düzeyimiz aynı zamanda oyuncuların, 
toplumun bireylerinin, o tüketim süreçlerine de hızla adapte olmaları anlamına 
da gelecektir. Dolayısıyla Aydınlanma yüzyılı bir tür akıl marifetiyle bir toplumun 
dizaynı etrafında aklın egemenliği konusunda bir toplumsal meşruiyet sağlarken peşi 
sıra gelen sanayi devrimi fiili olarak iktisadi dünya üzerinden bir toplumsal yapıyı, bir 
tür piyasanın egemenliğindeki bir yapıya doğru dönüştürmeye evrilmiştir. 

Tam o ilgili kavşakta etik ve ahlâkla alakalı meseleye yaklaşan Fransız, Alman ve 
İskoç versiyonları kendisini gösterir. Belirtmeliyiz ki, biz biraz Fransız versiyonuna 
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aşinayızdır. Söz konusu versiyonlardan İskoç versiyonu biraz daha olayın ticari 
boyutunu ele alırken, Alman versiyonu ise biraz daha derin düşünme peşindedir. 
İnsan varlığı, hayatına ilişkin ne tür bir dönüştürücülüğü olduğuna dair düşünen 
düşünürlerin eliyle aydınlanmayı taşımaya çalışmıştır. Bunların başında Kant gelir. 
Kant aslında ortaya çıkmakta olan bu akıl marifetiyle önce doğayı ama peşinden bütün 
bir toplumu ve insan varlığını bilebilme hamlesinde bulunmuştur. Bu hamlesiyle o, 
aklın yegâne otorite haline gelmesinin modernliğin ya da aydınlanmanın gelecek 
işleyişinde ne tür sorunlar ile insanlığı karşı karşıya bırakacağını fark etmiş olduğu, 
dahası hayatı güvence altına almak için -etiği, ahlâkı, pratik hayatı güvence altına 
almak için- Pratik Aklın Eleştirisi kitabı ekseninde pratik bir inşada bulunmuştur. 
Pratik hayatın o ilişkiler manzumesi, etik kodlar marifetiyle düzenleniyorsa, 
Kant bir anlamda bunu aklın bilimler çerçevesinde bilebilme alanının dışında, 
-toplumsal pratiğimizin o bilimsel düşüncenin dışında- kendi kodlarını ve ilkelerini 
oluşturabileceği güvenceli bir alan olarak tesis etmeye çalışır. 

19. ve 20. yy.dan sonra, şimdi içinde olduğumuz 21. yy.’da kapitalizmin dönüştürücü 
gücünün bizzat bizim gündelik ameliyelerimizi, çalışmamızı, emeğimizi, bizzat 
hayatı kavrama biçimimiz de dahil olmak üzere tüm bunları kökten bir biçimde 
dönüştürdüğünü görürüz. Fakat Kant’ın başlattığı bu tartışma ya da fark ettiği ve 
dolayısıyla kaygısını duyup sınırlarını çizmeye çalıştığı şey hala gündemimizden 
düşmüş değildir. Biz başka dünyanın insanlarıyız ve başka dünyanın insanları olarak 
kullanageldiğimiz kavramların bize ait olduğunu zannettiğimiz yerde bile başka bir 
dünyanın kavramları olduğu kavrayışı ve teyakkuzunu elden bırakmamak gerekir. Biz 
başka bir yere doğmadık, kapitalizmin küresel ölçekte belirleyici olduğu bir dünyaya 
ve bir zaman kesitine doğmuş durumdayız. Durumu, başımıza gelen şeyi anlamaya 
niyetlendiğimiz zaman, kaçınılmaz olarak dünyanın başına gelen şeyin bu tarihsel 
ve düşünsel kökleri hakkında düşünmekle mükellef durumdayız. O yüzden bu 
adamların o kritik dönemeçleri geçiş tarzları ve hala onu çözme gayretleri hakkında 
düşünmekle yükümlüyüz.

Şimdi Kant’ın kritik dönemeçteki kritik kaygısını bir kenara bırakırsak şöyle 
yapabiliriz. Bizim güçlü bir ahlâkımız, başka bir dünyamız, başka bir zihniyetimiz 
ve başka bir teklifimiz söz konusudur. O teklifimiz çerçevesinde hiç bu kapitalist 
ilişkiler ağı yokmuş gibi kendi ahlâk ve etik kodlarımızı bir manzume olarak, bir 
etik teorisi adı altında sunduğumuzda muhataplarımıza güçlü bir teklif sunduğumuz 
kanaatine sahip olabiliriz. Ama muhataplarımız pekâlâ senin bana sunduğun teklif 
üç aşağı beş yukarı kendi tarihsel sürecimde benim zaten bir biçimde muhafaza 
etmeye çalıştığım ama daha sonra da elimde tutamadığım bir tekliften ibarettir 
deyiverebilirler. Muhataplarımız ya da sizin bana sunduğunuz teklif, işçinin ve 
patronun aralarındaki ilişkiyi belirli bir ahlâkî manzume içerisinde kodlayalım ve 
insanları o davranışa doğru yönlendirelim dediğinizde pekâlâ kapitalizmin üretim-
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tüketim döngüsünü beslemekten başka sonuç ortaya çıkarmayacak, dahası özgün 
olduğunuzu düşündüğünüz teklifinizin orijinalliği de zarar görmüş olabilecektir. 
O yüzden işin ve hayatın kritik bir dönüşüme uğradığını bizim dünyamızdan eğer 
bir teklifte bulunacaksak, bu dönüşümün ne denli hayat memat meselesi olduğunun 
farkında olmak icap eder. 

Şimdi bu makineleşme meselesi kritik bir meseledir ve bugün hala bizi 
ilgilendirmektedir. Başka bir kavramlaştırmaya gidilmiş olsa bile kavramların 
başlangıç noktasındaki kritik önemini korumaya devam ettiğini bilmemiz gerekir. 
19. yy. boyunca baktığımızda Marx eliyle, diyelim ki emeğin ne denli önemli olduğu 
ve ürettiği iktisadi değere bütünüyle sahip olamamaktan kaynaklanan sömürgeye 
uğradığı fikri, Batı’nın düşünsel yelpazesinde daha sonra adı sol olarak konulacak olan 
bir düşünsel performansın verimi olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün bile ara ara buna 
müracaat ettiğimiz olmaktadır. Oysa emeğin kendisinin çok uzun saatler boyunca 
bir makinaya mahkûm ve onun düzenine tabii bir şekilde çalışmakla mükellef bir 
yaratığa dönüşmüş olması, peşi sıra sadece üretim süreçlerindeki bir ilişki biçiminin 
ötesinde adına hayat dediğimiz şeyi tanzim edecek bir yapıya doğru dönüşmesinin 
toplumsal işaretlerini de bir yandan vermektedir. 

20. yy.’a geldiğimizde aslında 19. yy.daki konvansiyonel Marx’ın, emek ve onun 
haklarıyla alakalı talebinin yanında insanı, bir ‘animal laborans’a yani ‘çalışan canlıya’ 
dönüştürdüğünü, makinenin bir yedek parçası gibi faaliyet gösteren bir canlıya 
dönüştürdüğünü iddia eden Hannah Arentd gibi isimler de ortaya çıkacaktır. Ve 
onlar bir tür nostalji ile ‘homo faber’i arayacaklardır. Homo faber de üreten, imal eden 
canlı demektir. Bir yönüyle uzun, orta çağların zanaatına atıf yapar, fakat biliyoruz ki 
fabrika düzeniyle beraber o geleneksel zanaat büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Yani o 
iktisadi düzen, marjinal bir üretim haline gelmiştir. Yeterince etkin olmayan, daha çok 
ustalık iç güdüsüyle üreticinin faaliyet gösterdiği ama bir fabrikanın üretim hacmi ve 
etkinliğiyle mukayese ettiğimizde maliyetler açısından iktisadi dünyada şansı olmayan 
bir varlığa dönüşmüş durumdadır zanaatkarın kendisi. Bu da işte yine Hegel’den 
mülhem yabancılaşma kavramının modern dünyada insanları yalnızlaştırmasının, iş 
dünyasındaki karşılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu ‘animal laborans’a karşı 
Arentd mesela nostaljik bir biçimde eski Yunan’a kadar geri gider ve poliste, toplumsal 
hayatta, politik hayatta kendi özgür iradesiyle hareket eden bireyi, Batı toplumunun 
yitirdiğinden şikâyet eder. Acaba bunu yeniden bulabilir miyiz diye sorar. Birtakım 
devrimlerde bu soruya cevaplar aranabileceğini düşünür. 

Yakın zamanların kritik bir düşünürü olan Giorgio Agamben hayatın kendisiyle 
alakalı şu kritik tartışmadan yürür: Düşünce alanının ardında Martin Heidegger ve Carl 
Schmitt gibi önemli Alman düşünürleri mevcuttur. Hayat kelimesinin Almancadaki  
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karşılığı ‘lebens’tir ve bunun   eski Yunan’da iki tane karşılığı olduğundan hareketle 
biri biyolojik anlamıyla canlılık, öbürü ise kamusal hayata katılırken ki faaliyet 
alanımız anlamındaki yaşam olduğuna değinir. Bununla beraber, iki anlamından 
birisinin solduğunu, modern dünyada yaşayan canlılar olarak kapitalizm sonrasında 
bu anlamların bir anlamına doğru mahkûm olduğumuzu; toplumsal hayata özgür 
bireyler olarak katılma kısmının değil ama canlı organizma olarak yaşadığımız 
anlamına yaşamın indirgendiğini ifade eder. Bir yönüyle Agamben, Arentd’in çizgisini 
devam ettirmiş olur, daha da radikalleştirir. Modern dünyada, modern kapitalizmde 
aslında biz Türkçede hayat dediğimiz kavram içinde ahlâkı da barındıran, inancı da 
barındıran, topyekûn insan olmanın kendisini barındıran bütün unsurlarımızdan 
sıyrılmışızdır ve bir biyolojik canlıya, bir organizmaya indirgenmiş durumdayızdır. 

Bunun düşünsel temeline hümanizm denir. Hümanizm burada insan sevgisi 
anlamında değildir. Yani Tanrısını bu dünyadan kovmuş, kendisini Tanrılık makamına 
yerleştirmiş olan insan merkezci bir görüşü ifade eder. O insan merkezci görüş ilginç 
bir biçimde insanı merkeze alır, insanı da organizmalardan bir organizma, yani 
hayvanat, nebatat ve insanat arasında bir hiyerarşik ilişki olmadığını düşünen bir 
organizma olarak anlar. Öyle algıladığında da haliyle karşımıza hayat kelimesinin 
içinin boşaldığı ve bizi bir bilimler marifetiyle ‘cyborg’a dönüştürmekte olan bir 
dünya karşımıza çıkar. 

Gündelik hayatta çarpıcı birtakım anekdotlar karşımıza çıkar. Yakın gelecekte 
denmektedir ki, içinde hiç insanların olmadığı fabrikalar olacak, yapay zeka 
marifetiyle bunlar çalışıyor olacaklar, Hollywood filmlerinde olduğu gibi ufak tefek 
ışıklar yanıp sönüyor olacak. Bir iki tane yapay zeka uzmanı bilgisayar mühendisine 
ve yazılım mühendisine ihtiyaç duyulduğu bir dünya karşımıza çıkacak. Peki burada 
devasa bir soru belirecektir, ürettiğimizi kime tükettireceğiz? 

Sonuç olarak, iş konvansiyonel dünyanın yani sanayi kapitalizmi öncesinin bir 
işi iyi yapmak dediğimiz niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumdadır. Zanaat de 
herhangi bir imalatı bir tür kendi becerimiz çerçevesinde organik bütünlüğümüzle 
bir mamule dönüştürme ameliyemiz, kökten bir biçimde farklılaşmış durumdadır. 
Doğal olarak aslında çok daha kritik kavramımız olan hayat kavramı organizmalar 
arası etkileşimden ibaret olan tabiatın diğer organizmaları gibi birtakım yaratıklar 
topluluğuna dönüştürülmüştür. Bu ise ufukta cyborg varlıkları saklamaktadır. 
Dolayısıyla burada ahlâktan konuşmaya kalkarsak ahlâktan olsa olsa sistemin o 
organizmasının etkin işleyişinin kurallar manzumesi anlaşılmış olacaktır. Oysa 
biz ahlâk dediğimizde bizzat hayatın merkezine doğru işarette bulunan, varlığın 
hakikatine doğru işaret etmekte olan bir kavramdan söz etmekteyizdir. Özellikle bu 
konuyu sürekli düşünmeliyiz.
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Giriş

İçinde yaşadığımız dünya realitesinin 19 ve 20. Yüzyılda Modern Toplum olmanın 
ana özelliğini taşıyan niteliklerden giderek uzaklaşmakta olduğu söylenebilir. Modern 
toplumda, farklılaşmanın önünün kesilmekte olduğu tek tipçi bir “modern insan” 
anlayışı bulunmaktadır. Bu “modern insan”ın;  pozitivist bilgi yöntemi ile salt akılcı 
rasyonalist anlayışın kutsanması işbirliğinde liberal –kapitalist “birey” insan tiplemesi; 
laik, seküler, pragmatist tavrın gelişmesini sağlayan hırs ve haset duygularının 
aktifliğinde ortaya çıkmış olduğu ifade edilebilir (Şimşek 2013: 100). Tüm bunları da 
en başta Pozitivist Düşünce Yöntemine göre üretilen modern sosyal teorinin inşasında; 
bilgi, bilim dallarının oluşumu, farklılığın üstünü örten tek tiplemecilik anlayışlarının 
etkili olduğu belirtilebilir. Tüm bu unsurlar Pozitivist Düşünce Yöntemine göre 
üretilen modern sosyal teorinin “elitist fark kültürüne” sahip evrenselci bir anlayışı 
oluşturmasına yol açmıştır. Bu modern Batı‘nın “pozitivist düşünce yöntemi- sosyal 
teori”nin etkileşiminin kurucu  “özne”si; sermaye alanında liberal-kapitalist “girişimci 
birey”dir. Bilgi üretme alanında ise aklı inşa eden unsur, “pozitivist akademisyen bilim 
adamı” ve onun mekânı olan “seküler üniversite yapısıdır”. Bu durum Batı modern 
toplumsal tabakalaşma yapısında sınıflılığa dayalı olarak her alanda görülen ikili bir 
durumu ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma hayatı dinamikleri açısından konuya bakıldığında, modern Batı 
toplumunda öncelikle Taylorist ve Fordist üretim tarzına yönelik çalışma yapısının 
işlerlik kazandığı görülür. Bu yapıda, sermaye sahibi olmayanlar açısından “evrensel 
tekçilik” ya da “tektipçi modernist” anlayışa tabiyet hâkimdir. Sermaye sahipleri 

 *      Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF  Çal. Eko. ve End. İliş. Bölümü Öğretim Üyesi ve İlmi ve 
Metodolojik Araştırmalar Derneği(İLMAR)  Yönetim Kurulu Başkanı,Orcid no; http://orcid.org 0000-0001-
8347-1913, osimsek6666@gmail.com
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açısından ise elitist üst benliklerini oluşturan liberal kapitalist girişimci seçkinin 
“fark”çılığı esastır. Bundan dolayı bu sistem açısından öncelikle gerekli olan, elitis/
seçkin girişimci birey tipinin varlığı ya da inşasıdır. Bu inşa sonrasında da bu girişimci 
elitist kesimin korunmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır/çıkmaktadır. Seçkinci 
sistemsel yapının “fark”çı zihniyet anlayışı, bu sosyolojik kesimi,“otokratik” ve “kendi 
çıkarlarına” hizmet eder bir konuma getirmiştir (Slattery 2017:256). Böylece seçkinci 
liberal-kapitalist girişimci bireyin ideolojisini kurduğu Taylorist ve Fordist üretime 
dayalı çalışmanın da, bu seçkinci zihniyete göre şekil almış olduğu söylenebilir. 
Buna göre bir liberal kapitalist yapının elitist gücünü sağlayan Taylorist yeni emek 
örgütlenme biçimi 1880 başlamıştır. Taylorist çalışma 1890’lar da ise “Bilimsel 
Yöntemin İlkeleri”ni geliştirerek (Belek 1999: 56),  kapitalist-liberalist sürece katkı 
sağlamıştır.  Bu manada Fordizm’de liberal-kapitalist elitist kesimin sahip olduğu 
“güç”ün varlığının korunması için özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya 
çıkarılmış “yeni bir sermaye birikim” sistemini oluşturmak için geliştirilmiş bir 
kavramdır. Buna göre Fordizm; ekonomik, politik, ideolojik, sosyolojik yönlerini 
içinde bulunduran çok boyutlu bir emek ve çalışma düzenlemesidir (Belek 1999: 59). 
Fordist çalışma yapısı, Taylorizm’den sonra oluşturulan emek ve çalışma sistemi olarak 
geliştirilmiştir. Buna göre “Taylorizm emeğin makine başındaki örgütlenmesini dile 
getirirken; Fordizm, emekle birlikte makineli sistemin fabrika sistemi içinde yeniden 
düzenlenmesi” olarak belirtilebilir (Belek 1999: 60). 

Modern Batı medeniyeti 21.Yüzyılda ise farklı bir kurucu değer üzerinden hareket 
ediyor gözükerek, post modernlik anlayışına evrilmiştir. Bu yüzyılda yeni kurucu 
değer artık “ekonomi” olmakta çıkmış, bunun yerine din, değer, ahlâk, medeniyet gibi 
kavramlar üzerinden (Hungtington 2006:23), yeni post modernist tanımlama içine 
girilmiştir. Bu yeni modern de yani post Modern toplum; evrensel tektiplilikten daha 
çok yerelleşen (milli)değerlerin öne çıkarıldığı, özgün kültürel bakışların geliştirildiği, 
zihniyet farklılığının varlığının idrak edildiği bir yapıdır. Bunlara ilaveten post 
modern toplum; ecdat fenomenine dönüşün yaşandığı her alanda özgünlüğün 
meşrulaştırıldığı, herkesin haklı olduğu bir sistem aklına sahip olarak kurgulanmış 
bir yapıdır. Böyle bir yapı ya da sistem,  19 ve 20. Yüzyıldaki modern toplumun; la-
dini, jakoben, seküler, laik dayatmacı tektipçi kimliğine dayalı oluşturulmuş niteliğine 
karşı, ”karşı terstenlik kurgusu” üzerinden hareketle oluşturulmuş yeni materyalist 
düzendir. Bu yeni yapıda yani post modern yapıda; modernitenin sıkı koruyuculuk 
altına aldığı laiklik, sekülerleşme…vs gibi unsurlara, toplumsal sistem düzleminde 
yeni alanlar açan, onlara meşruiyet tanıyarak oluşmuş kaoscu altüst olmayı içeren 
kargaşadan sonra, Batı  liberal-kapitalist girişimci elitistlerin tekrardan “fark”lılığını 
beslemek için düzenlenmiş bir sistemsel yapı olduğu söylenebilir. Buna göre post 
modern yapının modern yapının kurgulanmış yeni bir sistem görüntüsü olduğu 
söylenebilir. Buna göre modern sanayi sonrası ya da post modern toplum; hizmet 
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sektörüne dayalı bir toplum veya ”fabrikalaşmış doğaya karşı oyun” ya da “kişiler 
arasında oyun”luluğu içermektedir (Bell 1993: 328). Bu noktada Post -Modern toplum 
çalışma hayatına yönelik olarak da Post-Fordist çalışmayı, yeni toplum sistemine göre 
uyarlamıştır. Post-Fordist kavramını ilk kullananlardan olan M. Piore‘ye göre Post-
Fordizm, ”modern endüstriyel organizasyonun ve onun üretim yöntemlerinin ayırt 
edici özelliklerini belirlemeye ve onları sanayi tarihinin daha önceki bir evresinde 
kullanılanlardan ayırmaya” çalışmak için gelişmiş bir kavramdır. Buna göre Post 
-Fordist anlayış, 21. Yüzyıl sürecinde sanayi üretim hayatının “tamamen yeni bir 
çalışma tarzı ve tamamen yeni bir post- modern çalışma hayatı oluşturacak türün, 
öncesine göre farklılıklar içeren bir mahiyete sahip olduğunu belirtilir. Böylece Post-
Fordizm ekonomideki hizmet sektörü ve devlet hizmetleri, post-modern endüstri 
toplumunu ifade eden bir niteliğe sahiptir (Slattery 2017: 440). Bu noktada post 
modern yapı içerisinde Post -Fordist çalışma yapısı, önceki kitlesel üretim yöntem 
anlayışından oldukça farklı bir içeriğe bürünmüştür. Bu yeni anlayışa göre gelişen Post-
Fordist yeni yöntem, esasında yeni bir ekonomi dönemini ifade etmektedir. Bunun da 
en belirgin şekli, Post–Fordist içerikli bilgi teknolojisinin gelişimi ve esnek üretim 
yöntemlerinin ortaya çıkışında görülmektedir. Söz konusu yeni özelliklerin doğuşu 
çok uluslu yeni şirketlerin doğuşuna ve mali piyasaların küreselleştirilme etkisinin 
oluşmasına yol açmıştır (Slattery 2017: 441). Bu durum esasında, modern toplumdaki 
evrensel yasalara bağlı tek taraflı dayatmacı olgu, sermaye sahibi tarafından insan, 
toplum ve kaynakların sömürülmesini meşrulaştıran bir sistemi meydana getirmiştir. 
Bu sistemin sermaye sahiplerinin lehine bilgiyi üretmeyi sağlayan yöntem; pozitivist 
düşünce yöntemidir. Böylece yeni çalışma düzeni; “modern toplum-pozitivist 
düşünce yöntem” ilişkisinin etkisine bağlı olarak oluşmuştur.  Buradaki ana çalışma 
sistemi, Fordist üretim anlayışı ve onun çalışma biçimiydi. Fakat post-modern toplum 
ise; insanların özgürlüğü, yerelleşme, millileşme, ecdat fenomenlerinin izafilik taşıyıcı 
kimliği geliştirmesi, la-dini anlayışın kırılması, inanç özgürlüğü ve değer anlayışları 
içeren soyut toplumsal unsurların öne çıkmasına bağlı olarak gelişen bir yapıdır. Bu 
yeni yapıda modern toplum ve modernist üretimden farklılıklar taşıdığı tartışılsa 
da post modern toplumda esasında, Post-Fordist çalışma üzerinden küresel sömürü 
sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 

Küresel sömürü aklının oluşturmuş olduğu bu yeni çalışma düzen sisteminin 
de yine “liberal-kapitalist girişimci bireyin fark”çı elitliğinin etkinliğini sağlamakta 
olduğu söylenebilir.  Buna göre bu kez de; öncesine(yani moderniteye) göre “tersten” 
sistemin kurulmasıyla, aynı sömürünün yine post modern sosyolojik yapıda devam 
ettirildiği görülmektedir. “Hermonotik düşünce-post modern toplum” etkileşimi 
çerçevesinde; esnek çalışma, Post-Fordist çalışma gibi unsurların bu yeni sömürü 
düzeninden; özgürlük, özgünlük, millilik, yerelleşme, âdemi merkeziyetçilik savları 
ile sermayesi olmayan kesim de bu yapıda, sömürüye tabi kılınmıştır. Bu kez bu 
yeni sömürü, yeni geliştirilen kavramsal çerçevenin anlamsal içeriği ile sağlanmakta 
olduğu gözlemlenmektedir. 
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Yeni Dünyanın Mevcut Kaotik Durumu ve Buradan  “Yeni Çalışma Düzen 
İnşası”nın  “Birlikçi” Niteliğine Duyulan İhtiyaç Üzerine

Sanayi Devrimi sırasında, bilim ve teknolojinin arzu edilen gelişmenin aracı 
olması fikri, günümüzde çoktan amacına ulaşmıştır (Wilenius 1999:  36). 21. Yüzyıl 
sürecinin ilk çeyreği açısından gelinen nokta itibariyle “post modern toplum-post-
Fordist” etkileşim içerikli anlayışın; istenilen yeni sistemsel düzenliğin oluşmasında,  
evrensel ölçekte sömürü birliğini sağlanmasına yönelik uygulamalarının etkin oluşum 
beklentisi, elitist kesimi ulaşmak istediği noktaya taşımada sıkıntı içinde düşürmüştür. 
İşte bu yeni durumdan çıkış içinde dünya, yeni bir “birlikçi söylem” arayışına da 
girmiştir. Birbirinden bağımsız ilgi alanlarını içeren pek çok bilim dalının öncü 
düşünürleri, liberal-kapitalist dünyanın bu yeni ihtiyaç duyulan “birlikçi” arayışını, 
kendi alanlarının dili ile ifade etmişlerdir. Bu ifadelerden de hegemon Batı’nın 21. 
Yüzyıl’da,  makro anlamda dünya düzenin kendilerince sağlıklı işlemesi için “birliği”, 
birleşikliği arayan yeni bir sürecin içine girmiş oldukları anlaşılmaktadır.  Bu 
noktada Huntington’un  21. Yüzyıl için 1993’de geliştirdiği “medeniyetler çatışması” 
tezi üzerinden, İslam dünyası ve diğer azgelişmiş dünyanın tekrar Batı medeniyet 
değerlerine yenidünya şartlarına göre bağlanmasının birliğini gerçekleştirmeyi 
içermekte olduğu belirtilebilir. Huntington bu tezin temasında da  post modern 
sosyolojik değerler üzerinden; din, değer, ahlâk, medeniyet gibi soyut kültür 
unsurlarına bağlı kavramları kullanarak, yenidünyanın birlikçi düzenini oluşturma 
isteği hissedilmektedir. Buna göre söz konusu tezin hermonotik düşünce yöntemi 
kullanılarak, 21. Yüzyıldaki yenidünya düzenin birliğini, ABD’nin özneliğinde Batı 
medeniyet merkezli bir arayışı ifade etmekte olduğu görülür. 

Bauman’ın da “uluslararası topluluk” fikrini, birleşik ve homojen milletler vizyonu, 
ulus- devletlerin kurulması  tartışmalarını ele aldığı görülür (Bauman 2001 ; 14). 
Astro–fizikçi  Hawking “evrendeki her şeyin her şeye temelde bağlı olduğu doğruysa” 
buradan tüm ve birlik olarak evrene bakma ihtiyacının ortaya çıktığı görüşünden 
hareketle (Hawking 2018: 24), “atom-altı parçacıkları inceleyen kuantum teorisi 
ile büyük kütleli cisimleri inceleyen genel izafiyet teorisini birleştirip”, ‘‘her şeyin 
teorisi’’ni inşa etmeye çalıştığı söylenebilir. Buna göre Hawking’in, birlikçi bir teori 
arayışını ortaya çıkardığı görülmektedir (M.Çağlar Atmaca https://textumdergi.net/
is-nedir/ 25.01.2022,15.08). Ama Hawking, her şeyi açıklayan teorisinin öznesinin 
ne olduğu söyleyemeden, birlikçi bir kuramın; dünya açısından, toplumlar açısından 
oldukça önemli olduğuna yönelik bir bakışı ortaya koymuştur.   Buna göre Hawking  
‘‘her şeyin teorisi’’ düşüncesi ile evrensel birliği açıklayan bir tek ana görüşün var 
olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Eğer, “Toplumsal yaşamımız için bir ‘‘her şeyin 
teorisi’’ olacaksa eğer bu teorinin işlevi, fiziktekinin aksine, yaşamda olgusal bir genel-
geçerlik tespit etmek değildir”.  Bu teorinin” bütün genel-geçerliklerin, belirliliklerin, 
sabitliklerin, zorunlulukların başka türlü de olabileceğini tasarlamak, yaşamı üzerinde 
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eylenebilir, değiştirip dönüştürülebilir bir şey olarak kurgulamak yönünde olacaktır” 
ifadesi (M. Çağlar Atmaca,https://textumdergi.net/is-nedir/.25.01.2022,15.08), her 
şeyin teorisinin sosyal alana aktarılışının bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Buna 
göre söz konusu bu “her şeyi açıklama”nın içine;  dünya siyasal düzeni, iktisat düzeni, 
kültürel yapılar, teknik ve mekanik dünya, sağlık işleri…vs gibi unsurlarında girmiş 
olmaktadır. Bundan dolayı her şeyin teorisini, “tüm şeyleri” açıklayan bir “birlik” 
durumuna ve ”birlikçi” bakışa işaret etmiş olduğu söylenebilir. 

H. Kissinger’ın da birlikçi bir kuram geliştirme uğraşı dikkatleri çekmektedir. 
Yine yukarıdaki açıklamalara benzer anlamda dünyanın 21. Yüzyılda “birlikçi 
politikalar” geliştirmesine ihtiyaç duyduğuna yönelik görüşleri geliştirenlerden birisi 
de H. Kissinger’dır. H. Kissinger, 2014’de yayınlanan “Dünya Düzeni” çalışmasında, 
günümüzde birbirinden farklı kültürlerin, bölgelerin, geleneklere dayalı yapıların ortak 
bir sistem ya da birlikçi bir yapı düzeni oluşturabilecekler mi? sorusu üzerinden yeni 
dünyanın birlikçi bir sistem oluşturmasının gereğine dikkat çekmiştir. Kissinger’in 
bu kitabında; uluslararası düzen, bölgesel düzen ve ilkeler kümesi üzerinden bu 
birlikteliğin oluşmasına yardımcı olacak kavramlarla bu “birlik” arayışını belirttiği 
görülür. Tüm bu açıklamalara göre de günümüzde dünyanın birlikçi, bütünlükçü 
evrensel içerikli merkez bir anlayışa ya da bu anlamda bir kurama, teoriye ihtiyacının 
bulunduğu söylenebilir.

Sonuç olarak 21.Yüzyıl ilk çeyreği itibariyle tüm arayışların konuşulduğu bir 
dönemde, son iki yüzyıllık modern Batı pozitivist çalışma yapılanmasından çok 
daha farklı çalışma tipine geçiş arayışının kültürel çevre iklimi oluşmuştur. Çünkü 
21.Yüzyılın ilk çeyreği aralığında gelinen süreç itibariyle yapılan tartışmaların 
içeriğinden anlaşıldığına göre; din, ahlâk, medeniyet, soyut, görünmeyen kültürel 
düşünce anlayışı gibi unsurların, yeni birlikçi toplumsal düzenin kurulması 
arayışında temel kavramsal gereklilikler olduğu belirtilebilir. Bu yapılan “yeni birlikçi 
arayış“ tartışmaların geliştirdiği ihtiyaca göre Türk-İslam medeniyetinin de, kendi 
özgün ictimai dünyasında bulunan “tevhit” anlayışının birlikçi-bütünlükçü kavramsal 
içeriği üzerinden “yeni düzen kurucu“ kavram olarak ele alınmasının gereği ortaya 
çıkmıştır. Buna göre Türk-İslam medeniyetinin; tevhit, tevhidi düşünce ve tevhidi 
düşünce yöntem anlayışına göre bilgi üretme nitelikli tevhit içerikli kavramların, 
“yeni dünya düzeni” inşasına “yöntem” konusu üzerinden yön verici boyutunun 
temel özelliklerini, yeni çalışma ilişkisi düzenin (sisteminin) oluşumuna aktarılması 
gerekmektedir. Bu aktarımla da Türk-İslam medeniyetinde çalışma hayatına yönelik 
ihtiyaç duyulan yeni/özgün bir açılım ihtiyacının ortaya çıkması sağlanabilir. Buradan 
hareketle özgün bir inşa için öncelikle, Türk—İslam ve Batı Medeniyetlerinin “Çalışma 
Ahlâkı” konusunda, her iki medeniyetin içeriklerinin karşılaştırmasına gidilebilir. 
Böylece dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni “birlik” veya “birlikçi düzen” arayışına, 
Türk-İslam medeniyeti cephesinden yeni bir bakışla tıkanan dünyaya özgün bir katkı 
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vermenin hem gereği sağlanmış hem de bu yeni sistem inşası ihtiyacının “düşünce 
yöntemi-ahlâk” etkileşimi üzerinden kurulumu ile giderilmiş olunacağı söylenebilir. 
Söz konusu bu katkı verici açılımın da, her iki medeniyetin “Düşünce Yöntemleri”nin  
“çalışma” konusuna tesir eden yönleri dikkate alarak yapılabilir.  

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, Türk-İslam ve Batı medeniyetlerindeki  “Çalışma  
Ahlâkı” konusundan hareketle  “Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntemi” ve 
pozitivist ve hermonotik düşünce yöntemlerinin modern toplum sosyolojisindeki; 
çalışma anlayışına, çalışma zihniyetine, çalışma etiğine, sınıflı çalışma yapılanmasına 
“Düşünce Yöntem” temelinden hareketle ele aldığımız makalede incelenecektir. 
Böylece Türk-İslam medeniyeti özgün özelliklerinden hareketle, mevcut modern ve 
post modern paradigmaya önce ilmi itiraz ortaya konulup, ardından da bunun yerine,  
Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi inşa etme yöntemi olan “Tevhidi Düşünce” 
anlayışına göre  “yeni inşa”yı içerebilecek kuramsal çerçeveyi, bu incelememizde ortaya 
koymaya çalışacağız. Buna göre de bu makale çalışması çerçevesinde bu incelemenin 
yapılabilmesi içinde asgari olarak  “Çalışma Sosyolojisi - İktisat Sosyolojisi” ana 
düzleminde “Kültür sosyolojisi-Bilgi sosyoloji-Din Sosyolojisi ve Tarihsel Sosyolojisi”  
alt disiplinlerinden istifade edilen katkılar bağlamında inter-disipliner bir bakışla, 
Türk-İslam Medeniyeti açısından Özgün “Yeni Çalışma Sistem İnşası” oluşumuna 
yönelmenin imkânı ortaya konulacaktır. Bu karşılaştırmalı yolla, mevcut modern 
“çalışma” anlayışının “Yöntem” statükosunu çözüp onun yerine, özgün “yeni çalışma” 
anlayışına göre “çalışma ahlâkı ve yeni çalışma sistem yapılanmasının oluşumu”na 
yönelik yeni bir yaklaşımı ortaya koyabilmenin imkân dâhilinde olduğu idraklere 
sunulabilecektir. 

1. TÜRK-İSLAM VE BATI MEDENİYETLERİNİN “DÜŞÜNCE 
YÖNTEMLERİ“ (BİLGİ ÜRETME YÖNTEMLERİ)  ÜZERİNDEN “ÇALIŞMA”YA 
BAKIŞ

   Günümüz itibariyle dünyanın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik kriz gerçekliği 
ekseninde “çalışma” konusunu yapısal olarak incelenmek istendiğinde, öncelikle 
konuya “mevcut olandan değil” de “özgün olandan bakabilme”nin ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü “mevcut olan” zaten kendi sorununu çözemediği için bir yeni 
arayışı tetiklemiştir. Buna göre biz de bu incelemedeki konumuzun ana temasını 
oluşturan “çalışma” ve “çalışma ahlâkı”na,  “özgün olandan bakabilmek” gerekir 
anlayışı üzerinde yoğunlaşacağız. Özgün olarak bakabilmenin de en temel önceliği, 
“Düşünce Yöntemleri” üzerinden oluşan “Çalışma” kavramının oluşum kökenlerine/
temellerine inmenin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzdeki Türk-
İslam ve Batı medeniyetleri temel baz alındığında yukarıda ifade edilen unsurları 
inceleyebilmek için bu iki medeniyetin bilgi üretme yöntemleri nelerdir? sorusundan 
hareketle bu medeniyetlerin düşünce yöntemlerini ve onların nasıl bilgi ürettiklerini 
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açığa çıkarmak gerekmektedir. Bu ortaya konulduktan sonrasında ise Türkiye, acaba 
bu konuda nasıl bir konumdadır. Türkiye’nin bu alanda dünyaya özgün söyleyebileceği 
şeyler var mıdır?  gibi sorular üzerinden özgün “çalışma ahlâkı”na geçiş yapabilmek 
mümkün olabilecektir. Aksi takdirde aktarmacılık ve taklitçiliğin içine düşülen bir 
çalışma konusu ortaya konulmuş olunacaktır. İşte bu durumların açığa çıkarılması 
yani “fark” ettirilmesine değinilmesi gerekmektedir.

1.1. Tevhit, Tevhidi Düşünce, Kurucu Düşünce Anlayışı ve Düşünce Yöntemi 
Açılarından Türk-İslam Medeniyetinde Düzen Kurucu Kavram İnşası

Türkiye toplumu açısından “çalışma ahlâkı” kavramını en derinlikli ve gerçekçi 
bağlamda konuşabilmemiz için; tüm zamanlarda, tüm medeniyetler/toplumlar 
için geçerli olan “Din-Toplum-İktisat-Çalışma” evrensel ilişkisinin, farklı kültür 
sosyolojileri ekseninde izafilikten (görecelilikten) hareketle ele alınmasının gereği 
bulunmaktadır. Bu  çalışmayı; İdeal Türk-İslam Medeniyeti, Modern Türk Toplum 
ve Modern Batı Medeniyeti ve onunda bünyesinde bulunan pozitivist ile hermonotik 
düşünce unsurları ekseninde ortaya konulan özellikleri ile ele almanın zarureti 
bulunmaktadır. Bunun için önce ideal Türk-İslam medeniyeti içinde çalışmaya 
yön veren temel kurucu bilgiyi ifade eden kavramları ele alacağız.  Bunlardan ilki 
tevhittir. Tevhit; Allah’ın “Tek”liğini ve “Bir”liğini ifade etmesi yanında Türk-İslam 
Medeniyetinin kıyamete değin tüm zamanlarda her şeye yönelik tüm ilimlerin bilgisini 
inşa etme anlayışını içermektedir. Buna göre   Tevhit, bir “kâinat kanunu olma vasfı 
üzerinden “Kâinat Ana Düzen Kuruculuğu (Sistemi)”nu oluşturan bütüncül bir 
niteliğe sahiptir” (Şimşek/Uyanık 2017:833). Bu noktada  bir bütüncüllük karakterine 
sahip olan Tevhit anlayışı, muhtevasında oluşan “Düşünce Yöntemi” niteliğiyle 
“Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntemi”nin, Türk-İslam Medeniyetinde her ilim 
alanına yönelik  olarak; düşüncenin inşa edilmesinde ve bilginin oluşturulmasında 
“kurucu kavram” vasfına sahiptir (Şimşek 2018a:16-17). Böylece Tevhit, Allah’ın 
birliğini ifade etmekle birlikte, İslam dininin inanç akidesini oluşturmasının yanında 
ictimai (sosyal) ilim açısından da,  dünya üzerinde (madde bağlamında) İctimai 
(sosyal) sistem“ kuruculuk yönüne sahiptir. Bu yönüyle Türk-İslam medeniyetinin 
sahip olduğu bu”Kurucu Kavram” özelliği ile kıyamete değin tüm zamanlarda her 
alanda özgün bilgi üretme kabiliyetine sahip olmaktadır. Günümüz modern Batı 
toplumunda, pozitivist ve hermonotik düşünce yöntemlerine göre şekillendirilmiş 
liberal-kapitalist toplumun özellikle sosyal bilimlere konu olan alanlarına yönelik 
bilgi inşasına karşı Türk –İslam medeniyetinin ideal yapısında bulunan “Tevhidi 
Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntemi”, kök temeller üzerinden hareketle esaslı bir 
itirazı, bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü tevhidin yukarıda da ifade edildiği 
gibi “Kâinat Düzenini Kuran Ana Kanun” olma özelliğinden dolayı kâinattaki her 
şeyin; madde(görünen)+mana(görünmeyen) bütüncüllüğüne göre düzenleyen bir 



135

Emek ve İş Ahlâkı

hakikati ve bütün bu düzenlemeleri de ilmi yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirme veçhesi 
vardır. Bu noktada ilahiyat alanının içindeki alt alanların birliğini yine ilahiyat anlayışı 
çerçevesinde “Usul Birliği” kavramı ile bilinen tüm ilim alanlarının tek bir evrensel 
yöntemle yani tevhit özünden hareketle geliştirilen “Tevhidi Düşünce Yöntem 
anlayışına göre Bilginin İnşa” edilmesi anlayışı arasında önemli kapsam farkı 
bulunmaktadır. Bu kapsam farkını şöyle ortaya koymak mümkündür; İlahiyattaki 
“Usul” tartışması, bu incelemede ifade edilen Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme 
Yöntem anlayışının evrensel ölçekli, dünya toplumsal düzenini oluşturma konusu 
ile ilgisi yoktur. İlahiyattaki tartışmalar daha çok ilahiyatın içindeki; kelam,tefsir, 
hadis..vb gibi alanları birlikte  ele alan bir “usul/yöntem” birliğini geliştirmeyi esas 
almaktadır. Oysa Tevhidi Düşünce anlayışına dayalı Bilgi İnşa Etme Yöntemi, “Allah, 
her şeyi yaratmıştır” ayeti kerimesince  her şeyi içeren ( gök kanunları, astro-fizik,  
fizik kanunları, kimya kanunları, fiziko-kimya kanunları, atom kimyası, biyolojik 
kanunları,..vb ve sosyal ilimleri içeren); ictimaiyat,  tevhidi felsefe, siyaset, iktisat, 
hukuk,  mühendislik gibi bilinen tüm ilim alanlarının tek bir evrensel yöntemle yani 
tevhit özünden hareketle geliştirilen “Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışına göre 
Bilginin İnşa” edilmesini içermektedir. Topyekûn ictimai (sosyal) düzeni sağlayan 
ilmi alanlarının (tevhidi felsefe, içtimaiyat ilmi, siyaset ilmi, iktisat ilmi…vb gibi), 
tevhidi yöntem anlayışına göre bilgi inşa etmedeki bütüncülüğünü ifade etmektedir. 
İşte Tevhidi Yöntem anlayışı; her alanın hem kendi içinde ve hem de diğer tüm ilimlerle 
birlikte düzen ve ahenk içinde çalışmanın genel kanunu yani kâinat düzeninin işleyiş 
kanunun cari olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu yöntem anlayışı ile ;

Her tevhidi özel şey                                   Tevhidi genel “şey”e bağlı            

Tevhidi genel şey de                                  Tevhidi Kâinat Ana Kanununa bağlı

Tevhidi Kâinat Ana Kanunu ise              Allah’a bağlıdır (Allah’ın her şeyi; Kudret,                                
Alim, Bari,  Musavvir Sıfatları ile Yaratması)

Kur’an-ı Kerim bir ilahi kitap olduğundan konulara, bazı konulara genel vurgu 
üzerinden yaklaşım gösterir. Yani Kur’an-ı Kerim; Bir fizik, bir içtimaiyat (sosyoloji), 
bir felsefe, bir astro-fizik, bir kimya, bir biyoloji ...vb kitabı değildir. Ancak insanın 
dünya hayatında, imtihan saiki ile var edildiğinden, insanın dünyadaki yaşamını 
devam ettirebilmesi için de dünyadaki şeylerle sürekli temas halinde olması 
gerekmektedir.  Böylece insan, ihtiyaç sahibi olarak pek çok unsura, sektöre, alana 
ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı İslam’ın insana emir-yasaklar şeklinde yüklediği 
sorumluluklar çerçevesinde, insanın bütün bu tek tek şeylere genel “yöntem” bakışı 
üzerinden yaklaşım göstermesi gerekmektedir. Yani insanın bu tek tek her şeye 
tevhidi bir anlam yükleyerek bakması, onu kendi sorumluluk alanıdır (Şimşek 
2021a:31). Dolayısıyla Tevhidi Düşünce bilgi üretme yönteminin, İlahiyat alanının 
içindeki alt alanların birliğini içeren “Usul Birliğini” sağlama içerikli yaklaşımlardan 
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çok, daha kapsamlı ve “genel düzen inşa edici” bir mahiyete sahip olduğu söylenebilir. 
Buna göre İslam’ın  “Tevhidi Düşünce Yöntemi”ne göre bilgi inşasının, tüm sosyal 
(ictimai) dünya üzerinde bir  “Düzen Kuruculuk” vasfını içerdiğinden bu ilim 
dallarına; ilahiyatın temel ilgi alanları dışındaki diğer ilim dallarının varlığından 
da istifade edilerek, bir tevhidi birlikçi ilim anlayışına göre oluşturulması zarureti 
bulunmaktadır. Böylece Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışının ürettiği ilmi gerçekliğin, 
İlahiyat alanındaki “Usul Birliği”ni sağlama ifadesi üzerinden geliştirilen görüşlerinin 
daha ilerisinde, “Evrensel bir Düzen Kuruculuğu” ifade etmekte olduğu söylenebilir. 
Ayrıca “Evrensel Düzen Kuruculuğu” fikri yapısının oluşmasının eğitimini sağlayan 
müfredatında lisans eğitim sürecinden itibaren sosyal ilimler muhtevalı olması da, 
ilahiyat alanındaki alt ilim dallarını için konuşulan “Usul Birliği”nin kapsamından 
oldukça geniş bir çeperi ihtiva etmektedir. Bundan dolayı sosyal ilimler alanında 
üretilen “Tevhidi Düşünce Yöntem”ine göre oluşturulan birlikçi/bütünlükçü bilgi 
inşası anlayışı ile ilahiyat alanı içindeki alt ilim dallarını içeren “Usul Birliği”ni 
sağlayıcı birlik anlayışının ele alınış içeriği, bu farklılığın oluşmasındaki temel 
esaslardandır. 

Tevhit, 19.Yüzyıla kadar ki hâkim dünya siyaset düzeninde, lider toplum düzenidir. 
19-21. yüzyıllar arasında İslam medeniyetinin iktidar alanı, oldukça gerilemiştir. 
Oysa aynı tevhit anlayışı Türk-İslam/İslam medeniyetini 7-19. Yüzyıllar arasında 
dünya lideri yapmıştır. Buna göre her iki ana dönem de aynı tevhit anlayışı idraki sabit 
iken, 19. 21- Yüzyıl arasında Türk-İslam dünyası gerileme içine girmiştir. Türk-İslam 
medeniyetinin bu gerileme sürecine girişte pek çok etkenin bulunduğu söylenebilir. 
Bu gerilemeyi ortaya çıkaran pek çok etken bulunmaktadır. Bunların en başta 
gelenlerinden birisi de 19-20. Yüzyıl aralığında tevhit düşüncesine dayalı bilgi inşa 
edilmesinden uzaklaşılmasıdır. 20-21. Yüzyıl arasında ise Tevhit düşüncesine göre 
bilgi üretilmenin unutturulmuş ve unutulmuş olmasının bu gerilemenin oluşmasında 
oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. Yani medeniyetinizin kendi özgün bilgi üretme 
yöntem kanalı bu süreçte tamamen tıkandırılmış, unutturulmuştur. Böylece Türk-
İslam medeniyeti kendi özgün Düşünce Yöntemine göre bilgi üretmesi “hiç”lenmiştir. 
Bunun tabii sonucu olarak, ideal Türk-İslam medeniyet yapısı milli kültürü ve milli aklı 
ile bilgiyi  nasıl üreteceği konusunda bir belirsizliğin içine sokularak, pagan pozitivist 
ve hermonotik düşünceye dayalı bilgi üretme tuzağının içine çekilmiştir. Bu durum, 
Türk toplumunu, aydını, kendi özgün dünyasına yabancılaştırılmıştır. Türk aydını, 
akademisyeni ve düşünürü bu yolla, obskurantize edilmiştir. Şimdi 21.Yüzyılda da 
bundan çıkmak için “Tevhidi Düşünce Kurucu Düşünce Yöntem anlayışı” ile toplumu 
gerilikten yukarıya dikey yükselmeyi sağlayan “kurucu kavram”ın geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede tarafımızdan geliştirilen bu kurucu kavramın ana 
öbeğini oluşturan “Tevhidi Düşünce” kavramına, 19.Yüzyıldan önce kullanılmaya 
ihtiyaç olmayabilirdi. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi 7-19.Yüzyıl sürecinde dünya 
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ictimai düzen oluşumuna ana anlamı veren sadece Türk-İslam/İslam medeniyeti idi.  
Bundan dolayı 7- 19. Yüzyıl arasında bilgi üretme işi, “düzen”in/”sistem”in bilgisi,  hep 
“tevhit” anlayışına göre oluşmuştu (http://www.ozgunsosyal dusunce.com/osman 
şimşek,03.03.2022,11:00). Buna göre, Türk-İslam medeniyetinin dünya üzerinde 
sistemsel hâkimiyetinden dolayı Türk-İslam medeniyetinin düşünce adamları, bilge 
insanları, âlimleri, allameleri,  “biz tevhide/tevhit anlayışına göre bilgi üretiyoruz” 
demeye  zaten ihtiyaç duymuyorlardı. Bu durum tıpkı günümüzdeki Modern Batı 
medeniyetine hegemon sistemine ait yabancı/Batı’lı üniversitelerin “biz pozitivist-
liberal eğitimi yapıyoruz” demeye ihtiyaç duymadıkları gibidir. Dolayısıyla bu 
durum yine Modern Türkiye’deki üniversitelerindeki bilgi yönteminin, modern 
Batı üniversitelerdeki öğretim yöntemini hem taklit eden hem de bunları aktaran 
bir yapılanma içinde bulunduklarından, yerli üniversitelerimizin; ekonomi, felsefe, 
sosyoloji, hukuk, eğitim siyaset, psikoloji …vb gibi bilim dallarının öğretiminde “biz 
pozitivist-liberal eğitimi yapıyoruz” demeye ihtiyaç duymadıkları gibidir. Dünyada 
19. Yüzyıl sürecinden günümüze değin pozitivist liberal –kapitalist toplum sistemi 
hâkim, egemen olmuştur. Türk-İslam medeniyetine göre “tevhit” anlayışı, kıyamete 
kadar dünya ölçeğinde geçerli evrensel bir içerik ve anlama sahiptir. Bundan dolayı 
tevhit, kendi medeniyet dairesi içindeki her topluma kendi özüne göre çıkış üretme 
imkânı sunduğundan, tevhit anlayışı esasında cemiyet yapısının ictimai gelişmesini 
her dönemde sağlanmasının “ümid”ini ve “güven”ini veren bir özelliği haizdir. 
Böylece tevhit anlayışın, Batı modernitesinin egemenlik ve hâkimiyetinin devam ettiği 
günümüzde, her ilim alanında ve her ictimai yapıda, İslam’ın özüne uygun kurumsal 
yapı (düzen) oluşumuna imkân veren niteliği bulunmaktadır.  Tevhidin bu evrensel 
ve tüm zamanlara hitap eden anlamsal kimliği çerçevesinde günümüzde Türk-İslam 
medeniyetinin içinde bulunduğu karmaşık, ayrışık, dağınık ve kendi özgün bilgi 
üretme yöntemini unutmuş yapısından tekrar kalkışa geçebilmesi için tevhit idraki 
üzerinden toplumsal çıkışı sağlayıcı yeni kurucu kavram inşası gerekmektedir. 

Bu konuda İLMAR Çevresinde yapılan ilmi çalışmalar ekseninde yeni 
kurucu kavram inşasının geliştirildiği söylenebilir. Bu yeni kurucu kavramın 
adı; “Tevhidi Düşünce”dir. İslam’da “toplum-iktidar-değişim” etkileşimine ; “Biz 
iktidarı dönüştürürüz” ayeti çerçevesinde bakıldığında İslam ictimai görüşünde 
“medeniyetlerin döngüselliği” gerçeğine bir işaret ve vurgu yapıldığı söylenebilir 
(Şimşek  2018a :36-37). Buna göre 7-19. Yüzyıl arasında dünyada İslam Medeniyetinin 
“tevhit” anlayışına göre bilgi üreterek siyasal iktidarı ve evrensel hâkim toplum 
düzenini kurmuş olduğu söylenebilir. Fakat 19-21. Yüzyıl sürecinde Türk-İslam 
medeniyeti açısından hem özgün bilgi üretme konusunda hem evrensel iktidarı 
sağlamada ve hem de Türk-İslam medeniyetini oluşturan her bir ülke/toplum için 
bir Fetret Dönemi olmuştur. Türk-İslam medeniyeti, tevhidi öze bağlı olarak 21. 
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Yüzyıl ilk çeyreğinde medeniyet mensubu ilim çevresince “İlmar Çevresi1” (İlmi 
ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi Çevresi) geliştirdiği “Tevhidi Düşünce 
Yöntem” anlayışı üzerinden; yeni bilgi üretmeyi, yeni toplum inşasını özgün olarak 
üreterek Türk-İslam medeniyetinin yeniden çıkışa/yükselişe yönelik döngüselliğine 
geçişin imkânını sunmaktadır. Buna göre “Biz iktidarı dönüştürürüz” ayeti 
çerçevesinde Türk-İslam Medeniyeti “Tevhit” den tevhidi öze bağlı gelişen “Tevhidi 
Düşünce Yöntem Anlayışı”na göre akıl inşası, düşünce geliştirme ve buna dayalı bilgi 
üretmenin sağlanması imkânı yeniden (21.Yüzyıl bağlamında) ortaya konulmuştur. 
Bu konuyu biraz daha açarak geliştirdiğimizde, İslam’ın 7-19. Yüzyıllar arasındaki 
1200 yıllık süreçte dünya siyasal liderliğinden sonra Türk-İslam Medeniyetinin ilk 
defa, 19. Yüzyıldan günümüze kadar geçen 200 yıllık süreçte geriye düşmüştür. Bu 
geriye düşüş sonrasında Türk-İslam Medeniyetinin şimdilerde özgün medeniyet çıkış 
hamlesini gerçekleştirebilmesi için “İlmar Çevresi”nin akademik kültür birikiminin 
“Tevhidi Düşünce” kavramını, yeni kurucu kavramı olarak inşa etmiş olduğu 
söylenebilir. Çünkü bir köklü medeniyetin bitkisel hayattan çıkıp oyun kurucu, düzen 
verici bir duruma gelmesi için öncelikle bilgi üretme yöntemini belirlemesi gerekir. Bu 
belirlenmenin yapılması sonrasında, bir medeniyet kendi medeniyet yapısı için özgün 
bilgi üreterek diğer medeniyetlere bu özgünlük sayesinde yön verebilir ya da onlara 
öncü olabilir. Buna göre; 21. Yüzyıl sürecinde genelde Türk-İslam medeniyeti özelde 
Yeni Türkiye’nin kendi medeniyet yapısına “Güven” duyan bilgiyi “ortak düşünce ve 
bilgi üretme yöntemini” nasıl kurabilecektir? 

Bu noktada yeni bilgi üretmeye yönelik Kurucu Düşünce Yöntemini geliştirmeye 
yönelik “Güven”i  oluşturucu bilginin  meydana çıkarabilmesi için de;

   i – “Hangi temel bakıştan hareket edilmesi gerekmektedir” sorusunun sorulması 
önemli bir zarurettir. Bu sorunun ve cevabını verebilmek için bir temel çıkış kavramına 
ihtiyaç duyulmaktadır. O temel çıkış kavramı; “tevhit”tir.

   ii - Bu harekete geçirici “temel” üzerinden oluşan temel bakışın ilmi alanda 
“düşünce” ve “bilgi” üretebilmesi için yani soyuttan somuta çıkışının köprü geçişini 
sağlayacak olan  “Kurucu Kavram“  hangi isimle oluşturulmalıdır?

O halde “Kurucu Kavram” nedir? Her bir medeniyet esasında kendi özgünlüğü 
içerisinde oluşur. Bu özgünlük ise; söz konusu olan medeniyetin kendi “düşünce 
yöntemine” göre bilgi üretmesinden geçmektedir. İşte bu özgün bilgi üretilebilmesi için 
“kurucu kavram”, “kurucu düşünce yöntemi”nin belirlenmesi gerekir. Bu eksende 

1  2015 yılından itibaren İlmar Çevresi yani İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi Çevresi  olarak özgün 
bir şekilde “Tevhidi Düşünce Yöntem Anlayışı” kavramı geliştirilerek, Türk-İslam medeniyetinin 21. Yüzyılda 
Yeni Yükselişinin kök kurucu bilgi inşa sistemini ortaya koymuştur. Böylece Türk-İslam Medeniyetinin bir 
akademik ilmi çevresi olan İlmar Çevresi, 2015 yılından bu yana  “Tevhit” kavramı özünden hareketle 
“Tevhidi Düşünce Yöntem Anlayışına”  geliştirerek Türk-İslam medeniyetinin özüne uygun bilgi inşa 
etme düzenini (sistemini)  bu yeni kurucu kavram etrafında üreterek bunu da, çeşitli ulusal ve uluslararası 
çalışmalar ile akademik literatüre kazandırmıştır.
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Türk-İslam medeniyetinin son 200 yıllık fetret içerikli sosyolojisinde çıkabilmesi için, 
günümüzde ilk defa bu özgün çıkışı sağlayıcı bir kavram olarak “Tevhidi Düşünce”  
kavramını geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü tevhit, İslam’ın özü olduğundan Türk-
İslam medeniyetinde her şey,  tevhidi özden hareketle oluşmuştur. Bu açıklamaya 
göre Türk-İslam medeniyetinde toplumun aşağıdan yukarıya çıkışı sağlayan kurucu 
kavram olan geliştirilen  “Tevhidi Düşünce” ve ona bağlı geliştirilen “Tevhidi 
Düşünce anlayışına dayalı Bilgi Üretme Yöntemi”nin bilinip, bunun üzerinden de, 
“bilgi-iktidar” eksenli bir yükselişe geçilmesi ancak mümkün olabileceği söylenebilir 
(Şimşek 2021b: 244-252). 

“Tevhidi Düşünce”, oluşturmuş olduğu kavramsal çerçeve ve ilmi yöntem 
(metodu) bilgisiyle; tüm toplumu, sosyal ilimleri, sosyal ilişkilerin mahiyetini içine 
alan “Kâinat merkezli, Kâinat Ana sistem işleyişine sahip” evrensel bir sistematiğe 
sahiptir. Bu yönüyle de “Tevhidi Düşünce Yöntemi”, evrensel genel geçer kanunlara 
sahip bir çerçeveyi bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı Tevhidi Düşünce, 
dünya üzerinde ictimai alanların tamamını “bir”likçi, “bütüncül” anlayışına göre 
tanzim eden tüm zamanlara hitap eden bir muhtevaya sahiptir. Bu açıklamalar 
çerçevesinde “Tevhidi Düşünce” kavramı, Türk-İslam medeniyetinin özgün “kurucu 
kavram”dır. Tevhidi Düşünce kavramı; ilk defa İslam dünyasının 200 yıl geriye düşen 
makro sosyolojisine karşı bu çıkışını; ilmi düşünce temelinden hareketle mümkün 
kılabilmek için “aşağıdan yukarıya doğru çıkışın” oluşmasını sağlayan yeni inşacı 
ve ihyacı bir kavramdır. Çünkü tevhit kıyamete kadar geçerli olduğundan, İslam 
medeniyeti yükselme döneminde; doğrudan tevhit anlayışı ile varlığın lideri olabilir.

Türk-İslam medeniyetinin içine düşmüş olduğu gevşeme, ahlâkî yozlaşma ve 
dünyevileşme…vs gibi nedenlerden ötürü de geriye düşmesi halinden ilmi düşünce 
ve ilmi yolla çıkışı mümkün kılabilecek ictimai gerçekliği günümüzde, “Tevhidi 
Düşünce kurucu kavramı” ile milli ve manevi kültürümüzün özüne uygun yeni bilgi 
üretimi ile ancak medeniyet inşa ve ihyası ortaya konulabilir. Onun için bir kurucu 
kavram üretimi konusu tüm büyük medeniyetler için elzem olmuştur.

Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntemi ise; İctimai(sosyal) hayata dolayısıyla ictimai 
hayattaki her şeye, yani; topluma, kültür sistemine, medeniyete, devlete, hukuka, 
eğitime iktisada,…vb yönelik unsurların işleyişini sağlayan her şeye yönelik olarak 
bilgi üretme yöntemini içermektedir. Buna göre Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntemi; 
sayılan bu unsurların iç yapısındaki örneğin; iktisat içindeki üretime, çalışmaya, 
tasarrufa, mübadeleye, ahlâka, kültür içindeki değerlerin bilgi oluşumuna, milli 
kimliğe, medeniyet içindeki akla, hukuk içindeki aileye…vb gibi her şeye,  içten dışa 
doğru birlikçi bakış açısı ile bakabilen bilgiyi üretmeye yön vermektedir. Bundan 
dolayı genelde bir medeniyetin bilgi üretmesine yön veren “düşünce yöntemi” 
özelde ise Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntemi özelliği  Türk-İslam medeniyetinin tüm 
zamanlarda geçerli olan “ İlmi Bilgi Üretme Yöntem Anlayışı”nı oluşturmaktadır.  
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İdeal Türk-İslam medeniyetinin “Kurucu Kavram” ile tüm zamanlara yönelik 
geçerliliği bulunan “Tevhidi Düşünce Yöntem Anlayışına göre tüm İlim Dallarının 
Bilgi İnşasının” bu sayede gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Bu durumu, aşağıdaki gibi 
şematize edebiliriz:

“Tevhit” anlayışının Türk-İslam Medeniyetinde ORTAK KURUCU DÜŞÜNCE 
YÖNTEMİ oluşturmadaki temeli üzerinden ictimai (sosyal) ilimlerin bilgi inşasının 
kavramsal gelişim çizgisi:  

Buna göre “Tevhit” anlayışının, 7.Yüzyıldan günümüze değin iki ana ictimai 
(sosyolojik) dönemde ( 7-19. Yüzyıllar arası ve 19. Yüzyıl 21.Yüzyıl arasında), kendi 
içinde özüne uygun  üç kavram temel kavram geliştirerek (Tevhit, Tevhidi Düşünce ve 
Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İlim Dallarının İnşası ), başta Türk-
İslam dünyası olmak üzere tüm dünyaya yönelik olarak ideal bir toplum düzeni 
kurmanın ortak düşünce  yöntemine sahip olduğu söylenebilir (Şimşek 2021c : 
4-5).

Düşünce Yöntemi ise bir  medeniyetin/toplumun/ insanının; dine, dünyaya, 
devlete, siyasete, ahlâka, kültüre, eşyaya(maddeye), olaylara, eğitime, paraya, servete, 
sermayeye, sanayiye, girişimciliğe, gençliğe, aileye, kadına, kendine, başkalarına, 
azınlığa….. velhasıl toplum hayatındaki tüm beşeri, kültürel ve ictimai(sosyal) olay 
ve olgulara, tüm “şey”lere;  nasıl, nereden ve hangi temel öncüller merkezinden 
bakılmasının “ilmi yöntem”ini ortaya koymaktadır . Buna göre Kurucu “Düşünce 
Yöntemi”, bir medeniyete/ topluma, hangi ilmi anlayış ve bilgi üretme yoluyla, hangi 
toplum düşüncesinin/felsefesinin ilmi yöntemine göre yön vermesini sağlayan ana 
eksendir (Şimşek 2020a :5).

Sonuç olarak “Tevhidi Düşünce Yöntem” anlayışı üzerine göre Türk-İslam 
dünyasına ve Yeni Türkiye’ye yeni çalışma anlayışını geliştire bilmek için en öncelikli 
olarak  “tüm ilim alanlarda, “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayanan, kendi medeniyet 

Tevhit

Temel İnanç 
Noktası

Temel İnanç 
Noktasına Göre 
Oluşturulan 
“Ortak Kurucu 
Düşünce”

“Ortak Kurucu Düşünce 
Yöntemine” Göre İlim  
Dallarının İnşasını          
Gerçekleştirebilecek Öncü   
4  Unsur ; “Güven, İsim, 
Konu, Yöntem”

Tevhidi Düşünce Tevhidi Düşünce İlmi 
Yöntem  Anlayışına Göre İlim 
Dallarının İnşası
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değerlerimizden beslenen  ilmî bilgi üretme yönteminin varlığından haberdar 
olunması gereklidir. Buna göre de her ilim dalının bilgi üretimine yönelinmelidir. 
Ancak bu yolla modern batı paradigmasının aktarmacı ve taklitçi düşünce 
geleneğinden çıkılarak ilmi yöntem kullanma üzerinden “Özgün Toplum İnşası”nı 
gerçekleştirilebilme imkânı söz konusu edilebilir.

1.2. Medeniyetlerin “Düşünce Yöntemleri”ne göre “Çalışma” Kavramına Bakış

21. Yüzyıl sürecinde Türkiye’de “çalışma” konusunda yeni, özgün bir şeyleri 
söylenebilmesi için öncelikle mevcut konumunu görmek, anlamak gerekir. Buna göre 
“bilgi”nin, Türk-İslam ve Batı medeniyetlerinin her ikisinde, hangi yöntem anlayışına 
göre üretildiğinin bilinmesi gerekir. Bu “bilgi” tasnifi ya da kullanılan bilginin 
yöntemsel içeriğinin bilinmesi,  bir medeniyetin özgün bilgi inşa etmesi açısından 
oldukça elzemdir. 

Türkiye’de sosyal bilimler anlayışın obskurantizm çerçevesinde aktarmacılık ve 
taklitçiliğin içine çekilerek bir başka medeniyetin “düşünce yöntemi” ve dolayısıyla 
“akıl” yapısıyla sosyale bakmaya alıştırıldığından, alıştığından, kendi medeniyetinin 
özgün düşünce yönteminin ve buna bağlı olarak da özgün akıl yapısının var 
olup olmadığını unutmuş durumdadır. Böylece Türkiye’de öncelikle özgün bilgi 
üretilmesininin hatırlaması gerekmektedir. Bu hatırlamayı gerçekleştirdikten 
sonrasında kendi özgün medeniyet anlayışına göre özgün “bilgi” yapısının nasıl 
olduğunu bilerek bu niteliğiyle ancak çalışma ilişkisinin bilgisini üretmeye geçebilir. 
Bu hatırlama süreci, özgün Milli bir Türkiye inşası için gereklilik taşımaktadır. 
Çünkü Modern Türkiye günümüz itibariyle, bu özgün bilgi hazinesi yani ideal 
Tevhidi Düşünce Yöntemi üzerinden bilgi üretme geleneğini, birikimini unutmuş ya 
da O’na unutturulmuş durumdadır. Buna göre 21. Yüzyıl sürecinde yeniden Büyük 
Milli Türkiye inşası ve ihyası için medeniyetin özgün bilgi yöntemi üzerinden bilgi 
inşa etmeyi hatırlaması elzemdir. Oysa Türkiye’nin ait olduğu medeniyet dairesinin, 
7. Yüzyıldan bu yana ve kıyamete değin özgün düşünce yönteminin bulunduğu 
konusu yukarıda çeşitli yönlerden ele alınarak açıklanmıştı.  Unutulan/unutturulan 
bu düşünce yöntemine göre bir özgün inşa için, milli akıl ve milli bilgi üretme sistemi 
mevcuttur. İşte burada bunun açığa çıkartılabilmesi için aşağıdaki şablondan istifade 
edilerek Türkiye’nin, Türk-İslam medeniyetinin özgün düşünce yöntemi ortaya 
konulacaktır:
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DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

Şablondan da görüldüğü üzere; insanların, toplumların, medeniyetlerin bilgi 
üretmede, aklı kullanmaya yön vermede yeryüzünde iki ana düşünce yönteminin 
mevcut olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki vahye dayalı bilgi üretmeyi içeren 
“Tevhidi Düşünce Yöntemi”dir. Diğeri ise İslam’ın dışındaki her türlü toplum ve 
medeniyetlerin (geleneksel ve modern Batı, Budizm, Konfüçyanizm, Şintoizm, 
Taoizm, Zerdüştlük…vs gibi), insanlarının bilgi üretmelerini sağlayan “Materyalist 
Düşünce Yöntemi”dir. Modern Batı medeniyetinin kök düşünce kaynağı olan 
materyalist düşünce anlayışının da modern Batı toplum sürecinde kendi içinde; 
pozitivist ve hermonotik düşünce yöntemleri şeklinde iki alt bilgi üretme yöntemine 
ve akıl anlayışına ayrılmış olduğunu görmekteyiz (Şimşek 2018b:168-170).

Modern Batı toplumundaki pozitivist düşünce yöntem anlayışı; salt akılcılık 
üzerinden (rasyonalite), düşünce ve bilgi üretmeyi esas almaktadır. Bu kabule bağlı 
olarak pozitivist düşünce yöntemi, sadece duyu organlarının kullanma vasıtasıyla bilgi 
üretir. Dini, vahyi, soyut unsurları;  aklı kullanmada, düşünceyi ve bilgiyi üretmede 

Materyalist  Düşünce Yöntemi                                                     Tevhidi  Düşünce Yöntemi

“Pozitivist Düşünce”ye 
Göre Bilgi İnşa Etme 

Yöntemi

Liberal- Pozitivist 
Düşünce Yöntemine 
Göre Bilgi İnşa Etme

Marksist- Pozitivist 
Düşünce Yöntemine 
Göre Bilgi İnşa Etme

Nicel Yöntem

“Hermonotik 
Düşünce”ye Göre Bilgi 

İnşa Etme Yöntemi

Nitel Yöntem

Tevhidi Düşünce 
Yöntem Anlayışına Göre 

Bütüncül Bilgi İnşa 
Etme Yöntemi
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kullanmaz. Çünkü din, vahiy ve soyut görünmez değerler pozitivist düşünce yöntem 
anlayışına göre irrasyoneldir.  Pozitivist düşünce de kendi içinde liberal pozitivist 
düşünce ve Marksist pozitivist düşünce şeklinde ikiye ayrılır. Bu pozitivist düşünce 
yöntemi liberal manadaki ayırımında, liberal- kapitalist alt sistemin sınıf temelli 
ekonomi merkezli yaşama tarzını inşa etmektedir. Yine bu pozitivist düşünce yöntemi 
sınıf temelli marksist ekonomik   anlayışın yaşam biçimine yön veren bir kurucu 
düşünce konumundadır. Buna göre bu yöntemlerin evrensel bağlamda bilgi üretme 
anlayışları, nicel araştırmaya dayalı bilginin üretilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Nicel araştırma yöntemi ile özellikle survey yoluyla oluşan metinsel bilgi, pozitivist 
içerikli rasyonel, akılcı bilgi vasıtasıyla üretilmekte olduğu söylenebilir. Yani salt 
akıl yoluyla materyalist bilgi ya da “insan=madde” formülü şeklinde tezahür eden 
tek  “madde“ faktörüne dayalı bilgi oluşmuş olmaktadır. Buradaki “madde”  yani 
pozitivist düşünce  yöntemi bünyesinde bulunan “madde”; sonsuz evren anlayışına 
göre kendiliğinden oluşmuş “madde”dir. Din ya da inanç ile algılanması mümkün 
olmayan bir “madde”dir. Pozitivist Düşünce yönteminde ana “şey” olarak kullanılan 
bu “madde” anlayışı; la-dini içerikli, materyalist temalı, kendi kendisine oluşmuş bir 
anlam içeriğine sahiptir.    Dolayısıyla “çalışma” ile ilgili konulara yönelik bilgi inşası 
bu salt akıl yapısı üzerinden insan=madde tekçi formülü üzerinde materyalist tema 
şeklinde oluşan bir bilgi ağına sahiptir. Burada pozitivist düşünce yöntemine  göre  
“madde”yi ele alış; her durumda her ortamda, her teknolojik gelişimin sağladığı şey 
liberal-kapitalist girişimcinin kar maksimizasyonunun sağlanmasına yönelik bir;  
“çalışma aklı”, “çalışma düşüncesi” ve “çalışma uygulaması/pratiği”dir.  

Modern Batı medeniyetindeki ikinci ana bilgi üretme yöntemi ise hermonotik 
düşünce yöntemdir.  Bu yönteme göre bilgi üretimi/inşası, “mana+madde “ 
bütüncüllüğünden oluşur. Buna göre hermonotik yöntemdeki  ”madde+mana” 
bütüncüllüğüne dayalı bilgi üretme formülünün, Türk-İslam medeniyetinin “madde
(görünen)+mana(görünmeyen) “ terkip yapısına benziyor gibi gözükse de aralarında 
“paganizm” ve “tevhit” anlayışları arasındaki derin anlam farklılığı gibi bir farkın 
mevcudiyeti bulunmaktadır. Bu farkın bilgi üretirken bilinmesi, ilmi çalışmanın 
hakikati açısından oldukça önemlidir. Çünkü Pozitivist düşünce yönteminin 
kullandığı “madde”; yaratılmamış, kendi kendine var olmuş bir madde anlayışıdır. Bu 
madde anlayışı; sonsuz evren-salt akılcılık ilişkisi üzerinden kurulmuştur.

Hermonotik düşünce yönteminin formülüne yön veren “madde+mana”daki 
“madde/görünen”ise tanrı tarafından yaratılan kâinatın içinde yaratılmış bir anlam 
içeriğine sahiptir. Fakat hermonotik düşünce yönteminin bu yaratılmış “madde” algısı, 
pozitivistlerdeki “madde” ile farklı bir anlam içeriğine sahip olduğu gibi görülse de 
veya söylense de esasında o da, materyalist bir madde anlayışına hitap ederek dolaylı 
yoldan pozitivist pagan içerikli “madde” anlayışı ile örtüşen bir mahiyete sahip olduğu 
söylenebilir. Çünkü Hermonotik düşüncede ki “madde/görünen”nin de materyalize 
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edilmiş yani teslis inancına dayalı salt akıl yoluyla üretilen Baba Tanrı “ formundan 
hareketle oluşmuş olan buradaki madde de salt akılcılık içeren paganizme göre 
kurulmuş bir “madde” anlayışıdır. 

Hermonotik düşünce yönteminin formülüne yön veren “madde+mana”daki 
“madde/görünen” nin oluşum içeriği açıkladıktan sonra bu düşünce yönteminin 
“mana/görünmeyen”ine bakıldığında (ki o “mana” pozitivist düşüncede zaten 
bulunmaz) onun da teslis inanç metafiziğinden dolayı materyalist içerikli bir “mana” 
anlamı taşıdığı söylenebilir. Buna göre Hermonotik düşünce yönteminin formülüne 
yön veren “mana” anlayışının da paganist/materyalist anlama bağlı salt akıl yoluyla 
üretilen formülsellik özelliğine göre oluşmuş olduğu söylenebilir. Bunun nedeni ise 
yukarıda belirtildiği gibi Hıristiyan hermonotik anlayışın materyalize edilmiş bir “Baba 
Tanrı” kabulü,  Hıristiyanlığı ve ona bağlı oluşan Hermonotik düşünce yöntemini, 
materyalist dindarlık konumuna taşımaktadır. Bu durum, hermonotik düşünce 
yöntemindeki “mana/görünmeyenin”, “materyalize edilmiş vahiy inancını” temsil 
etmiş olmaktadır. Bundan dolayı bu yöntem anlayışındaki aklın (hermonotik akıl 
yapısı); din, vahiy, kültür, değer, soyutluk, görünmezlik gibi unsurları kabul etmekte 
olduğu söylenebilir. Böylece hermonotik düşünce yönteminin formülüne yön veren 
“mana” anlayışının tüm bunlara dayalı bilgi ve düşünce üretmesine rağmen buradaki 
“mana”nın salt akla göre düzenlenmiş olduğu çok açık bir gerçekliktir. Bu bağlamda 
sonuç olarak; hermonotik düşünce yöntemine göre bilgi üretmede kullanılan 
“mana”nın “Baba Tanrı” özellikli içeriğinin, materyalist akıl (“form”) niteliğine 
bağlı olarak hermonotik akıl yapısını oluşturulmuş olduğu belirtilebilir. Bu eksende 
“düşünce yöntemi-akıl- bilgi üretme/araştırma yapma tekniği” etkileşimi ekseninde 
hermonotik yöntemde en belirgin vasıf olan “mülakat ve görüşme” tekniklerinden 
elde edilen bilginin de,  materyalist içerikli olmuş olduğuna işaret edilebilir. Burada 
hermonotik düşünce yöntemine göre  “madde+mana” bütüncüllüğünün ele alınışı 
ise; her durumda her ortamda, her teknolojik gelişimin sağladığı şey liberal-
kapitalist girişimcini kar maksimizasyonunun sağlanmasına yönelik bir  çalışma aklı, 
çalışma düşüncesi ve çalışma uygulamasıdır. Buradaki yöntem anlayışına göre insan 
(girişimci), kendi aklının çalıştırılmasında ve bilginin üretilmesinde Protestanik 
anlayış, önemli vasıtalardan birisi konumundadır.

“Tevhidi Düşünce anlayışının Bilgi Üretme Yöntemi”ne göre ise kıyamete kadar 
ki her zaman diliminde, her durumda, her ortamda, her coğrafyada, her teknolojik 
gelişimin sağladığı şey   “madde +mana”  bütüncüllüğüne dayalı ilahi terkip 
özelliğidir. Buna göre Türk-İslam medeniyetinden her şeyin bilgisi “madde+mana” 
bütüncüllüğüne yani bunların, tevhit oluşuna göre oluşur. Buna göre tevhit, bir 
tek olanın aynı andaki iki yüzünün (madde/görünen ve mana/ görünmeyenin) 
oluşturduğu “bir”liği ifade etmektedir. Bu da kâinatı dıştan ve içten saran bütüncül 
düzenin(sistemi) varlığını ve onun bilgisinin mahiyetini ifade etmektedir (Bilgiseven 



145

Emek ve İş Ahlâkı

1985:202). Yani tevhit, örneğin bir tek olan insanın vücudunda aynı anda bedenin/
görünenin ve ruhun/görünmeyenin birlikteliğinden meydana gelmeyi ifade etmesi 
gibidir. Bu noktada tevhit; Beden ve ruhun iki ayrı şeyin toplamından oluşma 
anlamında değildir. Buna göre tevhidi, bir “ tek”in aynı andaki iki yüzünün bütünü, 
şeklinde anlamak gerekir. Bu idrak ise sadece İslam/Türk-İslam medeniyetinde 
bulunmaktadır. Ne hermonotik düşüncede, ne fenomolojik akımda ne de diğer 
materyalize edilmiş “mana” içerikli anlayışlarda bu idrak bulunmadığından dolayı 
tevhidin hakikatini bu sistemler anlayamamaktadır. Bundan dolayı tevhidin “Ehad” 
ve  “vahiy” özlü idrakinin ictimai düzen kuruculuğu; Tevhidi Düşünce anlayışına 
dayalı ilimlerin inşası hep ve sadece Türk-İslam medeniyetine ait özgün bir özelliktir.  
Buna göre Türk-İslam medeniyeti, kıyamete kadar bu öze göre daimi olarak ictimai 
düzen kurucu bilgiyi üretme imkânına sahip olduğu söylenebilir.

Tevhit anlayışının özüne uygun bir şekilde akli ifadesini oluşturan madde +mana 
bütüncüllüğündeki terkipteki “madde” ; duyu organları ile görülen, elle tutulan, 
uzayda yer kaplayan her şeyi ifade etmektedir. Bu “madde“ye de; “görünen” ya da, 
“somut” olan şeklinde bir anlam içeriği yüklenir. Türk-İslam medeniyetindeki bu 
“madde”, pozitivist düşünce yöntemi ve hermonotik düşünce yöntemlerindeki 
formüllerde kullanılan “madde” aynı işlevsel tanıma sahip gibi gözükse bile esasında 
Türk-İslam medeniyetinde “madde”nin ontolojik anlamı, Batı medeniyetindeki her 
iki düşünce yöntemindeki “madde” tanım özlerinden oldukça farklılık taşımaktadır. 
Çünkü pozitivist düşünce yönteminin kullandığı “madde”, bu düşünce yönteminin 
felsefi kabulüne bağlı olarak “yaratılmamış, kendi kendine göre oluşmuş” bir “madde” 
anlamına bağlı olarak oluşmuştur. Bu “madde” yaratılmamışlık özelliği yüklenen 
bir anlamda, sonsuz evren kavrayışına bağlı bir “sistem”de, doğrudan “obje” olarak 
ele alınır. Hermonotik düşünce yöntem formülünde bulunan “madde” ise bir Baba 
Tanrı tarafından yani maddeselleştirilmiş bir tanrı tarafından “yaratılmış obje” 
içerikli bir anlayışı içermektedir. Buna göre maddesel içerikli bir tanrı tarafında 
“madde”nin yaratılması, yaratan ile yaratılan arasında; bir kök anlam ve mahiyet 
farkının dikkate alınmadığı açıkça ortaya koyduğu görülür. Böylece her iki düşünce 
yönteminde maddi dünya düzleminde bir  “madde” anlamlandırması biçimlendirmiş 
olmaktadır. Buna göre Hermonotik düşünde anlayışının da  “madde-tanrı” ilişkisi 
ekseninde “madde”ye yüklediği anlam yanlışlığı buna göre ortaya çıkmaktadır. Oysa 
“madde” mahlûktur yani yaratılmıştır. Tanrı ise yaratan olduğundan her ikisinin 
de (yani maddesel bir “Baba Tanrı” ve “madde”(obje)),  aynı ana düzlemde ele 
almak,  hermonotik düşüncedeki bu “madde”nin de mana ile ilişkisine bağlı olarak 
oluşması yerine doğrudan bir materyalist madde algısının oluşmasına katkı verdiği 
ortaya çıkmış olmaktadır.  Buna göre hermonotik anlayışa göre “madde” unsurunun; 
bilgi üretilirken, sosyale, düşünceye, akla yön vermesinde hatalı bir “anlamacılığın/
yorumsamanın” oluşmasına yol açmış olduğu söylenebilir. İslam’da ise “madde”, Allah 



146

Emek ve İş Ahlâkı

tarafından yaratılmış bir varlıktır. Kâinat ve insana yönelik her şeyde vasıta olarak 
kullanılma vazifesi olan “madde”; somut, görünen, sınırlı olan şeydir.  

Her üç bilgi üretme yöntemindeki   “mana” ya verilen anlama bakmak 
gerekirse zaten “mana” pozitivist düşünce yönteminde açık olarak yer almaz. Bu 
bilgi üretme sistemi sadece gördüğünü bilimsel bilgiye konu edip, bilimsel bilginin 
oluşmasındaki ana esas olduğundan sisteminde görülmeyen/mana gibi bir unsurun 
anlamı bulunmamaktadır. Hermonotik düşüncede ise “mana”; vahiy, soyut, 
görünmeyen unsurları kabul etmekle birlikte yukarıda ifade edildiği gibi onun da 
“Baba Tanrı” kavramı üzerinden açıklandığını görmek gerekmektedir. Buna göre 
Hermonotik düşüncede ise “mana”; materyalize edilmiş bir “mana/görünmeyen/
soyut “luk anlamı üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla burada mana da maddeci bir 
öz üzerinden ele alanın bir mana olduğundan materyalist bilgi anlayışının bir unsuru 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

İslam medeniyetinde ise “mana”, Ehat (doğmamış ve doğurulmamış olan 
benzersiz ”Tek Varlık” ) olan Allah’ı, ondan gelen vahiyi, vahiy kültürünü, ilahi emir 
ve yasakları içeren bir görünmeyeni/soyutluluğu içermektedir. Buna göre “mana” 
vahye bağlı olarak ele alınması gereken bir kavramdır. İslam’daki mana anlamı hiç 
bir tonda hermonotik düşünceki “mana “ anlayışının hiç bir tonlaması ile alakası 
bulunmayan yani materyalizeliği içermeyen, tevhidi içerikli bir “mana”dır.  Böylece 
Türk-İslam medeniyetindeki “madde+mana” bütüncüllüğü vahyin emrine girmiş akıl 
ile oluşturulmuş ilahi bir terkiptir. Bundan dolayıdır ki Türk-İslam medeniyetinin 
“madde”si de, “mana”sı da tevhit içerikli bir oluşuma göre meydana geldiğinden hem 
pozitivist ve hermonotik düşüncedeki “madde” anlamında ve hem de hermonotik 
düşüncedeki “mana” anlamsal içeriğinde farklılık taşımaktadır. 

İşte sosyal hayatın içinde, insan düşüncesinde ve insan akılında yer eden bu tevhidi 
içerikli “madde ve mana”ya yönelik anlayış ve idrake göre oluşmuş bakış açısıyla; 
çalışmayı anlamada, çalışmada yöntem geliştirmede, çalışmaya düzen verilmesinde 
,“çalışma-insan”, “çalışma-teknoloji”, “çalışma-ahlâk” etkileşimleri, modern Batı 
medeniyeti düşünce unsurlarına göre oldukça farklılık taşımaktadır. Bunları dikkate 
almadan Türk-İslam medeniyetindeki;  çalışmayı, çalışma ahlâkını modern toplumun 
her iki düşünce yöntemine göre ele almak ilmi değildir, akademik değildir. Buna 
karşın aktarmacı ve taklitçi bir ideolojiklik içermekte olduğu söylenebilir.

“Düşünce Yöntemi ve Çalışma” Etkileşimi

Modern Batı toplum kültürel değerleri ve düşünce yöntemleri çerçevesinde  
“çalışma”nın tanımına bakıldığında,  o; “Ekonomik ve sembolik değeri olan ve sadece 
zevk için üstlenilmeyen fiziksel ve zihinsel çaba içeren, amaçlı insan aktivitesi olarak 
“ ifade edilmiştir. Bu yönüyle çalışma, istihdamı da içine alan ondan daha geniş 
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bir kavram olarak belirtilebilir. Buna ilaveten çalışma, pek çok çevrede “ekonomik 
değer” üretmeyi içeren bir anlamda ele alındığı da bilinmektedir (Budd 2016: 15-16). 
Çalışmanın gönüllük boyutu da söz konusudur. Gönüllük içeren çalışmanın parasal 
bir karşılık beklentisi olmasa da “genellikle ücretli işlerdeki aynı görevleri içermekte 
ve ücretli istihdamla aynı içsel tatmini ve sosyal faydaları sağlayabilmektedir”. Buna 
göre çalışmada “değerli bir şeylerin üretimini” içeren bir yön bulunmaktadır (Budd 
2016: 18). Tüm bu açıklamalar çerçevesinde çalışmanın kültür, değer, bir toplum/
medeniyetin bilgi üretme yöntemi, kültür anlayışı, değer kavrayışlarına bağlı olarak 
şekillenmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir medeniyetteki çalışmayı bu sayılan unsurlar üzerinden şekillendirme işlemi 
de o medeniyetin sosyal ilim dallarının vasıtasıyla ilmi bir düzeye taşınabileceği 
ifade edilebilir. Buna göre bir medeniyetin özgün bilgi inşa etme yöntemine göre 
inşa edilmiş; felsefe, sosyoloji, din, iktisat, psikoloji, tarih, antropoloji, ahlâk, endüstri 
ilişkileri, işletme, insan kaynakları, siyaset ..vb gibi alanların  üzerinden çalışmaya 
bakmak ve çalışmayı incelemeye  girilmesinin gereği bulunmaktadır(Budd 2016: 19).    

Türk-İslam medeniyeti açısından çalışma kavramına bakıldığında ise en temelde; 
“çalışma-tevhit anlayışı”, “çalışma-tevhidi düşünce bilgi yöntem inşası” açılarından 
ele alındığı görülür (Şimşek 2020b:112-113). Buna göre Tevhidi Bütüncül bakış 
açısından çalışma ; “on bir boyutlu” çalışma unsurlarının bir toplumun değerlerine, 
kültürel özüne, zihniyet arka planına bağlı olarak meydana geldiği anlaşılmaktadır. 
Bu durum ise çalışmanın, ontolojiye dayalı çok boyutluluk taşıyarak açıklanabiliyor 
olmasını gerekli kılmaktadır. Buna göre bir medeniyeti/ülkenin /toplumun 
sanayisinin şekillenmesinde çalışmanın ontolojik boyutu ve onu meydana getiren 
unsurlarının, o toplumdaki çalışma zihniyetini ve çalışma düzeninin oluşmasındaki 
ana belirleyicilikler olarak belirtilebilir.  Bu şekilden hareketle “Çalışmanın Ontolojisi” 
kavramı bir toplum sisteminde çalışma hayatına yönelik; işçi-işveren, sendika, birlik, 
hak, üretim, sanayi, fabrika, girişimci, girişimcilik, girişimci zihniyeti, işletme, 
işletme ahlâkı, iş ahlâkı, bölüşüm, “çalışma-gelir dağılımı”… gibi pek çok konuya yön 
verecek temel kavram niteliğindedir” . Bu durum ise çalışma-izafilik ilişkisini ortaya 
çıkaran açık bir veri olarak görülebilir. Böylece çalışma; zihniyet, izafilik, felsefilik, 
özgün yönteme bağlılık, tarihilik, önder kurumların etkisine bağlı olarak iktisadilik, 
ictimailik, kültürel ve ahlâkî boyutları içeren özgün yönleri ile esasında aktarmacı ve 
taklitçilik özelliğinin bulunmadığı bir çerçeveye oturtulmuş olur (Şimşek 2019a :70).

2. “OLAN” VE “OLMASI GEREKEN” DURUMLAR AÇISINDAN 
TÜRKİYE’NİN “ÇALIŞMA” KONUSUNU ELE ALMASININ GERÇEKÇİLİĞİ

Çalışma konusunun Türkiye kültürel gerçekliği bakımından iki ana damar yöntem 
ve bakış üzerinden konuya yaklaşımın gereği bulunmaktadır Bu iki ana damar 
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yöntem anlayışın birisi materyalist düşünce anlayışına göre şekillendirilmiş mevcut  
“Olan”ın,  yani pozitivist liberal hâkim ideolojiye sahip Modern Türkiye’dir. İkincisi ise 
Türkiye’nin kültürel kök olarak ait olduğu Türk-İslam medeniyetinin kıyamete kadar 
geçerli olan yöntemi olan yani “Olması Gereken” açısından konuya bakılmasıdır. Bu 
ikinci ana damarın bilgi üretme yöntemi ise “Tevhidi Düşünce”dir.  Aşağıda bu iki 
damar üzerinden Türkiye’de çalışma, çalışma zihniyeti, çalışma felsefesi, çalışmanın 
sosyolojisi/ictimaiyatı ve çalışmayı anlamada kullanılan yöntemler ortaya konularak, 
çalışma ahlâkına ulaşılacaktır. 

2.1.Türkiye’de Mevcut Konumunun “Olan” ın Tespiti Üzerinden  “Çalışma” Ya 
Bakış

Türkiye açısından mevcut “Olan”ın: Türkiye’nin, pozitivist-seküler Batı dünyasının 
düşünce yöntemini, akıl anlayışını, bilgi üretme yönteminin hâkimiyetini ifade 
etmektedir. Bu da modern Türkiye’nin,  modern Batı’nın ; düşünce  yapısına, siyasetine 
ve çalışma anlayışına göre kendi sosyal bünyesinde kurumsallaşarak, ona(Batı’ya) 
eklemleşmesini ortaya koymaktadır. “Olması gereken” ise   Tevhidi Düşünce yöntem 
anlayışına göre Türk-İslam medeniyetinin “İdeal kültür özelliklerinden hareketle”  
Türkiye’de çalışma, çalışma zihniyeti, çalışma felsefesi, çalışmanın ictimaiyatı…vs 
den oluşan birikimle, çalışmayı anlamada kullanılan yöntemler ortaya konularak, 
çalışma ahlâkına ulaşılmayı ifade etmektedir (Şimşek 2013 :65-68).  O halde “Olan” 
da taklitçilik ve aktarmacılık bulunduğunun anlaşılması üzerine incelenen bu konuya 
“Mevcut Olan”dan değil de, özgün olandan yani “Olması Gerekenden”  bakabilmenin 
gereği bulunmaktadır. Buna göre her iki medeniyet ve oluşan iki Türkiye‘de “çalışma”yı 
anlayabilmek için her iki medeniyetin  “Düşünce Yöntemleri” üzerinden  “Çalışma” 
kavramının oluşum kökenlerine inilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm bu ifade 
edilenleri, ilmi bilgi ışığında inceleyebilmek için de günümüzde “İki Medeniyetin 
Bilgi Üretme Yöntemleri” nelerdir, bunları bilmek, bunları ortaya koymak lazım 
gelmektedir. Bu mukayeseli bakış bağlamında anlatılanlar çerçevesinde an itibariyle 
Türkiye, acaba nasıl bir konumdadır?  Türkiye adına, yeni/özgün bir şeylerin 
söylenebilmesi için öncelikle Türkiye’nin sosyal ilimler ve yöntem bilgisi ışığından 
mevcut konumunu görmek gerekir.  Çünkü “Yeni İnşa”nın oluşturulmasındaki  
en öncelik şartın da; Türk toplumunda çalışma hayatına yönelik oluşmuş olan  
“Sorun”ların daha ilmi zeminde anlayabilmemiz için bu konulara; “nasıl” ve 
“nereden” bakılmasına öncelikle karar verilmesi gerekmektedir. Bu verilecek kararın 
oluşmasında ise; söz konusu bu “Sorun”ların öncelikle modern liberal toplumun 
anlayışının Modern Türkiye’de yeterince iyi uygulanıp uygunlanmadığından dolayı mı 
oluştuğu, yoksa temelde Türk toplumunun, ait olduğu medeniyet değerlerine dayalı 
“İdeal/Özgün Düşünce Yöntemine” göre bilgi üretilmemesinin bir “amaç” olarak 
benimsenmesinden mi kaynaklandığını ifade eden “zihniyet” bakışlı tutumunun 



149

Emek ve İş Ahlâkı

ortaya konulması gerekmektedir. Bu noktayı en iyi anlayabilmek için aşağıda modern 
Türkiye’nin toplumsal yapı şeması üzerinden “Çalışma-Düşünce Yöntemi” etkileşimi 
okumak gereği bulunmaktadır.

Buna göre “Olan” Bağlamında ;

“ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ “  BAKIMINDAN    MODERN    TÜRKİYE  SOSYOLOJİSİ

   

Buradaki şablona göre bir Türkiye ama üç tane Türkiye’den söz etmenin gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bir toplumda düşünce yapısının oluşmasına, akıl yapısının 
şekillendirilmesinde, bilginin üretilmesinde, tüm ilim dallarının oluşmasında 
ve oluşan bu ilim dallarının içeriğine göre sektörlerin yapılanmasına, davranış 
geliştirmelerine yön veren Düşünce Yöntemi başlığı üzerinden Bu üç Türkiye’de ele 
alınarak, “çalışma” unsurunun incelenmesi gerekmektedir.  Çünkü bu durum, 20. 
Yüzyılın başından bu yana oluşan bir Modern Türkiye realitesidir. 

“Olan” bağlamında Modern Türkiye, Pozitivist Düşünce Yöntemine göre “Batı 
materyalist sosyal düşüncesini pozitivizm, modernite, liberal-kapitalizm, laiklik, 
laisizm, jakobenizm, bilimizm, jakobenizm, sekülarizm ana dokusunda olan Batı 
sosyal düşünce ekolüne göre tüm olay ve olgulara bakmakta olduğu söylenebilir” 
(Şimşek 2016: 89). Buna göre pozitivist düşünce kendi norm, değer ve anlamlar 
dünyasına göre çalışmaya yönelik kavramları oluşturmuştur (Budd 2016:368). 
Bu düşünce yöntemine göre modern Türkiye’nin çalışma anlayışı, pozitivist düşünce 
yöntemli Taylorist, Fordist çalışma kavrayışına göre liberal çalışma etiğinin 
hâkim olduğu söylenebilir. Bu pozitivist düşünce yöntemine göre aktarmacı ve 
taklitçilik üzerinden kurulan liberal Türk çalışma etiği; “modernleşmesi, ulus-
devlet ve sekülarizm anlayışı ile ”liberal demokrasi üzerinden jakoben-laisizmci 
oligarşizmin” iktidar alanının oluşmasına yol açmış olduğu söylenebilir(Şimşek 
2016: 89-90).

Pozitivist Düşünce Yöntemine 
Göre Düşünen; Laik, Seküler, 

Jakoben Modernist Kesim

 Karmaşık/İkircikli/
Hermonotik/Gri Yöntemle Bilgi 

Üreten Kesim

Tevhidi  Düşünce Yöntem 
Üzerinden Bilgi Üreten  
Anlayışa Sahip Kesim
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“Olması Gereken” bağlamında ise İdeal Türkiye, Türk-İslam medeniyetinin 
Tevhidi Düşünce Yöntem Üzerinden Bilgi Üreten Anlayışa Sahip Kesime göre ise 
“bilgi üretme, Cumhuriyet ideolojisi ve kadrosunca sadece kütüphanelere hapsedilmiş” 
olduğu söylenebilir. Modern Türkiye’nin sosyal hayat anlayışı ile “düşünce dünyası, bu 
anlayıştan neredeyse sıfır derecesinde istifade etme durumunda olmuştur.” Bundan 
dolayı Tevhidi Düşünce Yönteminin Yeni Türkiye’de “düşünce devrimi yoluyla 
hiçleştirilmiş olup, bunların sadece kütüphanelerde unutulan/unutturulan bilgi 
olarak kalması sağlanmıştır”. Buna göre Tevhidi Düşüncenin; adının, varlığının, 
kavramsal çerçevesinin ve ilmi yönteminin bilinmesinin perdelendiği söylenebilir. 
“Bundan dolayı da bu yöntemle ilmi bilgi üretilememektedir.  Bu kesimin Türkiye’de 
neredeyse sıfır düzeyinde bir varlığa sahip olmasıyla bilgi üreten ve ürettiği bilgi 
ile ülkeyi, medeniyeti geliştirecek olan aydının; bağımlı akla, bağımlı düşünmeye 
sahip olduğu görülür. Bu bağımlılıklar üzerinden kurumlar ve devlet işleyişi 
sağlanmaktadır”(Şimşek 2016: 90). Bu noktada İslam Medeniyetinin Tevhidi 
Düşünce ilmi yöntem anlamı bağlamında “çalışma”; “ huzura ermeyi, emeğin 
hakikatinin kavranışını, helali, dürüstlüğü, sömürüsüzlüğü, hak etmeyi, başarılı 
olmayı, gıpta edilmesini içeren çok yönlü olumluluk temelinde kurulu bir mahiyete 
sahiptir”(Şimşek 2019b: 185). Bundan dolayı Tevhidi Düşünce yöntemine dayalı 
çalışmanın zihniyet içeriğine bakıldığında onun “tevhidi insan- tevhidi çalışma” 
ilişkisi söz konusudur. Buna göre İslam, “insanın her şey ile ilişkisine, iş yapmasına, 
çalışmasına, bu bağlamda “çalışma”ya, Tevhidi Ontolojik bir derinlik kazandırmış”dır. 
“Buna göre yapılan her türlü iş (amel), Tevhidi Düşüncenin Ontolojik vasfına 
bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı İslam anlayışı, her zaman diliminde, 
tüm zamanlarda, her türlü çalışmayı, işi, ilahi ölçüler bağlamında ele alıp buna göre 
anlamlandırmaktadır (Şimşek 2019b: 185) Böylece Tevhidi Düşünce Yöntemine 
göre çalışma ahlâkı; hak, adalet, dürüstlük, dayanışma, ilahi hesap verilirlik üzerine 
kurulmuş olur.

Tevhidi Düşünce anlayışına göre Tevhidi çalışma ahlâkı; “İslam medeniyeti 
Hz. Peygamber(sav)’in belirtikleri “Hiçbir  kimse elinin emeğiyle kazandığından 
daha hayırlı bir lokma yememiştir.”  (Buhârî, “Büyû‘”, 15) beyanları çerçevesinde 
sadece ekonomi merkezli, bireyci-tekelci sömürü merkezli bir çalışma 
istememektedir”(Şimşek 2019b: 193). İslam medeniyeti bu bağlamda çalışmaya 
Tevhidi Düşünce bakış açısı ekseninden ontolojik anlamda yaklaşarak helal çalışma, 
helal kazanç, hak edilmiş bir emek üzerinden meşru ferdi kazanç kültürü ve erdemli 
bir düşünce ile donanmış bakış açısına sahip insan çalışmasını öne çıkarmaktadır. Bu 
niteliğe Tevhidi Düşünce ilmi anlayışın ortaya koyduğu kurucu düşünce yönteminin 
geliştirdiği bilginin çalışma ahlâkını ortaya koymaktadır (Şimşek 2020 c; 22).

Karmaşık/İkircikli/Hermonotik/ Gri Yöntemle Bilgi Üreten Kesim ise Türkiye’nin 
nüfusunun önemli bir kesimi bu” karmaşık”/ikircikli/hermonotik yöntemle 
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yani bir başka ifade ile  “gri” kesimden gelenlerin oluşturduğu bilgi anlayışı olarak 
belirtilebilir.  “Türkiye’nin geleneksel ya da muhafazakâr kesimi şekilde görülen bu 
grubun sahip olduğu dini, siyasi, kültürel ve kamuya yönelik üretilen bilgi Türk-
İslam değerleri merkezli kendi kadimiyatına sahip çıkan bir anlayışla bilgi ürettiğini 
düşünmektedir. Üretilen akademik düzeydeki bu bilgi anlayışı, Türkiye’de ağırlıklı 
olarak gelenekselci kitleye dayalı öğretim üyelerinin ürettiği bilgi türüdür. Bu bilgilerin 
çok yoğun olarak Batı pozitivist-hermonotik etki karmaşıklığına dayalı bir karma 
yöntem vasıtasıyla ortaya koyulmakta olduğu görülür.  Bir başka ifade ile üretilen 
bu bilgi anlayışı, “protestanlaştırıcı yöntemle çalışan İslam(cı) ya da milli kimlik 
merkezli” görünümlü unvan sahipli öğretim üyelerinin ağırlıklı kesimi tarafından 
oluşturulmaktadır. Bu kesim, kendisini gelenekçi düşünceye sahip olduğunu 
“sanıp”, öte yandan da Batı rasyonalist-antropomorfistik hıristiyan inancının 
düşünce kodları ile oluşturulmuş Batı muhafazakârlığı üzerinden hareket ederek, 
Türk-İslam düşünce dünyasının kök temellerine dayalı bilgi ürettiğini “sanmakta”dır. 
Söz konusu grup, bu haliyle esasında “düşünce illizyonu” içine düşmüş olan gruptur. 
Bu kesimin Batı muhafazarlığına/hermonotizme bağımlılığı, Türkiye’nin önündeki 
özgün (Tevhidi Düşünce merkezli) bilgi üretmesini kısıtlayan, onu sınırlandıran en 
büyük kuşatıcı, durgunlaştırıcı unsur olarak belirtmek yanlış olmasa gerektir (Şimşek 
2016:90-91). Bu gri alanın oluşturduğu çalışmanın ana kökeni de liberal kapitalist 
temaya göre oluşmuştur. 

2.2. “Tevhidi Çalışma Ahlâkı” Anlayışına Nasıl bir Yöntem ile Bakılmalıdır?

Ahlâk konusu tüm medeniyetlerin/toplumların kendi değerlerini gündelik hayat 
içinde yaşamalarına rehberlik eden bir unsurdur. Yani ahlâk, insanın gündelik hayat 
içinde “yapıp ettikleri” ile ilgili özel bir alandır (Mengüşoğlu 2014: 317). Bu yönüyle 
ahlâk, tüm medeniyetlerde/toplumlarda izafilik üzerinden tanımlanan, algılanan bir 
özelliğe sahiptir. Bu yönüyle ahlâk konusu ele alışın evrensel boyutu olmakla birlikte 
bu evrensel algıya yön veren ana unsur ise özgün medeniyet/toplum değerlerine bağlı 
olarak şekillenmiş olmasıdır. Buna göre ahlâk konusu bu incelememiz özelinde Türk- 
İslam ve Batı medeniyetleri çerçevesinde ele alındığında Türk-İslam medeniyetinde 
ahlâk, İslam’ın tevhit anlayışında beslenerek “hulk” kavramı üzerinden tanımlanır, ele 
alınır. Oysa materyalist temalı modern Batı Medeniyetinde ise ahlâk, “etik” kavramı 
üzerinden salt akılcı bir bakış ile ana temasını oluşturur.  

Ahlâk (Hulk);   His ve değer bakımından insanın mutlu olmasını sağlayan ilahi 
ölçülerden kaynağını alan, insanın iradesini kullanmasının yolunu gösteren, buna 
göre yaşam içinde insana nasıl güzel bir şekilde davranmasını öğreten ruhi ve maddi 
cepheli iki yönlü bütünlükçü bir kavramdır. Ahlâkı dinden ve dini de ahlâktan 
ayırmak, adeta insanı kendi iç dünyasından ayırmak gibi zordur. Bu yönüyle ahlâk 
(hulk), dinden meydana gelmiş bir kavram olarak ifade edilebilir (Şimşek 2018c: 
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90-91). Çünkü “bütün dinler amaçları bakımından” birer ahlâk sistemidir. Buna 
göre ahlâk, “insanın nasıl olması gerektiğini öğretmeye çalışır”. Dolayısıyla dinler 
amaçlarını, ahlâk üzerinden emirler şeklinde ifade ederler (Mengüşoğlu 2014:319). 
Böylece ahlâk(hulk) toplumların kurtuluş reçetesini veren özellikler taşımaktadır ( 
Şimşek 2013: 67). Bu eksen de “dost doğru bir şekilde yapılması ve yapılan işin Allah 
tarafından görüldüğünün bilincinde olarak yapılmasını” ( Şimşek 2013: 68),  Türk-
İslam medeniyetine göre yapılan “çalışmanın zihniyetini” ve  “çalışma ahlâkını” tevhit 
anlayışına göre düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Türk-İslam medeniyetinin 
Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışına dayalı bu çalışma ahlâkı, bir yandan çalışma 
hayatından İslam’ın güzel ahlâk (hulk) anlayışın hâkim olmasını öngörürken diğer 
yandan da “çalışma-girişimci-iş-işçi”  ictimai (sosyolojik) etkileşimini; üretim ve 
kazancın sadece mekanik kazanç türünden değil de, tüm bunlarda  “helal kazanmak” 
üzere bir çalışmayı temel hedef olarak almaktadır (Şimşek 2013; 68). Bu noktada 
Türk-İslam medeniyetinde çalışma ahlâkı tevhit içerikli “doğruluk” içerikli ahlâk 
anlayışından kaynaklandığı söylenebilir.  Bu noktada modern Batı hegemonyasının 
pozitivist ve hermonotik düşünce yöntemleri üzerinden oluşturduğu liberal –kapitalist 
eşitsizlikçiliği meşrulaştıran sosyal düşünce ve onun kavramsallaştırmalarına yön 
vermesine bağlı olarak çalışma ahlâkında meydana gelen istismarlar, çalışma ahlâkına 
yeni bir anlam arayışını ortaya çıkarmıştır. Türk-İslam dünyası ise buna Tevhidi 
Düşünce Yöntem anlayışına göre cevap verebilecek yeni bir çalışma ahlâk anlayışı ve 
kavramsal içeriği oluşturma gücüne sahip olduğu söylenebilir. Bu eksende günümüzde 
“çalışma ahlâkı” kavramının içeriğinin ahlâk, adalet, doğruluk ile çok irtibatlı olarak 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulur olmuştur. Günümüzde “özellikle liberal-kapitalist 
dünya başta olmak üzere, dünyanın son zamanlarda yaşadığı ekonomik krizler 
sosyal krizleri de beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmalara göre işletmelerde 
ahlâk kurallarının sadece kanunlarla düzenlenemeyeceğini yasalarla olmayacağını, 
yasaların, sorunların sadece 1/3’ünü çözdüğünü, bunun yanında “ahlâkî değerlerin 
de ön plana çıkartılması ve bağlamda kültür unsurlarının da geliştirilmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır”.  Buna göre özgün Türk toplum değerlerine dayalı girişimci-
tüccar tipinin ahlâk anlayışı üzerinden iş, ticaret, üretim ve çalışma dünyasının 
yeniden yeni özgün sosyal bilgi üretme yoluyla sağlanması gereği literatürün gidişi 
açısından da bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Zamanımızda değer, ahlâk, 
din gibi konuların toplumun her alanında öne çıkmasına bağlı olarak iş ve çalışma 
hayatında da girişimci-tüccar kesim, istemeleri halinde çok farklı çalışma- ahlâk 
etkileşimine yönelik metotlar ortaya koyabilmeleri mümkün gözükmektedir.  Çünkü 
bütün dünyanın, ahlâk konusunun öne çıktığı, konuşulduğu, tartışıldığı bir süreçten 
geçilmeye başlanmıştır (Şimşek 2013: 71). 

Etik; “Tabiata uygun hareket et, akla uygun hareket et” anlayışı üzerine kurulmuştur” 
(Ülken 2001: 33). Bu anlayışta Eski Yunan kültürünün materyalist düşünce geleneği 
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ve onun geliştirdiği salt akılcı bakışa göre oluşmuş bir kavramdır. Bu yönüyle 
“etik”in de bir değer anlayışı bulunmaktadır. Bu değer anlayışı materyalist medeniyet 
değerler anlayışından beslenmektedir. Zaten “değerlerle ilgisi olmayan hiçbir insan 
eylemi yoktur” (Mengüşoğlu 2014: 318). Ancak her medeniyetin değer anlayışı farklı 
olabileceğinden dolayı her “değer “in; aynı anlam, aynı zihniyet ve aynı kültür temalı 
olmadığı söylenebilir. Bu noktada Batı medeniyetinde “etik”e sadece  “aklı” yolundan 
gidildiği görülür. Yani etik, materyalist kökenlidir. Materyalist düşünce yönteminin 
bilgi üretme formülü; “insan= madde” evrensel bağıntısı olduğundan, etik kavramı 
da bu tekçi formüle göre anlam taşımaktadır. Bundan dolayı etik kavramı tek başına 
tekçi(sadece salt akılcı) özellik taşıdığından dolayı oluşturduğu bilgiler yeterli bir 
açıklama gücüne sahip olmadığını ortaya çıkarmaktadır (Şimşek 2018c: 90). Bundan 
dolayı “etik”, asla Türk-İslam medeniyetinin Tevhidi Düşünce terkibine göre oluşmuş 
olan iki cepheli ahlâk(hulk) kavramı ile benzeşemezdir. Bundan ötürü de sosyal 
çözümlemede Batı medeniyetindeki sosyolojilerle aynı sonucu ortaya koyamayacağı 
söylenebilir. Tüm bunlar çerçevesinde çalışma ahlâkı ile çalışma etiği başka başka 
dünyaların, kültürlerin, yöntemlerin ve zihniyetlerin ürettiği kavramlardır. Bu 
noktada Tevhidi çalışma ahlâkı, vahyin emrine girmiş akıl ile; dayanışmacı, adil, 
gerçekçi üretime hakça yön veren bir içeriğe sahip olduğu belirtilebilir (Şimşek aralık 
2019a :78). Böylece modern pozitivist yapıda (belki de yapılan çevirinden kaynaklanan 
hatalı olarak kullanılan “ahlâk” kavramı) esasından anlam zihniyeti açısından daha 
çok “etik” üzerinden ele alınmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bunun kökenlerinin de 
naturalistik Eski Yunan ahlâk anlayışının dünyacı, rasyonalist karaktere sahipliğinden 
kaynaklandığı yukarıda belirtilmiştir. Tüm anlatılanlar çerçevesinde medeniyetler/
toplumlar ölçeğinde ”Çalışma–Toplum” etkileşiminin en genel evrensel ilişki 
sistematiğini oluşturma istersek bunun, aşağıdaki bağıntıya göre oluştuğu ortaya 
konabilir:

Bu incelemenin ilk bölümünde de belirtildiği üzere tüm zamanlarda,  tüm 
medeniyetler/toplumlar için geçerli olan “Din-Toplum-İktisat-Çalışma” evrensel 
ilişkisinin, farklı kültür sosyolojileri ekseninde izafilikten(görecelilikten)  hareketle 
ele almanın gereğine dikkat çekilmişti. Buna göre İnsan unsurunun Akıl ve 
Düşüncesinin,  “Din-Toplum-İktisat-Çalışma” dörtlüsünü kendi özgün değer 
anlayışına göre şekillendirir. Bu noktada “Toplum-Çalışma” ilişkisinin de gelişim 
sistematiği/düzenin oluşumu bakıldığında onun da: 

Düşünce Yöntemi                 Toplum Yapısı/Tipi                Çalışma Yönteminin Oluşumu

bağıntısına göre düzenlenir olduğu belirtilebilir. Bu genel “Toplum- Çalışma” 
ilişki sistematiğini düşünce yöntemleri üzerinden ele alıp değerlendirmeye tabi 
tuttuğumuzda;
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Türk-İslam medeniyetinde kendi  “çalışma aklını”, “çalışma kimliğini” ve 
“çalışma zihniyetini”, “Tevhidi Kurucu Düşünce Yöntemi- Tevhidi Çalışma” aklının 
etkileşimine göre kurmuştur.

Böylece 21. Yüzyıl sürecinde yani “birliğin, bütüncüllük sosyolojisinin” arandığı 
dünyada, Türk –İslam dünyasının özünde var olan ama unutturula  niteliğinin 
günümüzde “değer- bütüncüllük- birlik” etkileşimi çerçevesinde “tevhidi çalışma “ ve 
“çalışma ahlâkı”na yukarıda ifade edilen yeni toplum kuram inşası ile ele alınmasını 
mümkün kılmakta olduğu söylenebilir (Şimşek 2021d: 10-11).

Buna Göre  Batı Medeniyeti ve Türk-İslam Medeniyeti karşılaştırması ekseninde:

       

Tevhidi Çalışma               Tevhit:             Madde                  +                     Mana   

İş, Sa’y /Gayret   

Dünya mekanında işini düzgün  
yapmaya yönelik çalışma

 (Şimşek 2020b: 134-135).

Vahyin Yön Verdiği Amel

Tevhit(vahiy) anlayışının 
Çalışmaya bakan iki 

boyutlu yüzü

Yöntem: Pozitivist 
Düşünce 
Yöntemi

Hermonotik 
Düşünce 
Yöntemi

Tevhidi 
Düşünce 
Yöntemi

Akıl: Salt/Rasyonel 
Akıl

Materyalist 
Dindarlık İçeren 
Akıl

Tevhidi Akıl

İnsan: Madde Madde+ Mana Madde+ Mana

Toplumsal 
İnşa için:

Salt akıl  ile 
üretilen Formül

Salt akıl  ile 
üretilen Formül

Salt akıl  ile
üretilen Terkip

Ahlâk: Ethic Morality Ahlâk(Hulk) anlayışları
İsim:  Science Knowledge İlim/Tevhidi İlim

Bilgi İnşa 
Unsurları: 

Obje-Suje Suje-Obje Mutlak Varlık           Yaratılmış Varlık

Allah                         Kainat    İnsan
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Pozitivist çalışma ve Hermonotik çalışma da kendi “Kurucu Düşünce Yöntemi” 
etkileşimi bağlamında ekonomi  merkezli bir  “çalışma”yı merkezine alarak 
gerçekleştirebilir. Pozitivist “çalışma” seküler ekonomik akıl ve zihniyet ile 
şekillenmektedir (Şimşek 2021c: 6). Böylece; “Pozitivist Düşünce Yöntemi- Rasyonel 
Akılla oluşan bilgi – Modern (Pozitivist değer içerikli) Toplum -Pozitivist etik içerikli 
çalışma- epistemik çalışma (iş) anlayışına yani etkileşim sistemine göre oluştuğu 
görülür. Bu çalışma etiği, “Scientizm”den hareket ederek ulaşılan bir çalışmayı ifade 
etmektedir(Şimşek 2021e : 19).  Hermonotik “çalışma”nın  teslis inancına dayalı 
materyalistleştirilmiş tanrı inancı merkezli oluşan Hıristiyanlık üzerinden materyalist 
dindarlığı içeren bir ekonomik akıl ile biçimlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
da bilgi üretme “Knowledge” içeriğinden hareketle  “çalışma etiği/morality”sinden 
söz etmek gerekmektedir. Buna göre “Hermenotik yaklaşımda, pozitivizmde var olan 
her şeyi salt akılsal çıkarım ile ele alma, yalnızca görünen dünyanın varlığını kabul 
etme anlayışı örtük bir şekilde kendini göstermiş, antropomorfist düşünceye dayalı 
teslis inancında olan bir akıl ile din anlayışı geliştirilmiş, örtük bir şekilde materyalist 
düşüncenin devamı sağlanmış olduğu söylenebilir.

Türk-İslam Medeniyeti için ise “Tevhidi İlim Anlayışı Terkibine” göre oluşan 
Bilgi İnşası ana kurulumunu şöyle göstermek mümkündür;

Tevhidi İlim Anlayışı Terkibine Göre Bilgi İnşası                        Tevhidi Düşünce Yöntemi  

Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışına göre Tevhidi İçerikli İlmi Bilgi Üretme 
şeklinde gerçekleşebilmektedir (Şimşek 2021c: 8).  Bu genel işleyişi göre ilgili alt alana 
yönelik inşa için kullanılması gereken kavramları da ; 

“Tevhidi Düşünce Yöntemi- Tevhidi Akıl- Tevhidi İdrak Aklına ile oluşan bilgi- 
Ahlâk Toplumu- Tevhidi Ontolojik içerikli Çalışma- Tevhidi Çalışma Ahlâkı” 
ilişkisine göre oluşan Tevhidi ilim anlayışının yönünü çizdiği bir  “Tevhidi çalışma”  
ve “Tevhidi çalışma ahlâkı”nın bilgi oluşum sistematiğinden bahsedilebilir.

Yukarıda özgün bir şekilde oluşturulan tabloyu “Çalışma” İlim/Bilim Dalını 
Örnekliğinde ele aldığımızda, buna göre bu  İlim/Bilim Dalını alanın bilgisi nasıl İnşa 
edilebilir sorusunu ise aşağıda oluşturulan özgün tablo ile cevaplamak mümkündür.    
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Oluşturulan bu özgün tabloya göre Türk-İslam ve Batı medeniyetlerinin İlim/Bilim 
dalları şeklindeki tasnifle, “çalışma”ya her alandan bakarak, Türk-İslam medeniyetinin 
ilgili kavramsallaştırılma gücünün ortaya koyulduğu görülmektedir. Buna göre 
de yeni dönemde Türk-İslam medeniyetinin modern toplum paradigmasından 
aktarmacılık ve taklitçilik yoluyla “çalışma”ya konu edebileceği ne bir yönteme ne de 
kavramsal içeriğe bir ihtiyacının bulunmadığı söylenebilir. Buna karşılık Türk-İslam 
medeniyetinde tevhidi içerikten üretilen “çalışma”ya yönelik kavramları; “birlik, 
düzen, dayanışma ve fedakârlık gibi ahlâkî ölçüler üzerine ve iki günü birbirine eşit 
olmamayı hedefleyen hem maddi hem de maddi olmayan dünyaya (ahiret/öte dünya) 
yönelik eşzamanlı bir bakışla derinlik sağladığından dolayı  “tevhidi düşünce -çalışma 
ahlâkı” ilişkisinin bu özgünlüğe göre kurulmuş olduğu belirtilebilir (Şimşek 2021f: 
49).

Kısaca modern dönemden günümüze aktarılan bunalımlı çağımızın yükselen 
tarih felsefeleri, ölmekte olan duyumcul (salt akılcı) çağın başat ilerlemeci, pozitivist 
ve ampiristik felsefelerinden kesin bir kopuşu temsil etmektedir ( Sorokin 1972: 19). 
Fakat Batı bilimi dahi,  daima her dönemde geçerli olabilecek bir toplum düzenini 
sağlayıcı formülün arayışı içinde olmuştur (Sorokin 1972: 239). Ki bunu bulduğunda 
modern/post modern Batı, sosyal hayata ve sosyal yaşama yönelik bütün alanlarda 
daha derin bir kontrol ve hegemonya sağlamasının yolu açılabilmiş olsun. Ancak Batı 
bilimi bunu yani daima her dönemde geçerli olabilecek bir toplum düzenini sağlayıcı 
formülünü bulmada ve onu ortaya koymada başarısız olmuştur. Batı biliminin 
dolayısıyla materyalist sistemin sürekli evrenselliği yakalamadaki bu başarısızlığı, 
çok açık ve kesindir. Fakat İslam/Türk-İslam Medeniyeti ise “Tevhidi Düşünce 
Yöntemine dayalı olarak “Kâinat Ana Düzeni”ni sağlayan ilahi terkipli Dünya görüşü, 

Çalışmaya Yönelik Bilgi 
Üretme Yöntemi   

Tümevarım 
(Nicel)

Tümdengelim   
(Nitel)

Tümv (İstikra)+ Tümgelim 
(Talil)             
(Tevhidi Bütüncül)

Çalışmanın Niteliği        Pozitivist/Sınıflı Çalışma             Hermonotik/Sınıflı 
Çalışma         

Tevhidi Çalışma

Çalışmanın İnanç 
Kökleri

La-dini /Pozitivist Etik            Teslisyan Etik                       Tevhidi Ahlâk(Hulk)

Çalışmanın Amacı      Sömürü/Tekelciliği   
Sömürüyü Geliştiren 
Çalışma Etiği                         

Hermonotik-Protestan 
Çalışma Etiği                                     

Sınıfsızlığı  ve  Denge 
Düzenini Sağlayacı Tevhidi 
Çalışma Ahlâkı

Çalışma Zihniyeti     Seküler Güç İçin Çalışma 
(Dünyacı çalışma zihniyeti)                     

Çalış  ve Kazan(Ethos)
(Materyalist  temalı  iki 
dünyacı Çalışma zihniyeti)   

İki Dünya için Helal 
Çalışmayı İçeren Tevhidi 
İki dünyacı çalışma 
zihniyeti                       

“Çalışma-Sermaye    
Sahibi İnsan” Etkileşimi 
açısından

Salt Akılcı
Lib-Kapi. Girşimci        
Birey(İndividual)                         

Hermonotik Akılcılık 
İçeren 
L-Kap. Girişimci  Birey(İn
dividual)                                              

Tevhidi Akıl İçerikli 
Girişimci Fert (Kul) İnsan

“Çalışma-İşçi İnsan”    
Etkileşimi açısından

Sınıflı, çatışmacı işçi tipi                                            Sınıflı, çatışmacı işçi tipi                                           “Tevhidi Hak” kavramı 
Oluşan işçi tipi
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onu, tüm zamanlarda geçerli bir toplum kurucu düzen terkibine sahip  kılmaktadır 
(Şimşek 2019b: 170-171). Bu muhteva ve derinlik, Türk-İslam Medeniyeti zihni ve 
ictimai bünyesinde bulunmaktadır.  Bu eksende  “Evrensellik-Düşünce Yöntemi” 
ilişkisinin ontolojik mahiyetini ortaya koyma bakımında üç bilgi yönteminin (science, 
knowledge, tevhidi düşünce) temel kurucu kavramlarının muhtevasına bakmak 
gerekir. Buna göre;

Science  Merkezli Bilgi Kurgusu ;  Salt Akıl            Pozitivist Düşünce                 Pozitivist 
Düşünce Yöntemine göre Bilimsel bilgiyi üretmek için ; Madde yada insan= Madde 
formülünü kullanır. Bu formülün ortaya çıkardığı sisteminde  “çalışma”ya bu eksende 
yön vermektedir. Böylece pozitivist science merkezli bilginin ürettiği çalışma, liberal 
–kapitalist hegemon çalışma sisteminin kurulumunu sağlamış olmaktadır.  Pozitivist 
yapıdaki çalışmanın bu formüle göre şekil alarak liberal-kapitalist sömürüye Taylorist, 
Fordist çalışmalar şeklinde oluşum göstermiş olduğu modern sanayinin tarihsel 
sosyolojik bilgi birikiminde mevcut olduğu söylenebilir (Şimşek 2021f: 48).

“Knowledge” Merkezli Bilgi Kurgusu ; Materyalist Dindar Aklı             Hermonotik 
Düşünce            Hermonotik Düşünce Yöntemine Göre Bilimsel Bilgi Üretmek için ise; 
Madde+Mana(Teslis içerikli)ya da insan= Madde +Mana(buradaki Mana, Teslisyan 
içerikli Mana’dır) formülüne göre sistemsel yapı oluşmuştur. “Knowledge” Merkezli 
Bilginin de “Çalışma” anlayışının bu etkileşim sistematiği üzerinden liberal-kapitalist 
“çalışma” yapısını oluşturmuş olduğu belirtilebilir. 

Tevhidi İlim Anlayışı Terkibine göre Bilgi İnşası ise yukarıda belirtilmiş olduğu 
gibi vahyin emrine girmiş tevhidi akıl ile inşa edilen “tevhidi ilim”i, iki boyutlu bir 
terkip üzerine kurmuştur. “Dünyadaki görünür(madde)+görünmez(tevhidi mana) 
bütüncüllüğünden hareketle de her şeyin; ilimleri/ilim dallarını(tevhidi felsefe, 
ictimaiyat, ahlâk, tevhidi çalışma, tevhidi iş ilişkisi, tevhidi çalışma anlayışına yönelik 
iş  kurumlarının oluşumu, tevhidi iktisat,...)İnşa edilmekte olduğunu belirtmek 
mümkündür. Bu denge ve düzen işleyişinin de kıyamete kadarki tüm zamanlarda ve 
teknolojik düzeyde hakim olduğunu belirtmek önemlidir”(Şimşek 2021f :52).

Buna göre iki medeniyet arasında üç bilgi üretme yöntemleri yani ; “Science”  
merkezli bilgi kurgusu, “Knowledge” merkezli bilgi kurgusu ve “Tevhidi İlim” 
Anlayışı terkibine göre bilgi inşasının temel özellikleri hiç birbirine benzememektedir. 
Hatta Modern Batı’daki “Science”  ve “Knowledge” merkezli bilgi yöntemleri de 
birbirleri yerine kullanılamazlar. Çünkü “Science” merkezli pozitivist bilgi yöntemi 
ve buna bağlı gelişen “pozitivist kültür” anlayışında Allah, Tanrı, O’nun yaratması 
gibi kavramlar yer almazlar.  Science”  merkezli pozitivist yönteme dayalı üretilen 
bilginin, bu anlayıştan türediğini kabul etmez. Yani “Science”  merkezli pozitivist 
yönteme dayalı üretilen bilginin mahiyetinde, la-dinilik hâkimdir (Şimşek 2021g:50). 
“Science” merkezli bilgi, vahyi, salt aklı ile görmediği için onu yok sayar. Bu pagan bilgi 
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anlayışını da, “Knowledge” merkezli hermonotik bilgi yöntemi kullanmaz. Çünkü 
onlarda da;  Tanrı, yaratma, vahiy içerikli materyalist temalı dindarlık anlayışını kabul 
etmektedirler. Bu iki farklı bilgi üretme yöntemini birbirleri yerine kullanmadıkları 
görülür. Herkes kendi bilgi üretme yöntemini kullanmaktadır. Türk-İslam medeniyeti 
ise bilgiyi tevhit anlayışı kökeni üzerinden kurar. Allah’ın Ehadiyet anlayışı, “Alim” 
esması üzerinden her şeyin bilgisi, tevhit anlayışına göre “madde+mana” tevhidi 
bütüncüllüğünde ele alındığı görülür.

Modern Türkiye’de ise tercih edilen “Science”  merkezli pozitivist yönteme 
dayalı üretilen bilginin ideolojik kabulü üzerinden resmi bilgi üretiminde bu eksende 
yoğunlaştığı görülür. Fakat Türk-İslam kök geleneğinden gelen ilim ile ilgili çevreler, 
bu kabul edilen resmi Batı sistem ideolojik evrenin içinde kalarak,  “Science”  merkezli 
pozitivist yönteme dayalı üretilen bilgi yerine ancak “Knowledge” merkezli hermonotik 
bilgi yöntemini tercih etmek durumunda kalmış oldukları da görülmektedir. Yani 
“GRİ” alan bilgisi içinde çevrelenmişlerdir. Modern Türkiye’de yer alan sosyolojik kesim 
de, 19. Yüzyıldaki var olan Tevhidi Düşünce anlayışına dayalı bilgi anlayışından gide 
gide uzaklaşarak modern Türkiye’nin ideolojik düşünce yöntem kabulüne dayalı etki 
ile özgün düşünce yöntemini unutmuş/onlara unutturulmuştur. Dolayısıyla bu kesim 
özgün bilgi üretme yöntemini unutmuşluk/unutturulmuşlukları üzerinden hareketle, 
bu kesim ancak “Knowledge” merkezli hermonotik bilgi yöntemini, kendi milli 
bilgi üretme yöntemi kabulü haline getirmişlerdir. Bu kesim, “Knowledge” merkezli 
hermonotik bilgi yöntemini çok tekrar ederek, her şeyi bu yönteme göre açıklama 
işine girmişlerdir. Buna göre bu çevrelerin;  örneğin Kur’an-ı Kerim ayetlerini, Hadis-i 
şerifleri incelemeyi, Gazzali’yi, İbn’ül Arabi’yi, Mevlana’yı ele almada, iktisad ilmini, 
felsefe ilmini, siyaset, hukuk,…vb ilim dallarını, hep bu yönteme göre ele aldıkları 
görülmüştür. Böylece bu kesim, yönteme göre bilgi üreterek derin bir yanılgının içine 
düşmüş/düşürülmüştür. Bu durum Türkiye‘deki geleneksel eksenli ilim çevrelerinin 
yukarıda değinilen ve benzeri alanlarda bilgi üretmeye “Bilimci/Science” bakış 
diyerek, ondan uzaklaşmışlardır. Ama  “Knowledge” merkezli hermonotik bilgi 
yöntemini tercihi ya da tercih etme zorunluluğu ile yeni bir paganlaşmanın ve/ya 
grileşmenin içine düşülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre Türkiye‘deki  Science”  
ve “Knowledge”  düşünce yöntemleri üzerinden tüm bilgiyi üreten kesimlere karşı, 
Bakara Suresi 42. Ayeti ; “Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin” ilahi 
emrinin derin bir uyarı ve ikaz taşımış olduğu düşünülebilir. “Bu ayet her ne kadar 
İsrailoğulları’na has ise de onlar gibi davranan herkesi içine alır. Hakk’ı değiştirip iptal 
etmek için (tevhit anlayışı yerine  “Science”  ve “Knowledge”  düşünce yöntemleri  
üzerinden tüm bilgiyi üretilmesi yada örneğin rüşvet alan veya öğretmek üzerine 
farz olan şeyi öğretmeyen kimseler, yani “Yaradan Rabb’inin adı ile Oku” emrini 
görmezden gelen kimselerde, bu ayetin   muhatabıdır”(Bursevi 2015:344). Buna göre 
Türkiye’de  “Science”  merkezli pozitivist düşünce yöntemine göre bilgi üretimi ve 
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“Knowledge” merkezli hermonotik düşünce yöntemine göre oluşan bilgi, bilgi yapısı; 
sosyal düşünce yöntemi, sosyal bilim düşüncesi, rasyonalist salt akılcı  “sosyal aklı” 
üretmiştir. Yani pagan sosyal düşünce aklını ve sosyal bilim dallarını inşa etmiştir. 
Oysa bunların yerine Türkiye’nin Özgün Milli bir Toplum olabilmesi için, Türk-
İslam medeniyetinin “Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntemi”ne göre tüm bilgi 
alanlarındaki bilgilerin üretilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ayetin ifade ettiği gibi  
bir taraftan Hakk’ı bilerek batıl ile karıştırılmakta,  öte taraftan da Hak olan Tevhidi 
Düşünceye göre bilgi ve akıl kurma, gizlenmiş olmaktadır.  Bunun gizlenmemesi ve 
karıştırılmaması emir edilmektedir. Bu durum ilahi emir açısından bir zorunluluk 
içermektedir. Yani farzdır. Bu karışıklıktan ve gizlenmeden, Türk-İslam medeniyetin 
acilen çıkması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise “İlmi Allah’ın rızasını 
kazanmak için değil, arzu ettiği dünyalığa ulaşmak için öğrenen kimse kıyamet 
gününde cennet kokusu bile duyamaz” buyurmaktadırlar (Bursevi 2015:344). 

Türk-İslam medeniyetinde  ilmi araştırma yapmaya yönelik bilgi ise Tümevarım 
(İstikra)+ Tümdengelim (Talil) bütüncüllüğünde  oluşturulur. Yani ne sadece 
Tümevarım (İstikra) ya da ne sadece Tümdengelimsel (Talil) bilgi yeterli görülmez. 
Buna göre Tevhidi ilmi araştırmada nicel(tümevarım) ve nitel(tümdengelim) 
araştırmaları birlikte kullanılarak, tevhidi ilmi bilgi inşa edilmiş olunur. Fakat burada 
bahsedilen nitel ve nicel ile ilgi unsurların soru setleri ne pozitivist ne de hermonotik 
mantığa göre oluşturulur. Buradaki soru setleri vahyin emrine girmiş tevhidi akıl 
ile üretilen bilgi ile oluşturulur. Bu temel farkın gözden kaçırılmaması hem oldukça 
önemli ve hem de çok  gereklidir.                           

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde  günümüzde yani 21. Yüzyıl sürecinde mana, 
ahlâk gibi soyut  değerlerin medeniyet ilişkilerine  yön veren sosyolojik süreçte  Türk 
toplumunun, Türk-İslam medeniyetinin “Tevhidi Düşünce” kavram temelli olarak;  
özgün ilmi yöntemini, milli ve manevi bütüncüllüğüne dayalı düşünce yapısını ve 
buna dayalı sosyal ilimleri ve onun ilim dallarının yeniden inşasını, milli aklının 
inşasını ve milli insanın inşasını yeniden tüm unsurları ile ele alıp oluşturmasının 
gereği bulunmaktadır (Şimşek 2018d :139). Böylece Tevhidi Düşünce bilgi inşa etme 
yönteminden hareketle, mevcut Türkiye’deki etkin olan pozitivist ve hermonotik 
düşünce yöntemlerinden veya bunların Türk-İslam medeniyetinin bilgi anlayışı 
ile bir karma(mix) oluşturulmuşluk halinden çıkmanın ilim yollu imkânı oluşmuş 
olmaktadır.  Çünkü Habermas’ın da dikkatleri çektiği gibi “tarihsel bağlamdan 
bağımsız sosyal bilimsel yasanın söz konusu edilemeyeceği ve bu tür iddiaların 
boş bir totoloji olduğu” belirtilebilir. Bu konuda Habermas “tarihsel gelişmenin 
evrensel tek bir yasası”nın bulunmadığını belirtmesine bağlı olarak, eğer çok sayıda 
sosyal yapı ya da medeniyetler varsa buna göre de çok sayıda sosyal yapılar veya 
medeniyetlerin özgün gelişme çizgisinin bulunduğu söylenebilir (Hira, 1998: 149-50).  
Bu açıklamalar ekseninden hareketle, dünya üzerindeki medeniyetlerin/toplumların 
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özgün sosyal düşünce yöntemlerinin farklılığın meşruiyetinden yola çıkılarak Türk-
İslam medeniyetinin; çalışma aklına, çalışma kültürüne, çalışma ahlâkına, çalışma 
zihniyetine yönelik yeni ilmi açılımların yapılmasının mümkün olduğu söylenebilir.   
Buna göre “İslam’ın Tevhidi Düşünce ilmi bilgi yöntemi” üzerinden dinin toplum 
(cemiyet) hayatında ahlâklı yaşamayı her alanda gerçekleştiren bir “Ahlâk Toplumu” 
ictimai yapı varlığı söz konusudur (Şimşek 2018d:138).  Türk- İslam medeniyetinin 
Tevhidi Düşünce yöntem anlayışına göre bilgi üretme özelliğinden istifade ederek 
ve “Ahlâk Toplumu” ictimai yapı varlığı inşası zemininde, çalışma ahlâkı kavramını 
ortaya koymak mümkündür. Bundan dolayı Türk-İslam medeniyetinin  “birlik ve 
dayanışmaya dayalı çalışma anlayışını”, “tevhid- çalışma” ilişkisi temelinde, “tevhidi 
çalışma yöntem”ine göre bilgi üretilmesini kullanarak, “tevhidi çalışma ahlâkı “nın  
özgün bilgi inşasının gerçekleştirebilir olduğu ifade edilebilir. 

“Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntem” merkezli ortaya konan bu  görüşün en 
temel başlangıç noktası olarak, Tevhit anlayışının tüm zamanlara hitap eden özelliğinin 
bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu vahye dayalı gerçekliğin düşünce 
kabulünden hareketle günümüz ve gelecek dünyasında Tevhidi Düşünce anlayışının 
inşa ettiği “çalışma hayatının” unsurlarının birbirleriyle düzenli (sistemli) ilişkisinin 
oluşturduğu ve   “milli çalışma görüşünü” geliştirmenin “imkânına sahip olduğu” 
söylenebilir (Şimşek 2021f: 90).  Buna göre  söz konusu olan  milli çalışma yapısının 
sistemsel işleyişini de;  “Tevhidi Düşünce” anlayışına uygun kurumlaşma zihniyetine 
göre oluşturulmuş “tevhidi çalışma” ve “tevhidi iş ilişkisi” ile sağlanabilmesinden söz 
edilebilir. Türk-İslam medeniyetinin modern düşünce yönteminin ortaya koyduğu 
ekonomik temelli çalışma anlayışına; sınıflılığı, eşitisizliği besleyici niteliği, liberal –
kapitalist girişimci temelli hak kavrayışı ..vb gibi etkenlerden dolayı karşı çıkmaktadır. 
Oysa Türk-İslam medeniyetinin  “Tevhidi Düşünce Yöntemi”nin bilgi inşa etme 
anlayışına göre Birlik ve dayanışma anlayışına yön veren;  isar, infak, zekat, çalışma, 
helal çalışma/üretme/emek gibi kavramları bulunmaktadır. Bu tevhidi karakterli 
kavramlardan hareketle “tevhidi işçi birliğinin/işçi dayanışması”nın esas olarak 
ele aldığı kendi çalışma anlayışını” ve çalışma ahlâkını,  özgün olarak düzenleme 
imkânına sahip olduğu belirtilebilir. Buna göre Türk-İslam medeniyetinde “çalışma 
ahlâkı”, yukarıda sayılan kavramsal özelliklerin Tevhidi Düşünce bilgi üretme yöntemi 
zemininde yoğrularak,   kendi çalışma ahlâkını kurabilmesi söz konusudur. Böylece 
tevhidi “çalışma ahlâkı”nın en temelde; “sınıfsız toplum” , sınıfsızlık, sömürüsüzlük ve 
tevhidi adalet/hak üzerine kurulmuş bir “çalışma ahlâkı” tipini ortaya koymuş olduğu 
söylenebilir. Bu bağlamda “tevhidi çalışma ahlâkı”, tevhidi zihniyetten hareketle 
işçilere, girişimcileri kendi gelirlerinin, kazançlarının ve emeklerini sömürücü bir 
düşmanı olarak göstermemektedir.  Çünkü Türk-İslam medeniyetinin tüm sosyale 
yönelik hayat anlayışında mensuplarına önerdiği  “kardeş olunuz” beyanı ile 
işverenlerin, işçilerin sınıfsızlık içerikli bir “tevhidi çalışma” anlayışını, tevhidi özden 
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hareketle oluşan; birlik, dayanışma, kardeşlik anlayışları üzerinden ortaya koyar 
(Şimşek 2021f :90 ). Türk-İslam medeniyeti 7-19. Yüzyıllar arasında  üç kıtada apayrı 
dini inanca sahip milletler ve etnik yapılar arasında özgün bir çalışma anlayışı, iş ve 
çalışma barışını ortaya koymuştur. “Tüm bu çalışmaya dayalı unsurların birbirleri ile 
ilişkilerinin,  “tevhidi çalışma zihniyeti”ne göre oluşturmuştur. Bu noktada “Tevhidi 
Bütüncül Çalışma” ; tevhidi manada ;“iş”, “işçi”, “işveren”,  “sözleşme”, iş ahlâkı, 
“çalışma” ve “çalışma ahlâkı”..vb gibi konuları”, hep  tevhidi ahlâk anlayışının inşa 
ettiği bir anlamda ortaya koyabilmiştir ve de koyabilmektedir.   Böylece Türk-İslam 
medeniyetinde çalışma, tevhidi bütüncüllük niteliği ile vahyin emrine girmiş akıl ve 
güzel ahlâk bütüncüllüğü ile gerçekleştirildiğinden dolayı buna göre oluşan çalışmaya, 
tevhidi çalışma tipi  denebilmektedir. Buna göre Türk-İslam medeniyetinin “tevhidi 
çalışma özelliği ile çalışma ilişkiler düzeninin üretilmesi ve sanayi ilişkiler sisteminin 
çatışmasızlıkçı bir denge üzerine kurulması, ancak çalışmanın tevhidi niteliğine 
bağlı olarak açıklanabilir. Buna göre değişim yaşandığı tüm zamanlarda yani tevhidi 
zaman aralığında, aynı ana yöntem ile (Tevhidi Düşünce Yöntemi ile) “çalışma”yı 
gerçekleştirmenin imkânı oluşabilmektedir”. Bu açıklamalar çerçevesinde “Türk-
İslam medeniyetinde bu iki kesim arasındaki çalışma ilişkileri, “sınıfsızlık” teması 
üzerinden hareket etmektedir. Buna göre bu iki kesim arasında sınıfsızlık içerikli 
çalışma ilişkileri; hizmet yarışı, denge, fonksiyon (sadece görev farklılaşması), 
kulluk şuuru üzerinden oluşmuş iş ilişkisinin sistemsel olarak kurulmuş varlığını 
ortaya çıkarmaktadır. Ancak modernleşme süreci içerisinde pozitivist paradigmanın 
hâkimiyeti ve liberal kapitalist çalışma ilişkilerinin tek taraflı dayatmacı uygulamaları, 
Türk toplumuna bu özgün çalışma yönteminin bilgi üretme kültürünü unutturmuştur. 
Bunun unutturulmasından dolayı da “tevhidi çalışma” anlayışına yönelik kavram 
ve kurum algısına karşı toplumumuzun, akademisyenimizin, üniversitemizin, 
sendikalarımızın derin bir yabancılaşma içerisine itilmiş ve o noktada kalmış 
oldukları görülmektedir” (Şimşek 2021f; 91). Bundan dolayı hem pozitivist düşünce 
yöntemine göre ve hem de hermonotik düşünce yöntemine göre oluşmuş çalışma 
etiğinin dinamikleri ile Türk-İslam medeniyetinin Tevhidi Düşünce Yöntemine göre 
oluşmuş “tevhidi çalışma ahlâkı”nın; içeriği, anlamı, araçları, işleyişi, kurumsallaşmaya 
olan etkileri apayrı bir sosyal düşünce anlayışına göre geliştiği ortaya çıkarılmış 
olunmaktadır.   

SONUÇ

Dördüncü Sanayi devriminin  konuşulduğu şu yaşanılan günlerde, mekanik yeni 
çalışma sisteminin ; akıllı robot ve makinaların gelişmesi,  nesnelerin interneti, dijital 
sanayileşme, büyük veri, siber–fiziksel sistemlerin yeni çalışma kültürüne, 21. Yüzyıl 
sürecinde yön vereceği beklenmektedir. Ancak mekanik anlamda çalışma ilişkilerinde 
ne kadar gelişme olursa olsun özde ruh-beden bütüncüllüğünün ontolojisine sahip 



162

Emek ve İş Ahlâkı

insan esastır. Bu “insan” unsuru da duygu ve duyum bütüncüllüğünde meydana 
gelmiş bir davranış ortaya koyma özelliğine sahiptir. İşte insandaki bu özellikler, 
her ne kadar mekanik-fizik yapısı değişirse değişsin, insanın çalışmaya kendi 
medeniyet anlayışının kültür ve ahlâk kodları ile bakmasından vazgeçmesi mümkün 
gözükmemektedir. Bu durum Türk-İslam medeniyetindeki çalışma ahlâkına yeniden; 
“düşünce yöntemi-izafilik- ahlâk” ekseninde bakmamızı bir sosyolojik zorunluluğunu 
ortaya çıkarmaktadır.   

Günümüzde Türk-İslam medeniyeti ilim çevrelerinin en başta “Evrensellik-
Düşünce Yöntemi” bağıntısı ekseninde “Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışının 
Evrensel  İctimai(Sosyal) Düzen Kuruculuk Boyutunun” varlığına dair bir güvenlilik 
içinde bulunmaları gerekmektedir.  Çünkü Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntem anlayışı, 
Kâinat Ana Düzen Kanuna sahip olma vasfından dolayı tüm zamanlarda ve tüm 
toplumlara yönelik evrensel ölçekte de daimi bir düzenlik ile Dünya düzenine yön 
veren bir bilgi inşa etme özelliğine sahiptir. Bu yeni düzen inşasına yön verebilecek 
“Tevhidi Düşünce” toplum düzeni kurucu bilgi inşa etmenin yöntem anlayışı,  hem 
Türk-İslam medeniyeti ve hem de dünya için gereklidir. Çünkü özellikle modern Batı 
medeniyetinin sanayi devrimi-pozitivist/hermonotik düşünce yöntemi-liberalizm-
kapitalizm- tekelci endüstrileşme etkileşiminin tekelci girişimciliği besleyen; hak, 
adalet, iyilik, sömürü politikaları ile dünya dengesini bozmuştur. Bundan dolayı 
dünya yeniden gerçek hak, adalet, huzur içerikli sosyal düzenin sağlanmasına yönelik 
kurucu yöntem arayışı içine girmiştir. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için Tevhidi 
Düşünce Yöntem anlayışına dayalı bilgi inşasının her ilim dalında ortaya konulması 
gerekmektedir. Bunun aktive edilmesi sonucu “Evrensellik- Düşünce Yöntemi” 
bağıntısı çerçevesinde Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışına dayalı bilgi inşası ile 
yenidünya düzeninin sosyal inşasının sistem kurucu boyutu bu yolla sağlanmış 
olunabilir. Bu yönüyle Tevhidi Düşünce bilgi inşa etme yöntemini ilmi araştırma 
mantığı; yeni döneme ya da geleceğe tevhidi açıdan yön verebilme adına düzen 
verebilmek için daima “ilim-araştırma-düşünme” süreci ile araştırma geliştirmenin, 
“sistem kurma” bakımından önemli bir araştırma mantığının bulunduğu belirtilebilir. 
Bu noktada Türk-İslam Medeniyeti Tevhidi Düşünce İlmi bilgi anlayışı, “İKRA” 
esasında ilk ilmi araştırma yapma anlayışını ve yöntemini ortaya koymuştur.  “Kendini 
oku”, “kâinatı oku”, ”kâinattaki düzeni, işleyişi, genel kanunun tüm ilim alanlarına 
sistemsel etkileyişini, onun düzenlilikler kanunu “oku” denilerek, Tevhidi Düşünce 
Yöntemine dayalı düşünce ve bilgi üretme temelinde;  insana, kâinata bir bütüncül 
ilmi araştırma yöntemi ile bakmasını emretmektedir. Böylece Türk-İslam Medeniyeti 
Tevhidi Düşünce İlmi bilgi anlayışı ile “Evrensellik-Düşünce Yöntemi“ bağıntısı 
çerçevesinde; dünya sistemini, bütün zamanlarda bütün kültürel yapılarda eşzamanlı 
olarak oluşturabilir. Bundan dolayı Tevhidi Düşünce Yönteminin “Evrensel Kurucu 
Bilgi İnşa Etme Yöntem”liğinin vasfı üzerinden Türk-İslam Medeniyetinin Yeni bir 
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Dünya Düzeni(Sistemi) kurabilecek bir kudrete sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Bu muktedirlik gücüne de; “ Yaratan Rabibinin adı ile Oku” ayetini, kıyamete kadar 
tüm zamanlarda, tüm kültürler için, tüm insanlar, tüm ŞEYlerin anlaşılabilmesi için 
Tek olan Allah’ın “Alim” Esma’sından tecelli ile her şeyin okunmasının istenilmekte 
olduğuna işaret olarak görüp, bunu idrak ederek, bu yeni dünya düzen (sistem) 
inşasını sağlayabilir. Böylece Tevhidi Düşünce Yöntem anlayışının Dünya Düzeni 
kuruculuğuna, onun kurulması için üretilecek bilgini ne olduğuna ve günümüzde 
modern paganist pozitivist düşünce yönteminin ürettiği ethoscu zulüm uygulamaları 
pratiğinde, “Tevhidi Düşünce Yöntemine göre Okuma” içerikli ilahi işaretini, bu 
“Kurucu Yöntem” üzerinden anlamak oldukça mümkündür.

Bu incelememizin, üç ayrı sosyolojik yapı içinde üç ayrı Düşünce Yöntemi 
ekseninde ele alınan özgün bir yaklaşım çerçevesinde oluştuğu söylenebilir. Buna 
göre bu incelememizdeki “çalışma”nın; İdeal Türk-İslam Medeniyeti, Modern Türk 
Toplum ve Modern Batı Medeniyeti ve onun da bünyesinde bulunan pozitivist ile 
hermonotik düşünce unsurları ekseninde ortaya konulan özelliklerinin “Düşünce 
yöntemi- çalışma ahlâkı” etkileşimi çerçevesinde ele alındığı söylenebilir. 

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde Türk-İslam medeniyeti açısından  yeni ve özgün 
bir “Çalışma Ahlâk” anlayışından bahsedebilmek için  öncelikle Tevhidi Düşünce 
bilgi inşa etme yönteminin varlığının bilinmesi gerekmektedir. Bunun üzerinden 
ancak “Çalışma ahlâkı” anlayışına yönelik özgün yaklaşımının inşa yolculuğuna 
başlamak mümkün olabilmektedir. Böylece bu iki unsurun tespitinden sonra 
“Çalışma” ve “Çalışma Ahlâkı” konusuna hangi skıl yapısı  ile yaklaşılmanın gerekli 
olduğu tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün bu tespitlerden sonra ise Türk-İslam 
medeniyeti, pozitivist ve hermonotik düşünce yöntem içerikli Modern Türkiye ve Batı 
medeniyetinin hâkim düşünce yöntemlerinin Akıl Etkileşiminin Oluşturduğu Toplam 
bakış özellikleri üzerinden “çalışma” ve “çalışma ahlâkı”na bakarak, Yeni Türkiye için 
özgün bir çalışma ahlâkı bilgisinin oluşturma imkânına kavuşulabileceği söylenebilir. 
Aksi takdirde “Yeni Türkiye” açısından, Türk-İslam medeniyet değerlerinden uzak bir 
çerçevede çalışma anlayışına anlam vermek sorunlu bir sosyolojik yapının cariliğini 
yeni dönemde de korumak anlamına geldiği gibi bunun da yeni/ özgün  bir şeyler 
söylemekten uzaklaşılmayı ifade ettiği belirtmek gerekir.
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AHÎLİĞİN DOĞRUDAN İŞ AHLÂKI 
İLKELERİ ve İKTİSADİ HAYATA TESİRİ

Ekrem ERDEM*

1. Giriş

Ahîlik, genel olarak birbirini seven, sayan, yardım eden, fakiri ve yoksulu gözeten, iş 
hayatında ahlâki kuralları esas alan esnaf ve sanatkârlardan oluşan bir teşkilatın adıdır. 
Ahîliğin, İslam’ın ilk asırlarında ortaya çıkan ve genç sanatkâr ve zanaatkârların bir 
araya gelmesiyle oluşmuş olan “fütüvvet” anlayışının bir devamı olduğu bilinmektedir. 
Hatta Ahîliğin, fütüvvet geleneğinin Türkler tarafından Selçukluların son dönemleri 
ile Osmanlıların ilk dönemlerinde Anadolu’da geliştirilen milli bir versiyonu olduğu, 
fütüvvetnamelerin de teşkilat mensuplarının uymaları gereken edep ve erkan ile 
temel ilkeleri ihtiva eden kaynaklar olduğu bilinmektedir. Fütüvvetnameler ve Ahîlik 
geleneği asırlarca özü itibariyle bir tür insan-ı kâmil üretim merkezleri olarak hareket 
etmişlerdir. Bu çerçevede; ‘salih amel’ olarak bilinen iyi ve doğru şeylerin öğretilmesi 
ve hayata geçirilmesi, yanlış olan şeylerin de önüne geçilmesi için toplumun hemen 
her kesimine yönelik bir iyilik hareketi olarak bilinse de Ahîlik teşkilatı esas olarak 
fütüvvet esaslarına uygun hareket eden esnaf ve sanatkârlardan oluşan bir topluluktur.

Bu topluluğun mensuplarının temel ayırt edici özelliği, özel hayatlarında ve iş 
hayatlarında İslam ahlâkına ve standartlara uygun kaliteli mal ve hizmet üretmeyi 
ve alıp-satmayı esas almalarıdır. Fütüvvet ehlinin ve Ahîliğin ahlâki ilkelerinin bir 
kısmı esas olarak her Müslümanın günlük hayatında riayet etmesi gereken hususlar 
iken, diğer bazıları iş hayatında faaliyet gösterenlerin uyması gereken hususlardan 
oluşmaktadır. Ancak, bu ilkelerin birbirinden ayrı düşünülmesi doğru değildir. Çünkü 
bu ilkelerin tamamı İslami esaslara dayalı bir yaşam biçimi vazeder. Dolayısıyla, bir iş 
adamının günlük hayatındaki davranış kalıpları ile iş hayatındakilerin esas itibariyle 
uyum içinde olması icap ettiğine göre, hepsinin de iş ahlâkının bir parçası olduğu 
düşünülebilir.

Bu çalışmada önce çok kısa olarak Ahîliğin ahlâki ilkeleri genel olarak ele 
alındıktan sonra, iş hayatına dönük vazgeçilmez ilkeler olarak vazedilen çalışma azmi, 
el emeği, helal kazanç, kanaat ile kalite ve standardizasyona riayet etmek ve bunu 
sağlamak için gerekli düzenleme ve denetleme mekanizmalarını oluşturma konuları 
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üzerine bir inceme ve analiz yapılması amaçlanmıştır. Bu konular ele alınırken, doğal 
olarak fütüvvetnamelerin ve Ahîliğin esas olarak aldığı İslami kaynaklar ve ilkeler 
üzerinden bir analiz inşa edilecektir.

2. Ahîliğin Genel İş Ahlâkı İlkeleri

Bu başlık altında ahîliğin iş ahlâkı ve ekonomik gelişmeye yönelik ilkelerini 
tartışmaya başlamadan önce, konumuzla ilgili olarak ahlâk, iş ahlâkı ve sosyal 
sorumluluk kavramlarının tanımını yapmakta yarar vardır. Ahlâk, insanın 
yaradılışından getirdiği ve toplum içinde yaşayarak kazandığı iyi ve güzel huyların 
tamamıdır. İş ahlâkı ise, “mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımını yapan modern 
toplumlarda herhangi bir organizasyonda yer alan bireylerin oluşumu için ahlâki 
(moral) standartların uygulanmasıdır” (Buchholz, 1989: 4). Sosyal sorumluluk ise, 
işletmelerin toplumsal hayatın kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleridir. İşletmeler 
için sosyal sorumluluk, 1960’lı yıllardan itibaren sosyal çevredeki değişmeye bağlı 
olarak üzerinde yoğun bir şekilde durulmaya başlanan bir kavramdır.

Girişte de belirtildiği gibi, Ahîliğin ahlâki ilkelerinin bir kısmı sadece iş âlemiyle 
ilgili olmayıp, toplumun tüm kesimlerinde aynı derecede bulunması gereken genel 
ahlâki ilkelerdir. Bunlara genel ya da dolaylı iş ahlâkı ilkeleri demek de mümkündür. 
Diğerleri ise, özellikle iş âleminde bulunması gereken ahlâki ilkelerdir. Bundan dolayı, 
biz bu ilkeleri doğrudan iş ahlâkı ilkeleri olarak sınıflandırabiliriz.

Fütüvvetnamelerdeki bilgiler dikkate alındığında, Ahîliğin genel ahlâki (ya da 
dolaysız iş ahlâkı) ilkeleri söyle sıralanabilir (Erdem, 2009: 49-59; Gölpınarlı, 1949-
1955/2011):

•	 Doğruluktan ayrılmamak,

•	 Yalan söylememek,

•	 Cömert olmak,

•	 Mütevazı olmak,

•	 İyi huylarını geliştirmek,

•	 Kendisini halka (hizmete) adamak,

•	 Kusur aramamak, aksine kusurları örtmek,

•	 Misafirperver olmak,

•	 İnsanlara nasihat ederek onları iyi yola yöneltmek,

•	 Dindar olmak,

•	 Haya sahibi olmak,
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•	 Dedikodu yapmamak,

•	 İçki içmemek,

•	 Zina yapmamak,

•	 Kimseye karşı düşmanlık ve kin beslememek,

•	 Büyüklere karşı hürmetkar, küçüklere karşı şefkatli olmak,

•	 Nefsine hâkim olmak,

•	 Eline, beline ve diline sahip olmak.

Dikkat edilecek olursa, yukarıda bahsi geçen ahlâki ilkelerin her biri her 
Müslümanın, hatta her insanın sahip olması arzu edilen genel ahlâki ilkelerdir. Ama, 
aynı zamanda üretimle ve ticaretle uğraşan herkesin sahip olması istenen, sahip 
olduğunda iş hayatında kendisi için önemli avantajlar sağlayan ilkelerdir. Hatta bu 
ilkeler, biraz sonra göreceğimiz doğrudan iş ahlâkı ilkelerinden önce olmazsa olmaz 
ilkeler olarak da düşünülebilir. Matematik ve iktisat literatürünün sık kullandığı 
bir dille söylemek gerekirse, genel ahlâki ilkeler iş hayatının birinci derece (yeterli) 
koşulları iken, bir sonraki kısımda bahsedilecek olan iktisadi hayata dair doğrudan 
ahlâki ilkeler iş hayatının ikinci derece (yeterli) koşulları olarak kabul edilebilir.

Bu ilkeler şahsında mündemiç bir iş adamının yüksek ahlâki meziyetlere sahip, 
şahsiyet sahibi ve itibarlı biri olduğu herkes tarafından kabul edilir ve mal ya da 
hizmet satın alırken daha fazla tercih edilir. Özellikle günümüzde artan hızlı iletişim 
imkânları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu ahlâki meziyetlere sahip 
bir iş adamının ve onun kurumsal kimliğinin daha fazla tercih edileceği rahatlıkla 
söylenebilir. Bu itibarla, günümüzde belki de en iyi reklam ve tutundurma faaliyetinin 
ticari hayatta gerçek ve tüzel kişiliklerin genel ve ticari ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı 
olduklarının bilinmesidir. O nedenledir ki, halk arasında “adın çıkana kadar canın 
çıksın” denir ya da “adım çıkmış dokuza inmez sekize” denir. Ama şunu unutmamak 
lazım ki, ticari hayatta güçlü ve itibarlı olmanın yolu, sunulan mal ya da hizmetin 
kalitesinden geçer.

3. Ahîliğin Doğrudan İş Ahlâkı İlkeleri

Ahîliğin iktisadi hayata dair doğrudan ahlâki ilkeleri ise, yine fütüvvetnamelerdeki 
bilgilerden hareketle aşağıdaki gibi sıralanabilir (Erdem, 2009: 61-68):

•	 Tembellikten kaçınmak, yüksek çalışma azmine sahip olmak,

•	 El emeğine ve helal kazanca dayalı bir gelir sahibi olmak,

•	 Kanaat ve tevekkül sahibi olmak,
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•	 İş bölümüne (uzmanlaşmaya) riayet etmek,

•	 Bir sanat veya iş sahibi olmak.

•	 Usta-çırak ilişkisini kurumsallaştırmak,

•	 Kalite ve standardizasyona riayet etmek,

•	 Piyasaların belli ahlâki kurallara göre işlemesini sağlamak ve tüketicilerin 
haklarını korumak üzere gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.

•	 İddihar (yastık-altı) yapmamak,

•	 Yardımlaşmayı benimsemek,

Mevcut çalışmada yukarıda zikredilen doğrudan iş ahlâkı ilkelerinden bilhassa 
tembellikten kaçınma, yüksek çalışma azmine sahip olma, alın terine (el emeğine) ve 
helal kazanca dayalı bir gelir sahibi olma, kanaat ve tevekkül sahibi olma ile malların 
kalite ve standardizasyonuna riayet etmek ve bunu sağlamak üzere piyasaların 
düzenleme ve denetleme mekanizmalarını oluşturmak ilkeleri incelenecektir.

3.1. Tembellikten Kaçınmak ve Yüksek Çalışma Azmine Sahip Olmak1

Bütün fütüvvetnamelerin içeriğine ve ahîlik geleneğinden gelen tarihi 
uygulamalara bakıldığında üzerinde durulan ana mesele, insanın Rabbine olan 
bireysel yükümlülüklerini yerine getirirken toplumun refahına ve saadetine yararlı 
işler yapmasıdır. Bunun için Müslüman bir kişinin tembellikten kaçınması, çalışma 
azmine sahip olması gerekir. Çalışmak, esasında yaratılışın ve hayatın anlamı 
doğrultusunda çaba sarf etmektir. Çünkü, başarının, gelişmenin ve refahın, hatta 
mutluluğun anahtarı insandaki çalışma azmidir. Bu azim kişinin izzeti nefsine, aile 
efradına, ülkesine, mensubu bulunduğu toplumlara (İslam dünyasına), insanlığa 
ve kâinata olan yükümlülüklerini yerine getirmesi için ahlâki bir sorumluluktur. 
Tolstoy’un dediği gibi; “insan kendi değerini, ancak çalışarak koruyabilir” (www.
ozdeyis.net).

Bu itibarla, çalışma azmi, insanı diğer yaratıklardan ayıran temel bir hususiyettir. 
Nitekim Cenab-ı Hak Ahzab Suresinde bu ağır sorumluluğu gayet net olarak açıklar: 
“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek 
istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok 
bilgisizdir” (Ahzab: 72). Ama ayette de belirtildiği gibi, insanın sorumluluktan kaçınma 
temayülü (tembelliği) onun zalimliğine ve/veya bilgisizliğine bağlanır. Tersi durum 
ise, Türk hat sanatı levhalarında sık kullanılan bir deyişle; “el kâsibü habibullah”; yani, 
çalışan/kazanan Allah’ın dostudur.

1  2.1-2.3 başlıklarının hazırlanmasında daha önce tebliğ olarak sunulan ve bildiri kitabında basılan Erdem 
(2020b) çalışmamdan büyük ölçüde yararlanılmıştır.
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Nitekim, bir hadisi şerifte şöyle denilir: “Sizden birinizin urganını alıp (dağa 
gitmesi), sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını 
koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha 
hayırlıdır” (Buhari, Zekât: 50/1471; El-Hüseyni 2016: 2/239).

Çalışma azmi ve bu yönde fiili gayret gösterilmesini ısrarla teşvik eden daha 
pek çok ayet ve hadis vardır. İslam medeniyetinin güçlü olduğu dönemlerde hâkim 
olan zihniyet de hep bu doğrultuda olmuştur. Nitekim tabiinin büyük hadis ve fıkıh 
alimlerinden Ebu Kulâbe (veya Kilâbe) el-Cermî bir kişiye “Seni maişetini temin 
etmek için çabalarken görmem, seni mescidin köşesinde görmemden daha sevimli gelir 
bana” demiştir (Gazali, 1979: 4/14). Aynı şekilde, Ahmed b. Hanbel’in de “evinde veya 
camide oturup; ‘ben çalışmayacağım…” diyen bir kişi için; “Bu kimse, ilmi bilmeyen 
ve düşüncesinde sapıtan bir kimsedir...” deyip, Hz. Ömer’den naklen kuşların rızık 
gayretini dile getiren bir hadisi (Tirmizi: Zühd 33/4825) örnek gösterdiği rivayet 
edilmiştir (Gazali, 1979: 4/13).

Hatta el emeğine ve alın terine dayalı çalışma azminin sağladığı izzet ve şeref ile 
iş ahlâkını temsil etmek ve taşımak için, Ashab-ı Kiram geçimlerini bizzat çalışarak 
kazanmak için yüksek meziyet sahibi olma konusunda o kadar çaba sarf ediyordu ki, 
namaz vakitlerinde terli halleriyle cemaate katıldıklarında vücutları ağır ter kokardı 
ve Hz. Peygamber tarafından zaman zaman yıkanmaları konusunda uyarıldıkları bile 
olurdu (Sahih-i Buhari: 6/370-71). Bunu teyit eden güzel bir Anadolu deyişi vardır: 
Kurda sormuşlar; “neden boynun kalın?” diye… O da: “işimi kendim görürüm de 
ondan” demiş, derler.

Ayrıca, her peygamberin kendi emeği ile kazancını temin ettiği, bunun için de 
her birinin bir meslek erbabı olduğu bilinir. Hz. Peygamber’in de erken yaşlarında 
çobanlık ve ticaretle uğraştığı bilinen bir gerçektir. Nitekim bir hadiste: “Allah 
Teala’nın gönderdiği her peygamberi mutlaka koyun gütmüştür...” deyip, kendisinin de 
küçüklüğünde “… Mekkelilerin koyunlarını … güderdim” (Buhari/İcare: 2, Enbiya: 29, 
Et’ime: 50; İbn-i Mace/Ticaret: 5) buyurduğu rivayet edilmiştir.

O nedenle, gözü ve gönlü tok olmayan bir toplumun maddi ve manevi saadetinden 
bahsetmek mümkün değildir. Toplumsal olarak da sermaye birikimi ve zenginlik 
olmadan, toplumun refah seviyesini artırmanın, maddi ve manevi derinliği olan bir 
medeniyet meydana getirmenin imkânı yoktur. Bir Müslüman şair bu gerçeği şöyle 
ifade eder (Maverdi, 1978: 184):

Dinden sonra zenginlik kadar hayır görmedim,
Küfürden sonra da fakirlik kadar şer görmedim 

Ahîlik teşkilatları özü itibariyle bir tür insan-ı kâmil üretim merkezleri olarak 
hareket etmişlerdir. Bu çerçevede; doğru olan şeylerin öğretilmesi ve hayata 
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geçirilmesi, yanlış olanların da önüne geçilmesi için toplumun hemen her kesimine 
dönük bir iyilik hareketi olmuştur. Türk-İslam medeniyetinin ete-kemiğe bürünmüş 
hali olarak ahîlik geleneğini yukarıda bahsedilen Kur’an ve sünnet ilkelerinden ayrı 
düşünmek mümkün değildir. Nitekim fütüvvetnamelerin ana kaynakları ayetler, 
hadisler, Hz. Peygamberin, Onun alinin, ashabının, diğer peygamberlerin ve İslam 
(Oniki İmam ve tasavvuf) büyüklerinin hayatlarıdır. Fütüvvet belgelerinde kimlere 
fütüvvet verileceği, kimlere verilmeyeceğine dair uzun uzadıya bilgiler ve hayatın her 
alanında uyulması gereken edep kuralları vardır. Bunların hepsinin referans kaynağı 
esas olarak İslami öğretilerdir. Bu itibarla ‘yüce bir ahlâk üzere gönderildiği’ (Kalem: 4) 
vahyedilen ve kendisinin de ‘güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini’ (Muvatta, 
Husnü’l Halk: 8; Müsned: 2/381) ifade eden bir Peygamberin referans olarak alındığı 
fütüvvet geleneğinin İslami bir yaşam biçimi vazettiği gayet açıktır. O nedenle, ayet ve 
hadislerde ifade edilen ilkelerin hepsinin fütüvvet ehli için de geçerli olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.

Zaten Ahîlik sistemine göre, her ahînin yeteneğine uygun olarak seçtiği bir işi 
vardır ve o işte sebat eder. Ahînin seçmiş olduğu uzmanlık alanında olgunlaşması 
gerekir ve zaruret olmadıkça iş değiştirmesi iyi karşılanmaz. İşini bırakan kişi, yeniden 
o mesleğe geri döndüğünde, kalfa olarak çalışmaya başlayacağından, işgücünün 
hareketliliği düşük olacaktır. Bu da bugünün ekonomik terimiyle o ekonomide geçici 
işsizliği azaltacaktır.

Fütüvvetnamelerde her ahînin mutlaka bir iş sahibi olması ısrarla belirtilmiştir. 
Örneğin, fütüvvetnamelerden alınan şu ibarede aynen şöyle denilmektedir: “Elbette 
âhiya bir pişe (iş) bir sanat gerektir ki ana meşgul ola, eğer pişesi yoksa ana fütüvvet 
denmez. Zira fütüvvet ana helaldir ki kisb ide ve dahi yedire anın kim pişesi olmaya 
bi-faidedir. Peb bi-kar bi-hasıl olur ...” (Gölpınarlı, 1953: 125-26; Ülgener, 1981: 80).

Kişinin veya toplumun tembelliğinin sonuçları bireysel ya da toplumsal yoksulluk, 
biçare bir eziklik ve mutsuzluktur. Bugün az gelişmiş bir ülkede, insanlar arasında 
güveni, barışı, adaleti ve mutluluğu sağlamak çok zordur. İnsanların daha fazla bilgi ve 
servet kazanmak uğruna özgürce yarışamadığı bir toplumda, ne kalıcı bir güvenlikten 
(bağımsızlıktan) ne de kalıcı bir özgürlükten bahsedilebilir. Zira, böyle toplumlarda, 
istikbale ümitle bakılamaz, meşguliyetler günlük ihtiyacı geçemez, büyük düşünürler, 
büyük düşünceler ve büyük projeler ortaya çıkmaz, gelecek nesillerin hizmet şevki 
ve arzuları söner, teşebbüs fikirleri körleşir, dünya fesada uğrar, hatta teröre esir olur, 
neticede millet huzursuz olur ve milletler harabeye döner.

3.2. El Emeğine ve Helal Kazanca Dayalı Bir Gelir Sahibi Olmak

El emeğine ve alın terine dayalı bir helal kazanç temini, fütüvvetnamelerin hepsinde 
defaatle geçer. Hatta kimlerin fütüvvet ehli olamayacağı sıralanırken, ahînin alın terine 



175

Emek ve İş Ahlâkı

dayalı helal lokma peşinde olması, kazancına haram lokma karıştırmaması şiddetle 
tavsiye edilir. Helal kazanç konusu, mesela Harputlu Nakkaş İlyas oğlu Ahmed’in 
fütüvvetnamesi olan Tuhfat-al-Vasâyâ’da da fütüvvetin şartları arasında sayılır. Yazar 
önce “Ey iman edenler! Temiz şeylerden yiyin iyi amelde bulunun…” (Mü’minun: 51) 
ayetini yazar, ardından da Hz. Abbas’ın ayette belirtilen temiz şeylerden maksadın 
‘helal’ olduğu yönündeki tefsirini ve yukarıda verilen (Nesei: 4427)2 hadisini aktarır. 
Devamında ise, kaynağı belirtilmeyen Hz. Lokman’ın bu hususta oğluna yaptığı 
söylenen tavsiye yer alır: “Oğulcağızım, helal kazançla yoksulluktan kurtulmaya çalış. 
Çünkü, yoksul olana mutlaka üç sıfat arız olur: Dininde (zayıflık3), aklında şaşkınlık 
hasıl olur, bir de mürüvveti gider. Halkın onu aşağılaması ise bu üçünden de daha 
büyük bir gaflettir” (Gölpınarlı 1949/1950-2011: 196).

Aynı şekilde, Burgazi fütüvvetnamesinde ahîliğin şartları sıralanırken beşinci şart 
olarak şöyle denir: “Ahî helal kesb kılsa gerek. Allah Teala Kelamı Kadiminde buyurur: 
‘Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin’ (Bakara: 57, 172; Araf: 160). İbn Abbas 
radiyehullah: Allah Teala ‘rızıkların temizlerinden yiyin’ didüğü, yani arı pak didüğü 
oldur, asl-ı helaldür. Nitekim Resulullah buyurur ki: ‘Her gice yatduğu vakt niyyet eylese 
helal kesb kazanam diyü, irteye yargılanmış çıkar. Ahî helal kesb kazanmak gerekdür, 
belkim farzdur ve hem sünnetdür” (Gölpınarlı, 1953: 125). “… ha-i hakikatdan murad, 
helal yemekdür” (Şeker 2011: 100).

Fütüvvetnamelerin ana referans kaynağı olarak elbette Kur’an ve sünnet ile 
ehl-i beytin ve diğer sahabilerin uygulamaları olduğu için, bu konuda İslam iktisat 
düşüncesinin bakış açısıyla tam bir uyum halindedir. Nitekim Kur’an’da ve hadislerde 
bu hususta pek çok delil vardır. Kur’an-ı Kerim’de helal rızık meselesi pek çok ayette 
geçer; bunların bir kısmı helalinden kazanmakla ama pek çoğu helalinden tüketmekle 
ilgilidir. Bu konudaki ayetlerin geçtiği bağlamlar çoğunlukla imanla ilgili olduğu için, 
bu kısımlar oldukça keskin meselelerden bahsedilen yerlerdir.

Kur’an’da rızık konusu anlatılırken geçen önemli bir kavram olan kesb, rızkın 
temini gösterilen çaba, çalışma, sa’y, amel ya da sa’y-ü amel olarak ifade edilebilir. Kesb, 
bir anlamda, el emeği ve alın terini ifade eder. Helal rızık için kesbin alın terine ve el 
emeğine dayanması tavsiye edilir. Nitekim, rızkın temininde el emeğinin gerekliliği ve 
kutsallığı Necm Suresi’nde şöyle ifade edilir: “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından 
başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam 
verilecektir” (Necm: 39-41).

Arda arda yer alan bu üç ayet bir bütün olarak düşünüldüğünde, muhatabın sadece 
Müslümanlar değil, tüm insanlar olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ister Müslüman 
olsun isterse gayri Müslim olsun, herkes çalıştığının karşılığını alır. O nedenle, kim 

2  Metinde hadis kaynağı yoktur; biz veriyoruz.
3  Burada bir kelime atlanmış; ‘zayıflık’ kelimesini biz ekledik (Gül, 1985: 399).
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daha fazla ve daha etkin çaba sarf ediyorsa; yani kim daha fazla ter döküyorsa onun 
karşılığı daha fazla olacaktır. Nitekim Enbiya Suresi 105. ayette şöyle buyurulur: 
“Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, ‘yere (arza) muhakkak benim 
iyi kullarım varis olacaktır’ diye yazmıştık”. Ayette geçen ‘iyi (salih) kullarım’ ifadesi 
M. Esed ‘dürüst ve erdemli kullarım’ olarak tefsir etmiş, Y. Ali ve M. Pickthall ise 
İngilizce meallerinde; Türkçesini ‘ahlâki olarak dürüst, makul ve savunulabilir kaliteli 
kullarım’ olarak açıklayabileceğimiz İngilizce ‘righteous’ kelimesi ile ifade etmişlerdir 
(kuranmeali.com/AyetKarsilastirma). Hatta bazı alimlerin ‘layık olanlar’, yani ‘çalışan 
insanlar’ olarak tefsir ettikleri dahi olmuştur (Coşkun 2010: 120).

Buradan hareketle de Müslüman olmayanlar, hatta Allah’ı inkâr edenler daha fazla 
çalışmışsa, elbette onlar daha fazla kazanacaktır. Zira Hüseyin bin el-Fadl’ın dediği 
gibi; “çalıştığının karşılığını vermek adalet, çalıştığından fazlasını vermek ise lütuftur” 
(Coşkun, 2010: 120). Lütuf ya da bereket ise Cenab-ı Hakkın takdiridir; O’nun takdirini 
tartışmak da hiç kimseye düşmez, zaten haddi de değildir. Nitekim şu ayetler bunun 
açık delilidir: “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın …” (Hud: 6, 
Diyanet). “Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar…” (Ra’d: 26, Diyanet).

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir başka hadiste ise, “(Hayatım yed-i kudretinde 
olan Allah’a yemin ederim ki,) sizden her hangi birinizin (ipini alıp da dağdan) arkasına 
bir bağ odun yükle(nerek getirip sat)ması, herhangi bir kişiden istemekten çok hayırlıdır. 
(Kim bilir?) o da ya verir (minnetine girersin) yahut vermez (zilletini çekersin!)” (Sahih-i 
Buhari: C6/371) buyurulmuştur.

Allah’ın insanı menettiği riba (faiz), meysir (kumar ve şans oyunları), spekülatif 
faaliyetler, garar (belirsizlik ve asimetrik bilgiye dayalı işlemler) ve akdin ihlaline yol 
açan suiistimale dayalı işlemler gibi kazanç yolları esasında insanın alın terine dayalı 
muteber geçim vasıtalarını terk etmemesi ve tufeyli bir sınıfın ortaya çıkmamasını 
sağlamak içindir4. Anadolu insanının içten beğeniyle ve biraz da duygulanarak 
dinlediği Nurettin Dadaloğluna ait şu meşhur türkünün dizeleri bu durumu güzel 
açıklar (www.turkudostlari.net/soz.asp):

Kadir Mevlam senden bir dileğim var,
Beni muhannete muhtaç eyleme.
Eğer muhannete muhtaç eylersen,
Kara topraklara gark eyle beni.

4 El emeği ve helal kazanç meselesinin fütüvvetnamelerde nasıl yer aldığı ve bunun İslam iktisat düşüncesi 
üzerinden kapsamlı bir değerlendirmesi için bakınız: Erdem (2021).
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3.3. Kanaat Sahibi Olmak

Günümüzde iş hayatının vazgeçilmez bir ilkesi haline gelen ve kapitalist anlayışın 
da esasını teşkil eden kâr maksimizasyonu, işletmeler için tek hedef olarak seçildiğinde 
ne denli önemli sorunlara yol açtığı bilinmektedir. İşletmelerin kendi kârlarını 
azami düzeye çıkarmak için kendi bünyelerinde çalışan insanların, ticari ilişkide 
bulundukları kişi ya da kurumların ve nihayet bunların dışında kalanların (canlı ve 
cansız tüm varlıkların) hakkını nasıl ihlal ettikleri sık sık görülmektedir.

Firmaların çalışanlarıyla aralarındaki sorunlardan dolayı grevler artmakta, 
ticari ilişkide bulundukları kişi ve kurumlarla yaşadıkları anlaşmazlıklardan dolayı 
ödenmeyen çekler ve icra-iflas olayları gibi nedenlerle mahkemeler neredeyse 
işleyemez hale gelmekte ve hatta çek-senet mafyası olaylarında büyük bir artış 
görülmektedir.

Yine, etik değerlerden yoksun bazı firmaların aşırı kâr güdüsüyle kışkırtılan 
tutkuları nedeniyle, kirli atıkları ve doğal varlıkları yok etmelerinden dolayı, çevre 
bakanlıklar, belediyeler ve hemen tüm toplumla yaşadıkları sorunlar, kanaatle 
beslenmeyen kâr maksimizasyonu hedefinin doğurduğu kaçınılmaz sonuçlardır. Zira, 
bilgi ve ruh kirlenmesi sonucu ortaya çıkan ahlâki zafiyet ve kanaatsizlik, insanları ve 
firmaları kolay yoldan para kazanmaya teşvik etmekte ve kısa yoldan ‘köşeyi dönme’yi 
öğretmektedir. Bütün bunların sonucu olarak da toplumda hak ve adalet ilkelerinin 
alabildiğince çiğnenmesi gibi son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkmaktadır.

Burada Ahîliğin de revaçta olduğu bir dönemde meydana geldiği söylenen ve 
asırlarca halk arasında yaygın olarak anlatılan bir olayı konumuzla yakın alakası 
olduğu için hatırlatmakta yarar görüyoruz. Rivayete göre, Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul’u fethetmeden önce tebdili kıyafet yaparak yiyecek maddelerinin kalitesini 
ve narh durumunu araştırmak amacıyla esnaftan alış-veriş yapmağa çıkar. Uğradığı 
ilk esnaftan yarım batman yağ, yarım batman bal ve yarım batman peynir ister. Esnaf 
yarım batman yağı tartıp parasını hesap ettikten sonra, Fatih’e diğer isteklerini karşı 
esnaftan almasını, zira hem kendisinin siftah yaptığını hem de o komşusunun malının 
daha iyi olduğunu söyler. Padişah, o dükkâna varıp yarım batman bal aldıktan sonra, 
diğer malı yan komşusundan almasını, çünkü kendisinin o günkü nafakasını temin 
ettiğini oysa diğer komşusunun henüz siftah yapmadığını söyler. Tabii, Fatih bu 
durumdan çok etkilenir ve “bu milletteki bu ahlâki istikamet yok mu, ona dünyalar 
fethettirir. Milletin ahlâki safiyetine halel getirenleri Allah kahretsin” der (Ünal, 1975: 
57). Bu durum o dönemin Ahî teşkilatlarının etkisinde yetişen esnafın nasıl bir iş 
ahlâkına sahip olduğunu anlatması bakımından oldukça önemlidir.

Hz. Peygamber ailesinin geçimini temin için bir Yahudi’den vadeli olarak bir 
miktar arpa alıyor ve karşılığında da zırhını rehin olarak bırakıyor. Hadisin devamında 
da Rasulullah’ın ailesinin çok az miktarda buğday ve dâne (tahıl) ile günü geçirdiği 
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ifade ediliyor. Hatta hanesinin bugünün ölçü birimi ile hiçbir gün üç kilo buğday ve 
dane ile akşamlamadığı ifade ediliyor. Hz. Peygamber’in etrafında kendisi için her 
şeyleri feda etmeye hazır birçok yakın sahabisi ve akrabaları varken bir Yahudi’den 
borçlanması, muhtemelen etrafındaki hiç kimseye yük olmamak, minnet duygusu 
taşımamak ve kıt kanaat de olsa tamamen kendi el emeği ile geçinmeyi tercih etmek 
istemesinden kaynaklanmıştır (Sahih-i Buhari, 1980: C6/368). Gerçekten de İbn-i 
Abbas şöyle demiştir: “Rasûlullah vefat etti, O’nun zırhı ailesi için aldığı yirmi ölçek 
arpa karşılığında rehin edilmişti” (Tirmizi, Büyû: 1214; Neseî, Büyü: 83; İbn Mâce, 
Rühün: 1). Kanaatle ilgili belki de en yaygın bilinen hadis birçok hadis kitabının 
farklı kişilerden rivayetle aktardıkları şu sahih hadistir: “İnsanoğlunun iki ova/vadi 
dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun karnını topraktan başka bir şey 
doyurmaz” (Buhari, Rikak: 10)5.

Yine bu nedenledir ki, Hz. Ebu Bekir halife seçildikten hemen sonra, ailesinin 
kazancını temin için daha önce ticaretini yaptığı elbiseleri satmak için pazara getirmiş, 
fakat Hz. Ömer ve diğer sahâbîler tarafından vazgeçirilmiş ve birlikte Beytü’l-Mal’den 
sorumlu Ebu Ubeyde’ye giderek kendisine nafaka (maaş) bağlanılması ve vefatına 
kadar da bu maaşın devam etmesi sağlanmıştır. Vefatına yakın bir zamanda da ne 
malı varsa kendisinden sonraki halifeye (Beytü’l-Mal’e) teslim edilmesini (kızı Aişe’ye) 
vasiyet etmiştir. Vasiyeti üzerine Hz. Ömer’e teslim yapıldığında sadece bir kölesi ve 
bir de devesi vardı (Sahih-i Buhari: 6/370; Balcı 1999: 199).

Hakim’in naklettiği şöyle bir hadisten de bahsedilir: “Kimi bir işte çalıştırırız da 
ona bir maaş bağlarsak, ondan başka aldığı çapuldur” (El-Hüseyni 2016: 2/240). Buna 
göre, devlete hizmeti karşılığında kendisine maaş bağlanan kişilerin bunun dışında 
başka işlerle uğraşıp oralardan gelir elde etmesi uygun bulunmamıştır. O halde, Ahî 
kültürünün bugüne yansıması gereken hususlarından birinin de bu olması gerektiği 
kanaatindeyiz. Buna göre, kamuda görev alanların tanımlanmış vazifelerini ihmal 
ederek başka işlerle meşgul olup ek gelir peşinde koşmaları İslam’ın helal kazanç 
mantığına da modern kamu mevzuatına da temel ahlâki işlere de uygun düşmediğinin 
bilinmesi gerekir. Aynı şekilde, liyakatsiz ve salahiyetsiz olduğu halde önemli görevlere 
talip olan kifayetsiz insanların durumu da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Zira işin 
ehli olmadığı halde başkasının daha iyi yapabileceği işlere talip olup minnet duygusu 
ile yaşamayı seçen kişilerin aldıkları maaşın Allah nezdinde meşru/helal olduğunu 
düşünmek fevkalade zor gözükmektedir.

Oysa Ahî kültürüne sahip bir Müslüman asla Allah’tan başkasına minnettar ve 
açgözlü olarak yaşamayı onuruna yakıştırmaz. Çünkü, Hz. Peygamber’in; “dünya 
ahirete oranla birinizin parmağını denize batırması gibidir; baksın parmağı ne ile 

5  Bu hadisin başka bir versiyonu şöyledir: “… Eğer ademoğluna bir dere dolusu altın verilse, ikincisini ister. Eğer 
ikincisi verilse üçüncüsünü ister. Ademoğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur…” (Tirmizi: 3793).
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dönmüş” (Tirmizi: 2324) veciz hadisinde ifadesi bulan ahiret-odaklı bir yaşam tarzı, 
bu dünyada vakarlı bir hayat için minnet duygusu olmadan kanaatkâr bir hayat 
sürmeyi gerektirir. Şair Nâbî’nin şu beyitleri Peygamberî geleneği ne güzel anlatır 
(https://somuncubaba.net/edebiyat/hikmet-sairi-nabiden-oglu-hayriye/):

Yime minnetle olursa nimet,
Koklama gül k’ola bûy-ı minnet.
Sana bir şey birisi virse eğer,
Alma müstağni ol iy cân-ı peder!6

Ya da Koca Ragıp Paşa’nın deyişiyle (Sevgi 2016: 175):

Çekerim kûh-ı girân-ı gamı Kâf olsa velî,

Tâk eder tâkatimi zerrece bâr-ı minnet…7

Bağdatlı Ruhi’nin Nasihat’inden de birkaç beyite kulak verelim (https://
umutrehberi.com/tag/iskender-pala/)8:

Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler,
Yevme lâ yenfau’da kalb-i selîm isterler…
İzz ü câh, devlet ü rif ’at yerine binâm ol
Merteben şâh ise de bende-i hâs u âm ol…
Yokluğa etme keder vârına mesrûr olma
Halkı nefretle görüp ‘âleme menfûr olma9.

Dolayısıyla, bir Müslümanın bu hususlardaki temel ölçüsü, sadece görünürde 
elde ettiği meşruiyetin yanı sıra (ki, helal rızık için gerekli şart olarak düşünülebilir), 
takva ölçülerinden mülhem kendi vicdanından aldığı fetvalara da kulak asmasıdır. 
Onun için, Müslüman rızık temininde ister bir kişi ya da kamu ve özel kurum 
olsun tenezzülkâr olmamalıdır; çünkü bu bir düşüklüktür, Müslümanın şahsına ve 
diğerlerinin vakarına halel getirir. Kısacası, Cenap Şahabettin’in belirttiği gibi, “soylu 
musun? Geçmişin kâğıt üzerinde değil, hayatında göster”.

6 Bugünkü dile tahvil etmek gerekirse: Minnet ile olan nimeti yeme, hatta kokusunda minnet olan gülü bile 
koklama! Ey babasının canı! Eğer sana birisi bir şey verirse sakın alma, tokgözlü ol!

7 Yine bugünkü dille söylemek gerekirse: Üzüntü ve kederin dağ gibi ağır yükünü Kaf Dağı kadar dahi olsa 
çekerim. Ancak minnet yükünün zerre kadarına bile tahammül edemem, o benim gücümü yerle bir eder”.

8 Rûhî’nin bu şiirinin her bendin ilk üç mısrası tahmisi yapan Şeyh Osman Kemâli Efendi’ye ait olduğu 
söylenir. Bu bilgiden hareketle son iki beyit Kemali Efendiye aittir (https://semseddin-yesil.blogspot.
com/2019/01/272-kaset-son-eklenen.html).

9 Ey efendi! Sanma ki senden altın ve gümüş isteyecekler. “O gün ne malın bir faydası olur ne de evlâdın. 
Yalnızca Allah’ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)” (Suara: 88-89). Bırak 
itibar, büyüklük ve mevki, makam, devlet ve mevki yüksekliği kavgasını, adın sanın belli olmasın. Varlığa 
sevinme, yokluğa üzülme. Halkı nefretle görüp alemde nefret uyandırma.
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Kanaatkâr olma konusunda hadiste söyle denilmiştir: “Ebû Humeyd es-Sâidî’den 
rivayet edildiğine göre; Resûlullah şöyle buyurdu, denmiştir: Dünya (malını) talep 
etmekte mutedil olun (ifrat ve tefritten sakanın). Çünkü herkes kendisi için yaratılmış 
olan (dünyalık)a hazırlatılmış (durumda)dır” (İbni Mace: 2142). Son olarak, el emeği, 
alın teri ve helal kazanç meselesiyle ilgili hassasiyetten ötürü ulema arasında hangi 
mesleğin daha güzel bir kazanç yolu (atyeb-i mekâsib) olduğu tartışması yaşanmış 
ve genellikle el emeğini daha fazla içeren meslekler (ziraat ve sanat gibi) daha efdal 
olarak görülmüştür (Sahih-i Buhari: 6/370-71).

Her meselede olduğu gibi, burada da orta yolu takip etmekte fayda mülahaza 
etmek gerekir. Zira hem kazanırken yorulacak, ölçülere ve ahlâki kurallara riayet 
etmek gibi bir kaygı taşıyacak ve yerine göre çok zorluk çekecek hem de ibadetlerini 
yerine getirecektir. Bunları yaparken de kesb faaliyeti ile ibadetlerinin aynı hedefe 
odaklanmış ahenk içerisinde yürümesine özen gösterecektir. Böyle bir hayatın 
zorluğu, ilahi ölçüler ve ahlâki kurallar muvacehesinde büyük sorumluluklarının 
olmasındandır. Onun içindir ki, ayette; “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, 
Peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir ümmet yaptık…” (Bakara: 143).

3.4. Malların Kalite ve Standardizasyonuna Riayet Etmek ve Bunu Sağlamak 
Üzere Piyasaların Düzenleme ve Denetleme Mekanizmalarını Oluşturmak

Ahîlik, bireysel ve toplumsal manada karşılıklı sevgiyi ve dayanışmayı esas alan, 
toplumun sosyal ve iktisadi gelişimini belli standartlar ve İslam ahlâk kuralları 
çerçevesinde yürüten esnaf ve sanatkârlardan müteşekkil bir teşkilatlanma modeli 
olarak ifade edilebilir. Zira Ahîlik, kardeşlik hukuku üzerinden toplumun sosyal ve 
iktisadi hayatını ahlâk ve kalite ilkeleri üzerine inşa etmeyi hedefleyen bir kurumsal 
zihniyettir. Ahîlik zaten ticari karakteri ve faaliyetleri ön plana çıkmış insanlara hitap 
ettiği için; teşkilatın (belli) şehirlerde yoğunlaşması gerekiyordu.

Türklerin buralarda şehir kültürüne alışmalarına yardımcı olmak ve yeni fethedilen 
şehirlerdeki Türkleşme ve Müslümanlaşma sürecinin hızlanmasına katkıda bulunmak 
için, Ö. Lütfi Barkan’ın ‘kolonizatör Türk dervişleri’ (Barkan, 2013) dediği ’yerleşimci 
gönül erleri’ önceden dağ-bayır demeden Anadolu ve Balkanların uç bölgelerinde 
kendilerine tahsis edilen evladiyelik veya diğer türden vakfiyelerden yararlanarak 
zaviyeler açıyorlar ve insanları İslam’a davet ediyorlardı. Bu hareketin içinde alplar 
ve abdallar kadar ahîler de yer alıyordu. Şehirlerde ise, diğer sufi zümreler ile ahîler 
oraların tarzına uygun olarak daha ziyade yönetim kademelerinde ve iş âleminde 
faaliyet gösteriyorlardı. İş dünyasında kurulu düzenin içinde rekabet edebilmenin 
yolu, rekabetin dinamiklerini anlayıp ona göre hareket etmekten geçiyordu. Bunun 
için, bugün dahi geçerliliğini koruyan ana ilke üretilen mal ve hizmetin mümkün 
olan en düşük fiyattan standartlara uygun olarak en kaliteli şekilde üretilip müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasıdır.



181

Emek ve İş Ahlâkı

Bu itibarla, ahîler insanların sadece geçimlerini temin ettikleri bir yol olmaktan 
daha öte, gelecek nesiller için kalıcı olabilmenin yolu olarak; özgün ve rekabetçi bir 
ekonomik sistemin inşası için uğraşmışlardır. Bunun için, ahîlerin rekabetin ana 
dinamikleri olarak kalite (standardizasyon) ve fiyat (maliyet) konularını kendileri 
için stratejik bir mesele olarak tanımlamış oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü, kalıcı 
büyük bir medeniyetin inşası projesinin parçasıdır. Doğrusu, o dönem Anadolu’nun 
ekonomik hayatında söz sahibi olan ve pek çok meslekte ön planda bulunan Rum, 
Ermeni ve diğer kadim toplumlar karşısında büyük ölçekte bir proje için rekabetçi 
bir ekonomik yapı oluşturmak gerekiyordu. Bunun için hukuki, iktisadi ve ahlâki bir 
yapı oluşturmak; toplumsal ve yönetimsel dinamikleri bu yönde tahkim etmek ve bu 
çizgide bir gelenek oluşturmak gerekiyordu.

Bu noktada sorulması gereken önemli bir soru: Peki, ortam ve fırsatlar kadar, 
Müslüman Türklerin teorik ve tarihi arka planı bu tür ahlâk temelli bir rekabetçi 
yapıya uygun muydu? Bize göre, evet uygundu. Çünkü, öncelikle Kur’an’ın yer yer 
vazettiği teorik çerçeve ve önceki vahiy geleneği (Medyen halkı, Mutaffifin Suresi’nin 
başları, vs) buna müsait bir zemin sunmuştur. Sünnet tarafından Peygamber’in 
hadislerindeki zenginlik, yaşantısı, içine doğduğu toplumun ve ekonominin yapısı 
ve piyasa uygulamaları/politikaları (Medine pazarı) da piyasa kültürüne, kalite ve 
standardizasyona müsait idi. Nitekim, hadis kitaplarının en hacimli bölümlerinden 
ticaret/alışveriş (büyû) bölümlerine bakıldığında en fazla rekabet kuralları ve piyasa 
mekanizmasının işleyişine dair kuralların yer aldığı görülür. Üçüncü olarak, fıkıh 
geleneği de bu hususta oldukça zengin bir literatüre ve kurallar manzumesine sahiptir. 
Örneğin, özel mülkiyet, özel teşebbüse dayalı bir büyüme, sosyal dayanışma anlayışı, 
infak ve vakif medeniyetinin çerçevesi oldukça kapsamlıdır. Dördüncü olarak, 
tarihi teyit de pek çok zenginlik sunar. Nitekim, Raşit halifeler ve diğer istikrarlı 
dönemlerdeki üretim ve ticaret yerleri ve mekanizmaları, hisbe, narh ve çaşni tutma 
gibi düzenlemeleri ve uygulamaları bu türden örnekler olarak düşünülebilir. Son 
olarak, Selçuklu devletinin ve toplumunun dinamikleri olarak dini, etnik, kültürel ve 
coğrafi çeşitlilikler, Anadolu Müslüman Türkleri için dışa açık rekabetçi bir ekonomik 
sistem inşası için büyük fırsatlar sunuyordu.

Bunun için de gelişmiş rekabetçi şehirlerin mevcut altyapısından yararlanarak 
onları tahkim etmek suretiyle; daha rekabetçi bir sosyal ve iktisadi değerler 
sistemini inşa etmek, pazar, ulaştırma, fiziki, beşerî ve entellektüel sermayeyi 
güçlendirmek lazımdı. Nitekim, Hz. Ömer döneminden başlayarak şehirlerin 
altyapısını güçlendirme politikası takip edilmiştir. Hz. Ömer’in birçok yerde kanallar 
ve köprüler gibi altyapı yatırımlarına hız vermesi bu sebeptendir. Daha sonraki 
dönemlerde de Müslümanlar fethettikleri her yere yollar, kanallar, köprüler, su yolları, 
kanalizasyonlar, hanlar, kervansaraylar yaptırmayı maslahat ve salih amel kültürünün 
bir gereği olarak telakki etmişlerdir. Bu doğrultuda; şehir merkezlerini toplumun tüm 
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kesimlerine açmak, Camii Kebir ve çevresi esas olarak Müslümanların sosyalizasyonu 
için kullanılsa da pazar yerleri herkese açık olmuştur. Aynı şekilde, iş ahlâkı kalite 
ve standardizasyona dayalı bir üretim anlayışı, kulluğun, yani insanlara yararlı 
olmanın, isar ya da diğerkamlığın ve fütüvvetin bir parçası olarak kabul edilmiştir. 
Son olarak, piyasa düzenlemelerini ve denetimlerini güçlendirmek; bu yolla kalite, 
standardizasyon ve fiyat seviyesi (narh) ile iç ve dış denetim mekanizmaları büyük 
ölçüde kurumsallaştırılmıştır. Dış denetim, resmi yoldan Hisbe müessesesi ve İhtisap 
Kanunnameleri ile halledilirken; iç denetim ahîlik ve loncalar eliyle mesleki örgütler 
tarafından özel denetim tarzında yürütülmüştür.

Aslında, çarşı usulü piyasa yapılanması ahî geleneğine uygun piyasa düzenleme ve 
denetleme tarzına uygundu. Zira aynı mal ve hizmeti üreten ve satan esnaf ya da aynı 
mesleği icra eden sanatkârlar ve hizmet erbabı aynı çarşı içinde faaliyet gösterdiği için, 
esnafın birbirini kontrol edebilme imkânı ortaya çıkıyordu. Kaldı ki, o şehrin ahîsi 
tarafından görevlendirilen ilgili çarşıdan sorumlu kişi düzenli kontroller esnasında 
standartlara uygun olmayan ürünü herkesin göreceği bir yerden teşhir edeceğinden, 
kimse kolay kolay hile yoluna gidemiyordu. ‘Pabucun dama atılması’ olarak 
adlandırılan bu ahî tarzı sivil düzenleme mekanizması, insanların kemâlâtını göz ardı 
etmeksizin, alıcı ve satıcıların hak ve menfaatlerini kurumsal bir kayıt altına almış 
oluyordu. Bu modelde, aslında satıcılar arasında tam bir rekabet ortamı oluşturularak 
kalite standardı korunmuş oluyordu. Kanaatimizce, bunu bir anlamda aynı işi yapan 
gerçek ve tüzel kişilerin ‘rekabet içinde denetim mekanizması’ olarak değerlendirmek 
daha doğru olurdu. Çünkü, her esnaf ya da sanatkâr bir diğerinin aynası olarak 
konumlanmış oluyor; böylece, kendi aralarında birbirlerinin eksikliklerini giderme 
imkânı buluyorlardı. Başka bir deyişle, aynı çarşıda faaliyet göstermekle esnaf aslında 
birbirini ikame etmekten çok birbirini tamamlama işlevi görüyordu. Fütüvvet 
geleneğinin devamı olarak, Hz. Peygamber dâhil birçok peygamberin, Hz. Ali’nin 
ve devamında ‘fütüvvet şeceresi’nde bahsedilen pek çok güzide şahsiyetin manevi 
mirasçısı sıfatıyla bir ahînin kapitalist anlayışla rekabet adı altında rakibini zaafa 
uğratma gayreti içinde olması düşünülemezdi.

Böyle bir düzenlemenin elbette tüketiciler açısından da sonuçları olacaktır: Buna 
göre, bu tarz piyasa yapısında tüketiciler istedikleri malı optimal bir zamanda daha 
ucuza ve daha kaliteli olarak alabilme imkânına sahiptir. Başka bir deyişle, piyasada 
çok sayıda alıcı ve satıcının olması, adil ve tek bir piyasa fiyatının oluşması, giriş ve 
çıkışların serbest olması, malların belli ve standartlara uygun olması ve herkesin şeffaf 
olarak aldığı ve sattığı mal hakkında bilgi sahibi olması nedeniyle rekabetçi bir yapı 
teşekkül edeceğinden, bu yolla piyasada önemli bir tüketici artığı (geometrik olarak, 
talep eğirişinin fiyat eksenine değdiği nokta ile denge noktasına tekabül eden fiyat 
noktası arasında kalan üçgen alan) doğmuş olacaktır.
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İslam geleneğinde kalite ve standardizasyon kaygısı, yönetenler açısından bir 
anlamda ümmetin hakkının ve hukukunun gözetlenmesi ve korunması meselesidir. Bu 
itibarla, halkın hakkının korunması, İslami esaslara göre çalışan bir devletin asli işidir 
(Erdem, 2010; Erdem, 2020a). Bu kaygı ilk dönemlerden itibaren bu işlerin kurumsal 
bir hüviyet kazanmasına yol açmıştır. Nitekim Hisbe Teşkilatı Nebevi bir yöntem 
olarak Hz. Peygamber döneminde başlamış; önemine binaen Medine muhtesibi 
olarak en kudretli ve yetenekli sahabi olarak Hz. Ömer, Mekke muhtesibi olarak da 
Amr İbnü’l-Âs görevlendirilmiştir. Hatta daha sonraları pazar yerlerinin kalite ve 
fiyat kontrolleri için üç erkek ve iki kadından oluşan muhtesiplerin görevlendirildiği 
uygulamalar olmuştur. Fiyat kontrolleri için, Osmanlı döneminde ayrıca narh 
uygulamaları yapılmış ve bunları destekleyici olarak İhtisap Kanunnameleri ve Narh 
Defterleri çıkarılmıştır. Örnek olarak, II. Bayezid döneminde İstanbul, Edirne ve 
Bursa için 100 kadar maddede hemen tüm mal ve hizmetlerin fiyatları ve standartları 
tespit edilmiş ve uygulama prosedürleri hayata geçirilmiştir. Yine, para politikası 
uygulamalarından tecdidi sikke, tashihi sikke ve tağşişler ile birlikte enflasyon ve 
kurdaki değişime bağlı olarak paranın satın alma gücündeki değişim sonucu fiyat ve 
standartların güncellenmesi yapılmış, hatta Çaşni Tutma geleneği oluşturulmuştur. 
Son olarak, siyasi ve iktisadi kriz dönemlerin darphanelerin işletilmesi sorun olunca, 
para basımında yaşanan kesintiden ötürü para arzı yetersizliğinden kaynaklanan para 
krizlerinin ortaya çıkmaması için, tedavüldeki yıpranan sikkelerin belli standartlara 
göre kenarları kırpılarak ekonomiye kazandırılmıştır.

4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, önce Ahîliğin her Müslümanın hatta her insanın sahip olması arzu 
edilen genel ahlâki (ya da dolaylı iş ahlâkı) ilkeleri ile özellikle iş âleminde bulunması 
gereken doğrudan iş ahlâkı ilkeleri bugüne uyarlanmış olarak özetle açıklanmıştır. 
Burada yapılması gereken önemli bir tespit, bahsi geçen genel ahlâki ilkelerin de 
esasında iş dünyasında faaliyet gösteren insanlar için en az diğerleri kadar gerekli 
meziyetler olduğudur. Zira bu meziyetler kişinin insan olarak şahsiyetini ve onun 
güvenilirliğini gösterir. O nedenledir ki, genel ahlâki ilkelere iş hayatının birinci derece 
(yeterli) koşulları, iktisadi hayata dair doğrudan ahlâki ilkelere de iş hayatının ikinci 
derece (yeterli) koşulları dedik.

Daha sonra Ahîliğin iş hayatına dönük vazgeçilmez ilkeler olarak vazedilen 
çalışma azmi, el emeği, helal kazanç, kanaat ve tevekkül sahibi olma ile malların 
kalite ve standardizasyonuna riayet etme ve bunu sağlamak üzere piyasaların 
düzenleme ve denetleme mekanizmalarını oluşturma konuları üzerine bir inceme 
ve analiz yapılmıştır. Bunu yaparken de doğal olarak fütüvvetnamelerin ve Ahîliğin 
esas olarak aldığı İslami kaynaklar ve ilkeler (Kur’an ve hadisler) üzerinden hareket 
edilmiştir. Bütün fütüvvetnamelerin içeriğine ve ahîlik geleneğinden gelen tarihi 
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uygulamalara bakıldığında, üzerinde durulan ana meselenin insanın Rabbine olan 
bireysel yükümlülüklerini yerine getirirken toplumun refahına ve saadetine yararlı 
işler yapması olduğu anlaşılmaktadır.

Ahîliğin genel ahlâki ilkeleri ile ilgili şu tespitimizi sonuç kısmında tekrar 
paylaşmayı yararlı görüyoruz: Bu genel ahlâki ilkeler, esasında bir iş insanının sahip 
olması gereken gerekli şartlardır. Dolayısıyla, bu şartların şahsında mündemiç olduğu 
bir iş adamının yüksek ahlâki meziyetlere sahip, şahsiyet sahibi ve itibarlı biri olduğu 
herkes tarafından kabul edilir ve  bu kişi mal ya da hizmet satın alırken daha fazla 
tercih edilir. Bu itibarla, günümüzde belki de en iyi reklam ve tutundurma faaliyetinin 
ticari hayatta gerçek ve tüzel kişiliklerin genel ve ticari ahlâk kurallarına sıkı sıkıya 
bağlı olduklarının bilinmesidir.

Ahîliğin doğrudan iş ahlâkına dönük bazı ilkeleri vardır. Bunların başında, kişinin 
tembellikten kaçınması, büyük bir çalışma azmine sahip olması, yaradılıştan kendisine 
yüklenen kutsal emanetin bir gereği olarak anlaşılmasıdır (Ahzab: 72). Esasında bu 
insani, aynı zamanda da İslami bir tavırdır. Zira insanın yeryüzüne gönderiliş gayesi 
ve onu mükerrem kılan, kendinden başlamak üzere herkesin faydalanacağı yararlı 
işler yapmaktır. Aslolan bunu kulluğun ve ahlâki yükümlülüğün ayrılmaz bir parçası 
olarak görmektir.

Bu itibarla, hat sanatı ustaları bu toprakların en büyük iş merkezinin kapısına 
“el kâsibü habibullah” (çalışan/kazanan Allah’ın dostudur) levhasını asmışlardır. Bu 
yükümlülüğün önemine binaendir ki, “… insan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur” (Necm: 39) yüce buyruğu nazil olmuş ve bu buyruğu tebliğ eden Aziz 
Peygamberimiz şu çarpıcı hadisini buyurmuşlardır: “Sizden birinizin urganını alıp 
(dağa gitmesi), sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını 
koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha 
hayırlıdır” (Buhari, Zekât: 50). Yine o nedenledir ki, fütüvvetnamelerde her ahînin 
mutlaka bir meslek ve iş sahibi olması, alın terine dayalı bir helal kazanç temini ve 
kanaat sahibi olması ısrarla belirtilmiştir. Zaten Anadolu insanı da el emeğini, alın 
terini ve helal lokmayı kutsayıcı, muhannete muhtaç olmayı ve Allah’tan gayrısına 
minnet duymamayı tavsiye edici fütüvvet ahlâkını özdeyişleriyle süslemiştir.

Ahînin el emeği ve alın terini esas alarak kesb faaliyetinde bulunması elbette 
kutsal bir vazifedir. Ancak, bu gayreti kulluğun bir parçası olarak görmek ve meşru 
yollardan ayrılmamak esastır. Kazancın meşru/helal/ahlâki olması ne kadar önemli 
ise, kazanılan varlığın da aynı ölçüler dikkate alınarak harcanması o kadar önemlidir. 
Kanaatimizce, bir Müslümanın dindarlığının ve ahlâki olgunluğunun derecesi esasında 
kazancının helalliği/meşruiyeti kadardır. Söz konusu meşruiyeti sağlayan en mühim 
haslet insanda varolan kanaat kültürüdür. Kanaat, insanın ahirete olan imanının 
derecesine bağlı olarak, arzu ve ihtiraslarının peşinde koşmak yerine, ihtiyaçları 
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nispetinde yaşamayı bilmesidir. Kanaatkârlık, fütüvvet ehlinin ve tasavvuftaki kâmil 
insan tasavvurunun zirvesidir. Dikkat edilecek olursa, burada bahsedilen ahîliğin 
(fütüvvetin) iş ahlâkı ilkeleri İslam’ın onurlu bireylerden meydana gelen onurlu toplum 
tasavvurunun temelini oluşturur.  Onun için, Müslüman ne tenezzülkâr olmalıdır ne 
de arzularının peşinde meşru olmayan kazanç yollarına saparak kaynaklarını etkinsiz 
kullanmalıdır. Bu manada, “Dünya (malını) talep etmekte mutedil olun (ifrat ve 
tefritten sakanın). Çünkü herkes kendisi için yaratılmış olan (dünyalık)a hazırlatılmış 
(durumda)dır” (İbni Mace: 2142) hadisini unutmamak gerekir.

Ama şunu unutmamak lazım ki, ticari hayatta güçlü ve itibarlı olmanın yolu, 
sunulan mal ya da hizmetin kalitesinden geçer. Yeryüzünde Cenabı Hakkın halifesi 
olarak bulunduğunun farkında olan bir Müslümanın, Allah’ın “yarattı da ne güzel 
yarattı” ayetinde geçen yarattığı her şeyi bir mana etrafında en güzel şekilde yaratan 
idrakiyle yaptığı işi en iyi, en kaliteli bir şekilde yapan demek olmalıdır. Başka bir 
ifade ile, kendisi için nasıl üretmesi gerekiyorsa herkes için aynı standartta üretmeli ve 
satmalıdır. Müslümanın kaliteye bakışı, daima bir ihsan ve îsar çerçevesinde olmalıdır.

İnanıyoruz ki, Ahîliğin yukarıda zikredilen temel ilkelerinin bugün alın terini 
bilmeyen, meşruiyet kaygısını kaybetmiş, en kestirme yoldan daha çok kazanmak 
adına ihtiraslarını ihtiyaçları haline getirmiş, doyumsuz, hakkaniyet ve sorumluluk 
bilinci olmayan ve bu yüzden sık sık krizlere maruz kalan tüm insanlığın dikkatine bu 
topraklar üzerinden yeniden sunulması önemli biz hizmet olacaktır. Son söz olarak, 
günümüzde Müslümanların güvenilir bir yurt (devlet ve toplum), rekabetçi müreffeh, 
ferah ve adil bir toplum ve ekonomi, kısacası onurlu bir toplum oluşturabilmesi için, 
geçmişte önemli bir medeniyet tasavvuru olarak hizmet etmiş olan ahîliğin ilkelerini 
yeniden gündemlerine alması yararlı olacaktır. Geçmişte sağlanmış böyle bir başarı 
hikâyesinin, bugün şartlarına göre tasarlandığında yine başarılı olması pekâlâ 
mümkün olabilir. Kanaatimizce bugün Müslümanların müktesebatı ve şartları hem 
daha müsaittir. Ama daha önemlisi, bu gibi medeniyet projelerinin hayata geçirilme 
ihtiyacı daha fazla gözükmektedir ve ertelenemez hale gelmiştir.
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MESLEK AHLÂKININ 
KAYNAĞI OLARAK AHÎLİK

Ahmet GÖKBEL*

GİRİŞ

Ahîlerin Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti’nin özellikle 
ilk yüz elli yılında sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde büyük öneme sahip 
olduklarını ifade etmek gerekir. Bu teşkilat, yüzyıllar boyunca Türk İslam toplumunda 
sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, iktisadi kalkınmanın ve siyasi istikrarın 
en temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Yine bu teşkilat, dünya ve ahiret 
hayatında mutluluğa erişmek için çalışmayı düstur edinmiş, sanat ve ticaret ahlâkının 
ortaya çıkıp yayılmasında büyük katkı sağlamıştır.

Temelinde helal kazancın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, saygının, en iyi 
iş yapmanın ve en önemlisi İslam ahlâkının olduğu ahîlik teşkilatında bütün bu 
saydığımız özellikler bize aynı zamanda ahîlerin çalışma ahlâkını anlatmaktadır. İşte 
bu yazımızda ahîlik-meslek ahlâkı ilişkisini;  Ahîlikte meslek ahlâkı anlayışı, ahîlikte 
iş ve mesleğe dair bazı ilkeler ve ahî ahlâkının iktisâdî ve ticârî hayata kattığı değerler 
şeklinde üç başlık halinde değerlendirmeye çalışacağız.

A. Ahîlikte Meslek Ahlâkı Anlayışı

Ahîliğin özünde insan sevgisi vardır. Ahîlik insanı bir bütün olarak görür ve 
onu bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlar. Ahîlikteki insan odaklı düşünce sistemi, 
bireyi ahlâkî ve meslekî olarak bütün boyutları ile yetiştirmeyi hedefler (Soysal, 2020, 
s.29; Kavi, 2015, s. 110). Böylece üyenin tutum ve davranışları ile çevresini ve toplumu 
etkilemesi ve örnek olması düşünülmektedir.

Ahîlik anlayışında üretimdeki rekabet, daha fazla mal üretme değil, daha kaliteli 
ve mükemmel eser ortaya koymaktır. Üretmeden tüketmeye, israfa, haksız rekabete, 
güçlünün zayıfı sömürmesine, insanları kandırmaya ve aldatmaya, çürük mal satmaya 
kısaca, ahlâki olmayan her türlü tutum ve davranışa karşı çıkılmıştır (Tatlılıoğlu, 
2013, s. 8).

*     Prof. Dr. Kırşehir Ahî Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi, agokbel@gmail.com, Orcid ID: 0000-0001-8259-8808
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Ahîlikte para kazanmak hayatın gayesi değildir. Böyle bir yaklaşım, Ahîlik 
düşüncesine terstir. Çünkü vasıta olan para, gaye haline gelirse, gaye olan ahlâki 
değerler de vasıta haline gelir ki, bu son derece ahlâksız, zalim ve sömürgeci dünya 
görüşünün temeli olur. Örneğin, para kazanmak gaye olursa, başkalarına yardım 
etmek bir vasıta olur. Zira hayır yapmak için değil de, başkalarının güvenini ve 
saygısını kazanarak kârını artırmak isteyen tüccarların fakirlere bu gaye ile yardım 
etmesi böyle bir zihniyetin ürünüdür (Soysal, 2020, s. 30).

Ahîliğin ahlâka verdiği önem, ahlâkın her zaman, her yerde ve her işte başta 
gelmesindendir. Ana sermayesi ahlâk olmayan hiçbir işte başarı uzun süreli değildir. 
Ahlâkın olduğu yerde kardeşlik, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, sevgi, adalet, dirlik, 
düzenlik, güzellik, yararlılık gibi üstün özellikler vardır.

Ahîliğin etkin olduğu dönemde egemen olan dünya görüşü, manevi dinamiklerin 
de etkisiyle aşırı zenginleşmeyi, çok para kazanmayı, çok mal satmayı vs. pek 
tavsiye etmeyen bir anlayışa sahipken; günümüzde egemen olan materyalist anlayışta 
hep daha fazla kazanma, aşırı harcama ve hep daha çok saçıp savurma gibi unsurlar 
öncelik haline gelmiştir (Soysal, 2020, s. 30).

Ahîlik düşüncesinde meslek ahlâkının, doğruluk ve bağlılık üzerine oturduğu 
görülür. İşle ilgili verilen eğitimler, çalışma alanının düzenlenmesi ve mesleğe 
bağlılıktaki ilkeler, ahîliğin çalışma ahlâkını yansıtmaktadır. Bütün işlerde doğru 
hareket ön planda tutulmuştur.

Ahînin meslekî ahlâkının dayandığı prensipleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Müşteriyi aldatmamak,

- Malı överek yalan söylememek,

- Hileli ölçüp tartmamak,

- İhtikar (karaborsacılık) yapmamak,

- Müşteriyi kızıştırmamak,

- Alışverişte iyi muamelede bulunmak,

- Çalışanın sorumluluğunu bilmesi,

- Çalışanın işinde dikkatli olması,

- Çalışan ferdin işi savsaklamaması.

Bu prensipleri yaşayış felsefesi haline getirmiş bulunan Ahîlik kurumunun 
mensupları arasında “pazarlık” görülmez. Zira Ahî ahlâkı ile yoğrulmuş olan 
insanlar, fahiş fiyatla mal satmayı veya fahiş fiyat isteyerek malın değerini pazarlık 
konusu yapmayı büyük ahlâksızlık olarak kabul ederlerdi.
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Ahîlik kurumunda meslek ahlâkının bir diğer özelliği de ustaya bağlılıktır. 
Teşkilatın üyesi, usta dahi olsa kendisini yetiştirenlere her zaman saygılı davranmayı 
ahlâkî bir görev olarak kabul eder. Çalışmayı, ibadeti ve dürüstlüğü bir bütün olarak ele 
alan Ahîlik, ahlâk sahibi olmayan bir iş adamının asla başarıya ulaşamayacağını, 
ulaşsa bile bu başarının uzun ömürlü olmayacağını benimser. Ahîlikte meslek 
ahlâkı her şeyin önüne geçirilmiş ve oto-kontrol sistemi mükemmel bir şekilde 
işletilmiştir (Sancaklı, 2010, s. 7-8; Soysal, 2020, s. 31).

Ahîlikte hileli satışlara kesinlikle müsaade edilmezdi. Şu olay buna güzel bir 
örneklik teşkil eder: Yabancı bir kumaş taciri Osmanlı Devletine gelerek bir kumaş 
imalathanesinin mallarını beğenip hepsini satın almak ister. Daha sonra mal sahibinin 
kumaş toplarını denklerken bir top kumaşı ayırdığını görüp bu hareketinin sebebini 
sorması üzerine, Osmanlı esnafı “Onu sana veremem, kusurludur” cevabını verince; 
yabancı tacirin, “Ziyanı yok, önemli değil” demesine rağmen Osmanlı esnafının o 
kumaş topunu vermemekte direterek: “Benim malımın kusurlu olduğunu söyledim, 
biliyorsunuz. Fakat siz onu kendi memleketinizde satarken, alıcılarınız orada benim 
bunları size söylemiş olduğumu bilmeyeceklerdir. Böylece de müşterilerinize kusurlu 
mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı’nın gururu, şeref ve haysiyeti rencide olacak, 
bizi de hilekâr sanacaklardır. Onun için bu sakat topu size veremem” diyerek kumaşı 
vermemiştir (Tatlılıoğlu, 2013, s.12; Güllülü, 1992, s. 105-106). Bu olayı ve bir ahinin 
uygulamasını günümüzle karşılaştırdığımızda, yoksulluk ve yolsuzluk ekonomisinin 
ne tür sosyal yaralara yol açtığını hep beraber görmemiz mümkündür. Günümüz 
dünyası, gün geçtikçe daha çok ahlâki krizlere ve kirlenmelere maruz kalmaktadır.

Ahîliğin temel felsefesi; güzel huy, iyi ahlâk, hoşgörü ve yardımseverliğin 
ötesinde cömert olmaktır. Dolayısıyla ahlâk Ahîlikte birinci derecede önemli bir 
konuma sahipti. Ahîlik teşkilatının yüksek ahlâki değerleri ile yetişen Osmanlı esnaf, 
sanatkâr ve tüccarı Batılı devletler nazarında çok önemli bir yer edinmiştir. Alman 
Başbakanı Bismark “Türkler, Asya’nın centilmenleridir” sözüyle Ahîlik kültüründe 
yetişen Türk insanını tanımlıyordu. Ayrıca İngiliz Ticaret Odalarının birinde asılı 
bulunan levhada “Her zaman Türk tüccarları ile alışveriş et” sözünün yer alması 
Türk esnafının tüccarının ve sanayicisinin dün sahip olduğu ve bugün terk ettiği 
Ahîlik kültürünü ifade etmektedir (Soysal, 2020, s. 33; Tatlılıoğlu, 2013, s. 8).

Kardeşlik ve dayanışma esasına dayanan bu teşkilatla sadece Anadolu’nun 
Türkleşmesi, İslamlaşması ve milli renge bürünmesi sağlanmamış, aynı zamanda 
kurulan zaviyelerde yetiştirilen olgun insan tipi ve üstatlarla, çeşitli ülkelerde gönüller 
fethedilmiş, buralara da sevgi ve fazilet tohumlan ekilmiştir. Bunun için Osmanlı 
orduları girdikleri yerlerde çok iyi karşılanmış ve halktan tepki ve nefret görmemiştir. 
Örneğin, Polonya’da: “Türk gidince adalet de gitti.” Sözü hala kullanılmaktadır (Güneş, 
2011, s. 215).
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Ahîlik anlayışına göre, bir kişide ahlâki değerler aşınmışsa o kişi, istediği kadar 
mesleğinde üstün ve başarılı olsun bunun hiçbir kıymeti yoktur. Bu durum o üyenin 
teşkilatından ihraç edilmesi için bir sebep sayılmıştır. Zira ahîliğe kabul edilmenin 
önde gelen şartı ahlâki değerlere sahip olmak olmuştur. Dolayısıyla Ahîlik teşkilatında 
ahlâki zaafları bulunan kişilerin barınması mümkün olmamıştır ve bu teşkilat, yüksek 
ahlâka mensup kişilerin toplandığı bir yer olarak görülmüştür.

2. Ahîlik Anlayışında İş ve Mesleğe Dair Bazı İlkeler

Kişinin mesleğe girmesi ve meslekte yükselme süreci

Ahîlikte bir usta şayet iş yerinde bir çırağa ihtiyacı varsa önce çocuğun fiziki 
kabiliyetini ve ahlâki yapısını anlamak için kendine has metotlarla test etmek amacıyla 
geçici bir süre çalıştırırdı. Örneğin dükkânın herhangi bir yerine bir madeni para 
bırakarak, çırak onu bulduğu zaman nasıl bir davranış sergileyeceğini gözlemlerdi. 
Buna benzer bazı uygulamalardan sonra çocuk kabiliyetli ve ahlâklı bulunursa çırak 
olarak kabul edilirdi. Yeni alınan çırak, en az üç yıl çalışarak hem mesleki hem de 
manevi hocası olan ustanın yanında sanatın inceliklerini öğrenirdi. Sanatsal ve ahlâki 
açıdan belli özelliklere sahip olduğu kanaati oluştuktan sonra ustasının müracaatıyla 
kalfalığa terfi ettirilirdi.

Kalfalıktan ustalığa geçmenin şartları daha ağırdı. Eğitim almaya devam etmesi 
ve üç çırak yetiştirmesi gerekirdi ki usta adayı olabilsin. Şartlar yerine geldikten 
sonra içinde kendi ustasının da bulunduğu uzmanlar karşısında ciddi bir sınava tabi 
tutulurdu.  Sınavda yeterli görüldükten sonra usta olanın kulağına yörenin ahî babası 
tarafından şu sözler söylenirdi: “Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, 
sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma, 
kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün 
durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç 
iken başkalarına verecek kadar cömert ol.” Ahîlikte uzun süreli ve çok aşamalı terfi 
sistemi tüm meslek ve sanat dallarında egemen idi (Gülvahaboğlu, 1991, s. 220; 
Akça, 2001, s.4; Sancaklı, 2010, s.18-19; Özden, 2011, s. 156; Kavi, 2015, s. 112,113).

Görülüyor ki Ahîlik’teki iş ve ahlâk eğitiminde hiyerarşik bir yapı mevcuttur. 
Böylece belli sürede mesleğin bütün basamaklarından geçme yoluyla gence sanat ve 
meslek becerisi, ahlâk ve terbiye öğretilir, ustalık derecesini elde edip bağımsız olarak 
dükkân, tezgâh sahibi olduğunda, kazanılan paranın hilesiz, aldatmacasız alın teri ile 
ve helalinden kazanılması gereği ve düşüncesi benimsetilirdi (Arslan, 2019, s.109).

Disipline dayalı kişisel ve mesleki eğitim

Disiplin, Ahîlik teşkilatının sürdürülebilirliğinin temel bileşeni olarak kabul edilir. 
Çünkü ahîlik sisteminde usta-çırak ilişkileri, işçi-işveren ilişkisinden çok baba-oğul 
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ilişkisine benzer. Bu bağlamda çıraklara önce ahlâki erdemler ve davranış kuralları 
öğretilir, daha sonraki aşamalarda ise, meslek eğitimine geçilir. İş eğitimi teorik ve 
pratik şekilde “yaparak öğrenme” ve “beceri geliştirme” tekniğine dayanmaktaydı. 
Akşamları ise zaviyelerde toplanarak ahlâk eğitimi, haftanın belli günlerinde de 
silah talimleri ve ata binme eğitimi verilirdi. Uzun Çarşı, bedesten ve arasta ismi 
verilen yerlerde zanaatlarını ve sanatlarını icra eden Ahîler, eğitimlerini zaviyelerde 
sürdürmüşlerdir. Ahîlik sisteminin eğitim sistemi bir disiplin içinde, mesleki eğitim 
sağlamada, meslek edindirmede ve hatta daha kapsamlı eğitimle toplumdaki insanları 
tanımada ve davranışlarını tespit etmede ahî üyesine önemli kazanımlar sağlamakta 
idi. Böylece bu sistem gençlerin herhangi bir meslekte kendilerini geliştirmelerini, 
topluma kazandırılıp başıboş bırakılmamalarını sağlamıştır. Bu sistemde çıraklar 
ustalarına, mesleklerine ve örgütsel bağlılığın prensiplerine çok güçlü bir inanç içinde 
bağlanmışlardır. Kimileri ahî eğitimini, “bilenin bilmeyenin elinden tutması” olarak 
ifade eder (Kolbaşı, 2005, s. 61-62; Demir, 2001, s. 82; Durak & Yücel, 2010, s. 154; 
Gemici, 2010, s. 73).

Düzen, intizam ve tedbir

Ahîlikte düzen, intizam ve tedbire çok önem verilirdi. Örneğin, esnafların 
bekçileri vardı.  Çarşıyı süpürür, akşam kapanan dükkânların kontrolünü yapar, 
kilitlenmeden unutulmuş olanları sahibine haber verir, geceleri çarşıyı beklerdi. Her 
esnafın bir de duâcısı vardı. Sabah namazından sonra mütevellinin dairesi önünde 
toplanan esnafa duâ eder, bundan sonra herkes dükkânına dağılırdı (Sancaklı, 2010, 
s. 9).

Çalışanın haklarının korunması

Bu teşkilatın üzerinde hassas bir şekilde durduğu konulardan biri de çalışan 
insanlara haksızlık yapılmamasıdır. Ahîlik sistemi çalışanın alnının teri kurumadan 
onun emeğinin,  bilgi ve buluşunun karşılığının işveren tarafından eksiksiz bir 
şekilde verilmesini, güçlü bir şekilde savunmuştur. Bu ise çalışan ve işverenler 
arasında sürekli bir güvenin oluşmasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla Ahîliğin, 
emeğe, insan hakkına, yeniye ve yenilik sahibine saygı duyan bir örgüt olduğu 
anlaşılmaktadır. Bugün dahi dünyada fikri-sınai mülkiyet hakları tam anlamıyla 
korunamazken asırlar öncesinde bir dizi malların üretiminin buluş sahibi olanlara 
bırakılması oldukça dikkat çekicidir (Doğan, 2011, s. 80; Soysal, 2020, s.27).

Yardımlaşma ve dayanışma sistemi

Her şeyden önce insanı merkeze koyan Ahîlik teşkilatı, “can ve mal ortaklığı” 
adını verdiği bir yardımlaşma ve dayanışma sistemini de kendi içinde kurmuştur. 
Böylece ahinin kazancının, ihtiyacından fazlasını yoksul, işsiz ve muhtaç insanlara 
yardım için kullanması, bir ahlâk kuralı haline getirilerek, kişinin ihtiyacını 
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aşan zenginliğin biriktirilmesi (iddihar) sermayenin belirli ellerde toplanmasını 
engellemiştir. Ahî birliklerinde dayanışmanın en güzel örneği Orta Sandıkları’nda 
görülür.  Dolayısıyla Ahîlik kurumunda fakirlere yardım edilmekte, yeni işyeri 
açanlara sermaye verilmekte, âlet ve edevat yardımı yapılmakta, esnaf mensupları 
özellikle çıraklar için tertip edilen meslek kursları finanse edilmekteydi. Böylece 
birlikler, kişiyi yalnızlıktan kurtarmış, dayanışma ortamıyla moral destek 
sağlamıştır. İplikçiden ihtiyacı kadar iplik alan bir dokumacı bir miktar parayı verir, 
kalan borcunun adi bir kâğıt üzerine; “filan kişiye şu tarihte ödemek üzere şu kadar 
borcum var” şeklinde yazardı. İplikçi elinde bulunan bu kâğıdı -bir çek veya senet gibi- 
başka bir dokumacı ile alış-veriş yaparken kullanırdı. Yine Ahî birliklerinde, hariciler 
ve dâhililer olarak adlandırılan iki grup üyeye mevcut şartları dikkate alınarak çeşitli 
yardımlarda bulunulurdu. Örneğin haricilerden sakat ve hastalara Orta Sandığın 
yardım fonundan yardımda bulunulurdu (Demir, 2001, s. 81; Solak, 2010, s.27-18; 
Özerkmen, 2004, s. 68,75; Durak & Yücel, 2010, s.27; Özden, 2011 s. 155). 

Ticaret ve üretimde kalite

Ahîlik, kişinin alın terini çok önemsediği için ticaret ve üretim alanında kaliteyi 
amaçlamıştır. İşçi, ürettiği şeyle adeta özdeşleşmiş ve onunla kaynaşmıştır. İş alanı 
ve üretim, insanın aynası haline getirilmiş, kalite, üretimi yapanın namusu olarak 
değerlendirilmiştir. Bu anlamda kalite kontrolleri de üreticilerin denetlenmesinde ve 
müşteri memnuniyetinde önemsenen bir uygulamadır. Ahîlikte ustaların üretecekleri 
ürün bir standarta bağlandığı gibi, yetiştirecekleri çırak sayısı da standartlara 
bağlanmıştı. Kaliteden taviz vermemek için usta sadece örgütün öngördüğü 
kadar çırak alabilirdi. Çünkü çırakların sayısı çok olursa eğitim istenilen etkinlikte 
gerçekleşmeyecek ve kontrol güçleşecektir (Durak & Yücel, 2010, s. 157, 164; Soysal, 
2020, s. 28). Yine kaliteli mal üretmeyenler, üretim standartlarına uymayanlar, 
kalfaların ücretlerini ödemeyenler, çırakları sömürenler, çıraklara bildiklerini 
öğretmeyenler işyerinin kapatılması hatta bir daha o bölgede çalışmama cezasıyla 
karşı karşıya kalırlardı.

Diğer yandan toplam kalite uygulamalarının en profesyonelini ahîler 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Papucu dama atılmak deyimi, kalitesiz kundura üreten 
bir esnafı işaret ettiği için o dönemde bu konuya verilen önemi göstermesi açısından 
dikkat çekicidir (Güneş, 2011, s. 216).

İç kontrol sistemi

Ahîlik’te geçerli olan diğer bir uygulama ise iç kontrol sistemidir. Bu uygulamada 
Ahî esnaf ve sanatkârlar, devletin ulaşamadığı yerlerde iş yeri açma ve malların 
üretiminde nitelik ve nicelik kontrolü yapma, çalışma ilkelerini belirleme, 
borçlanma, müşteri şikâyetleri gibi temel sorumluluk görevlerini icra ediyorlardı. 
Böylece haksız rekabetin önüne geçiliyor, işsizlik önleniyor ve adil paylaşım 
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gerçekleştiriliyordu. Bu anlamda Ahî babaları, esnaf ve sanatkârlara; sanatınızı 
ilerletin, yolsuz işlere, haksız hırslara sapmayın, hizmet ve yardım ehli olun 
şeklinde sık sık öğüt verirdi. Ciddi bir hiyerarşik yapılanmaya sahip olan Ahîlikte 
en üst seviyeden en alt dereceye kadar herkesin uyması gereken kurallar en ince 
detaylarına kadar belirlenmişti (Turan, 2007, s. 181; Gemici, 2010, s. 74; Soysal, 2020, 
s.28). Kurulan denetim ve ceza sistemi ile üyelerin meslek ahlâkına uygun tutum ve 
davranış içinde bulunup bulunmadıkları, teşkilat idarecileri tarafından sıkı bir şekilde 
denetlenir, kurallara aykırı hareket edenler, kendilerine ders ve etrafa ibret olacak 
şekilde cezalandırılırdı (Tatlılıoğlu, 2013, s.10).

Hizmette mükemmellik ve tüketici haklarını koruma

Ahîlik teşkilatında hizmette mükemmellik ve müşteri veli nimetimdir anlayışı 
önemli yer tutar.  Bu anlayış, asırlarca bütün hizmet çeşitlerinde kullanılmış ve 
böylece standart dışı mal ve hizmet üreten esnaf uyarılmış, uyarıları dikkate 
almayanlar ise çeşitli cezalara çarptırılmıştır (Soysal, 2020, s. 28).

Bu teşkilatta tüketici haklarını korumaya yönelik birçok uygulamaya rastlamak 
mümkündür. Bilindiği gibi tüketici haklarının korunması ilkesi günümüz iş 
hukukunda fevkalade önemli bir yere sahip olup tüketicinin hakları, kanunlarla 
tespit edilmiştir. Tüketici hakları günümüzde kanunlarla koruma altına alınırken, 
XIII. yüzyılda yani bundan yaklaşık 800 yıl önce Ahî Evran tarafından pratik hayata 
aktarılarak ahlâki bir sorumlulukla teminat altına alınmış ve bunda fevkalade başarılı 
olunmuştur. Böyle bir anlayışta tüketicinin hakkını koruması gereken ilk kişi, üretici 
görülmüş ve üreticinin ürettiği malı sağlam ve kusursuz üretmesine çok dikkat 
edilmiştir (Özden, 2011, s. 161).

Ahîlikte dayanıklı tüketim maddelerinin üzerine üreticinin ‘alamet-i farikası’ 
olan markasını vurma zorunluluğu vardı. Bu işaret, o ürünün adeta kalite belgesiydi. 
Böylece müşteri, üründe herhangi bir bozulma olursa başvurabileceği ve hakkını 
arayabileceği bir kurumun olduğunu bilirdi. İşte o kurum Ahî Birliği idi. Üretici veya 
esnaf da böyle bir durum olmaması için malını sağlam ve kaliteli üretmek zorunda 
olduğunu iyi bilir ve bunun için gayret gösterirdi. Üretim hatasından kaynaklanan bir 
müracaat olursa Ahî Birliği müracaatı değerlendirir, ürünü inceler ve kusur bulursa, 
üreticiye en ağır cezayı verirdi. Belki de bu ceza Ahî Birliği’nden uzaklaştırılma 
şeklinde olurdu ki o esnafın artık hiçbir iş yapamaması anlamını taşırdı.  Tüketicinin 
Ahî Birliği’ne müracaatı uygulamasını, günümüzde tüketici hakları derneğinin ilk 
örneği olarak görmek mümkündür (Özden, 2011, s. 162).

Ben yerine biz anlayışının öne çıkması 

Ahîlikte ön plana çıkan bir diğer uygulama ise “biz ruhu/duygusu” idi. Öyle ki 
esnaf ve sanatkâr “ben bugün satış yaptım, siz komşumdan alın, o henüz siftah yapmadı” 
diyecek derecede fedakâr, erdem ve fazilet sahibi idi.
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İş bölümü ve uzmanlaşmaya önem verme

Ahîlik sisteminde her bir ahînin tek bir işte uzmanlaşması, başka bir işte 
çalışmaması ve bunu en iyi şekilde yapması önerilmiştir. Bu bağlamda Ahîlerin 
iş değiştirmeleri veya birden fazla iş ile uğraşmaları hoş karşılanan bir şey değildi 
(Durak & Yücel, 2010, s. 154; Soysal, 2020, s.28).

Bazı Ahî Şecerenâmelerinde bu konuda şu ifadeler yer alır: “Ba’dehu şöyle ma’lûm 
ola ki debbağ kassâb olana tâlip olunursa ta’zîr olunup yakasını kesüp börkini alıp 
ocakdan redd oluna. Bu ta’zîri itmezler ise pîrlerün la’netleri birâder-i zâviyenin bed-
du’âsı üzerine olsun. Ta›zîr-i hakikat değneği urula.” 

“Hazret-i ‘Abbas -radıya’llâhu te’âlâ ‘anhu- buyurdı ki kassâb olan tabbâk olmaz ve 
dikici olan ta’cîr olmaz iki san’at bir yerde olmaz eger olursa berhurdâr olmaz. İhtiyar 
sözi dinlemeyen erkânsızdur ocakdan ihrâc idesiz. Tarîk-i erkânı görmek isteyen Ahî 
Evrân ocagından yoklasın zîrâ andan emr ile kuvvet anlara virilmişdür. (6 numaralı 
Şecerenâme).” (Köksal, 2011, s. 281).

 Ahîler, birkaç iş veya sanatla değil, yeteneklerine uygun olan tek bir iş veya 
sanatla uğraşmalı ve Ahînin emeğini değerlendirilecek ve onurunu koruyacak bir işi 
veya sanatı olmalı görüşü yaygındı ve bunun uygulanmaması halinde belli cezalar 
öngörülüyordu.  

Meslek seçiminin rastgele olmaması

Seçilecek mesleğin rastgele olmaması Ahîlikte önemli yer tutar. Çocuğun veya 
gencin hangi mesleğe yatkınlığı varsa o mesleğin seçtirilmesi gerekir. Kişi ancak 
yeteneğine uygun yapabileceği ve başarabileceği işi sevecektir.  İlk bakışta ‘bunun 
ahlâkla nasıl bir ilgisi olabilir’ tarzında bir merak uyansa da iyi bir ahlâk oluşturmanın 
en önemli yolu, bir işi severek yapmaktır. İyi bir insan olmayı istemedikçe iyi bir insan 
olunamayacağı gibi, yeteneğe göre iş seçimi yapılmadan da iş sevilmez. Sevilmeden 
yapılan işten de verim alınamaz. İşte bu şekilde ancak başarı elde edilecektir. Ahîlikteki 
uygulamaya göre çocuk bir heyetin karşısına çıkarılır, zekâ, anlayış ve kabiliyetleri 
tespit edilerek hangi konuda eğitim alacağına karar verilirdi. Bu metotla kaliteli 
üretim ve tüketim hedeflenmekte idi (Özden, 2011, s. 159).

Kanaatkârlık

Kanaatkâr olma ve israfın önlenmesi Ahîlikte ahlâk anlayışının 
vazgeçilmezlerindendir. Ahîlik prensiplerine göre insanlar kanaatkâr olup ölçüyü 
elden kaçırmamalı ve dolayısıyla aşırı tüketime yol açmamalıdır. Zira aşırı tüketim, 
fiyatların yükselmesine ve alım gücü düşük insanların mağdur olmasına yol açabilir. 
Tüketiciler arasındaki denge kanaatkârlık prensibiyle sağlanmıştır. Ahîlerden biri 
siftah ettiği gün gelen müşteriyi siftah etmeyen komşusuna gönderirmiş. Bu da hem 
birlik beraberliği hem de kanaatkârlığı sağlamıştır (Özden, 2011, s. 160-161).
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3. Ahî Ahlâkının İktisâdî ve Ticârî Hayata Kattığı Değerler

Ahîlikte malın kalitesiz-çürük-ayıplı üretilmesi yasaktır. Para hırsı olmadığı 
için çok para kazanmak amacıyla ucuza mal elde etme gibi gayri ahlâki bir gelenek 
yoktu. Bugün uygar dünya ülkeleri, ticarî ve sosyal yaşamda bu değerleri oluşturmaya 
ve hâkim kılmaya çalışmakta, ancak istenilen olumlu gelişmeler yeterince 
sağlanamamaktadır. İşte bu yönüyle Ahîlik kültürü ve felsefesi; asırlardır esnaf, 
tüccar, sanatkâr ve çok çeşitli ticarî işletmecilik yapan insanlara daima ilham kaynağı 
olmuştur (Gülvahaboğlu, 1991, s. 261; Gürdal, 2005, s. 513).

Ahîlik anlayışında ahlâk her zaman, her yerde ve her işte başta gelir. Ana 
sermayesi ahlâk olmayan hiçbir işte başarı uzun süreli değildir. Ahîlik, sağlıklı aile, 
komşuluk ilişkileri, samimi dostluklar, sosyal iletişim, dayanışma, güçlü güven 
duyguları ve toplumsal bağlar bütünlüğüne katkı sağlamayı hedefler. Yine Ahîlik, 
kaliteli bir yaşam ve iş için temel ahlâki prensipler öncülüğünde kalkınma ve gelişme 
için yeni bir medeniyete önderlik yapmıştır (Soygut, 1971, s. 91; Marşap, 2005, s. 
71,85).

Ahîlik nizamnamelerine (fütüvvetnâmelere) göre; 

- Her şeyden önce Ahî, iyi huylu, tatlı dilli ve güler yüzlü olmalıdır. Bu ilke 
insana, iş yerinde çalışan yamaktan tüketiciye kadar herkese iyi davranma 
sonucunu doğurur.

- Ahî, helâlinden kazanmalıdır.

- Her bir Ahînin emeğini değerlendirecek bir işi, özellikle bir sanatı olmalıdır.

- Yoksul ve düşkünlere yardım etmeli, cömert ve ikram sahibi olmalıdır. Bu 
özellik, ihtiyaç sahibi tüketicilere önem verme sonucunu doğurur.

- Sözünde durmalı, sözünü bilip yerine göre konuşmalıdır. Bu da insanın 
güvenini sarsmamayı ve ona saygı duyma sonucunu doğurur.

- Başkasının malına hıyanet etmemeli, hile yapmamalıdır. Bu özellik, tüketicinin 
haklarını korumayı sağlar.

- Öfkesine hâkim olup sabırlı olmalıdır. Bu, müşteri velinimetimizdir ilkesini 
doğurup tüketiciye saygılı olmayı öğretir.

- Ahî, hizmette ayırım yapmamalıdır. Bu adaletli davranmayı sağlar.

- İlim sahiplerini ve âlimleri sevmeli, onlara hoş davranmalı ve dünyaya düşkün 
olanlarla beraber düşüp kalkmamalıdır.

- İçi dışı, özü sözü bir olmalıdır. Bu ilke muhataba güven verme sonucunu 
doğurur.
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- Hayâ sahibi olup, nefsine hâkim olmalı ve mümkünse namazını kazaya 
bırakmamalıdır (Sancaklı, 2010, s.12; Özden, 2011 s. 157).

Bunlar, asırlarca Anadolu ve Osmanlı insanının ahlâkının temel taşı olan hasletler 
haline gelmiştir. Bu kuralları içselleştiren ahî, kendini üç şeye kapalı, üç şeye de açık 
tutmak zorundadır. Kapalı olması gereken durumlar, eline, beline ve diline sahip 
olmak; açık olması gereken durumlar da kapısını, kesesini ve sofrasını açık tutmaktır. 
Kapalı olması gereken durumlarla başkalarına zarar vermemek amaçlanırken, açık 
olması gereken durumlarla da başkalarına fayda sağlama amaçlanmaktadır (Güllülü, 
1992, s. 98). Böylece ahî felsefesinin temelinde diğerkâmlık olduğu görülmektedir.

Ahîliğin ticâret anlayışında yasaklanan hususları da şu şekilde ifade etmek 
mümkündür:

- Hileli ve çürük mal satmayacaksın.

- Müşteriden fazla para almayacaksın.

- Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin.

- Noksan tartmayacaksın ve bozuk terazi kullanmayacaksın.

- Sahte ve kalitesiz mal üretmeyeceksin.

Araştırıldığı zaman Ahîlik teşkilatı tarafından ortaya konan ticarî ve iktisadî 
hayatla ilgili pensiplerin büyük ölçüde Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamberin 
hadislerine dayandırıldığı görülür (Sancaklı, 2010, s. 12).

Sonuç ve Öneri

Sanırım günümüz insanlığının bugün en çok ihtiyaç duyduğu değerlerin başında 
ahlâki değerler gelmektedir. Ahlâkî yozlaşma ve çöküntü toplumların ticarî, iktisadî 
ve sosyal hayatta git gide çürümelerini hızlandırmaktadır. Zira ahlâki değerler, 
toplumları süflî hayattan kurtarıp saygın bir yere çıkaran çok önemli unsurlardır. Ahlâk 
olmadan toplumların sosyal hayatta arzu edilen yerde olmaları mümkün değildir. 
Ahlâka dayanmayan iktisadî ve ticarî bir hayatın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve 
ayakta kalması da düşünülemez. Yalan söyleme, birilerini aldatma, rüşvet alıp verme, 
boş yere yemin etme, haram yoldan kazanma, kalitesiz/defolu mal üretme, başkasının 
malına/mülküne göz dikme, kıskanmak, hile yapma, karaborsacılık, tembellik, fahiş 
fiyatla mal satma ve cimrilik gibi ticarî hayatta bireyleri olumsuz yönde etkileyen 
unsurlar, ancak ahlâki erdemlilikle aşılacak ve bu yolla bertaraf edilecek hususlardır.

Ahlâkı iflas eden bir toplumun ayakta kalması mümkün değildir. Sağlıklı bir 
toplumun devamlılığı için belirli değerler etrafında yeniden kenetlenmek, sorumlu 
davranmak ve yeni kuşaklara daha iyi örneklikler sunmak gerekir. Ahîlikteki temel 
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felsefi bakışın günümüz iş hayatına aktarılmasıyla yapılan işlerde ahlâkî duyarlılığı ön 
planda tutan bir tutum ve davranış geliştirilmesi ve yolsuzluk ve verimsizlikleri kendi 
içinde önleyebilecek ilkelerin geliştirilmesi mümkün olabilir. Yine çalışanlar arasında 
dürüst, adaletli ve işini iyi yapan bir meslek ahlâkı anlayışı bütün kademelerde 
sağlanabilir. Bunları gerçekleştirmenin yolu önce kişinin kendisinden başlayarak, 
çevresindeki insanlara yaşadığı topluma yönelik görev ve hizmetlerini hatırlatmaktan 
ve güzel ahlâkı yaygınlaştırmaktan geçer.

Gelişmemiş ülkelerin en önemli sorunu; çalışma dünyasındaki ilkesizlikler, 
işlerin yolsuzluklara bulaşmış olması, rüşvet ve iltimas gibi olumsuzlukların yaygın 
olmasıdır. Ahîlikte meslek ahlâkı her şeyin üstünde tutulmakta, oto-kontrol sistemi 
mükemmel bir şekilde işlemekte idi. Çırak, kalfa ve usta arasındaki ilişkiler saygı ve 
sevgiye dayanan ahlâkî ve meslekî temellere oturtulmuştu. Müşteriye karşı da aynı 
duygular içerisinde idiler.

Ahîlik felsefesinin temellerinden birini oluşturan iş ahlâkı, günümüz ticaret 
erbabının, iş yerlerinin ve çalışanlarının ihtiyacı olan eksikliklerin başında gelir. 
Müşteriyi aldatma, mallarının kusurlarını gizleme, hile yapma, kalitesiz mal satma, 
rakip ürünleri kötüleme, dolandırıcılık gibi alışkanlıkların azaltılmasında Ahîliğin 
ortaya koyduğu öğretiler, eğitim ve uygulamalar günümüze ışık tutabilir. Bu teşkilatın 
model olacak fertler yetiştirmek ve mükemmel bir toplum oluşturmak kutsal ve ulvî 
bir görevidir.

Ahî ahlâkı incelenip tahlil edildiğinde Hz. Peygamber ahlâkına dayandığı 
kolaylıkla görülür. Ahî ahlâkında öncelikle bireyin bencillikten/egoizmden, kötü 
ahlâkî sıfatlardan arınması ve güzel ahlâkî sıfatlarla bezenmesi olmazsa olmazdır.

Modern hayat, sağladığı bazı imkânlar ve kolaylıklar yanında beraberinde 
haksızlıkları, sömürüyü, haksız kazancı, endişeleri, ahlâksızlığı, düşmanlıkları, nefret 
ve sıkıntıları, bunalım ve buhranları getirmiştir. Malın esiri olan ve dünyayı kendi 
çıkarından ibaret olduğunu zannederek başkasını düşünmeyen kendi salt nefsi 
ve menfaati için çalışan insan tiplerini çoğaltmıştır. Bu nedenle günümüz insanı, 
erdemli insanın inşası konusundaki evrensel mesajlara dünden daha fazla ihtiyaç 
duymaktadır. İnsanca ve iyi bir hayat yaşanmasını hedefleyen Ahîler, İslam ahlâkını 
esas alarak teşkilatlarını asırlar öncesinde kurmuşlar ve yaşadıkları toplumun tümünü 
olumlu yönde etkilemek için çalışmışlardır. Netice itibariyle günümüzde başta ticarî 
ve iktisadî sahada faaliyet gösteren teşkilatlar olmak üzere kendilerinin ilke ve 
prensiplerini gözden geçirip onlardan yararlanma yoluna gitmelidirler.

Bugün ülkemizdeki yolsuzluk, işsizlik, yoksulluk ve açlık, gibi sorunlar sadece 
küreselleşme olgusu ile açıklanamaz. Aynı zamanda toplumumuzun temellerini 
oluşturan kurumların fonksiyonunu kaybetmesi, meslek ahlâkının çökmesi, kişileri 
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koruyan aile yapımızın işlevini tam olarak yerine getiremeyişi ve insanlar arasındaki 
adalet duygusunun zedelenmesi toplumu anomi durumuna yani ahlâkın, kuralların 
ve normların olmadığı bir hale düşürmüştür. 
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GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA  
AHÎ AHLÂKININ 

İMKÂNLARINI ZORLAMAK1

Faruk TAŞÇI*

Çalışmam üç ana başlıkta olacaktır. Birincisinde, ahilik “kuruluş mantığı” üzerinden 
ve bunun günümüz bağlantısı hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. İkincisinde,  
ahilerin çalışma ilişkileri bağlamında değerlendirmeler yapılacaktır. Nihayet 
üçüncüsünde ise ahilerin çalışma dışı ilişkileri/yansımaları üzerine değerlendirmeler 
söz konusu olacaktır. Böylece, gerçekten “günümüzde ahiliğin ahlâkı veya imkânları 
mümkün müdür?” temel sorusunun cevabı aranmaya çalışılacaktır. 

1) Ahî Kuruluş Mantığı Üzerinden Değerlendirmeler

Ahîliğin “kuruluş mantığı” üzerinden değerlendirme yaparsak üç tane 
değerlendirme alanı tespit edilebilir. Tespitlerime göre i) niyet, ii) lider profili ve 
iii) toplumsal zemin, ahi kuruluş mantığı üzerinden değerlendirilebilecek imkânlar 
sunmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1: Ahî Kuruluş Mantığını Değerlendirme Alanları

Bunlardan ilki, niyettir. Niyet dediğimizde, “iyi niyet kötü niyet” anlamında net 
ayrım gözüküyor. Her şeyin temelinde niyet olduğunu bildiğimizi zannediyorum.  

*     Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; ftasci@istanbul.
edu.tr

1 Yazar tarafından 5. Ahlâk Şûrası 7. Oturumu’nda aynı başlıkla sunulan ve Şûra ekibi tarafından deşifre edilen 
metnin genişletilmiş halidir. 
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Hadis-i Şerif kitapları bile niyet hadisiyle başlar. Burada esas olarak ifade edeceğim 
husus, ahiliğin hangi niyetle kurulduğu meselesidir. Bu minvalde 1524 yılına ait, 
Bursa Kadısı’nın kaleme almış olduğu bir el yazması dikkat çekmektedir:

“... Fütüvvet vasıflarını üzerinde toplayan kişinin, esnaflık ya da sanatı, buna 
muhtaç Allah kulları için yaptığı fikrini benimsemiş olması gerekir. O, ‘onların 
ihtiyaçlarını görüp, hizmetlerini yerine getireyim ve yaptığım bu hizmet karşılığında 
helalından kazanacağım’ görüşünde olmalıdır…” (Çağatay, 1981:16)

Ahîlik kuruluşunda “Allah rızası” temeldir. Ancak buradaki püf nokta şudur: 
Bizzat çalışmanın kendisi kutsal değildir. İbn Haldun çalışmayı nötr olarak görür. 
Çalışmanın kıymetli veya kıymetsiz olması ona atfedeceğiniz değerle ilgilidir; Allah 
rızasına uygunsa çalışma değerli olur. Aksi halde, eğer bizzat çalışmanın kendisini 
kutsal yaparsanız bu protestan ahlâk, kapitalist ahlâk olmuş olur. Dolayısıyla çalışma 
hayatında var olma gerekçeniz “Allah rızası” için mi yoksa başka şeyler için mi 
olduğu önem kazanmaktadır. Mesela eğer riyakârlık, hırs gibi şeyler varlık sebebi 
olursa, çalışma hayatındaki kurumun varlığı nedir, ne değildir, ona göre belli bir 
değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. Ahîlikte riyakârlıktan ve hırstan uzak, 
baştan aşağı Allah rızasına uygun bir zemin gözüküyor. 

Ahîlik kuruluş mantığının ikinci uğrak noktası, lider profili ile ilgilidir. Ahîlikte 
“ahi baba” meşhur lider profilidir. Ahî baba hem maddi hem de manevi liderdir. Ahî 
babanın maddi lider olması demek, o işin ehli, o işte uzman, o işin en iyisi olması 
yani piri olması manasındadır. (Cevdet, 2008:149) Böyle bakıldığında, örneğin 
böyle bir insan, iş dünyasında sendikacılığın lideri, işveren kanadında patron olarak 
düşünülebilir veya üst yönetici olarak düşünebiliriz. Eğer işin ehli değilse aslında 
muhatap olduğumuz bir hadis-i şerif var: “Emânet ehil olmayan kimseye verildiği 
zaman kıyâmeti bekle!” (Buhâri, İlim, 2, Rikak, 35; İbn Hanbel, Müsned, II, 361.) 
Bir işin ehline bırakılmaması başka bir ifade ile o işin maddi liderine verilmemesi 
demek, çalışma hayatında işin allak bullak olması, çalışma hayatının kıyameti kopmuş 
demektir. O nedenle ahilikteki maddi liderlik profili önemlidir. Öte yandan Ahi 
baba, aynı zamanda manevi liderdir; manevi lider ise bu işin en üstün güzel ahlâklı 
yöneticisi olması anlamına gelir. Bu anlamda manevi baba da denilebilir; çalışanlarının 
her şeyiyle ilgilenir. (Çağatay, 1981:101; Ekinci, 1989:28) Özetle; ahilikte görülen 
bu maddi ve manevi lider profili, zemindeki iyi niyetin muhafazası için önemlidir, 
daha sonra da gelecek olanların o iyi niyet üzerine yani Allah rızası üzerine devam 
edecek olması somut bir örnektir. Lider profili bozulduğu anda çalışma hayatındaki 
işlerin allak bullak olduğunu görebilirsiniz. Eğer Ahî baba, maddi veya manevi lider 
profilinde bozukluk olursa da görevden alınır. 

Fakat kuruluş mantığında bu yeterli değildir; üçüncü bir husus elzemdir: 
Toplumsal zemin. Çünkü ahilik sadece ahiliğin tek başına var olması ile işleyen 
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mekanizma değildir. Ahîliğin o kadar güçlü ve etkili olması, çalışma hayatında tek 
başına olan bir şey değildir. Ahîliği de içinde barındıran toplumdaki yaygın bir üstün 
güzel ahlâk söz konusudur. Vakiflarda bunu görebiliriz, tekkelerde, sadaka taşlarında 
da bu görülebilir. Yani genel toplumsal zemin varsa ahilik var ve güçlüdür, denebilir. 
Bu açıdan toplumsal zemin de önemlidir. 

Dolayısıyla ahilik kuruluş mantığında sadece niyet yeterli değildir, bu niyeti 
perçinleyecek, devam ettirecek lider; bu lider profilini besleyen toplumsal zemin çok 
önemlidir.  Bu üçü ne kadar varsa, ismi ahilik olsun veya olmasın toplumlarda, İslam 
dünyasında çalışma hayatında işler kıyametten o kadar uzak olur tabir-i caizse.  

2) Ahîlikteki Çalışma İlişkileri Üzerinden Değerlendirmeler

Çalışma ilişkileri üzerinden değerlendirirsek üçlü bir değerlendirme alanından 
bahsedebiliriz: i) Ciddiyet, ii) verimlilik, iii) dayanışma (Şekil 2). 

Şekil 2: Ahîlerin Çalışma İlişkileri Değerlendirme Alanları

Ahîlerin mesleklerine yönelik tavırlarında ve işlerinde ciddiyet hâkimdir. Başka 
bir ifade ile ahiler, mesleklerine, yani ahiliğin kendisine çok önem verirler, çünkü her 
bir meslek bir peygambere ya da bir sahabeye atfedilir. (Günay, 2007:165;Özbilgen, 
2014:350) Bu ciddiyetin neticesinde; çok ciddi hiyerarşik itaat zinciri söz konusu 
olmaktadır; (Tabakoğlu, 1995:59-60) elbette itaat kölelik anlamında değildir, ilişki 
biçiminin çok düzgün olması, üst-ast ilişkilerinin çok ciddi manada iyi olduğunu 
göstermesi açısındandır. Bu anlamda bir ahi mesleğinde yükselişler de gayet ciddidir. 
Bir çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişler çok ciddidir. Sadece bir örnek 
vermiş olalım. Çıraklıktan kalfalığa geçiş süresi standarttır mesela 2-3 senedir, ama 
sarraflıkta çıraklıktan kalfalığa geçiş 20 yıl olabilir. (Ekinci, 1985:35-36) Çünkü 
sarraflık çok hassas ve daha ciddi olmanız gereken bir meslektir. Dolayısıyla rastgele 
bir iniş çıkış söz konusu değildir. Mesleklere ciddi manada itibar söz konusudur. 
Bunun da kaynağı peygamberler veya sahabilerdir. Yine usta olduğunuz zaman 
tekmil-i sanat (icazet) almak durumundasınız ki ancak böyle dükkân açabilirsiniz. 
Tekmil-i sanat olmadan dükkân açma girişiminiz demek, tamamen meslekten 

D
EĞ

ER
LE

N
D

İR
M

E
 A

LA
N

LA
R

I

A) Ciddiyet

B) Verimlilik

C) Dayanışma



203

Emek ve İş Ahlâkı

ihraç olmanız demektir. (Tabakoğlu, 1985:59) Yine mesleğe başladınız ama yanlış 
işler yaptınız; bunun neticesinde pabucu dama atılmaktan başlayıp selam kesmeye 
kadar eşeğe ters bindirip toplum içerisinde anırttırmaya kadar çok keskin manevi 
cezalar ve maddi cezalar söz konusudur. (Şimşek, 2002:39) Dolayısıyla gayr-i ciddi 
alan bırakılmamıştır. Böylece, günümüzde çok kullanılan ‘Her işi yaparım abi’ modu 
yoktur. Sonuçta, “işçi devri” sorunu da asgari seviyede kalmış olur. 

Ciddiyetin ikinci bir yansıması olarak, ahi çalışma ilişkilerinde verimlilik de 
önemlidir. Rahmetli Sabahaddin Zaim hoca emeğin üç gücünden bahsetmektedir:  
Beden gücü, akıl gücü ve gönül gücü. (Zaim, 1997:296-298) 

Şekil 3: Ahîlerin Emek Güçlerini Kullanım Döngüsü

Ahîler bunu muazzam bir şekilde işletirler (Şekil 3). Bedenleriyle iş yerlerinde 
bulunuyorlar gün içerisinde, fakat iş saati bittikten sonra hemen evlerine gitmezler, 
ahi zaviyelerine giderler ve oradaki Ahî baba veya sohbet ehli kişilerin sohbetiyle 
akıllarını duru hale getirirler.(Köksal, 2006:86) Böylece gün içerisinde yoğun 
çalışmaktan dolan akılları, iş çıkışında ahi zaviyelerinde temizlenir tabir-i caizse. 
Sonrasında da evlerine giderler. Ertesi gün evlerinden, taze bir akıl ile gayet gönüllü 
bir şekilde işine dönmüş olurlar. Dolayısıyla ahilerin işinde hem bedeni hem aklı 
hem de gönlü nasıl kullandığını bu sistematikte görebiliriz. Böylece, günümüzde 
önemli sorun alanlarından biri olan “iş-yaşam dengesini sağlamak” mümkün olabilir. 
Günümüzde bu dengenin sağlanması için mevzuatta sürekli değişiklikler yapılmasına 
rağmen, bir türlü denge tutturmak mümkün olamamaktadır. Ahîlikte ise hiç kanuna 
gerek kalmadan, ahi zaviyelerindeki sohbetle bu işi dengede tutmaya çalışmışlar ve 
başarmışlar da. Günümüzde bu mantık olmadığı için, iş stresi, işi bırakmalar hatta 
depresyonlar, evine o yükle gittiği için şiddete döndürecek pozisyonlar olduğunu saha 
çalışmalarında görebiliriz. 

Ahî çalışma ilişkilerinde son bir husus ise dayanışmacı ruh yapısı ile ilgilidir. 
(Ekinci, 1989:22) Ahîlerde, ahi orta sandıkları (yardım sandıkları) diye bir destek 
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çalışıyor.

(Taze bir akılla 
evine gidip) 
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sistematiği vardır. Ahîler kazançlarının ihtiyaçları dışındakileri, gönül rızasıyla o 
sandığa koyarlar. Burada hem “hariciler” (dışarıya) hem “dâhililer” (içeriye) olarak bu 
paralar kullanılır. İşte bu dâhililer için yani kendi mensupları için faizsiz destek,  acil 
ihtiyaç desteği, sermaye ihtiyacı desteği gibi ciddi destekler verilir. (Demir, 2000:392) 
Ahî çalışanlarının yakınına da ciddi destekler söz konusudur. Bu desteklerin yanında, 
belki burada en garipsenecek husus, rekabetin olmamasıdır. Meşhur rivayet şöyle 
nakledilmektedir: (Ergin, 1995:589) 

“Adamın birisi bir şey almak üzere Mısır Çarşısı’na girer. İlk dükkâna müracaat 
eder. Ve aradığını oradan almak ister. Dükkâncı ‘Ben siftah ettim, yanımdakine git’ 
der. Yanındaki dükkâna gider. Ondan da aynı cevaba maruz kalır. Bir hayli dükkân 
dolaştıktan sonra siftah etmemiş birisini bularak ondan alır.” (Özden, 2011:161)

Bu çok yaygındır. Fakat siftah örneğinin ötesinde rekabet olmadığını somut 
olarak ifade edeceğimiz şey şudur: Batma riski olan hiçbir ahinin batmasına müsaade 
edilmez. Ahî orta sandığı ile o kurtarılmaya çalışılır. Bu sadece bir sandıkta değil, eğer 
diğer sandıkta da bir problem varsa diğer ahi birliğini de kurtarmaya yönelik hamleler 
yapılır. (Ekinci, 1989:27;Özden, 2011:163) Dolayısıyla burada olan rekabet değil de 
dayanışma ve kardeşlik olmuş oluyor. (Gökbel, 2007:156) 

3) Ahîlerin Çalışma Dışı İlişkileri Üzerinden Değerlendirmeler

Son değerlendirme alanım, ahilerin çalışma dışı ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve 
kriz dönemleri şeklindeki iki husustur (Şekil 4). 

Şekil 4: Ahîlerin Çalışma Dışı İlişkileri Değerlendirme Alanları

Sosyal sorumluluk alanı, topluma yöneliktir. Ahîlerin zaten kuruluş mantığı, 
Allah rızasına ve toplumun ihtiyaçlarına yöneliktir. (Tabakoğlu, 1985:50) Batı 
lonca sistemine baktığımız zaman, tamamen kendi menfaatleri üzerine kurulu 
olduğu görülür. Bu anlamda, sadece kendi hak ve menfaatleri için kurulan lonca 
tipi yapılanmaların sonucunun kapitalizm olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu 
noktada, sendikalar için de en kritik nokta burası diye düşünüyorum. Eğer “İslam 
ve sendikacılık” üzerine konuşuluyorsa, sadece kendi hak ve çıkarları için kurulan 
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bir yapılanma kapitalist bir yapılanma olduğu için sendikacıların dikkatli olmasında 
fayda vardır; yani toplumu dikkate almamak ciddi bir sorundur. Eğer kendi hak ve 
çıkarları dışında başkasının, dolayısıyla topluma dönük hak ve menfaat çerçevesinde 
kurulmamışsa, bu İslami olmaz, kapitalist bir sistemin parçası olur. Bu riskten 
dolayıdır ki, ahiler, ahi orta sandığının dâhililer kısmından harcama yaptıkları gibi, 
tüm toplumu da dikkate alarak “hariciler” kısmı ile yani dışarıya dönük bir harcama 
da yaparlar. (Kazıcı, 2006:73) 

Bunun en yaygın uygulamasında misafir ağırlama gelenekleri söz konusudur. Bu 
noktada misafir ağırlama, önemlidir. Misafir ağırlama o kadar önemlidir ki misafir 
ağırlama için ahîlerin birbirleri ile kavga edecek şekilde tartışmaya girdikleri İbn 
Battûta tarafından kaydedilmektedir. (İbn Battûta, 2018:409) Ayrıca hariciler kısmında 
yapılan yardımlarda; emeklilere, düşkünlere, hastalara ciddi destekler söz konusudur; 
yoksullara, yetimlere destekler vardır, cenaze ve evlilik törenleri gibi destekler vardır. 
(Çalışkan&İkiz, 1993:34; Gülerman&Taştekil, 1993:53; Akgündüz, 2014:16; Köksal, 
2006:189) Yani bizim sosyal politikalarda dezavantajlı gruplar dediğimiz bütün sosyal 
kesimlerde problemler ne ise onlara dönük bir nevi ahiler can simidi olmuş olur. 

Çalışma dışı ilişkilerde ahilerin kriz anlarında da etkisi söz konusudur. Burada 
iki tane noktaya temas edeceğim. Bir tanesi ekonomik sıkıntılarla diğeri ise siyasi/
askeri sıkıntılar ile ilgilidir.  Ekonomik sıkıntılarda şunu görebiliyoruz; ahilere toptan 
hammadde sağlanır. Kim tarafından sağlanır? Doğal olarak, ahi birliği tarafından 
sağlanır. Çünkü daha evvelki zamanda toplanmış ve biriktirilmiş olan hammaddeler, 
ihtiyaç durumunda ahilere iletilir. Böylece üretim maliyetini düşürürler ve nihayetinde 
fiyatlar ucuzlar. (Demir, 2000:392) Yani hem üretici ahi zarar görmemiş olur hem 
de tüketici zarar görmemiş olur. Böyle bir sistematik kurulur. Gayet insani ve ahlâki 
hamledir bunlar. 

Son olarak, siyasi/askeri sıkıntılarda da yönetime destek hatta sahip çıkma söz 
konusudur. Mesela Moğol istilası döneminde, Ankara’da ahi hükümeti kurulur. Ne 
zamana kadar; o sıkıntıdan kurtulana kadar. (İnalcık, 1999:191; Tevhid, 2015:117) 
Yani yönetimde sıkıntı olduğu zaman yönetime karşı ayaklanma olmaz ve devlete 
sahip çıkılır. Fakat devlette bir zafiyet, boşluk olduğu zaman da ahiler fedakârlıktan 
kaçınmazlar. 

Sonuç Yerine

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Bir kere, temelde iyi niyet, iyi niyete dayalı uygun 
lider profili ve bu lider profili destekleyen güzel ahlâklı toplum olmazsa çalışma 
hayatında “ahi benzeri” etki beklenmemelidir. Bu tarz beklenti nafile olur. Yani bu 
nedenle, biz çalışma ilişkilerinde ya bu ciddiyeti, dayanıklılığı, verimliliği göremeyiz 
ya da çalışma hayatı dışında sosyal sorumluluk veya fedakârlık bekleyemeyiz. 
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MEHMET ÂKİF ERSOY 
DÜŞÜNCESİNDE ÇALIŞMA ve 

SAFAHAT’TA ÇALIŞMA AHLÂKI

Mahmut Hakkı AKIN*

Giriş

Mehmet Âkif, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir mütefekkirdir. Genelde 
şairliğinin yanında İstiklâl Marşı’nı yazması ve böylece milli şair olarak kabul 
görmesi, mütefekkir yönünün ihmal edilmesine sebep olabilmiştir. Onu, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e geçiş sürecinin önemli kanaat önderleri arasında kabul etmek gerekir. 
İddialarının yanında belli görüşlere karşı duruş gösteren bir dünya görüşü oluşturmayı 
başarmıştır. Hatta bu dünya görüşüne bağlı bir hayatı yaşama gayretine sahip olması 
ve ahlâkı, kendisi gibi düşünmeyenlerin çoğu tarafından da takdirle karşılanmıştır. Bu 
dünya görüşünün temelinde İslam ahlâkına uygun bir insan kabulü bulunmaktadır. 
Aynı zamanda bu görüş, insan ile dünya arasında çalışma ve üretme kavramlarına 
zorunlu olarak bağlı bir ilişki kurmaktadır. Mehmet Âkif ’in düşüncesinde ilk 
Müslüman nesilden itibaren Müslümanların dünyaya öncülük etmeleri ve zamanla 
bu öncü rollerini kaybetmeleri, çalışma üzerinden dünya ile kurulan ilişkide 
açıklanabilecek bir durumdur. Aynı zamanda bu değişim, Allah’ın kanunlarının 
işleyişinin bir sonucudur. İslamcı bir mütefekkir olarak Mehmet Âkif ’in İslamlaşma 
talebinin merkezinde Müslümanların yeniden azimle çalışarak yeni bir insan ve 
toplum tipini üretmeleri bulunmaktadır. Dünya gerçekliği, çalışanın çalışmayana 
galip geldiği yasal bir işleyişe sahiptir. Bu yasanın ya da ilkenin ters istikametinde 
hareket etmek, Müslümanların sömürüldüğü ve yenildiği bir dünyanın oluşmasına 
sebep olduğu gibi İslam adına doğru zannedilen pek çok yanlışın sorgulanmadan 
yerleşmesine de sebep olmuştur. Bu nedenle Müslümanlar hem dış etkiler hem de iç 
etkiler dolayısıyla bir kriz yaşamaktadırlar. Mehmet Âkif, bu krizin ürettiği pek çok 
meselenin tespitinde anahtar kavram olarak çalışma konusuna dikkat çekmiştir. Yine 
o, krizden çıkış yolunu ve ümidini çalışmaya bağlamış ve sadece Türkiye’dekiler için 
değil bütün Müslümanlar için genel İslam ahlâkına bağlı bir çalışma ahlâkı talebinde 
bulunmuştur. 

*     Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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Mehmet Âkif, düşüncelerini nesir tarzında yazmanın ötesinde çok daha zor bir 
işi başararak Safahat adlı kitabında manzum olarak ifade etmiştir. Safahat, dergi 
yazıları ve konuşmalarıyla birlikte düşünüldüğünde bir bütüne aittir ve elbette bu 
bütünün en önemli parçasıdır. Aynı zamanda Safahat’ın baştan sona bir ahlâk kitabı 
olduğunu söylemek yerinde bir tespit olacaktır. Çünkü kitapta ele alınan meseleler, 
farklı konularda gündelik hayattan seçilmiş olsa bile kendi sınırlarının ötesinde 
genel bir bağlamda anlam kazanmaktadır. Bu genel bağlamda değişmeyen temel ise 
İslami inanç ve pratik bütünlüğüdür. Başka bir deyişle inanç ve pratik bütünlüğünün 
oluşturduğu ahlâk, Mehmet Âkif ’in hem eserlerinin hem de doğrudan kendi hayatının 
kaynağıdır. Dolayısıyla Safahat okunduğunda bir şairin mısralarının ötesinde ahlâk 
ve düşünce bütününe ulaşmak mümkündür. Yedi kitaptan oluşan bu manzum eser, 
1908 ile 1933 arasında yaşanan bütün hızlı değişimlere ve dramatik olaylara rağmen 
zengin bir içeriğe ve bütünlüğe sahiptir. Baştan sona okunduğunda, dönemlere göre 
farklı bağlamlar ve vurgular olsa da sistematik bir düşünce ve ahlâk kitabı olduğu, 
Mehmet Âkif ile aynı dünya görüşüne sahip olmayanlar tarafından da kabul edilebilir. 
Safahat’ın bütün kitaplarında çalışma konusu özellikle üzerinde durulan bir konudur. 
Bazı bölümler özellikle ve ısrarla çalışma konusunun önemine işaret etmektedir. 
Bu çalışmada, Mehmet Âkif ’in genel düşüncelerinde çalışma konusunun yeri tespit 
edilmeye çalışıldıktan sonra Safahat’ı oluşturan kitaplar, bu konu odağında genel 
vurguları itibariyle değerlendirilecektir. 

Mehmet Âkif Düşüncesinde Çalışmanın Kurucu Rolü

Mehmet Âkif, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin kurucu isimlerinden birisidir. 
Ahlâki karakteri ve özgün düşünceleriyle çevresini etkilemiş bir isimdir (Düzdağ, 2013; 
Fergan, 2011; Kuntay, 2011). Yaşadığı dönemde İslamcıları özellikle meşgul eden ve 
tartışmaların üzerine yoğunlaştığı birkaç mesele olmuştur. O da belli konularla meşgul 
olmuş düşüncesinin gelişmesine de etki etmiştir. Bu meselelerden İslam’ın bilimsel 
ilerleme önünde bir engel olup olmadığı tartışması, on dokuzuncu yüzyıldan miras 
alınmıştır. Üstelik Namık Kemal ve Ali Suavi gibi isimlerin bu tartışmada muhatapları 
Batılılarken Mehmet Âkif ’in yaşadığı dönemde içeriden Batıcılar da muhataplar 
arasına dâhil olmuştur. Başka bir deyişle, onun ve çağdaşı olan İslamcıların, “İslam’ın 
terakkiye mâni olmadığı” iddiasını aynı toplumda yaşadıkları birtakım Batıcıları da 
düşünerek yeniden yorumlamaları gerekmiştir. Müslümanları geri kalmakla itham 
edenler tarafından İslam’a ve Müslümanlara getirilen en dikkat çekici eleştirilerden 
biri, din ile dünya arasındaki ayrıma bağlı olarak dünyanın reddedilmesi üzerinden 
gerçekleşmiştir. Müslümanların geri kalması, dünyanın reddedilmesine dayanan bir 
dini öğretinin sonucu olarak yorumlanmıştır. Ahiret inancı dolayısıyla dünyanın 
ikinci planda tutulduğu iddiası, ilerleme karşıtlığı üzerinden oluşturulan ithamların 
kaynaklarından biri olarak öne çıkmıştır. Mehmet Âkif ’in İslamcılık anlayışı bu iddia 
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ve ithamın karşısında durmaktadır. Onun çalışma ve üretmeye ilişkin vurgularının 
önemli bağlamlarından biri burada tespit edilebilir. İslam, sadece ahirete değil bu 
dünyaya da ait bir dindir. 

Batıcılar tarafından daha da net bir şekilde ifade edilmeye başlanan din ile ilgili 
bazı olumsuz görüşler, Mehmet Âkif ve arkadaşları tarafından eleştirilmiştir. Ancak 
bu grup dışında Türkiye’de ve dünyada yaşayan Müslümanların mevcut durumları da 
ayrıca eleştirilmiştir. Dolayısıyla İslamcılık düşüncesinin karşısında konumlandığı iki 
gruptan bahsedilebilir. Bir yanda pozitivist yorumlarıyla din ve bilim arasında net bir 
kategorik ayrım yaparak İslam’ı yanlış yorumlayanlar, diğer yanda ise Müslümanlığın 
hakikatte ne olduğunun farkında olmayan ve derin bir kriz halinde bulunan 
kültürel Müslümanlar. Bu bölünmüşlük, özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren 
bütün Müslüman toplumlarda görülen, yirminci yüzyıl şartlarında safları daha da 
belirginleşen iki kutba da işaret etmektedir. Gerek nesirlerinde gerekse Safahat’ta her 
iki grup da sert eleştirilere muhatap olmuştur. 

Müslümanların neden Batı karşısında yenildikleri sorusu, dönemin pek çok aydını 
gibi Mehmet Âkif ’in de üzerinde en çok durduğu soruların başında gelmiştir. O, var 
olan durumun ve dolayısıyla sonuçların iç ve dış sebeplerini tespit etmeye çalışmış ve 
meselelerin kaynağı olarak çalışma gayretinin azalmasını görmüştür. Çalışma “Bizim 
me’yus olmaya hiç hakkımız yoktur; çünkü hiç çalışmadık. Şüphe yoktur ki ye’simiz, 
bedbinliğimiz, hep uğraşmamaya, atalet içinde paslanıp gitmeye hak kazanmak 
içindir” (Ersoy, 2013, s. 56). Bu sözler, genel bir durumun oluşturduğu zihniyet ve 
pratik bütünlüğünü açıklamaktadır. Hatta burada alınan iki cümlenin kendi tarihsel 
gerçekliğinin sosyolojik ve psikolojik tahlili olduğu da söylenebilir. Elde edilen 
olumsuz sonucun doğrudan toplum ve insan gerçekliği tarafından üretildiği iddia 
edilmiştir. Elbette “yıllardır süren savaşlardan kaynaklanan yorgunluk, bıkkınlık 
ve yenilmişlik psikolojisi milleti bir uyuşukluk psikolojisine itmiştir” (Yetiş, 1992, 
s. 103). Mehmet Âkif, bu halden ya da girdaptan nasıl çıkılabilir sorusuna bulduğu 
cevaplarda çalışma kavramı merkezi bir yerde bulunmaktadır. 

Çalışmaktan kaçınmanın ve İslam inanç esaslarına uygun bir çalışma ahlâkının 
oluşamaması, pek çok kavramın asıl anlamını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu konuda 
Mehmet Âkif, pek çok kavramın yeniden tartışılması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. 
Ayrıca o, kavramların asıl anlamlarına dönüş yapılması gerektiğini savunmuştur. İçi 
boşaltılan ve asıl anlamından uzaklaştırılan kavramların önemli bir kısmı, çalışma 
ahlâkıyla doğrudan ilişkili kavramlardır. “Hayır İçin Çalışan Yardım Görür” 
başlığını verdiği ve içeriğinde Ankebut Suresinin 69. ayetini yorumladığı yazısında 
tevekkül kavramının asıl anlamından nasıl uzaklaştırıldığına dikkat çekmiştir. Hatta 
tevekkülün asıl anlamıyla hayata geçmesinin pek çok kimsenin işine gelmediğini 
belirtmiş ve “armut piş; ağzıma düş” gibi miskin temennilere dönüştürüldüğüne 
işaret etmiştir. Ona göre tevekkül, insan için mesaisinin, mücahedatının mutlaka 
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sonunda başarıya ulaşacağına inançla gevşemez bir ümit ve sarsılmaz bir inanç 
beslemesidir (Ersoy, 2013, s. 58). Sebilürreşad’daki bir başka yazısında da zamanla 
“boş vererek işleri Allah’a bırakma” anlamı kazanan tevekkülü, tembelliğin tam zıddı 
olarak tanımlamıştır (Ersoy, 2013, s. 129). Dolayısıyla tevekkül, tamamen çalışmaya 
bağlanmıştır. Çalıştıktan sonra tevekkül edildiğinde asıl anlamını kazanmaktadır. 

İlk sahabe neslinden itibaren İslam’ın dünyaya yayılması, Bir İslamcı düşünür ve şair 
olarak Mehmet Âkif ’in özellikle üzerinde durduğu bir örnektir. İlk Müslümanlardan 
itibaren İslam’ın dünyaya yayılma sürecinde azmetmek, çalışmak ve başkalarına 
örnek haline gelmek onun özellikle ve ısrarla değindiği özelliklerdir. Dolayısıyla 
ilk Müslümanların azimle çalışmaları, İslam’ın dünyaya yayılmasını sağladığı gibi 
İslam, iki dünya mutluluğunu da çalışmaya bağlamıştır (Yetiş, 1992, s. 116). Ona göre 
Müslümanlar, dünyaya hâkim oldukları dönemlerde çalışma dolayısıyla dünya ile farklı 
bir ilişki kurmuşlardır. Bu ilişki, dünyayı imar eden ve daha yaşanılır hale getiren bir 
ilişkidir. Dolayısıyla İslam, pozitivist kabullerden etkilenen bazı Batıcıların iddia ettiği 
gibi dünyayı reddeden değil dünyaya yönelen ve onu kabul eden bir dindir. Dünyadan 
el etek çekme şeklindeki bazı tasavvufi yorumlara gerek Safahat’ta bazı bölümlerde 
gerekse Sebilürreşad’daki denemelerinde ve ayet tefsirlerinde sert bir şekilde karşı 
çıkmıştır. Mehmet Âkif ’e göre “din, dünyadan ayrı bir şey değil; hangi milletin 
dünyası elinden gitmişse dini de gitmiştir” (Ersoy, 2010, s. 433). Müslümanların 
çalışma ahlâkını kaybetmeleri, dünya ile din arasındaki ahenkli ve dengeli ilişkiye 
zarar vermiştir. Nasıl ki çalışmayan bir insan çalışan insanın himmetine muhtaç hale 
gelirse benzer bir durum milletler arasında da geçerlidir. Ancak milletler arasındaki 
siyaset, iyi niyete ve merhamete dayanmaktan çok güç dolayısıyla gerçekleştiğinden 
bu ilişki sömürgecilik, borçlanma, işgal gibi yollarla güçlü olanın zayıf olanı daha da 
çok ezdiği ve kendisine bağımlı hale getirdiği bir hâl üretmektedir.

Mehmet Âkif, dünyanın değişmesinin çalışmayla olabileceğini kesin olarak kabul 
eder ve sünnetullahın bu şekilde işlediğine tam olarak inanır. Kendisinden sonra gelen 
pek çok Müslüman düşünürü de etkileyen Ra’d Suresi 11. Ayet’te çalışma bağlamında 
ayrıca bir önem vermiştir. Bu ayet, insanın ve toplumun değişmesiyle ilgili ilahi 
bir kanundan bahsetmektedir. Mehmet Âkif, ayette geçen “bir kavim kendinde 
olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez” ilahi kanununun kıyamete kadar 
değişmeyecek bir ilke olduğunu ve Allah’ın kanunlarının işleyişinin insanların bu 
dünyadaki çabalarına bağlandığını belirtmiştir (Ersoy, 2013, ss. 70–71). Müslümanların 
bir zamanlar dünyaya hâkim ve örnek olmaları ve zamanla bu örnekliği kaybederek 
mevcut olumsuz duruma düşmeleri bu ayette işaret edilen ilkelerin işleyişiyle ilgilidir. 
Ona göre “ne idik ve ne hale geldik” şeklinde ifade edilebilecek iki ayrı soruya bu 
ayet cevap vermektedir. Aynı zamanda bu ayet, içinde bulunulan olumsuz durumdan 
çıkılabileceğine ve olumlu bir değişmenin imkânına da işaret etmektedir. Değişim, 
insanların içinden başlaması gereken bir değişimdir (Erdem, 2021, s. 202). Bu 
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nedenle bütün Müslüman toplumlarda yaşanan olumsuzluklara karşın Müslümanın 
ye’se asla düşmemesi gerektiğiyle ilgili inanç ve ümidi koruyan hâli Mehmet Âkif ’te 
takip etmek mümkündür.  

Çalışma ile ilgili ilahi kanun, Müslüman olan ya da olmayan bütün insanlık için 
geçerlidir. Bu hakikatin bir sonucu olarak Batı’nın ilerlemesi, disiplinli çalışmanın 
bir sonucudur. Çünkü çalışan çalışmayana karşı ilahi kanun gereği üstün olmak 
durumundadır. Bu konuda Mehmet Âkif, Balkan Savaşlarında Bulgarlar karşısında 
yaşadığımız mağlubiyeti örnek vermiştir. Onların çalışmalarına karşılık bizim 
çalışmamamız ve bundan kaynaklanan zaaflar, büyük bir drama sebep olmuştur 
(Ersoy, 2010, s. 435). Kendisinin Edirne’de bulunduğu yıllarda bu değişimi gözlediğini 
nakleden Mehmet Âkif, sadece teknik ve askeri sebeplerin de ötesinde din ve dünya 
anlayışının değişmesine ve çalışmanın hayatın asli unsuru olmaktan çıkmasına dikkat 
çekmiştir. Benzer örnekleri sadece Osmanlılar ve Türkler için değil, diğer Müslüman 
milletler için de sıkça vermiştir. Burada onun meseleleri gündelik sınırlarının ötesinde 
analiz eden sistematik düşünce yapısı kendisini göstermektedir. 

Mehmet Âkif, insanın bu dünyadaki varlığını anlamlı kılan ve dinin anlam 
dünyasının sahih bir şekilde oluşmasını çalışma üzerinden açıkladıktan sonra eğitim 
ve bilim meselesinin önemine sıkça değinmiştir. Çalışma şuurunun oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması konusunda eğitime büyük önem vermiştir. 

Bir Düşünce ve Ahlâk Kitabı Olarak Safahat

Safahat sadece Türk Edebiyatı’nın değil aynı zamanda Türk Düşüncesi’nin 
klasik eserlerinden biridir (Mengüşoğlu, 2011; Okay, 2019). Onu klasik yapan en 
önemli unsurlardan biri, insanının ve toplumunun trajedisini ruhundan yakalamayı 
başarabilmesidir. Ayrıca o, net bir şekilde tespit edileceği üzere, baştan sona bir 
ahlâk kitabıdır. Safahat’ta toplumun meseleleri, sadece iktisadi ya da siyasi meseleler 
olarak ele alınmamış; bir bütün olarak insani meseleler olarak kabul edilmiştir. 
Ayrıca bu meselelere önerilen çözümler de temelde kabul edilen insan anlayışına 
dayanan bir ahlâk felsefesinden hareket etmiştir. Nurettin Topçu (2011, s. 81), 
Safahat’ta bir bütün üzerine ortaya konan görüşlere dikkat çekmiş ve bütünden 
“kainatı bütünüyle içerisine alma iddiasına” atıfla yedi kitabın bir felsefi temele 
sahip olduğunu savunmuştur. O, insan ve ahlâk temelli bir kitap olması dolayısıyla 
klasik bir eserdir. Yazılan şiirlerin çok büyük bir kısmının üzerinden yüzyıldan fazla 
bir süre geçmesine rağmen insan ve ahlâk temelli meselelere dair tespitler halen 
geçerliğini yitirmemiştir. Eser, bugüne hitap edebilme, başka zaman ve mekân 
tecrübesine sahip insanlara ulaşmanın ötesinde onları etkileme kabiliyetiyle de 
ahlâki bir temele sahiptir. Dolayısıyla Safahat’ın, insan hakikati için kabul edilen 
ilkeleri sanat yoluyla aktarmayı başardığı söylenebilir. Bu hakikat de Mehmet Âkif ’in 
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eserini bir klasik olarak kabul etmek için sebepler arasında sayılabilir. Sezai Karakoç, 
Safahat’ın klasik bir eser olması konusunda bir başka hususa daha dikkat çekmiştir. 
Ona göre eserin klasik olması Mehmet Âkif ’in dünya görüşüyle de ilişkilidir. Çünkü 
muhaliflerinin “eski” diye hücum etmelerine karşılık İslamcılık, klasik görüşü temsil 
etmiştir (Karakoç, 2005, s. 20). Safahat’ı klasik yapan şey, aynı zamanda onun bir 
İslam ahlâk kitabı olmasıdır. Çünkü şiirlerde vurgulanan Müslümanların insanî ve 
sosyal meselelerinin ve hatta sefaletlerinin kaynağı, yine Müslümanlar marifetiyle 
İslam’ın bir medeniyet kaynağı olmaktan çıkarılmasıdır. Kitabın çağrısı baştan sona 
İslamlaşma ve dolayısıyla İslam’a dönüştür. 

Safahat, bir şiir kitabı olması sebebiyle manzum bir eserdir. Mehmet Âkif, belli 
bir insan anlayışı ve ahlâk temelinden hareket ederek toplumun farklı meselelerine 
şiirlerinde dikkat çekmeye çalışmıştır. Safahat’ta yazdıklarıyla Sebilürreşad’da 
yazdıkları, vaaz ve konuşmaları birbirine bağlıdır. Her şeyden önce Mehmet 
Âkif inandıkları ve yaşadıklarıyla tutarlı bir insandır. Karşı çıkanlar ve ondan 
hoşlanmayanlar genelde onu siyasi görüşleri ve dindarlığı dolayısıyla eleştirmişlerdir. 
İslamcılığı, Abdülhamit’e muhalifliği, I. Meclis’te muhalif II. Grup’un bir üyesi olması 
ve cumhuriyetin kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye’den ayrılması gibi şeylere 
atıfta bulunarak farklı Âkif eleştirileri yapılmıştır ve bugün de yapılmaktadır. Ancak 
onunla ilgili gayrı ahlâki ithamlar ya da dedikodular genelde yapılmamaktadır. 
Hayatı boyunca inandığı ahlâki ilkelere bağlı bir karakter adamı olmasının yanında 
kendi mensubu olduğu zümrenin insanlarına ağır eleştiriler getiren samimi bir insan 
olması (Okay, 2019, s. 9), ona duyulan ihtiyacı açıklamaktadır. Bu iki özellik, insana 
ve topluma dair meselelerde hâlâ karşılığı aranan ahlâk ve samimiyettir. Yine bu 
iki unsur şahsiyet ve karakter inşası için olmazsa olmaz ilkelerdir. Mehmet Âkif ’in 
ahlâklı ve samimi bir insan olması ve ayrıca hayatındaki ahlâki tutarlılığı, yazdığı 
eserler açısından da ayrıca önemlidir. 

Safahat, farklı dönemleri anlatması dolayısıyla bazı dönem etkilerine sahiptir 
ki bu durum işin doğası gereği olması gereken bir durumdur. İlk şiirler 1908 
yılından itibaren yazılmasına karşılık Safahat’ın son kitabı Gölgeler 1933 yılında 
tamamlanmıştır. Dolayısıyla yedi kitap bir bütün olarak düşünüldüğünde II. 
Meşrutiyet, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Mehmet Âkif ’in 
Mısır yıllarını kapsayan bir biyografi-tarih ilişkisi söz konusudur. Döneme dair 
etkilere rağmen yedi kitap birbirini tamamlamaktadır. Son kitap Gölgeler’de yaşadığı 
tecrübelerin, uğrunda çok sıkıntılar çekerek mücadele ettiği memleketinden uzak 
kalmasının ve hayal kırıklıklarının da etkisiyle mistisizmin daha arttığı ve iç 
dünyasının mısralara daha fazla yansıdığı tespit edilebilir. Bu yönleriyle öne çıksa da 
son kitap, diğer kitaplara bağlıdır ve onun için hikâyenin son aşamasını temsil eder. 

Safahat’taki süreklilikler ve geçişler, Mehmet Âkif üzerine çalışanları da 
etkilemiştir. Örneğin Nurettin Topçu (2011, s. 31), cemiyetin sefaletini tespit eden 
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şairin en sonunda mistik bir hâle ulaşarak sanatında zirve bir noktaya geldiğini 
iddia etmiştir. Sezai Karakoç (2005, ss. 30–31; 45) yıllara göre eseri üzerinden 
Mehmet Âkif için bir mütefekkirden aksiyon adamına ve daha sonra muhalif ve 
mistik bir insana geçişin takip edilebileceğini söylemiştir. Bu süreklilikler ve geçişler 
elbette önemli olmakla birlikte Safahat’a asıl karakterini veren özellikler nelerdir 
diye sorulduğunda, bu yazının esas konusu olan çalışmanın en öne çıkanlardan 
biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta eseri derinlemesine inceleyen ve analiz 
eden Orhan Okay (2019, s. 52), Gölgeler’de yer alan “Hâlâ mı Boğuşmak, Yeis Yok 
ve Azimden Sonra Tevekkül” başlıklı üç şiirin bütün Safahat’ın karakterini tam 
manasıyla yansıttığını iddia etmiştir. Toplumun meselelerini tespit etmekten ve 
en sonunda elde edilen neticelere ve Mehmet Âkif ’in hayal kırıklıklarına kadar 
şiirlerde çalışmanın belirleyici bir konumu bulunmaktadır. Pek çok kavram, insan 
ve çalışma ilişkisi temelinde yeniden tanımlanmıştır. Hatta kitapta öyle uzun 
bölümlerde çalışma sürekli vurgulanmıştır ki Safahat, genel bir ahlâk kitabı olarak 
kabul edilecekse kitaptaki alt ahlâk alanlarının başında çalışma ahlâkının olduğu 
rahatlıkla söylenebilir. Elbette çalışmaya bağlanan ve çalışmanın da kendisiyle 
mümkün olduğu ve tartışıldığı pek çok kavramla birlikte bir bütün oluşturmuştur.

Safahat aslında yedi şiir kitabından birincisinin adıdır. Bütün kitaplar 
birleştirildiğinde yedi kitabın tamamının oluşturduğu metne de aynı isim verilmiştir 
ki bütünle uyumlu bir tercih olmuştur. Birinci kitap, sosyal meseleleri gündelik hayat 
üzerinden analiz eden şiirlerden oluşmaktadır. Bu nedenle ilk kitaptaki sosyolojik 
çeşitlilik dikkat çekicidir. Pek çok şiirde aynı zamanda Mehmet Âkif ’in içinde 
yaşadığı sosyal gerçekliği çok iyi bir gözlemci olarak derinlemesine tahlil ettiği de 
ortaya çıkmaktadır. 

Safahat’ta Çalışma Ahlâkı

Birinci kitapta özellikle “Küfe”, “Durmayalım”, “Geçinme Belası”, “Meyhane”, 
“Azim”, “İnsan”, “Mahalle Kahvesi” ve “Hasbihal” başlıklı şiirlerde çalışma ya işlenen 
esas konu ya da esaslardan biri olarak ele alınmıştır. “Küfe”de yetim kalan çocuğun 
çalışmak zorunda olması dolayısıyla bütün olumsuz ve mahzun hâline rağmen 
çalışmanın esas olduğu hatırlatılmıştır. Elbette çocuğun ailesinin geçimi için 
küçük yaşta çok zor bir iş yapmak zorunda kalmasına isyan eden vicdan bir kenara 
bırakılmamıştır. “Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, 
işlerken el, yürürken ayak” mısraları, her şeye rağmen çalışarak sorumluluğu 
yüklenmeye bir değer atfetmektedir (Ersoy, 2021g, s. 51) “Durmayalım” şiirinde 
Sadi’nin bir hikâyesi üzerinden tembelliğin maliyetinin ağır olacağı işlenmiş ve 
durmadan çalışmanın ilerleme ve yükselme için zorunlu olduğu vurgulanmıştır. 
Doğanın da kendi sürekliliğinde bir üretim mekanizmasına sahip olduğuna ve insan 
için çalışmanın bir varoluş meselesi olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu şiirde geçen “Ey, 
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bütün dünyâ ve mâfihâ ayaktayken, yatan! Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah’tan 
utan!” (Ersoy, 2021g, s. 61) mısraları ile “Azim” şiirinde geçen “Tevfik taharriye; 
taharri ona âşık” (Ersoy, 2021g, s. 133) şeklindeki mısra birbirini tamamlamaktadır. 
Çalışmak, hayatta kalmanın zorunlu şartı olarak tanımlanırken başarı da çalışmanın 
ve araştırmanın bir sonucu olarak kabul edilmiştir.

“Meyhane” ve “Mahalle Kahvesi” şiirlerinde tembelliğin, vakti boşa harcamanın 
toplum hayatındaki yıkıcı etkilerine dikkat çekilmiştir. Her iki vakit öldürücü ve 
bağımlılık yapan mekânın aileye verdiği zarar özellikle belirtilmiştir. Mahalle 
kahveleri için insanların bütün gününe kıyan “dilenci şekline girmiş sinsi caniler 
ve gündüzün bile yol vermeyen haramiler” benzetmesi yapılmıştır (Ersoy, 2021g, 
s. 225). Yaygın bir mekân olarak mahalle kahvesi, zamanında büyük işler yapmış, 
medeniyet inşacısı insanların torunlarının geldikleri acıklı hali yansıtan bir mekân 
olarak tasvir edilmiştir. Zihniyet değiştiği gibi ortaya çıkan ürünler, insanların 
etkileşimi de değişmiştir. Çalışma ve üretme azminin kaybedilmesi, tembelliğin 
daha da yaygınlaşmasına sebep olmuş ve sonuçta böyle bir mekân ortaya çıkmıştır. 
“Ahırla farkı: o yemliklidir, bu yemliksiz!” şeklindeki sert eleştiri, şiirde mekâna dair 
pek çok tasvir ve örnek diyaloglar üzerinden sürdürülür. Mahalle kahvesi, sosyolojik 
ve psikolojik bir insan tipolojisini yansıtmıştır. Çalışma ahlâkı açısından Mehmet 
Âkif ’in olan ile olması gereken arasındaki mesafeyi başarılı bir şekilde resmettiği 
bir eserdir. 

Süleymaniye Kürsüsü’nde, Safahat’ın ikinci kitabıdır. Mehmet Âkif, bu kitapta 
farklı Müslüman toplumlarda ortak meselelerin var olduğunu iddia etmiş ve böylece 
genel bir kriz hâlini tespit etmiştir. Eser, Abdürreşid İbrahim’in seyahatlerine ve 
gözlemlerine dayanmaktadır. Bir yandan medeniyet hamlesini kaybetmiş ve böylece 
İslam’ı şekli yönleriyle bir kültür unsuru olarak kabul eden tutuculuk ile diğer yanda 
ilerleme ve gelişmeyi şekli bir Batılılaşma olarak kabul eden taklitçiliğin ciddi bir 
eleştirisi yapılmıştır. Birbirinin zıddı gibi gözüken her iki grup da mukallitlikte 
birleşmektedir. Her iki grup da üretilmiş hazır reçetelerin peşindedir. Birinci grup 
geçmişten geleni sorgulamadan aktarma peşinde bir hazırcılığa sahipken diğer grup 
da başka bir medeniyet gerçekliğinde üretilmiş yenilikleri sorgusuz sualsiz aktarma 
hazırcılığını benimsemiştir. Müslüman dünyada öyle bir kriz hâkimdir ki bir 
zamanlar ilmin en büyük merkezi haline gelen Buhara’da ve Semerkant’ta bile İslam’ın 
medeniyet hamlesi yitip gitmiştir. “Ay tutulmuş, ‘Kovalım şeytanı kalkın’ diyerek, 
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek!” (Ersoy, 2021f, s. 47) mısralarında bu 
değişim ve düşüş tasvir edilmiştir.  Dinin bir göreneğe dönüşmesinin pek çok başka 
sosyal meseleye ve düşüklüğe de kaynaklık ettiği ayrıca üzerinde durulan konulardır. 
Bu kitapta özellikle Japonların çalışma hayatı ve ahlâkı İslam’a uygunluğu dolayısıyla 
vurgulanmış ve tek eksiklerinin inanç olarak İslam’ı kabul etmek olduğuna 
değinilmiştir (Ersoy, 2021f, ss. 51–53). Burada dikkat çeken önemli ayrıntılardan 
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biri, çalışmanın İslami yükseliş için merkezi bir yerde olduğunun tespit edilmesidir. 
Sadece Japonya’dan olumlu bahsedilmesi, çalışkanlık ve diğer olumlu ahlâki ilkeler 
dolayısıyladır. Pek çok Müslüman toplumda çalışkanlığın kaybedilmesi, sadece 
üretimin durmasına sebep olmamış, aynı zamanda ahlâki zemini de çürütmüştür. 
Süleymaniye Kürsüsü’nde Müslümanların genel bir ahlâki eleştirisidir (Ersoy, 
2021f, s. 85): “‘Müslümanlık’ denilen rûh-i ilahi, arasak, ‘Müslümanız’ diyen insan 
yığınından ne kadar uzak!” 

Bütün bu eleştirileri yaparken bir yandan da Müslümanların ümitsizliğe 
düşmemeleriyle ilgili kaygı da Safahat’ın geneline hâkimdir. Süleymaniye 
Kürsüsü’nde, Müslümanlar genel bir kriz halinde bulunuyorlarsa da kendilerine 
dönerek, çalışarak ve azmederek içinde bulundukları olumsuz durumu kendileri 
ve insanlık için olumlu bir hâle çevirebilirler şeklinde özetlenebilecek bir duruşu 
yansıtır. İslam’ın ilerlemeye engel olmadığını ve yeni yetişen Batıcı aydınları, 
hakikatte İslam’ı anlama çabasında olmamaları dolayısıyla eleştirir. Sonuçta dua 
edilen bir bölümle biten şiir, meselenin can yakıcı bir şekilde tespit edilmesi ve 
gerçekliğin farkında olunması, çalışma ve azmin yeniden tesis edilmesi, ümitli 
olmak ve Allah’tan talepte bulunmakla bütünü tamamlar (Ersoy, 2021f, s. 77): 

“Bırakın mâtemi, yâhu! Bırakın feryâdı;
Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı!
Göz yaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz?
Bâri müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz!
Ye’se hiç düşmeyecek zerrece îmânı olan;
Sâde siz derdi bulun, sonra kolaydır derman.” 

Safahat’ın üçüncü kitabı olan Hakkın Sesleri, Mehmet Âkif ’in manzum ayet 
tefsirlerinden oluşan bir eseridir. Kitap, Balkan Savaşları’nda yaşanan dramın etkisini 
taşıyan şiirlerle başlamaktadır. Yaşanan dramın muhasebesi yapılırken yine sürekli 
özeleştiri yapılmış ve “Ne sandın? Fıtratın ahkâmı hiç dinler mi feryadı?” mısraı ve 
“şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur” şeklinde tercüme edilen Necm 
Suresinin 39. ayetiyle ilk şiir tamamlanmıştır (Ersoy, 2021d, s. 27). Okuyucuya 
sünnetullahın işleyişinin değişmeyeceği hatırlatılmıştır. Mehmet Âkif ’in hayata 
bakışını, dünya görüşünü en net ifade eden sözler arasında “Âtîyi karanlık görerek 
azmi bırakmak… Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak” mısraları ilk akla 
gelenlerdendir (Ersoy, 2021d, s. 43). İçine düşülen bütün olumsuzluklara rağmen 
ümitsizliğe düşmeden çalışmak sürekli hatırlatılmaktadır. Mehmet Âkif, Hakkın 
Sesleri’nde manzum ayet tefsirleriyle özeleştiri yapmış ve milleti uyanışa çağırmıştır. 

Fatih Kürsüsü’nde kitabının “Vaiz Kürsüde” başlıklı şiirinde çalışma konusu 
merkezi bir yerdedir. Şiirde “Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazîfe bilir; Çalış, çalış 
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ki, bekâ sa’y olursa hakkedilir” mısraları bir nakarat gibi altı kez tekrar edilmiştir. 
Doğanın sürekli bir çalışma ve üretim halinde olması, insan için de bir örnek olarak 
sunulmuştur. İnsan da varlığın içinde yaşadığı bütünün bir parçasıdır. İnsana 
dünyadaki varlığının sorumluluğu hatırlatılmakta çalışma şuuru kazandırılmak 
istenmektedir (Erdem, 2021, s. 90). Mehmet Âkif, yaşamanın çalışmak anlamına 
geldiğini söylemiştir. Başka bir deyişle var olmak, çalışmakla var olmak demektir. 
“Bu harb işinde kazanmaktadır çalışmış olan; Çalışmayıp oturandır gebertilen, 
boğulan” mısralarında kaybedilen savaşların psikolojisinin izleri vardır ve 
mağlubiyetin en önemli sebeplerinden birinin çalışmamak olduğu kabul edilmiştir 
(Ersoy, 2021b, s. 65). Batılı ülkelerin gelişmelerinde ve galibiyetlerinde çalışmayı bir 
kültür haline getirmelerinin merkezi rolü şiirde örneklerle açıklanmıştır. Ardından 
kendi toplumuna dönen şair, tekrar ayna tutma vazifesini üstlenmiştir. “Numune 
işte biziz... Görmek isteyen görsün!” diyerek ağır eleştiriler getirmiştir. Bu kitapta 
özellikle tevekkül, kader, insanın Allah’a imanı gibi konularda olanın olması 
gerekenin tam tersi bir konuma geldiği ifade edilmiştir (Ersoy, 2021b, ss. 75–77): 

Çalış!” dedikçe Şerîat, çalışmadın, durdun,

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!

Sonunda bir de ‘tevekkül’ sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!

(…) 
      Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir...

Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!

(…)

Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!

Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu?

Hudâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;

Utanmadan da “tevekkül” diyor bu cür’ete... Ha?

Fatih Kürsüsü’nde kitabında milletin içinde bulunduğu hâlin çarpıklıkları 
ve İslam’a uymayan yönleri örneklerle anlatılmıştır. Ancak Mehmet Âkif yine 
ümitli olunması gerektiğini mısralarında özellikle vurgulamıştır. Burada onun 
teklifi toplumun eğitim yoluyla değişmesini sağlamaktır. Hatta Batılı ülkelerin 
ilerlemesinde ve güçlenmesinde eğitimin en önemli kurum olarak sürdürücü 
bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekmiştir. Ancak eğitimi verecek olanlarda 
bazı özelliklerin muhakkak bulunması gerektiğini de belirtmiştir (Ersoy, 2021b, 
s. 107): “Muallimim diyen olmak gerekir imanlı, Edebli, sonra liyakatli, sonra 
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vicdanlı”. Bu özelliklere sahip olmadan şekilci ve gösterişçi anlayışlarla eğitimcilik 
yapanların topluma faydadan çok zararları olacağını savunmuştur. Mehmet Âkif, 
modernleşmenin ortaya çıkardığı kültürel bölünme üzerinde durmuş; hem İslam 
karşıtlığı dolayısıyla kendi insanına ve toplumuna yabancılaşmış tipleri hem de 
İslam’ı sadece şekil yönünden kabul edenleri eleştirmiştir.  

Hatıralar kitabı, aynı ismi taşıyan bir şiirin yanında ayet ve hadis yorumları ve 
I. Dünya Savaşı sırasındaki yolculuklarından ilhamını alan şiirlerden oluşmaktadır. 
“Uyan” başlıklı şiir, savaş sırasında daha önceki şiirlerde de sürekli dile getirilen bir 
çağrıdır. Ümitsizliğe düşmemek, azmetmek, çalışmak ve geleceği düşünerek hareket 
etmek konularında pek çok tespit ve uyarı birlikte işlenmiştir. Şark, “ebedi meskenet” 
şeklinde bir ifadeyle yani bitmeyen, sürekli bir miskinlik halinde tanımlanmıştır (Ersoy, 
2021e, s. 29). Bu miskinliğin hem o döneme kadar yaşanan meselelerin hem de devam 
etmesi halinde yeni ve daha büyük felaketlere en önemli sebebi olduğu belirtilmiştir. 
Kitapta İsra Suresinin 72. ayeti nazım şeklinde yorumlanmıştır. “Kimin bu dünyada 
gözü kapalı ise ahirette de kapalıdır, hatta oradaki şaşkınlığı daha ziyadedir” meali 
verilen ayetin Müslümanlarda yeniden din ve dünya ilişkisinin nasıl yorumlanması 
gerektiğiyle ilgili bir kaynak olarak benimsenmesi gerektiği anlatılmıştır. “Hatâdır 
âhiretten beklemek dünyâda her hayrı: Öbür dünyâ bu dünyâdan değil, hem hiç 
değil, ayrı” mısraları, dünya ile ahiret ilişkisinin birbirini var eden bir şekilde 
kurulması gerektiğini ve bu yaşanan dünyanın önemsenmesi vurgusunu taşımaktadır 
(Ersoy, 2021e, s. 39). İnsan olmak ile çalışmak, bu şiirde yine birbirine zorunlu 
bağlı unsurlar olarak kabul edilmiştir. Aynı kitapta başka bir ayetin yorumlandığı 
şiirde ilk Müslümanların özelliklerinden ve örnekliklerinden uzaklaşmak üzerinde 
durulmuştur. “Demek: İslam’ın ancak nâmı kalmış Müslümanlarda” (Ersoy, 2021e, 
s. 49) mısraı, İslam ile Müslümanların birbirlerinden ayrı düştükleri bir gerçeklik 
halini tespit etmektedir. Şiirin devamında ve İslam’ın ilk neslinin örnekliği övülmüş 
ve örnek gösterilmiştir. 

Hatıralar kitabında çalışma konusunun temele alındığı bir başka şiir de “Berlin 
Hatıraları”dır. Mehmet Âkif, bu şiirde Şark ve Garb karşılaştırması yapmış ve aradaki 
farklara dikkat çekmiştir. Azim ve çalışmak, Doğu ile Batı arasındaki temel farklar 
olarak aktarılmıştır. Almanya’da insanlara daha insani şartlarda yaşama konusunda 
sağlananlar, bilimde ve teknikte yaşanan gelişmeler olumlu özellikler olarak kabul 
edilmiştir. “Berlin Hatıraları”, Batı’nın sadece bir övgüsünden ibaret değildir. Mehmet 
Âkif, “biz” ve “öteki” şeklindeki bir kalıp yargıya düşmemiştir (Canatan, 2008, s. 
112). Medenileşme adına yaşanan savaşlar, sömürgecilik, sadece maddi gelişmeye 
odaklanmak ve kendi toplumları dışındaki insanların insan kabul etmemeyle ilgili 
Avrupamerkezci görüş eleştirilmiştir. Beyin ile kalbin uyumunu sağlamanın önemli 
ve esas olduğu belirtilmiştir (Ersoy, 2021e, s. 91). Hatta şiirde Türkiye’deki mukallit 
Batıcılar da sert bir şekilde eleştirilmiştir.  
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Mehmet Âkif ’in toplumun genel durumunu analiz ettiği, olumsuzluklara 
eleştiriler getirdiği ve geleceğe dair ümitlerini aktardığı kitabı Âsım’dır. “Asım’ın 
nesli” onun için geleceğe dair ümidin bir ifadesidir. Şiirde Hocazade ile Köse İmam 
arasında yakın dönemde yaşananların ve genel sosyal meselelerin panoraması zengin 
bir edebi üslupla aktarılmıştır. Hocazade, Mehmet Âkif ’in kendisidir. Köse İmam 
ise Mehmet Âkif ’in babasının öğrencilerinden ve Âkif ’e göre geleneğe daha bağlı 
Ali Şevki Efendi’dir. Asım ise Ali Şevki Efendi’nin oğludur. Bu şiirde Mehmet Âkif, 
Muhammed Abduh’un eğitim yönteminin benimsenmesini savunmuştur (Ersoy, 
2021a, s. 199). Gücü elde etmeyi önceleyen bir inkılap yerine ahlâklı bir neslin 
yetiştirilmesini öncelikle amaç edinmiştir. Bilim ile faziletin bir arada olmasını 
sağlamanın gerekliliği ve ahlâki temelden yoksun bir bilim ve üretim anlayışının 
vebadan bile tehlikeli olduğu belirtilmiştir (Ersoy, 2021a, s. 203). Asım, köklerine 
bağlı, yeniliğe açık, İslam ahlâkını ve dolayısıyla çalışma ahlâkını benimsemiş 
ideal bir rol modelidir. Onu yetiştirecek olan şey, zamanının ve gerçekliğinin 
farkında olmasıdır. Asım, mukallit değildir, kendisi olmayı başarmıştır. Daha önce 
de değinilen hazır reçeteler peşindeki gelenekçi ve yenilikçi mukallitlerin dışında 
kendisini bulan, sahih ve olması gereken bir tip olarak tasvir edilmiştir. Mehmet 
Âkif, yeni bir insan tipi teklif etmektedir: “İslam’ın özüne bağlı, tarihi değerlere 
hizmetkâr, azimli, çalışkan, zamanın getirdiği yeniliklere açık, dünyevi, geleceği 
hazırlamaya gayret eden, kanunlara saygılı, kendi milli geçmişinden ve tarihi 
değerlerinden güç alan biridir” (Aktaş, 2008, s. 37). Asım, bu özelliklerin birleştiği 
olması gereken şeklinde idealize edilebilecek biridir. Bu ideal insan, Mehmet Âkif ’in 
genel düşüncesinden de çıkarılabilmektedir. 

Safahat’ın son kitabı Gölgeler, 1918 ile 1933 yılları arasında yazılan şiirlerden 
derlenmiştir. Mehmet Âkif, 1926 ile 1936 yılları arasında memleketine gelmemiş, 
Mısır’da yaşamıştır. Bu dönemin dramatik hali Gölgeler’de özellikle dikkat 
çekmektedir. Öyle ki bütün şiirlerinde ve yazılarında insanına ve toplumuna yönelmiş 
şair, son şiirlerinde kendi iç dünyasına daha da yoğun bir şekilde dönmüştür. 
Kitaptaki ilk şiirler, Milli Mücadele öncesinde ve sırasında yazılmış şiirler olduğu 
için Mehmet Âkif ’in ilk kitaptan itibaren takip edilebilen duruşunu yansıtmaktadır. 
Ayrıca Milli Mücadele’ye aktif bir şekilde destek vermiş, çalışmanın ve azmin 
sonucunu zafer olarak tecrübe etmiştir. Gölgeler’de “Şark” başlıklı şiir, kendi aidiyet 
duyduğu topluma dair eleştirilerden oluşmaktadır. “Ne gördün, Şark’ı çok gezdin?” 
diyorlar. Gördüğüm: Yer yer; Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler” 
mısralarından sonra Doğu toplumlarının Batı karşısındaki yenilmişlikleri ve perişan 
hali tasvir edilmiştir (Ersoy, 2021c, s. 23). Çalışmamak, üretmemek, bölünmüşlük, 
birbirine düşmanlık gibi pek çok olumsuzluğun genel bir hâli yansıttığı belirtilmiştir. 
Elbette bu tür ağır eleştiriler getirdikten sonra kendine dönmeyle ilgili bir ümit çağrısı 
yine yapılmıştır. Bu tarz, Safahat’ın geneline hâkimdir. “Alınlar Terlemeli”, bütünüyle 
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çalışma ahlâkının oluşması arzusunu yansıtan bir şiirdir (Ersoy, 2021c, s. 29). “Umar 
mıydın?” şiiri de aynı tarzda ve çalışma konusuna odaklanmış bir şiirdir (Ersoy, 
2021c, s. 35): 

Cemâ’at intibâh ister, uyanmaz gizli yaşlarla!

Çalışmak!.. Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla.

Alınlar terlesin, derhal iner mev’ûd olan rahmet,

Nasıl hâsir kalır “Tevfîki hak ettim” diyen millet?

“Ye’s Yok” başlıklı şiir, “Delalete düşmüşlerden başka kim Allah’ın rahmetinden 
ümit keser?” şeklinde tercüme edilebilecek olan Hicr Suresinin 56. ayetinden ilhamla 
yazılmıştır. Bu şiir, Mehmet Âkif ’in dünya görüşünü açık bir şekilde yansıtan 
“Allah’a dayan, sa’ye sarıl hikmete râm ol… Yol varsa budur, bilmiyorum başka 
çıkar yol” mısralarıyla bitmiştir (Ersoy, 2021c, s. 47). Mehmet Âkif, düşüncesinde 
çalışmayı ve tevekkül etmeyi birbirine bağlamıştır. Tevekkülün kaybolan anlamını 
yeniden kazandırma çabalarından biri “Azimden Sonra Tevekkül” başlıklı şiirde 
kendisini göstermiştir. Bu şiir de Milli Mücadele’nin başlarında yazılmıştır. Bu 
şiirler Sebilürreşad’da yayınlandığında Anadolu’daki mücadeleye katkı verenlere ve 
başka memleketlerdeki Müslümanlara ümit ve moral verme gibi sorumlulukları da 
taşımıştır. 

Sonuç 

Çalışma, insan ile dünya arasındaki ilişkiyi açıklayan bir özelliktir. Her insan 
eylemi gibi çalışmanın da amacı olmak durumundadır. Sadece dünyada güç ve 
zenginlik elde etmek için yapılan çalışma, ahlâki bir temelden yoksun olacaktır ki 
Batı medeniyetinin ilerlemesinin temelde maddi bir gelişme olması bu nedenledir. 
Çalışma, insan fıtratına doğrudan bağlı olduğu için çalışan, çalışmayana göre başarılı 
ve güçlü hale gelmektedir. Dünyayı da değiştirebilmektedir. Bu nedenle, çalışmanın 
ahlâki sınırlarının tespit edilmesi önemli bir meseledir. Sadece güç ya da zenginlik 
için çalışmak, pek çok meselenin ortaya çıkmasına da sebep olacaktır. Çalışmanın 
kurumlaşması, insanı ve toplumu değiştirir. İnsan ve toplum değiştikçe dünya ve 
tarihle kurulan ilişki de değişir. İslam, böyle bir değişmeye kaynaklık etmiştir. Bu 
değişimin ve yayılmanın temelinde çalışmanın önemli bir yeri vardır. Bu hakikate 
inanan Mehmet Âkif, ilk Müslümanların dünya ile kurdukları ilişkinin dünyayı 
değiştirdiğini, ancak zamanla bu ilişkinin yanlış yorumlandığını ve Müslümanların 
çalışmayı bıraktığını savunmuştur. Batı karşısındaki mağlubiyet, çalışanın çalışmayan 
karşısındaki galibiyetinin bir sonucudur. Bu durum, bir krizi yansıtmaktadır. Mehmet 
Âkif, Müslümanlarda mağlubiyetin oluşturduğu sosyolojik ve psikolojik durumun 
üstesinden gelmeyi istemiş ve bu amaç uğrunda mücadele etmiştir. Ona göre öncelikle 
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bu durumun farkına varılması ve çalışmanın yeniden İslam inanç ve ahlâk ilkelerine 
göre kurumlaşması gerekmektedir. Bu nedenle o, kendi toplumuna ayna tutmuş, 
toplumunu kendi hakikatiyle yüzleştirmek istemiştir. Bir yandan da eleştirinin ötesine 
geçerek meselelerin nasıl çözüleceğine mesai harcamıştır. 

Mehmet Âkif bir şair ve mütefekkirdir. Düşüncelerini şiir yoluyla aktarmayı 
başarmıştır. Yedi kitaptan oluşan Safahat, onun düşüncelerini yansıtmış bir 
düşünce ve ahlâk kitabıdır. İnsan ile çalışma arasındaki zorunlu ilişkinin insan ile 
dünya arasındaki ilişkinin de kaynağı olduğuna inanmıştır. Dünya ise çalışma 
ve kulluk üzerinden Allah’a sorumluluğa bağlanmıştır. Öncelikle Mehmet Âkif, 
çalışmaya yaptığı sürekli vurguyla dünyayı önemseyen ve kabul eden bir anlayışa 
sahiptir. Müslümanların içinde bulundukları kriz halinden ancak çalışarak hem 
kendilerini hem de dünyayı değiştirerek çıkacakları fikrini ısrarla dile getirmiştir. Bu 
düşünceleriyle dünyayı reddeden bazı dini yorumları tembelliğe destek oldukları için 
sert bir şekilde eleştirmiştir. Kendi köklerini inkâr ederek taklitçi bir Batıcı anlayışa 
bağlı değişimi de son derece tehlikeli bir durum olarak görmüştür. Savaşlara, kayıplara 
rağmen ümit kesmemek ve azimle çalışmak gerektiğini en zor zamanlarda bile dile 
getirmiştir. Safahat, farklı dönemlerde yazılan şiirlerden oluşsa bile bir düşünce ve 
ahlâk klasiği olarak da okunabilir. Çünkü Mehmet Âkif düşüncesi, İslam’ın temel 
inanç ilkeleri üzerine kurulmuştur. Safahat da güncel meselelere ve hayata dair 
örneklere dayanmasına rağmen güncelin sınırlarının ötesindedir. Bu nedenle Mahalle 
Kahvesi, Küfe, Meyhane gibi şiirler günceldir. Aynı şekilde azim ve çalışma içeriği 
yoğun Süleymaniye Kürsüsü’nde ve Fatih Kürsüsü’nde şiirleri de bugünün insanına 
hitap etmektedir. Aynı tespitler Asım’ın yetişmesi talebi için de geçerlidir. Çalışmayla 
ilgili ayet ve hadislerin tefsirlerini yaptığı şiirler ve diğer yazılar da halen toplumda 
karşılık bulan eserlerdir. Safahat, bir düşünce ve ahlâk kitabı olarak birkaç sütun 
üzerinde duruyorsa bunlardan biri şüphesiz çalışma ahlâkıdır. 
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SOSYAL PSİKOLOJİ AÇISINDAN 
SAFAHAT

Sefa SAYGILI*

 “Âkif’i bütün buudlarıyla tanımak için kitabını elimizden düşürmemeliyiz. Fakat 
her mabede girer gibi saygı ile sevgiyle eğilmeliyiz o sayfalara. Âkif, her an tazedir. 
Zekâsı, sezişi ve imanıyla, kördüğüm olmuş birçok meseleyi aydınlığa kavuşturacak bir 
vicdandır Âkif. Her namuslu insanın yol arkadaşı ve düşünce tarihimizin kilometre 
taşlarından biridir. Hiçbir şairimiz sömürgeci Avrupa’nın kepazeliklerini onun kadar 
isabetli sergilememiş ve Hristiyan medeniyetinin kangrenleşmiş yaralarını gözler önüne 
sermemiştir.

Âkif’i dertlendiren umumi hüzün yalnız kendi tarihinden yükselen ıstırap sayhaları 
değil, bütün mazlum İslam milletlerinin bugün maruz kaldığı insafsız istismar faciasıdır.

Emperyalizm hiç bir zaman Âkif kadar müthiş bir düşman tanımamıştır. Âkif hem 
bir ülkenin sesidir, hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü 
açık bulunduramazsak hatalarımızın sonu gelmez.

Safahat’ı okuyun. Hem sonsuz bir zevk duyacaksınız, hem de birçok hakikatlere 
aşina olacaksınız. Hem bir edebiyat şöleni hem de bir iman tazelemek. Âkiflere belki her 
zamandan çok bugün ihtiyacımız var.”

Cemil Meriç, Kültürden İrfana

MEHMET ÂKİF’İN HAYATININ ANLAMI

Onun hayatının her cephesi sadece samimi bir İslam ruhu ile izah edilebilir. İlim 
aşkı, sarsılmaz ahlâkı, dürüstlüğü, vatanperverliği, milletine bağlılığı, bu uğurda 
hayatını istihkar etmesi, vakar, tevazu ve feragati, samimiyeti, sevgisindeki ciddiyeti 
ve vefası, çalışkanlığı; fani, beşeri zevklere iltifat etmemesi tamamen bir Müslüman 
karakteridir.

Âkif ’in Müslümanlığı tarihi hakikatlere uygun, ilmi ve aklıselimi her şeyin 
fevkinde tutan, hurafelerden uzak, şekilden ziyade ruha bağlı bir Müslümanlıktı.

*     Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi, Psikoloji Bölümü.
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Safahat, ülke sorunlarımız üzerinde düşünenlerin asla ihmal edemeyeceği bir 
kaynaktır. İsabetli görüş ve düşüncelerle dile getirilmiştir. Vatan ve millet meselelerini, 
dertlerimizi bu kadar canlı, kuvvetli ve etraflı bir şekilde söyler, anlatır; bunlar için 
çareler, tedbirler düşünür. Yalnız kendi devrinin değil, geleceğin problemlerine de 
tercüman olan Safahat, önem ve değerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Teklifleri 
akla ve mantığa uygundur. Tarihten ve çevresinde olup bitenden de yararlanarak 
İslami referanslarını da kullanarak problemlere çözümler üretir. Yerine göre bazen 
alaycı ve iğneleyici ifadelerle, bazen de nüktelerle üslubunu süsler. Halk dilini ince 
esprilerle süsleyerek büyük dil, sanat ve müşahede kudretini ispat etmiştir. Kafiye 
ve vezin hususunda oldukça zevk verir. Hikâye tadında olan şiirleri bir yandan da 
ibretlidir ve didaktik oldukça kıymetli dersler verir.

Safahat’ta daima koşan, seyreden, üzülen, acıyan, sevinen, kızan, isyan eden, 
konuşan, tartışan... Velhasıl bir saniye durmayan, bir tek kahramanla karşılaşılmaktadır. 
O da Âkif ’in kendisidir. Herkes için durmak ve oturmak bir hayat tarzı iken onun için 
ölümdür. 

Kuşçubaşı Eşref Bey’e yazdığı bir mektubu Âkif şöyle bitirmektedir: “Gaye uğrunda 
çalışmak, didinmek ve ölmek... Ah ne güzel meşgale, o ne hoş eğlence, o ne mesut hâtime 
imiş.”

SA’Y (ÇALIŞMAK, GAYRET) MÜMİNİN VAZİFESİ

Mehmet Âkif ’e göre; Müslüman bu hayatın her anını ganimet bilmeli ve son 
gayreti ile çalışmalıdır. Allah’a iman insana sonsuz bir azim verir. İslam’ı yanlış anlama 
yüzünden düşülen hataları pek şiddetli bir dille tenkit eder. Çünkü Müslümanların 
bugünkü yürekler acısı halinin belli başlı sebeplerinden biri de bu yanlış anlayıştır. 
Bunu şöyle ifade eder:

“Kamer çalışmadadır, gökler yer çalışmadadır, Güneş çalışmada, seyyareler 
çalışmadadır.” 

“Varmak istediği hedefe doğru koşan bir insan, başlangıçta azmini sağlam tutmuşsa 
ve çalışmayı bırakmamışsa er geç maksadına ulaşır. Çünkü Allah’ın yardımı bu 
araştırmaya, araştırma da bu yardıma bağlıdır. Allah çalışan ve araştıran kullarını 
sever, onlara yardım eder. Hedef, azim ve gayret bir araya gelirse o kişiye Allah’ın yardım 
etmemesi mümkün değildir.” 

“Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir,

Çalış, çalış ki bekâ, sa’y olursa bekâ hakk olur.»

***
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“Fakat, baban sana ısmarlayıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kardeşini,

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.

-Küfeyle öyle mi?

-Hay hay! Neden bu söz lâkin?

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?

Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.”

“Oturup kör gibi, namerde el açmak iyi mi?

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası;

Dostunun yüz karası; düşmanın maskarası!”

“Ey cemaat, uyanın elverir artık uyku!

Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu?”

“Garp çalışıyor, göklere hâkim oluyor. Bir de Şark’a bakın: Tembel, çalışmıyor, daima 
geri kalıyor.” demiş ve eklemiştir: 

“Bekâyı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir;

Çalış çalış ki, bekâ sa’y olursa hak edilir.”

“Hüsrana rıza verme… Çalış… Azmi bırakma;

Kendin yanacaksan bile, evladını yakma!”

***

Mehmet Âkif ’in o zaman şiirle söylediği bu sözlerin benzerini yüzyıl sonra Nobel 
ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar şöyle ifade etmiştir:

“Bir şeyler söylemekle hiçbir şey olmuyor; çalışmak gerek, çaba sarf etmek gerek. 
Sadece çok çalışarak başarı elde edebilirsiniz. Çabayla elde edilen başarıyı kimse inkâr 
edemez. İster Amerika ister Avrupa isterse de dünyanın herhangi bir yeri olsun, kimse 
çalışkan insanın karşısında duramaz.”

ATİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK

“Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...

Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.

Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
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İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:

Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’

Davransana... Eller de senin, baş da senindir!

His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?

Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.

Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?

Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?

Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?

Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!

Karşında ziyâ yoksa sağından, ya solundan

Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.

Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!

Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!

Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın

Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?

Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.

Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;

Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar

Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez...

En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!

Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile sirkin;

Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin

Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,

Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,

Hüsrâna rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;

Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!”
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JAPONLAR

Aslında rahatlık ve vicdan huzuru veren tevekkül inancının bir tembellik mazereti 
olarak ortaya atılmasına çok içerlerdi. Hâlbuki çalışmak, Avrupa’nın ilmini, iyi 
taraflarını almak lazım olduğunu söylerdi. Bu bakımdan Japonları çok beğenirdi. 
Müslümanlığın esas ahkâmının orada uygulandığını görürdü.

Ayrıca çalışma hayatında doğruluk, dürüstlük ve iş ahlâkının önemli olduğunu 
vurgulardı. Emek ve alın teri olmadan elde edilen kazancın bereketi ve kalıcılığı da 
olmadığını eklerdi. Bu yüzden Âkif, “San’atın % 90’nın ter, ancak % 10’nun da ilham” 
olduğuna inanmaktadır. 

Nitekim Japon halkıyla ilgili değerlendirmede bulunurken onları çalışkanlık 
ve dürüstlüklerinden dolayı övmüştür. Oysaki Japonlar “Buda” dinine mensup ve 
geleneklerine bağlı bir toplumdur. Ancak ülkelerine ve insanlarına olan saygılarından 
dolayı batıdan alacakları değerleri gümrüklerinde tetkik ettikten sonra kabul 
etmektedirler.

O küçük boylu millet, İslam’ın bütün ahkâmını yerine getiriyor, bir tevhit eksik. 
Doğruluk, ahde vefa, vaade sadakat, şefkat, âcizin hakkını korumak, çoğa kudret 
varken aza kanaat, cömertlik, kimsenin ırzına namusuna yan bakmamak, yedi kat 
ellerin evladını kardeş tanımak, öleceksin dendiği noktada merdane sebat, yeri gelince 
gülerek oynayarak ölüme gitmek, kendi hayatını cemiyet uğruna kurban etmek… 
Bunlar en yüksek İslami ahlâktır ve bu memlekette mevcuttur. Japonya Avrupa’nın 
ilmini ve fennini almış, o âlemin kötü taraflarını reddetmiştir. Avrupa’nın fuhuşu, 
içkisi orada yok. Günahta insanları meneden şeriata hürmetleri ise Müslümanlardan 
çok.

“Medeniyet girebilmiş yalnız fenniyle...

O da sahiplerinin lâhik olan izniyle

Garbın eşyası, eğer kıymeti haizse yürür;

Moda şeklinde gelen seyyie gümrükte çürür.

Şu kadar söyleyeyim: Dini mübinin orada,

Ruh-u feyyazı yayılmış, yalnız şekli; Buda

Siz gidin, safvet-i Islâm’ı Japon’larda görün!

O küçük boylu, böyle milletin efradı bugün,

Müslümanlıktaki erkânı sıyanette ferid

Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid

Doğruluk, ahde vefa, va’de sadakat, şefkat;

Âcizin hakkını i’lâya samimi gayret.” 
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***

Âkif, Avrupa’nın ilim, fen, teknik gibi bütün ciddi ilerlemelerini almayalım 
demiyordu. Aksine bunların en geniş ölçüde alınmasını istiyordu.

“Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını,

 Veriniz mesainize hem de son süratini

 Sade Garb’ın, yalnız ilmine dönsün yüzünüz

 Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız

 Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.”

TEVEKKÜL

Âkif toplumda yaygınlaşan ve tembelliğe sevk eden yanlış inançlarla, hurafelerle 
de mücadele eder; onlara öldürücü darbeler indirir. Üstelik bunu mantıklı ve çok hoş, 
akıcı bir üslupla, dini kaynaklarımızdan referanslar vererek, geçmişten ve o devirde 
yaşanmış hadiseleri ibret nazarıyla anlatarak yapar.

Millet hayatı daimi çalışmak ve ilerlemek ile kaimdir. Sefil yaşamaktansa ölmek 
evlâdır. Düşmana bırakılan ülkeleri hatırlatır. Bu felâketleri kadere yüklemek doğru 
değildir:

“Kadermiş.” Öyle mi? haşa, bu söz değil doğru;

Belanı istedin, Allah da verdi… Doğrusu bu.”

***

“Çalış” dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! 

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,

Yorulma, öyle ya, Mevla ecir-İ hâsır İken!

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini;

Birer birer oku tekmil edince defterini;

Bütün O işleri rabbim görür, vazifesidir…

Yükün hafifledi… Sen şimdi doğru kahveye gir!

Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak…

Hüda vekil-İ umurun değil mi? Keyfine bak!
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Onun Hazine-İ İn’amı Kendi Veznendir!

Havale et ne kadara masrafın olursa… Verir!

Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O; 

Levazımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O! 

Çekip kumandası altına ordu ordu melek, 

Senin hesabına küffarı hak-sar edecek!

Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin:

“Yetiş” de, kendisi gelsin, ya Hızır’ı göndersin!

Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;

Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak.

Demek ki: Her şeyin Allah… Yanaşman, ırgadın O:

Çoluk çocuk Ona ait: Lalan, bacın, dadın O;

Vekil-i harcın O; kahyan, müdür-i veznen O;

Alış seninse de, mesul olan verişten O;

Denizde cenk olacakmış…. Gemin O, kaptanın O;

Ya ordu lazım imiş… Askerin, kumandanın O;

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;

Tabib-i aile, eczacı… Hepsi hasılı O.

Ya sen nesin? 

Mütevekkil! 

Yutulmaz artık bu! 

Biraz da saygı gerektir… 

Ne saygısızlık bu! 

Huda’yı kendine kul yaptı, 

Kendi oldu Hüda; 

Utanmadan da “tevekkül” diyor bu cür’ete, ha?!..

KAHVELERİ TENKİT

O sıralarda yaygın olduğu anlaşılan ve bugün de büyük ölçüde süren kahvehanelerde 
vakit geçirme alışkanlığını oldukça sert ifadelerle tenkit eder:
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“– Epeyce kahve de var...

– Nerde yok ki? Her yerde!

Onunla millet-i merhûme uğramış derde!

Bekâsı var mı cihanın, düşünme akıbeti!

Uzan şu peykeye: Buldun demektir ahireti!”

“Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamalı?

Kapansın elverir artık bu perde pek kanlı!

Hayır, bu perde, bu Şark’ın bakılmayan yarası;

Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karası;

Hayatımızda gediktir «gedikli» nâmıyle,

Açık durur koca bir kavmin ihtimâmıyle!

Sakın firengiye benzetmeyin fecâ’atini:

Bu karha milletin emmekte rûh-i gayretini.

Mahalle kahvesi Şark’ın harîm-i katilidir;

Tamam o eski batakhaneler mukabilidir.

Zavallı ümmet-i merhûme ölmeden gömülür;

Söner bu hufrede idrâki, sonra kendi ölür...

Muhît-i levsine dolmuş ki öyle manzaralar:

Girince nûr-i nazar simsiyâh olur da çıkar!”

Daha sonra da eski, bakımsız, pislik içinde yüzen, sağlıksız bir kahve mekânını 
tasvir eder.

CAHİLLİK DÜŞMAN

“Ey hasımı hakiki, seni öldürmeli evvel

Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el.”

AİLE HAYATI

Dünyada gerçek saadet ve mutluluğun huzurlu bir aile ortamı ile mümkün 
olduğunun altını çizen Âkif, bozulan ahlâki değerler ve din istismarının boşanmaların 
artmasına neden olduğunu düşünmüştür.  Din adına dininin özüne uymayan 
hurafelerle, gerilikle, cehaletle hayatı boyunca mücadele etmiş, dinî kisve altında 
kendi menfaati için dinî duyguları istismar eden insanları uyaran şiirler yazmıştır.
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«Hayât-ı âile» isminde bir ma’îşet var;

Sa’âdet ancak odur... dense hangimiz anlar?

Hayât-ı âile dünyâda en safâlı hayat,

Fakat o âlemi bizler tanır mıyız? Heyhat!

Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle;

Evinde akşam otursan kemâl-i izzetle;

Karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa,

Dolaşsalar, seni kat kat bu hâleler sarsa;

Sarây-ı cenneti yurdunda görsen olmaz mı?

İçinde his taşıyan kalb için bu zevk az mı?

Karın nedîme-i rûhun; çocukların rûhun;

Anan, baban birer âgûş-i ilticâ-yı masûn.

Sıkıldın öyle mi! Lâkin, biraz alışsan eğer,

Fezâ kadar sana vâsi’ gelir bu dar çember.

Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve?

DÜRÜST VE SAMİMİ

Çalışma hayatında doğruluk, dürüstlük ve iş ahlâkı önemlidir. Emek ve alın teri 
olmadan elde edilen kazancın bereketi ve kalıcılığı da olmaz. Bu yüzden o, “San’atın 
% 90’nın ter, ancak % 10’nun da ilham” olduğuna inanmaktadır. 

Âkif, yüksek bir seciye ve ahlâk sahibidir. Doğruluğu, şahsi menfaatlerden uzak 
duruşu, vefakârlık ve engin vatanseverliği, fedakârlığı ile tanınmıştır.

Şair hayatının her safhasında olduğu gibi dürüsttür ve samimidir:

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.”

ÖĞRETMENİN VASIFLARI

“Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı,

Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı.
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SONUÇ OLARAK

Mehmet Âkif ’i Türk milleti hep sevmiş, kendi sesi ve aileden biri sanki büyük 
babası gibi kabul etmiştir. Bunda da Âkif ’in tertemiz hayatı, yazdığını yaşayan; 
oldukça samimi mısralarının rolü büyüktür.

Onun hayatında zikzaklar yoktur. Toplumumuzun dertlerini, hastalıklarını, 
yapılan haksızlıkları ve zulümleri içten ve acısını yüreğinde hissederek anlatır, bunlara 
çözüm yolları teklif eder. Mısralarını yer yer hıçkırıklarla ağlayarak bazen şaşırarak ve 
hayretler içinde kalarak kaleme alır.

Âkif ’in baş eseri olan Safahat’ı daha önce bölümler halinde okumuştum. 
Bu vesile ile yeniden baştan sonra okuyunca gördüm ki 100 yıl önce yazılsa da 
bugüne seslenmektedir. Adeta günümüzün problemlerini dile getirmekte ve çareler 
önermektedir.

Âkif ’e göre Müslüman; karamsar, ümitsiz, tembel, korkak, ihmalkâr olmaz, 
olamaz. Çünkü bunlar Kur’an’ın ruhuna aykırıdır. İslam dini, azmi ve çalışmayı 
emreder. Müslüman hayata küsmez, zira İslam dini hayat dinidir.

Âkif kendinden çok halkını ve milletini düşünen, maziye ve ecdadına bağlı, 
milletin birlik ve bütünlüğünü savunan, cehaleti terk edip ilim ve hakikat yolunu 
gösteren, ümitsizlik ve karamsarlığa karşı çıkan samimi bir Müslümandır. Eseri 
Safahat ise muhteşemdir ve klasikler arasına girmiştir.
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN 
ESERLERİNDE 

ÇALIŞMA (SA’Y) KAVRAMI1

Tarkan ZENGİN*

İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, yaşadığı dönemlerin hissiyatını eserlerine 
dercederek milletimizin duygularına tercümanlık etmiştir. Âkif Bey, şiirlerinde 
yaşadığı dönemlerin ağır şartları nedeniyle özellikle sosyal meselere ve bunların 
çözümlerine de eserlerinde yer veren büyük bir şairdir. Milli şair, İslam âleminin 
geri kalmışlığı ve geri kalmışlıkla nasıl mücadele edileceğine dair önemli tasvirler ve 
tespitler yapar. İlerlemek için çalışmanın önemi üzerinde duran Âkif Bey, tembelliğin 
nedeninin ise ‘tevekkül’ kavramının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını söyler. 
Şairin çalışmanın çok önemli bir vazife olduğunu belirten en önemli beyitlerinden 
birisi şudur: “Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazîfebilir; Çalış çalış ki beka sa’y olursa 
hakkedilir.” Eserlerinde geçen konuşmalarda da sık sık çalışmanın önemine ve azme 
vurgu yapar. Bu çalışmada Âkif Bey’in şiirlerinde yer alan geçim sıkıntısı, tembellik 
ve yeise karşılık milletimizi çalışmaya, azme ve ümide davet ettiği mısralarını ele 
alacağız. Şiirlerinde “çalışma” hususuna geniş yer veren Âkif Bey, alın terine ve emeğe 
de büyük önem atfeder.

Çalışma kavramını anlatmak için iş, emek, sa’y, mesai, alın teri gibi benzer 
kavramlarda kullanılır. Bu kavramlar arasında küçük farklılıklar olsa da söylendiğinde 
“çalışma” kavramını ifade ettiği anlaşılır. Tebliğimizde Safahat’ta çalışma kavramıyla 
beraber alın teri, sa’y, emek kavramlarının geçtiği mısralara tebliğin sınırlılıkları içinde 
yer vermeye gayret edeceğiz. “Çalışma” kavramını çeşitli boyutlarıyla açıklayıp Âkif 
Bey ve Safahat hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Âkif Bey’in Safahat eserindeki 
yedi kitaptan beşinde yer alan şiirlerindeki doğrudan “çalışma” ile ilgili mısralara ve 
anlamlarına yer vereceğiz.

*    Öğretim Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0003-2678-6331, tzengin@ybu.
edu.tr

1 Bu tebliğ 2021 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı Paneli’nde sunulmuş, 
sempozyumun akabinde çıkarılan eserde yayımlanmıştır (Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı, ed. Hakan Yekbaş, 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2021).
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1. Çalışma Kavramı

Doğan Büyük Türkçe Sözlük’te ‘çalışma’ şöyle açıklanmaktadır : “Bir şey meydana 
getirmek, bir neticeye ulaşmak için zihni ve bedeni güç sarf etmek, gayret etmek, 
çabalamak, uğraşmak, cehd etmek”, “işlemek, iş görmek” ve “faal halde olmak, 
sürmek” (Doğan, 2020: 338). Aynı eserde emek kavramı ise şöyle açıklanıyor: “Bir işin 
yapılması için sarf edilen maddi ve zihni güç, sa’y” ve “çalışma karşılığında alınan şey, 
ücret” (Doğan, 2020: 588). TDK’ya göre ise çalışmak, “bir şeyi oluşturmak veya ortaya 
çıkarmak için emek harcamak”, “bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o 
şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak” ve “bir şeyi öğrenmek 
veya yapmak için emek vermek” olarak anlamlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi 
çalışma kavramı zihni ya da bedeni olarak cehd etmek, işlemek, bir şey yapmak ve 
çabalamak olarak tanımlanabilir.

Çalışma kişinin bedensel ve zihinsel gücü karşılığında gelir elde etme ameliyesidir. 
İnsanların her türlü bedeni ve zihni faaliyetleri karşılığında ücretli veya ücretsiz 
üretime dolaylı ya da dolaysız katkı vermesine çalışma denir (Memur-Sen, 2016). 
İktisadi sistem her ne kadar çalışma kavramıyla ücretli çalışmayı ifade etse de 
çalışmayı sadece ücretli çalışma olarak görmemek gerekir. Çalışma, aynı zamanda 
insanların kendilerini ifade etme biçimleri ve onlar açısından bir varlık şartıdır. 

Çalışma, insanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hayatlarını idâme 
ettirmek için gelir getirici bir faaliyettir. Bununla birlikte çalışmanın, yaptığı işin 
niteliğine göre toplumda saygınlık görme, kimlik ve statü elde etmeyi de sağlayan 
bir tarafı da vardır.  Çalışmak, sadece bir fert veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
açısından yerine getirilen bir sorumluluk değildir. Çalışmak aynı zamanda bir ferdin 
yaşadığı topluma ve hatta insanlık âlemine karşı üstlenmiş olduğu bir sorumluluktur 
(İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2021). Kişiler çalışarak ve 
üreterek geçimini sağladığı gibi emeğiyle insanlığa karşı sorumluluğunu da yerine 
getirmiş olur.

2. Safahat, Ödül ve Dar’ülmesai

1911-1933 yılları arasında yedi küçük kitap halinde yayınlanmış olan “Safahat”, 
Mehmed Âkif ’in şiirlerini topladığı eseridir. 108 şiirin bulunduğu Safahat’ta, aruz 
vezniyle yazılan 11 bin 240 mısra vardır. İlk kitapta sıra numarası (‘Birinci Kitap’ gibi) 
yoktur ve sadece “Safahat” adını taşır. Daha sonra sıra numarası alan (‘İkinci Kitap’ 
gibi) kitapların aynı zamanda isimleri de (‘İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde’ 
gibi) vardır. Safahat’ı teşkil eden yedi kitabın mısra sayıları ile ilk baskılarının tarihleri 
şöyledir (Düzdağ, 2014: 21):
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1. Safahat: 44 şiir, 3084 mısra. Üç baskı: 1911, 1918, 1928.

2. Süleymâniye Kürsüsünde: Bir şiir, 1002 mısra. Dört baskı: 1912, 1914, 1918, 
1928.

3. Hakkın Sesleri: 10 şiir, 482 mısra. Üç baskı: 1913, 1918, 1928.

4. Fâtih Kürsüsünde: Bir şiir, 1692 mısra. Dört baskı: 1914 (iki baskı), 1918, 1924.

5. Hâtıralar: 10 şiir, 1314 mısra. Üç baskı: 1917, 1918, 1928.

6. Âsım: Bir şiir, 2292 mısra. İki baskı: 1924, 1928.

7. Gölgeler: 41 şiir, 1374 mısra. Bir baskı: 1933.

Şiirlerde yer alan mısralara geçmeden önce İstiklâl Marşı için Âkif Bey’in almayı 
reddettiği mükâfatın bağışlandığı Dârülmesâî’de “çalışma” kavramı ile ilgilidir. Zira 
Dârülmesâî, kadın ve çocuklara iş öğretilen bir yerdir. Âkif Bey’in İstiklâl Marşı’nı 
yazma ve sonrasında mükâfatı bağışlama hikâyesi de oldukça etkileyicidir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat eden Genel Kurmay, “Bu savaşımızın mânâsını 
anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan milli marşlara 
denk olacak bir marş” talep eder. Bakanlık bu talep üzerine mükâfatın da olduğu 
bir müsabaka açar. Hem gazetelere ilân verilir hem de tüm kuruluşlara bir genelge 
gönderilir. Birinci seçilecek marşın sözlerine 500 lira ve bestesine de 500 lira mükâfat 
vardır. Âkif Bey, ısrarlara rağmen para mükâfatı olması nedeniyle müsabakaya 
katılmaz. Üstelik o dönemde Âkif Bey, paltosu olmadığı için zaman zaman arkadaşı 
Prof. Şefik Kolaylı’nın paltosunu emanet olarak alıyordu (Düzdağ, 2014: 13). 
Buna rağmen yüksek şahsiyetinin gereği olarak bir milletin milli marşının parayla 
yazılmaması gerektiğine inanıyordu. Müsabakaya gelen 700’den fazla şiir arasında 
milli marş için uygun bir şiir bulunmaz. Âkif Bey’in bir şiir yazması için yeniden 
ikna edilmeye çalışılır. Dönemin Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Âkif Bey’in 
dostu Hasan Basri (Çantay) Bey’den şairi ikna etmesini talep eder. Nihayet kazansa da 
mükâfatın verilmeyeceği konusunda Âkif Bey ikna edilir. “İstiklâl Marşı”mız bu vatan 
ve millet aşkı ile kaleme alınır.  

Âkif Bey, mükâfat olarak ayrılan parayı,  Hilâl-i Ahmer’e (Kızılay) bağlı 
Dârülmesâî’ye bağışlar. 17 Mart 1921 tarihli “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde 
mükâfatla ilgili şöyle bir ifade yer alır: “Teberru: Burdur mebusu, şairi muhterem 
Mehmet Âkif Beyefendi’nin Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklâl Marşı 
için mahsus beşyüz lira mükâfatı nakdiyeyi, müşarünileyh fakir İslam kadın ve 
çocuklarına iş öğreterek sefaletlerine nihayet vermek emeliyle teşekkül eden 
Dârülmesâî menfaatine hediye eylemiştir.” Âkif Bey, safahatta çalışmak kavramına 
çok defa yer verdiği gibi aldığı mükâfatı meslek (iş) öğretilen bir yere bağışlaması da 
çalışmaya verdiği önemi bir kere daha göstermektedir. 
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3. Safahat Kitaplarında Çalışma Kavramıyla Doğrudan İlgili Mısralar

3.1. Safahat

Şair birinci kitap olan Safahat’ta insanların fakirliklerini, geçim sıkıntıları ve 
acziyetini dile getirir. Bu dile getirilen hususların giderilmesi için de milletimiz azme 
ve çalışmaya davet edilir. Safahat isimli ilk kitapta ‘Küfe’ ve ‘Durmayalım’ şiirlerinde 
geçen çalışma ile ilgili mısraları ele alacağız. Küfe şiirinin üç farklı yerinden aldığımız 
sekiz mısra şunlardır (Düzdağ, 2014: 19-20):

Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!

Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.

Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?

…..

O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni

Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.

…….

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günâh mı yük taşımak?

Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

Hasan henüz 13 yaşındadır. Babasından kalan Küfe’ye karşı öfkeli davranır. 
Bunun üzerine annesi ve şair ile aralarında çeşitli diyaloglar geçer. Yukarıya alınmış 
olan mısralar da bu diyaloglardan birisidir. Şair, Hasan’ın şahsında savaş sonrası 
zor şartlarda yaşamak zorunda kalan çocukların hissiyatlarını anlatır. Ailelerinin 
geçimini sağlamak zorunda kalan çocuk yaştaki vatan evlatlarına alın teriyle 
kazanmanın önemini ve çalışmanın faziletini anlatır. Yük taşımanın ne ayıp ne de 
günah olduğundan bahseden şair, ayıp olanın ise el ve ayakları sağlam iken dilencilik 
yapmak olduğunu söyler.

Durmayalım! şiirinin üç farklı yerinden aldığımız 9 mısra ise şunlardır (Düzdağ, 
2014: 23):

“Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ2” derken Hudâ;

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha;

Davran artık kârvânın arkasından durma, koş!

Mahvolursun bir dakîkan geçse hattâ böyle boş.

2  Necm sûresi, 39. Âyet. Meâli: “İnsan için kendi sa’yinden (çalışmasından, emeğinden) başka bir şey yoktur.”
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….

Kurtuluş yok sa’y-i dâimden, terakkîden bugün.

Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!

Bunların hakkında bilmem bir bahânen var mı? Dur!

….

Ey, bütün dünya ve mâfîhâ (her şey) ayaktayken, yatan!

Leş misin, davranmıyorsun? Bâri Allah’tan utan.

Mehmed Âkif insanı çalışmaya teşvik ederken kâinat ile insan arasındaki ilişkiye 
de atıfta bulunur bu mısralarda. Kâinattaki herşeyin çalıştığı, hayatın devamı için 
üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiği sırada insanın tembellik etmesini kulluk 
vazifesiyle de bağdaştıramaz. Şair, Necm sûresi’nde yer alan “İnsan için kendi 
sa’yinden (çalışmasından, emeğinden) başka bir şey yoktur” ayetine çalışmanın 
önemini anlatmak için yer verir. Bir dakikayı bile boş geçirmenin mahvolmaya neden 
olacağını söyler. Bütün dünya çalışırken tembellik eden kişinin önce Allah’a karşı bir 
mahcubiyet duymasının gerekliliğine vurgu yapar. Bu husus dördüncü kitapta da 
geniş yer almaktadır.  

3.2. Safahat Üçüncü Kitap: Hakkın Sesleri

Hakkın Sesleri isimli üçüncü kitapta Balkan harbinde yaşanan mağlubiyet 
anlatılır. İstanbul’a Rumeli’den çok sayıda göç olmuştur. Selimiye Camii topa tutulmuş 
ve Bulgarlar şehre girmiştir. Âkif Bey, bu hazin şartlarda yaşadığı ıstırapları mısralara 
dökmüştür. “Atîyi karanlık görerek azmi bırakmak” şiiri genel olarak ümitsizliği ve 
bunun çarelerini muhtefi olsa da çalışmanın ve gayretin önemini de anlatmaktadır. 
Bu dizelerde dikkat celbeden bir husus da çalışmanın sadece insanın kendi geleceği ile 
sınırlı bir endişeden değil, gelecek nesiller için de bir çaba anlamına gelmesi gerektiği 
görüşüdür. ‘Atîyi karanlık görerek azmi bırakmak’ şiirinin üç farklı yerinden aldığımız 
10 mısra ise şunlardır (Doğan, 2021: 243-244):

Atîyi karanlık görerek azmi bırakmak...

Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.

….

Âtîyi karanlık görüvermekle apıştın?

Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!

Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan,
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Tek bir ışık olsun buluver...Kalma yolundan.

Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!

Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!

…..

Hüsrâna rızâ verme...Çalış...Azmi bırakma;

Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!

Şair ümitsizliğin en alçak ölüm olduğunu söylüyor. Sebeplere bakarak ümitsizliğe 
düşsen de, şartlar aleyhinde olsa da yine yolundan kalmaman gerekir. Ellerin böğründe 
yatacağına yolunu aydınlatacak şeyleri bulmalısın. Sen yansan da gelecek nesiller için 
azimli olman gerekir.

3.3. Safahat Dördüncü Kitap: Fatih Kürsüsünde

“Fatih Kürsüsünde” adlı dördüncü kitap iki bölümden oluşuyor. Konumuzla 
doğrudan ilgili mısralar “Vaiz Kürsüde” başlıklı bölümde yer alıyor. Şair kâinatta 
tecelli eden ilahi nizamda her şeyin çalıştığına dikkat çeker. Vazifeyi aksatmanın ise 
kâinatı alt üst edeceğini söyler. İnsanların da kâinatta cari olan kanuna tabi olduklarını 
söyleyerek ‘daima çalışmak’ gerektiğini belirtir. Mazimizdeki şanlı günlerden 
bahseder. Tevekkül ve kader meselesinin yanlış anlaşılması nedeniyle kötü durumda 
olduğumuzu düşünür. Bu sorunun da eğitim yoluyla giderilebileceğini ifade eder.

‘Vaiz Kürsüde’ başlıklı bölümün dört farklı yerinden aldığımız 50 mısra ise 
şunlardır (Düzdağ, 2014: 196-197-198):

Lisân-ı hâli şu düstûru haykırır derhâl:

“Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazifebilir;

Çalış çalış ki beka sa’y olursa hakkedilir.”

Konulsa rahle-i tedkîke hangi bir mevcûd;

Olur tekâsüfü bir sa’y-i dâimin meşhûd.

Ademle karşılaşan zıd vücûd olur, demeyin;

Onun mukabil olan kutbu sa’ydır. Sa’yin

Gezip dolaştığı ıssız, çorak fezâ-yı adem;

Bakarsınız ki: Çıkarmış vücûda bir âlem.

………

Kamer çalışmadadır, gökle yer çalışmadadır;
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Güneş çalışmada, seyyâreler çalışmadadır.

Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsû-dâr;

Bütün alın teridir durmayıp yağan envâr!

Şair, geleceğini düşünen herkesin çalışmayı vazife bilmesi gerektiğini ifade ediyor. 
Yokluk karşısında çalışmayla mücadele edilebilir. Gelecek ancak çalışmayla olur.  Ay 
ve gökler çalışma halindedir. Güneş ve yıldızlar çalışmadadır. Kuyruklu yıldızlar 
sürekli didinmektedir. Bu yağan nurlar hep alın terinin sonucudur.

“Çalış!” dedikçe Şerîat, çalışmadın, durdun,

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!

Şair burada özellikle yanlış dini anlayışların tembelliğe gerekçe yapılmasına karşı 
öfkelidir. Şair müslümanlara şöyle seslenir: İslam sana çalış dedikçe sen tersini yaptın. 
Tevekkülü de yanlış anlayarak tembelliğine gerekçe yaptın. Böylece İslama en büyük 
haksızlığı yaptın.

Şair şiirin devamında ise tevekkülü yanlış anlayanlara karşı kinayeli ifadeler 
kullanarak şöyle seslenir (Düzdağ, 2014: 209-210):

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,

Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,

Birer birer oku tekmîl edince defterini;

Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir...

Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!

Çoluk, çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak...

Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!

Onun hazîne-i in’âmı kendi veznendir!

Havâle et ne kadar masrafın olursa... Verir!

Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;

Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!

Çekip kumandası altında ordu ordu melek;

Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!
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Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:

“Yetiş!” de, kendisi gelsin, ya Hızr’ı göndersin!

Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;

Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.

Demek ki: Her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın O;

Çoluk çocuk O’na âid: Lalan, bacın, dadın O;

Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;

Alış seninse de, mes’ûl olan verişten O;

Denizde cenk olacakmış... Gemin O, kaptanın O;

Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;

Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı O.

Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!

Birazda saygı gerektir... Ne saygısızlık bu?

Hudâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;

Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete...Ha?

Hülâsa, hepsi çalışmak, yorulmak isteyecek.

Fakat çalışmak için önce şart olan: İstek.

O yoksa, hangi vesîleyle biz ilerleyelim?

3.4. Safahat Altıncı Kitap: Âsım

Âsım adlı altıncı kitap baştan sona bir konuşma şeklinde geçmektedir. Konuşanlar 
Âkif Bey’in kendisi (Hocazâde), sevdiği dostlarından olan Ali Şevki Hoca (Köse 
İmam) ve Köse İmam’ın oğlu Âsım’dır. Şairin Âsım’a temel nasihati “Allah’ın yardımını 
beklemeden önce kendi üzerine düşeni yaparak çalışması” gerektiğidir. Asım’dan 
aldığımız 15 mısra şunlardır (Düzdağ, 2014: 340-341): 

— Ne kolay! Sa’y-i medîd ister ayol, sa’y-i medîd!

— Eklerim ben de mesâîyi tutar birbirine,

Al kuzum, istediğin sa’y-i medîd oldu yine.

Var mı bir başka sözün söyleyecek?
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— Elbet var:

Hani, tevfîki hesâb etmedin, onsuz ne çıkar?

— Ama kul neyle mükellefti ki, tevfîk ile mi?

Hiç değil, sa’y ile; tevfîk, o: Hudâ’nın keremi.

Sarıl esbâbada çık, işte tarîk, işte refîk;

Ne vazîfen senin olmazmış, olurmuş tevfîk?

Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!

Bin çalış gâyen için, bir kazan ömründe yeter.

Mütebâkî o dokuz yüz emeğin yok mu, Hocam?

— Daha doksan dokuz ister, ne demek, etse ne zam!

— Hadi ettik... Biri olmaz, biri hattâ, zâyi’;

Şair, devamlı çalışmaktan bahseder. Kulların çalışmayla mükellef olduğunu, 
Allah’ın yardımının ise Allah’ın ikramı olduğunu ifade eder. Çok konuşmak yerine 
çalışmayı, gaye için bir kazanılsa da bin çalışmayı tavsiye eder.

3.5. Safahat Yedinci Kitap: Gölgeler

“Gölgeler” adlı yedinci ve son kitap eski harflerle Kahire’de bastırılmıştır. Bu kitapta 
yer alan üç şiirden mısralara yer vereceğiz. ‘Alınlar Terlemeli’ adlı şiirin iki farklı 
yerinden 6 mısra, ‘Umar mıydın?’ adlı şiirden beş mısra ve ‘Yeis Yok’ adlı şiirden ise 
on mısra incelenecektir. Alınlar Terlemeli şiirinde şair şunları söylemektedir (Doğan, 
2021: 460-461):

Tabîat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,

Ne kaahir saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayrân ol!

Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,

Yek-âheng olmuş, işler, çünkü birleşmekte muztardır:

Bugün ferdî mesâînin nedir mahsûlü? Hep hüsran;

Birer beyhûde yaştır damlayan tek tek alınlardan!

Şair, tabiatın binlerce çelik kola sahipken cılız bir kolun (insanın) ezici bir saltanat 
sürmesine hayran ol diyor. O görünen cılız kolun bir koldan ibaret olmadığını, 
birbiriyle uyumlu ve birleşmeleri mecburi olan milyonlarca koldan meydana geldiği 
ifade ediliyor. Bugün tek başına çalışmanın mahsülünün yeterli olmadığını, o nedenle 
uyum içinde ve bir arada çalışmaya vurgu yapılmaktadır.
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Bu hürriyyet, bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister:

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.

Şaire göre sahip olduğumuz hürriyetin bizden istediği şey, uyumlu çalışmadır. 
Kalkınma için gerekli olanın herkesin alın teri dökmesi olduğu, birkaç kişinin alın 
terinin kalkınma için yeterli olmadığı anlatılmaktadır. Vatanın kurtuluşunun ardından 
öncelikli hedef haline gelen kalkınma, refahın artırılması Âkif ’in mısralarında bu 
şekilde yer almaktadır. 

“Umar mıydın?’ şiirinde şair şunları söylemektedir (Doğan, 2021: 463):

Çalışmak!..Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla.

Alınlar terlesin, derhal iner mev’ûd olan rahmet,

Nasıl hâsir kalır “tevfîki hakkettim” diyen millet?

İlâhî! Bir müeyyed, bir kerîm el yok mu, tutsun da,

Çıkarsın Şark’ı zulmetten, götürsün fecr-i maksûda?

Canla başla çalışmaktan başka yol yoktur. Allah’ın vadettiği rahmetin inmesi 
için alın terinin dökülmesi lazım gelir. Allah’ın yardımını hakettim diyen bir millet, 
çalışırsa rahmetin inmesinden mahrum kalmaz. Sonunda da Şark’ı karanlıktan 
aydınlığa çıkaracak bir el beklendiği duası yer alıyor.

“Yeis Yok!’ şiirinde ise şair şunları söylemektedir (Doğan, 2021: 468):

Âfâkına yüklense de binlerce mehâlik,

Batmazdı bu devlet, “batacaktır!” demeyeydik.

Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır;

Tek sen uluyan ye’si gebert, azmi uyandır.

Kâfî ona can vermeye bir nefha-i îman;

Davransın ümîdin, bu ne haybet, bu ne hirman?

Mâzîdeki hicranları susturmaya başla;

Evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşıla.

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol...

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.

Şair geleceğine binlerce korkular yüklenmiş olsa da eğer ümitsizlikle “bu 
devlet batacaktır” denilmeseydi, başımızı menfi olaylar gelmeyecekti diyor. Zaten 
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ümitsizliği öldürür, iman nefesiyle azmi uyandırırsan bu devlet batmaz. Ümidin 
hayal kırıklıklarını ve yoksunluklarını gidersin. Geçmişte yaşadığın hüzünleri sustur 
ve evladına sağlam hedefler aşıla. Allah’a dayanmaktan, çalışmaya sarılmaktan ve 
hikmete teslim olmaktan başka bir yol yoktur. Burada da dikkat çekildiği gibi Âkif ’in 
Allah’a ve O’nun yardımına olan inancı tamdır ancak Âkif bunun hak edilmesi için 
ön şartın çalışmak olduğunu söylemektedir. “Tevekkül” ile “tembellik” arasındaki fark 
şairin çalışma konusundaki en belirgin mesajlarından birisidir.

Milli Şair Âkif Bey, eserlerinde kimi yerde birkaç mısra ile kimi yerde çok sayıda 
mısrada çalışmanın, azmin ve gayretin ne kadar önemli bir vazife olduğundan 
bahseder. İslâm âleminin ve milletimizin içinde bulunduğu menfi şartlardan 
kurtulmasının yolunun sürekli çalışmaktan geçtiğini müteaddid defa vurgular. 
Allah’ın yardımının gelmesi içinde önce insanların üzerlerine düşen görevi yapmasını 
gerektiğini ifade eder. Bu vazifenin de yine çalışma olduğunu söyler. Nihayet tembellik 
ve geri kalmışlığın en önemli nedenlerinden birinin de ‘tevekkül’ kavramının yanlış 
anlaşılmasından kaynaklandığını düşünür. Bu duruma karşı öfkeli olan şair yanlış 
dini anlayışların tembelliğe gerekçe yapılmasını kabul edemez. Bunu yapanlara karşı 
da sesini yükseltir: İslâm sana çalış dedikçe sen tersini yaptın. Tevekkülü de yanlış 
anlayarak tembelliğine gerekçe yaptın. Bununla da İslâma en büyük haksızlığı yaptın. 
Büyük Şair’in kurtuluş reçetesini ise şu mısraları özetliyor:

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol...

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.
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PRAGMATİK AÇIDAN İŞ AHLÂKI

Celal TÜRER*

Giriş

Modern dönemde öznenin felsefi açıdan kendisini bilinç (cogito) üzerinden 
inşa etmesi ve dönüştürmesi bazı felsefi sonuçları da beraberinde getirmiştir. 
Birincisi içinde yaşadığımız nispeten statik ve durağan küre hızla değişmeye, aktif 
ve hareketli hale gelmeye başlamış; hayatı devam ettiren maddi unsurların ise 
günden güne farklılaştığı görülmüştür. İkinci ve belki de daha trajik olanı ise manevi 
alanda, yani ahlâkî kürede gerçekleşmiş; bizi tanımlayan unsurlar artık aidiyetler 
ya da gelenekler olmaktan çıkarak, kendi ürettiklerimiz, yapıp-ettiklerimiz ya da 
değerli gördüklerimiz olarak tebarüz etmiştir. Başka bir ifadeyle düşünen, bilen ve 
eyleyen özneler artık kutsallıklar tarafından değil; onların değerli gördükleri ya da 
değer verdikleri hususlarca yönlendirilmeye başlamıştır. Sonuçta özneleşme ya da 
kendimizi deneyimleme tarzımız değişmiş; artık faillerden çok fiillere, şahıslardan 
çok sistemlere  doğru ilerleyen, ahlâkî fâillerin gözden kaybolduğu ve sorumlu 
tutulamadığı bir dünya oluşmuştur. Kısacası modern ahlâk ben-merkezciliğe işaret 
eden, münferit perspektifler ile tikel bakış açıları üzerinden gerçekleşen ve dolayısıyla 
‘normlara dayanmayan’, ‘özgür’, ve ‘hesap eden benlikler’ üzerinden inşa edilmiştir.

Modern dönemde ahlâkî hayatın metafizik belirlenimli “ahlâkî iyi” yerine öznenin 
kendi aşkınlık tecrübesine bağlı olarak olumsallıkla etiketlenen “değer” kavramı etrafında 
dönüşüme uğraması (Kılıç, 2022:8, 173); birlikte yaşamın yeniden kavranışına paralel 
olarak ağırlık merkezini büyük oranda değiştirmiştir. (Taylor, 2008:392) On yedinci 
yüzyılda başlayan ve modern düşüncede felsefe ve bilim ayrışmasıyla beraber ortaya 
çıkan düşünsel yönelimler ile on sekiz ve on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan sanayi 
devrimi, merkeze yerleşen liberal düşünce, ahlâkın gidişatını kayda değer şekilde 
etkilemiştir. Hatta Avrupa’da ortaya çıkan sanayi kapitalizmi, felsefi ve iktisadi 
düzlemde liberalizm ile birleşerek yeni bir toplum yapısı oluşturmuştur. Çünkü hem 
kapitalist burjuvazi, hem de iktisat bilimi ile liberal ekonomi birbirlerini besleyerek 
yeni bir oluşuma dönüşmüştür. Bu dönüşüm iktisat düşüncesinde bireyin ekonomik 
güdülerini temel alan, yeni bir ahlâk anlayışını da egemen kılmıştır. Adam Smith’in 
(1730-1790) iktisadi alandaki değer kavramını ahlâkî alana taşıması, öncelikle 

*     Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.
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bölünen ahlâkî benlikleri gündemimize getirmiştir. Nitekim pek çok yorumcu 
Smith’in çalışmalarını yönlendiren iki amacından birinin bilimsel, ötekinin ise ahlâkî 
olduğunu; her ikisinin de 17. ve 18. yüzyıl düşüncesine damgasını vuran bilim ve 
toplum ideallerinden kaynaklandığını ileri sürerek, benliğin ikiye bölündüğünü iddia 
etmişler. Bu noktada bilimsel amaç, doğa bilimlerinde başarıyla uygulanan yöntemleri 
iktisada uygularken, ahlâkî amaç ise, insan üzerinde zorlayıcı baskılara gerek 
bırakmaksızın işleyen bir toplum düzeninin kavramsallaştırılmasını hedeflemiştir. 
Literatürde “Adam Smith Sorunu” olarak bilinen bu husus, beşeri ilişkileri insanların 
birbirine karşı hissettikleri duygudaşlık üzerinden tarif eden Adam Smith ile bu 
ilişkilerin temelinde öz-çıkar kavramının olduğunu iddia eden Smith arasındaki 
dualitede boy göstermiştir. Birbirine karşıt iki insan doğası kavrayışını seslendiren bu 
sorun; Hutcheston (1694 -1746) ve Hume’dan (1711 -1776) esinlenmiş 1759 yılında 
yayımlanan Ahlâk Duyguları Teorisi ile Fransız fizyokratları ve materyalistlerinden 
etkilenerek 1778’de yazılan Milletlerin Zenginliği adlı eser insan doğasındaki söz 
konusu iki hususun nasıl uzlaştırılacağını ortaya koymayı dener. 

Modern dönemde öznenin akılcılık tutkusuyla bütün anlam merkezlerini 
kuşatması, yukarıda değinildiği gibi ahlâk alanında da önemli değişimleri başlatmıştır. 
Özne sahip olduğu ayrıcalıklı konumuyla ahlâkı metafiziksel ‘İyi” kavramından 
sıyırıp “değer” kavramı” ekseninde kurgulamaya başlamıştır.  Söz konusu kurgu, ilkin 
Adam Smith’in iktisadi alandaki değer kavramını ahlâkî alana uygulaması, sonra da 
Nietzsche’nin ahlâk alanını değerlerin yeniden değerlendirilmesi olarak ele alması ve 
nihayetinde geleneksel “İyi” kavramının yeni durumları karşılamadaki yetersizliğini 
gündeme getirerek sürer. Hatırlanacağı gibi geleneksel dünyada kendi başına var olan 
“İyi” başlangıçta tek bir anlama sahip iken; birey ve kültürlerin farklılaşmasıyla anlam 
değişimine uğrar. Bu durum, insanların ‘iyi’yi farklı şekillerde anlamalarına izin veren 
“değer” kavramının kullanılmasına da kapı aralamıştır. Diğer taraftan “İyi” metafiziksel 
olarak her daim var olana işaret ettiği, yani tarihsel olmadığı için modern dönemde 
büyük oranda terk edilmiştir. Modernlik artık her dönemde farklı ve değişen bir ‘iyi’ 
algısının mevcut olduğunu hatta iyi kavramının muhtemelen gelecekte kimsenin 
öngöremeyeceği şekilde değişebileceğini varsayar. Son olarak iyi kavramı, metafiziksel 
statüsüne uygun olarak tarihsel süreçte normatif bir yapıyı beraberinde taşımıştır. 
Ancak modern dönemde değer kavramıyla birlikte normatif ya da kanonik yapı 
çözülmüş yerine aynı güçte bir gereklilik konulamamıştır. Hatırlanacağı gibi normlar 
ahlâkî ya da hukuki olarak sınırlar koyan; belirli şeyleri yapmayı gerektiren hallere 
işaret eder. Oysa değer kavramı yaptırımlardan çok önceliklerimizi ortaya koyan ve 
seçim yapmak zorunda kaldığımız durumlarda bizi kendimize karşı bir pozisyon 
almak zorunda bırakan hallere atıfta bulunur. Bu çerçevede değerler gereklilikten çok 
kendisine yöneldiğimiz ve bu doğrultuda bizi oluşturan, inşa eden unsurlara işaret 
ederken, onların gücü ya da dinamik kapasitesi de onları benimseyene bağlı olarak 
gerçekleşir.
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Pragmatik Açıdan Ahlâk

Pragmatizm, Amerika Birleşik Devletlerinde 19. yüzyılın sonlarında C. S. Peirce 
(1839-1914), William James (1842–1910), John Dewey’in (1859 – 1952) önderliğinde 
kurulmuş felsefi bir akım olarak bilinir. Bu felsefi akım öncelikle Kartezyen dünya 
görüşü anlayışına, ardından Kant’ın (1724 –1804) fenomen-numen ayrımının yarattığı 
sorunlara ve nihayetinde Hegel (1770 –1831) düşüncesinde mevcut teleolojik görüşe 
karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu tepki, ilkin modern bilgi edinme yöntemine 
ve onun arşimedvari bir “kalkış” noktasına dayanmasına, ardından zihin-madde ikiliği 
eksenindeki izleyici bilgi teorisine ve niceliksel olarak karakterize edilmiş Newtoncu 
mekanik evren görüşüne karşı çıkışa dayanır. İnsan deneyiminin temel özelliği olan 
anlam yaratıcılığını ön plana çıkaran pragmatizm, pasif izleyici görüşünün radikal bir 
reddini ve anlamlar aracılığıyla bilgi nesnelerinin yapılandırılabileceğini savunarak; 
hem algılar hem de onların içinde gerçekleştiği anlamlı zeminleri, bilen ile bilinen 
arasındaki etkileşimsel birliktelikle tamamlar. Pragmatistlere göre “bilimsel yöntem” 
en ilkelden en karışığına kadar organizma olarak bilinen belirli bir şey aracılığıyla, 
özel bir farklılaşma ya da eklemeli değişim durumuna giren şeyleri içerir. (Rosenthal-
Buchholz, 2000:399-408) Daha açık bir ifadeyle inancı sabitlemenin tek yöntemi olan 
bilimsel yöntem, şimdi ve gelecekteki deneyimler boyunca bize rehberlik etmede 
teorilerin “onaylanacak veriler” olarak işlev gördüğünü ifade eder. (Rosenthal-
Buchholz, 2000:402) Bu noktada bilimsel araştırma ise umulan sonuçların deneyimle 
sınanmasına karşılık gelir. 

Pragmatizmin en temel tezinin hangi alanda konuşulursa konuşulsun, somut bir 
fark oluşturabilmesi için sözü edilen konunun deneyim sahasına indirilmesi gerektiği 
düşüncesidir. W. James bu durumu pragmatist tavrı benimseyen İtalyan düşünür 
Papini’nin (1881 – 1956) bir oteldeki koridor örneği ile açıklar: Pragmatizm, tıpkı 
sağ ve sol tarafında odaların bulunduğu bir koridor gibi insana çok sayıda odaya giriş 
olanağı sunar. Bu odaların her birinde kendine münhasır bir düşünceye sahip birileri 
olsun. Sözgelimi girişteki odada tanrıtanımaz biri, hemen yanında aşırı dindar bir 
insan, bir odada kimyacı diğer tarafta metafizikçi olabilir. Fakat koridor hepsine ait 
olduğu için, eğer insanlar odalarından çıkmak veya odalara girmek için uygun bir 
yol arıyorlarsa, koridordan geçmek zorundadırlar. (James, 1921:54; James, 2017:66)  
Buradan da anlaşıldığı üzere pragmatik metot birtakım özel sonuçlar değil, nasıl yol 
alınacağına dair bir tavrı ifade eder. Bu tavır esasında, ilk şeylere, ilkelere, kategorilere 
ya da varsayılan zorunluluklara yüz çevirme ve son şeylere, meyvelere, neticelere 
olgulara bakma tavrıdır. Ancak bu noktada bir hususun özel olarak zikredilmesi önem 
arz eder; pragmatik bakış, tüm önyargılardan, varsayımlardan ve önyargılı kavram ve 
kanaatlerden insanlık dışı bir şekilde özgür olmak anlamına gelmez. Zira hiçbir gözlem 
ne teoriden ne de değerden bağımsız olabilir; çünkü gerçekler ve değerler sürekli 
etkileşim halindedir. Bu durum, insanın içine yerleştirildiği doğanın, yani yaşanmış 
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deneyimin niteliksel zenginliğini içerdiğini, insan etkinliğinin deneyimlediğimiz 
doğadan ayrılamayacağını ve aslında kısmen onu oluşturduğunu gösterir. 

Tüm felsefi meselelerde pratik sonuçlara ya da deneyime yönelen pragmatistlerin 
deneyimdeki ahlâkî unsura önem atfettikleri açıktır.  Bu yüzden pragmatizmin ahlâk 
anlayışının izahı; öncelikle pragmatistlerin “ahlâka” sahip olmadıkları düşüncesine 
ve pragmatistlerin ahlâklarını insana faydalı herhangi bir şeyle doğruladıkları 
görüşüne bir meydan okuyuşu seslendirir. Zira pragmatizm daima pragmata ya da 
eylemi öncelediği için hem pratik alanda “iyi ya da değer”den hem de teorik alanda 
bir ahlâk teorisinden ayrılmaz.  Bir ahlâk teorisi (theory of ethics) olarak temayüz 
eden pragmatizm, aynı zamanda bir anlam teorisi (theory of meaning), bir araştırma 
teorisi (theory of inquiry) ve bir doğruluk teorisi (theory of truth) ortaya koyar. 

Pragmatistler için ahlâk, deneyimlerimizde ortaya çıkan ya da eylemlerimizde 
tezahür eden bir olguyu seslendirir. Bu olgu ahlâkın olmuş, bitmiş bir hadise olmayıp, 
olmakta olan ya da sürekli gerçekleşen bir hadise oluşuna karşılık gelir. Bu çerçevede 
ahlâk beşeri bilinç içerisinde her daim anlaşılması gereken; anlamaya dair çabaların 
sürekli ve tüketilemez olduğu bir hadiseye işaret eder. Bu husus ahlâkın nasıl tezahür 
ettiği konusunda bilinçlerin her daim uyanık olmasını, beşeri anlama ufkunun her 
daim genişletilmesi ve tazelenmesini gerektirir. Tam bu noktada pragmatistler ahlâkî 
sorgulamanın esasen anlama ufkumuzla hareket ettiğini; anlamaya dair kuramlarımız 
ne kadar genişler ve test edilirse ahlâkî duyarlılığımızın da o oranda gelişeceğini 
savunurlar. Bu durumda ahlâkın ne olduğunun, esasen insaniliğin ne olduğuyla 
derinden ilişkisi olduğunu fark etmek gerekir. Çünkü ahlâk, pragmatistlere göre 
daima insan olmaklığa dair bir bakış açısı tarafından belirlenen ya da şekillendirilen 
varoluşumuza dair bir göstergeyi ifade eder. 

Pragmatistler ahlâk konusunda öncelikle insan varlığını, plan yüklü, arzulayan, 
amaca yönelmiş, aktif, eğilimlere sahip, değeri teyit eden, yorumlayıcı bir fert olarak 
anlarlar. Onlara göre taleplerimiz ya da eğilimlerimiz iradî ve teleolojik yapımızın 
özelliğini yansıtır ve söz konusu özellikler, deneyimlerimizde ölçüt ve yönlendirici 
işlev görürler. Bu husus pragmatizmin ahlâkî eylemi, değer ve değerlerle ilgili sorunlar 
üzerinden ya da meta-etik teorisi çerçevesinde ele aldığı anlamına gelir. Onlara göre 
ahlâkta sorun, organizma, doğa, deneyim, değer, arzu, eğilim, zekâ, değerleme, değer 
verme tutumu, değer yargıları, değerlendirme gibi teorilerin omurgasını teşkil eden 
kavramlar ile araç-amaç ilişkisinin neliği üzerinden değer-olgu ayrımının yapılıp-
yapılamayacağı ve değerler hiyerarşisinin olup-olmadığına yönelik sorunlarla 
çözümlenebilir. 

Pragmatistlere göre insan temel olarak gayelerini gerçekleştirme çabası içinde olan 
bir organizmadır. Organizmanın arzularını, amaçlarını, ideallerini ve gayelerini doğal 
olarak gidermek pragmatik açıdan ahlâkî değerlerin takip ettiği hattı gösterir. Daha 
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açık bir ifadeyle ahlâk fenomenini keşfetme sürecinde insanın kendi öznel eğilimlerine 
dikkat kesilmesi, eşsiz bir ahlâkî kâinata sahip olmak için yeterli bir zemin sağlar.  
Peki, insan hayatını nasıl inşa edecek ya da ahlâkî görevini nasıl yerine getirecektir? 
Bu husus ancak insanın bir yandan kendisini diğer yandan da varoluşu incelemesiyle 
mümkün olabilir. Zira insan “ben”liğin özellikle de aktüel bilincin gerçekleşmesi için 
iyilik, kötülük ve yükümlülüğün gerekli olduğunu fark ederse, hayatının temelde 
eleştirel düşüncenin ve özgürlüğün dikkatlice kullanımıyla sürdürüleceğini kavrar. 
Bu durumda eleştirel düşünme ve özgürlük çok önemli iki meseleyi ortaya çıkarır. Bu 
meselelerden ilki, “ilkelerin ve değerlerin belirlenmesinde seçimlerimizin rolü ile ilgili 
bir perspektif elde edebilir miyiz?  sorusuyla ilgiliyken; ikincisi ahenkli bir toplumsal 
hayatı bozan, istenmeyen öznellikten kaçınmak için seçimlerimizi yönlendirebilir 
miyiz ya da seçimlerimizde veya değerlendirmelerimizde ölçütümüz ne olacaktır?” 
meselesidir. (James, 1909:262-266)

Anlaşılacağı üzere pragmatik felsefenin tanımlayıcı özelliği, eylemleri ve inançları 
sonuçlarına göre değerlendirerek bir var olma hali inşa etmektir. Pragmatistler teorik 
kavrayışın belirli bir yer ve zamanda gerçek dünyayla etkileşime girdiğinde pratik 
değere sahip olduğuna inandıkları için, felsefi kavramları pratikle irtibatlandırır ve 
böylece faydalı, işlevsel olana gönderme yaparlar. Çünkü onlara göre pratik zemin 
olmadan yapılan teorileştirme; çoğunlukla aşkın, mistik bir hakikat kavramına 
gönderme yapar. Oysa ahlâk, pragmatizmde pratik bir sosyal norm kaynağı olarak 
hizmet eder; hatta inançlar kalıcı bir metafizik kesinliğe sahip olmak yerine deneyime 
ve argümana dayanırlar. (Pouryousefi&Freeman, 2021:574) 

Pragmatik ahlâk hangi sonuçların iyi, hangilerinin kötü olduğunu söyleyen genel 
kabul görmüş bir kurallar kitabı değildir. O, en iyi ihtimalle, davranış için gerekli ancak 
araştırmalarla çoğalacak bir dizi kılavuzu sağlar. Bu çerçevede ahlâkî arayış insanı 
yüceltme ve alçaltma görüşleri arasındaki düalist ayrımlar ve metodik dayatmalara 
bağlı bir arayıştan ziyade insanı tüm yönleriyle kuşatan ve onu psikolojik bir varlık 
olarak ele alan bir eylem olarak kendisini gösterir. (Perry, 1954:16) Söz konusu arayış 
yine, geleneksel ahlâkta olduğu gibi “iyi olarak kabul edilen belirli şeyleri keşfetme 
girişimi” olmaktan ziyade “bir şeyin iyi olmasının ne anlama geldiğini keşfetme” 
çabasıdır. Bu çaba, pragmatik zeminde tam olarak değer teorisinin öncelikli meseledir. 
Dolayısıyla bu durumda değer, herhangi bir nitelikli veya onurlu anlamda değil, genel 
ve psiko-mantıksal anlamda çıkarların analizine bağlı değerlendirmeleri temsil eder. 
(Perry, 1926:27-28) 

Pragmatistlere göre belirli bir durumda hangi sonuçların iyi, hangilerinin kötü 
olduğu konusunda psikolojik temel olsa da söz konusu zemin, neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunun bireysel bir sorun olduğu anlamına gelmez. Aksine doğru olarak 
kabul edilen şeyler, toplumsal ilişkilerin ve kabullerin bir sonucudur. Bu noktada 
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pragmatistler sözgelimi “zengin, katılımcı bir demokrasi ile böyle bir demokraside 
eğitilmiş etik faili, ahlâk düşüncesinin mihenk taşları haline getirerek görelilik 
ve mutlakiyetçiliğin ikiz tehlikesini ortadan kaldırır.”(Quinn et al., 1997:1423)  Bu 
durum, onların ahlâkı, olasılıklarımızı genişletme eğiliminde olan eylem, tutum, 
toplumsal bağ ve kurumsal taahhüt türlerine ilişkin anlayışlarımıza dayandırdığını 
gösterir. Başka bir açıdan pragmatist ahlâkî benlik, günümüzde varsayılan araçsal 
rasyonaliteye meydan okuyan alternatif bir teori ortaya koyar. Pragmatistlere göre 
rasyonalite baştan sona deneyimsel ve özneler arasıdır; o, izole edilmiş, atomik 
bir bireyin mülkiyetinde değildir. Zira ahlâkî benlikler olarak kim olduğumuzu, 
topluluğumuzla paylaştığımız bir dil ve bir dizi değerler üzerinden tasvir ederiz. 
(Quinn et al., 1997:1423) Öyleyse benimsediğimiz değerler, söz konusu norm ve 
değerleri müzakere nesneleri yapan bir topluluğa katılımımızdan geliyorsa, ahlâkî 
fail oluşumuz da söz konusu toplumun değerlerini duyumsamamız ve onlara katkılar 
yapmamızdan kaynaklanır. Bu durumda değer ve anlam, aslî olarak seçimlerimizle 
ilgilidir ve insanın temel ahlâkî problemlerinden biri, ahlâkî nizamı oluşturacak kural 
koyucu prensipleri bulmaktır. 

Pragmatistler “iyi, kötü, yükümlülük ve ahlâkî gereklilik” gibi ahlâkî terimlerin 
anlamı ile ahlâkî değerin neye dayanağını araştırmaya koyulmuştur. Onlara göre ana 
mesele, “ne çeşit nitelikler ahlâkî iyiliği oluşturur? ve iyinin ne çeşit bir şey olduğunu 
belirleyecek bir ölçüte sahip miyiz?” sorusu etrafında döner.  Hatırlanacağı üzere 
ahlâkî değerlerin kaynağı ile ilgili temelde iki görüş vardır: Bunlardan birincisi, soyut 
ve değişmeyen mutlak ahlâkî ilkeler manzumesi olduğunu savunan görüş; diğeri 
ise ahlâkî değerlerin olgulardan, tecrübeden çıkarılabileceğini ve onların sübjektif 
olduklarını savunan görüştür. (Türer, 2005:95-96) Pragmatistler elbette ikinci görüşü 
savunarak, değerin talep veya belirli bir durumu bir diğerine tercih etme eğilimini 
yansıttığını, onların davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan 
anlayışlar olduğunu; ayrıca, bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak 
istekleri, tercihleri, arzu edilen ve edilmeyen durumları gösterdiklerini ileri sürerler. 

Bu noktada değerler, insanların ilgileri, hoşlanımları, arzu nesneleri, tercihlerin 
ağırlıkları gibi pek çok açıdan açıklanması mümkün olan, içinde değişimi barındıran 
göstergelere işaret eder. Bu yaklaşım, değerin kişiden kişiye, bağlamdan bağlama 
değişebileceğine dikkat çeker. Pragmatistlere göre değerler mutlak ve dolayısıyla 
değişmez olmadıklarından dolayı dinamik ve değişken niteliklere sahiptir. Toplumun 
değişen ruhuna ve başa çıkılması gereken sorunlarına eşlik eden değerler, süreç içinde 
bazı değişimlere ve hatta ondan da öte dönüşümlere uğramak durumunda kalırlar.

Pragmatistlere göre değerlerin zemini, ferdin taleplerindedir ve bu yüzden insanın 
taleplerinin anlaşılması ahlâkın anlaşılması anlamına gelir. Buna göre değerler a 
priori olarak veya bilinçli varlıklardan bağımsız bir şekilde mevcut değildir; onların 
var olmaları için hissedilmesi ve tecrübî olarak değerlendirilmesi gerekir. (Türer, 
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2005:98) Bu husus pragmatizmin meşru sonuçlara ulaşmak için niçin deneyimciliğe 
müracaat ettiğini ifşa eder. Zira insan tecrübesini incelemek gerçeği bilmede ve aynı 
zamanda ahlâkî tecrübenin değerini takdir etmede yegâne yoldur. Gerçekten insan 
kendi varoluşuna dikkat ettiğinde eğilimler, amaç ve gayelerinin eşsiz bir ahlâkî 
kâinata işaret ettiğine şahit olur. Söz konusu ahlâkî kâinat varoluşun genel niteliklerini 
karakterize eden “ahlâkî değer ve normlar” zemininde iyi ve kötünün yargısı ile 
yükümlülüğün bulunduğu ahlâkî bir dünyayı yansıtır. Böyle bir ahlâkî dünya, elbette 
seçim ve özgürlükler ekseninde; “benliğin” kendi öznel eğilimlerine dikkat ederek 
gerçekleştirilir. Ahlâkî fail ahlâkî bilincini ne denli geliştirir ve ahlâkî davranışları 
üzerine ne kadar teemmül ederse, o derecede ahlâk bilinci/duyarlılığı gelişir. Bu 
durumun tersi ise ahlâkî çürüme, yani ahlâkta hassas ayrımlar yapma kapasitesinin 
kaybolması ve ahlâkî seçimlerin donuk ve rutin hale gelmesidir. Bu durumda ahlâkî 
fail, karmaşık ya da belirsiz durumlara ahlâkî çözümler getiremez. Buna karşın ahlâkî 
duyarlılık bize ahlâkî durumu tahlil etmenin kullanışlı ve derinlikli bir yolunu gösterir. 
Bu husus ahlâkta uymamız gereken kurallardan çok, eylem için karar vermeyi içeren 
“değerlendirmeleri” öne almamız gerektiğini söyler.

Pragmatistlere göre ahlâkın özünde belirsizlik ve çatışma kalıtımsal olarak 
mevcuttur. Bu husus hem gerçekliğin metafiziksel yapısını hem de ahlâkî deneyimin 
değerini gözler önüne serer. Buna göre gerçeklik dinamik, pratik ve çoğulcu karakter 
arz eden “belirsiz imkânlar denizi” olarak tasvir edilebilir.  Gerçekliğin söz konusu 
karakteri, ahlâkî hayatın zikredilen hususlara tabi olduğunu ya da bu özellikler 
altında oluştuğunu gösterir.1 Gerçekten ahlâkî deneyimde birbirine indirgenemez 
ve tercih edilemez olan alternatif eylem tarzlarıyla karşılaşır; her daim bir seçim 
yapmak zorunda kalırız. Ancak hangi eylem tarzını seçeceğimize dair elimizde 
herhangi bir ölçüt yoktur. Bu noktada ahlâkî faile geleneğin önceden sunmuş olduğu 
altın kurallar, düzen ya da emirler yardımcı da olmazlar. Çünkü onlar aşina olunan 
zeminlerde işlerler.  Oysa ahlâk her zaman yeni ve değişen durumlarda tezahür 
eder; aynı zamanda iyi ve kötü arasındaki basit bir seçim olmaktan ziyade gerilimli 
bir çatışmayı ifade eder. Bu çatışma durumlarında bize ne yapmamızı kesin olarak 
söyleyebilecek tek sebebe dayalı bir ilke ya da teori yoktur. Bu husus pragmatistlere 
göre, erdem, vazife ve sonuççu ahlâkların, ahlâkta eşit ölçüde meşru bir zemine sahip 
olduğu; herhangi birinin diğeri üzerinde herhangi bir üstünlüğü olmadığı görüşünü 
seslendirir. John Dewey, bu üç ahlâk teorisini; a)ahlâkî deneyimden başlamak yerine 
bütün ahlâkî deneyimlerimizin kendisinden çıktığı bir temeli, ilke ya da yasayı 
aramalarından, b)birçok unsurun işlevsel olduğu ahlâkî deneyimi tek bir unsurla 
açıklamaya çalışmaları yüzünden, c) ahlâkî seçimin kompleks karakterini göz ardı 

1 Pragmatistlere göre gerçekliğin karakteri olan çoğulculuk, temelde ahlâkî bir kâinat isteğine olumlu ve 
tutarlı olarak cevap verir. Aynı şekilde çoğulculuk, yenilik düşüncesi, açık bir evren anlayışı, daimiliği, şansın 
mevcudiyetini ortaya koyarak tutarlı bir ahlâk düşüncesine imkân verir. Bkz. Celal Türer, C. S. Peirce’ün 
Pragmatik Felsefesi, İstanbul: Üniversite Kitabevi, 2004, s. 84.
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ettiklerinden, d) ahlâkî düşünmeyi sadece bir ilke belirleme ya da eylemin sonucunda 
elde edilecek haz ve acının hesabına indirgedikleri ve böylece mekanik ve cansız bir 
ahlâkî düşünme anlayışı ortaya koyduklarından, ve e) ahlâkî deneyimin doğasını 
anlamakta fonksiyonel olan karakter-davranış, duygu-akıl ve pratik-teorik gibi 
ayrımları ontolojik bir ayrım olarak kabul ettiklerinden ötürü eleştirmiştir.(Pappas, 
2008:17-18) Ona göre söz konusu teoriler ahlâkı, varoluşun ‘doğası’ ya da günlük 
deneyimlerimiz yerine başka yerlerde aramışlardır.

Pragmatistlere göre ahlâkta doğrudan deneyime başvuru, gizli bir statükoya 
ya da hale başvuru anlamına gelmez. Zira bizler deneyime, olduğumuz yerde ve 
düşünce öncesi bir durumla başlarız. Daha sonra deneyimler değişir ve araştırmayla 
dönüştürülür, fakat rehber olarak her daim onlara geri döneriz. Eğer doğrudan 
deneyimimizi bozan önyargılara ve klişelere sahipsek, bunu araştırma içinde çözmek 
zorunda kalırız. Zira deneyimde edineceğimiz objektif ve ayrıcalıklı teorik bakış açısı 
yoktur. Metot olarak deneyim, deneyimlenen şeye bağlı olduğu için, onun tarafından 
düzeltilebilir ya da geliştirilebilir. Nitekim deneyimlediğimiz şeyin etkili bir eleştirisi 
ya da düzeltilmesi, olağan gündelik pratik durumumuzda tecrübe ettiğimiz şeyle işe 
başlamak zorunda olduğumuzu seslendirir. Bu durumda ahlâk, deneyim içinde daha 
çok çatışan ahlâkî güçler ile talepler arasında yaptığımız ayrımlarda keşfedilir. Bu 
eşsiz durumlar, hem ahlâkı anlayacağımız hem de ahlâk teorilerini test edeceğimiz 
durumları temsil eder. Bununla beraber ahlâkî durumlar, ahlâk teorilerinin 
varsaydığından daha karmaşık ve belirsiz hususları gösterir. Oysa normatif ahlâk 
teorileri, deneyim ile realite arasında gizemli bir ontolojik aralık olduğunu varsayar. 
(Türer, 2015:15-16) Bu durumda ahlâkta deneyimi merkeze almak, nihai bir teoriye 
sahip olmaksızın yaşamın ortasında bulunduğumuzu, sorunlarımızı bağlamsal bir 
yerden ele almak durumunda olduğumuzu ancak asıl bağlamın, yaşamımızı oluşturan 
niteliksel ve bütünlüklü durumların ırmağı olduğunu fark etmek anlamına gelir. 
Bu husus, deneyimlerimizin problemleri kurmak ve önerilen çözümleri test etmek 
için her daim başlangıç ve bitiş noktası olduğunu unutmamaktır. Ancak deneyimi 
ahlâkta başlangıç ve bitiş noktası olarak almak ‘temelcilik’ anlamına gelmez. Aksine 
bu durum, ahlâkî failin deneyimlerken oluştuğunu, kendisini ontik olandan ontolojik 
alana geçme çabasında gerçekleştirdiğini ifade eder.

Pragmatistlerin tüm ahlâkî önermelerin pratik teste sunulmasında ısrar 
edişi, hiçbir ahlâkî fikrin bu hayatta insanın dünyevi çabalarına yararlı bir katkı 
sağlamadıkça kabul edilmeyeceği anlamına gelir. Pek çok kimse, bir fikir hayatımız 
için faydalı olduğu müddetçe “doğrudur”’ cümlesini tuhaf bulur. Buna karşın bir şey 
faydalı olduğu nispette “iyidir” düşüncesi herkes tarafından memnuniyetle kabul 
edilir. Doğru bir fikrin yardımıyla yapılan şeyler iyi ise, fikrin kendisinin de o nispette 
“iyi” olduğunu söylemekte bir mahzur yoktur. Çünkü o fikre sahip olmak bizi daha 
iyi bir duruma getirir. O halde fikirlerin “iyi” olmaları yüzünden “doğru” olduklarını 
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söylemek, “doğruluk” kelimesinin bir iyilik türü olduğunu ve zannedildiğinin aksine 
“iyi”den ayrı bir kategori olmayıp “iyi” ile koordineli bir şekilde işlediğini söylemek 
anlamına gelir. Nitekim James “doğru” kelimesini, inanç alanında iyi olduğu ispat 
edilen her şeyin adı ve atfedebileceğimiz belirli gerekçelerden dolayı iyi olduğunu 
ispat eden her şeyin adı olarak niteler. O, görüşünü kanıtlamak için şunu sorar; “Bizim 
için neye inanmak daha iyi olurdu?” Bu cümle kulağa doğruluğun tanımı gibi gelir.  
Çünkü bu cümle “Neye inanmak zorundayız?” ifadesi ile eşdeğerdir. O halde cevap 
olarak ‘inanılması bizim için daha iyi olan şeye inanmak iyidir’ denilebilir. (Türer, 
2005:164-173) 

Pragmatistlerin her zaman ve her yerde kullanılmak üzere ileri sürdükleri deneysel 
doğrulama süreci, her bireyin kendi inanç sisteminde ve kendi mümkün kişisel 
deneyim (idiosyncritic) bağlamında yeni fikirleri karara bağlarken kullanabileceği bir 
sürece işaret eder. Gerçekten, her birey ahlâkî alanda bir fikirler yığınına sahiptir, fakat 
bu fikirleri zorlayan yeni deneyimlerle karşılaşır. O kimse bu fikirleri ya tekzip eder ya 
da tefekkür ettiği anda bu fikirlerin birbirleriyle çeliştiklerini görürse veya bu fikirleri 
ile uyum içinde olmayan olguları duyarsa, o eski fikirler kendisini tatmin etmemeye 
başlar. Sonuç olarak bu kişi, o zamana kadar yabancısı olduğu bir iç sıkıntısı ile 
karşılaşır ve önceki fikirlerini değiştirerek bu iç sıkıntısından kurtulmaya çalışır. Kişi, 
önceki fikirlerini elinden geldiğince muhafaza etmeye çalışır, çünkü hepimiz inanç 
meselesinde aşırı tutucu davranırız. Bu yüzden önceki fikirlerimizi mümkün olduğu 
kadar az sarsacak ve yeni deneyimler ile eskilerin arasını bulacak fikirleri tercih ederiz. 
Zira yeni fikirler, eski doğruları, değişikliği minimal düzeyde tutarak muhafaza eder, 
başka bir ifadeyle yenilik aşina yollarla içselleştirilir. Bütün önceki anlayışlarımızı 
ihlal eden aşırı bir açıklama, bir yeniliğin açıklanmasında asla doğru olamaz. Bireyin 
inançlarındaki en şiddetli devrimler bile, eski inançlarından çoğunu olduğu gibi 
bırakır. Bu yüzden, yeni doğruluk/lar daima aracılık eden ve eski ile yeni arasındaki 
ilişkiyi düzelten bir geçişi temsil eder. Yeni doğruluğu, eski fikri yeni olguyla en az 
sarsıntı, en çok devamlılık göstermedeki, “en azlık, en çokluk sorununu” halletmedeki 
başarısı ölçüsünde doğru olduğunu düşünürüz. Zira doğrulamada inancın kavramsal 
şemasını oluşturan zorunlu doğruların bozulmasına ve daha önce şekillenmiş 
inançlardan vazgeçilmesine izin verilmez. Bu noktada yeni doğruluğun ürettiği 
tatminkârlık ölçütünün bireyden bireye değişiklik gösterdiğini varsayabiliriz. Ancak, 
tatmin edicilik, kişinin kendisine has olan bir özelliktir, sonradan oluşan bir özellik de 
değildir. Tatminkârlık ölçütü, ancak doğrulanabilir deneyimlerle bir araya geldiğinde 
doğruluk fikrine değersel bir unsur katar. Bu durumda doğrulamanın ayrılamaz bir 
değer yüküne sahip olduğunu ileri sürebiliriz. Pragmatik doğruluk teorisinin bu 
değersel görünümü bir fikrin/önermenin doğru olabilmesi için onun “kullanılabilir,” 
“uyarlanabilir,” “hizmet edilebilir,” “işleyebilir,” “tatminkâr” ya da “uygun olması” 
zorunluluğudur. O halde doğruluğun “kişisel olma” ve “tatmin edici” olma özelliği, 
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öznenin çevresine en etkin biçimde uyması veya çevresini değiştirmesi ve böylelikle 
amaçlarını en kapsamlı şekilde yerine getirmesi ve eğilimlerine cevap vermesi olarak 
anlaşılabilir. (Suckiel, 2002:111-112; bkz. Dewey, 1920:156-157) Bu husus, doğruluğun 
değer yüklü olduğu, onun her zaman ahlâkî bir zeminde ilerlediği ve geliştiğine işaret 
eder. Bu yüzden ahlâkî alanda doğrular, pragmatistlerin “hedeflerin ve vasıtaların 
sürekliliği” olarak adlandırdığı ölçüt ile kontrol edilebilir. Bu husus, iyi’nin inşa 
edicisinin iyi, yani amaçlar ve araçların her daim ahlâkî olması gerçeğine işaret eder. 
Başka bir ifadeyle bir toplumun sosyal iyileri elde etme kabiliyeti, ahlâkî ideallerin 
pragmatik olarak karar verildiği standartlara bağlıdır. (Shook,2002:125-130) Bu 
standartların oluşturulması, çoğu kez toplumun ahlâkî ve sosyal çatışmalara duyarlı 
olmasına ve toplumun sosyal ve ahlâkî çatışmaları çözmedeki maharetlerine bağlıdır. 
Başka bir ifadeyle, bir toplumun kaçınılmaz zorluklar ve çatışmalarla karşılaştığında 
paylaşılan işbirliği tecrübesini nasıl koruyabileceği ve nasıl genişletebileceği hususuna 
bağlıdır. Bu ise, eğitimin en yüce ahlâkî ödev olmasına işaret eder.

Pragmatist İş Ahlâkı

İş ahlâkı uzun yıllardır filozofların sayısız bakış açısının tartışıldığı ve tartıldığı 
bir alan olmuştur. Bu eksende iş ahlâkı “genel olarak doğru olarak kabul edilen 
şeylerle hâlâ aynı fikirde olup olmadığımızı sorgulama disiplini” (Visser, 2017: 46, 
156) olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım iş ahlâkına nasıl yaklaştığımızı yeniden 
gözden geçirecek bir tutumu gündeme getirir. Zira bireysel, grup ve organizasyonel 
analiz seviyelerinde geçerli olan psikolojik güçlerin, ticari kuruluşlardaki insanları 
suiistimal etme olasılığını artırdığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden dikkatimizi sınırlar 
ve kısıtlamalar etrafında dönen iş etiğindeki baskın normatif ve ampirik eğilimlerden, 
etik davranışı pratikte teşvik etmeye yönelik yöntemlere odaklanmamız gerekir.2 
Bu husus, kanaatimizce kuruluşların ve içinde yaşayanların nasıl hareket ettiği ya 
da işlediğinin daha iyi anlaşılmasını gösterecek pragmatik çözümlere işaret eder. 
Sözgelimi ‘örgütlerde etik davranış nasıl geliştirilebilir?’ sorusu bile geleneksel ahlâk 
disiplinin sınırlarını zorlayan birbirine bağlı normatif ve ampirik zorlukları açığa 
çıkarır. 

Açıktır ki pragmatistler iş ahlâkında ne katı ve resmi etik kuralları önerir ne de 
kişisel çıkar tarafından yönlendirilen ve dar bir amaca yönelik bir etiği onaylarlar. 

2  İş etiğiyle ilgilenen bilim adamları, normatif ve ampirik iş etikleri ile ilgili konuşurken çoğunlukla iki gruba 
ayrılmışlardır. Bunlardan ilki kuralcı bir yaklaşım iken, ikincisi açıklayıcı, tanımlayıcı ve/veya tahmine 
dayalı bir yaklaşım olarak kabul edilir. Normatif iş etiği, genellikle filozofların ve ilahiyatçıların alanına 
dahil edilirken, ampirik iş etiği, yönetim danışmanlarının ve işletme okulu profesörlerinin alanı olarak 
kabul edilir. Normatif yaklaşımın temeli felsefe ve liberal sanatlara dayandırılır ve ne olması gerektiği, bir 
bireyin veya işletmenin etik olmak için nasıl davranması gerektiği sorularına odaklanır. Ampirik yaklaşımın 
temeli ise yönetimde ve sosyal bilimlerde yer alır genellikle ne olduğuyla ilgili sorular ile ilgilenir. Bkz. Sareh 
Pouryousefi, R. Edward Freeman, “The Promise of Pragmatism: Richard Rorty and Business Ethics”, Business 
Ethics Quarterly, Volume 31, Issue 4, October 2021 , ss. 572 – 574.
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Onlar araçların ve amaçların karşılıklı bağımlılığını kabul ederken; kişinin ahlâkî 
seçimleri ile onların sonuçları hakkında vaka bazında daimi olarak yenilenen bir 
araştırma önerir. Bu noktada önceki teoriler, yaşayan sorunlarla doğrudan etkileşimler 
olarak değil, üst üste bindirmeler olarak işlev görürler. Hatta onlar biçimsel ve soyut 
yaklaşımlar olarak, ironik bir biçimde, uygulama içinde deneyimden bir uzaklık 
duygusu taşırlar. W. James’e göre bu acımasız pratik çileden hiçbir profesörün dersleri 
ve hiçbir kitap dizisi bizi kurtaramaz. Buna karşın toplumsal ahlâkla ilgili sorunlarda 
sözgelimi iş ahlâkında herhangi bir belirli ilkeden veya ulaşılan kararlardan daha 
temel olan “araştırmaya istekli olma” tutumudur. Söz konusu tutum mevcut kurumları 
ortak bir çabayla değiştirme ve mevcut eğilimleri yeni amaçlara yönlendirme 
reçetesini gerektirse bile içtenlikle benimsenmelidir. O halde iş ahlâkında pragmatik 
bir felsefenin hedefi, yalnızca olup biteni anlamak değil, aynı zamanda ayırt edici 
yargılama ve dikkatli bir değerlendirme üreterek iş akışını sağlamaktır. 

Geleneksel yaklaşımlar iş ahlâkına sınırlı bir dizi etik sisteme dair genel bir bakış 
sağlayarak deontoloji, faydacılık, egoizm vb. hususlar hakkında bilgi vermekle yetinir. 
Bu sistemler söz konusu bilgileri daha sonra mekanik bir şekilde uygulandıkları vaka 
çalışmaları dünyasına götürerek pratiği düzenlediklerini iddia ederler. Söz konusu 
yöntemler bazı faydalar sağlasa da çoğu zaman hedefi ıskalayarak başarısız olurlar. Zira 
teoriler, yaşayan sorunlarla doğrudan etkileşimler olarak değil, üst üste bindirmeler 
olarak işlev görme eğiliminde olurlar. Bu noktada öğrenciler ve iş pratisyenleri felsefi iş 
etiğinde, erken pragmatistlerin 19. yüzyılın sonlarında sistematik felsefede gördükleri 
hususu tam olarak görür: Etik bir soyutlama oyunudur ve filozoflar entelektüelizme 
bağlı oldukları için meseleleri yeryüzüne indirmez ya da gerçek sorunları ele almaz. 
Nitekim okullarda ve işletme bölümlerinde iş ahlâkı öğreten ve uğraşanların zaman 
zaman filozoflara yönelttikleri ikiyüzlülüğün temelinde de bu husus vardır. Etik 
sistemler, “uygulamaya” ilişkin oldukça biçimsel ve soyut bir yaklaşımla devreye 
girmeye başladığında deneyimden bir uzaklık duygusu taşır. Tam bu noktada 
pragmatizmin iş ahlâkına dair araştırmalar için çok uygun bir metot olduğu, ancak 
rolünün yeterince takdir edilmediği fark edilir. Çünkü pragmatistler, iş ahlâkına dair 
pratik araştırma yönelimleri ve bu husustaki uygulamaların sosyal bir norm kaynağı 
olarak hizmet edebileceğine inanırlar. Analitik ve Kıta Avrupası felsefi geleneklere 
karşı büyüyen ve orta yolu temsil eden bir alternatif olarak pragmatizm, iş ahlâkının 
gelişimiyle ve genel olarak uygulamalı etikle ilgili oldukça açık bir şekilde bir bağlantı 
sunar. Bu durum, “iş ahlâkında (aşkın bir hakikat kavramıyla bağlantılı) soyut ahlâkî 
ilkeleri aramak yerine, iş ahlâkının ne işe yaradığı, iş ahlâkı uzmanlarının çağdaş 
küresel pazarlarda nasıl pratik bir fark yaratabilecekleri; acil küresel zorluklara yanıt 
olarak faydalı uygulamaları nasıl oluşturabilecekleri ve ahlâkî ilerlemeyi nasıl teşvik 
edebilecekleri” hususlarının araştırılmasını teşvik eder. (Pouryousefi&Freeman, 
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2021:573)3 Bu teşvik, ilkin epistemoloji üzerine belirli, baskın bir felsefi duruşa 
meydan okumak; ikinci olarak özgürlükler ve çoğulculuk ekseninde küresel bir 
topluluğa doğru kademeli ilerlemeyi savunmak anlamına gelir. Bu projelerden ilki 
eleştirel ve felsefi, ikincisi ise kişinin kendi topluluğu içinde insan dayanışmasının 
koşullarını inşa ettiği ve genişlettiği politik tutumdur. Nitekim Rorty’nin (1931–2007) 
pragmatist bir iş etiğinin “kendimizle ve uygulamalarımızla etik ve politik terimlerle 
yüzleşme” projesi olduğu ve çağdaş küresel pazarlarda emek pratiğine ilişkin iş 
etiği tartışmalarını yeniden yönlendirebileceğini gösterir. (Pouryousefi&Freeman, 
2021:573) Bu tutumun, gerçeğe sahip olmaktan ziyade, karşılaşmaların özgürlüğünü 
ve açıklığını artırma yeteneğini geliştirmeyi hedeflediği açıktır.  Zira hangi sorunu 
çözmeye çalıştığımızı ve onu çözmek için hangi sözlüklerin en yararlı olduğunu 
sormamız, gösterebileceğimiz en iyi tutum olarak belirir.4  Bir yöntem ve tutum 
olarak pragmatizmin iş ahlâkına sunacak özel bir şeye sahip olduğu yer de tam da 
burasıdır.  Zira toplumsal ahlâkla ilgili sorularda tutulan yol, herhangi bir belirli 
ilke veya ulaşılan karardan daha çok, araştırmaya istekli olma tutumudur. Bu yol, 
mevcut kurumları ortak çabayla değiştirme ve mevcut eğilimleri yeni amaçlara göre 
yönlendirme çabasını gerektirse bile, mevcut inançları deneyimlerimizde yeniden 
gözden geçirmek ana tutumdur.

Günümüzde iş ahlâkında organizasyonların incelenmesine yönelik görünür bir 
“pragmatist dönüş” vardır. Ancak söz konusu “pragmatist dönüş” sahada aynı şekilde 
karşılanmamış ve alkışlanmamıştır.” (Visser, 2017:45-46) Oysa pragmatist yaklaşım, 
hem iş dünyasının hem de her alanda yenilik ya da zaman içindeki değişme fikriyle 
bir düzeltme arayışı olarak anlaşılabilir. Bir birey ya da bir işletme, zaman ve toplum 
değiştikçe büyümeyi ve yeniden uyum sağlamayı reddetmenin zararlı etkilerini 
görebilirler. Bu husus, toplum bağlamında birey ya da işletme olmanın tam olarak 
ne anlama geldiği sorusunu gündeme getirir. Pragmatist görüş, atomistik birey 
ya da işletme diye bir şey olmadığını savunur. Açıkçası hiç kimse, hiçbir kurum 

3 Dewey için deneyim, tüm etiğin köküdür. İkici olmayan bu yaklaşım, Charles Peirce’in kesinlikle katılacağı 
bir görüş olan bilimsel ve ahlâkî deneyler arasında bir fark yoktur düşüncesiyle ilerler. Bir kişinin nasıl 
davranması gerektiğine karar vermek için, farklı davranış seçeneklerine dayalı olarak farklı sonuçlara 
ilişkin hipotezler geliştirilmelidir. Burada farklı sonuçlar analiz edilir ve buna göre birey, ahlâkî karakterine 
en uygun olanı seçmelidir. Dewey, eylemde doğru seçimin her zaman açıkça mevcut olmayacağını, ancak 
aranması gerektiğini savunur. Çok sayıya mal olabilir ve doğru olanı bulmak bireyin sorumluluğundadır 
(John Dewey,  Reconstruction in Philosophy, New York: Henry Holt and Co, 1920, s. 163).

4 Richard Rorty’e göre “ahlâkî seçim için rehberlik sağlayabilecek kültürlerarası ve tarih dışı bir şeyin varlığına 
inanmak makul değildir. Ancak köleliğin kesinlikle, nesnel olarak yanlış olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede 
“yanlış”a “mutlak”ı veya “gerçeğe” “nesnel”i eklemek boş bir retorik jesttir.” Günümüzde işkence veya kölelik 
hakkındaki konular, bunların mutlak yanlışlığına ilişkin tartışmalarla çözülemez. Bunun yerine, ahlâkî 
duygularımız ve sosyal normlarımızı topluluklarımızın üyeleriyle birlikte ele alıp, müzakere ederek onları 
anlamlandırmaya çalışmalıyız. Bilgi “doğayı yansıtma girişiminden ziyade, bir konuşma ve sosyal pratik 
meselesi” olarak görülmelidir. Bkz. Richard Rorty,  “Is Philosophy Relevant to Applied Ethics?” Business 
Ethics Quarterly 16 2006. (3): 369–80.s.371. Sareh Pouryousefi, R. Edward Freeman, “The Promise of 
Pragmatism: Richard Rorty and Business Ethics”, Business Ethics Quarterly, Volume 31, Issue 4, October 
2021, s. 577.  
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topluluğun geri kalanının bağlamından tamamen ayrılamaz. Zira “gerçek topluluk, 
birey ile genelleştirilmiş öteki arasındaki etkileşimde ortaya çıkar ve bu, her birinin 
diğerini ayarladığı veya barındırdığı süregiden bir iletişim yoluyla gerçekleşir.” 
(Rosenthal&Buchholz, 2000:401) Bu durum işletmelerin hem kolektif topluluk hem 
de hükümet ile olan ilişkileri için de geçerlidir. Bugün özel sektöre karşı kamu ve 
hükümetin işletmeyi yönetmesi gerekip-gerekmediği hakkında oldukça fazla tartışma 
yer alır. Oysa bu ikicilik üreten tartışmalardan kurtulmak gerekir.  Gerçek bir topluluk 
içerisinde yer almak isteyen işletmeler, tıpkı bireyler gibi, hükümet de dâhil olmak 
üzere “genelleştirilmiş öteki” ile iletişim kurmalıdır.

ABD iş kültürü genellikle William James’in pragmatik hakikat anlayışından yola 
çıkılarak “pragmatik” olarak adlandırılsa da pragmatizm ile iş ahlâkı arasındaki 
ilişkiler gergin olmuştur. Sözgelimi Peirce “açgözlülüğün hizmetindeki zekânın en 
adil fiyatları, en adil sözleşmeleri, insanlar arasındaki tüm ilişkilerin en aydınlanmış 
davranışını kendisi için sağlasa da söz konusu durumun bilimsel karakterini kabul 
edemeyeceğini ve söz konusu durumun politik ekonominin meşru sonuçlarından 
biri olduğunu söylemenin yanlış olduğunu beyan eder. Ona göre yüzyılımızda 
ekonomik sorunlara gösterilen büyük ilginin, açgözlülüğün yararlı etkilerinin ve 
duyguların talihsiz sonuçlarının abartılmasına neden olduğunu ve bu tutumun, 
tamahkârlığın yaygınlaştığı bir felsefe ortaya koyarak insan ırkının yükselmesinde ve 
evrenin evriminde büyük hata oluşturduğunu” ifade eder. (Anderson, 1999:56) Aynı 
şekilde James bireyciliği anlatırken şöyle der: “Özel mülkiyet kurumunun kapsadığı 
suistimallere bakın, öyle ki, bugün bile, ulusal hükümetin başlıca işlevlerinden 
birinin, becerikli yurttaşların zenginleşmesine yardım etmek olduğu utanmadan ileri 
sürülmektedir.”(James, 2003:206-207) Peirce ve James’in bencilliğe dair endişeleri, 
pragmatistler arasında ABD iş uygulamalarının en sistematik ve ısrarlı eleştirmeni 
olan Dewey tarafından da ele alınır. Teknoloji veya ekonomik gelişmenin dogmatik 
bir muhalifi olmamasına rağmen, Dewey, bunları gerçekleştirme yöntemimizin 
içerebileceği kötü etkilerden endişe duyarak, iş kurumlarının nasıl yapılandırıldığını 
ve iş alışkanlıklarının hangi istenmeyen etkilerin ortaya çıkma eğiliminde olduğunu 
yakından incelemiştir. Sözgelimi o, ABD’li işçilerin sıklıkla kendi emeklerine 
yabancılaşmasını eleştirmiştir: “Kalpleri ve beyinleri anlam ve niyetlerinden habersiz 
oldukları planları uygulayan çalışanlar, söz konusu planların başkaları için kâr 
sağlaması ile kendilerine daha fazla ücret sağlama gerçeğinin ötesinde başka bir 
şeyle mevcut değiller.” (Dewey, 1962; akt. Anderson, 1999:57) Nihayetinde Richard 
Rorty, James gibi özel alanda negatif özgürlüğün radikal bir versiyonunu savunsa da 
Dewey gibi, kamusal sonuçları yanlış hissettiren kültürel pratikler üzerine eğilmiştir. 
(Anderson, 1999:57) Örneğin, New York Times Magazine için yazılan bir makalesinde, 
bencilliğin ABD ekonomik uygulamalarında oynadığı merkezi rolü sorgulamış ve 
“70›lerde görülen bencillik patlamasının vergi isyanlarına yol açtığını ve 1933-1938 
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yılları arasında ABD’de devreye giren Yeni Mutabakat anlaşmalarından beri sürmekte 
olan refah devletine doğru istikrarlı ilerlemeyi durdurduğunu ifade etmiştir.” (Rorty, 
1996; akt. Anderson, 1999:56) D. Anderson tam bu noktada pragmatizm ile iş ahlâkı 
arasındaki gerilimin pragmatizmin bir şekildeki arabuluculuğuyla çözümlenmesi 
gerektiğini savunmuştur.5 

Pragmatik tutumun iş ahlâkında ayırt edici özelliği iki hususta görülebilir. İlk 
husus, sorunları belirlenmiş kurallar veya hesaplarla yanıtlamamızı sağlayacak olan 
dogmatik felsefi ahlâkî sistemlerin tutumlarını, deneyime dayanan araştırmalarla 
gevşetmesi. Sözgelimi bir Benthamcı mevcut uygunluğa karar vermenin net zevkleri 
ve/veya acılarını hesaplamaktan başka bir yol olmadığını öne sürerken; pragmatik 
tutum konumlarımızın yeniden gözden geçirilmesini önererek, benliğin dışında 
daha büyük bir dünya olduğunu ve her bireyin kendisinin de dahil olduğu bu 
dünyayı anlamaya çalışması gerektiğini tavsiye etmiştir. Pragmatistler için hesaplayıcı 
rasyonalite nosyonu, pek çok açıdan sorun üretmeye mahkumdur. İlk olarak, 
okuyucunun zihninde ahlâk ve rasyonellik arasında bir bölünme yaratır. İkinci 
olarak, insancıl sosyal kurumlar oluşturma görevine piyasa zihniyeti getiren bir 
kimse (düşünceli ve yardımsever olsa bile), dolaylı olarak maddi olmayan varlıkların 
parasallaştırılabileceğini ve değiştirilebilir mallar gibi değiş tokuş edilebileceğini 
varsayar. Son olarak, hesaplayıcı, maliyet-fayda rasyonalitesi, duyguları sıkıştırır. Bu, 
özen, güven ve yardımseverlikle beslenen etik bir vizyon geliştiren biri için garip bir 
durum oluşturur. Oysa bilgileri nasıl elde ettiğimiz ve nasıl karar verebildiğimizin açık 
bir şekilde anlaşılması bile, muhakeme hatalarına yenik düşme olasılığını azaltabilir. 
Sadece psikolojik işleyişimizin farkında olmak, bazı yanlış adımları caydırabilecek 
şekilde düşünme ve hareket etme şeklimize içkin olan çarpıtmalar ve tuzaklar 
konusunda bizi uyarır. Buna ilaveten bizi hataların ve suistimallerin, hatta felaketlerin 
kaçınılmaz olduğunu kabul etmeye zorlayabilir. Oysa söz konusu sorulara dair ampirik 
çalışma, normatif olarak aranan davranışın nasıl oluşturulacağına odaklanan farklı bir 
başlangıç   noktası oluşturabilir. (Anderson, 1999:58-63;Gergen,1978:507-527) Sosyal 
bilimciler, hangi amaçların elde edilmeye değer olduğuna dair bir anlayışla, gerçek 
organizasyonlardaki gerçek ajanların bu amaçlara doğru nasıl ilerleyebileceğini 

5 Douglas arabuluculuk savunusunu güçlendirmek için James’in benimsediği Papini örneğini hatırlatır: 
“Yöntemi dışında hiçbir dogması ve doktrini yoktur. Genç İtalyan pragmatist Papini’nin çok iyi söylediği 
gibi, bir otel koridoru gibi teorilerimizin ortasında yer alırız. Ondan sayısız oda açılır. Birinde ateist bir cilt 
yazan bir adam bulabilirsiniz; sonraki odada biri dizlerinin üzerinde inanç ve güç için dua etmekte iken; bir 
başka odada bir cismin özelliklerini araştıran bir kimyager yer alır. Dördüncü odada ise idealist bir metafizik 
sistemini savunan birisi vardır. Fakat hepsi koridorun sahibi ve eğer kendi odalarına girip çıkmak için 
pratik bir yol istiyorlarsa hepsi koridordan geçmek zorunda. O halde, şimdiye kadar belirli bir sonuç yok, 
pragmatizmin ifade ettiği şey sadece bir yönelim tutumu. Bu ise, İlk şeylerden, ilkelerden, “kategorilerden”, 
varsayılan zorunluluklardan uzak durma tutumu; ve son şeylere, neticelere, sonuçlara, gerçeklere bakmakla 
ilgilidir.  (William James, Pragmatism, Indianapolis: Hackett Publishing, 1981, s.29) Bkz. Douglas R. 
Anderson, A Companion to Bussines Ethics, Edit. Robert E. Frederich içinde “Business Ethics And The 
Pragmatic Attitude”  Oxford: Blackwell Publishers, 1999, s. 57.
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araştırabilirler. Bu noktada dikkatimizi iki acil soruya çevirmemiz gerekir. Birincisi, 
zorlayıcı ekonomik baskılar ve bu baskılar arasında etik düşünceler nasıl canlı 
tutulabilir? İkincisi, iş etiği uzmanları, pratik eylem araştırmacılarının “çifte vizyon/ 
bilgelik tutumu ve alternatif olasılıklara açık olma”6 dediği şeyi teşvik etmeye yardımcı 
olmak için ne yapabilir?

 Pragmatik tutumun iş ahlâkında ayırt edici ikinci özelliği, iş dünyasındaki dar 
amaçlı bir tutumun erdemlerini ve kusurlarını göstermeye çalışarak, toplumsal 
organizasyonun işlerliğine dikkat çekmesidir. Şöyle ki pragmatizm birey ve 
toplum arasındaki geleneksel ikililiğin üstesinden gelerek, bireyin toplum içindeki 
gelişimini ve birlikteliğini vurgular. Hiçbir kimse, sosyal deneyimlerin karışımından 
kaynaklanan bir kimliğinin geliştiği gruplara başvurmadan kendini ifade edemez ve 
fikirlerini başkalarına iletemez. Kişinin adı bile, bireyi sosyal terimlerle tanımlayan 
ailesel, kültürel ve dini unsurların bir karışımını yansıtır. Fikirler, sosyal uyaranlarla 
etkileşimden kaynaklanır ve çoğu kez topluluktan öğrenilen anlam haritalarından, 
yani dil üzerinden gelişir. Tüm bunlar bireylerin eylemlerinin eş zamanlı olarak 
ortaya çıkan sosyal sonuçları dikkate almaları gerektiğini vurgular.

Yukarıdaki hususlara ilaveten pragmatist etik görüşünü izleyen bir yönetici, 
işletmeyi veya şirketi, kuruluşların kendi hayatta kalmaları için bir araç olarak değil, 
insanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamanın bir aracı olarak görebilir. Örneğin, 
ekonomik gerileme döneminde birçok yönetici, çalışanları işten çıkarma sorunuyla 
karşı karşıya kalır. İşgücü maliyetlerini hemen düşürmenin kısa görüşlü faydalarına 
bakmak yerine, Deweyci etik uygulayan bir yönetici, konuyu çalışanlarla tartışmak 
ve alternatif yöntemler hakkında konuşmak için harekete geçer. Bu yönetici, bu tür 
küçülmenin uygun olduğu diğer zamanlarda geriye bakar ve bu örneklerden hangi 
derslerin çıkarıldığını görür.

Pragmatik iş ahlâkı, tıpkı felsefi problemlerle uğraşırken bir açıklık tutumunu 
benimsediği gibi fikirlerimizde de deneyimci olmamız gerektiğini ve açıklık tutumu 
benimsemeyi savunur. Ancak açıklık ve deneysel tavrın kültürel bir ortamda 
gerçekleştiğini de fark etmeliyiz. Zira pragmatistlere göre ahlâkî doğrular yalnızca 
önceden kurulmuş bir dizi “gerçek” ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir. Buna göre 
sorunlarımıza getirdiğimiz pragmatik tutum, kişisel ve kültürel olarak deneyimimizde 
demirlenmelidir. Zaten insanın günlük sorunlarıyla başa çıkmak için genel olarak 
felsefeye ve özel olarak eleştirel düşünceye duyduğu ihtiyaç da tam bu noktada 
ortaya çıkar. Nitekim Dewey, mevcut kurumların eleştirel olarak sorgulanması ile 
değişikliklerin eleştirel olarak tartışılmasının “ahlâkî teorinin kavramsal analizden 

6  Çift-etaplı öğrenme, mevcut süreçleri izlemekle kalmaz, örgütün kültürünü, amaçlarını, strateji ve yapısını da 
değiştirmeyi amaçlar. Bkz. Cem Ayden ve Muhammet Düşükcan ”Örgütsel Öğrenme Kavramı ve Öğrenme 
Engellerinin Giderilmesinde Örgüt Kültürü ve Liderliğin Rolü”  Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, Sayı 8, 2004, s. 125. 
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uzaktan yapılan bir alıştırmadan veya sadece bir vaaz ve nasihat modundan daha 
fazlasını kazandıracağını ifade ederek, toplumsal iyileşmeyi üretecek araştırmaların 
gerçeği zorlamanın en iyi araçları” olduğunu söyler. (Dewey&Tufts, 1932; akt. 
Anderson, 1999:56) Zaten insanın fiziksel ve ahlâkî bütünlüğünün pragmatist yorumu, 
kişisel gelişimi ve deneyimlerden öğrenmeyi vurgular.  Zira insanın bütünlüğü, 
bireyin bir sorunu bölümlere ayırmadan yanıt vermesini gerektirir ve bütünleşmiş bir 
kişilik, bireyin işinde akıl ve duyguyu, kişisel çıkar ile sosyal bilinci harmanlamasının 
gerekli olduğunu gösterir.

Pragmatistlere göre insanlar ve kurumlar arası ilişkilerde öncelik işlevselliktir. 
Sözü edilen işlevsellik de ilgi ve çıkarlar doğrultusunda oluşturulan bağlantılarla 
oluşturulur. Bu durumda fiziksel ve nedensel bağımlılık ilişkileri “ilgi ilişkilerinin” 
yolunu açar. İnsanlar sayısız şekilde karşılıklı temaslarından ve yakınlıklarından 
yararlanırlar. Bu noktada insan ilişkilerinde örneklenmeyen, bilinen herhangi bir 
fiziksel karşılıklı bağımlılık türü yoktur. Bu ilişkiler, yaşayan bir organizmanın bir 
diğerine olan ilgisini ve aynı türden bir başkasına olan dikkatini zorunlu kılar. (Perry, 
1926:473) Bu bağlamda değerli olmak, ilgi konusu olma ile ilişkilendirilir. (Perry, 
1926:366) İlgi ve çıkarların zaman zaman çatışması ise ahlâkî katılımı zorunlu kılar. 
Katılımı zorunlu olan bu ahlâkî sistem katılımcıları açısından belirli düzenlemeler 
içerir. Söz gelimi “tüketiciler veya üreticiler ya da her ikisi birden; bilginin yapıcıları veya 
faydalanıcıları, güzelliğin yaratıcıları veya sevenleri gibi toplumun tüm bileşenlerini 
kapsar. Bu nedenle, tüm failler bazı etik, politik, yasal, bilimsel, estetik, eğitim veya 
dini kurumlara üye olmaya hak kazanırlar.” (Perry, 1954:155) Bu kurumlar çıkarların 
belirli standartlara tabi olması için gerekli kurumlardır. Çünkü pragmatistlere göre 
“tüm medeniyetler etik, politik, yasal ve ekonomik organizasyonu, bilim, sanat, eğitim 
ve dini ahlâkî olmayan ve üstün ahlâkî çıkarlara ait olan ahlâkî ilgiyle kucaklar.” (Perry, 
1954:375) Bu bağlamda vicdan, politika, hukuk, ekonomi, bilim, sanat, eğitim ve din 
gibi kurumlar ve bunların temsil ettiği meslek grupları toplumun tüm çıkarlarını 
uyumlu hale getirmeyi amaçlar. (Perry, 1954:160) 

Pragmatistler açısından iş ahlâkı da yukarıda ifade edilen hususlara benzer 
olarak ilgi doğrultusunda bir örgütlenme biçiminin genel karakteri ile etiketlenir. 
Çünkü insanlar, son derece gelişmiş bir sinir sistemi veya dil kapasitesi gibi ortak 
karakterlere sahip olmaları nedeniyle iş bölümü içerisinde bir birlik oluştururlar. 
Pragmatistlere göre söz konusu birliktelik ahlâkî toplumu meydana getirir. Çünkü 
ahlâkî toplum çatışmayı mümkün olduğu kadar aza indiren ve iş bölümüne önem 
veren en ideal toplumdur. (Perry, 1954:274) Benzerlik veya çıkarlar arasında bir 
birlik ilkesi oluşturması ilgili tepkilerin aynı nesnelere yöneltilmesi, ortak anlamlarla 
iletişim kurması ve ortak bir geçmişte birleşmesi anlamına gelir. Benzer şekilde, bir 
grubun yapısı veya örüntüsü, üyelerinin düzenlenme sırası, işlevlerinin birbiriyle 
ayarlanması ve farklı iş bölümü doğru anlamda bir toplum olarak kabul görür. İlgi 
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alanları, pragmatist değer anlayışlarına uygun bir toplumu iki ana ilkede birleştirebilir: 
Çıkarların ortak nesnelere sahip olduğu ilgi topluluğu ilkesi ve birbirlerine nesneler 
olarak sahip oldukları karşılıklı ilişki veya karşılıklı karşılıklılık ilkesidir. Bu ilkeler 
aynı zamanda iş birliğinin kendine özgü karakterini belirler. (Perry, 1926:474) 

İş ahlâkı pragmatik benliğin inşasına benzer biçimde örgütleri inşa edebilir. 
Yukarıda ifade edildiği gibi değer kavramının birçok sosyal alanın ortak problemi 
olarak görülmesinin sonucu olarak meslek ahlâkı da hayatın diğer alanları 
ilişkilendirilir. Söz konusu durum pragmatistlerin değer kavramına bakış açısının 
sonucudur. Çünkü pragmatistlere göre değer, günlük yaşamın çeşitli ve birbirinden 
bağımsız eleştirel yargılarını orantılı hale getirmeyi esas alır. (Perry, 1926:9) Bu 
bağlamda iş ahlâkı ilgi ve çıkarların düzenlenmesine entegredir. Felsefi boyutuyla 
ahlâkın kendisinden ziyade mesleğin kendisi ile alakalı olarak mensuplarının diğer 
insanlara karşı tanımlanmış davranış kalıplarının oluşumuna yönelik özel kurallar 
oluşturma çabası pragmatik meslek etiğinin özü olarak görülebilir. (Coşkun, 
2019:237) Bu durumlarda kural ve kısıtlama yaşamın baskın bir eylem biçimiyle adeta 
bir oyun gibi esneklik içerisinde kavranmasına dayalı olarak (Perry, 1926:252) açıkça 
başarısızlıktan çok farklı bir şey olup ilginin dış koşullar tarafından değil, bazı iç ve 
ilgili değişkenlerle kontrol edilmesine dayanır. Söz konusu kontroller için oluşturulan 
standartlar ise yine ahlâkî referans ya da ahlâkî failden ziyade mesleğin kendisi ile 
alakalı olarak işin/eylemin kendi şartları içerisinde oluşturulan esnek düzene uygun 
sürekli yenilenmeye açık biçimde oluşturulur. 

Tüm bu hususlara ilaveten pragmatik iş ahlâkında gerekçelendirme değer 
yargılarının dayandığı ilgiler çerçevesinde şekillenir. İlgiler, çıkarlar, ihtiyaçlar, arzu 
ve istekler gibi olumsal faktörlerin belirleyicisi olur. Pragmatistlere göre her kişi, 
sadece kendisi için değil, diğerinin çıkarına olan ilgisini ve sağladığı yararı teyit eder. 
Söz gelimi iş adamının faaliyetini “istihdam fırsatı” veya “kamu hizmeti” açısından 
rasyonelleştirmeye yatkınlığı, herhangi bir durumda samimiyet derecesi ne olursa 
olsun çıkarların karşılıklılığı ile ilgilidir.  Samimiyet, fedakârlık veya hayırseverlik 
gibi motivasyonlar dışında da farklı iş ahlâkı gereği ortakların ilgisi kendi çıkarlarına 
tabidir. Hatta aynı durum kamu hizmetini temsil ettiği sürece devlet için de geçerlidir. 
Kendi güvenliği ve kazancı açısından yorumladığı hukuk ve düzen fikri bu ilginin 
sonucu olarak vatandaşları ile yaptığı iş birliği ve ilgilerin mutabakatı olarak 
okunabilir. (Perry, 1926:517-518) Dolayısıyla pragmatik iş ahlâkında yolculuk halinde 
olan yolcuların birbirini ilgilendirmeyen yolculuk sebepleri olmasına rağmen, birlikte 
seyahat etmeleri bireylerin birleşik çabası ya da iş birliği olarak nitelense de ortak bir 
amaca matuf iş bölümü olarak nitelenemez. Çünkü iş bölümü, ilgili olana kadar iş 
birliği biçimini almaz ve her biri ayrı meslek gruplarının ayrıntılı bir şekilde belirli 
yasal ve etik kurallara göre ve ilgi ve çıkarlar doğrultusunda ayarlanması anlamına 
gelir. (Perry, 1926:514) Bu bağlamda ahlâkî örgütlenme, örgütlenen çıkarların 
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sınırlandırılmasını da gerektirir. Çünkü işbirliğinde, tüm anlaşmalarda olduğu gibi, 
topluluk ve çıkarların karşılıklılığı birbirlerini harekete geçirir ve ikisini de artıracak 
şekilde birbirlerine tepki verir. “Ahlâk” adı verilen şeyin yaratılması büyük ölçüde bu 
etkilere dayanır. Başka bir kişinin aynı amacın peşinde koştuğuna dair farkındalık, o 
kişiye ilgi çeker, bu olumlu bir ilgi olarak ifade edilebilir. Ortak bir amaca adanmış 
olmaktan kaynaklı yoldaşlık duygusu yardımseverliğe evrilir. (Perry, 1954:146) Fakat 
yardımseverlik ilkesi, mücadele ve rekabetin ortadan kaldırılması anlamına gelmez. 
Dolayısıyla iş ahlâkı failler tarafından daha büyük sosyal ölçekte, kurallar uyarınca 
rekabetçi bir yöntem veya yarışma ile her biri diğerinin karşıtlığını ve başarısızlık 
tehlikesini kabul edecek, böylece verilen daha büyük haz veya verimlilik uğruna tüm 
katılımcılar tarafından istekle kabul edilebilecektir. (Perry, 1926:518) 

Sonuç Yerine

Pragmatistler için iş ahlâkı sosyal entegrasyon biçiminin soyut bir temsili olarak 
ifade edilebilir. Çünkü ilgilenilen iki veya daha fazla konu, çeşitli menfaatleri aynı 
amaca tabi kılabilir ve uyarılan faaliyetler, karşılıklı menfaat için herhangi bir 
karşılıklı ayarlama yapılmaksızın hem tanımlayıcı hem de tamamlayıcı olabilir. Bu 
daha önce belirtildiği gibi, ortak bir ilgi ve amacın aracılık ettiği bir iş bölümünden 
ibarettir. Sadece ilgilenen çabanın aynı amaca doğru yakınsaması olmamalı, aynı 
zamanda her katılımcı bu ortak amaç uğruna hem kendi görevini kabul etmeli hem de 
başkalarının çıkarı ve görevini onaylamalıdır.  İş birliği yeni ya da kurumsal bir kişilik 
oluşturmayı da ima etmez. Kişilerin özünü, bileşenlerinin bütünlüğünü bozmadan 
korumak kişilerarası bir bütünleşme ile sağlanır.  Bu ise, mutabakat ve ikna yoluyla 
varılacak kararın veya meslek ahlâkının gereğinin yapılması ile mümkün olur. (Perry, 
1926:516-517)

Aynı şekilde bir toplumun sosyal iyileri elde etme kabiliyeti, ahlâkî ideallerin 
pragmatik olarak karar verildiği standartlara bağlıdır. Bu standartların oluşturulması, 
çoğu kez toplumun ahlâkî ve sosyal çatışmalara duyarlı olmasına ve toplumun 
sosyal ve ahlâkî çatışmaları çözmedeki maharetlerine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, 
bir toplumun kaçınılmaz zorluklar ve çatışmalarla karşılaştığında paylaşılan işbirliği 
tecrübesini nasıl koruyabileceği ve nasıl genişletebileceği hususuna bağlıdır. Bu ise, 
eğitimin en yüce ahlâkî ödev olmasına işaret eder. (Türer, 2016:30)

Ahlâkta eylem için yeterli yetkiyi bulmak kolay bir mesele değildir. Kolay 
olmadığı için iş hayatında ahlâkî bir yol bulmak zor bir görevi içerir. Bu noktada tüm 
iş hayatının kendisinden daha büyük sosyal kaygılara gömülü olduğunu fark etmek 
gerekir. Geniş ve yaygın bir sosyal bağlam duygusu kişinin kendisi kadar başkaları 
için de ayağa kalkması anlamına gelen ahlâkî bir cesaret duygusunu içerir. Ahlâkî 
bütünlüğün ayrılmaz bir şekilde hem bireysel hem de sosyal olduğunun ve hatta bir 
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ölçüde özgecilik içerdiğinin fark edilmesi gerekir. Aynı şekilde ahlâkî bütünlüğün 
kişisel çıkar tutarlılığının ötesinde bir şey gerektirdiğini kabul etmek gerekir. Bu 
çerçevede de yeni iş adamı türü, taze bir zihinle yeni sorunlarla karşılaşan, mevcut 
düzeni savunmaktan çok, daha iyi bir düzen yaratmakla ilgilenen türden bir iş 
adamıdır; özel bir işletmenin dahi bir kamu güvenliği olduğunun farkında olan ve 
sınıfının gelenekleri ve çoğunluğunun görüşünden çok bilimsel yönteme saygı duyan 
kişidir.
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İNGİLİZ ve ALMAN İŞ AHLÂKININ 
TEMEL MOTİVASYONLAR YÖNÜNDEN 
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GİRİŞ

İş ahlâkı düşüncesi, genel olarak “deontoloji” anlamında Avrupa’da sanayi 
devrimiyle doğru orantılı bir şekilde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Geleneksel olarak 
“ahlâk” düşüncesi, zaten iş ahlâkı anlamını içerecek şekilde genel bir kullanımken 
bu alanın özel ve özerk bir disiplin olarak ortaya çıkmasının altında yatan temel 
neden, sanayi devriminin gerekliliklerine uygun şekilde disiplinli bir çalışma hayatı 
oluşturma ve bu yöndeki motivasyonu gerekçelendirme ve artırma amaçlarıdır. Bu 
nedenle “deontoloji” kavramı Immanuel Kant’la özdeşleştirilen özel olarak bir ahlâk 
kuramının adı olsa da genel olarak “iş ahlâkı” anlamına gelir. 

Kant’ın ahlâk kuramı, tam olarak bir çalışma ve iş ahlâkı olarak kurgulanmıştır, 
ancak günümüz dünyasında buna rakip olan başka bir iş ahlâkı (deontoloji) vardır 
ki bu da Anglo-Sakson menşeili faydacılıktır. Yani bugün iş hayatında hâkim olan ve 
birbirlerinden farklı motivasyonları olan iki tür deontoloji vardır: Kant’ın sorumluluk 
(veya ödev) ahlâkı ile Bentham ve Mill’in faydacılığı. Bu iki anlayış, sanayi devriminin 
başladığı ülkeler olmaları bakımından iki millete mahsusen isimlendirilebilir. Bu 
bağlamda faydacılık, İngiliz iş ahlâkının temelini oluştururken sorumluluk ahlâkı 
da Alman iş ahlâkının temelini oluşturur. Başka bir ifadeyle merkantilizm sonrası 
Avrupa’sında iki önemli ahlâk kuramının ortaya çıktığını görüyoruz. İlki, İngiltere’de 
ortaya çıkan faydacılık; ikincisi ise Almanya’da ortaya çıkan sorumluluk (veya ödev) 
ahlâkıdır. Her ne kadar faydacılık, deontoloji karşıtı bir kuram olarak kabul edilse de 
esasında iş ahlâkı olması bakımından bir deontolojidir.

Her iki anlayışın oluşması, sanayi devrimine bağlıdır. Sanayi devrimi, Avrupa 
hükümetlerinin sömürgecilik ve merkantilist savaşlar yoluyla biriktirmiş olduğu 
sermayeyi, makineleşmeye ve üretime tahvil etme sürecidir. Avrupa sermayesi bunun 
için, feodal dönemin self ve köle temelli tarımsal iş gücünden farklı olarak nitelikli iş 
gücüne ihtiyaç duydu. Bu yeni üretim tarzı, bugün iş hayatının hatta iş hayatını aşıp tüm 
insan hayatının temel ahlâkî kodlarını dönüştürmüş ve belirlemiştir. Ahlâk ekseninde 
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söylemek gerekirse sanayi devriminden sonra ahlâkın amacı, idealleri, ahlâkî hayatın 
anlamı ve ahlâktaki temel motivasyonlar neredeyse tamamen değişmiştir. Yeni üretim 
tarzı, yeni bir hayat tarzını gerektiriyordu. Aksi takdirde kaba iş gücüyle yürümesi 
imkânsız olan sanayileşme süreci, nitelikli iş gücüne dönüşemeyecekti. Nitelikli iş 
gücü, belli alanlarda uzmanlaşmış, çalışmayı temel bir ahlâkî erdem olarak kabul eden, 
mesai bilincini benimsemiş, aile bağlarını gevşetmiş ve bunun yerine iş arkadaşlığını 
ikame etmiş bir işçi sınıfının oluşmasıyla elde edilebilecek bir başarıydı. Dini hayat ve 
geleneksel ahlâkî kodlarla bunu başarmak zordu. Ödev ahlâkı ve faydacılık, bu amaca 
uygun olarak şekillenmiş kuramlardır. 

Bu kolay bir değişim olmadı. Önce, ahlâkın amacı dini ve geleneksel olandan 
farklı şekilde yorumlandı ve anlam, çalışmaya tahvil edilecek şekilde daraldı. Felsefi 
olarak birçok ahlâk kuramı olsa da geleneksel olarak ahlâkın amacı konusunda 
neredeyse bir uzlaşma vardı: “iyi hayat” yaşamak. İyi hayatın ne olduğu konusunda 
farklılıklar olabilir elbette, ancak biz ahlâkın geleneksel olarak “iyi hayat” sürme 
üzerine odaklandığını görüyoruz. Literatüre bakıldığında görünen o ki kuramlar, çok 
karmaşık ve farklı olsa da amaç gayet açıktır. Ahlâk kaçınılmaz bir şekilde insana 
sorumluluklar yüklemekteydi, ancak sanayi devrimi bu sorumlulukların seyrini ve 
hiyerarşisini değiştirecek şekilde amacı dönüştürdü; “iyi hayat” ideali, yerini “çalışma 
hayatına” bırakmaya başladı. Bugün ahlâk kavramı, meslek edinme ve çalışma 
hayatıyla özdeşleşti. Bu durum, eskiden hiç olmayan; iyi ve kötünün kaynağı, ahlâk 
kurallarının evrenselliği, motivasyon sorunu gibi ahlâk sorunlarının ele alınma şeklini 
tamamen etkileyen yeni teorilerin ortaya çıkmasına yol açtı. 

Bu dönüşüm bir merkezi olan, bir yerlerden planlanan ve kurgulanan bir şey 
değildi. Fabrikalar, insanlara şehirlerde daha fazla mal ve hizmetlere ulaşabilecekleri 
bir yaşam alternatifi sunuyor ve onları mahrumiyet, şiddet ve kıtlık gibi yurtlarındaki 
sıkıntı ve eksikliklerden kurtarıyordu. Yeni hayat korunaklı binalar, sağlıklı gıdalar, 
temiz caddeler, güvenli bir hayat, şaşalı salonlar, şatafatlı hayat umutları sundu. Ama 
hepsinin bir bedeli vardı: Bunlara layık olmak gerekiyordu. Bu sistemin bir parçası 
olmak isteyenler için ideal olan çalışmaktı ve hayatın geri kalan kısmında ise fırsat ve 
avantajlardan faydalanmak mümkün olacaktı. 

Doğrular ve yanlışlarla; fazlalıklar ve eksikliklerle ahlâktaki dönüşüm süreci 
fevkalade uzun ve karmaşıktır. Daha basit biçimiyle ahlâkın dönüşümü, mikro 
ilişkilerin düzenlenmesini ön gören geleneksel ahlâkın, işe odaklı yeni Avrupa 
ahlâkında makro ilişkilerin düzenlenmesi şeklini aldığını görüyoruz. Ayrıca bu Avrupa 
deneyimi, bugünün dünyasının tamamına yayılmış makro ilişkileri düzenleyen 
Avrupa tarzı bir ahlâk anlayışı ve çalışma hayatı ortaya çıkarmıştır. Mesai saatlerinden 
çalışma kurallarına, sosyal güvenlikten aile hayatına, ebeveyn sorumluluklarından 
çocuk sayısına ve çocukların eğitimine kadar davranış biçimlerimizin altında, temeli 
Avrupa’da atılan ve çalışma ideali ile şekillenmiş bu yeni ahlâk yer almaktadır.
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Ahlâkta Anlam Daralması

Olumlu anlamıyla ahlâk, bir kimsenin hayatını belirli ilkelere göre düzenlemesi 
anlamına gelir. Bu yönüyle ahlâk, kişinin karakter, bilgi, meziyet gibi alanlarda 
gelişmesi veya ihtisaslaşması demektir. Oysa deontolojiler ahlâkın bu genel tanımını 
oldukça daralttılar ve ahlâkı, “çalışma” kavramıyla özdeşleştirdiler. Bir anlamda ahlâk, 
hayatın tamamını kuşatmak yerine iş hayatının bir gereği halini almaya başladı.

Bu daralmanın üç yönlü olduğu söylenebilir. İlki, yeni ahlâkın geleneksel ilişki 
biçimlerini dönüştürmesi; yani mikro ilişkilerde ortaya çıkan ahlâkın makro ilişkilere 
taşınmasıyla olmuştur. Mikro ilişki, diğerkamlık üzerine kurulmuş ve kendimiz ile 
bazı insanlar arasındaki farkı azalttığımız ilişki biçimleridir. Bu kişiler genellikle 
aile bireyleri, akrabalar ve dostlardır.  Ahlâkî hayat, bunlar arasındaki dayanışma 
kültürüne dayanır. Bunun en tipik örneği anne-çocuk ilişkisinde ortaya çıkar. Anne, 
çocuğuna şefkat ve merhamet gösterir ve aralarında adeta ayrılığın olmadığı bir ilişki 
vardır; özellikle anne açısından. Anne fedakardır, cefakardır. Anne-bebek ilişkisi, 
mikro ilişkinin en tipik örneğidir. Burada altruistik (diğerkâm) olan duygular ön 
plandadır: merhamet, vefa, fedakârlık, minnet vd.

Makro ilişkiler ise daha az samimi olduğumuz insanlarla kurduğumuz ilişkilerdir, 
hatta bazen düşmanlarımızla kurmak zorunda kaldığımız ilişkileridir. Bu ilişkilerin 
genel karakteristiği, diğerkâmlıktan ziyade bencilliğe dayanıyor olmasıdır. Tipik 
olarak, tanımadığımız insanlarla kurduğumuz ilişkiler veya mahkeme salonundaki 
ilişkiler, bu türdendir. Burada hâkim olan duygular temkin, kendini koruma, usule 
uygun davranma vs.’dir. Esasında bu tür ilişki biçimleri siyaset ve hukukta hakimdir. 
Avrupa iş ahlâkı, bu yönüyle ahlâkı hukuk ve siyasete doğru yaklaştırmıştır. 

Bu durum iş ahlâkının ikinci yönünü ortaya çıkarır. Geleneksel ahlâk sözlüdür 
ama iş ahlâkı, yarı sözlü, yarı yazılıdır. Bu yönüyle hukuk ve siyasal sisteme benzerlik 
gösterir. Daha doğru ifadeyle ortaya çıkan yeni ahlâkî kod, ahlâk ve hukuk arasında yeni 
bir kurallar sistemi oluşturmuştur. Ahlâk ve hukuk (ve siyaset) arasındaki mesafenin 
bu şekilde azalması, ahlâkın anlam alanını daraltmıştır. Bu, çalışma hayatının 
bir lüzumudur. Üretim ve verimlilik, mikro ilişkilerin hâkim olduğu, bireylerin 
kendilerini mikro ilişkiler ağı içinde güvende hissettiği bir dünyada alternatif dünyaya 
göre daha düşük olacaktır. Bu nedenle iş ahlâkı aile ilişkilerini gevşetir. Hatta Sovyet 
Rusya’sının başlarında verimlilik ve üretim amacıyla aile ilişkileri tamamen askıya 
alınmıştır. Yaklaşık on yıl süren bu uygulama, ortaya çıkardığı zararlar nedeniyle 
1930’ların başında terk edilse de bu durum, kapanması zor yaralar açmıştır. Oysa bu 
durum yani mikro ilişkilerin makro ilişkilere doğru taşınması ve ahlâkın alanının 
daraltılması, Avrupa’da daha dengeli seyretmiş ve iş motivasyonlarının gelişmesiyle 
ve verimliliğin artmasıyla sonuçlanmıştır. 
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Ahlâkî Motivasyon ve İş Hayatı

Günlük hayatımızda ahlâkî kararlar vermek zorunda kalırız. Bu kararlarımız, nasıl 
davranacağımız ve nasıl bir yol çizeceğimiz konusunda bizi etkiler. Yani bu kararlar, 
hareket tarzımızı belirler; başka bir ifadeyle bizi belirli türden davranışlara motive 
eder. Motivasyon ile kastedilen budur. Ahlâkî motivasyon ise daha özeldir ve buna 
normatif motivasyon da denilir. Bir şeyin bizim için iyi olduğuna veya belirli bir 
şekilde hareket etmek için bir nedenimiz olduğuna veya belirli bir hareket tarzının 
rasyonel yol olduğuna dair normatif yargıda bulunduğumuzda, aynı zamanda harekete 
geçme eğiliminde oluruz. Normatif yargılar, matematiksel ve ampirik yargılardan 
farklı olarak motive edici, bizi harekete geçiren güce sahiptir; yani bizi belirli türden 
davranışa meylettirir. Ahlâkî yargılarda, diğer yargılarımızdan daha belirgin ve derin 
şekilde yargımız ile eylemlerimiz arasında gözle görünmeyen içsel bir bağlantı vardır. 
Bir antibiyotiğin belirli bir enfeksiyonu iyileştireceğine dair inanç, eğer kendisi de 
enfeksiyona sahip olduğuna inanıyorsa ve tedavi olmak istiyorsa veya enfeksiyonu 
kendi iyiliği için tedavi etmesi gerektiğine karar veriyorsa, bireyi antibiyotik almaya 
yöneltebilir.1

Ancak normatif motivasyonların bireyler üzerinde sanıldığı kadar güçlü etkisi 
yoktur. Başka bir ifadeyle motivasyonlar ve eylemler, senkronize değildir. Yani “iyi 
davranması” gerektiğini düşünen kişi, belirli şartlar altında bireysel olarak yeterince 
bu kurala uygun şekilde davranma başarısı gösteremez. Şiddet ortamı, geçim sıkıntısı, 
psikolojik gerilim ortamları, kafa karışıklığı, karamsarlık gibi durumlar motivasyon-
eylem ilişkisine zarar verir. Normal zamanlarda ise kişisel çıkar, bu dengeyi bozma 
eğilimindedir. 

Bu nedende 19. Yüzyıl filozofları motivasyon-eylem ilişkisini sağlam şekilde 
kurmanın yolunu aramışlardır. Bu ilişki güçlü bir iradeyi gerektirmektedir. Bunun 
yolu, okullaşmanın artırılması ve çocukların küçük yaştan itibaren disipline edilmesi 
ve kurallara uymaya alıştırılmasıdır.2 Çalışma hayatı aile bağlarının zayıflamasını ve 
bunun yerine başka türden ilişkilerin ön plana çıkmasını gerektirmektedir. Bu sürecin 
başlangıcı okulla olmuştur. Düzenli, sürekli ve zorunlu eğitim, sanayileşme sürecinde 
iş ve çalışma ahlâkı oluşturmanın ön koşuludur. Çocuk, aile bireylerinden ziyade 
daha “uzak” kişilerle birlikte uyumlu hayat sürmeyi okulda öğrenmektedir. Bu durum 
iş hayatının bir ön hazırlığı ve davranış prototipidir. Aynı zamanda okul, bireysel 
motivasyonların toplumsal motivasyonlara dönüşme sürecidir. Yani birey, tek başına 
karar almaktan ziyade ortak karara göre davranmayı daha erken yaşta öğrenerek güçlü 
irade gereksiminin yerini birlikte hareket etme ve itaatkarlık yetileriyle doldurmuş 
olur. Bunların tamamını ekstra motivasyonlar olarak isimlendirebiliriz.

1  Connie S. Rosati (2016), “Moral Motivation,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/
entries/moral-motivation/

2  Bu durum ahlâkın neden makrolaştırıldığını ve yazılı kurallara benzetildiğini anlamamız için iyi bir örnektir. 
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Kısaca ahlâkî motivasyon, ahlâk kuralları veya ahlâkî ilkelerle davranışlarımız 
arasındaki bağı ifade eder. Bazı ilkeler, sahip oldukları kendi içsel motivasyonları 
sayesinde ahlâkî failleri bu ilkelere uygun davranmaya sevk eder. Bazı ilkeler ise bu 
konuda zayıftır; yani faili, kendisine uygun davranmaya sevk edecek yeterli güdüsel 
içeriklere sahip değildir. İnsanı belirli amaçlar doğrultusunda bilinçli davranışlara 
sevk eden nedenler vardır. Ahlâk bu nedenleri yönlendirme mekanizmasıdır. 

Ahlâk felsefesinde temelde üç motivasyon kuramı vardır. İlki Tanrı inancı, 
ikincisi hedonizm (bencillik), üçüncüsü ise altruizmdir (diğerkamlık). Bu yönüyle 
motivasyon sorunu, kuralın itici gücüyle ilgilidir. Bu durum dinde Tanrı otoritesiyle 
sağlanır. Hedonizmde bu, ahlâkî eylemin faile sağlayacağı tatmin veya onun 
beklentileri karşılaması ile ilgilidir. İngiliz çalışma ahlâkı olan faydacılık, hedonistik 
motivasyonlara sarılırken Alman çalışma ahlâkı olan sorumluluk/ödev ahlâkı 
altruistik motivasyonlara sarılır. Alman ve İngiliz iş hayatı, genel olarak çalışma 
motivasyonunu geliştirecek ve çalışanı iş hayatına adapte edecek şekilde oluşmuştur. 
Bunu da ahlâkî motivasyonlara ilave bazı ekstra motivasyonlar üreterek başarmıştır.

Bencillik Motivasyonu: İngiliz Çalışma Ahlâkı

İngiliz çalışma ahlâkının kurucusu, Jeremy Bentham kabul edilir ve onun kurduğu 
bu ahlâk kuramına da faydacılık (utilitarianism) adı verilir. Bentham, ahlâkı “haz elde 
etme ve acıdan uzak kalma” hedefleri ile tanımladı. Ona göre insan hayatının tek 
amacı “hazzı elde etmek ve acıdan sakınmak”tı. Bentham, bu ahlâk ilkesine klasik 
hedonizmden farklı bir içerik kazandırdı. Ona göre bu ilkenin içeriğini dolduracak 
olan şey, fayda ilkesiydi. İnsan, fayda sağlayan eylemlerle mutlu; faydasız eylemlerle 
mutsuz olur. O halde ahlâk fayda veren davranışların peşinden koşmaktır. En faydalı 
davranış da disiplinli çalışmadır. Bu çalışmanın amacı, kişisel menfaati ilerletmek 
yani kişisel mutluluktur.

Esasında “fayda” kavramının ahlâktaki yeri çok eski zamanlara dayanmaktaydı. 
Aristoteles, Nikomakhos’a Etika kitabında faydanın teknikle ilgili olduğunu ve kısmen 
ahlâkla ilgili bir terim olduğunu söylemiş, hatta mutlulukla ilgisini dolaylı kurmuştu. 
Çünkü fayda, iş hayatındaki eylemlerimizin, yani tekniğin bir sonucuydu. Aristoteles’e 
göre mesleklerin amacı fayda idi, ahlâkın amacı ise mutluluk. Bentham bu formülü 
tamamen değiştirerek ahlâkın amacının fayda olduğu söylüyor, fayda ve mutluluğu 
özdeşleştiriyor ve böylece insan hayatının sanki tek bir amacı varmış, o da çalışmak 
ve üretmekmiş gibi ahlâkın varlığından, çalışmanın temel ahlâkî eylem olduğuna dair 
doğal bir sonuç çıkarıyordu. Bentham’a göre temel ahlâkî ilke fayda/mutluluk; bu 
ilkeye uygun davranış da çalışmak ve üretmekti. 

Bentham ve öğrencisi John Stuart Mill, çalışmanın kişisel olduğunu ve kişinin 
çalışırken kendi menfaatlerine odaklanması gerektiğini ileri sürdü. Bu tür bir 
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düşüncenin ahlâkî bir yönü olamayacağı itirazına karşı faydacı düşünürler, kişisel 
menfaatin toplumsal gelişmeyi sağlayacağını ileri sürerek cevap verdiler. Yani bir 
toplumda herkes kendi menfaatinin peşinden koşarsa bu toplumda üretim artar, 
dolayısıyla refah artar ve dolayısıyla da o toplumda mutlu olmayı mümkün kılacak 
enstrümanlar ziyadesiyle bulunur. Onların bakış açısından kişisel menfaat, toplumsal 
faydaya dönüşür. Aksi takdirde toplumlarda asalaklık artar ve başkasının sırtından 
geçinme, ahlâk motivasyonunu düşürür. 

Özetle faydacılık, çalışma hayatında “kişisel menfaat” kavramını ön plana çıkarır 
ve herkesin esasında kendisi için çalıştığını ileri sürer. Nitekim bunu daha sonra 
John Stuart Mill, özgürlük düşüncesiyle birleştirir ve herkesin kendi menfaati için 
çalıştığını ve bunun da bireylerin özgürlüğünün bir sonucu olduğunu ileri sürer. Oysa 
bu kurgunun gerisinde çalışmanın, yegâne ahlâkî ilke olduğu kabulü gizlidir. Çalışma 
amacının ahlâkî statüsü ahlâkta geri bırakılamayacağı dikte edildikten sonra herkesin 
kendisi için çalıştığı ileri sürülerek hedonist ve antropolojik bir motivasyon öne 
sürülür. Bu motivasyonun yeterince güçlü olduğu düşünülerek buna ek, destekleyici 
argümanlara başvurulamaz.

Altruizm Motivasyonu: Alman Çalışma Ahlâkı

Alman çalışma ahlâkının mimarı İmmanuel Kant’tı ve Kant da ahlâkın geleneksel 
anlamını tamamen reddettiği gibi On Emir gibi din temelli eski sorumluluk ahlâklarını 
bir kenara bıraktı. Esasında sorumluluk ahlâkı, din temelli bir ahlâk iken Kant bunu 
sekülerleştirerek bir iş ve çalışma ahlâkına dönüştürdü. Ona göre ahlâk, kişinin 
sorumluluk alması ve sorumluluğuna uygun bir şekilde davranışta bulunmasıydı. 
Kant’ın bu yaklaşımı “mesai” kavramının yerleşmesine önemli bir katkı sundu. 

Kant “sorumluluk” ve “ödev” kavramlarını ön plana çıkardı. Ahlâk sorumlulukları 
yerine getirmektir. Sorumluluklar ise bireyin özerk/otonom düşüncesinin ürünüdür. 
Bu nedenle ahlâk, kişinin düşüncesini antropolojik unsurlardan arındırarak kendi 
koyduğu keyfi olmayan kurala uygun davranmasıdır. O halde buradaki temel 
motivasyon, düşünce ve davranışın tutarlı olmasıdır; yani kendi koyduğumuz kurala 
göre davranışta bulunma sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz vardır. Burada 
altruist ve karşı-antropolojik bir motivasyon kuramına başvurulur. Ancak Kant bunu 
motivasyon açısından yeterli bulmaz ve ahlâkını dine taşıma zorunluluğu hissederek 
ahlâkî teolojisini (ilahiyat) bu ahlâk düşüncesine dayandırır ve bu süreçte de ahlâkına 
dini bir motivasyon da katabildiğini düşünür.

Kant’a göre insan kendi kararlarının sorumluluğuna sahip ve kendi kararlarını 
kendisi alan özerk ve özgür bir varlıktır. Bu nedenle sorumluluğu tam olarak 
üstlenmeli; bu asla kandırılmamalı ve zorlanmamalıdır. Ahlâkî fail, içgüdüleri 
tarafından motive edilemez. Duygular ve antropolojik deneyimler, failin ahlâkını 
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zedeler ve onun otonomluğuna zarar vererek onu heteronom yapar. Heteronomluk 
rasyonel gereksinimleri ve dolayısıyla ahlâkî gereksinimleri ortadan kaldırır. İnsan 
kendinde amaçtır ve başka şeyler için araçsallaştırılamaz. Araçsallaştırılamayan 
insan, herkes için, her zaman ve her yerde geçerli kesin buyruklara tabi olmalıdır. 
Bu nedenle ahlâkın temeli, eylemlerin sonuçlarında aranamaz, kişinin iyi niyetinde 
aranır. Kısaca, kişi kendi menfaatlerini değil de hemcinslerinin menfaatini öncelerse 
ahlâklı davranmış olur. 

Alman iş ahlâkının benzeri bugün Japonya’da da vardır. Japonlar sanayileşme 
sürecini çatışmasız geliştirdiler ve Kant’ınkine benzer bir sorumluluk ahlâkına tabi 
oldular. Bu tür bir iş ahlâkı kurmada Şintoizm’in önemli bir katkısı olmuştur.

Üçüncü Yol: İskoç Modeli

İskoçyalı 19. Yüzyıl filozofları Adam Smith ve David Hume da geleneksel ahlâkî 
kodları değiştirmeksizin bir çalışma ahlâkı ortaya koymaya çalıştılar. Geleneğe bağlı 
kalma arzusu onları genel motivasyonlar kombinasyonuna başvurmaya götürdü. 
Onlara göre ahlâk, toplumun ürettiği bir değer sistemiydi ve toplum, sahip olduğu 
kültür dünyası ile bunu yapıyordu. O halde bu kültür dünyası içinde olan her şey; din, 
gelenek, bilim, adetler, dışarıdan gelen güzel davranışlar ahlâkın oluşmasına katkı 
sağlamaktaydı. Onlar, ahlâkı bireyler arasında karşılıklı denetim mekanizmasına 
dayanan, tarafsız gözlemcilerin duygudaşlığı (sempati) olarak yorumladılar ve bu 
kombinasyonun ahlâk dünyamızda daima aktif olarak bulunduğunu düşündüler. Bu 
genel ahlâk düşüncesi içinde çalışma ahlâkı da takdir gören bir yere oturmuş oldu. 

Smith ve Hume, ahlâkın temelinde esasında diğerkâmlık olduğunu ve en önemli 
ahlâkî erdemlerin merhamet ve yardımseverlik olduğunu ileri sürdüler. Ancak 
bireyler bulundukları pozisyona, yaptıkları işe göre takdir görmekteydiler. Bu nedenle 
ailedeki ahlâkî davranışla sokaktaki ve iş yerindeki farklı olmalıydı. İş ahlâkı, daha 
ziyade kişisel menfaat duygusuna dayanmalıydı. Adam Smith sorunu olarak ortaya 
konan bu yaklaşımda genelde bir tutarsızlık olduğu düşünülse de Smith, sağlam bir 
temellendirme ortaya koydu. Öncelikle kişisel menfaatin zararlı olmadığını ileri 
sürdü. Ve bunu meşhur fırıncı örneği ile açıkladı. Bir fırıncı soğuk İskoçya kışında 
sabah erkenden kalkar ve ekmekleri hazırlar. Smith fırıncıyı motive eden şeyin ne 
olduğunu sorar ve şöyle cevap verir: Komşularını doyurma güdüsü değil, hayatını 
idame ettirme güdüsüdür, der ve çalışma hayatının temeline altruizmle/diğerkâmlıkla 
çatışmayan bir menfaat düşüncesini koyar. 

İskoç modeli, çalışma hayatını ayrıca mala tamah etmenin zararlarını sayarak 
temellendirir. Milletlerin Zenginliği kitabında Smith, açgözlülüğün yıkıcılığını anlatır 
ve merkantilizmi bir açgözlülük türü olarak tanımlar. Ticaret, serbest piyasada 
rekabet koşulları altında dostlarla yürütülen kurallı davranış biçimidir. Bu şekilde 
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Smith, kapitalizmin ahlâkî sınırlarını da belirlemiş olur. Bu yönüyle kapitalist çalışma 
ahlâkı, bugün Batı pratiğinde uluslararası planda pek hâkim olmasa da Smith ve 
Hume tarafından ortaya konmuştur. 

Başarısız Bir Örnek: Sovyet Modeli

Çalışma ahlâkıyla ilgili diğer bir örnek, Sovyet deneyimidir. Esasında zorbalığa 
dayanması nedeniyle bir ahlâk demek zor olsa da 1917 Bolşevik devriminden sonra 
Sovyet rejimi, çalışma hayatını katı kurallara dayandırdı. Bu sistem mülkiyeti gayri 
meşru sayarak çalışma motivasyonunun temel bir unsurunu ortada kaldırdı. Eşit 
toplum yaratma idealine dayanan bu sistem, tüm toplum değerlerini yok etmekle 
kalmadı aynı zamanda üretkenliği ve başarıyı getiremedi. Bugün Doğu Türkistan’da 
Çin hükümeti Uygur Türklerine karşı da aynı yöntemi uygulamakta; onları pamuk 
tarlalarında zorla çalıştırmaktadır.

Türkiye’ye Yansımalar

Çağdaş çalışma hayatı ve sanayileşmenin Batı Avrupa merkezli olduğunu ve 
tüm dünyaya buradan yayıldığını daha ince belirtmiştik. Türkiye 1950’lerden sonra 
Batı tarzı bir çalışma kültürü oluşturma çabasına girişti. Daha önce Osmanlı’da da 
Batı tarzı çalışma hayatına geçiş için tartışmalar yürütülmüştü ve iki tarz yaklaşım 
ortaya çıkmıştı. Batılaşma yanlıları, Batı’nın tekniği, değer yargıları ve hayat tarzını 
olduğu gibi almayı önermişlerdi. Daha muhafazakâr olanlar ise tekniğini alıp değer 
yargılarından ve kültüründen kaçınmayı teklif etmişlerdi.

Demokrat Parti iktidarından sonra Türkiye, tarım toplumundan sanayi toplumuna 
geçiş hamlesine başladı. Bu hızlı ve düzensiz bir kentleşmeye sebep oldu. Gecekondu 
ve arabesk kültürü buradan doğdu. Bugün nispeten daha az sorunlu bir çalışma hayatı 
sistemi oluşmuş görünüyor, ancak Alman ve İngiliz tarzı bilinçli bir çalışma ahlâkı 
yerleşmiş görünmüyor. 

Türkiye, çalışma ahlâkıyla daha ziyade Almanya’daki Türk vatandaşlarıyla tanıştı. 
1960’lardan itibaren Almanya’ya işçi olarak gidenler, burada en ağır koşullarda 
çalıştılar. Günter Wallraff En Alttakiler adlı kitabında Türkiye’den Almanya’ya giden 
işçilerin yaşadıkları zorlukları açık bir şekilde yazmış ve Alman iş hayatının Almanlara 
sağladığı refah ve mutluluğu Türk işçilere sağlamadığını ortaya koymuştu. 

SONUÇ

Sanayi toplumlarında ahlâk, iş ve çalışma ahlâkına indirgenmiş; temel insani 
değerler, disiplinli ve verimli çalışma üzerinden ihdas edilmiştir. Batı eğitimi, bunu 
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destekleyecek bir bilinç ve içeriğe sahiptir. Motivasyonları farklı olsa bile İngiliz ve 
Alman eğitiminde öğretmenler bu durumun farkındadır ve öğrenci, tüm eğitim 
hayatı boyunca açık veya örtük şekilde disiplinin, çalışmanın ve üretmenin değerli 
olduğu; kurallara uygun yaşamak gerektiği, başkalarıyla uyumlu çalışmanın gereklilik 
olduğu gibi temel davranış kodlarını kabule göre yetişir. Bu yönüyle iş ahlâkı meselesi, 
ülkelerin ekonomik planlamalarının bir parçasıdır. Ancak belki de önemli ve zor 
olan şey, insan onurunu ve insani değerleri göz önünde bulunduracak bir iş ahlâkı 
belirleyebilmektir. İş hayatının zorunluluğunun kabul edilmesi, gelecek ve geçim 
kaygısı duyan, yalnızlaşmış ve kişisel geliri nedeniyle kimseye muhtaç olmayan 
birey düşüncesinin ön plana çıkmasına neden olur. Bu durum, çalışma hayatına 
dahil olmanın aile bağlarının zayıflamasına sebep olur. Bu bağlar, mikro ilişkileri 
zayıflatırken makro ilişkileri artırır. Bunun sonucu olarak aile bağlarının yerine 
başka bazı ilişkiler geçer. İş ve okul arkadaşlığı, aile bağlarına göre daha elzem hale 
gelir. Arkadaş ve akrabadan borç almak, yerini bankadan kredi almaya bırakır. Okul, 
aileden daha öncelikli bir kurum haline gelir.

İngilizler bu tür bir yapıyı kişisel menfaat motivasyonu üzerine kurdular. Almanlar 
ise paternalizm ve diğerkamlığa dayanan bir iş ahlâkı (deontoloji) ihdas ettiler. Ancak 
sanayi devrimine uygun iş gücü oluşturmak için geleneksel bazı değerlerden ve 
ilişki biçimlerinden uzaklaşmak gerekiyordu. Önce ataerkil aile yapılarından feragat 
edilmesi gerekiyordu. İngilizler ve Almanlar, bu olumsuz yönlere rağmen birbirinden 
farklı motivasyonlara sahip olan deontolojilerle verimliliği artıran iş gücünü yaratmayı 
başardılar.

Bu deontolojilerin çalışma hayatına en önemli katkıları şunlar oldu: İş 
motivasyonunun artması, çalışma bezginliğinin giderilmesi, mesaiye bağlı çalışmanın 
kanıksanması nedeniyle olumlu bir iş ortamı oluşturma, çalışma hayatına bağlı 
iş arkadaşlığı ve eğlence kültürünün oluşması, zamanında üretim ve teslimat, iş 
hayatının sosyal hayatta olumlu etkiler oluşturması, verimlilik, üretken bir toplumsal 
yapı, çalışanların kurumlarına sadakatle bağlanması vs. Kısacası Avrupa iş hayatı, 
çalışma prensibine uygun bir hayat tarzının oluşmasına; geleneksel ahlâkî yapının 
değişmesine ve bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olsa da huzurlu 
bireylerin ve toplumların oluşmasına yol açtı. 
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JAPONLARIN İŞ AHLÂKI
                                                  

Higashitotsu KUTLUK*

Bir milletin çalışma ahlâkı, o milletin eski çağlardan beri sahip olduğu dini 
inancı, medeniyeti ve kültürlerinin oluşum ve gelişim sürecinde coğrafi konumunun 
da etkisi ile şekillenir. Japonların iş ahlâkı, toplumdaki değişik sosyal alanlardaki 
davranış kurallarına göre oluşmuş olup, iş ahlâkının bir kısmı, her devirdeki otoriteler 
tarafından oluşturulan yasalarla şekillenmiştir. Ayrıca Budizm ve Şintoizm gibi dini 
inançların da iş ahlâkına etkisi söz konusu olmuştur. 

Dışarıdan bakınca Japonlar dinsiz bir millet gibi görünse de, aslında Japonların 
aileden toplumsal hayata kadar olan günlük hayatlarının her evresinde Budizm ve 
Şinto dininin iş disiplinini, insani ahlâkını görmek mümkündür. Japonlar ikinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra gerçi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı’nın siyasi ve sosyal 
etkisi ile modern bir devlet durumuna gelmiş olsa da eski gelenek ve göreneklerinden 
vazgeçmemiş, Japon kültürünün içinde yaşamışlardır.  Ve hatta devlet idare sistemi 
ve eğitim sisteminde tutarlı ve benzersiz bir sistem inşa ederek samuray ruhuyla 
yoğurulmuş bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır.  

Japon tarihine bakıldığında Edo dönemi (1600-1868) yazılarında Japonlar 
sadece yaz mevsiminde sabahları yani serin havada çalışan “tembeller” olarak tasvir 
edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde Japonların çalışkan ve gayretli olması gibi iş 
ahlâkının oluşmasında önemli rol oynayan iki etken olduğunu düşünüyorum. Birinci 
etken: Meyjı dönemi (1868-1912)nde devletin temel politikasının zorlukları yenip çok 
çalışarak batının sanayi ve askeri teknolojisini geçmeye teşebbüs etmesi, ikinci etken 
ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan ülkeyi yeniden inşa etmek ve ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik bir devlet politikasının uygulanmasıdır.  

Japon halkının İkinci Dünya Savaşı sonrasında gösterdiği büyük çabalar nedeniyle, 
kendine özgü çalışma ahlâkı ile öne çıkan küresel ekonomideki yükselişi batının 
özellikle Amerikalıların dikkatini çekmiştir. Amerikalılar Japonların kendine özgü iş 
ahlâkı sayesinde küresel ekonominin gelişmesine yaptığı katkılarını değerlendirirken 
“Economic Animal / Ekonomik Hayvan” tabirini kullanmışlardır.  Bu vesileyle 
Japonların değişik alanlardaki iş etiğinden de kısaca bahsedebiliriz.

*     Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi.
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Aile içi iş ahlâkı:

Japon sanayi endüstrisinin hızlanmasıyla birlikte, yani Taisho döneminden (1912-
1926) bu yana Japon toplumunun çalışma etiğinde çarpıcı bir değişiklik olmuştur. 
Yani erkeklerin iş yerindeki sorumluluk, çalışkanlık ve huzurunu teşvik etmek için 
kocalar çalışırken hanımların ev işleriyle ilgilenmesi gibi geleneksel bir aile sistemi 
uygulanmış ve bu sistemde 1980’lerdeki ekonomik şahlanış kendisini göstermiştir. 
Söz konusu şahlanışta aile de bozulmamıştır. Zira hanımlar genellikle ev işleri, evlat 
terbiyesi ile ilgilenmişlerdir. Birçok ailenin iktisadi yapısı da hanımlar tarafından 
kontrol edilmiştir. 

Japonların geleneksel aile ahlâkına göre, çocuklu ailelerde babalar sabahları 
çocuklar uyanana kadar kahvaltısını yapıp işe gitmiş olurlar, akşamları çocuklar yatıp 
uyuduktan sonra eve dönerler. Böyle olduğunda çocuklar ve hanım aile babasını 
“çalışkan baba” olarak görürler. Sadece Bayram ve tatil günlerinde baba aile fertleri ile 
birlikte zaman geçirirler. 

Eğitimdeki iş ahlâkı:  

Genellikle Japonya’daki ilkokul, ortaokul hatta bazı Üniversitelerde temizlik işçileri 
olmaz. Okuldaki öğretmen- öğrenciler ve okul müdürü temizliği birlikte yaparlar. 
Okul kurallarına göre öğretmenler ve okul müdürü öğrencilerden önce okula gelerek 
kendi mıntıkalarının temizliğini yaparlar, okul kapısında öğrencileri bekler ve her bir 
öğrenciyi “ Günaydın” diye selamlayıp karşılarlar.  Öğrenciler okula geldikten sonra 
önce sınıflara ait yerleri temizlerler ve sonra derse girerler. 

Okullarda öğrenciler genellikle gruplara ayrılmış olup sabah, öğlen ve akşam üç 
sefer çevre temizliği yaparlar. Öğretmenler sabahtan akşama kadar öğrencilerinin 
bütün etkinliklerinde onlarla beraber olurlar.  Öğretmen ve öğrencilerin okul içinde 
telefon kullanmaları yasaklanmıştır. 

Çalışanların iş ahlâkı:

Devlet memurları ve özel şirket çalışanları işe en az yarım saat erken gelerek iş 
binasının çevresindeki ve yol kenarlarındaki sigara izmaritleri, kağıt parçaları gibi 
çöpleri toplayıp çevre temizliği yaparlar. İşe başlamadan önce kendi daire yetkililerinin 
yönetiminde günlük çalışma programıyla ilgili sohbet ederler. 

İşçilerin iş ahlâkı: 

İnşaat şirketleri, fabrika işçileri de aynı şekilde işe yarım saat erken gelerek temizlik 
yapar, jimnastik yapar ve o günkü görevi ile ilgili grup başkanına rapor verdikten 
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sonra işe başlarlar. Genellikle bir günlük iş bittikten sonra yapılan işler her grubun 
sorumlusu tarafından kontrol edilerek kalite kontrol mührü basılır. Eğer yapılan iş 
kalitesiz ve standardlara uygun değilse işçilerin maaşından kesinti yapılır.  

Sağlıkta iş ahlâkı: 

Japonya’daki devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde doktor, hemşire ve diğer 
çalışanlar aynı şekilde iş başlama saatinden en az yarım saat önceden hastanede hazır 
olmaları gerekir. Her gün o günkü çalışma programıyla ilgili toplantı yapılır.  Normal 
hastanelerde doktorların bir saatte 8 hastaya bakması, diş hastanelerinde ise 6 hastaya 
bakması gerekmektedir. 

Hastanelerde doktorlar ve hemşirelerin hastalara olan tutumları son derece iyi olup, 
kısmi koşullarda yaşlı ve zihinsel engelli kişiler muayene ve tedavisi sürecinde doktor 
ve hemşirelere anormal ve saygısız davranışlarda bulunsalar bile, iş ahlâkı gereğince 
onlar melek gibi mülayim olmayı, hastaların dertlerini dinlemeyi, hastalara manevi 
teselli ve umut vermeyi görevlerinin bir cüzü olarak kabul ederler ve uygularlar.

Japon doktorların iş ahlâkında öncelikle hastaların yaşamı, yeme –içme 
alışkanlıklarını öğrenmek, derdini dinlemek, mümkün olduğunca hastalara ilaç 
vermeden egzersiz yapma ve yaşama, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek yoluyla 
tedavi etmek, mecbur kalınca ancak ilaçla tedavi etmek gibi bir sağlık iş ahlâkı 
yaygınlaşmıştır.  Hastalar hastanede tedavi görüp eve döndükten sonra hastalık 
durumunda bir anormallik olursa her zaman hastaneye telefon ederek derdini 
anlatabilir ve doktor ve hemşireler telefonla durumunu anlatan hastayla gayet ciddi 
şekilde ilgilenirler. 

Çiftçiler, hayvan besicileri, bahçıvanlar, zanaatkarlar ve tüccarların iş ahlâkı: 

Japonya’da çiftçiler, hayvan besicileri, zanaatkarlar ve özel tüccarlar, tüm üretim 
ve ticari faaliyetlerde aile reisi ile birlikte çalışan tüm aile bireyleri arasında iş 
sözleşmesi yaparlar. Aylık maaş, sigorta ve tatil günleri ile ilgili sözleşme imzalanır. 
Kim sözleşmeye uymazsa hukuki yollara başvurulur. 

Restorantta iş ahlâkı:

Restorandaki bütün çalışanlar, garson ve aşçılar müşterileri Japon geleneğine 
göre adeta “Tanrı” gibi mukaddes görürler. Onlar müşterinin gönlünü kazanmak, 
lezzetli yemekler hazırlamak, müşteri yanlış yapsa bile yanlışlığı restoran sahibinin 
üstlenmesi, özür dilemesi ve tartışmaya girmemesi, her durumda saygılı olmayı 
bırakmaması gibi genel iş ahlâkına sahiptirler.
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Ticarette iş ahlâkı: 

Japonlar ticarette belirlenen fiyata göre alış-veriş yaparlar. Fiyat tartışma 
alışkanlıkları yoktur. Ticarette adil ve samimi olmayı önemserler. Japonlar bu tür ticari 
iş ahlâkını 1920lerden sonra Rusya’dan Japonya’ya gelip yerleşen ve ticaretle uğraşan 
Müslüman Tatar Türklerinden öğrendiklerini bazı tarihi kitaplarda özellikle dile 
getirerek, Müslüman Tatar Türklerinin ticaretteki iş ahlâkına övgüler düzmüşlerdir. 

Japon toplumunda emre itaattan ibaret samuray ruhu ortak bir gelenek olup, 
Japonlar bir bireyle tartışmayı veya kavga etmeyi ahlâksızlık olarak görürler. Onun 
için insani ilişkilerde meselelere cevap verirken “Hayır” veya “Evet” diye keskin 
cevaplar vermezler. Sadece “Öyle olabilir” diye cevap verirler. Bu bakımdan batılılar 
Japonları gizemli bir millet olarak görürler.  

İş ahlâkında, iş saatlerinde aile içinde özel bir durum veya olay meydana geldiyse 
izin istenebilir. Ancak genelde normal işleri için izin almak çok zordur. Normal 
çalışma saatlerinde Japonların kişisel telefon görüşmeleri yapmaları ve kişisel iletişim 
ve sohbet etmeleri, boş konuşmaları, yemek yemeleri, hatta çay ve sigara içmeleri 
kısıtlanmıştır. Mesai saatleri içinde çalışanların telefonunu sessize almaları gerekir. 
Çoğu kişilerde iki tane telefon vardır. Biri aile için, biri de iş için. İş saatinde ancak iş 
için telefon kullanılabilir.

Devlet memurları, özellikle güvenlik görevlileri, askerler ve ulusal güvenlik 
konularında çalışan kimselerin yabancı şirketler tarafından üretilen akıllı telefonları 
kullanmaları yasaklanmıştır.  Japonya’da iş ve ticari anlaşmalarında imza kullanılmaz. 
Sadece mühür (damga) kullanılır.  Şahıslardan devlet dairelerine kadar hem özel hem 
de resmi olmak üzere iki tür mühür (damga)vardır. Devlet tarafından kayda alınmış 
olan mühürler resmi işlemler için kullanılır. Kişisel mühür özel işlemler için kullanılır. 

Kaynakça: 
Naoki Takei, Japon Medeniyeti, ASK Yayınevi, Tokyo, 2001.
Nitobe İnazo, Bushido, IBC Yayınevi, Tokyo, 2008.
Uchida Hisataka, Japonlar Nasıl Bir Halktır?, Japonbook Yayınevi, 2007.
Tosui, İbrahim’in Japonya Seyahati, Shobo Yayınevi, Tokyo, 2008.
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YAHUDİ İŞ AHLÂKI ve KAPİTALİZM

Hamit AKÇAY*

Yahudilik ve Yahudi Ahlâkı 

Ahlâk bir değerler dizesidir. Bir topluluk içerisinde ortak bir mutabakata dayalı 
olarak görünür. Kişilerin bir “değeri” gönüllü olarak kabul etmesi ve sonra onu karaktere 
dönüşecek şekilde istikrarlı olarak yapması ahlâkın unsurları olarak sayılabilir. 
Bu değeri bir topluluk içselleştirdiğinde o değer o toplumun ahlâkına dönüşür. Bu 
nedenle bir topluma, bir cemiyete, bir millete ait bir ahlâktan bahsedebiliriz. 

Uzun yüzyıllar boyu kapalı topluluklar olarak gettolarda yaşayan Yahudilerin de 
karakteristik bir ahlâkî yapısı olduğu söylenebilir (Sayar, 2000:4). Yahudilik ve Yahudi 
ahlâkı birbirinden ayrılmaz nitelikteki iki olgudur. Yahudi ahlâkı, Yahudiliğe bağlı 
olarak olgunlaşmıştır. Din burada en kuvvetli amildir. Yahudilik diğer dinlerden farklı 
olarak etnosentrik yapıdadır. Bu nedenle başka dinden insanların Yahudi olmaları pek 
mümkün değildir. Yahudiliğe ihtida teoride sınırlı olarak mümkünken, pratikte ise bu 
neredeyse mümkün değildir. Öte yandan Yahudi cemaatlerin diğer dinlerde olduğu 
gibi ilahi mesajı yayma ideali de bulunmamaktadır. Buna rağmen bir kişi herhangi 
bir Yahudi toplumuna Yahudi olmak için başvurduğu takdirde ılımlı, modern Yahudi 
cemaatleri bu kişinin önüne bir dizi yükümlülükler koyacak ve onu belli bir süre 
takip edecek, belli süreçlerin sonunda her şey yolunda giderse onun ihtidasını kabul 
edecektir. Şayet bu kişi muhafazakâr, radikal olarak nitelenen bir Yahudi cemaatine 
başvurursa, cemaat ihtida talebini doğrudan ret edecektir (BBC,2011). Çünkü 
Yahudilik özü itibariyle anneden çocuğa geçen bir ayrıcalıktır. Bu nedenle annesi 
Yahudi olan bir kişi Tevrat’a hatta Tanrıya inanmasa bile yine de Yahudi kabul edilir. 
Esasen Yahudilik tercih değil bir lütuf olarak görüldüğü için bu lütfun (inayetin) 
sebebi olması gerekir. Yahudi inancına göre; Tanrı İbrahim peygamber aracılığıyla 
İsrail oğulları ile bir sözleşme yapmış ve Yahudileri yeryüzünde kendi halkı olarak 
seçmiştir (Yasanın Tekrarı 1:8). Yahudilerin diğer insanlardan üstünlüğünün sebebi 
seçilmiş olmaları ve Tanrıyla sözleşme yapmalarına dayanır. Bu yüzden Yahudilerin 
üstünlüğü ontolojik olup kesbi (kazanca bağlı) değil vehbidir (ihsana bağlıdır). 
Yahudiler ne yaparsa yapsın ontolojik üstünlükleri sürecektir. Bu nedenle Tevrat’ta 
Yahudilerin sık sık Tanrı ile yaptıkları ahidin gereklerini yerine getirmedikleri ve 

*   Dr. Öğretim Üyesi, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ç.E.K.O., hakcay@bandirma.edu.tr, 
Orchid:0000-0001-5326-6871
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bu yüzden de cezalandırıldıkları ifade edilmektedir. Tevrat’ta bu cezalandırmaların 
en son Babil kralı Nebukadnesar eli ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Ezra, 
5:12). Birinci sürgün olarak bilinen bu olay aynı zamanda Yahudilik mefhumunun 
pekişmesini sağlayan önemli bir tarihi hadisedir. Bu sürgün ile Yahudilerin devletleri 
ortadan kalkmış ve Yahudilerin başka toplumların arasında ve başka devletlerin 
buyruğu altında yaşamak zorunda oldukları uzun yüzyıllar süren getto dönemleri 
başlamıştır. 

Yahudiliğin tarihi süreçte nevi şahsına münhasır bir yapıya kavuşması sürgün ve 
gettolarla oluştuğu söylenebilir. Göç ile başlayan Yahudi kimliği (Ballı & Gökçe, 2021:60) 
sürgünlerle kemale ulaşmıştır. Sürgünler sonrası devlet otoritesinden yoksun kalan 
Yahudileri ve Yahudiliği bir arada tutmak ve yaşatmak için din adamları etnosentrik 
bir din anlayışı geliştirmişlerdir (Akalın, 87). Yahudiliği bu dönemde yeniden inşa 
eden kişi Rahip Ezra’dır. Rahip Ezra Yahudi tarihinde bir dönüm noktasını oluşturur. 
Çünkü o Yahudiliğin ve Yahudilerin varlığını günümüze kadar sürdürmesine neden 
olan paradigmayı, adı daha sonra adı Ferisilik olacak ana akım Yahudiliği inşa eden 
kişidir. Rahip Ezra’nın inşa ettiği yeni paradigma Yahudi toplumunun azınlıklar 
olarak büyük devletlerin içerisinde yaşamalarını sağlamaya yönelik bir varoluş 
paradigmasıdır. Bu paradigma ile toplum için din araçsallaştırılmış, din adamları 
ve tüccarlardan oluşan elitlerin egemenliğinde teolojik bir toplum inşa edilmiştir. 
Bu teolojik toplumun bir ayağını din adamları (Rabbiler) oluştururken diğer ayağını 
tüccarlar oluşturmuştur. Neredeyse 20 yüzyıl boyunca Yahudi din adamları Tevrat’ı 
iyi bilmeye dayanan bilgi gücü sayesinde cemaatlerini yönetmiş, aynı zamanda onları 
dış tehlikelerden koruyup kollamışlardır (Silberg & Porath, 1961:307). Aynı zamanda 
bu yeni paradigma ile Yahudiler dünyanın her yerinde toplum içinde ama topluma 
karışmadan varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. 

Büyük şehirlerin kenarlarına eklemlenen gettolar yüzyıllar içinde Yahudilerin 
sosyolojik karakterini oluşturmuştur. Getto aynı zamanda Yahudi ahlâkını da 
oluşturan bir yaşam formatıdır. Getto ve gettolar arası kurulan ilişkiler ağı ile 
Yahudilerin sosyolojisi, politikası, ekonomisi belirginleşmiş ve zaman içerisinde nevi 
şahsına münhasır bir hale dönüşmüştür. Bu nedenle sanayi devrimi ve aydınlanma 
sonrası Yahudilerin Avrupa’da ulaştıkları eşit vatandaş statüsü Yahudiler için bir 
avantaj olduğu kadar, Yahudi kimliği açısından bir tehdit unsuru da olmuştur. Eşitlik, 
Yahudi’nin ontolojik olarak inandığı seçilmişliğin yanında daha düşük bir statüdür. 
Bu yeni statü uzun dönemde yeni bir Yahudi ahlâkı ve yeni bir Yahudi paradigması 
için altyapı teşkil etmektedir. Çünkü eşitlik nedeniyle kendini savunma ihtiyacını 
hissetmeyen ve gettodan kopmak isteyen Yahudilerin büyük toplulukların arasında 
erimesi ve kimliklerini kaybetme ihtimalleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Yahudi 
önderler gettodan vazgeçmek istememiş eriyen getto yaşamının yerine bir getto 
devlet inşa etmenin yollarını araştırmaya başlamışlardır. İsrail devleti bu çabaların 
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bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yahudi ahlâkının oluşmasında seçilmişlik olgusu, 
kapalı yaşam örüntüsüne dayalı biz ve ötekiler anlayışı ve din en önemli amiller 
olarak öne çıkmaktadır. Bu unsurlara bağlı olarak belirgin bir Yahudi ahlâkı profili 
ortaya çıkmıştır. Elbette tarihin her dönemi için geçerli tek ve homojen bir Yahudi 
ahlâkından bahsedilemez. Tarih boyunca Yahudiler arasında farklı dini cemaatler, 
ekoller, mezhepler olduğu gibi farklı ahlâkî yaklaşımlar da oluşmuştur. Özellikle 
orta çağ sonrası Avrupada yaşanan Aydınlanmanın etkileri ile birlikte belirginleşen 
farklı Yahudi toplulukları olmuştur. Günümüzde varlığını sürdüren ve Muhafazakâr, 
Reformist, Ortodoks, Seküler olarak adlandırılan Yahudi cemaatlerinin farklı ahlâk 
anlayışları bulunmaktadır (Kellner, 93:17). Ancak bu farklılıklara ve nüanslara karşın 
bir üst çatı görünümünde Yahudi ahlâkından bahsedilmesi mümkündür. Bu ahlâkî 
yapıyı da önemli ölçüde Tevrat (Yahudi’nin kitabı), Yehova (Yahudi’nin Tanrısı) ve 
Yahudi (seçilmiş toplum) den oluşan üç sacayaklı zihniyet inşa etmektedir (Samuelson, 
1983:197).              

Yahudi Ahlâkının Temel Özellikleri

Yahudilik katı kuralcı ve ahlâkçı bir dindir. Bir Yahudi’nin nasıl yaşaması, neyi 
yemesi, neyi içmesi, neyi giyinmesi, nasıl alışveriş yapması vb. her konu ayrıntılı 
kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların bilinmesi ve içselleştirilmesi için tüm Yahudi 
erkeklerinin uzun bir dini eğitimden geçmesi istenir. Kadınlar burada ikincil 
roldedirler. Yahudilik anneden geçen bir üstünlük olmasına karşın geleneksel Yahudi 
toplumlarında kadınlar daima arka planda kalmışlardır. Yahudiliğin anneden geçmesi 
Yahudilerin kadına verdiği önemle ilişkili değildir. Bu durum Yahudilerin bir anlamda 
materyalizme varan somut olana yönelme eğiliminden kaynaklanır. Burada asıl amaç 
saf Yahudi ırkını korumaktır (Çinpolat, 2017:142). Çünkü; çocuğun babasının kim 
olduğu kesin olarak bilinemez ama annenin kim olduğu kesin olarak bellidir.

Geleneksel Yahudi toplumunda Bir Yahudi erkeğinin Tora (Tevrat) ve Talmud 
eğitimi alması onun en asli görevi olarak görünür. Yahudi erkek, evin geçimini 
sağlayacak kadar çalışacak, arta kalan tüm zamanını Halacha eğitimi için harcayacaktır. 
Bu kural kadınlar için geçerli değildir. Yahudi inancına göre Hz. Musa’ya Tur dağında 
yazılı olan yasalar, yani kitap (Tevrat) ile birlikte sözlü yasalar da (hikmet) verilmiştir. 
Sözlü yasalar (bilgelik/hikmet) yine sözlü olarak Hz. Musa’dan Rabbilere aktarılmıştır. 
Rabbiler kendilerine verilen bilgelikle Tevrat’ı güncel olaylar ile birlikte yorumlamış ve 
ortaya Talmud müktesebatı çıkmıştır. Bu nedenle Yahudilere göre Talmud da Tevrat 
gibi ilahi niteliktedir. Burada okuyucu için ifade etmek gerekir ki; Talmud İslam 
dünyasında görülen Kuran yorumları (tefsir) ile aynı şey değildir. Tefsir, müfessirin 
vahiyden anladığı yorum iken, Talmud doğrudan vahyin kendisi olarak kabul edilir. 
Tefsirlerde yüzlerce çeşitlilik söz konusu iken Talmud tekdir. En önemlisi Müslümanlar 
için Kuran mahfuz (korunmuş) iken tefsirlere böyle bir değer atfedilmez. Yani tefsir 
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Kuran’a tabidir. Tefsir Kuran’a aykırı olamaz ve onunla çelişemez. Oysa Tevrat ile 
Talmud arasında bir çelişki olması halinde esas kabul edilen Talmud ’dur. Temel İslami 
yaklaşıma göre İslam bilgi hiyerarşisi Kitap (Kuran), Sünnet (peygamberin uygulama 
ve sözleri), İcma (Müslümanların bir konu hakkında ittifakı) ve Kıyastan (alimlerin 
yorumları) oluşur. Yani bu bilgi hiyerarşisinde din adamlarının yorumları en sonda 
yer alır. Oysa Yahudi bilgi hiyerarşisinde bu piramit tamamen tersine dönüktür. 
Yaşayan dini liderlerin (Rabilerin) yorumları dinle ilgili birinci kaynağı oluştururken, 
ikinci kaynak Talmud ve üçüncü kaynak Tevrat olarak görünür. Çünkü din adamları 
nesilden nesile nakledilen bilgelik sebebiyle Tevrat ve Talmud ’un neyi kast ettiğini, 
görünen manaların dışında asıl manalarını bilirler. Böylece din her daim Yahudileri 
bir arada tutmak ve mevcut koşullara uyum sağlayabilmek için eşsiz bir kaynağa 
dönüşür. Yahudi ahlâkını belirleyen en önemli amil bu varlık mücadelesidir. Bu varlık 
mücadelesi ve “seçilmiş” olma inancı nedeniyle Yahudi ahlâkı karakteristik bir yapı 
kazanır. Bu yapının ana unsurları şunlardır:             

Dikotomik olması: Yahudi ahlâkı biz ve diğerleri ayrımına sahiptir. Yahudilerin 
diğerleri (Goy) ile olan münasebetlerde kullanılan ahlâkî ölçüler ile Yahudilerin 
birbirleri arasındaki ahlâkî ölçüler farklılık arz eder. Yahudi olanlar ve olmayanlar 
için geçerli olan farklı yasalar ve ahlâkî ilkeler Yahudiliğin temel metni olan 
Tevrat ve Talmud’da bariz bir şekilde görülmektedir (Akçay, 2020:192). Yasanın 
Tekrarı bölümünde yer alan faiz ayeti bu ikili yapıyı net bir şekilde göstermektedir. 
“Kardeşinize para, yiyecek yada faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan 
faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. 
Böyle yapın ki, mülk edinmek için gideceğiniz el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi 
kutsasın” (Yasanın Tekrarı, 23/19-20). Yahudi ahlâkında görülen bu ikiliğin temelinde 
Yahudi toplumunun diğer insanlardan üstün olduğuna duyulan inanç yatar (Karakuş, 
2020:138). Shakak’a göre On Emir olarak bilinen temel ahlâkî yasalar Yahudilerin 
kendi iç ahlâkını belirler. Öldürmeyeceksin! emri Yahudi’yi öldürmeyeceksin, 
çalmayacaksın emri Yahudi’nin malını çalmayacaksın anlamına gelir (Shakak, 
2015:80). Yahudilerin birbirlerine karşı yapmaları yasak olan, ahlâkdışı kabul edilen 
pek çok davranış Yahudi olmayanlarla münasebetlerde normal kabul edilmiştir. Leş 
hükmündeki bir hayvanı Yahudi’ye satamazsın ama Yahudi olmayana satabilirsin. 
Yine buluntu bir malın şayet Yahudi’ye ait olduğu biliniyorsa iade edilmelidir. Ancak 
bu mal Yahudi olmayan birine aitse iadesi gerekmez (Göregen, 2018:3162).      

Esnek olması: Sombart Yahudi ahlâkından bahsedilemeyeceğini iddia eder. 
Çünkü Yahudi ahlâkı, Yahudi dini anlamına gelir ve Yahudi dini ise din adamlarının 
yorumudur (Sombart, 2005:182). Din ve ahlâk arasında her zaman güçlü bir ilişki 
söz konusu olmuştur. Bu ilişkinin Yahudilikte daha yoğun olduğu söylenebilir. Ahlâk 
kavramı sınırlar ve sabiteler içerir. Ancak zamanla bu sınırlarda esneklikler görülebilir 
ve ahlâk normlarında değişimler söz konusu olabilir. Yahudi ahlâkı son derece 
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esnek ve yoruma açıktır. Bu esneklik Yahudi din adamları tarafından formüle edilir. 
Gerektiğinde en temel yasaklar ve emirlerde bile değişiklikler söz konusu olabilir. 
Çeşitli tevillerle, hülle mekanizmaları ile temel metinlerde değişikliğe gidilir. Örneğin 
Yahudi ahlâkına göre Yahudiler birbirlerine faizli borç veremez. Bu kesinlikle yasaktır.  
Ancak İsrail’de bankalar açıktır. Öyleyse bu durum nasıl sürdürülebilmektedir. İşte 
tam bu noktada “Heter İska” denilen bir tevil mekanizması devreye girer. Heter İska 
sözde bir kâr ortaklığı olarak tanzim edilir (Shakak, 2015:89). Esasen bunun bir kâr 
ortaklığı sistemi olmadığını herkes bilmektedir. Ancak Rabbi’lerin fetvası ile “aşılması 
gerektiği düşünülen” bir sorun aşılmaktadır. Talmudik dönemler incelendiğinde 
bu hususta dönem dönem oldukça farklı uygulamaların ahlâkî norma dönüştüğü 
görülmektedir (Faslı,2021:26).   

Pragmatik olması: Yahudi ahlâkı pragmatiktir. Ahlâkın amacı toplumun belli 
doğru ilke ve değerler içinde yaşaması olarak görülmektedir. Ahlâk da din gibi 
Yahudi toplumuna hizmet için vardır. Burada en mühim gaye Yahudilerin varlığını 
sürdürebilmektir. Din gibi ahlâk da bu amaca uygun olarak yorumlanır. Yahudi tarihi 
boyunca temel ahlâkî kurallar Yahudilerin menfaatine uygun olarak yorumlanır. 
Yahudi ahlâkı bakımından uygun görünmeyen bir durumda şayet Yahudi bireyin 
yahut Yahudi toplumunun bir çıkarı mevcutsa o kaide esnetilebilir. Bu durum özellikle 
Yahudilerin, hükümdarlar ve güçlü fakat Yahudi olmayan kişilerle olan ilişkilerinde 
görülür. Söz gelimi Yahudi olmayan bir zengin yahut hükümdara hizmet eden doktor 
Şabat yasağına uymayarak, Şabat gününde de çalışabilir. Çünkü böyle yapılmasında 
Yahudilerin faydası aşikârdır. Yahudiler yaşadıkları toplumlardaki güç ilişkilerini 
izlemiş ve başkalarıyla ilişkilerinde güç dengelerini dikkate alarak tavır almışlardır. Bu 
nedenle Orta Çağ Yahudi ahlâkı ile modern Yahudi ahlâkı arasında önemli farklılıklar 
ortaya çıkmıştır. Çünkü tüm Orta Çağ boyunca gettolarda yaşayan Yahudiler modern 
dönemde içinde bulundukları toplumlarla önemli ölçüde entegre olmuşlardır. Buna 
bağlı olarak da Orta Çağ Yahudi etiği ile Modern Yahudi etiği arasında önemli farklar 
ortaya çıkmıştır (Kellner, 1993:17).  

Dünyevi olması: Yahudilik Hristiyanlığın Katolik yorumu gibi münzevi, zühde 
dayalı bir yaşamı kutsamaz. Mensuplarının bu dünyadan elini ayağını çekmesini 
istemez. Bilakis servet kazanmak, yeryüzünde güçlü olmak dini bir görevdir.  Dünyanın 
maddi güzelliklerini elde etmek Yahudi’nin hakkı olarak görülür. Çünkü Tanrı ile 
yapılan anlaşmanın bir sonucu olarak tüm dünya varlıkları Yahudilere bir mülk olarak 
verilmiştir. Yeşeya 61’de bu durum açıkça ifade edilmektedir. “Yabancılar sürülerinizi 
güdecek, Irgatınız, bağcınız olacaklar. Sizlerse RAB’bin kâhinleri, Tanrımız’ın görevlileri 
diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, Zenginlikleriyle övüneceksiniz. 
Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz, 
Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; Sevinciniz sonsuz olacak. “Çünkü ben 
RAB adaleti severim, Nefret ederim soygun ve haksızlıktan. Sözümde durup hak 
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ettiklerini verecek, Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım. Soylarından gelenler 
uluslar arasında, Torunları halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes RAB’bin 
kutsadığı soy olduklarını anlayacak.” Bu nedenle servet kazanmak, kazandığı servet 
ile yeryüzünde egemen olmak Yahudi’nin hakkı hatta ödevidir. Servet aynı zamanda 
yaşam güvenliği demektir. Süleyman özdeyişlerinde bu durum net bir biçimde ifade 
edilmiştir. “Zenginin serveti onun kalesidir, Fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür.” 
(Süleyman Özdeyişleri, 10:15). Para kazanmak kınanmadığı gibi bilakis teşvik 
edilmiştir. “İyi kişi torunlarına miras bırakır, Günahkârın servetiyse doğru kişiye kalır.” 
(Süleyman Özdeyişleri, 13:22).  Ancak bu servet dünyevi zevkler için sorumsuzca 
harcanmamalıdır. “Zevkine düşkün olan yoksullaşır, Şaraba ve zeytinyağına düşkün 
kişi de zengin olmaz.” (Süleyman Özdeyişleri, 21:17) Ancak Yahudilikte çilecilik 
(asketizm) anlayışı söz konusu değildir. “insan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten 
zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki, bu da Tanrı’dandır.” (Vaiz 2:24)

Yaşama dönük olması: Yahudi inancına göre yaşam kutsaldır. Çünkü yaşam Tanrı 
tarafından yaratılmıştır. “Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.” 
(Mezmurlar, 36:9). Bu nedenle can güvenliğini tehlikeye atan bütün işler gayri ahlâkî 
olarak görülür. Yaşamın birinci amacı dünyadan zevk almak değil (hayatın) neslin 
sürdürülmesidir. Bu yaklaşım en keskin bir şekilde cinsel ahlâkta görülür. Cinsellikte 
amaç neslin devamıdır. İnsan bedeni kutsal ve yaşamın devamını sağlayacak en temel 
araç olarak görüldüğü için kişinin eşi ile dahi zevk amacıyla cinsel ilişki gayri ahlâkî 
görülür. Pikuach nefesh (yaşamın korunması) ilkesi Yahudi ahlâkının bir parçasıdır 
(My Jewish Learning, 2022). Bu ilkeye göre yaşamın korunması söz konusu olduğunda 
tüm ahlâkî ilkeler çiğnenebilir (Green, 1997:25). Bu hususta formüle edilen bir başka 
Talmudik ilke “Lo ta amod” olarak ifade edilir. Lo ta amod ilkesi aşağıda verilen ilkeden 
çıkarılmıştır. Levililer 19:17-18 “‘Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun 
günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. 
Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.” 
La ta amod’un kelime anlamı olarak kardeşinin kanının üzerinde durma anlamına 
gelir ve Yahudilerin diğer Yahudilerin canını tehlikeye atmasını yasaklar. 

Toplum merkezli olması: Yahudi ahlâkı bireysel yükümlülükler yahut entelektüel 
çabalar üzerine inşa edilmez. Çünkü Tanrı Yahudi toplumuyla bir anlaşma 
yapmıştır. “Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar’ın 
boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve’nin ben olduğumu bileceksiniz.” (Mısırdan 
Çıkış, 6:7). Ahlâkın merkezi de muhatabı da toplumdur. Ahlâk da tıpkı din gibi 
toplumun varlığının sürdürülmesine yöneliktir. Bu sebeple Yahudi ahlâkı bireyi 
topluma karşı sorumlu kılar. Zengin ve güçlü bireyler toplumun varlığını sürdürebilmesi 
için kendilerine Tanrı tarafından bahşedilmiş güç ve serveti harcamalıdırlar. Bu ilkeye 
“Kofin al midot S’dom” denilir. Kofin al midot S’dom ilkesi kişinin yasal haklarından 
toplumun yahut karşısındaki bir kişinin lehine feragatte bulunmasını ifade eder 
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(Kapu & Aybas, 2010:80). Toplumun genel menfaati olduğunda bireysel özgürlükler 
arka plana atılabilir. Yine toplumun genel menfaati söz konusu olduğunda ticari kâr 
sınırlandırılabilir, yahut kişisel mallar müsaade edilebilir.   

Güce yönelik olması: Yahudiler için dünyada güçlü olmak, dünyevi bir iktidar 
oluşturmak varoluşsaldır. Aynı zamanda dünyevi iktidar dini bir görevdir. Bu aynı 
zamanda Tanrının Yahudilerle yapmış olduğu anlaşmanın bir gereği ve Tanrının 
vaadidir.  “Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım. 
Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım.” (Çölde Sayım, 14:12). 
Güç ve servet sahibi olan kişi Yahudi olmasa bile bir bakıma daha erdemli ve değerli 
görülür. Çünkü Tanrı ona bir servet ve güç bahşetmişse kuşkusuz bu boş yere değildir. 
Bu nedenle tarih boyunca Yahudi hekimler, danışmanlar yahut vergi tahsildarları, 
krallara, feodal beylere ve aristokratlara gönülden hizmet sunmuşlardır (Shakak, 
2015: 109). Dahası Babil’i ele geçirip Yahudileri sürgüne gönderen Nebukadnessar’a 
bile Tevrat’ta övgüler düzüldüğü görülmektedir. “Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı 
Nebukadnessar’a kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene 
dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB.” (Yeremya 27:8). 
Yine aynı şekilde Yahudi tarihi incelendiğinde Yahudilerin sürekli güçlü devletlerle 
ittifak ilişkilerine girdikleri görülmektedir. Sasanilerin, Osmanlıların, İngilizlerin 
hatta Rusların dünya çapında güçlü olduğu dönemlerde Yahudilerin bu egemen 
güçlerle çok iyi ilişkiler geliştirdikleri görülmektedir.  

İnsan merkezli olması: Yahudilikte Tanrı anlayışı “insan biçimli” (Antropomorfik) 
tir. Çünkü Yahudi inancına göre Tanrı kendisine benzer olarak insanı yaratmıştır. 
Bu benzerlik nedeniyle insan, üstün ve değerli görülür. Bu nedenle Yahudi inancı ve 
ahlâkında insan merkezli bir yaklaşım görünür. Yahudi ahlâkının temel ilkesi “sana 
nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran” şeklinde ifade edilebilir. 
Öyle ki Yahudi haham Hillel tüm Tevrat’ın bu ilkeyi anlattığını ileri sürmektedir (Kapu 
& Aybas, 2010:79). İnsan merkezli olmak günümüzde anlaşıldığı üzere hümanisttik 
değerler olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü hümanizm hakikatin kaynağı olarak insanı 
ve insan aklını alırken, Yahudi paradigmasında hakikatin kaynağı Talmud ve Tevrat’tır. 
İnsan merkezli olmak tüm kozmosu insanın menfaatine olacak şekilde kullanma 
hakkını ihtiva eder. Hatta insan merkezli olmak bizatihi anatomik bağlamda da 
tezahür eder. Bu sebeple insan bedenine yönelik yapılan zarar verici eylemler ahlâkî 
görülmez. Bu noktada öylesi bir noktaya gider ki kimi Yahudi mezheplerinde eşlerle 
girilen cinsel ilişkide zevk almak bile günah olarak telakki edilir. Çocuk yapma gayesi 
dışında cinsel ilişki bütünüyle ahlâka aykırı olarak görülür.   

Yahudi İş Ahlâkı

Yahudi iş ahlâkı, Yahudi ahlâkının mütemmim bir cüzüdür. Bu nedenle Yahudi iş 
ahlâkı yukarıda açıklanan Yahudi ahlâkı ile ilgili olarak ifade edilen temel özelliklere 
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sahiptir. Çalışmak ve servet kazanmak yüceltilmiştir. Teşebbüs hürriyeti ve girişimcilik 
olumlu değerler olarak kabul edilmiştir. Buna karşın kimi iş türleri yasak olarak 
değerlendirilmiştir. Çünkü bu iş türleri Tanrı tarafından yasaklanmıştır. Ancak bu iş 
türlerinin yapılabilmesi için de zaman içinde çeşitli formüller üretilmiştir. Üretilen 
bu formüllerin temelinde biz ve ötekiler anlayışı görülür. Yahudi ahlâkını belirleyen 
en temel unsur “Halacha” dır. Halacha sözlü ve yazılı Yahudi hukukudur. Yahudilerce 
uyulması mucip olan emir ve yasakları içerir. İş hayatında ortaya çıkan yeni, herhangi 
bir olgu, Rabbiler tarafından Halacha ilkeleri kapsamında değerlendirilerek, ahlâkî 
yahut meşru olup olmayacağına karar verilir. Üretim, tüketim, finans, alışveriş… 
özetle iş hayatının tamamı Halacha ilkeleri kapsamında değerlendirilir. 

Çalışma hayatı: Çalışmak Yahudi ahlâkı bakımından olumlu bir değerdir. 
Çalışmak tembellikten evla olmakla beraber mutlak olarak üst bir değer olarak kabul 
edilmez. Çalışılacak işin de makbul ve para kazandıran bir iş olması istenir. Talmud’da 
bir babanın görevinin çocuğuna temiz ve kolay bir meslek öğretmek olduğu ifade 
edilir (Akçay, 2020:220). Yani Yahudilerin mecbur kalmadıkça ağır bedeni işlerde ile 
itibarsız işlerde çalışmaması istenir. Çalışmak bir amaç değil araçtır. Çünkü dünyada 
başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmek ve servet elde edebilmek çalışma ile elde 
edilebilir. Ancak bir Yahudi, dini görevlerini ihmal edecek veya bedenine zarar verecek 
derecede, “aşırı” çalışmamalıdır. Elinin emeği ile çalışmak, geçimini bizzat sağlama 
da Yahudi ahlâkının bir parçası olarak görülebilir. Özellikle Babil sürgünü sonrası 
Rabbilerin bile öncelikle bir meslek sahibi olarak kendi geçimlerini sağlamaları 
gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Talmud ’da adı geçen pek çok Rabbinin meslek 
sahibi oldukları bilinmektedir. Bu gelişme sürgün koşulları ile de ilişkilidir. Çünkü 
Mabedin yıkılması ile ondalıkların teslim edileceği kurbanların sunulacağı bir mekân 
da kalmamıştır. Üstelik Yahudiler toplumca yoksullaşmış, ihsan edecek imkânları 
azalmıştır. Bu nedenle Rabbiler Yahudilerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için 
onları çalışmaya yönlendirmiştir. Kendileri de topluma örnek olmuşlardır. Yahudi 
tarihinde mühim yer teşkil eden Rabbilerden birçoğunun meslek sahibi oldukları ve 
geçimlerini kendi el emekleri ile sağladıkları görülmektedir (Attalı, 2014:43). 

Çalışanın ücretinin zamanında ödenmesi ve çalışana haksızlık yapılmaması 
Tevrat buyruğudur.  Ücretle çalışan, gereksinimi olan, yoksul bir soydaşınızı ya da 
kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz. “Ücretini her gün, 
güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı 
RAB’be haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın.” (Yasanın Tekrar, 24:14-15). 
Çalışma hayatıyla ilgili bu ilkeler Yahudilerin yanında çalışan “Gentile” yani Yahudi 
olmayan insanlar için de geçerlidir. Pratikte de Türkiye’de iş hayatının içinde yer 
almış ve Yahudi patronlarla çalışmış kişilerin pek çoğunun da bu yönde şahitlikler 
yaptıkları görülmektedir. Şabat günü çalışmak kesinlikle yasaktır. Ancak bu yasak 
bir işçinin dinlenme hakkı kapsamında olmayıp dini nitelikte bir yasaktır. Şabat, 
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cumartesi günüdür. Tanrıyla yapılan sözleşme gereği Şabat günü avlanmak, çalışmak, 
ateş yakmak başta olmak üzere birçok yasak söz konusudur. Bu yasak Yahudilerle 
ilgilidir. Ancak Yahudi patronun yanında sürekli çalışan kişiler de bu yasak kapsamı 
içinde değerlendirilir. Eskiden çalışma yaşamının bir parçası olan kölelik konusunda 
da Yahudilik dikotomik bir yaklaşım gösterir. Yahudilerin Yahudi bir kişiyi köle 
edinmesi hoş görünmez, Yahudi bir kişi köle olmuşsa bile ona belli bir dönemin 
sonunda özgürlüğü iade edilmelidir. Ancak kölelik mekanizması ise bütünüyle 
reddedilmemiştir. Başka inanç mensubu kişiler köle olarak değerlendirilebilir (Akçay, 
2021:276)

Ticari İlişkiler: Yahudi toplumunda ticaret tarih boyunca çok önemli bir yer 
tutmuştur. Alışverişte bağlayıcı olarak görülen pek çok ahlâkî kaide söz konusudur. 
Yalan söylemek, hile yapmak, insanları yanıltmak, satılacak ürünün kusurlarını 
gizlemek, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatlandırma yapmak, rüşvet almak ve 
vermek, ölçü ve tartıda hile yapmak, haksız rekabet ahlâksızlık olarak görülmüştür. 
Tevrat’ta yalan ile ilgili olarak; “Eğer biri günah işler, RAB’be ihanet eder, kendisine 
emanet edilen, rehin bırakılan ya da çalıntı bir mal konusunda komşusunu aldatır ya 
da ona haksızlık ederse, kayıp bir eşya bulup yalan söylerse, yalan yere ant içerse, yani 
insanların işleyebileceği bu suçlardan birini işlerse,  günah işlemiş olur ve suçlu sayılır. 
Çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi, kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp 
eşyayı,  ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi, üzerine beşte birini de ekleyerek, suç 
sunusunu getirdiği gün sahibine geri vermeli. RAB’be suç sunusu olarak kâhine belli 
değeri olan kusursuz bir koç getirmeli” denilmektedir (Levililer, 6:1-7). Ancak yalan 
söylememek, iş hayatında insanları yanıltmamak Yahudilerin sadece birbirleri ile 
olan ticaretlerinde geçerli bir ilke midir? Yoksa herkesi kapsayan genel bir ilke midir? 
Sorularının yanıtlarında belirsizlik vardır. Yahudilerin dikotomik ahlâk anlayışının 
bu noktada da devreye girdiğini iddia edenler Tevrat ve Talmud’dan bu görüşlerini 
destekleyecek deliller ortaya koyabilmektedir (Shakak, 2015:176). 

Yahudilerin Mısır’dan kaçışını anlatan kısımda “Halkımın Mısırlılar’ın gözünde 
lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı 
komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, 
kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar’ı soyacaksınız.” (Mısırdan Çıkış, 3:21-22) 
İfadeleri yer almaktadır. Tevrat’ın bir başka buyruğu da “Kardeşin olan hiç kimseyi 
kandırma” (Leviticus, 24:14) dır. Bu buyruk dolayısıyla Yahudilerin ticaretlerinde 
yanıltıcı davranmaları, sahtekârlık yapmaları, fahiş fiyatla mal satmaları gayri ahlâkî 
görülür. Ancak aynı netlik Yahudi olmayanlarla olan ilişkilerde görünmemektedir. 
Kimi Talmudik yorumlarda bu gibi hususlarda iki yönlü ahlâkî kaidelerin yer aldığı 
görünmektedir. Sahtekârlık gibi hırsızlık da gayri ahlâkîdir. Tevrat’ta hırsızlık, soygun 
ve gaspı yasaklayan, bunları ahlâksızlık olarak ifade eden pek çok ayet bulunmaktadır. 
Başkasının malına haksız yere zarar vermek de bu kapsamda değerlendirilir. Yahudi 
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ahlâkı mal emniyetinin sağlanması, ticaretin korunması, serbest girişimin mümkün 
kılınması, ticari güven ortamının geliştirilmesine yöneliktir. Çünkü Yahudilerin 
zenginleşebilmesi ancak emniyet ve güven ortamı içinde mümkün olabilecektir. 
Ticarette genel olarak rekabet olumlu görünmekle beraber yıkıcı rekabet (hasagat 
gvul) ve bölge koruması (herem havisyuv) rekabet yasakları olarak görülür (Carlton & 
Weis, 2000:17). Ticarette temel ilke serbest fiyatlandırmadır. Ancak un, yağ, bakliyat 
gibi temel gıda ürünlerinde kâr marjı ürünün toplam maliyetinin 6 da 1 ini (%16.6) 
geçemez (Akçay, 2020:223).         

Üretim: Yahudilerin üretimini yaptıkları mal ve hizmetler için de ahlâkî kaideler 
söz konusudur. Tevrat’ta yasaklanmış iş türlerinin yapılması gayri ahlâkîdir. Fahişelik 
yapılması yahut yaptırılması, kumar oynatılması, yenilmesi haram olan yiyeceklerin 
ticaretinin yapılması bu kapsamdadır. Bunların yanı sıra et ve süt ürünlerinin birbirleri 
ile karıştırılması, tohumların birbirine karıştırılması yani özetle bir şeyin yaratılıştaki 
tabiatının değişikliğe uğratılması da Yahudi hukuk ve ahlâkına aykırıdır (Pary, 
2005:51). Çünkü Tevrat’ta bu konu ile ilgili açık hükümler yer almaktadır. “Oğlağı 
anasının sütünde haşlamayacaksınız.” (Mısırdan Çıkış, 23:19) ayeti et ve süt ürünlerinin 
birlikte tüketilmesini ve üretilmesini yasaklar. “Bağına iki çeşit tohum ekmeyeceksin. 
Yoksa ektiğin tohumun da bağın da ürününü kullanamazsın. “Çift sürmek için eşeği 
öküzle birlikte koşmayacaksın. “Yünle ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi 
giymeyeceksin” (Yasanın Tekrarı, 22: 9-11). Orta Çağ boyunca Yahudiler üretimden 
ziyade finans ve ticaretle ilgilidirler. Ancak sanayi devrimi sonrasında pek çok Yahudi 
iş adamı sanayici olmuş, yeni teknolojiler kullanmışlar, bunun sonucunda karmaşık 
süreçlerle üretilen, Tevrat’ın yasak saydığı farklı özleri birbirine karıştıran üretimler 
yapmışlardır. Yukarıda yer alan Tevrat hükümlerine ve geleneksel Talmudik öğretinin 
bu husustaki yaklaşımının aksine günümüzde İsrail’de hibrid tohum üretimi, genetik 
mühendisliği ile yeni türlerin üretilmesi yönündeki çalışmalar oldukça yaygındır. Bu 
işlerin ahlâkî kabul edilip edilmeyeceği hususunda Reformist Yahudilerle, Ortodox, 
Hasidik Yahudiler arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Reformist Yahudiler 
hastalıkların önlenmesi maksadı ile yapılan genetik mühendisliğinin Halacha’ya ve 
ahlâka aykırı olmadığını ileri sürmektedirler. Bu görüşte olanları bu tip çalışmaları 
meşrulaştırma yönünde iki temel argüman ileri sürdüğü görülmektedir. İlk olarak 
sperm, ovum (tohum) yahut zigot’ un (embriyo) insan olmadığı bu nedenle bu 
aşamalarda hücreler üzerinde yapılan çalışmaların da insan bedenine müdahale olarak 
görülmeyeceği savı ileri sürülmektedir. İkinci sav ise gözle görülemeyen boyuttaki 
çalışmaların Yahudi Şeriatına aykırı kabul edilemeyeceği yönündedir. Çünkü helal ve 
haramı belirlemede Rabbiler göz ile muayeneden mesuldür. Ayrıca bu işler insanlığın 
yararına yapılan işlerdir (My Jewish Learning: https://www.myjewishlearning.com/
article/gene-therapy-and-genetic-engineering-in-judaism/). Rabbi Yahuda Shurpin’e 
göre tedavi amaçlı yapılan genetik çalışmalar Yahudi Halaca(şeriat) ve ahlâkına aykırı 



288

Emek ve İş Ahlâkı

değerlendirilemez ancak çocuğun cinsiyetini değiştirmek gibi yaratılışa yönelik 
müdahaleler Yahudi ahlâkına aykırıdır (Shurpin, 2022,  https://www.chabad.org/
library/article_cdo/aid/5102963/jewish/Does-Judaism-Allow-Genetic-Engineering-
and-Designer-Babies.htm).      

Finans: Tevrat’ta açıkça ifade edildiği üzere faiz almak haram ve bir ahlâksızlıktır. 
Ancak Yahudilerin yüzyıllar boyunca Avrupa’da tefecilik yaptıkları, Orta Çağ 
sonlarında ise Avrupa’da bankacılık sistemlerinin gelişmesi ve yerleşmesinde önemli 
rolleri oldukları bilinmektedir. Sadece Orta Çağ Avrupa’sında değil Yahudilerin 
kendi devletleri olduğu ve güçlü oldukları dönemlerde de faizin Yahudilerin 
iktisadi yaşamında bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Borç alıp verme konusunda 
Yahudilerin birbirleri arasında birbirlerine destek olmaları, faizsiz borç vermeleri 
ahlâkî bir davranış olarak kabul edilir. Hatta ödeme güçlüğü yaşayan kişilerin borçları 
imkânı olan kişi tarafından silinmesi beklenir. “Her yedi yılın sonunda size borçlu 
olanları bağışlayacaksınız. Borçları bağışlama işini şöyle yapacaksınız: Her alacaklı, 
komşusunun borcunu bağışlayacak. Borcun ödenmesi için komşusunu ya da kardeşini 
zorlamayacak. Çünkü RAB’bin borçları bağışlama yılı duyurulmuştur. Yabancıdan 
borcunu alabilirsin. Ama İsrailli kardeşinin borcunu bağışlayacaksın.” (Yasanın Tekrarı, 
15:1-3). Faiz konusunun Tevrat ve Talmud‘da sık sık ele alındığı görülmektedir. 
Tevrat’ta bir taraftan faizin kesin bir yasak olduğu vurgulanırken, diğer taraftan da 
bunun istisnalarına yer verilmektedir. 

Faiz konusunda Tevrat ve Talmud‘da dikotomik yaklaşım söz konusudur. Yahudiler 
arasında faiz alıp vermek kesin bir ahlâksızlık olduğu kabul edilirken, Yahudi olmayan 
kişilerden faiz almak gayri meşru yahut gayri ahlâkî görülmez.  “Kardeşinize para, 
yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz almayacaksınız. 
Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki, mülk 
edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız RAB sizi kutsasın.” (Yasanın 
Tekrarı, 23:19-20). Ancak bu kesin buyruğa karşın Yahudilerin kendi aralarında faiz 
alıp vermeye devam ettikleri, yine Tevrat’ta ifade edilmektedir. “Düşününce soylularla 
yetkilileri suçlu buldum. Onlara, “Kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz!” dedim. Onlara 
karşı herkesi bir araya topladım. Sonra şöyle dedim: “Biz yabancılara satılan Yahudi 
kardeşlerimizi elimizden geldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizi satıyorsunuz. 
Yine bize satılsınlar diye mi?” Sustular, söyleyecek söz bulamadılar. Sonra, “Yaptığınız 
doğru değil” dedim, “Düşmanlarımız olan öteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak 
için Tanrı korkusuyla yaşamanız gerekmez mi? Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç 
olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim! Tarlalarını, 
bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız 
gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin.” (Neremya, 5. 
7-11). Üstelik bu sorun sadece antik dönemlere ait bir mesele değildir. Bu nedenle 
Yahudi Rabbiler faiz konusunu aralarında yüzyıllar boyunca tartışmışlardır. Rabbiler 
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arasında farklı görüşlerin olmasına karşın genel olarak Yahudi olmayan kişilere faiz 
verilebileceği ancak Yahudilerin birbirleri arasında faizli işlem yapmamaları gerektiği 
üzerinde konsensüs sağlanmıştır. Ancak Yahudiler arasında faizli işlemler konusunda 
kesin kural olmasına rağmen bu kural da esnetilmiştir. Günümüzde Yahudilerin 
birbirleri arasında faiz almaları sorununun çözümü için İsrail’de Heter İşka hüllesi 
devreye sokulmaktadır. Heter iska yöntemi ile kabaca zarar sigorta ettirilerek kâr 
garanti altına alınır. Böylece alınan/ verilen faiz meşruiyet kazanmış olur (Kosher 
Financial İnstitute, https://www.kfikosher.org/iska-more )

Yahudi İş Ahlâkı ve Kapitalizm

Sosyal nitelikli tarihi bir olayı açıklayabilmek için, geriye yönelik olarak tarih 
okuması kabaca iki yöntemle yapılagelmektedir. Ya olaylar ortaya konmakta ve 
tarihteki bu olaylar sonucu şu etkiler ortaya çıkmıştır denilmekte yahut süreçlerden 
bahsedilmekte, olayların arkasında asıl etkenin bu süreçler olduğu ileri sürülmektedir. 
Bir sosyoekonomik olgu olan kapitalizmin ortaya çıkışı da olaylar yahut süreçler 
üzerinden okunabilmektedir. Tek tek ele alındığında coğrafi keşifler, sömürgecilik, 
sanayi devrimi … gibi olaylar üzerinden bir okuma yapılabildiği gibi süreçler 
ve bu süreçlerin arkasında var olduğu düşünülen amiller üzerinden de okuma 
yapılabilmektedir. 

Kapitalizmin ortaya çıkışı ile ilgili tarihi pek çok olgunun etkisinden bahsedilebilir. 
Rönesans ve reform hareketleri Avrupa’da kitlesel bir zihinsel dönüşüme yataklık 
etmiştir. Rönesans’ın ortaya çıkışında İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethi ve 
İslam dünyasının Hristiyan entelektüel dünyası üzerindeki etkileri etkili olmuştur. 
Haçlı seferleri sonrasında İslam dünyasında edinilen tecrübelere dayalı olarak 
Avrupa’da iktisadi zihniyet ve sosyal yaşamda değişimler başlamıştır. Bu sürecin 
nihayetinde Katolik Avrupa’da yeni bir din ve ahlâk (Protestan) anlayışı ortaya 
çıkmıştır. Tarihi okumayı süreçler üzerinden değerlendiren sosyal tarihçiler, dinin, 
ahlâkın ve kültürün edilgen unsurlar olmadığını, bizatihi başlı başına etken unsurlar 
olduğunu ifade etmektedir. Din ve Kapitalizm arasında neden sonuç ilişkisi olduğunu 
ileri süren ilk kişi ünlü Alman sosyoloğu Weber olmuştur. Weber, kapitalizmi açığa 
çıkaran ana etmenin Protestan ahlâkı olduğunu iddia etmiştir. O’na göre çok çalışmak, 
tutumlu olmak, kazanılan para ile yeryüzünde Tanrı’nın hoşlanacağı işler yapmak 
gibi karakteristik özelliklere sahip olan Protestan topluluklarda servet birikimi ortaya 
çıkmış, buna bağlı olarak da bugün Kapitalizm olarak adlandırılan ekonomik düzen 
ortaya çıkmıştır. 

Jere Cohen, Weber’in analizinin hatalı olduğunu çünkü Kapitalizmin öncelikle 
Protestan şehirlerinde değil Katolik İtalya’da ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Bu 
dönemde Floransa, Roma, Venedik, Cenova, Siena gibi şehirlerde faizli işlemlerin 
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yapıldığı Kapitalist iktisadi düzen oluşturulmuştur (Tatar, C. H, 2012:156). Üstelik 
Weber’in Protestan ahlâkının karakteristik unsuru olarak gördüğü, sıkı çalışma, 
tasarruf yapma, dünyevi olmak gibi unsurlar sadece Protestanlara özgü değerler 
olarak görülemez. Aynı değerlerin Yahudilikte, İslam dininde yahut diğer dinlerde de 
var olduğunu söyleyebiliriz. 

Modern Yahudi düşüncesinin en önemli düşünür/din adımlarından kabul edilen 
Mordecai Kaplan da “Judaism as a Civilisitaiton” eserinde kapitalizmin alameti 
farikası sayılabilecek olan pragmatizm ile Yahudi pragmatizmi arasındaki ilişkiye 
dikkat çekmektedir (Samuelson, 1983:193). Bir başka Alman sosyoloğu Sombart ise 
Kapitalizmin ortaya çıkışında esas rolün Yahudilere ait olduğunu ileri sürmektedir. 
Çünkü Yahudiler Protestan dünyasından çok daha önce Kapitalizmin ihtiyaç duyduğu 
finans ve kredi sorununu zaten çözmüşlerdi. Yahudiler uzun yüzyıllara boyunca 
Avrupa’da tefecilik yapıyorlar, sadece prens ve soyluları değil, maceracı girişimcileri 
de finanse ediyorlardı. Hatta modern bankacılık sistemlerinin ortaya çıkışında 
Yahudilerin önemli etkileri vardı. Ayrıca Yahudilik, Protestanlığa nazaran çok daha 
dünyevi özellikler içermekteydi. Yahudilerin binlerce yıla varan ticari deneyimleri ve 
gettolar üzerinden sağlanan ticari ağları, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu mal ve para 
hareketlerinin rahatça yapılabilmesini mümkün kılıyordu (Sombart. 2005). Bu tarz 
çıkarımlar tarihi bugünden geriye doğru okumalar çift başlılık içerir. 

Bulunduğunuz pozisyona göre birbirine taban tabana zıt iki sonucu aynı metinden 
veya tarihi vakadan yola çıkarak çıkartabilirsiniz. Chabad org’un editörlerinden 
Rabbi Tzvi Freeman Yahudiliğin Sosyalizme mi yahut Kapitalizme mi yakın olduğu 
sorusunu bu bağlamda cevaplamakta; özel mülkiyet konusunun Talmud‘da ele 
alınış biçiminden yola çıkarak Kapitalizmin de Sosyalizmin de köklerinin Talmudik 
ilkelerden hareketle oluştuğunu söylemektedir (Freeman, 2022). Kendisi de Yahudi 
olan Milton Friedman ise Yahudilerin Kapitalizme çok şey borçlu olduğunu ancak 
buna karşı Yahudiler arasında merkeziyetçi, kolektivist eğilimlerin yüksek olduğunu 
iddia etmektedir. Tarihsel bir olgu olarak Kapitalizm’in sağlamış olduğu serbest 
rekabet Yahudilerin yararına olmuştur. Friedman, Karl Marx, Leon Trotsky, Herbert 
Marcus gibi Sosyalist düşüncenin oluşumunda ve uygulamasında önemli rolü olan 
Yahudileri bize hatırlatarak Yahudilerin arasında merkeziyetçi, kolektivist eğilimlerin 
ne kadar güçlü olduğunu vurgular. 

Friedman Sombart’ın Yahudilik ve Kapitalizm arsında gördüğü ilişkiyi 
Yahudilerin çoğunlukla Antisemitik bularak itiraz ettiklerini oysa tam tersine bundan 
gurur duymaları gerektiğini ifade etmektedir.  (Friedman, https://fee.org/articles/
capitalism-and-the-jews/). Sombart, Weber’in Protestan topluluklarda var olduğunu 
tespit ettiği aynı özelliklere bir itirazı yoktur. Fakat Weber’in Protestanlarda gördüğü 
özelliklerin Yahudilerde de olduğunu bu nedenle şayet değerler üzerinden bir çıkarıma 
gidilecekse Kapitalizmin ortaya çıkışında Yahudilerin de daha fazla etkiye sahip 
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olduğu çıkarımının yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Dahası Protestanlık, özellikle 
Prütenizm bir çeşit Yahudiliktir. Çünkü Püritenler, Evangelistler ve genel olarak 
Protestanlar dini referanslarında İncil’den çok Eski Ahit’e (Tevrat) yönelmişleridir. 
Teolojik yakınlığın ötesinde göz ardı edilmemesi gereken pratik durumlar da söz 
konusudur. Sanayi devriminin başlarında Kapitalizmin ortaya çıkmasında en önemli 
faktör olarak görülen finans konusu önemli ölçüde Yahudilerin elinde bulunmaktaydı. 
Bu dönemde Rockefeller, Rotchild gibi meşhur ailelerin dünya finans sistemi üzerinde 
belirleyici bir güce sahip oldukları görülmektedir. Dahası Yahudilerin bankacılık 
sistemleri gelişmeden önce de tefecilik yaptıkları, aristokratları ve hükümdarlara 
faizle borç verdikleri bilinmektedir. 

Yahudi inancına göre faiz kesinlikle haram olmasına rağmen, yukarıda izah edilen 
Dikotomik ahlâk anlayışına paralel olarak Yahudi olmayanlara faizli borç vermek 
meşru görülmüştür. Protestanların faizi ve faizli işlemleri meşru görmeleri çok daha 
sonraki dönemlere denk gelmektedir. Yine kapitalizmin gelişme dönemlerinde 
banka sahiplerinin pek çoğunun Yahudi olması, kapitalizme öncülük eden şehirlerde 
Yahudilerin diğer Avrupa şehirlerine oranla daha yoğunlaşmış olması Sombart 
tarafından somut delil olarak ileri sürülmüştür. Sosyalist düşünürler ise, Kapitalizmin 
ortaya çıkışını dinle ve Yahudilerle ilişkili görmezler. Çünkü tarih okumasında 
materyalist yaklaşım ve onun özel bir formu olan Marksizm aktör olma rolünü 
maddeye bırakmaktadır. Yani, altyapı olarak adlandırılan ekonomik koşulların üst 
yapı olarak adlandırılan töreyi, dini, toplumsal düzeni ve kültürü oluşturduğu ileri 
sürülmektedir. Bu nedenle Marksistlere göre Kapitalizmin ortaya çıkışında hiçbir din 
amil olamaz (Tatar, 2012:156).     

Sonuç

İş ahlâkı dinlerden bağımsız konuşulabilecek bir olgu değildir. Seküler yahut Ateist 
iş ahlâkının inşasına yönelik yapılan denemeler ahlâktan çok hukuka benzemektedir. 
Çünkü hukuk ile ahlâk arasındaki belirgin iki temel farklılık irade(istenç) ve inanç 
olarak ifade edilebilir. Ahlâk gönüllü bir sınırlandırmayı içerir ve meşruiyetini üst bir 
değere olan inanca dayandırır. Bu üst değer, gelenek, töre yahut din olabilir. 

İktisadi dünya sosyal yaşamdan, paradigmadan, ahlâktan büsbütün ayrı değildir. 
Bu nedenle herhangi bir ekonomik düzeni konuştuğumuzda muhakkak bu düzenin 
ortaya çıkmasında amil olarak dinleri de konuşmak durumundayız. Kapitalizm 
Hristiyan dünyasında ortaya çıktığı için bu dini etkiyi açıklamak için Protestanlığın 
ilk akla gelen seçenek olması doğaldır. Çünkü Weber’in de tespit ettiği üzere Protestan 
değerlerle Kapitalizm arasında yüksek düzeyde bir uyuşma söz konusudur. Fakat 
aynı uyuşmayı Yahudilik ve Kapitalizm arasında da müşahede edebiliriz. Üstelik 
Yahudilerin tarih boyunca ticarete mecbur bırakılmalarından doğan tarihi tecrübeleri, 
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ticaret ağına dönüşen getto yapılanmaları ve gayrimenkule dayalı servet birikimleri 
Kapitalist düzende onları avantajlı duruma getirmiş ve etki alanlarını çoğaltmıştır. 
Öte yandan her ne kadar tarih boyunca Hristiyanlar Yahudileri İsa’ya karşı işledikleri 
günah nedeniyle suçlamış ve aşağılamışlarsa da Hristiyanlıkla Yahudilik arasında 
teolojik bir kopuş yoktur. Var olan teolojik değil zihinsel bir kopuştur. Bu zihinsel 
kopma ise Prütenizm, Calvinizm, Evanjelizm gibi ekollerle önemli ölçüde giderilmiş, 
Hristiyanlığın Protestan yorumunu Yahudiliğe daha yakın hale gelmiştir. Bu nedenle 
Kapitalim ve Yahudilik arasındaki ilişkiyi bu noktadan da değerlendirmek gerekir. 
Sombart’ın da ifade ettiği üzere Kapitalimin ortaya çıkmasında Yahudilik ve Yahudiler 
tek amil olmasalar da, Kapitalimi ortaya çıkaran zihni, iktisadi şartlara tesir eden 
onları güçlendiren en önemli amillerden biri olmuşlardır. 

Protestanlık ve Yahudilik Avrupa iktisadi zihniyetinin önemli ölçüde değişmesinde 
etkin olmuşlardır. Ülgener’in de sarahatle açıkladığı gibi Kapitalizmin ortaya çıkışında 
zihniyet faktörü önemli rol oynamıştır (Ülgener, 2006). Kapitalizmi doğuran iktisadi 
zihniyet tüm ortaçağ boyunca Avrupa’ya egemen olan züht ve çileye (asketizm) dayalı 
Katolik yaklaşımını geriletmiş, bunun sonucunda dünyevileşme olgusu (hümanizm 
ve sekülarizm) ve Protestan din anlayışının güçlenmiş olmasıyla birlikte Kapitalizm 
Avrupa’da kurumsallaşmıştır. Özetle Yahudi ahlâkı, esnek, pragmatik, dünyevi 
doğası nedeniyle Kapitalizmin ihtiyaç duyduğu fikri ve duygusal zemine katkı 
sağlamış, ticaretin, finansın ve üretimin gelişimine destek olacak sosyo-kültürel zihin 
dünyasının oluşumunu hızlandırmıştır.
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HIRİSTİYAN İŞ AHLÂKI ve 
KAPİTALİZM

Yasin GÜZELDAL*

Giriş

İş etiği ile ilgili olarak modern dönemdeki çalışmalar 1970’lerin ortalarında 
başlamıştır. Bununla birlikte, iş etiğine yönelik herhangi bir felsefi yaklaşımın ortaya 
çıkmasından yüzyıllar önce de, dinler ve teolojik sistemler, iş dünyasına ve onun 
toplumdaki amacına ilişkin kendi etik görüşlerini sunmuşlardır. Zaman içinde, bazı 
dinler, yeni iş durumları için kılavuzlar ve etik yönergeler içeren çalışmalar ortaya 
koyarak, iş ve çalışma kültürü ile ilgili zengin bir ahlâki teoloji veya öğreti geliştirmeye 
çalışmışlardır.

“İş”, bir insanın, geçimini sağladığı mesleğini veya çalışmasını ifade eden bir 
kavramdır. Milyonlarca insanın ekonomik anlamda yaşamını sürdürmek için uğraş 
verdiği iş hayatı, sosyal yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Zira yaşamak için para 
kazanmak gerekmektedir. Dinler, bu noktada, para kazanmak için yapılacak işlerin 
niteliğini ve iş hayatına dair birtakım etik ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkelere Hıristiyanlık 
özelinde bakılacak olursa, Hıristiyan iş ahlâkı, iş dünyasında genel olarak Hıristiyan 
inançlarına dayanan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Buna göre, dindar bir kimsenin iş 
dünyasındaki davranışları, yapacağı işlerin türü ve para kazanma konusundaki tavrı 
Kutsal Kitap’ın çizdiği ilkeler çerçevesinde olmalıdır. Bu sebeple Kutsal Kitap, etik 
ilkelere bağlı bir iş kurmanın temeli olarak görülmektedir. Kutsal Yazılara dayanan 
Hıristiyan etiği, doğru ile yanlış arasında hüküm vermeye olanak sağlayan ahlâki 
standartlar veya ortak bir zemin sunar. Nitekim iş ile ilgili durumlarda insanlar ne 
yapmaları gerektiğine ve hangi etik ilkeleri takip edeceklerine karar vermeli, bu 
ilkelerin doğru ve güvenilir olduklarını bilmelidirler. Bu, ahlâk yasasının sınırlarının 
ve onun çeşitli uygulamalarının her zaman tartışılacağı göz önüne alındığında, mutlak 
bir ahlâk yasasına kesinlikle uyulması gerektiği anlamına gelmez. Zira doğru ve yanlış 
fikri, yalnızca ahlâki yargılarda bulunabileceğimiz nihai bir standart varsa anlamlı 
hale gelir.

Hıristiyan iş ahlâkı ile ilgili olarak ortak bir hüküm vermek oldukça zordur. 
Nitekim bazı Hıristiyan mezhepleri arasında bu konu ile alakalı olarak ciddi görüş 
ayrılıkları bulunmaktadır. Örneğin Katolik inancına göre, Kutsal Kitap›a bağlı olan 

*   Dr., Milli Eğitim Bakanlığı.
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bir Hıristiyan›dan, servet biriktirmesi beklenmezken bu durum Protestan inancında 
böyle değildir. Ancak, iş etiğini göz önünde bulunduran bir Hıristiyan işletmesinden, 
Hıristiyan toplumu içerisinde aktif olması, toplumsal çabaları desteklemesi ve sosyal 
davranışları kendisi için ahlâki birer zorunluluk olarak görmesi ortak değerler 
arasında gösterilebilir. Aynı zamanda Hıristiyan işletmeler, sattıkları ürünlerin ve iş 
yaptıkları kişilerin ahlâki nitelikleriyle de ilgilenirler. Örneğin bir Hıristiyan işletmesi, 
Hıristiyan ahlâki değerleriyle çelişen ürünleri satmaktan kaçınması gerektiği gibi, 
Hristiyan ahlâki değerlerine aykırı taleplerde bulunan kişilere hizmet vermeyi de 
reddedebilir. Nitekim Pavlus, konu ile ilgili olarak öğrencilerine şu tavsiyede bulunur: 
“Size buyurduğumuz gibi, sâkin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle 
çalışmayı amaç edinin” (1. Sel. 4:11).

Unutulmamalıdır ki, iş etiği ile ilgili olarak Kutsal Kitap’tan sadece bir bölüm 
ve ayeti alıntılamak ya da Tanrı’nın bunu talep ettiğinde ısrar etmek, bir Hıristiyan 
ahlâkı oluşturmak için yeterli değildir. Bu noktada Hıristiyan iş ahlâkı, Kutsal Kitap›ta 
ifade edilen bir dizi ilke veya kural değil, tüm yaşamın Tanrı›dan kaynaklandığı, 
Tanrı›nın ve insanın doğası, yaşamın anlamı gibi kapsamlı bir gerçeklik anlayışına 
dayanmaktadır. Bu nedenle Hıristiyan iş etiği bağlamında para ve kaynakları iyi 
bir şekilde yönetebilmek ve insan eylemine rehberlik eden ve birtakım sonuçlar 
doğuran belirli ilkeleri ve anlatıları Kutsal Yazılardan çıkarmak için aklın kullanılması 
gerekmektedir.

İş Dünyasında Ahlâki Tutum ve Davranışlar

Dinler, bir yandan kutsal kitapların otoritesine dayanan bir takım kaide ve ilkeler 
sunarken diğer yandan teoloji, inanç, aklî ve felsefi yaklaşımları da birleştirerek 
sistematik bir bilgi birikiminin gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle teoloji ve özellikle 
ahlâki teoloji makul olmayı gerektirir. Örneğin, Katolik ahlâki teoloji, insan onuruna 
gereken saygıdan ve komşu sevgisinin öneminden türetilen normları vurgular. Bu 
normlar, hem ilahi emirler hem de insan aklının bulguları olup, iş ve ekonomik hayatta 
da gözetilmesi gereken ilkeler olarak kabul edilmektedir. Katolik Kilisesi İlmihali’nin 
işaret ettiği gibi, hırsızlığı, ödünç verilen malların veya kaybedilen eşyaların kasıtlı 
olarak alıkonulması, ticari sahtekarlık (Tesniye 25:13-16), haksız alınan ücretler 
(Tesniye, 24:14-15), başkalarının cehaleti veya temel ihtiyaçları üzerinden ticaret 
yaparak fiyatları yükseltmek (Amos, 8:4-6), bir teşebbüsün kurumsal mülkiyetinin 
zimmete geçirilmesi ve özel kullanımı, kötü yapılan işler, vergi dolandırıcılığı, banka 
çekleri ve faturalarda sahtecilik, aşırı harcamalar, israf vb. konular iş etiğine uymayan 
davranışlar olarak nitelendirilmiştir (CCC, t.y., Bölümler 2408-2413).

İnsan onuru ve İncil öğretisi ile bağlantılı olarak, ekonomik faaliyet için bir dizi 
erdem, ahlâki teolojinin ve Katolik Kilisesi’nin öğretilerinin de önemli bir yönünü 
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teşkil etmektedir. Nitekim, Katolik Hıristiyanlığa göre ekonomik konularda, insan 
onuruna saygı, bu dünyanın mallarına bağlılığı hafifletmek için ölçülü olma erdeminin 
uygulanmasını gerektirir; adalet erdeminin uygulanması, komşunun haklarını 
korumak ve ona hakkını vermek ve Rabbin cömertliğine uygun olarak dayanışma 
pratiği göstermek büyük önem arz etmektedir (CCC, t.y., Bölüm 2407). Buna göre, 
makul ahlâki standartları olduğu kabul edilen On Emir, iş etiği ile ilgili önemli 
bilgiler sunmaktadır. Buna göre, bencil veya ideolojik, ticari veya totaliter herhangi 
bir nedenle insanların köleleştirilmesine, kişisel haysiyetinin hiçe sayılmasına yol 
açan, onları bir mal gibi alıp satmayı veya takas etme eylemlerini veya girişimlerini 
yasaklanmaktadır. Kişileri şiddet yoluyla, kullanım değerine veya bir kâr kaynağına 
indirgemek, kişi olarak onların onurlarına ve temel haklarına karşı işlenmiş bir günah 
olarak görülmüştür. Aziz Pavlus, bu konu ile ilgi olarak bir Hıristiyan efendisinin, 
Hıristiyan bir kölesine “artık bir köle gibi değil... Rab’de bir kardeş gibi...” muamele 
etme etmesi gerektiğini belirtmiştir (Filimon, 1:16; (CCC, t.y., Bölüm 2414; Domènec 
Melé, 1970, s. 147).

Hıristiyan inanışına göre insanlığın günaha düşmesi, yeryüzündeki tüm 
huzursuzlukların ve anlaşmazlıkların başlıca nedenidir (Tekvin, 3:17-19). Bu durum, 
iş dünyasındaki huzursuzlukların ve memnuniyetsizliklerin kaynağı olarak da 
görülmüştür. Nitekim başlangıçta Tanrı’yı hoşnut etmek için yapılan işler, yeryüzüne 
günahın girmesiyle birlikle kişinin kendisini yüceltmesine doğru evrimleşmiştir. 
Bunun sonucunda kölelik ve sömürme gibi, insan onurunu ayaklar altına alan 
durumlar ortaya çıkmıştır. Modem dünyada iş hayatı hala aynı zorlukta, stres ve 
çekişmenin var olduğu bir ortama sahiptir. Günahın girmesi ile birlikte artık işin 
doyum ve sevinci ikinci planda kalmıştır. Ancak, “günah” dini bir terimdir, felsefi bir 
terim değildir. Ayrıca günah, ahlâkın çizdiği sınırlardan daha geniştir. Çünkü günah, 
yalnızca ahlâki kuralların ihlallerini değil, aynı zamanda dini kuralların ihlallerini de 
kapsar. Dinde ahlâkçı yaklaşımı kullananlar, dini ve ahlâki yükümlülükleri sıklıkla 
birbirine karıştırırlar. Ancak daha iyi anlaşılması açısından iki tür yükümlülük de 
birbirinden ayrı tutulabilir ve tutulmalıdır da. Örneğin, Katolik Kilisesi’nin Emirleri, 
On Emir’den farklıdır. Bir Katolik için dini emirleri ihlal etmek günahtır, ancak ahlâka 
aykırı değildir, çünkü onları ihlal etmek herkesi bağlayan evrensel ahlâki normları 
ihlal etmez. Dini yükümlülükler ahlâki yükümlülüklerin ötesine geçebilir. Ayrıca, 
bir Kilisenin üyesi olarak kişi, o Kiliseye ait olan başkalarıyla bir topluluk oluşturur 
ve kişinin onlara karşı yükümlülükleri, o Kiliseye ait olmayan diğerlerine karşı olan 
yükümlülüklerinden farklı ve onlardan daha büyük olabilir. O grup, topluluk veya 
kuruluşun üyelerine ilişkin birtakım özel yükümlülükler taşıyabilir. Katoliklerin tüm 
dünyada Kilise’yi desteklemek veya dünyanın her yerindeki yoksul mahallelere yardım 
etmek gibi özel bir yükümlülüğü varsa, bu tüm insanların bu yükümlülüğe sahip 
olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle günahla ahlâksızlığı birbirine karıştırmamak 
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gerekmektedir (De George, 1986, s. 426)and whether, if they define it, the theological 
definition is different from the philosophical.”,”container-title”:”Journal of Business 
Ethics”,”ISSN”:”0167-4544”,”issue”:”6”,”note”:”publisher: Springer”,”page”:”421-432”,”so
urce”:”JSTOR”,”title”:”Theological Ethics and Business Ethics”,”volume”:”5”,”author”:[{
“family”:”De George”,”given”:”Richard T.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1986”]]}},”locato
r”:”426”}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/
csl-citation.json”} .

Görüldüğü üzere Katolik iş ahlâkı çoğunlukla Kutsal Kitap ve Kilisenin otoritesine 
dayanan bir profil çizmektedir. Ancak 16. yüzyıla gelindiğinde Kutsal Kitap›ın halk 
üzerindeki etkisi ve onu yorumlama hakkının sadece Kilise ve papazlara ait olduğu 
görüşü ciddi bir başkaldırıyla karşılaşmıştır. Mevcut durumu kabul etmeyen Martin 
Luther, bu yangının fitilini ateşleyerek Hıristiyanlar arasında ideolojik ve inanç temelli 
çoğu yaklaşımı değiştirecek bir sürecin başlamasına öncülük etmiştir. Bu değişim 
kuşkusuz kapitalist ekonomik düzen ve Protestan iş ahlâkının da şekillenmesinde 
büyük rol oynamıştır.

Hıristiyan İş Ahlâkında Kapitalizm ve Protestanlığın Etkisi

Kelime anlamı “başkaldıran”, anlamına gelen “Protestanlık”, 16. yüzyılda Roma 
Katolik Kilisesi’nin günahları bağışlaması ve Kutsal Kitap’ı kendisine göre yorumlaması 
gibi, dini tekelinde bulunduran uygulamalarına karşı duran Martin Luther’in (1489-
1546) bu düzene itiraz etmesiyle ortaya çıkmıştır. Protestanlığı, Batı Hristiyanlığının 
16. yüzyıldaki reformları sonucunda ortaya çıkmış hem bir kilise organı hem de bir 
ahlâk, ruh ve kültürel niteliklere sahip bir hareket olarak nitelendirmek mümkündür. 
Bu nedenle, tıpkı bir “Protestan ahlâkı” veya “Protestan ulusu”ndan bahsedilebildiği 
gibi, Reformcu veya Metodist kiliselerden de Protestan olarak söz edilebilir.

Alman sosyolog Max Weber (ö. 1920), “Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu” 
adlı kitabını yazdığından beri, Protestanlığın kapitalizm üzerindeki etkisi önemli 
bir tartışma konusu olmuştur. Kitap, kapitalizmin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
egemen bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkışı ile yüzyıllar önce Protestan 
reformasyonu arasında tarihsel bir ilişki kurmaktadır. Daha özel olarak, Weber, 
Protestanlığın belirli alt mezheplerinde (Kalvinizm, Pietizm, Metodizm ve Baptistler) 
yayılan belirli bir çileci (asketik) etik sisteme dikkat çekmektedir (Weber, 1999, s. 
81).  Ancak Weber, kapitalizmin asıl başarısının Kalvinizm’den kaynaklandığını 
savunmaktadır. Nitekim John Calvin’e (ö. 1564) göre insanın kaderi önceden 
belirlenmiştir. İnsanın cennete gidip gitmeyeceği kaderinde ya vardır ya da yoktur. 
Bunu değiştirmek için de yapılabilecek pek bir şey yoktur. Yani iş arkadaşlarınıza karşı 
daha nazik olmanız ya da yaşlı bir kimseyi yolun karşısına geçirmeniz sizi cennete 
koymaz.
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Kalvin, Christianae Religionis lnstitutio (Hıristiyan Dinin Kurumları) adlı eserinde, 
kaderin “Tanrı’nın bazılarını kurtuluşa, bazılarını da yıkıma götüren, önceden 
belirlenmiş olan seçimin” bir sonucu olduğunu açıklar (Calvin, 1994, kit. 3-21:5). 
Buna göre bazıları kurtulacak, bazıları ise sonsuza kadar cehennemde yanacaktır. 
Bu ilkenin, çok karmaşık bir felsefenin parçası olmasına rağmen, Calvin’in belirttiği 
üzere, kişinin nihai kaderini gösteren “dışsal işaretleri” bulunmaktadır. Bu nedenle 
Kalvinistler, doğal olarak, seçilmişlerin kim olduğunu bulmaya çalışmışlardır. Buna 
göre, eğer ticarette başarılı oldularsa, bu belki de Tanrı’nın onları seçtiğine dair bir 
işaret olabilir. Böylece birey, kurtuluşunun belirsizliğini aşmak için sürekli çalışmaya 
itilir. İşte Weber, kapitalizmi motive eden dürtünün bu olduğunu savunmuştur 
(Weber, 1999, ss. 98-102).

Protestan iş ahlâkında kişinin, işini ve ekonomik faaliyetini Tanrı›dan gelen 
bir görev olarak algılaması şeklinde bir tür «çağrı» fikri ortaya çıkmıştır. Bireyin, 
Protestanlığın bu kollarına olan inancını kanıtlamanın bir yolu olarak ekonomik 
faaliyetlere yönelme şekli, en sonunda Weber›in “kapitalizmin ruhu” dediği şeye 
evrilmiştir. Bu fikir, kâr amacıyla çalışmanın kendi içinde ahlâki bir iyilik olduğu 
fikridir. Weber’e göre günümüzdeki kapitalist ekonomik düzen bireylerin içine 
doğdukları ve içinde yaşamaları gereken uçsuz bucaksız bir evrendir. Bireyler alışveriş 
ilişkileri içinde olduğu sürece, kapitalist sistem onları ticari ilişkilerin kurallarına 
uymaya zorlar. Kendini bu kurallara uyduramayan ya da uydurmak istemeyen bir işçi 
nasıl sokağa atılırsa, bu kurallara karşı eylemde bulunan fabrika sahibi de ekonomik 
yaşamın dışına itilir. Ekonomik yaşamı idaresi altına alan bugünkü kapitalizm düzeni, 
işveren ve işçileri eğitir ve ekonomik dayanıklılığına göre onları kendi çizdiği kurallar 
çerçevesinde “doğal” bir seçime tabi tutar (Weber, 1999, s. 47).

Max Weber, dini inanç ve etkin ekonomik davranışların kesiştiği bireyi “çileci” 
olarak tanımlamıştır. En basit düzeyde, Weber’in argümanı, çileci disiplinlerle olan 
ilişkisi aracılığıyla, dini inancın ekonomik ilerleme için güçlü bir uyarıcı olduğudur. 
Weber’in en çok ilgilendiği özel çileci disiplin, radikal hareketlerin üyelerinin, Tanrı’nın 
onları buna çağırdığı inancından doğan bir yoğunlukla tatbik ettikleri bir iştir. 
Weber’in tezi “Protestan Ahlâkı” terimiyle ilişkilidir, ancak Weber, meslek ile emek 
arasındaki ilişkinin yalnızca “Protestan” inancına ait olmadığını anlamıştır. Bu inanç, 
Reform hareketinden çok önce, Batı manastırcılığın ayırt edici bir özelliği olmuştur 
ve bu haliyle Batı refahının temellerinin atılmasında rol oynamıştır (Weber, 1999, s. 
68). Buna göre, yedinci yüzyıl ile dokuzuncu yüzyıl arasında, Benedikten keşişlerinin 
Avrupa’nın ekonomik ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu keşişler 
okur-yazardılar, hesap tutuyorlardı, günlük bir zaman çizelgesine ve doğru bir takvime 
göre çalışıyorlardı, fazlalık üretiyorlardı ve fazlalarını yeni inşaat, hayvancılık ve yemlere 
yatırıyorlardı. Ayrıca tarımda yeni yöntemler deniyorlar, çiftliklerini teknik olarak 
birtakım yenilik ve ekonomik verimlilik merkezleri olarak kullanıyorlardı. 11. ve 12. 
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yüzyıllarda, Sistersiyen1 rahipleri Benedikten tarikatı adına bu çalışma prensiplerini 
devralmıştır. Şehir hayatının ve medeniyetin kışkırtmalarından sakınmak ümidiyle, 
evlerini kalelerden ve kasabalardan uzağa kurmuşlar ve kendilerini toprakları 
temizlemeye ve bataklıkları kurutmaya adamışlardır. Ancak Sistersiyen başrahipleri, 
13. yüzyılda Batı’daki ekonomik ilerlemenin liderleri olarak onların yerini almaya 
başlayan tüccarlardan daha az agresif olmamışlardır. İşçilik maliyetlerini düşürmek 
için ellerinden geleni yapmışlar hatta manastırları potansiyel olarak daha yüksek bir 
getiri oranı sunan bir bölgeye taşımışlardır (Güzeldal, 2021, s. 214).

Buradan hareketle “Protestan Ahlâkı»nın, aslında manastırları üretken kılan 
etiğe dayandığını söylemek mümkündür. Aziz Benedikt Kuralı “yoksulluk, iffet, 
itaat” üzerine bina edilmiştir. Rahiplerin kazançlarını kendileri için harcamalarına 
asla izin verilmemiş, evlenmeleri yasaklanmış ve her koşulda ve şartta amirlerinin 
emirlerine uymaları beklenmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde manastır kuralları, ondan 
faydalanmak isteyen her Hıristiyan›ın ortak bir mülkü haline gelmiştir. Radikal 
Protestanlar için «yoksulluk» kişinin kendi imkânları dâhilinde yaşaması, “iffet” tek 
bir eşe sadakat ve Tanrı›dan korkan çocukların yetiştirilmesi haline gelmiş ve “itaat” 
de hayatın gerektirdiği her şeyde çok çalışmak olarak algılanmıştır. Nitekim keşiş, 
bir manastırda yaşamak için dünyadan çekilerek Tanrı›ya hizmet etmeye çağrıldığına 
inanıyordu. Radikal Protestanlar da kendilerini hangi iş kolunda bulurlarsa bulsunlar, 
sadakat yoluyla Tanrı›ya hizmet etmeye çağrıldıklarına inanıyorlardı. John Calvin, 
dini olarak elinden gelenin en iyisini yapmanın, aslında içinde bulunulan durumun, 
yani mesleğin hakkını vermek olduğunu söylemektedir. Bir yüzyıl sonra, John Angier 
ve William Perkins gibi din adamları ise Püritenleri2, yaptıkları iyi işlerin gerekçesi 
olsun diye dünyevi işlerini manevileştirme yoluna gitmişlerdir (Capaldi, 2005, s. 167; 
Constantin, 1979).

Weber, kapitalizmin doğuşunda psikolojik-dinsel güdülenmelerin rol oynamış 
olduğunu belirtmektedir. Weber’in varsayımına göre Protestanlık, kapitalist rejimin 
oluşumuna zemin hazırlayan birtakım yorumlara sahiptir. Bu varsayımını doğrulamak 
için Weber, ilk olarak istatistiksel verilerden hareketle bazı sonuçlara ulaşır. Buna göre, 
Almanya’da dinsel grupların bir arada yaşadığı bölgelerde, Protestanlar ciddi bir servet 
yüzdesine ve ekonomik bakımdan en değerli yerlere sahiptirler. Bu, dinsel değişkenin 
ekonomik başarıları belirlediğini kanıtlamasa da dinsel anlayışların insanların ve 
grupların davranışlarına verdikleri yönü etkileyip etkilemediği sorusunun cevabını 
ortaya koyması bakımından önemlidir (Weber, 1999, s. 29). Aynı şekilde, bir ülkedeki 

1 Sistersiyen Tarikat 1098’de ortaya çıkmış ve adını ilk kuruluş yeri olan Fransa’nın doğusunda yer alan 
Burgundy bölgesindeki Cîteaux kasabasından (Lat. Cistercium) almıştır. Aziz Benedikt kurallarını takip eden 
bir tarikat olan Sistersiyenler, giydikleri kıyafetlerden “beyaz keşişler” olarak da bilinmektedir. En önemli 
liderleri Aziz Bernard’dır. (Lekai, 1953, s. 12)

2 Püritenlik, 16. ve 17. yüzyıllarda ortaya çıkmış ve kendisini «saflığı» aramak olarak tanımlayan bir Protestan 
inanç ve ibadet şeklidir.
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din ve meslek istatistikleri yan yana konulunca, yüksek eğitimli teknik ve ticari 
personelin, büyük sermaye sahiplerinin ve işletme liderlerinin çoğunun Protestan 
olduğu görülür (Aron, 2010, s. 378). Protestanlığı benimseyen ülkelere bir bütün 
halinde bakıldığı takdirde ise, Kapitalizm Luteryen devletlerden ziyade Kalvinistlerde 
göze çarpmaktadır. Buradan hareketle kapitalizmin esas kaynağının Protestanlık ve 
Kalvinist yaklaşım olduğu rahatlıkla söylenebilir (Türkdoğan, 1981, s. 185).

16. yüzyıldan sonra reformasyonu kabul eden Batılı ülkeler ve bu dönemden 
itibaren Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle ekonomik bakımdan gelişmiş Batılı ülkelerin 
hepsi Protestan çoğunluğa sahiptir (Hollanda, İngiltere, Amerika ve Almanya gibi). 
Buna karşın, kalkınamamış ülkelerde ise genellikle Katolik nüfusun yoğunlukta olduğu 
görülmektedir (İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi). Oysa, kapitalizmin 
tamamlayıcı şartları mevcut olmasına ve hatta kapitalizmin başlangıç unsurları 
Katolik ülkelerde ortaya çıkmasına rağmen Endüstri Kapitalizm’i bu ülkelerde 
gerçekleşememiştir. Nitekim Papa’nın otoritesine ve piskoposların komuta zincirine, 
merkeziyetçiliğe, yukarıdan zorla kabuk ettirilen resmi bir dogmaya sıkı bir itaate 
dayanan Katolik Kilisesi, ataerkil ve tarıma dayalı bir uygarlığı yansıtan monarşik 
ve aristokratik bir toplumu ifade etmekteydi. Buna karşın, Tanrı kelamının anlamını 
aralarında tartışan, emir vermek yerine ikna etmeyi tercih eden ve müminlerden 
oluşan özerk cemaatlerin oluşturduğu Protestan mezhepler hem ufak cumhuriyetlere 
hem de ticari şirketlere benzemeleri açısından dikkat çekicidir. Bunların, Katolik 
anlayışın aksine; hak eşitliği, düşünce özgürlüğü, kâr peşinde koşma, servet ve maddi 
başarıya saygı gibi ilkeleri benimsemeleri liberal ideolojinin başlıca ögelerini temsil 
ettiklerini göstermektedir (Türkdoğan, 1981, s. 184). Avrupa dışındaki Hıristiyan 
topluluğuna bakılacak olursa, ABD’nin iktisadi alanda gelişmesinde Prüten ahlâkın 
etkili olduğu göze çarpmaktadır. Avrupa’ da olduğu gibi ABD’de de Prüten ahlâk, orta 
sınıfın örgütlediği çeşitli dernek ve cemaatler sayesinde yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, 
ABD’de bir kiliseye üye olmayan kişinin ekonomik hayatta pek şansı yoktur, zira 
inançlı olmayan bir kişiye kimse güvenmez. Bu nedenle geniş orta sınıf tabakaları 
burjuva kapitalist iş ahlâkının yayılmasına ve korunmasına hizmet etmiştir (Torun, 
2002, s. 92).

Max Weber’in kapitalizm anlayışı ile Protestanlık anlayışı arasında anlamlı bir 
uygunluk olduğu görülmektedir. Temel öğelerine indirgendiğinde bu sav şöyle ortaya 
çıkar: Kapitalizmin ruhuna uygun ekonomik etkinliğe karşı alınan bir tavır, aynı 
zamanda belirli bir Protestanlık ruhuna da uygun düşmektedir. Nitekim belirli bir 
dünya görüşü ile belirli bir ekonomik etkinlik biçimi arasında tinsel bir ilişki vardır. 
Bu ilişki, Max Weber’in esas olarak Calvinci bir anlayışa dayandırdığı Protestan 
ahlâkı kavramından ve 1647 Westminster Bildirisi metninden hareketle beş noktada 
özetlenir. Buna göre, dünyayı yaratan ve yöneten, ama insanların sınırlı akıllarının 
kavrayamayacağı mutlak, yüce bir Tanrı vardır. Bu mutlak güçlü ve esrarlı Tanrı, 
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her birimizin kurtuluşunu ya da lanetlenmesini önceden belirlemiştir; çabalarımızla 
önceden alınmış bu kutsal kararı değiştiremeyiz. Tanrı dünyayı kendi şânı ve için 
yaratmıştır. Kurtulması gereken ya da lanetlenecek olan insanın ödevi, Tanrının şânı 
için çalışmak ve yeryüzünde Tanrının krallığını kurmaktır. Dünyevi şeyler, insan 
doğası, beden, günah ve ölüme aittir; insan için kurtuluş sadece Tanrısal merhametle 
mümkündür (Aron, 2010, s. 379; Weber, 1999, ss. 85-86). Bu ilkeler özetle, her 
insanın potansiyel olarak önceden cennetle müjdelendiğini, çalışmanın bir tür erdem 
olduğunu ve insanın kendi mesleğini kendisinin seçmesi gerektiğini göstermektedir 
(Türkdoğan, 1981, s. 185). Zira bu tür bir dinsel görüş her türlü mistisizmi dışlar. Bu 
anlayışa göre, Tanrı’nın inayeti ve lütfu dışında kurtuluşa ermek mümkün değildir. 
Yani Kilise ve Papazların böyle bir tasarrufta bulunması söz konusu değildir.

Her şeyden öte Kapitalizm, başarılı iktisadi bir faaliyeti, arzu edilebilir dini bir 
faaliyet olarak belirlemiştir. Weber, başta kapitalist sistem olmak üzere modern 
bilimin gelişmesinden sosyal ve siyasi grupların organizasyonuna kadar bütün 
sosyal kurumların Batı kültür, değer ve inanç sistemlerinin bir yansıması olduğu 
inancını taşıyarak bütün bunları Protestanlığa bağlamaktadır (Bodur, 1991, s. 83). 
Weber’in tezinin temel noktası, iktisadi yapının dini belirlemekten ziyade, dini 
güçlerin iktisadın gelişmesinde etkili olduğu şeklindedir. Çünkü kapitalist sistemin 
şekillenmesinde Protestan ahlâkı en önemli faktör olmuştur. Bununla ilgili olarak 
sanayi çağının ikinci yarısından itibaren gelişen teknolojik ilerlemeler ve toplum 
yapısındaki köklü değişmelerin de görüldüğü kapitalist sistem, Protestan ahlâkı ile 
büyük oranda örtüşmektedir.

Protestan İş Ahlâkının İlkeleri

Kendi içinde bir mükafatı olan ve aynı zamanda bir görev olarak da kabul edilen 
sıkı çalışma fikri, Weber’in tasavvur ettiği şekliyle modern endüstriyel dünyada 
yaşayan insanın tipik bir özelliğidir. Bir kişi, sadece zorunda olduğu için değil, kendisi 
bunu istediği için de kazanç getiren mesleğinde iyi çalışmalıdır. Bu, onun erdeminin 
bir işareti ve kişisel tatmin kaynağıdır. Nitekim bireyin mesleki faaliyetinin içeriği ne 
olursa olsun çalışma fikri onun erdemli oluşunun bir göstergesi ve hissetmesi gereken 
bir zorunluluktur. Bu düstur, modern “kapitalizmin ruhunu” temsil eder, ancak 
başlangıçta daha derin bir dini öneme sahiptir ve bu sebeple Weber de dikkatini bu 
gerçeğe çevirmiştir (Bendix, 1962, s. 51).

Protestan ahlâkı, inanan kişiye bu dünya nimetlerinden kaçınma ve çileci bir 
yaşam şeklini sunar. Ancak, günün sonunda kâr elde edebilmek için çalışmak ve 
kârı harcamamak kapitalizm için olmazsa olmaz bir davranıştır. Çünkü bu tutum 
tüketilmeyen kârın sürekli olarak yeniden kullanılması ve devamlı bir sermaye 
artışı anlamına gelmektedir. Protestan tutumu ile kapitalist tutum arasındaki tinsel 
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yakınlık da burada bütün açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Nitekim kapitalizm, 
üretim araçlarının gelişmesini sağlamak için kârın büyük kısmının tüketilmeyip 
biriktirilmesini tavsiye eder. Bu nedenle Max Weber’e göre Protestan ahlâkı, Batılı 
olmayan toplumlarda sürülen yaşam zevklerinden yararlanmak için değil, her zaman 
daha fazla üretme isteğini tatmin etmek için olabildiğince yüksek kâr arayışı gibi bir 
davranışın açıklanmasını ve meşru kılınmasını gerektirir (Aron, 2010, s. 381; Weber, 
1999, s. 42). O halde Protestan ahlâkı hem azami kârın peşinden koşulmasını hem de 
bu kârın en büyük kısmının yeniden üretime yatırılmasını gerektiren kapitalizmin ilk 
adımıyla tam bir uyum içerisindedir. Bu anlayış, bazı batılı insan gruplarını böylesine 
az doğal bir davranışı (yani mümkün olduğunca çok para kazanmak için amansızca 
çalışmak ama bu parayı harcamak yerine daha çok para kazanmak için tekrar 
kullanmak) benimsemeye ittiği içindir ki, bunlar kapitalizmin mantığını sonuna 
kadar geliştirebilmiştir (Türkdoğan, 1981, s. 184).

İnsan tabiatı gereği daha fazla para kazanmaya meyilli olmadığından, alışkın 
olduğu yaşam şeklini sürdürebileceği kadar para kazanmayı yeterli görür. Bununla 
birlikte çağdaş kapitalizm insan emeğinin üretkenliğini artırarak verimliliğini 
yükseltme çabasına girişmiştir. Weber›e göre, sistemin uğraşmak zorunda olduğu 
işçiler, kapitalist bakış açısına göre «eski kafalı» oldukça bugün bu durumla daha fazla 
karşılaşılmaktadır. Yüksek ücret ödemek suretiyle doğal kazanma güdüsüne yapılan 
uyarı başarısızlığa uğradığından, hemen tam tersi yol olan, ücreti düşürerek işçiyi eski 
kazancına ulaşabilmesi için daha çok çalışmaya zorlama prensibi benimsenmektedir. 
Bu yolu kapitalizm baştan beri defalarca kat etmiştir ve yüzyıllar boyu, düşük ücretin 
«üretken» olduğu inancı geçerliliğini korumuştur, yani iş arttırılmıştır ve tamamen 
eski Kalvinizm ruhuna uygun olarak Pieter de la Cour›un dediği gibi, halk yalnızca 
fakir olduğu için ve fakir olduğu sürece çalışmıştır (Weber, 1999, s. 52).

Weber, Protestan iş ahlâkını anlatırken Benjamin Franklin›den (ö. 1790) yaptığı 
alıntılarla bu konuyu açıklamaya çalışmıştır. Buna göre, öncelikle zaman paradır. Her 
gün çalışıp emeğinin karşılığı olarak belli bir miktar kazanabilen ve sadece yarım gün 
gezintiye çıkan ya da dinlenen biri, kendi zevki için bu çalıştığının yarısını harcasa 
bile, yalnızca bunları hesap etmemelidir; zira o, çalışmadığı zaman içerisinde bir o 
kadar daha harcamış ya da daha fazlasını sokağa atmış olmaktadır (Weber, 1999, 
s. 41). Nitekim Tanrı’yı yüceltmek ve ona ibadet etmek için zamanın her dakikası 
değerlendirilmeli ve asla boşa geçirilmemelidir. Böylece insan, disiplinli bir çalışma 
ile Tanrı’nın şanını yüceltme yolunda günahkâr bir kul olma durumundan seçilmiş 
bir kul sıfatına layık görülmüş olduğunu düşünerek, kendisi hakkındaki takdirin ne 
yönde tecelli ettiğini de idrak edebilir (Ülgener, 1981, s. 41).

Kredi aynı zamanda paradır. Bir kişi, ödeme yapıldıktan sonra parasını başka bir 
kimsenin eline teslim etse, faizi o kişiye armağan etmiş olur ya da o zaman boyunca o 
kişinin kullanabileceği kadarını parayı verdiği kişiye armağan etmiş olur. Bu insan iyi 
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ve büyük bir krediye sahipse ve bunu iyi bir biçimde kullanıyorsa, önemli bir meblağa 
erişir (Weber, 1999, s. 41).

Bu ahlâki anlayışa göre para, üretimi güçlendirici ve verimli kılan bir yapıya 
sahiptir. Çünkü para, parayı üretir ve ondan elde edilenden çok daha fazlasını 
üretebilir. Beş lira katlandığında altı lira olur, tekrar işletilerek yedi lira, otuz lira ve 
yüz lira olana kadar süreç böyle devam eder. Elde çok para oldukça her dönüşte daha 
fazla para üretilir ve böylece faiz her seferinde daha çabuk yükselir. Bu nedenle, bu 
sürecin başındaki ana parayı ortadan kaldırmak, ondan gelecek faydaların da yok 
olmasına yol açar. Yani beş lirayı değerlendirememek, onun üretebileceği her şeyi 
daha en baştan yok etmek demektir (Weber, 1999, s. 42).

Borcuna sadık kalan kişi, herkesin cüzdanının efendisidir. Nitekim, aldığını 
taahhüt ettiği zamanda ödemesiyle tanınan biri, her zaman ödünç veya kredi alabilir. 
Bu, bazı durumlarda çok işe yarar. Zira ekonomik düzende çalışkanlık ve ölçülü 
olmanın yanı sıra, dakiklik ve adalet, bir kimsenin bütün ticari işlerinde ilerlemesini 
sağlayacak en önemli kriterlerden biridir. O halde, borç verdiği parayı zamanında 
alamayan kişinin kızgınlığı, gelecekte onun bir daha borç vermesine engel olmasın 
diye,  söz verildiği süre içerisinde ödünç alınan parayı bir saat bile geciktirmeden 
sahibine ödemek gerekmektedir (Weber, 1999, s. 42).

Kişi, kredisini etkileyen her türlü ayrıntıyı dikkate almak zorundadır. Nitekim 
bu kişinin zamanında işine gidip çalışması, ona inananları altı ay mutlu eder; fakat 
bu kişi işinin başında olması gerekirken bilardo masasının başında görülürse ya 
da onun sesi meyhaneden gelirse, o zaman ertesi sabah kendisine toplam borcunu 
hatırlatırlar ve daha parayı kullanamadan geri isterler. Aynı zamanda bu durum şunu 
da gösterir: Borçlarına sadık bir kişi, dışarıdan bakıldığında şerefli bir insan olarak 
görüldüğü gibi, sorumlu biri olarak da kabul edilir. Bu durum da yine onun kredisini 
arttıran başka bir kriterdir. Ayrıca, sahip olunan malların kişinin kendi mülkiyetinde 
tutulması ona göre yaşamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Kredisi olan birçok 
insanın içine düştüğü istenmeyen durum, sahip olunan malların iktisatlı bir biçimde 
kullanılmamasıdır. Buna engel olmak için gelir ve giderlerin en ince ayrıntısına 
kadar hesaplanması gerekmektedir. Bir kez ufak şeyleri de hesaba katma zahmetine 
katlanılırsa küçük giderlerin nasıl büyük rakamlara ulaştığı görülür ve bu tutum 
gelecekte yapılacak harcamalar için de bir öngörü sağlar (Weber, 1999, s. 42).

Görüldüğü üzere Franklin’in bütün ahlâki yaklaşımları temelde yararcılığa dönüşür. 
Şerefli olmak yararlıdır, çünkü kredi sağlar. Dakiklik, çalışkanlık, ölçülü olmak gibi 
tutumların hepsi bu yüzden erdemdir. Protestan ahlâkına göre, bireyin her daim ve 
her koşulda para kazanma ve biriktirme güdüsüyle hareket etmesi gerektiğinden, bu 
şekilde bir tür «hırs felsefesi», para sahibi saygıdeğer bir adamın sahip olduğu özel bir 
ahlâkı yansıtmaktadır. Bu ahlâkın arka planında ise daima Tanrı›yı hoşnut etmek ve 
ona layık olmaya çalışmak yatmaktadır.
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Protestan iş ahlâkında rasyonellik ilkesi de önemli bir yer edinmektedir. Bu 
yüzden, kişiyi kurtuluşa götüreceğine inanılan, akıl dışı tüm araçların ve bütün batıl 
inançların reddedilmesi önemli ilkelerdendir. Bu noktada Püritenlerin akıl dışı kabul 
ettikleri tüm inançlara karşı gösterdikleri olumsuz tutum hemen dikkati çekmektedir. 
Buna göre Püritenler, mezarda bile dini törenle ilgili her işareti reddetmiş ve «batıl 
inanç», büyü ve ayin ile kurtuluşa ulaşılacağı inancının ortaya çıkmaması için en 
yakınlarını dahi şarkısız ve ilahisiz gömmüşlerdir (Weber, 1999, s. 90). Nitekim hiç 
kimsenin, kendisinin seçilmiş ya da lanetlenmiş olduğu hususunda ilahi takdirin ne 
yönde olduğunu önceden sezinlemeye ve değiştirmeye gücü yetmez O halde bütün 
insanlar, bu konuyla zihinlerini meşgul etmeksizin Tanrı’nın emirlerini bu dünyada 
yerine getirmeye çalışmalıdır. Buna göre kul, Tanrı katında seçkin ve sevgili kul olmak 
için inziva hayatını benimseyip içe kapanarak veya tam aksine gününü gün ederek 
değil; çağırıldığına inandığı işte (meslekte) gösterişsiz, fakat her dakikaya hakkını 
veren disiplinli bir çalışma ile Tanrı’nın şanını yüceltmeyi hedef edinmelidir. Zira 
serveti sorumsuzca kullanmanın tehlike ve zararlarını bir Kalvinist de bilmektedir. 
Ancak, olayın savurma ve tüketim yanı bir tarafa, servetin bizzat kendisi de metodik 
çalışma ve iş görmenin, nefsini ölçüsüz bir haz ve hırs taşkınlığından uzak tutmanın 
eseri olduğuna göre, bu durum Tanrı katında seçkin ve sevgili kul olmanın elle tutulur 
işareti sayılır (Ülgener, 1981, s. 42). Buradan hareketle inançlı bir kimseyi kurtuluşa 
götürecek olan ekonomik faaliyetlerin bilimsellikten, akılcı tutum ve davranışlardan 
uzak olmaması gerekmektedir.

Protestan iş ahlâkının bir diğer önemli ilkesi, çok çalışmaktır. Kendi içsel ödülünü 
taşıyan bir görev olarak bu sıkı çalışma fikri, Weber›in tasavvur ettiği şekliyle modern 
endüstriyel dünyadaki insanın tipik bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
kimse, sadece zorunda olduğu için değil, istediği için de kazanç getiren mesleğinde iyi 
çalışmalıdır. Zira bu, onun erdeminin bir işareti ve kişisel tatmin kaynağıdır. Nitekim 
bir iş, eğer yapılmaya değerse, en iyi şekilde yapılmalıdır. Bu düstur, daha yüce ve 
aşkın bir amaç doğrultusunda benimsendiği sürece modern «kapitalizmin ruhunu» 
temsil eder (Weber, 1999, s. 47). Çalışmak her şeyden önce, Tanrı tarafından böyle 
emredilmiş olmasıyla bizatihi hayatın amacı olarak görülmektedir. Aziz Pavlus’un 
“çalışmak istemeyen yemek de yemesin” (2. Sel. 2:10) cümlesi herkes için geçerlidir. 
Buna karşılık olarak, işe karşı isteksizlik ise kutsanmışlık durumunun eksikliğinin 
bir tezahürüdür. Bu nedenle varlıklı olan da çalışmadan yememelidir; her ne kadar 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması gerekmese de, fakirler gibi onun da boyun 
eğmek zorunda olduğu bir Tanrı buyruğu bulunmaktadır. Çünkü Tanrı, öngörüsü 
ile istisnasız bütün insanların kabul edeceği ve çalışmak zorunda olduğu bir meslek 
hazırlamıştır. Bu meslek, Tanrı tarafından kendi şerefi için bireylere çalışmak üzere 
verdiği bir buyruk olarak görülmektedir (Weber, 1999, s. 131). Konu ile ilgili olarak 
John Bunyan The Pilgrim’s Progress adlı eserinde söyle der: “Kıyamet günü insanlar 
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yaptıkları işlerine göre yargılanacaklardır. O zaman kendilerine “İnandınız mı?” 
denmeyecek, “siz düzenli rasyonel bir meslek çerçevesinde muntazam, aralıksız 
çalışan mı yoksa sadece konuşan kimselerden misiniz?” sorusu sorulacaktır.” (Bodur, 
1991, s. 106; Bunyan, 2005, s. 93)

Bahsi geçen nedenlerden ötürü zamanı boşa harcamak bütün günahlar içinde ilk 
ve ilkece en ağırı olarak kabul edilmiştir. Zira insanın kendi mesleğini belirleyeceği 
ve bu meslek doğrultusunda çalışacağı süre çok kısa ve değerlidir. Bu nedenle, zaman 
kaybı olarak görülen her şey, boş konuşma, lüks ve gereğinden fazla uyku (en fazla 
8 saat) ahlâki olarak doğru bulunmayan davranışlardandır. Nitekim zaman sonsuz 
derecede değerlidir, çünkü kaybedilen her saat Tanrının şanını arttırmak için 
harcanacak zamandan çalınmıştır. (Weber, 1999, s. 135)

Protestan iş ahlâkının bir başka ilkesi, ferdiyetçiliktir. Herkes Tanrı›nın karşısına 
çıkacağı vakit tek başına olacağına göre, o halde ortaklık ve başkalarına karşı görev 
duygusu ikinci plana atılmaktadır. Bireyin diğer insanlarla olan ilişkisi değil Tanrı ile 
olan ilişki önemsenmektedir. Böylece rasyonel, düzenli, istikrarlı bir şekilde çalışma 
prensibini benimsemek, Tanrı›nın emrine boyun eğmek şeklinde yorumlanmaktadır. 
Nitekim bu süreç, Luther’in, Tanrı›ya pişmanlık duygusu ile inandıkları takdirde 
bağışlanma sözü verdiği alçakgönüllü günahkârlar yerine, kendilerinin bilincinde 
olan ve kapitalizmin kahramanlık dönemlerinde gördüğümüz örneklerine bugün de 
rastlanan kendine güvenen «azizler»in ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aron, 2010, 
s. 380).

Max Weber, Protestan iş ahlâkından bahsederken eserinde sık sık vaiz Richard 
Baxter›den örnekler verir. Buna göre Baxter, çok değerli ve kısa dünya hayatının bir 
tek anının bile boşa harcanmaması gerektiğini; Tanrı›nın insanlara yüklediği görevde 
kazanılacak tek ödülün, insanın elinden geleni yapmasında yattığını; Tanrı›nın uygun 
gördüğü işte çalışılması gerektiğini söyler. Baxter›a göre, kimin kurtarılacağını ve 
kimin cehenneme gideceğini Tanrı önceden bilir, ama kişinin mesleğindeki başarısı, 
onun seçkinler arasında olduğunun işaretidir. Nitekim servet kazanan bir tacir, 
aslında bu başarısında Tanrı tarafından seçilmiş olduğunun kanıtını görür. Fakat 
Baxter, servetin lüks yaşam için kullanılmaması noktasında bir uyarı yapmaktadır, 
zira bu durum kişiyi cehenneme götüren bir yoldur. Zenginliğin halkın faydası için 
kullanılması ve böylece cemaat için faydalı bir iş yapılması gerektiğini belirtir. Bu 
noktada Max Weber insanın bizzat kendi eylemleri tarafından aldatıldığına işaret 
etmektedir. Zira maksimum düzeyde kâr elde etmeye dindarca mahkûm edilen kişi, 
asketik (zahidane) bir kapitalizm biçimi yaratmakta, ama buna rağmen servet elde 
etme duygusunu da bastırmaya çabalamaktadır. İşte sonuçları itibariyle rasyonel ama 
kökenleri bakımından irrasyonel olan kapitalizm, modern hayat ile Püriten ahlâk 
arasındaki bu beklenmedik karşılaşmanın bir meyvesidir (Braudel, 1991, s. 163).
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Görüldüğü üzere dünyevi asketik Protestanlık, mal sahibi olmanın verdiği zevke 
var gücüyle karşı çıkmış; gereksiz tüketimi, özellikle de lüks tüketimi sınırlamıştır. 
Bununla birlikte, geleneksel ahlâki yasaklardan arındırılmış bir mal-mülk edinme 
ahlâkı ortaya koymuş ve onu meşrulaştırıp doğrudan Tanrı›nın isteği olarak görmüştür. 
Bu nedenle Protestan asketizminin başlıca hedefi rasyonel kazanç şekliyle mücadele 
etmek değil, servetin irrasyonel kullanımın önüne geçmek olmuştur (Weber, 1999, s. 
147).

Sonuç

16. yüzyılda Protestanlık ortaya çıkana kadar Hıristiyanların iş ahlâkı ile ilgili 
olarak takip ettikleri etik standartlar ve davranışların çoğunun Kutsal Kitap›a 
dayandırıldığı görülmektedir. Bu anlayış, kişinin paraya, mallara, maddi şeylere 
çok fazla önem vermemesi gerektiğini öğütler; çünkü sevgi, erdem, karakter ve 
sonsuz kurtuluş çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kişi, dikkatini daha 
çok ahirete vererek dünyevi hırslara bir sınır koymayı ve konumu ne olursa olsun, 
bağışlama, sabır ve hoşgörülü olmayı daima ön planda tutmayı temel gaye olarak 
benimsemektedir. Protestanlığın çıkışı ile birlikte ise Hıristiyanlığın yeni bir yorum 
kazanmasının yanı sıra yeni bir ruh da kazandığını söylemek mümkündür. Zira 
Protestan iş ahlâkı, çalışkanlığı, tutumluluğu, elde edilen kârı tekrar sermayeye katarak 
daha çok kazanmayı ve sürekli üretim döngüsünün içinde olmayı telkin etmektedir. 
Bunun neticesinde Batı dünyasının ekonomik ve teknolojik olarak hızla kalkındığı 
görülmektedir. 

Ancak zamanla, dini inançtan kaynaklanan yasalara saygılı olan iş dünyası, dini 
inancı bir kenara bırakmayı kolaylaştıracak bir bolluğun ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
Bunun nedenini, söz konusu etkenlerin farklı alt satırlarında bulmak mümkündür. 
Zira kapitalizmin öğretilerine dayanan bir iş ahlâkı, yaşamlarını, zamanlarını ve 
sermayelerini onun mekaniğine yatıracak olanlar için kârın maddi faydalarını vaat 
eder. Bu mekanikler özünde kötü değildir, çünkü böyle bir sistem, milyonlarca kişiye 
istihdam sağlanmasını ve dünya ekonomilerinin standartlarının yükseltilmesini 
mümkün kılmıştır. Ancak bu durum neticesinde şahsi menfaatlerin toplum 
menfaatinin üstünde görüldüğü bir anlayış hâkim olmuştur. Zira Hıristiyan etiği için 
çağdaş iş ahlâkının önemli konularından biri, ekonomik sistemlerde kâr edinmenin 
doğası ve rolüdür.

Birinci yüzyıldaki ekonomik sistem içerisinde bilançolar veya karmaşık muhasebe 
sistemleri olmadığından, Hıristiyan inancının birtakım öğretileri, ticaretin kâr 
amacını ve kâr sonuçlarını mahkûm etmek için basit bir şekilde kullanılabilir. Elbette 
kârın doğasında kötülük yoktur. Her ekonomik sistemin büyüme ve sürekli üretkenlik 
için gerekli olan kendi yatırım getirisi vardır. Kutsal Kitap da her işçinin tamamlanan 



307

Emek ve İş Ahlâkı

iş için gelir almaya layık olduğunu kabul eder. Buna karşın iş hayatındaki ahlâki 
değerleri dikkate alan çok az bir kesim, kârın gerekliliğini tartışmıştır. Ancak asıl karşı 
çıkılması gereken şey, sınırsız kâr için çalışan ya da kâr adına toplumsal ihtiyaçları 
geri planda tutan bir Hıristiyan iş ahlâkıdır. Gerçek şu ki, istihdamda ırk, cinsiyet ve 
yaş ayrımcılığı genellikle kâr adına meşrulaştırılmaktadır. Amansız rekabet, rüşvet, 
çevreye verilen zararlar, haksız işgücü uygulamaları ve istihdamdaki adaletsizlikler 
genellikle yöneticilerin daha kârlı bir «sonuç» arayışı beklentilerinden kaynaklanan 
sosyal rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Max Weber, dinsel bir tutumla ekonomik bir davranış arasındaki ilişkinin 
mümkün olduğunu vurgulamıştır. Weber bu noktada dünya görüşlerinin toplumsal 
örgütlenmeler ya da bireysel tutumlar üzerindeki etkisi sorunu ile ilgili çok önemli 
sosyolojik bir problem ortaya koymuştur. Bununla ilgili olarak Weber, Protestanlık 
ile “kapitalist ruh” arasındaki yakınlığın değişen ekonomik koşullara uyum sağlama 
noktasında başarıya ulaşıp ulaşmadığını ele almıştır. Sonuç olarak Protestan ahlâkının 
kapitalist ruh ile uyum sağlayarak gelişmiş ülkelerde başarıya ulaştığını, tam olarak 
gelişememiş ülkelerin ise Katolik nüfusun yoğunlukta olduğu ülkeler olduğunu 
söylemiştir. Bunun sebebini Katolik Kilisesi›nin Papalık otoritesinin dışına çıkmaması 
olarak yorumlamıştır.

Weber’e göre, kapitalizmin Protestanlar arasında hızla yayılmasının arkasında, 
Reformasyon sonrası Hıristiyan mezheplerinden biri olan Kalvinizm ve ona yakın 
diğer mezhep ve tarikatların, müntesiplerine kapitalist ekonomik sistem ile uyumlu 
bir dünya görüşü sunmaları yatmaktadır. Bunun için, iş dünyasında elde edilen 
başarıların Tanrı katında makbul iyi işler arasında görüleceği fikri esas edinilmiştir. 
Weber, kapitalist sistemin gelişmesinde Batı kültür ve inanç sistemlerinin büyük payı 
olduğu inancını özetle Protestanlığa mal etmektedir. Bununla birlikte akılcı, düzenli ve 
sürekli çalışma da Tanrının emrine boyun eğme olarak yorumlanmaya başlanmıştır. 
Protestan iş ahlâkına göre ekonomik başarı, Tanrı›nın cömertliğinin bir işareti 
olduğundan, ahlâki açıdan meşru olmanın ötesinde, Tanrı tarafından seçilmişliğin 
bir alametidir. Bu nedenle aktif bir şekilde iş hayatında olmak, üretmek ve biriktirmek 
için bundan daha büyük bir teşvik olamaz. Sıkı çalışma ve çilecilik bu nedenle başarılı 
bir Protestan girişimci kişiliğin temelini oluşturmaktadır.
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KADIN ve ÇALIŞMA HAYATI

Alev ERKİLET*

Bu yazıda, kadının çalışma hayatındaki durumu yalnızca günümüzde arz ettiği 
manzara üzerinden değil, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış olan çeşitli ekonomik 
sistemlerde kadına biçilen rol çerçevesinde ele alınacaktır. 

Emek, sadece İslam dinine göre kutsal kabul edilmiş ve önemsenmiş değildir. 
Sosyalist gelenekte de insanın emeği vasıtasıyla kendini gerçekleştiren bir varlık 
olduğunun altı çizilir. Onun için de işçilerin insanlık onuruna yakışır şartlar altında 
çalışabilmesini sağlamak için mücadele etmek çok önemli bir vazife telakki edilmiştir. 
Emek insanın kendini gerçekleştirmesinin en önemli vasıtalarından biri olarak 
ahlâki, felsefi ve dini bakımdan önemli bir yeri haizdir. Ancak ister Mezopotamya’yı 
ister Mısır’ı başlangıç olarak alalım –ki bu uygarlıkların da eş zamanlı mı yoksa sıralı 
olarak mı geliştiği hususunda literatürde bir tartışma mevcuttur- büyük uygarlıkların 
ortaya çıkmasıyla birlikte emek üzerindeki sömürünün tarihi de başlamıştır. Köleci 
düzenlerin ortaya çıkması, insanların kitleler halinde büyük topraklar üzerinde 
çalışması hep bu süreçte, bizim uygarlık diyerek kendisine olumlu bir anlam 
yüklediğimiz süreçte gerçekleşmiştir. Örneğin antik Yunan uygarlığı ve özellikle Atina 
politik açıdan demokrasinin beşiği olarak kabul ve takdim edilir. Hâlbuki Habermas’ın 
da net bir şekilde altını çizdiği üzere Atina’da özgür yurttaş olmak ancak kölelerin, 
toprakların ve kadınların üzerindeki hâkimiyete bağlı olarak mümkündü. Agora’daki 
politik tartışmalara katılıp toplumun geleceğini belirleyecek kararlar alabilmek, 
köleler, kadınlar, topraklar üzerindeki hâkimiyete bağlıydı. Velhasıl bu durum kadın 
sorunu çerçevesinde üzerinde durulması ve altı çizilmesi gereken önemli bir sorun 
alanına işaret ediyordu. 

Antik Yunan’dan sonra da köleci toplum düzenleri görülmüştür. ABD’deki siyah 
köleliği bunun bir diğer örneğidir. Kölelerin büyük topraklar üzerinde ücret karşılığı 
olmaksızın (angarya) çalıştırılması bu bağlamda zikredilebilir. Angarya bir ekonomik 
sömürü düzeni olarak karşımıza çıkar. Bu düzende kadın kölelerin sistematik olarak 
cinsel istismara uğraması da söz konusu olmuştur. Angela Davis 1981 tarihli 13 
makaleden oluşan Kadın, Irk, Sınıf başlıklı kitabında tecavüzün bir güç suçu olduğunu 
vurgular ve beyaz köle sahiplerinin sistematik tecavüzünde ırksal hâkimiyetle cinsel 
hâkimiyetin birbirini karşılıklı olarak güçlendirmesinin izlerini görebileceğimizi 
belirtir. 

*   Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
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Çalışma hayatındaki sorunları, emek sömürüsünü ve istismarı gündeme getirirken 
kapitalizmin doğuşuna ve kendisini yapılandırmasına özel bir önem atfetmek gerekir. 
Kapitalizm bu bakımdan özellikli bir yer tutar. Çünkü 500 yıl içerisinde tedricen 
kurulmuş ve tehdit eden süreç ve yapılara karşı kendini yeniden-üretmeyi başarmış 
bir sistemdir. Ortaya çıkışından itibaren emek üzerinde yoğun bir sömürünün söz 
konusu olduğunu ancak en ağır sömürünün ucuz emek kategorisinde değerlendirilen 
kadın ve çocuk emeği üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Madenlerde, fabrikalarda, 
kısacası üretimin sürmekte olduğu her yerde kadınlardan ve çocuklardan azami 
ölçüde istifade etme yoluna gidilmiştir. Ümit Kıvanç’ın madenciliğin tarihi hakkında 
çekmiş olduğu 16 Ton belgeselinde çocukların madenlerin en uzak noktalarına kadar 
gönderildiği, yetişkinlerin ulaşamadığı noktalara ulaşmak için çocukların kullanıldığı 
somut örnekleriyle anlatılmaktadır. Bugün hala kapitalizm aşılabilmiş değildir. 
Modern toplumun ekonomik sistemi olarak kapitalizm emeğin istismarı üzerinden 
kendini üretmektedir. Bu, Marx ve Engels’in de ısrarla vurguladığı hususlardan 
biriydi. Onlar kapitalizmin ahlâki ikiyüzlülüğünün altını çiziyorlardı. Onlara göre, 
dönemin burjuvazisi, madenlerde ve fabrikalarda çalıştırdığı işçilerin emeğini 
sömürüyor; sürekli bir yoksullaşmaya hatta sefilleşmeye neden oluyordu. Burjuvazi bir 
taraftan ahlâktan, değerlerden, inançlardan söz ediyor ama diğer taraftan işçi ailesini 
inanılmaz bir yoksulluğa sürüklemek suretiyle işçi sınıfının kadınlarını fahişeleşmeye 
zorluyordu. Dolayısıyla ikiyüzlü bir ahlâk anlayışı söz konusuydu. 

Kadınların ve çocukların ucuz emek olarak görüldüklerini ve iş ya da çalışma 
hayatında kadın ve çocuk emeği üzerindeki sömürünün erkeklere nazaran daha 
fazla olduğunu öne sürmek kuşkusuz erkeklerin bu sistem içerisinde sömürülmediği 
anlamına gelmez. Emeğin üzerinde bütünsel bir sömürü söz konusudur, ancak 
sömürü kadın ve çocuk emeği üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu durumun günümüz 
çalışma hayatında, günümüz çalışma koşulları içerisinde hala devam ettiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Burada öncelikle kadın emeğinin ücret karşılığı olarak yeterli düzeyde 
değerlendirilmediğini görüyoruz. Bu, kadının çalışma hayatındaki durumunun 
değerlendirilmesinde bize yol gösterebilecek önemli bir başlık olarak karşımıza 
çıkıyor. Bir başka deyişle, kadın, ya bakım veren olarak ev içi hayatla tanımlanan, özel 
alana ait bir varlık olarak konumlanıyor ya da kamusal hayatta/iş hayatında emeğinin 
karşılığını alamıyor. 

Ücretli işe erişmesi zor olan ve bakım veren olarak tanımlanan kadın daha 
ziyade gelir getirmeyen işlerle meşgul oluyor. Çocukların, yaşlıların, engellilerin, 
hastaların bakım işleriyle ilgilenmesi, bu işlerin onun cinsiyetine uygunluğu 
ile gerekçelendiriliyor. Yani biyolojikleştirilerek açıklanıyor. İhtiyaç sahibi aile 
bireylerinin bakımı kuşkusuz önemli bir aile sorumluluğudur; burada altı çizilmek 
istenen husus, kadının çok yoğun bir emek harcadığı durumlarda bile emeğinin 
karşılığını alma konusunda bir şansının olmaması ve bunun kadın yoksulluğunun 
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önemli nedenlerinden biri olmasıdır. Bu bağlamda zikredilmesi gereken ikinci husus, 
kadın emeğinin iş hayatında yine cinsiyetine bağlı olarak değersizleştirilmesidir. 
Bugün iş mülakatlarında kadınlara yöneltilen sorular arasında –erkeklere 
yöneltilenlerden farklı olarak- medeni durumlarının, evlenme ve çocuk sahibi olma 
planlarının bulunması kadın emeğinin daha baştan taşıdığı annelik potansiyeli 
nedeniyle düşük ücretlendirmeyi hak eden değersiz bir emek olarak tanımlandığını 
göstermektedir. Aynı işe başvurmuş olan birden fazla aday olduğunda, aynı donanıma 
sahip olmalarına karşın erkek adaylar daha fazla tercih edilmektedir. Kadın adayların 
tercih edildiği durumlarda da bunun nedeni daha düşük ücretle çalıştırma ihtimali 
olmaktadır. Özetle söyleyecek olursak, bakım veren olarak tanımlanan kadınlar 
ücretli, güvenceli işler için eğitimleri ve donanımları ne olursa olsun tercih edilmeme 
riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kapitalist kâr güdüsü ile hareket eden şirketlerin 
kadına dönük dışlayıcı bir tavır içerisinde olmaları yahut da onları anneliği erteleme 
konusunda çeşitli vaatlerde bulunmaya zorlamaları, çalışma ahlâkı hakkında söz 
söylemeyi hedefleyen bu metinde, üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışma ahlâkı bağlamında üzerinde durulması gereken bir diğer husus, eşit işe 
eşit ücret meselesidir. İş hayatında kadının önündeki önemli engellerden birinin 
de aynı işi yapmasına rağmen erkeklerle eşit ücret alamama durumu olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu sadece herhangi bir şirkette çalışmayla alakalı bir mesele değildir. 
Sanat dünyasında da benzer eğilimlerin olduğunu görüyoruz. Hollywood’da yıllar 
boyunca kadın yıldızlar erkek meslektaşları kadar yüksek ücret alamamıştır. Hatta 
zaman zaman onların yarısı kadar düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmışlardır. 
Dolayısıyla eşit işe eşit olmayan ücret kapitalist dünya içerisinde kadının karşısında 
duran önemli sorun alanlarından biridir. Bu bağlamda cam tavan sendromundan da 
bahsetmek gerekir. Çoğu toplumda hukuk düzleminden bakıldığında kadın ve erkek 
çalışanlar arasında bir fark olmasa da, her iki cins de eşit derecede yükselme imkânına 
sahip görülse de, son zamanların en yoğun çalışılan konularından birinin cam tavan 
olması gerçeklerle idealler arasındaki farkı göstermektedir. Cam tavan ile iş hayatında 
olsun, siyaset hayatında olsun kadınların yükselmesinin önündeki görünmez 
engelleri kastediyoruz. Kadınlar bu engelleri aşmakta zorlanmaktadırlar. Rakamlar da 
bu tespiti doğrulamaktadır. Örneğin yönetici pozisyonlarındaki kadınların oranının 
%16.3’lerde kaldığı görülmektedir. Meclislere baktığımız zaman genelde %20’leri 
geçmeyen bir oranla karşılaşıyoruz. Yani çalışma hayatında kadından bahsederken 
tek düze bir örüntüden, tek bir katmandan bahsetmiyoruz. Kuvvetle vurgulamak 
gerekir ki, işe erişmekten, ücretli çalışmaktan, eşit ücret alabilmekten, iş içerisinde 
yükselmeye kadar uzanan ölçekte ciddi sorunlarla kadınlar karşı karşıya kalmaktadır. 
Bunları vurgulamamızın nedeni, bu meselelerin toplumsal politikalar çerçevesinde 
ele alınması gereğidir. Bu konuda iyileştirmeler yapılması gereğidir. Zira bu sadece 
işverenlerin insafına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. 
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1500’lerden, 1600’lerden başlayarak bugüne kadar gelen süreçte insan emeğinin 
özellikle kadın emeğinin sistematik bir şekilde sömürülmüş olduğunu söyledik. Bu 
sömürü bugünkü toplumsal yapıda da devam etmektedir, dedik. Bu durumda yalnızca 
tespitlerle yetinmek mümkün değildir. Ne yapmak lazım geldiğine dair sosyal politika 
önerilerinin de ortaya konması gerekmektedir. Devlet ya da kamu bu eşitsizlikleri, bu 
adaletsizlikleri ortadan kaldıracak dokunuşları yapmalıdır. Çalışma ahlâkı açısından 
bakıldığında bu temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer daha ahlâki 
bir çalışma düzeni, daha ahlâki bir ekonomik düzen amaçlanıyorsa, kadınlara dönük 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması bir mecburiyettir. Hâlbuki her geçen gün kadın 
yoksulluğunun küresel ölçekte daha da derinleştiği tespiti yapılmaktadır. Birleşmiş 
Milletler tarafından “yoksulluğun kadınlaşması”, “yoksulluğun kadınsılaşması” terimi 
-eskiden sadece kadınların aile reisi olduğu siyah getto ailesi için kullanılırken- bugün 
genel olarak tüm ülkelerdeki, tüm gruplardaki kadınlar için kullanılmaya başlanmıştır. 
Meseleyi bağlamsallaştırmak açısından bu tespit önemlidir. Bu yoksullaşma süreci 
kadına ilişkin kalıp yargılar, önyargılar tarafından da beslenmektedir. Yani kadının 
kendi yapısı ve doğası itibariyle bazı şeyleri yapabileceği, yapması gerektiği; bazı 
şeyleri de yapamayacağı, yapmaması gerektiği üzerinden temellendirilmektedir. Bu 
yüzden sosyal politikalar bu kalıp yargılarla ve önyargılarla mücadeleyi de gündemine 
almalıdır. Bu bütünsel bir süreçtir. Bir yandan eğitime atıf yapılırken diğer yandan 
sosyal sorumluluk projeleri ile kadın emeğinin değerinin vurgulanmasına, hakkının 
verilmesine atıf yapılmaktadır. Kamunun da bu süreçte önemli bir yer tutması, rol 
oynaması gerekmektedir. 

Kapitalizmin iki ana karakteristiğinden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi üretimi 
ve tüketimi ihtiyaçtan bağımsızlaştırmaktır. Kapitalizm öncesi dönemlerde bir ürün 
ihtiyaç olduğu için üretiliyor, satın alınıyor ve mümkün olduğu kadar uzun süre 
ondan yararlanmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla ürüne yararlılığı nedeniyle tasarruflu 
bir şekilde yaklaşmaya gayret ediliyordu. Ancak kapitalizmin ana özelliği toplumları 
ihtiyaçtan tamamen bağımsızlaşmış, kâr güdüsüne odaklanmış bir üretim ve tüketim 
türbülansına sokmasıdır. İkinci özelliği kârı, emeğin sömürüsü üzerinden elde 
etmesi ve bunun için de kadın ve çocuk emeğini daha yoğun bir sömürüye maruz 
bırakmasıdır. Bu tespiti somutlaştırmak için yakın zamanlarda çok bilinen bir tekstil 
firmasının Hindistan gibi ülkelerde çocuk işçi çalıştırdığının açığa çıkmasını ve 
bundan ötürü özür dilemek ve böyle bir şeyin tekrarlanmayacağına dair müşterilerini 
ikna etmek zorunda kalmasını örnek verebiliriz. Bu örnek meselenin son derece 
güncel olduğunu göstermektedir. Aynı durum hemen arka sokağımızdaki bir tekstil 
atölyesinde çalışmakta olan kadınlar ve çocuklar için de geçerli olabilir. 

Peki, ne yapmalı? Fütüvvet ahlâkı, ahilik ahlâkı İslam toplumları için önümüzdeki 
dönemlerde bir yol gösterici olabilir mi? Bunun mümkün olabilmesi için, fütüvvetin 
sadece üst yapısal bir ahlâk sisteminden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir üretim 
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modeli, tüketim modeli, çalışma modeli olduğunu idrak etmek gerekir. Aksi takdirde, 
kapitalist sisteme bir ahlâk takviyesi yapma noktasına gelinebilir. Böyle bir risk de 
mevcuttur. Japonya’da ilk Japon modernleşmesi sırasında, toplumun geleneksel 
değerlerinin modernleşmenin dönüştürücü etkilerine karşı bir panzehir olacağı 
düşünülmüştü. Ama gelinen noktada bunların bir panzehir olamadığı ve kapitalizmin 
o değerleri aşındırdığı görüldü. Uzak Doğu’da bugün yaşlı insanların ücretini ancak 
ödeyebildikleri küçük kafeslerde hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını medyadan 
izlemek mümkündür. Bu insanların mahrumiyetleri, çalışanların yaşama koşulları 
çeşitli mecralarca önümüze getiriliyor, dikkatimize sunuluyor. Dolayısıyla kapitalizmin 
kâr odaklı, homo economicus insan sayısına dayanan bakış açısının dışına çıkılmasını 
sağlayacak şey fütüvvetten beslenerek alternatif modeller ortaya koymak olacaktır. En 
zayıfın en fazla sömürüldüğü bir sömürü düzeni ortaya koyan kapitalizmin alternatifi 
olacak şekilde fütüvvetten beslenmek yararlı olabilir. 

Aşırı üretimin ve aşırı tüketimin verdiği zararların aşikâr olduğu, doğanın ve 
çevrenin de sürdürülebilir olmaktan çıkarıldığı bir dönemdeyiz. Pek çok düşünür 
kapitalizm böyle devam ettiği takdirde evrenimizin, küremizin, dünyamızın bu kadar 
istismarı kaldıramayacağının altını çiziyor. Çevre, kaynaklar ve insan üzerinde yoğun 
bir sömürü var, kadın ve çocuk emeği üzerinde çok daha yoğun bir sömürü var. O 
zaman Osmanlı örneğinden hareket ederek ahilik ve fütüvvet anlayışını esas alan, her 
şeyden önce ihtiyaca dayalı alternatif bir iktisat tasarımı geliştirmeye çalışmakta yarar 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelde dikkat çeken husus ihtiyaç merkezli olmasıdır. 
Aşırı üretim, aşırı tüketim ve sürekli büyüme ciddi problemler olarak önümüzde 
durmaktadır. Kapitalist sistemin dışına çıkabilecek bir üçüncü yol, İslam düşüncesi 
bağlamında uzun zamandır zikredilmektedir. 

Kapitalizmi takviye edecek değil toplumu kapitalizmin ötesine geçirebilecek daha 
adil, insanların adil bölüştüğü, ihtiyaca göre ürettiği, dayanıştığı, yeri geldiğinde kendi 
çıkarını bir kenara itip komşusunun çıkarını merkeze aldığı bir alternatif sistem olarak 
fütüvvetin ve ahiliğin yeniden üretilmesi söz konusu olabilir mi? Buradan aldığımız 
ilhamla, alternatif önerilerle geleceğe ne söyleyebiliriz? Bu sorulara cevap bulabilmek 
üzere konunun daha sistematik, daha metodik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 
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İŞ AHLÂKI PERSPEKTİFİNDEN 
ÇALIŞMA HAYATINDA AİLENİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ

Neşe YILDIZ*

GİRİŞ

İş-aile uyumu konusu psikolojiden, sosyolojiye, yönetimden sosyal politikaya kadar 
pek çok farklı disiplin açısından temel bir konu olmayı sürdürmektedir. İş-aile uyumu 
konusunun aile iş ahlâkı perspektifinden değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. İş 
ahlâkı kavramı bünyesinde adaleti, sorumluluğu, merhameti, başkalarını gözetmeyi, 
güveni, dürüstlüğü, iyilikseverliği dolayısıyla bireyi, aileyi ve toplumu ilgilendiren 
konuları barındırmaktadır. 

İş ahlâkı perspektifinden iş-aile uyumunu sağlama yoluyla ailenin güçlendirilmesi 
konusunu ele alan bu çalışmada, öncelikle, ahlâk kavramı ile iş ahlâkı kavramı konusu 
ele alınmakta, ardından çalışma hayatının temel aktörleri olan, devlet, işveren, çalışan 
ve sendikaların bu alandaki sorumlulukları üzerinde durulmaktadır. 

İş-aile hayatının uyumu konusunda birçok olumlu unsurlar bulunmaktadır. 
Bunun yanında günümüzde ailenin, aile kurumunun pek çok zorlukla karşı karşıya 
kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda, evlilik yaşının uzaması, boşanmaların artması, 
evlilik dışı ilişkilerin artarak kabul görmesi ve özellikle sosyal medya platformlarında 
aile değerlerinin ihmali gibi nedenler yanında göç ve savaş gibi koşullar, toplumsal 
hayatı düzenlemede temel aktör olan aile kurumunu sarsıntıya sokmaktadır (Yıldız, 
2021: 269). 

Bu çalışma, çalışma hayatında yer alan aktörlerin iş ahlâkı çerçevesinde 
sorumluluklarını yerine getirmesinin iş-aile uyumunun sağlanmasına katkı 
sunacağının altını çizmektedir.

*      Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü neseyildiz@karabuk.edu.
tr  ORDIC ID: https://orcid.org/0000-0002-4247-8163
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Ahlâk ve İş Ahlâkı Kavramı

Ahlâk ve iş ahlâkı kavramlarına ilişkin çok sayıda çalışma ve tanımlama 
bulunmaktadır. Ahlâk kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki anlamda 
kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda 
bulundukları davranış biçimleri ve kuralları” ikincisi ise “huylar” şeklindedir (sozluk.
gov.tr). TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) İslam Ansiklopedisinde ahlâk kavramının 
Arapçadan “seciye, tabiat, huy” gibi manalara gelen “hulk” veya “huluk” kelimesinin 
çoğulu olduğu” ve, “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî 
nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; 
bunlarla ilgili ilim dalı” anlamına geldiği ifade edilmektedir (islamansiklopedisi.org.
tr).

Ahlâk kelimesi ile ilgili olarak “huy”, Arapça karşılığı ile “mizaç” kavramı da 
kullanılmaktadır. Mizaç “insanın ruh yapısıyla ilgili meyil ve özelliklerinin tamamı, 
yaratılış, huy ve tabiat” anlamlarında kullanılmaktadır. Başka bir anlamda mizâc, “bir 
insanın vücudunda bulunan kan, safra vb. unsurlardan birinin nispetindeki, yaratılıştan 
gelen fazlalık sebebiyle ortaya çıkıp o insanı benzerlerinden farklı duruma getirdiğine 
inanılan hal” olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle mizaç kelimesinin karşılığının 
özelliklerin etkileşiminden oluşan karışım olduğu da ifade edilmektedir (Bulut: 2013: 
29). 

Ahlâkın bir kısmı, hilkate yani yaradılışa bakar. Hilkate bakan kısım iyidir, iyilik 
nakşedilmiştir. Mizaç da karışım demektir. Mizacın içinde, insanın yaradılıştan 
getirdiği özellikler de vardır, daha sonra, aile, yakın çevre, okul, arkadaş, sosyal medya 
vs. ile etkileşim halinde edindiği özellikler de vardır. 

Poyraz’a göre ahlâk, yaşanılandır (2011: 117). Özgener (2020: 22) de, ahlâkı, 
yaşanan bir olgu olarak ele alarak, ahlâkın bir ilkeler ve kurallar meselesi olduğunu ve 
ahlâkın bir bireyin diğer insanlara nasıl davranmasına dair ilkeleri kapsadığını ifade 
etmekte, ahlâkın, bir ödevi yerine getirmek olduğunu, ahlâki ilkelerin başkalarına 
saygı göstermeyi içerdiğinin altını çizmektedir. Ahlâk, davranıştır, eylemdir, fiildir, 
davranışta, aksiyonda görülür. Bir insanın diğer insanlara karşı davranışının adıdır. 

Özdemir (2010: 5) ve Özgener (2020: 11) bireysel ahlâktan bahsederek, Colero 
(1998)’nun bireysel ahlâk ile ilgili ortaya koyduğu bazı ilkeleri şu şekilde ifade 
etmektedir: 

- Başkalarının refahını düşünme ve onlar için endişelenme, 

- Başkalarının özerkliğine (kendi kendini idare etmesine) saygı, 

- Güvenilirlik ve dürüstlük, 

- Kanunlara uygun davranma isteği (sivil itaatsizlik hariç tutulursa), 
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- Adalet: adil olma, 

- Haksız avantajlardan faydalanmayı reddetme, 

- İyilikseverlik: iyi olanı yapma, 

- Zararı önleme ve zarar vermeyi reddetme.

Bireysel alanda yer alan bu ahlâki hususlar, iş hayatında da geçerliliğini 
korumaktadır. Arslan (2012: 19, 20)’a göre, iş ahlâkı ya da iş dünyasında karşılaşılan 
ahlâki sorunlar, genel ahlâki sorunlardan ayrı bir yöntemle ele alınamaz. Örneğin, 
sözünden dönmek doğru bir davranış değil ise, iş ahlâkı bakımından, iş dünyasında 
da bu davranış kabul edilebilir bir davranış değildir. Özgener (2020: 59) de benzer 
şekilde bireysel ahlâkın, iş ahlâkının oluşumunda önemli rol oynadığı kanaatindedir.

Özgener (2020: 57)’e göre iş ahlâkı bütün ekonomik faaliyetlerde, dürüstlük, 
güven, saygı ve hakça davranmayı ilke edinmek ve çevreyle temas halinde bulunurken 
aynı çevreyi paylaşan topluma destek olmaktır. Arslan (2012: 19)’a göre iş ahlâkı, 
uygulamalı bir ahlâk bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlâki sorunları 
içermektedir. İş ahlâkı, iş dünyasında bireylerin davranışlarına yol gösteren ahlâki 
ilkeleri ve standartları kapsamaktadır (Özgener, 2020: 57:).

Torlak ve Erdoğmuş (2018: 4,5)’a ve Özgener (2020)’e göre iş ahlâkı alanı; çalışma 
ahlâkı, meslek ahlâkı ve işletmecilik ahlâkından oluşmaktadır. Torlak ve Erdoğmuş 
(2018: 26)’a göre, ahlâkın temelleri, din ve dini inanışlardan bağımsız olamaz. Çünkü 
ahlâkın ve iş ahlâkının söz konusu olduğu her tür toplumsal hayatın, o toplumu 
oluşturan bireylerin dinî inançlarından bağımsız ve etkilenmeksizin yürüdüğü 
söylenemez.

İslam Dini’nin, ahlâk konusuna büyük önem verdiği görülmekte, Kuran’ı Kerim’de 
ahlâka yönelik ayetler bulunmaktadır. Kalem suresinin 4. Ayetinde, Allah’ın Resulü 
Hz. Muhammed’e yönelik olarak “Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzerinesin” 
denilmektedir. Bilindiği gibi peygamberler, davranışlarıyla insanlar için bir model 
oluşturmaktadır.

Peygamberlerin ahlâkında, sadece Müslümanlara karşı değil, kafirlere karşı 
da, standart denebilecek bir davranış üzerinde durulmaktadır. Taha suresinin 44. 
Ayetinde ise, kendini Rab olarak ilan eden Firavun’a tebliğ için gönderilen Hz Musa’ya 
ve kardeşine “Ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin…” denilmektedir. 
Diğer bir ifadeyle İslam ahlâkında, bir davranış ortaya konulurken, herkes için 
standart bir davranış söz konusudur. Ahlâk, kişiye göre, zamana göre, mekâna göre 
değişmez, göreceli de değildir. 

İslam’ın iş ahlâkına yönelik hem sade hem de kapsayıcı bir ilkeler manzumesi 
sunması, din ile iş ahlâkı arasındaki ilişkiyi daha açık bir şekilde göstermektedir Nahl 
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Suresi 90. ayetten yola çıkarak İslam’da ahlâkın dört unsuru üzerinde durulmaktadır. 
Bu kapsamda, adalet, muavenet (yakınlara bakma, yardımlaşma ve fedakârlık), iffet 
ve merhamet İslamda ahlâkın dört şartını oluşturmaktadır (Yaran’dan aktaran Torlak 
ve Erdoğmuş, 2018: 27). 

İslam ahlâkı üzerine yapılan farklı çalışmalarda İslam ahlâk sistemini şekillendiren 
beş temel esasın İslam iş ahlâkının temel taşlarını oluşturduğu ifade edilmektedir. 
Bu çerçevede, özgür iradenin kullanılmasına fırsat verecek şekilde ve özgür irade ile 
gerçekleştirilen her türlü ticari eylem bakımından iş dünyasında iş ahlâkı konusunda 
da tevhid inancına aykırı hareket edilmemesi ve bu bağlamda insana dünya ile ahiret 
dengesinin gözetilmesi öğütlenir. Bu kapsamda, adalet, denge ve sorumluluk bilinciyle 
hareket edilmesi, hile yapılmaması, dürüst olunması ve gerektiğinde zorda olana 
yardımcı olunması da İslam’da iş ahlâkının temel ilkeleri arasında yer alır (Köse’den 
aktaran, Torlak ve Erdoğmuş, 2018: 28)

Görüldüğü gibi, iş ahlâkı kavramı, öncelikli olarak sorumluluğu, hakkaniyeti, 
adaleti, dürüstlüğü, başkalarını düşünmeyi, saygıyı ve model oluşturmayı bünyesinde 
barındırmaktadır. İş ahlâkı, her koşulda ve durumda ama özellikle, zor zamanlarda, 
zaaflar ortaya çıkarken kendini daha çok ihtiyaç olarak hissettirmektedir.

İş-Aile Uyumu Sağlanmasının Önemi

Çalışma hayatında ailenin güçlendirilmesi konusunun, iş ahlâkı bakımından 
tartışılması özel önem arz etmektedir. Çalışma hayatında ailenin ve aile değerlerinin 
güçlendirilmesinde, iş-aile dengesinin iş ahlâkı kapsamında kurulması büyük bir 
sorumluluktur. Çalışma hayatının aileyi koruyacak şekilde düzenlenmesi sağlam ve 
güçlü bir toplum oluşturulması açısından bir hayli önemlidir. 

Sanayi Devrimi sonrası, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, kadınların 
işgücü piyasasına yoğun girişi, ortalama ömür beklentisinin uzaması, nüfusun 
yaşlanması, doğum oranlarının azalması, tek ebeveynli ailelerin sayısında artış 
yaşanması şeklinde bir dizi gelişme iş- aile yaşamı arasında denge kurulması hususunu 
ve önemini gündeme getirmektedir. 

Dünyanın hemen her yerinde, iş-aile dengesinin sağlanmasına ilişkin sorunlar, 
ailedeki rollerinden ve fıtratlarından dolayı öncelikli olarak kadınları etkilemektedir. 
Çocuğun bakım sorumluluğunun veya aile içinde engelli veya bakıma ihtiyacı 
bulunan yetişkin bireylerin sorumluluğunun ağırlıklı olarak kadınlar tarafından 
yerine getirildiği belirtilmektedir. Dünyanın her yerinde kadınlar evde bakım 
işlerinde erkeklere göre iki ila on kat daha fazla zaman harcamaktadır (Ferrant, 
Pesando ve Nowacka, 2014). UNWOMAN verilerine göre gelişmiş ülkelerde evde 
bakım sorumluluklarının ortalama % 65’i, gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 
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73’ü kadınlar tarafından yerine getirilmektedir (unwoman.org). Aile içindeki bu 
sorumluluklar, bazen kadınların çalışma yaşamına girmesine engel olmakta, bazen 
çalışma yaşamına girmeye karar verdiklerinde istihdama engel olarak görülmekte, 
bazen diğer çalışanlarla aynı ölçüde eşit fırsatlara ulaşmasına engel oluşturmaktadır. 
Kadınların fıtratından getirdiği özellikleri ve bakım sürecindeki rolleri dikkate alarak, 
devletin çalışma hayatında iş-aile uyumunun sağlanmasına yönelik politikalar ortaya 
koyması ve mekanizmalar oluşturması, iş dünyasının bu doğrultuda adımlar atması 
ve çalışanların iş-aile uyumunu sağlayıcı planlamalar ortaya koyması, kadınların iş-
aile dengesini sağlamalarını mümkün kılacaktır.

İş-yaşam dengesi, kavram olarak 1986 yılından itibaren kullanılmasına rağmen, 
1930’lı yıllardan itibaren iş-yaşam programlarının çalışma hayatında karşılığının 
olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, II. Dünya Savaşı öncesinde, bir özel sektör işletmesi, 
geleneksel 8 saatlik vardiya sistemini 4-6 saatlik vardiya sistemine dönüştürdüğü 
zaman bunun çalışanların moralini ve etkinliğini artırdığı ortaya çıkmıştır. 1980’li ve 
1990’lı yıllarda uygulanan iş-yaşam dengesi programlarının çocuklu kadınları hedef 
aldığı görülmektedir. Diğer taraftan, günümüzdeki programlar ise daha az cinsiyete 
özgüdür ve ailedeki diğer bireyleri de hedeflemektedir (Lockwood, 2003: 2). 

İş ahlâkı kapsamında, ailenin güçlendirilmesi için, iş-aile uyumunun sağlanmasına 
yönelik devlete, işverenlere ve çalışanlara önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Çalışmanın bundan sonraki kısmında bu sorumluluklar alt başlıklar halinde ele 
alınmaktadır.

Devletin İş-Aile Uyumunun Sağlanmasındaki Rolü

İş aile uyumunun sağlanması, devletlerin çok önemli yetki ve sorumluluk 
alanı içerisinde yer almaktadır. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak, Anayasa’da 
ailenin korunması devletin yükümlülüğü altında bulunmakta ve devletin bu alanda 
özellikle iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki düzenlemelerle iş-aile uyumunun 
sağlanmasına yönelik belirleyici ve yönlendirici bir rolü bulunmaktadır.  

İş ahlâkı prensipleri içerisinde yer alan sorumluluk, adalet, başkalarının refahını 
düşünme ve başkaları için endişelenme şeklindeki ahlâk prensipleri kapsamında, 
devletin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Çocuk sahibi ailelere tanınan annelik izni, babalık izni, ebeveynlik izni, yasal iş 
izinleri, doğum sonrası işe dönüşlerde istihdamın garanti edilmesi, çalışanların bakım 
yükümlülüğü bulunduğu bireylere sağlanan hizmetlerin ücretsiz veya makul ücretlerle 
sağlanması, işyeri düzeyinde kreş uygulamaları, aile yükümlülüğü bulunanlara yönelik 
esnek çalışma ve aile dostu çalışma saatleri düzenlemeleri sağlanması, bu bireylerin 
işgücü piyasasında ayrımcılığa uğramaması ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarının dikkate 
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alınması, çocukların bebeklik döneminde annenin çalışamadığı sürelerin sosyal 
güvenlik noktasında doğum borçlanmasıyla telafi edilmesi, işe geri dönüşlerde eğitim, 
mesleki eğitim, bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri yoluyla kadın çalışanların 
işyerine ve işgücüne yeniden entegrasyonu gibi aile dostu politikaların sağlanması 
konuları devletin temel sorumlulukları alanında yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle 
devletin, izin düzenlemeleri, bakım hizmetleri düzenlemeleri, sosyal güvenliğe 
yönelik düzenlemeleri ve esnek çalışma düzenlemeleri şeklinde temel girişimleri, iş-
aile uyumunun sağlanmasına yönelik devletin temel sorumlulukları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

İş-aile dengesinin sağlanması alanında üye devletler için, birçok uluslararası 
kuruluş tarafından politika önerileri gündeme getirilmektedir. Uluslararası kuruluşlar 
tarafından ortaya konulan belgelerde iş-aile uyumunun sağlanması konusunda 
devletlere birçok sorumluluk yüklenmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler’den 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı’na, Avrupa Konseyi’nden Avrupa Birliği’ne, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’ndan G20’ye kadar birçok kuruluş gerek yapısında oluşturduğu 
birimler, gerekse ürettiği politika belgeleri, onayladıkları sözleşme, bildirge, direktif 
gibi düzenlemelerle iş-aile uyumunun sağlanmasına yönelik kanaat ve hedefler ortaya 
koymakta, bu belgeleri imzalayan ülkelere yükümlülükler yüklemektedir. 

Aşağıda yer alan tabloda, Türkiye’de iş-aile uyumu alanında işçi ve memur 
statüsünde çalışanlara ilişkin temel düzenlemelere yer verilmektedir.

Tablo 1: İş-Aile Uyumu Kapsamında Türkiye’de İşçi ve Memurlara Yönelik 
Düzenlemeler.

1- DOĞUM (ANALIK İZNİ)

İşçi Memur 

- Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 
hafta

- Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 
hafta

- Kadın işçi, sağlık durumu çalışmaya 
uygun ise, doğum öncesi izin süresini 
3 haftaya kadar kısaltıp geriye kalan 5 
haftalık doğumdan önceki iznini doğum 
sonrasına aktarabilir.

- Kadın memur, sağlık durumu çalışmaya 
uygun ise, doğum öncesi izin süresini 
3 haftaya kadar kısaltıp geriye kalan 5 
haftalık doğumdan önceki iznini doğum 
sonrasına aktarabilir.

- Anne doğum sırasında ya da doğum 
izninde ölürse, babanın talebi halinde anne 
için öngörülen kalan süreyi baba kullanır.

- Anne doğum sırasında ya da doğum 
izninde ölürse, babanın talebi halinde anne 
için öngörülen kalan süreyi baba kullanır.

- Analık durumunda ortaya çıkan iş 
göremezlik süresi boyunca, kadın çalışana 
geçici işgöremezlik ödeneği verilir.

- Analık durumunda ortaya çıkan iş 
göremezlik süresi boyunca, kadın çalışana 
geçici işgöremezlik ödeneği verilir.
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- Doğum izni üç yaşından küçük çocukların 
evlat edinilmesi durumunda da 
geçerlidir (Bu kapsamda sekiz hafta izin 
bulunmaktadır. Eşlerin çocuğu birlikte 
evlat edinmesi durumunda eşlerden biri bu 
izni kullanabilir. Eşlerden birinin çocuğu 
tek başına evlat edinmesi durumunda da 
yine sekiz haftalık izin kullanılabilir.)

- Doğum izni üç yaşından küçük çocukların 
evlat edinilmesi durumunda da 
geçerlidir (Bu kapsamda sekiz hafta izin 
bulunmaktadır. Eşlerin çocuğu birlikte 
evlat edinmesi durumunda eşlerden biri bu 
izni kullanabilir. Eşlerden birinin çocuğu 
tek başına evlat edinmesi durumunda da 
yine sekiz haftalık izin kullanılabilir.)

- İşçi babalara 5 gün izin - Memur babalara 10 gün izin

2- SÜT İZNİ

İşçi Memur

- 1 yaşına kadar 1.5 saat
- Doğum izninin bitiminden itibaren;

- İlk 6 ay 3 saat

- İkinci 6 ay 1.5 saat
3- EMZİRME DÖNEMİNDE ÇOCUKLARA DESTEK

İşçi Memur
- Emzirme ödeneği - Doğum Yardımı ödeneği

4- EMZİRME ODASI

İşçi Memur

- 100-150 arası kadın çalışanı olan işveren 
en fazla 250 metre uzaklıkta emzirme 
odası sağlanmalıdır.

5- ÇOCUK BAKIM YURDU

İşçi Memur

- 150’den fazla kadın çalışanın olması 
durumunda 0-6 yaş çocuk için çocuk 
bakım yurdu sağlanmalıdır.

- Bakım yurdu, 250 metreden uzaksa 
işverenin taşıt sağlama yükümlülüğü 
bulunmaktadır.

- Bakımevleri, ilgili olduğu bakanın onayı 
ile, kurumca istihdam edilen memurların 
0-6 yaş grubunda en az 50 çocuğu 
mevcutsa açılabilir.

6- YARIM VEYA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA
İşçi Memur

- Yarım çalışma, haftalık çalışma süresinin 
yarısıdır.

- Yarım çalışma, günlük çalışma sürelerinin 
yarısıdır.
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- Doğum izninin bitmesinin ardından 
kadın çalışana, çocuğun hayatta olması 
şartı ile isteği durumunda; 

Kadın İşçiye

- İlk doğumda 60  gün, ikinci doğumda 
120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün 
süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum 
hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

- Doğum izninin bitmesinin ardından 
kadın çalışana, çocuğun hayatta olması 
şartı ile isteği durumunda; 

Kadın Memura;

- İlk doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 
ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle 
günlük çalışma sürelerinin yarısı kadar 
çalışabilirler. Çoğul doğum halinde, bu 
sürelere birer ay eklenir.

- Çocuğun engelli doğması veya doğumdan 
sonra engelin tespit edilmesi durumunda, 
yarım çalışma süresi;

- İşçilerde; 360 gün olarak kullanılabilir.

- Çocuğun engelli doğması veya doğumdan 
sonra engelin tespit edilmesi durumunda, 
yarım çalışma süresi;

- Memurlarda; 12 ay olarak kullanılabilir.

Çocuğun doğumundan veya evlat 
edinilmesinden sonra doğum izninin bitimini 
takip eden süreçte çocuk ilkokul çağına gelene 
kadar;

- işçi anne veya babaya kısmi süreli çalışma 
imkânı tanınmaktadır.

Çocuğun doğumundan veya evlat 
edinilmesinden sonra doğum izninin bitimini 
takip eden süreçte çocuk ilkokul çağına gelene 
kadar;

- memur anne veya babaya haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışma hakkı 
tanınmaktadır.

- Üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat 
edinilmesi durumunda yarım zamanlı 
çalışmadan yararlanabilir.

- Üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat 
edinilmesi durumunda yarım zamanlı 
çalışmadan yararlanabilir.

7- YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İşçi Memur

- Haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar çalışan işçilere, işsizlik sigortası 
kapsamında yarım çalışma ödeneği 
ödenir. 

8- ÜCRETSİZ İZİN

İşçi Memur

- Doğum yapan işçi, doğum sonrası analık 
izninin bitmesinden itibaren talep ederse 
6 aya kadar ücretsiz izne ayrılabilir.

- Doğum yapan memur, doğum sonrası 
analık izninin bitmesinden itibaren 
talep ederse 24 aya kadar ücretsiz izne 
ayrılabilir.

- Eşi doğum yapan memur, doğum 
tarihinden itibaren 24 aya kadar ücretsiz 
izin hakkına sahiptir.
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- Üç yaşını doldurmamış bir çocuk evlat 
edinilirse, evlat edinmeden sonra verilen 
8 haftalık izin süresinin bitmesinden 
itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin 
kullanılabilir.

- Üç yaşını doldurmamış bir çocuk evlat 
edinilirse, evlat edinmeden sonra verilen 
8 haftalık izin süresinin bitmesinden 
itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin 
kullanabilir. 

- Evlat edinen her iki eşin memur 
olması halinde, eşler bu süreyi (24 ay) 
birbirini takip eden iki bölüm şeklinde 
kullanabilirler.

- Memur, doğumdan sonra ya da üç yaşını 
doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi 
halinde, yarım zamanlı çalışma hakkını 
kullandıysa, 24 aylık ücretsiz izin hakkı 
bu yarım çalışma sürelerinin bitiminden 
itibaren başlamaktadır. 

- Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen 
veya sürekli görevle yurtiçine ya da 
yurtdışına atanan veya en az altı ay 
süreyle yurtdışında geçici olarak 
görevlendirilen memurlar veya yurtdışına 
kamu kurumlarınca gönderilmiş olan 
öğrencilerin memur olan eşlerine görev 
veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin 
verilebilir.

İşçi Memur

- İşçiye evlenmesi halinde 3 gün izin verilir. - Memur, kendisinin veya çocuğunun 
evlenmesi halinde 7 gün izin kullanabilir.

- İşçi; anne, baba, eş, kardeş veya 
çocuğunun vefatı halinde yine 3 gün 
mazeret iznine sahiptir.

- Memur; eşinin, çocuğunun, kendisinin 
veya eşinin ana, baba ve kardeşinin 
ölümünde talebi halinde 7 gün izin 
kullanabilir. 

- En az yüzde 70 oranında engelli ya da 
sürekli devam eden bir hastalığı olan 
çocuğa sahip işçi, çocuğun hastalığında, 
hastalık raporuna bağlı olarak anne veya 
babadan sadece biri, bir yıl içinde toplu 
olarak ya da bölümler halinde on güne 
kadar mazeret izni kullanabilir.

- En az yüzde 70 oranında engelli ya da 
sürekli devam eden bir hastalığı olan 
çocuğa sahip memur, çocuğun hastalığında, 
hastalık raporuna bağlı olarak anne veya 
babadan sadece biri, bir yıl içinde toplu 
olarak ya da bölümler halinde on güne 
kadar mazeret izni kullanabilir.

- Memurun refakat etmemesi durumunda 
hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş, 
çocuk veya kardeşlerinden biri ağır bir 
kaza geçirirse ya da tedavisi uzun süren 
bir hastalığı bulunursa bu durumun 
sağlık kurulu raporu ile tespiti halinde 
memura 3 aya kadar izin verilebilir, 
lüzumu halinde bu süre bir katına kadar 
uzatılabilir.
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9- GECE ÇALIŞMASI

İşçi
Memur

- Doktor raporuna bağlı olarak, gerekli 
görüldüğü hallerde hamile kadın işçi daha 
hafif işlerde çalıştırılmalıdır. 

- Kadın işçiler, gebelik süresince gece 
postalarında çalıştırılamazlar. 

- Emziren kadın çalışanlar, doğumdan 
sonraki 1 yıl gece postalarında 
çalıştırılamazlar. Bu süre, işyeri hekiminin 
gerekli gördüğü hallerde altı ay daha 
uzatılır.

- Doktor raporuyla, hamileliğin 24. 
haftasından önce ve her halde hamileliğin 
24. haftasından sonra ve doğumdan 
sonraki iki yıllık süre zarfında kadın 
memura gece nöbeti ve gece vardiyası 
görevi verilmez.

10-  DOĞUM PARASI

İşçi Memur

- Tüm Türk vatandaşları ilk çocukta 300 TL, 
ikinci çocukta 400 TL, üçüncü çocukta ise 
600 TL doğum yardımı almaktadır.

- Tüm Türk vatandaşları ilk çocukta 300 TL, 
ikinci çocukta 400 TL, üçüncü çocukta ise 
600 TL doğum yardımı almaktadır.

11- DOĞUM BORÇLANMASI

İşçi Memur

- Çalışan kadının, doğum öncesinde SGK 
kaydı olması şartıyla en fazla 3 çocuk 
için 2’şer yıl borçlanarak sosyal güvenlik 
primlerinin ödenmesi imkânı mevcuttur.

- Çalışan kadının, doğum öncesinde SGK 
kaydı olması şartıyla en fazla 3 çocuk 
için 2’şer yıl borçlanarak sosyal güvenlik 
primlerinin ödenmesi imkânı mevcuttur.

Kaynak: Zengin, T., Yıldız, N., Kaya, Ü., Türkmen Yılmaz, S., Aydın, Y., (2021, Mart). COVID-19 
Salgını Bağlamında İş ve Aile Hayatı Uyumu. Ankara: Memur-Sen Akademi; 4857 Sayılı İş Kanunu, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına 
Dair Yönetmelik; Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında 
Yönetmelik; Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik; Kadın 
İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik.

İş ahlâkı ilkeleri kapsamında, çalışma hayatının en temel aktörü olan devletin, 
sorumlu davranışlar ortaya koyması ve diğerinin refahını düşünmesinin önemi 
ortadadır. Yukarıdaki tabloda, Türkiye’de işçi ve memurlar arasındaki iş-aile 
uyumunun sağlanmasına yönelik temel düzenlemeler yer almaktadır. Devletin iş-
aile hayatına yönelik düzenlemeleri, devletin bu alanda yükümlülüklerinin farkında 
olduğunu, sorumlu davrandığını, çalışanların refahını ve aile hayatını korumaya 
yönelik yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın olması oldukça önemlidir. 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde, ülkemizde devletin, izin düzenlemelerinden, çalışma 
sürelerine, bu alanda birçok çabasının olduğu görülmektedir. 
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İş ahlâkının önemli unsurlarından biri de adaletin sağlanmasıdır. Tablodan 
görüldüğü gibi işçi ve memur statüsünde çalışanlar arasında bazı konularda 
paralel düzenlemeler olmasına rağmen, bazı konularda aynı hakların olmadığı 
görülmektedir. Örneğin, bebeğin büyüme ve gelişim döneminde önemli bir yeri olan 
süt izni uygulamasında kadın memurun süt izni, doğum izni bittikten sonra toplamda 
bir yıl iken, kadın işçinin süt izni çocuğun bir yaşına gelmesi ile son bulmaktadır. 
Günlük süt izni süresinde de farklılıklar yaşanmaktadır. Kadın memurun, ilk altı ayda 
günlük kullanabileceği süt izni üç saat iken, kadın işçilerde bu süre tüm süt izni süreci 
boyunca bir buçuk saattir.

Bakım yükümlülüğünün ortaya çıkması durumunda memurlara ilave hakların 
olduğu görülmektedir. Örneğin, memurun refakat etmemesi durumunda hayatı 
tehlikeye girecek olan aile yakınlarının olması durumunda memurlara 3 aya kadar, 
gerekirse 6 aya kadar izin verilebileceği düzenlenmektedir. Aynı koşullarda olan 
işçilere ise herhangi bir izin söz konusu değildir. 

Doğum yapan işçi kadın, doğum sonrası analık izninin bitmesinden itibaren 
işçi ise 6 aya kadar ücretsiz, memur ise 24 aya kadar ücretsiz izne ayrılabilir. Üstelik 
kadın işçi doğum izni sonrası yarım çalışma hakkından yararlandıysa ücretsiz izin 
yapamamaktadır. Diğer bir ifadeyle, kadın işçi, doğum izni sonrası ya yarım çalışma 
yapabilir ya da ücretsiz izin kullanabilir. Kadın memur ise doğum izni sonrası yarım 
çalışma yapması sonrasında, 24 aylık izin hakkını kullanabilmektedir. 

Eşi doğum yapmış memur lehine de düzenlemeler bulunmaktadır. Eşi doğum 
yapmış memur, 10 gün ücretli izne, 2 yıla kadar da ücretsiz izne ayrılabilmektedir. 
Eşi doğum yapmış işçi ise sadece 5 günlük babalık izninden yararlanabilmektedir. 
Evlilik izni, ölüm izni konularında da işçi ve memur çalışanlar arasında yeterince 
adil olmayan düzenlemeler mevcuttur. Bu hususların hakkaniyete uygun bir şekilde 
düzenlenmesi yerinde olacaktır.

İş-aile bütünlüğünün sağlanmasında, bazı uygulamaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Doğum borçlanmasına yer verilmesi Türkiye’de önemli bir adımı 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda başlangıçta 2 çocuk için borçlanma hakkı, daha sonra 
3 çocuk için sağlanmış olmakla beraber, borçlanmanın yapılabilmesi için önceden 
sosyal güvenlik kurumuyla ilişkili olma koşulu bulunmaktadır. Diğer bir tabirle, 
örneğin 30, 35, 40 yaşında çalışmaya başlayan ancak daha önce sosyal güvenlik kaydı 
bulunmayan kişiler geriye yönelik borçlanamamaktadır. Aslında bu durum başka bir 
soruna da yol açmakta, emeklilik için yeterli gün sayısını dolduramayacağını hesap 
eden kadınlar, sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışmayı tercih edebilmektedir, 
diğer bir ifadeyle bu kişiler bazı durumlarda işgücü piyasasında kayıt dışına da 
itilmiş olmaktadır. Doğum borçlanması uygulaması yerinde bir uygulama olmakla 
beraber, doğum öncesi dönemde sosyal güvenlik kaydının ve çocuk sınırlamasının 
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kaldırılması kadınların işgücüne katılımı ve iş-aile uyumunun sağlanmasına önemli 
katkılar verecektir.

Devletin sorumluluklarından biri, vatandaşlarına statüsü ne olursa olsun sosyal 
devlet hükümleri çerçevesi içerisinde hakkaniyete uygun duruş ortaya koymaktır. 
İş ahlâkının önemli bir prensibini de adaletli olma, göreceli olmama ilkesi 
oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bir davranış, bir hak herkes için aynı olmalıdır. 
Ailenin güçlendirilmesinde önemli bir rolü olan iş-aile uyumunun sağlanmasında işçi 
ya da memur arasında farklı düzenlemelerin yapılmaması, devletin işçi-memur bütün 
çalışanları kucaklayıcı bir yaklaşım geliştirmesi ve ailenin korumasını odak noktasına 
yerleştirerek eksikliklerin giderilerek uygun adımların atılması yararlı olacaktır. 

İşverenlerin İş-Aile Uyumu Sağlanmasındaki Rolü

Çalışma hayatının ana aktörlerinden birini işverenler oluşturmaktadır. İşverenler 
iş-aile dengesizliğini engelleyecek politikalar geliştirerek ailenin güçlendirilmesine 
katkı verici rol üstlenmektedirler. Bu noktada iş ahlâkı prensipleri kapsamında iş-aile 
dengesizliğinin önündeki engeller, öncelikle iş-aile uyumunun sağlanması ile ortadan 
kaldırılabilmektedir. 

Literatürde ağırlıklı olarak iş-aile uyumunun karşıtı olarak “iş-aile çatışması” 
kavramı kullanılmaktadır. “İş-aile çatışması” yerine “iş-aile dengesizliği” veya “iş-aile 
uyumsuzluğu” kavramının kullanılması esasında daha uygundur. Ancak literatürdeki 
alıntıların doğrudan aktarılması adına çatışma kelimesi ile ifade edilen hususlar aynı 
kavramlarla bu çalışmada ele alınmaktadır. 

Literatürde, iş-aile çatışmasının bireysel, örgütsel ve ailesel sonuçları üzerinde 
durulmaktadır. İş-aile çatışması bireylerde, psikolojik ve fiziksel sağlığın kötüleşmesine, 
strese, düşük yaşam tatminine ve tükenmişliğe neden olmakta; örgütlerde, performans 
düşüklüğüne, düşük iş tatminine, örgütsel bağlılığın azalmasına ve işe devamsızlığa 
yol açmaktadır. Ailesel sonuçlarda ise, evlilik tatmininin azalması, aile krizleri ve 
boşanma ve de çocuklarla ilgili problemler yaşanmasına neden olmaktadır (Baykal, 
2014: 14). Koçak, Kerse ve Yücel (2019: 5)’e göre, iş- aile çatışması, bireylerde uyku 
sorunları ve depresyona neden olmakta, işe yabancılaşmayı ve işten ayrılma niyetini 
ortaya çıkarmaktadır.

Çalışma saatlerinin düzensizliği, vardiyalı çalışma sistemi, rol belirsizliği, rol 
çatışması, iş güvenliğinin olmayışı, aşırı ya da az iş yükü, ücretin yetersiz olması, 
çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel etmenler gibi çok sayıda faktör çalışanlar 
üzerinde olumsuz etkiye neden olmakta ve onların sağlıklarını tehdit etmektedir 
(Kılıç ve Sakallı, 2013: 210). Ayrıca iş yaşam dengesizliği, mesleki yaralanma ve kaza 
riskinin artmasına, bireylerin sağlığının bozulmasına ve bireylerin sosyal yaşam için 



328

Emek ve İş Ahlâkı

ayırdıkları zamanın azalmasına da neden olmaktadır (Wirtz vd., 2011: 362). Bütün bu 
nedenler, işverenleri, örgütlerinde iş yaşam dengesini kurmaya zorlamaktadır.

Netemeyer, Boles ve McMullian (1996: 400-408) iş ve aile yaşamı çatışması 
üzerine yaptıkları saha araştırmasında iş ve aile yaşamı çatışması azaldıkça iş 
memnuniyetinin, iş doyumunun ve örgütsel bağlılığın arttığını, iş stresinin ise 
azaldığını belirlemişlerdir. Korkmaz ve Erdoğan ise (2014: 553), iş yaşam dengesinin 
örgütsel bağlılığı, örgütsel bağlılığın ise çalışanların memnuniyetini anlamlı olarak 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Lockwood (2003: 6,7)’e göre, işyerinde uygulanacak iş-aile uyum programlarının 
sonucu, çalışanlar zaman kazanmakta, çalışanların elde tutulması mümkün olmakta, 
çalışanların motivasyonu ve verimliliği artmakta, işe devamsızlıklarda azalma söz 
konusu olmakta, sağlık bakım maliyetlerinde ve stresle bağlantılı hastalıklarda azalma 
yaşanmaktadır.

İşverenlerin iş ahlâkına uygun olarak geliştirecekleri iş-aile uyumunu sağlayıcı 
politikalar, özellikle iş-aile çatışmasının önlenmesi noktasında bir hayli önemlidir. 
İş-aile uyumuna yönelik politikalar üreten işletmelerin, çalışanların yaşamları 
ve kariyerleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. İşletmelerden, iş ahlâki 
çerçevesinde sorumluluk bilinciyle paydaşlarına ahlâki çerçevede dürüst ve adil 
davranış sergilemeleri istenmektedir. Bu noktada işverenlerin bazı sorumlulukları 
yerine getirmesi gerekmektedir. 

İş-yaşam dengesini destekleyen işletmelerin, öncelikle kurumsal yapısını gözden 
geçirerek, yönetim tarzını geliştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
işletmelerde insan kaynakları stratejisi ile işletme misyonu arasında uyumun sağlaması, 
çalışanların iş-aile uyumundan beklentilerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşverenlerin iş-aile uyumuna yönelik temel sorumluluklarından biri aile 
sorumlulukları olan bireylere karşı, işe alımlarda ayrımcılık yapmaması ve işyerinde 
iş-yaşam dengesini sağlayıcı ortam oluşturmasıdır. 

Çalışanların, ailede bakım sorumluluklarının olduğu dönemlerde, tam zamanlı 
çalışmadan part-time çalışma veya online çalışma geçişlerine izin verilmesi, 
çalışanlara, işten uzak kaldığı dönemdeki mesleki açıklarını gidermek için eğitimler 
düzenlemesi gerekmektedir. 

İşverenler, sivil toplum kuruluşları veya ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde, 
ebeveynlere çocuk yetiştirilmesi sürecinde veya ailevi sorunların çözümlenmesi 
konusunda destek olabilir.

İşverenlerin, işyerlerindeki çalışanların aileleriyle kaynaşmasına imkân verecek 
farklı ortamlar oluşturması bir hayli önemlidir. İşletme öncülüğünde, piknik, gezi, 
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sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi iş-aile uyumunun sağlanmasına olanak 
tanıyacaktır.

İş-aile uyumunun sağlanmasında faaliyette bulunulan sektörlere göre farklı 
çalışmalar yapılabilir. Çalışmanın, rutin olarak bir mekânda yapılmasının zorunlu 
olmadığı işlerde uzaktan çalışma ya da online çalışma uygulamalarına daha fazla yer 
verilebilir. Ya da işin yapısına uygun olarak, iş akışını bozmayacak şekilde, bazı işlerde 
çalışma saatlerini çalışanlar kendileri belirleyebilir. 

Çalışanların İş-Aile Uyumunun Sağlanmasındaki Rolü

Çalışan bireylerin, iş yaşam dengesinin sağlanmasına katkı sağlamak için 
sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışma hayatında iş-aile uyumunun sağlanmasında 
temel politikalar ağırlıklı olarak kadın çalışanlar üzerinden yürütülmektedir. Bu 
kapsamda, kadın çalışanların da iş ahlâkını dikkate alarak sorumluluklarını yerine 
getirmesi, saygılı ve şuurlu davranışlar ortaya koymaları çok önemlidir. Çalışanların, 
iş ve aile yaşamının uyumu için sahip oldukları kaynakları ve fırsatları göz önünde 
bulundurarak, önceliklerini belirlemesi ve “anne”lik özelliğinden dolayı özellikle 
kadınların bir “planlama” yapılması gerekmektedir. Zaman planlaması, ruhsal ve 
bedensel sağlığın korunarak, çalışanların fiziksel çalışanların hem evde hem işte 
zaman baskısı karşısında aşırı sinirlilik, gerginlik, yetersizlik ve memnuniyetsizlik 
yaşanmasına engel olacaktır. Bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerini, hikmet, 
kanaat gibi hasletleri öğrenmeleri de yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında en azından 
anında değil ama bir sonraki aşamada yardımcı olacaktır. 

İş-aile dengesinin sağlanmasında ebeveynlerin ailedeki sorumlulukları 
paylaşmasının yanı sıra, evli ve yetişkin, çocuk ve yaşlı bakım sorumluluğu bulunan 
çalışanların, planlama yaparken, aile temelli stratejiler geliştirmesi, aile ve akraba 
gibi yakın çevresindeki bireylerin sunacağı sosyal destekten yararlanması bir 
hayli önemlidir. Böylece iş-aile dengesi sağlanırken, bireylerin kariyer hedeflerini 
gerçekleştirmeleri kolaylaşmış olacaktır. 

Çalışma hayatı-aile hayatı uyumunun sağlanması için kadın çalışanların iyi bir iş 
ahlâkı edinmesi gerekir. Ayrıca kadınların iş sorumluluklarını, iş hayatında üzerine 
düşen vazifeleri en iyi bir şekilde yerine getirmesi ve iyi bir planlama yapmaları, 
annelik özelliğinden dolayı, çocuğun bakım sorumluluklarının yerine getirilmesinde, 
aile içi destek mekanizmalarından etkin bir şekilde yararlanması için, etkin bir iletişim 
kurması ve iyi ilişkiler geliştirmesi önem taşımaktadır. 

Çocuk bakım sürecinde aile ilişkilerinden destek alınması, ailenin güçlendirilmesi, 
nesiller arası iletişimin sağlanması, tecrübenin ve kültürün aktarımına da katkı 
sağlayacaktır. Özellikle çocukların yetiştirilmesinde, erken çocukluk döneminde 
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çocukların aile büyükleri ile vakit geçirmesi, ebeveynin iş-aile uyumu sağlamasına 
katkı sağladığı gibi çocukların duygusal gelişimine, yetişkinlerin deneyimlerini 
gelecek nesillere aktarmasına katkı sağlayacaktır. 

Günümüzde yaşadığımız dijitalleşme süreci, ekonomiden siyasete, kültürden 
sosyal hayata, hayatın her alanını kuşatmakta, gelişen teknoloji sosyal medya 
platformlarının yaygınlaşmasına, aile kurumunun da bu süreçten etkilenmesine yol 
açmaktadır. İş aile uyumunun sağlanmasında, çalışanların aileye ayıracakları zaman 
diliminin önemi üzerinde durulmaktadır. Ancak, Utma (2020: 1021-1022)’ya göre, 
iş hayatı dışında kalan aile içi ortak zaman dilimlerinde sosyal medya platformlarına 
kontrolsüzce önemli pay ayrılması, aynı fiziksel ortamı paylaşmalarına rağmen 
iletişim kurmadan yaşayan aile bireylerinin sayısını artırmakta, sadece eşler arası 
değil, ailenin tüm bireyleri arasında sevgi, kanaat, paylaşmak gibi hasletlere dayanan 
iletişim sekteye uğramaktadır. Üstelik bu platformlarda, en mahrem bilgiler, fotoğraf 
ve videolar diğer kullanıcılar tarafından görülebilmekte, bu da bireyin özel alanının 
zarar görmesine ve alenileşmesine neden olmaktadır. Bunun ötesinde aşırı sosyal 
medya kullanımı nedeniyle, bazen “sanal aldatma” bile söz konusu olmakta, evlilik 
kurumu zedelenmekte, evlilik birliği ve aile kurumu sonlanmaktadır.

İçerisinde bulunulan dijital dönemde, sosyal medya kullanımı ve metaverse gibi 
dijital platformların yaygınlaşması kuşkusuz birçok durumda önemli bir gerekliliği 
oluşturmaktadır. Ahlâk, hayatın her alanını kuşatan, her daim, her davranışta 
karşımızda çıkan bir olgudur. Dijital platformların kullanılmasında da ahlâkın 
öncelikli bir konu olduğu unutulmamalıdır. İş aile hayatında denge sağlanması için, 
dijital platformların kullanımı konusunda aile bireyleri bilinçli, dikkatli ve feraset 
sahibi olması bir hayli önemlidir. Aile içerisinde iletişim ve diyalog kanallarının 
artırılması ve aile bireyleri arasında sohbet ortamlarının oluşturulması hem 
çalışanların, aileleri ile kaliteli bir zaman geçirmelerini sağlayacaktır hem de aile-iş 
uyumsuzluğunun yaşanmasına engel olacaktır.

Sendikaların İş-Aile Uyumunun Sağlanmasındaki Rolü

Çalışma hayatının temel aktörlerinden biri olan sendikaların iş-aile uyumunun 
sağlanmasında, iş ahlâkı perspektifinden önemli rol ve sorumlukları bulunmaktadır.  
Sanayi Devriminin sonucu olarak çalışma hayatında meydana gelen aksaklıklar 
üzerine koruyucu ve kapsayıcı olarak ortaya çıkan sendikalar, başlangıçta, kötü çalışma 
koşulları, çok uzun olan çalışma saatleri ve düşük ücretler konusunda mücadeleler 
ortaya koymuştur. Süreç içerisinde kurumsallaşan ve yasal zeminde mücadeleye devam 
eden sendikalar, gerek uluslararası ve gerek ulusal düzeyde çalışanların ekonomik ve 
sosyal hak ve menfaatlerinin geliştirmeye yönelik politikalar geliştirmiştir. Sendikalar, 
sahada özellikle toplu iş sözleşmeleri çalışmalarıyla mücadeleye devam ederek 
katkılarını ortaya koymaktadırlar.
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İngiltere’de sendikaların iş-yaşam dengesine etkisine yönelik yapılan bir araştırma, 
sendikalı iş yerlerinin, sendikal örgütlenmenin olmadığı işyerlerinden farklı olarak şu 
özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmada (healthywork.org): 

- Sendikalı işyerlerinde, sendikasız işyerlerinden daha fazla iş/yaşam dengesi 
uygulaması ve politikası olduğu,

- Sendikalı işyerlerindeki yöneticilerin, iş-aile dengesini sağlamanın sadece 
çalışanların sorumluluğunda görmedikleri,

- Sendikalı işyerlerindeki yöneticilerin, çalışanların iş dışı sorumluluklarını 
daha iyi anladıkları

- Sendikalı işyerlerinde daha az uzun saatler çalışma olasılığı olduğu,

- Çalışanlarda, işle ilgili kaygı yaşama olasılığının daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.

Sendikaların, toplu sözleşmeler yoluyla iş-yaşam dengesini dengeleyecek 
hükümleri gündeme getirmeleri, sektörün içinde bulunduğu özellikler dikkate alınarak 
mevzuatta yer alan düzenlemelerin bir adım ileri götürülmesi mümkün olacaktır.  
Sendikalar iş-aile uyumunu sağlama noktasında, üyelerinin ve toplumun farkındalığını 
yükselten kampanyalara öncülük edebilir. “Eğitim” faaliyetlerini organize etme ve 
gerçekleştirme bir diğer sendikal çalışmayı oluşturmaktadır. Sendikaların iş-yaşam 
dengesini uyumlulaştıran yasal düzenlemeler ve toplu sözleşmede düzenlenen haklar 
bakımından üyelerini bilgilendirmeyi hedefleyen eğitimler düzenlemesi iş ahlâkı 
bakımından da önemli bir sorumluluk alanını oluşturmaktadır. 

Sendikalar, sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla da iş-aile dengesinin sağlanmasına 
yönelik katkılar sunabilir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, 
Çalışma Meclisi gibi sosyal tarafların bir araya geldiği platformlarda, mevzuatta iş-
aile dengesini gözetecek çalışmalar yapılması için girişimlerde bulunabilir. Bunun için 
öncelikle ülkede sosyal diyalog kurumlarının düzenli, gündemli, yapıcı toplantılar 
gerçekleştirmesi gerekir. 

İş dünyasının içinde yer alan sendikalar da iş-aile uyumunun sağlanmasına yönelik 
örnek davranışlar oluşturmalı, modeller ortaya koymalıdır. Sendikal kuruluşların 
da bu çerçevede çalışmaları örneklik arayışlarına model teşkil etmesi bakımından 
önemlidir. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hem bir sendika hem bir işveren olarak, 
bu anlamda iş-aile uyumunun sağlanmasına yönelik kendi genel merkezinde bir 
model geliştirdiği, örneklik oluşturduğu görülmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu 
tarafından geliştirilen “staj modeli” ileri bir örneklik modelidir. Bu kapsamda, 
çalışanların lise ve üniversite çağlarındaki çocuklarına işyerlerinde staj yaptırılarak, 
çalışanların çocukları hem sosyal güvenlik kurumuyla tanıştırılmakta hem gelir elde 
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etmekte hem de çocukların ebeveynlerinin işyerini tanımasına, çalışanlar ve aileleri 
arasında kaynaşmaya katkı sağlanmaktadır. Yine belirli dönemlerde, çalışanların 
aileleriyle beraber katılacakları tatil uygulamaları söz konusu olmaktadır. HAK-
İŞ Kadın Komitesi, gerçekleştirdiği eğitimlerle ve projelerle iş-aile uyumu alanında 
mevzuattaki düzenlemeler konusunda üyelerini bilgilendirmekte, akademisyenlerle 
işbirliği içerisinde yayınlar ortaya koymakta, diğer paydaşlarla işbirlikleri 
oluşturmakta ve bu konuda nelerin yapılabileceği konusunda üyeleriyle istişareler 
gerçekleştirmektedir. Bunlar kuşkusuz önemlidir. HAK-İŞ’in iş-aile yaşamına katkı 
anlamında verilebilecek diğer bir çalışması, Kültür ve Sanat Komitesi’nin geliştirdiği 
projeler kapsamında, çalışanların aileleriyle, çocuklarıyla katılım sağladıkları “ebru” 
gibi sanatsal etkinliklerdir.

Bir diğer örnek olarak MEMUR-SEN Konfederasyonu’nun çalışmaları 
verilebilir. Ailenin korunarak, iş-aile uyumunun sağlanması konusunda, MEMUR-
SEN Konfederasyonu, üyelerini bilgilendirmekte, hem yayınlar yoluyla hem de 
toplu sözleşmeler ve bu konuda çalışmalar yürüten diğer kuruluşlarla işbirliği 
halinde iş-yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik, çalışma saatleri, yıllık izin, 
analık/babalık izni süt izni gibi izin sürelerinin düzenlenmesi, çalışma saatlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi, çalışanların yükünün hafifletilmesi için istihdamın 
artırılması konularında öneriler geliştirerek iş-aile uyumunun sağlanmasına katkılar 
sunmaktadır. Ayrıca MEMUR-SEN, ailenin güçlendirilmesine yönelik kongreler 
düzenlemektedir. Bu çerçevede “Aile Kongresi” çalışması takdire şayandır. Ayrıca, 
uluslararası sözleşmelerdeki aile kurumunu zedeleyici hükümlere yönelik, toplumun 
farkındalığını artırıcı ve kamu otoritesini etkileyici faaliyetler yürütmektedir.

Sonuç

Gerek devletin gerek işverenlerin gerek çalışanların gerekse sendikaların iş 
ahlâkı perspektifinden üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesi, çalışma 
hayatında ailenin güçlendirilmesi için önemli adımları oluşturmaktadır. İş ahlâkı, 
genel ahlâktan ayrı bir alan değildir, genel ahlâkta var olan ilkeler iş ahlâkının da 
özünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda, sorumluluk, hakkaniyet, adalet, dürüstlük, 
iyilikseverlik, başkalarının refahını düşünme, diğerlerini düşünme gibi özellikler iş 
ahlâkının öne çıkan ilkeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kamuda çalışanlar arasında işçi ve memur statüsünde çalışanlar arasında iş-aile 
uyumunun sağlanmasında iş ahlâki kapsamında, adaletli, bütün çalışanları kuşatıcı 
bir yaklaşım geliştirilmesi devletin temel sorumluluğunu oluşturmaktadır. Türkiye’de 
bu alanda eksiklikler olduğu, bazı konularda memurlar lehine düzenlemeler olduğu 
görülmektedir. Bu noktada iş ahlâkı ilkeleri çerçevesinde, devletin adımlar atması 
gerekmektedir. 
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Anayasa’ya göre, devlet, ailenin korunmasından sorumludur. Devletin bu ödevini 
yerine getirirken iş-aile hayatı uyumunu dikkate alacak düzenlemeler gerçekleştirmesi, 
bütün çalışanları gözetmesi, çalışanların, evde çocuk, hasta, engelli, yaşlı gibi bakım 
sorumluluğunun olduğu dönemlerde tedbirlerin alınarak, istihdamın korunarak 
gerekli izin düzenlemelerine ve sosyal güvenlikte hak kaybı yaşanmaksızın esnek 
çalışmaya imkân vermesi gerekmektedir.

İşverenlerin, iş ahlâkı perspektifinden adımlar atması, üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi gerekmektedir. İşverenler, mevzuattaki düzenlemelere uygun 
davranarak, gerektiği durumlarda bunun ötesinde erdemli davranışlar ortaya 
koymalıdır. Böylece, çalışanların işe bağlılıklarında artış, iş streslerinde, işe 
devamsızlıkta, işgücü devir hızında, iş kazalarında azalma şeklinde çalışanlarla ilgili 
olumlu yansımalarla karşılaşırlar. Özellikle kadın çalışanların işten uzak kaldığı 
dönemlerde, çalışanların tekrar işe alımını sağlayarak, çalışanları gerekirse yeniden 
eğitime tabi tutarak toplumsal bir sorumluluğu da yerine getirmiş olurlar. İşverenler, 
dijitalleşmeden istifade ederek, iş-aile uyumunun sağlanması adına, online çalışma 
imkânlarını bulundukları sektörün özellikleri kapsamında gündemlerine almaları 
uygun olacaktır.

Çalışanların da iş-aile uyumunun sağlanmasına yönelik önemli iş ahlâkı 
boyutundan sorumlulukları bulunmaktadır. İş-aile uyumunun sağlanması konusu, 
bütün çalışanları ilgilendirmekle beraber özellikle annelik rollerinden dolayı kadın 
çalışanları daha fazla ilgilendirmektedir. Öncelikle iş-aile uyumunun sağlanmasının 
bir planlama konusu olduğu unutulmadan, gerekli hazırlıklar ve çalışmalar yapılmalı, 
işin kalitesi ve standardı sağlanmalı ve iş sorumlulukları ihmal edilmemelidir. İş-
aile uyumunun sağlanmasında işten boş zaman sağlanması önemli olmakla beraber, 
aileye ayrılacak zaman diliminde sosyal medya platformlarında gereğinden fazla 
geçirilmemesine dikkat edilmeli, bu platformlardaki paylaşımlara dikkat edilerek, 
ahlâkın dijital ortamlarda da geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Çalışma hayatının önemli bir aktörü olarak sendikaların da iş-aile uyumunun 
sağlanarak ailenin güçlendirilmesine yönelik katkılar geliştirmesi bir sorumluluk 
gereğidir. Bu anlamda, gerek toplu sözleşmeleri gerek sosyal diyalog mekanizmalarıyla 
sendikalar önerilerini gündeme getirmeli, bu alanda eğitim faaliyetleri ve projeler 
ortaya koyarak çalışmalarının odak noktasına iş-aile uyumunu yerleştirmelidir. 

İş-aile uyumunun sağlanarak ailenin güçlendirilmesinde sosyal taraflar, iş ahlâkı 
gereği olarak sorumluluklarını yerine getirirken, esas konunun çalışma hayatının tüm 
aktörlerinin bu alanda söylem, tarz, tavır bakımından bir zihniyet oluşturmak olduğu 
unutulmamalıdır.
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SOSYAL POLİTİKADA İŞ ve 
MESLEK AHLÂKININ KONUMU

         

Mesut Emre BALCI*

Giriş

İş ve meslek ahlâkı çalışma hayatının birçok noktasında tartışılan önemli 
bir konudur. İş ahlâkının meslek hayatına etkisi ve çalışma hayatında iş ahlâkı 
noktasındaki beklentiler “ahlâk” tartışmalarının özel bir alanda incelenmesini 
gerektirmektedir. Ahlâk kavramının toplum hayatının her alanında ihtiyaç duyulan ve 
önemsenen bir kavram olması yaşamın önemli bir boyutu olan çalışma hayatı bazında 
da ahlâkı önemli bir yere koymaktadır. Bu noktada ilgi çekilmesi gereken konu ise 
ahlâkın bölünemez ve parçalanamaz bir kavram olduğudur. Ahlâk kuralları dini 
değerler ya da kültürel normlar çerçevesinde gelişen kurallar olmakla birlikte, toplum 
yaşantısı içerisinde iyi ve kötünün ayrımı ile de ifade edilmektedir. Genel itibariyle 
bakıldığında ahlâk kavramının birey ve toplumu kapsayıcı tarafı, insan yaşantısının 
ve içtimai hayatın bütününde kurumsal ya da dönemsel bir ayrım yapılmasına 
müsaade etmemektedir. Ahlâkın temel yapısı hayatın her alanında aynı özenle ve 
aynı yaklaşımla korunması gereken bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Hayatın 
alanlarını parçaya ayırarak ahlâkı yalnızca o alana hapsetmek bütüncül bir perspektif 
oluşturma noktasında temel bir engel oluşturabilmektedir. Bu itibarla bakıldığında 
ahlâk, bütüncül bir kavram olarak görülmeli ve insan hayatında temel bir kavram 
olarak değerlendirilerek hayatın her alanına tesir eden bir anlayış olarak görülmelidir.

İş ahlâkı ya da meslek ahlâkı olarak ifade edilen ve çalışma hayatının içinde yaşanan 
süreç ve durumlarla ilgili olarak geliştirilen yaklaşımı ihtiva eden kavramsallaştırma 
ise ahlâkı, yaşamın önemli bir alanı olan iş hayatı çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Ahlâk konusu tartışılırken ve özel bir ayrım yapılarak belli bir alanla ilgili olarak ahlâki 
yaklaşım incelenirken o alanla ilgili ortaya konan doğru ya da yanlış sınıflandırması, 
ahlâkı çeşitlendirmekten ziyade belli bir alandaki yaklaşımı ifade etmektedir. Çalışma 
hayatı içindeki çalışan-işveren ilişkisi ahlâk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi 
ve bu alandaki karşılıklı etkileşim, iş ve meslek ahlâkının çerçevesini belirlemektedir. 
Çalışanın ve işverenin muhatabı ile ilişkisi gibi bireysel bir yaklaşımdan çalışma 
koşullarının insanileştirilmesine kadar geniş bir alanı işaret eden iş ve meslek ahlâkı 
bu çerçevede geniş bir alana hitap etmektedir.

*    Öğr. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü.
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Çalışan açısından değerlendirildiğinde ürettiği emeği kendi haklarını da gözeterek 
en nitelikli şekilde ortaya koymak, işveren açısından ise “işçinin hakkını alnının teri 
kurumadan veriniz” hadisi şerifinde işaret edilen emeğin karşılığının zamanında ve 
gerektiği gibi verilmesi ile ilgili hassasiyet, iş ahlâkının işçi ve işverene sorumluluk 
yükleyen tarafı olarak değerlendirilebilir. Genel anlamda değerlendirildiğinde çalışan 
ve işverenin ahlâki sorumluluğunun gerektirdiği gibi davranmasını beklemek, iş 
ahlâkı için sorumluluğu bireylere atan bir unsur olarak görülebilir. Ancak iş ve meslek 
ahlâkının büyük bölümü özellikle sağlıklı bir iş ortamının oluşturulması ve emeğin 
hakkını gözeten bir ücret ya da karşılık politikasının belirlenmesi gibi temel birtakım 
unsurları da kapsamaktadır. Bu noktada çalışma hayatının insanileştirilmesi ve 
çalışma koşullarının insan onuruna yakışır bir seviyede olması ile emeğin karşılığının 
doğru kanallarla ve hak edilen ölçüde ödenmesi, iş ahlâkının sosyal politika alanına 
en büyük etkisi olarak değerlendirilebilir.

1. Sosyal Politika Ahlâk İlişkisi

Kurumsal sosyal politikalar, aslında doğrudan ahlâki bir soruna itiraz olarak 
ortaya çıkmıştır. Sürekli kazanımla ilgilenen ve bu kazanma sürecindeki insan 
faktörünü hiçe sayan anlayış, işveren ve çalışan arasında olması gereken ahlâki 
zemini zedelemiştir. Kapitalizmin üretim ve tüketim arasında oluşturmaya çalıştığı 
dağılım ve sürekli daha fazlasını kazanmaya dönük yaklaşımı Sanayi Devrimi sonrası 
döneme kadar uzanmaktadır. Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ortam, üretim 
araçlarının hızlanması ve yoğun işgücü gereksinimi ile insani olmayan çalışma 
koşullarını beraberinde getirmiştir. Yoğun mesailerle yüksek çalışma saatleriyle 
çalışma ortamında bulunmak zorunda kalan kadınlarla yine yoğun mesailerle 
yaşlarının uygun olmadığı işlerde çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, bu sürecin 
acımasız mağdurları olmuşlardır. Ağır ve yoğun çalışma şartları içerisinde bulunan 
işçilerin ölümle ya da ağır hastalıklarla sonuçlanan ve insani olmayan koşullarda 
çalıştırılmaları bu süreçte ortaya çıkan itirazlarla sonuçlanmıştır.  Batı dünyasının 
sosyal politika tartışmalarının ilk kaynağı olarak ifade ettiği bu dönem aynı zamanda 
ahlâki olmayan bir düzene de işaret etmektedir. Zira insan onuruna uygun olmayan 
bir durumun ahlâki olmasından söz edilemez.

Sosyal politika ve ahlâk ilişkisinin psikolojik, sosyolojik, dini, kültürel vb. birçok 
temeli olduğu söylenebilir. Örneğin sosyal yardımların ahlâk arayışında önemli bir 
yeri vardır. Sosyal politika yazınında önemli tartışma konularından biri olan sosyal 
yardımların ulaştırılma biçimi ve sosyal yardım usûl ve üslubu sosyal politikada 
ahlâktan bağımsız düşünülemez. Bu anlamda özellikle zekât müessesesinin ortaya 
koyduğu usûl, sosyal yardım anlayışı için temel bir örneklik olarak gösterilebilir. İş ve 
meslek ahlâkı ise çalışma hayatının en değerli kavramlarındandır. İstihdam ve iş gücü 
politikaları ne kadar gelişmiş olursa olsun iş ve meslek ahlâkının yerleşmemiş olduğu 



338

Emek ve İş Ahlâkı

bir düzende verimli sonuçlar elde etmek mümkün olmayacaktır. Çalışma ahlâkı, 
meslek etiği, iş ahlâkı gibi birçok isimlendirmeyle tartışma konusu olan bu durum, 
çalışma hayatı konusunda alınan maddi tedbirlerin manevi bir bilinç inşa etmeden, 
yeterli verimi doğurmayacağını göstermektedir. Nitelikli ve verimli bir çalışma ortamı 
için gerek işveren gerek çalışan açısından bakıldığında ahlâki sorumluluğun önemli 
bir yer tuttuğu aşikârdır. Çalışanların sendikalaşma hakkından yönetim usûllerine, 
kamu kaynaklarının kullanım biçiminden çalışan haklarının korunmasına kadar 
birçok alanda sosyal politikadaki ahlâk arayışının yansımaları görülebilir. Özellikle 
çalışma hayatının ahlâki normlarla düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi esasıyla 
kurulan ahi teşkilatları da bu alandaki ahlâki ihtiyaç temelinde değerlendirilebilir. Ahi 
teşkilatlarının çalışma hayatına katılacak olan çırakların bir usûl üzerine yetiştirilme 
anlayışından bir ürünün pazarda herkesin eşit rekabet edebileceği bir ortamda, dürüst 
bir ticaret anlayışıyla satılmasını sağlama yaklaşımına kadar birçok uygulaması 
çalışma hayatının ahlâki kurallarla zenginleştirilmesi noktasındaki bir gerekliliğin 
göstergesidir. 

1.1. Sosyal Politikaların Temel İlgi Alanları ile Hak ve Lütuf Tartışması

Tarihsel sürece bakıldığında sosyal politikalarla ilgili temel tartışmalardan 
birinin sosyal politikaların bir hak ya da lütuf olarak değerlendirilmesiyle ilgili 
olduğu görülmektedir. Çalışma koşullarının insan onuruna yaraşır bir şekilde 
güncellenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı zemin değerlendirildiğinde, sosyal politika 
uygulamalarının bireyleri üretimin bir nesnesi olmaktan çıkarıp çalışma ortamının 
ve sosyal hayatın öznesi olarak görme mücadelesi olduğu söylenebilir. Emeğin hak 
ettiği karşılığı alması, sadece ücret politikasıyla değil sosyal haklarla da ilgilidir. Bu 
noktada çalışma hayatına dönük sosyal politikalar, emeği güçlendirmekle birlikte 
emeğin karşılığının doğru bir güvence zemininde değerlendirilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

Sosyal politikaların ilgilendiği alanlara bakıldığında da emeği ve çalışma ortamını 
korumaya yönelik geliştirilen uygulamalar öne çıkmaktadır. Sosyal politikaların temel 
ilgi alanı olan istihdam, sosyal güvenlik, yoksulluk, dezavantajlı grupların korunması 
gibi kavramların tamamı bu kapsamda değerlendirilebilir. Tüm bu kavramların 
tartışma alanları, temeline insanca yaşamı alan ve üretim azminin insan faktörünü 
göz ardı etmesine müsaade etmeyecek bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir. 
Ahlâki olanın insani olanla eşleştirilmesi ve hem çalışma hayatının hem de sosyal 
hakların bu temelde değerlendirilmesi, sosyal politikalarla ahlâk arasında nitelikli bir 
bağ oluşturmaktadır.     

Refah, sosyal politika çalışmalarında en önemli unsur olarak değerlendirilebilir. 
Refah artırıcı ve refahın tabana yayılmasını sağlayıcı politikalar kimi zaman gelir 
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dağılımının yeniden inşa edilmesi kimi zaman da gelirden hak ettiği payı almakta 
zorlanan grupların çeşitli yöntemlerle desteklenmesi ile şekillenmektedir. Birey ve 
grupların sağlık, barınma, gıda, giyinme vb. ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsal 
refahın nasıl örgütlendiği, sosyal politikanın çalışma alanlarındandır. Toplumsal 
refah, toplumsal sorunları ele alarak birey ve grupların ihtiyaçlarını karşılayacak 
çeşitli düzenlemelerle ilgilidir. Sosyal politika, modern dönemde devlet tarafından 
sağlanan toplumsal refah olarak görülürken, bunun aksine birçok insanın ihtiyaçları 
hala devlet dışı mekanizmalarla sağlanmaktadır.  Aile ve arkadaşlar, piyasa ve 
gönüllü kuruluşlar, karşılıklı yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi 
yapılanmalar toplumsal refahın sağlanmasında devlet dışı örgütlenmeler olarak 
değerlendirilmektedir. (Manning, 2011: 45) Sosyal politikaların devlet tarafından 
kabul görülerek uygulamaya konulan sistemli ve kurumsal yaklaşımlar olarak 
görülmesi ile birlikte birçok ülkede devlet dışı organizasyonların toplumsal refaha 
katkısı oldukça yoğun ve etkili bir biçimde devam etmektedir.

1.2. Hak Temelli Sosyal Politika Ahlâkı

Sosyal politikalar nihayetinde oluşacak desteklerin insanca yaşam koşullarının 
gereği olduğu ve bu gerekliliğin de temel insan haklarıyla yakından ilişkili 
olduğu görülmektedir. İnsanın sahip olduğu doğal haklar da bugünkü insan 
hakları tartışmalarına temel oluşturmaktadır. Doğal haklar dört temel özellikle 
tanımlanmaktadır. Bunlar doğal hakların doğuştan sahip olunan, devredilemeyen ve 
vazgeçilemez haklar olması, toplumsal ve siyasi düzenlemelerin eseri olmayıp toplum 
ve devletten önce de var olması, hiçbir düşünceyle kısıtlanamaz ve geçersiz kılınamaz 
olması hasebiyle doğal hakların mutlak olması ve zamana ve mekâna bağlı olmaksızın 
doğal hakların evrensel olmasıdır. Doğal haklara dayalı hakların insan hakları 
kavramına temel oluşturmasıyla ilgili eleştiriler, temelin devlet ve toplum öncesi 
döneme kadar uzatılmasının bilimsel bir dayanağı olmadığını ifade etmektedir. Bu 
bağlamda insan haklarına insanın ahlâki doğasının bir gereği olarak, onurlu bir hayat 
için ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Temel yaşam koşulları ve insanca yaşama 
ortamı noktasında insan hakları en üstün ahlâki talep olarak değerlendirilmektedir. 
(Taşçı, 2017: 72) İnsan haklarının hangi düşünce ile temellendirildiğinden bağımsız 
olarak ahlâk, bir gerekliliğin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnsan, eşrefi mahlukattır. Yaratılmışlar arasında en vasıflı olandır. Bu vasfı ona 
sağlayan ve diğer varlıklardan ayıran temel özelliği ise akıl ve irade sahibi oluşudur. 
İnsan, var oluşu itibariyle dünyada yaşama ve hayatını sürdürme hakkına sahiptir. 
Dolayısıyla insan hakları olarak tarif edilen temel hakları “hak etmek” için insanın 
yapması gereken özel bir şey ya da geçmesi gereken bir sınav olamaz. Her insan, varlığı 
itibariyle bu haklara sahiptir ve onu bu haklardan vazgeçirmeye kimsenin yetkisi 
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yoktur. Sanayi Devrimi sonrasında başlayan ve kapitalist düşünceyle devam eden 
dönemin ürettiği bir sonuç olarak, insanların üretime katkısı boyutunda ayrılması ve 
değerlendirilmesi insan fıtratına aykırı bir durumdur. Dünyaya gelmiş olan her insan 
Allah’ın ona vermiş olduğu can ile özel ve kıymetlidir. Bu noktada sosyal politikaların 
temelini oluşturduğu itiraz da insanların üretim ve kazanç kesimlerindekiler ve 
diğerleri olarak ayrılması ile bir tarafın diğerlerine tahakkümü ile sonuçlanan temel 
bir ayrımcılığa maruz bırakılmasınadır. Her insan ayrı bir birey olarak insan onuruna 
yakışır yaşam, temel ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim, sağlık vb. gibi hayatını 
sürdürmesi için şart olan hizmetlere ulaşması noktasında eşit haklara sahiptir. Bu 
noktada birtakım hakların elde edilmesinin bir lütuf gibi değerlendirilmesi temel 
ahlâki kaidelere uygun düşmemektedir. 

Dünyada yaşayan varlıklar içinde irade ve güç sahibi bir varlık olarak insanın 
yeryüzündeki yolculuğuna biçim verecek olgu ise ahlâktır. Ahlâk, insanın iradesini 
çevrelemekte ve bu iradenin doğru bir zeminde vücut bulmasını sağlamaktadır. 
Elbette dünyaya gelmiş olmak insana dünya üzerinde sınırsız hak ve yetki de tanımaz. 
İnsanın yeryüzünü birlikte paylaştığı canlıların da hakkını gözetmek ve “yeryüzünde 
bozgunculuk’’ yapmamak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. İşte bu sorumluluğu 
insana hatırlatan ahlâk, aynı zamanda insanın yaşadığı toplumdaki haklarını da 
gözetmektedir. Temelde ahlâki olan, insanların dil, din, renk, ırk fark etmeksizin insan 
olma temelinde yaşama ile hayatını sürdürme hakkını ve bunların gerekliliklerini elde 
etmesinin sağlanmasıdır.

1.3. Bir Ahlâki Değerlendirme Olarak İnsana Yakışır İş Kavramı

Çalışma hayatında insanca yaşam koşullarının ifade edildiği insana yakışır iş 
kavramı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün birincil hedefi olarak tasvir edilmektedir. 
İşgücü ve istihdamdan daha geniş bir kavram olarak “iş” ifadesi çeşitli yollarla 
insanların ekonomiye ve topluma katkısı olarak katkısını yansıtmakla birlikte hem 
kayıtlı hem de kayıt dışı ekonomiyi kapsamaktadır. “İnsana yakışır” tabiri ise gelirin 
sosyal normlarını karşılayan gerçekçi bir istek, çalışma ve güvenlik şartları ile haklar 
ve haysiyet fikrini yansıtmaktadır. İnsana yakışır iş kavramı, devletin yapmış olduğu 
düzenlemeler ve kamu kurumları açısından bir odak noktası sağlamakla birlikte, 
işçilerin güvenlik ve haklarıyla ilgili temel taleplerini kapsayarak, üretken iş ihtiyacını 
öne çıkaran işverenler için de cazip bir hedef olarak görülmektedir. Ayrıca işin 
miktarını, kalitesini, hukuki ve ekonomik durumunu, güvenlik ile insan onuruna 
yakışır gelir boyutunu da ortak bir çerçevede bir araya getiren bir yaklaşımdır. (Rodgers 
et al., 2014: 187) İnsana yakışır iş kavramının Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 
bu itibarla kabul edilmesi, çalışma hayatında insani koşulların oluşturulması 
noktasında önemli bir adımdır. Ancak elbette mevcutta bütün ülkelerde bu yaklaşımın 
benimsendiğini söylemek mümkün değildir. Dünyanın birçok bölgesinde halâ insan 
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onuruna yakışmayacak şekilde çalışma koşullarının bulunduğu iş ortamları varlığını 
sürdürmektedir.

2. Ahlâki Bir Sorun Olarak Yoksulluk

Yoksulluk dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak nasıl giderileceği 
noktasında uzun yıllardır tartışılagelen bir konudur. Genel itibariyle ihtiyaçların 
giderilmesi noktasında yaşanan kısıtlanma olarak görülse de yoksulluğun çok farklı 
boyutları bulunmaktadır. Temel itibariyle bakıldığında yoksulluğun varlığının bir 
ahlâki sorun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Makro düzeyde değerlendirildiğinde 
yoksulluk, dünyadaki kaynakların adaletsiz dağılımı itibariyle ortaya çıkan bir 
sorundur. Bütün insanlığa yetecek kadar kaynağa sahip olan dünyada bu kaynağın 
yalnızca belli grup ve zümreler tarafından değerlendirilerek kaynaktan elde edilen 
gelirin dağılımının adaletsiz gerçekleşiyor olması büyük ölçüde yoksulluğu üreten 
mekanizmanın kendisidir. Oxfam raporuna göre dünyadaki herkes servetini nakit 
paraya çevirerek üzerine otursa dünyanın büyük bir kısmının yerde oturacağı, çok az 
bir kısmının bir sandalye yüksekliğinde olacağı ve sayıları oldukça az olan üst düzey 
zenginlerinse neredeyse gökyüzünde olacağı ifade edilmektedir. Yine aynı rapora 
göre dünyadaki bütün insanlar servet oranına göre sıralandığında ilk iki bin yüz elli 
üç kişinin serveti geri kalan 4,6 milyar kişinin servetine eşit olmaktadır. Bu durumun 
temelinde yatan adaletsizlik ise temel bir ahlâki problemden kaynaklanmaktadır. 
Bölüşümün değil tekelleşmenin olduğu, paylaşımın yerini servet biriktirmeye 
bıraktığı konjonktürde, bu temel ahlâki problemler dünyanın birçok bölgesinde 
yaşanan acıların da temel kaynağı noktasındadır.

2.1. Yoksulluğa Dair Yaklaşımlar

Yoksulluk tartışmalarında parasalcı yaklaşımı benimseyen Dünya Bankası, 
yoksulluğu refahtaki belirgin eksiklik olarak tanımlarken birey ve hanelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterince kaynağa sahip olmasını yoksulluk olarak ifade etmektedir. 
Fayda teorisine dayanan pragmatist bir yaklaşım olarak değerlendirilebilecek parasalcı 
yoksulluk yaklaşımına göre refahın ölçütü, mal ve hizmetlerin tüketimi ile sağlanan 
fayda veya tatmindir. Faydayı temsil eden gösterge ise gelir olarak kabul edilmektedir. 
(Özdemir & İslamoğlu, 2017:146). Yoksulluğu yalnızca geçim için gerekli olan 
kaynağın eksik olması olarak tanımlayan parasalcı yaklaşım, yoksulluğun diğer 
toplumsal boyutlarını göz ardı etmektedir. İnsanın toplumsal bir varlık olması, bireyin 
kendisini hayatta konumlandırdığı yer ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla geçim 
standartlarının üzerinde olmak ya da temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmak, her 
zaman kişinin nitelikli bir yeterlilik seviyesinde olduğu anlamına gelmemektedir. Bu 
noktada farklı toplumsal yapılar içinde değişen birtakım yaklaşımlarla hayat koşulları 
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ve toplum hayatında kişinin üstlendiği rol de yoksulluğun boyutunda önemli rol 
oynamaktadır.

Amartya Sen’in geliştirdiği yapabilirlikten yoksunluk kavramı yoksulluk 
tartışmalarına farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Yoksulluğun kişinin kendisinin 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu 
olarak tarifinden farklı olarak Sen, yoksulluğu toplumun genel kabul görmüş 
normlarına göre değerlendirilebilecek bir asgari geçim düzeyine sahip olamamak 
şeklinde görmektedir. Hakların özgürlükleri, gelişimin de yeteneklerimizi beslediğini 
iddia eden Sen’e göre yetenek insanların yaptıkları değil, kapasiteleri ölçüsünde 
yaptıkları tercihler ve kendi değerleri ölçüsünde bir hayat sürmeleridir. (Şenkal & 
Doğan 2012: 68) Bu noktada Sen’in yaklaşımında, insanın toplumsal yapının bir 
parçası olma durumuna atıf yapıldığı görülmektedir. Farklı toplumlarda farklılık arz 
edebilecek olan yeterlilik kavramı, kişinin içinde yaşadığı sosyal yapıdan bağımsız 
olarak değerlendirilemez. Yoksulluk tartışmalarında yoksunluğa dikkat çeken Sen, 
temel ihtiyaçlarla birlikte sosyal hayat içerisinde insani yaşam koşullarından yoksun 
olmayı, yoksulluğun önemli bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Yoksulluğun tüketim maddelerinden ziyade kapasiteler aracılığıyla tanımlanması 
gerektiğini ifade eden Amartya Sen’e göre kapasite yaklaşımı, yaşam standardı 
düşüncesine en yakın olanıdır. Yoksulluğun herhangi bir metaya sahip olmak ya 
da olmamak üzerinden kavramsallaştırılmasının doğru olmadığını ifade eden Sen’e 
göre bu yaklaşım, kişinin söz konusu meta ile ne yapabileceği konusundan fikir 
vermemektedir. (Metin, 2014: 6317). Temel insani yaklaşım, kişinin kendisinin 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama imkânıyla 
birlikte sosyal hayata katılımı da öngörür. Örneğin eğitim ve sağlık imkânlarına 
ulaşım kapasitesi hayat standardı ile yakından ilgili bir konudur. İyi bir eğitim almak 
ya da nitelikli bir sağlık hizmeti almak, her insanın doğal hakkı iken, bunlardan 
yoksun olmak da temel ihtiyaçlardan uzak olmak anlamına gelmektedir. Yoksulluk 
tartışmalarının kilit noktası, temel ihtiyaç kavramının niteliği ile ilgilidir. Yalnızca 
hayatta kalacak kadar bir gelire hatta o geliri elde ettiği bir işe de sahip olan ancak 
yaşadığı toplum standartlarına nazaran kimi imkânlara erişme noktasında önemli 
sorunları bulunan kişiler de yoksulluk çerçevesine dâhil edilmektedir. Bir metanın 
var olup olmamasından ziyade o metanın nasıl bir karşılığı olduğu, Amartya Sen’in 
kapasite yaklaşımının temel sorusudur.

2.2. Yoksulluğun Sorununa Ahlâk Çerçevesinden Bakmak

İnsanca yaşam temelinde ahlâki olanın ve her insanın hakkı olanın, temel gelirden 
adil olarak faydalanmak olduğu düşünüldüğünde yoksulluk, bir insan hakları ihlali 
ve daha da temelde bir ahlâki sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel çaptaki 
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yoksulluğu dünyadaki gelir dağılımı probleminden, adil paylaşım sorunundan 
bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu adaletsiz paylaşım ise gayrı ahlâki bir bakış 
açısının tezahürüdür. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak derecede gelirden yoksun olarak yaşamaktadır. Bu yoksunluk 
Amartya Sen’in ifade ettiği kapasite yaklaşımı üzerinden değerlendirildiğinde ise 
durumun çok daha vahim olduğu ortaya çıkmaktadır. Gelir adaletsizliği, kaynakların 
orantısız paylaşımı, siyasi problemler vb. gibi sebepler, yoksulluğu üreten temel 
faktörler olsa da yoksulluğa karşı temel bakış açısı ahlâki değerler üzerinden olmadıkça, 
yoksulluğun azaltılması çok mümkün görünmemektedir. Bir insan hakları ihlali ve 
gayrı ahlâki bir durum olarak yoksulluğun çerçevesinin doğru çizilmesi, alınacak 
tedbirlerin doğru bir zeminde üretilmesine de vesile olacaktır.

Yoksulluğu azaltmanın mikro çözümlerinden olarak değerlendirilebilecek olan 
sosyal yardımlar, etkin bir sosyal politika aracı olma özelliğini korumaktadır. Kamu ya 
da özel kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sosyal yardımlar, kişilerin 
kendi hayatlarını devam ettirebilecekleri kadar bir gelire sahip olmalarını sağlamaya 
çalışmaktadır. Ayni ya da nakdi olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlar, büyük ölçüde 
yoksulluk sorununu çözmekten uzak olmakla birlikte bir destekleyici unsur olarak 
değerlendirilebilir. Çeşitleri, miktarı, süresi ve yapısı itibariyle her zaman tartışılan 
sosyal yardımların da ahlâki bir boyutu olması gerekmektedir.

Sosyal yardımların ilk ve en önemli koşulu, bakım ihtiyacını yeterli ölçüde 
karşılayamamakla birlikte yakın çevresinden de gideremeyen kişiyi tanımlayan 
muhtaçlık durumudur. Sosyal yardımlar mikro kredi ve şartlı nakit transferleri 
gibi belli koşulların gerçekleşmesi şartına bağlanmış şekilde gerçekleşebileceği gibi 
herhangi bir şart koşulmaksızın da verilebilir. Ayrıca yardımlar ayni ya da nakdi 
olarak çeşitlenerek ihtiyaca göre şekillendirilebilir. (Özaydın, 2014: 98). Yoksullukla 
mücadelede önemli unsurlardan biri olan sosyal yardımlarda, özellikle yardıma 
ihtiyaç duyan kişileri belirlemek özel bir çalışma gerektirmektedir. Bu noktada adil 
ve hakkaniyetli bir sistemin kurulması ve işletilmesi, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma 
noktasında önemlidir. Sosyal yardımların ulaştırılması noktasında ise ahlâk, önemli 
ölçüde devreye girmektedir. Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişilerin afişe edilmemesi, 
onların hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, kendi özsaygısından ötürü yardım talebinde 
bulunmayanlara ulaşılabilmesi bütüncül bir ahlâki yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. 
Özellikle yardım alan ya da yardım talep edenlerin incitilmemesi çok önemlidir. 
Sosyal yardım alanların belli program ve projelerle istihdama katılabilecek şekilde 
yetiştirilmesi ya da birtakım yeteneklerinin geliştirilmesi için atılan adımlar da sosyal 
yardımların doğru iletilmesi noktasında önemlidir.

Yoksulluğun sebepleri arasında önemli bir yeri olan işsizlik, her dönemde mücadele 
edilen bir kavram olmuştur. İşsizlikle mücadele noktasında gerek kamu gerek özel 
sektör bazında birçok çalışma yapılmaktadır. İşsizliğin yol açtığı gelir problemleri, 
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kişilerin kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin temel ihtiyaçlarını 
giderememelerine sebep olmakta böylece de yoksulluk baş göstermektedir. Temel bir 
gelir seviyesinden mahrum olan kişilerin yaşadıkları toplumun ortalama şartlarına 
göre geride kalması hem toplumsal gerilemeye hem de korunaksız bir kitlenin 
oluşumuna sebep olmaktadır.   

İşsizlikle mücadele için atılan adımlar genel itibariyle pasif istihdam politikaları 
ve aktif istihdam politikaları üzerinde şekillenmektedir. Pasif istihdam politikaları 
işsizlik oranlarını azaltmaktan ziyade işsizliğin bireyin kendisi, ailesi ve toplum 
üzerinde sebep olabileceği olumsuzlukları gidermeye yönelik işsizlik sigortası, işsizlik 
yardımı ve çalışma paylaşımı gibi politikalardır. Aktif istihdam politikaları ise genelde 
belli grupların hedeflendiği, emek arz ve talebi yönünden işsizliğin sebeplerini 
ortadan kaldırmaya yönelik olan politikalardır. Aktif istihdam politikaları, ücret ve 
istihdam sübvansiyonları, kendi işini kuranlara yardım programları, mesleki eğitim 
programları, doğrudan kamu istihdamı ile kamunun eşleştirme ve danışmanlık 
hizmetleridir. (Biçerli, 2019: 441). İşsizlikle mücadele etmek için ortaya konan bu aktif 
istihdam politikalarından mesleki eğitim programları, çoğu zaman sosyal yardım alan 
kişilerden uygun olanlar üzerinde de tatbik edilmektedir. Sosyal yardımlara bir hayat 
tarzı oluşturma şeklindeki itirazlar da mesleki eğitimleri gündeme getirmektedir.

İşsizlerin ya da işsiz kalma riski bulunan çalışanların, beceri düzeylerini 
yükselterek istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen mesleki eğitim 
kapsamında kamu ve özel sektör tarafından açılan beceri kazandırma ya da geliştirme 
kursları bulunmaktadır. Bu kurslar kapsamında teknolojik gelişim ve değişime ayak 
uyduramadığı için işsiz kalan kişilerin eğitime tâbi tutulması ile genel liselerden mezun 
olup spesifik beceri ve uzmanlığa sahip olmayan kişilerin belli mesleklerde eğitilerek 
iş bulma ihtimallerini artırmayı hedeflemektedir. (Biçerli, 2019: 456) Mesleki eğitim 
kursları kişisel kapasiteyi artırma noktasında önemli bir alandır. Kişisel kapasitenin 
artırılması ile birlikte bu kurslarda iş ahlâkı ve meslek ahlâkı ile ilgili de temel öğretiler 
sunulmalıdır. İlgili iş alanında, sahadan bir çalışan ve ilgili iş alanındaki bir işveren bu 
mesleki eğitimlere katılarak iş hayatı pratiklerinde karşılaşılan sorunları tespit etmeli 
ve gerek mesleki açıdan gerekse ahlâki açıdan doğru olan hakkında bilgi vermelidir.

3. Çalışma Hayatında Ahlâki Çerçeve

Hayatın her alanında önemli bir yer tutan ahlâk anlayışı, toplumsal değerler 
çerçevesinde insanların nasıl davrandıkları ve düşündükleri ile ilgili bir kavramdır. 
Beklentiler ve talepler doğrultusunda ise toplumsal yaşamın farklı alanlarında 
çeşitlilik göstermektedir. Örneğin bireylerin güvenilirlik esasının çok önemli 
olduğu ticaret hayatında, ahlâkın yansıması olan ticari ahlâk, o alandaki doğru ve 
dürüst yaklaşımın beklentilerini ifade etmektedir. Yalanın olmaması, insanların kâr 
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uğruna birbirini kandırmaması, verilen sözlerin tutulması, ürün kalitesiyle uygun 
fiyatlamanın yapılması gibi durumlar, ticari ahlâkın gereklilikleri arasında sayılabilir. 
Karşılıklı güven ilişkisinin oluşması da ticaretin doğru bir zeminde gerçekleşmesi için 
olmazsa olmazlar arasında sayılabilir.  İş ahlâkı ise çalışma hayatı içinde beklenen 
doğru davranışlar üzerinden tanımlanabilir. Bir meslekle ilgili herkes tarafından 
benimsenerek genel kabul gören, o mesleğe sahip olanların özenerek ulaşma 
gayretinde oldukları, aykırı hareket edenlerin kınandığı ve ayıplandığı ideal davranış, 
hareket ve düşünce biçimi olarak ifade edilebilir. İş ahlâkının iş dünyasında veya 
belli meslek alanlarındaki doğru ve yanlış hükümleri ortaya koyarak ve sınırları 
belirleyerek, çalışma düzenini sağlayan bir olgu olduğu söylenebilir. Ekonominin 
toplumun kültür ve zihniyet dünyası üzerindeki etkisi, ekonomi ve ahlâk arasında 
önemli bir ilişkinin var olmasını beraberinde getirmiştir. Ahlâk ilkelerinin ekonomi 
üzerinde etkisi olmaması, ticari hayatta aldatma, suistimal, hırsızlık ve sahtekârlık gibi 
olumsuz durumların yaygınlaşmasına sebep olacaktır. (Şimşek, 2013: 60). Aslında 
bütüncül ahlâk anlayışının çalışma hayatındaki yansıması olarak değerlendirilebilecek 
olan iş ahlâkı, gerekleri yerine getirildiğinde sağlıklı bir meslek yaşamına da zemin 
oluşturacaktır.

Ahlâk, insan hayatını baştan aşağı kuşatan bir kavramdır. Bir hayat nizamı olarak 
ahlâk, kişinin önce kendi dünyasında sonrasında diğer bireylerle ilişkisinde bu 
ilişkinin boyutunu ve değerini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bireylerin birbirleriyle kurduğu ilişkinin bir toplumsal dayanışmaya ulaşması için 
ahlâki temeller zemini oldukça önemlidir. Üretim, tüketim, yönetim, çalışma ve eğitim 
gibi alanlarda yani insanın dünya yaşamı sürecinin tamamında, toplum etkileşimini 
ve içtimai faaliyetlerini güzel ahlâka göre yapması gerekmektedir. (Şimşek, 2017: 251). 
Toplum yaşantısında hayatın bütün farklı alanlarında etkileşim halinde olan bireylerin 
birbirleriyle güven duygusu çerçevesinde iletişim kurması ahlâkın temel gerekliliği 
olarak ifade edilebilir. “Kendisinden emin olunan” kişi, İslâm anlayışında çok defa atıf 
yapılan bir karakterdir. Bu karakteri toplumun bütün kademlerinde bulunabilecek bir 
figür olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kendisine güvenilen ve kimseye zararı 
dokunmayacağı konusunda ittifak edilen bir “emin” karakter, bir bakıma toplum 
hayatında ideal olanı ifade etmektedir. Emin yönetici, emin esnaf, emin tüccar, emin 
eğitimci, emin ebeveyn gibi örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğu her alana, emin 
karakter ahlâk anlayışının idealinde ulaşmak istediği yer olarak görülebilir.

3.1.Toplumsal Hayatta Ticaret Ahlâkının Yeri

İnsan için her zaman temel değerler olan emek ve çalışma, ahlâk kuralları 
çerçevesinde gerçekleştiğinde toplumu yücelten ve yükselten bir konuma erişmektedir. 
Çalışan ve işveren açısından ahlâki bir zeminde sürdürülen emek hareketi, ahlâki 
bir yaklaşımla karşılık bulduğunda toplumun huzuruna da katkıda bulunmaktadır. 
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Kazanç elde etmek için meşru yollardan çalışmaya toplumsal anlamda önemli bir 
fonksiyon yükleyen İbn-i Haldun, emek ve çalışmanın amaçlarının toplumun ahlâki 
kuralları ile uyum içerisinde olması gerektiğini ifade etmektedir. İbn-i Haldun ayrıca 
emek ve çalışmayı medeniyetin ve toplumsal gelişmenin temeli olarak görmektedir. 
Toplumsal bir temele dayanmayan ve yalnızca kazanç odaklı olup kazanç isteğinin 
insanın iç dünyasına verdiği hırs, mücadele, çatışma ve bencillik gibi duyguların 
toplumsal dayanışma ruhunu zedelediği görülmektedir. (Şimşek, 2013: 32). 
Çalışmanın ve gayretin temel motivasyonu bölüşüm, paylaşım ve toplumsal gelişim 
olduğunda, huzurun daha da arttığı malumdur. Birlikte ortaya koyulan emeğin 
sonucu oluşan gelirin, birlikte paylaşımını öngören ahlâki yaklaşım, çalışma hayatının 
her alanını etki altına alabilecek tesire sahiptir. Yalnızca şahsi kazancın, daha zengin 
olmanın, hırsın ve kazanç için çatışmanın ya da kazanç elde etmek için her yolu 
kullanmayı doğru kabul etmenin sonu, karşılıklı güvenin yok olduğu bir ortamı 
hazırlamaktadır. Güvenin oluşmadığı ortamda ise ne kazancın ne de ticaretin doğru 
bir zeminde gerçekleşmesi mümkün değildir. Elbette toplumsal kuralları belirleyici, 
yasal ortamı hazırlayıcı kanuni altyapı bulunmaktadır. Ancak hukuki olarak yasal 
olan hareketlerin bir kısmı ahlâki olmayabilmektedir. Dolayısıyla yazılı olmayan 
ancak vicdan muhasebesinde doğru ve yanlışın tespit edilebildiği ahlâki kuralların 
ön plana çıktığı bir ticaret ve kazanç ahlâkının sağlanması, toplum barışına da önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Tüccarlar, içtimai hayatta eski dönemlerden beri çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Toplumda en çok kişiyle iletişim kuran, her kesimle irtibat halinde olan esnaf ve tüccar 
kesiminin durumu, toplumun geneline sirayet etmiş meselelerle ilgili önemli ipuçları 
vermektedir. Bu sebeple ahi teşkilatları da tüccarların ve esnafların ahlâklı olmasının 
toplumun tamamına sirayet edeceğini düşünerek ticari ahlâk başta olmak üzere ahlâk 
krallarının benimsenmesini özellikle önemsemiştir. Önemli kavramlardan biri olan 
kanaatkârlık, ahi teşkilatlarının özellikle üzerinde durduğu bir konudur. Doymak 
bilmeyen bir anlayışla sürekli kazanmaya ve kâr etmeye dönük yaklaşım, bir süre 
sonra insani olmaktan çıkmakta ve insana hizmet etmesi için kurulan düzen bizatihi 
insanın düşmanı olmaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ve büyük 
ölçüde hala devam eden emeğin hiçe sayıldığı ortam, bu insani olmayan sürecin bir 
sonucu olmuştur. Kâr ve kazanç elde ettikten sonra kanaat gösteren ve kendisinden 
başkalarını da düşünebilen anlayış elbette hırs üzerine kurulu bir yaklaşımla elde 
edilemez.

3.2. İş ve Meslek Ahlâkının Kurumsal Örneği: Ahi Teşkilatları

Ahilik nizamnamesi olan fütüvvetnameler, ahiliğin esaslarını ve ticaret kurallarını 
içermektedir. Ahi teşkilatında bulunacak kimsenin önce bu kitaplarda yazılan 
dini ve ahlâki kuralları kabul etmesi gerekmekteydi. Fütüvvetnamelere göre ahi 
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teşkilatlarında bulunanlarda olması gereken nitelikler söyle sıralanmıştır: Doğruluk, 
emniyet, cömertlik, tevazu, arkadaşlarını doğru yola sevk etme, affedici olma, bencil 
olmama, uyanıklık. (Öztürk, 2002: 4) Ahlâkın, hayatın bütün kurumlarını kapsayan 
bu gerekliliklerinin ahi teşkilatları için özel bir önemi vardır. Ticaret ehli kimselerin 
ahlâki kurallara uymasının özel bir önem taşıdığını düşünen ahi yapıları, kazanç 
odaklı değil insan odaklı bir anlayışı benimsemektedir. Ticari ortam içindeki esnafın 
tamamının bu ahlâki kurallar çerçevesinde hareket etmesi hem esnaflar arasındaki 
birlik ve beraberliği artırmakta hem de dayanışma ruhunu geliştirmektedir. Daha 
fazla kazanmak yerine birlikte kazanmayı önceleyen ahi anlayışı, pazar yapısına 
nitelikli bir nizam getirerek hem esnafın hem de bireylerin ticaret hayatında güven 
içinde olmasını sağlamaktadır. 

Ahi teşkilatlarında esnaf ve sanatkârlara yönelik çalışmalarla iş yerinde yamak, 
çırak, kalfa ve usta hiyerarşisinde gündüz vakti mesleki incelikler öğretilirken, 
akşamları ise terbiye usûlleri üzerine ahlâki eğitimler verilmiştir. Bu usûlle esnaf 
ve sanatkâr arasında bir dayanışma ortaya konulurken, Bizans sanatkârlarıyla 
rekabet edebilecek bir yapı da ihdas edilmiştir. Bu durum usta-kalfa-çırak ilişkisi 
içinde karşılıklı sevgi ve saygının dini esaslarla, örf ve adetlere göre şekillenmesi ile 
birlikte mutlak otoritenin egemen olduğu bir yapıyı üretmiştir. Bu yönüyle de ahi 
teşkilatlarının, gençleri ve girişimcileri kötü ahlâktan ve başıboşluktan da koruyucu 
bir yapısı olduğu söylenebilir. (Bayram, 2012: 86). Ahi teşkilatlarının en önem verdiği 
konulardan biri de usta-çırak ilişkisidir. Usta-çırak ilişkisi hem zanaatın gelecek 
nesillere aktarılması yoluyla mesleklerin yaşamasına hem de ustadan çırağa ticaret 
usûlünün devam etmesine vesile olmaktadır. Mesleki birikim ve kapasite ile birlikte 
ahilik anlayışının temelini oluşturan ticaret ahlâkı ve toplumsal ahlâk da usta-kalfa-
çırak ilişkisi çerçevesinde aktarılmaktadır. Bu teşkilatın en önemli özelliği mesleklerin 
nesillere aktarılması yoluyla korunması ile birlikte, ahlâki yaklaşımın da aynı yolla 
sürdürülmesidir. Bu usûlle ustadan çırağa taşınan ahlâki birikim toplumun temel 
ahlâki değerlerinin de yaşamasını ve sonraki nesillere ulaşmasını sağlamaktadır. 

Ahi teşkilatlarının çalışma ilişkilerinin temel özellikleri söyle sıralanabilir: Dünya 
ve ahiret arasında dengeli bir bakış açısı, yönlendirme, destekleme, eğitme ve öğretme 
noktasında enformel ilişkiler, meslek ve sanata ilişkin nitelikli öğrenme ve eğitim alma, 
paydaşlarla güvene dayalı ilişki, performans, ahlâk, davranış, işe ve iş yerine bağlılık 
odaklı kariyer sistemi, işine gönülden bağlanarak bütünleşme, özveri, kanaatkârlık, 
meslek büyüklerini örnek alma, yetenek ve yetkinliklere uygun iş, liyakat, sürekli 
eğitim. (Ünsür, 2017: 95). Bu özellikler içinde önemli yer tutan dünya ve ahiret arası 
dengeli yaşama anlayışı dikkat çekmektedir. Ahi teşkilatı kişilerin daha fazla kazanç 
sağlamak, daha çok meta elde etmek için bir araya geldikleri bir yapı değil, aksine 
kazancın berekete dönüşmesi için kurgulanmış bir kurumsal yapılanmadır. Yalnızca 
dünya için çalışmak ve kazandığını da dünya için katlamaya çalışmak ahi felsefesinde 
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hoş görülmemiştir. Kazandığını paylaşmak, darda olana yardım etmek, hatta kendi 
kazancı çoksa kazancı az olan esnaf arkadaşına müşteri yönlendirmek gibi yazılı 
olmayan ama ahi ahlâkının verdiği manevi bir reçete bulunmaktadır. Özellikle kişinin 
bu dünyada elde ettiği her şeyden ahirette hesaba çekileceğine dair inanç, ahilerin 
kazançlarını bereketlendirmek için hayra sevk etme anlayışını benimsemesine vesile 
olmuştur. Yine en önemli esaslardan biri liyakattir. Usta-kalfa-çırak ilişkisi ve usta 
sıfatını kazanmak için önemli bir seviyeye gelmiş olma zorunluluğu özellikle zanaat 
gerektiren işlerde nitelikli insanların yetişmesine katkı sunmaktadır. Kişinin işini ve 
mesleğini büyük bir bağlılık ve ilgiyle yapması, işe ve iş yerine sadakat, çalışmanın 
ibadet sayıldığı İslâm inancına hürmetle işini ibadet eder gibi özenli yapma anlayışı 
hem toplumdaki ticaret kapasitesini artırmakta hem de ahlâki açıdan nitelikli 
örneklikler sunmaktadır.

Sonuç

Toplumun her alanında ön planda olması gereken ahlâk anlayışı, çeşitli değerler 
üzerine inşa olmaktadır. Bu değerler farklı toplumlarda dini ve sosyolojik yaklaşımlar 
özelinde değişiklik arz edebilir. Ahlâkın toplumsal normlarla yaygınlaşması ve 
normalleşmesinin her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli etkileri 
olacaktır. İşçi-işveren ilişkisi, kamu alanında yapılan düzenleme ve uygulamalar, 
kamu malı ile ilgili tasarruflar ve bu anlamda yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler, 
ahlâki yaklaşımdan bağımsız düşünülemez. Ahlâki bakış açısının gelişmesi, toplumun 
her alanda huzur ve refahının sağlanmasında önemli bir unsurdur. Aktif iş gücü 
politikalarının önemli unsurlarından olan mesleki eğitim ve gelişimin sağlanması ile 
ilgili yaklaşım, ahlâki bir temellendirme ile geliştirilmelidir. Şahsi beceriyi ve niteliği 
görünür kılacak çeşitli eğitimlerle iş gücü piyasalarında kaliteyi ve istihdam kabiliyetini 
geliştirmek, çalışma huzurunu sağlamak için tek başına yeterli olmayacaktır. Bu 
nitelikteki eğitimlerin ahlâki temellendirme ile güçlendirilmesi gerekmektedir ve 
bu temellendirmenin toplumda huzur ve refahın artmasının asıl anahtarı olduğu 
unutulmamalıdır. İş ahlâkını prosedürün ve pratiğin normali haline getirmek için 
atılacak adımlar belirlenmeli ve düzenli olarak bu konuda çeşitli adımlar atılmalıdır.

İş hayatında ahlâki olanın gerek çalışan gerek işveren açısından en doğrusu 
olacağını çalışan ve işverenlere doğru bir zeminde anlatmak, atılacak makro boyuttaki 
adımlara nazaran sahaya doğrudan yansıma noktasında etkili olacaktır. İş hayatının 
çerçevesini belirleyecek olan temel kanunların da iş ahlâkını temel alması ve bu temel 
üzerine bina edilmesi gerekmektedir. Özellikle ücretlendirme noktasında yapılan 
işin hakkının doğru bir karşılıkla verilmesi oldukça önemlidir. Çalışanlara ise gerek 
aldıkları ücretin karşılığı olarak gerekse meslek ahlâkı gereği işlerini büyük bir özen 
ve güvenle yapmaları gerektiği anlatılmalıdır.
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Sosyal politikanın iş ve meslek ahlâkı ile ilgili temel yaklaşımı çeşitli adımlarla 
özetlenebilir: Emeğin karşılığının hakkıyla verilmesini sağlayacak politikaların 
üretilmesi, çalışma hayatının ve ücret politikalarının insan onuruna yakışır bir 
şekilde düzenlenmesi, gelir dağılımının ve ücretlendirmenin yoksulluğu en aza 
indirecek politikalarla şekillendirilmesi, yoksulluğun ve düşük hayat standartlarının 
temel sebeplerinden olan işsizlikle çeşitli istihdam ve destek programları aracılığıyla 
mücadele edilmesi, dezavantajlı grupların temel insan hakları çerçevesinde toplum 
hayatından kopmayacak şekilde desteklenerek hayata kazandırılması, kadınlara, 
gençlere, yaşlılara, engellilere, çocuklara, göçmenlere dönük her grubun kendi 
ihtiyaçları çerçevesinde ihtiyaçları belirlenerek desteklenmesi, sosyal güvenlik 
uygulamalarının emeğin karşılığını hakkıyla verecek şekilde düzenlenmesi olarak 
düşünülebilir.
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DİJİTAL DÜNYADA İŞ AHLÂKI

Ömer TORLAK*

Giriş

Akıl yetisi ve bu yetisini kullanabilme melekesine sahip olması, insanı varlıklar 
arasında ayrı ve anlamlı bir konuma getirmektedir. İnsanlık tarihi; insan aklıyla icat, 
inşa ve gelişme süreci olarak da okunabilir. Aklı sayesinde en değerli varlık olan insan, 
aynı zamanda aklını kullanarak icat ettiği ya da geliştirdiği nesne ve olgularla da karşı 
karşıya gelir. İnsanın geliştirdiği ya da icat ettikleri onun aklı ve zihnini körelten 
rol de oynayabilir. Bir diğer ifadeyle insan aklının ortaya çıkardığı nesnelerin insan 
aklını arka alana iten, tembelleştiren, yönlendiren sonuçlar üretmesi de mümkündür. 
Tam bu sebeple; “dijital dünyanın vazgeçilmez olgusu olarak akıllı nesnelerin insanı ve 
piyasayı yönetmesinden söz edilebilir mi?” sorusu, anlamlı bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

İnsanın, aklını kullanamadığı ya da aklı ile çevresine, topluma ve insanlığa zarar 
verebilecek kararları alabildiğine tanık olmaktayız. İnsanlık tarihinde gücü elinde 
bulunduran bazı insanların almış olduğu karar ve eylemlerinin sonucunda nasıl 
dramlar yaşandığı da bilinen bir gerçektir. Dijital dünyayı var eden insan aklının 
akıllı nesneler karşısında aciz kalıp kalmadığı da cevabı aranan başka bir sorudur. 
Bu ve benzeri soruların arka planında aslında aklın kullanımında ahlâki değerleri 
görmezden gelen bir yaklaşım olduğunu belirtmemiz yanlış olmayacaktır. Başka 
bir deyişle dijital dünyayı inşa eden insan aklının, ahlâktan ve özelde iş ahlâkından 
yoksun olmasının sonuçları, üzerinde durulmayı gerektiren önemli bir konudur. Öte 
yandan dijital dünyanın imkân ve fırsatlarından yararlanan konumundakilerin ahlâki 
değerleri göz ardı etmesinin ne tür problemler oluşturacağı sorusu da önemli bir diğer 
sorudur.

Bu çalışmada, dijital dünyada ve özelde dijitalleşen ekonomide iş ahlâkı konuları 
hem satıcı hem de alıcı açısından irdelenmektedir.

*    Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, otorlak@ticaret.edu.tr, ORCID: 
0000-0002-8927-5355
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Dijitalleşen Dünya ve Dijital Ekonomi

“İnsanın öğrenmesi, üretmesi, tüketmesi ve her türlü etkileşimi büyük veri ve 
yazılımlar ile mi yönetilmektedir?” sorusunun cevabı, bir yönüyle dijitalleşen dünya ve 
dijital ekonomiyi anlama çabası olarak da değerlendirilebilir.

Bir yandan şirketlerin müşterilere ilişkin verilerin, diğer yandan sosyal medyada 
farklı mecralara bırakılan gönüllü dijital ayak izlerinin büyük veri (big data)’nin yapay 
zeka, makine öğrenmesi, algoritmalar yoluyla tahminleri zorlayan süratle işlenebilir 
hale gelmesi sonucunda, ilgi alanlarımızın hızla takip edildiği ve talep edebileceğimiz 
çok sayıda ürün teklifleri de mobil cihazlarımızın ekranlarına düşmektedir. Dolayısıyla 
dijital dünyada yaygın manipülasyonların çok daha etkili bir şekilde yapılabilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Sadece manipülasyonlara değil hem işletmelerin hem de 
müşterilerin alternatif ürün ve bilgilere erişimini kolaylaştırması bakımından da dijital 
ekonomide piyasaya giriş engellerinin kalkması, ürünlere erişimin kolaylaşması ve 
bu bağlamda piyasaların daha demokratik hale gelmesi bakımından dijitalleşmenin 
ekonomilerde olumlu çıktılar ürettiği de elbette ifade edilebilir.

Diğer taraftan dijitalleşmenin sağladığı imkânlarla gelişen sosyal medya ve onların 
sunduğu içerikler bağlamında bireyin hem sosyal alanda hem de tüketici olarak 
yönlendirildiği, sosyal medyada sınıf oluşumuna yol açtığı (Bağcı, 2016), dolayısıyla 
demokratik ortam gibi görünen dijital dünyanın gerçekte insanın tercihini farkında 
olmadan kısıtlamış olabileceği hususu göz ardı edilemeyecek bir durum olarak 
tartışılmaya devam etmektedir.

Tam bu noktada bir taraftan piyasayı demokratikleştiren dijital ekonomilerin 
aynı zamanda rekabeti olumsuz etkileyen sürece dönüşüp dönüşmeyeceği sorusu 
önemlidir. Bu sorunun cevabı bakımından da girişte belirtildiği üzere hem satıcı hem 
alıcı yönüyle mübadelenin tarafları açısından dijital ekonomide iş ahlâkının müzakere 
edilmesi gerekir. Bu konulara geçmeden önce dijital ekonomide işleyişle ilgili bazı 
hususlara değinmekte fayda vardır.

İnternetin hayatımıza girmesinden sonra küreselleşmenin farklı bir boyuta 
taşındığını hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ürünler ve insanların 
sınır tanımaksızın dünya ölçeğinde mobil hale gelmesi ve mobil cihazların 
yaygınlaşmasıyla birlikte kullanılan uygulama sayısının artması, işletmeler, kurumlar 
ve devletlerin elindeki dijital veriyi tahmin edilenin çok ötesine taşımıştır. Sosyal 
medya kullanımının artması sonucunda ise insan kendi iradesiyle dijital ortamlarda 
haddinden fazla dijital ayak izi bırakmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler ticaret ve 
iş dünyasında fiziki pek çok ilişkiyi sanal ortama taşırken, ekonomilerdeki arz-talep 
dengesi ve fiyat oluşumu da dijitalleşmeden nasibini almıştır.
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Dijitalleşen ekonomilerde pazarlar çevrimiçi platformlara dönüşürken yapay zeka, 
algoritmalar, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti gibi enstrüman ve yöntemlerle 
dijital ayak izlerini iyi okuyup analiz edebilen şirketlerin çok sayıda entegrasyon ile 
bazen dijital kartel bazen de dijital tekel olmasının önü çok daha hızlı açılabilmektedir. 
Çok sayıda çalışanı, büyük miktarda deposu, fabrikası ve satış ya da hizmet sunum 
noktası olan şirketler yerine platform ekonomilerinin az sayıda çalışanı olan, araçsız 
ve mekansız dijital şirketleri piyasalarda hâkim konuma gelmeye başlamıştır.

Dijitalleşen ekonomilerde rekabetçilik, haksız rekabet konuları, tüketicinin 
korunması, veri mahremiyeti gibi çok sayıda ticaret ahlâkını da ilgilendiren 
konunun geleneksel ticaret hayatındakinden çok farklı seyredebildiğini henüz yeni 
yeni anlamaya başlıyoruz. Dijital kartel ve tekellerin sahip oldukları büyük veriyi 
kullanabilme yetenekleri pazardaki müşterileri sadece alıcı davranışları boyutuyla 
değil, aynı zamanda toplumsal, siyasal ve ideolojik eğilimlerini yönlendirebilme 
yeteneğini de güçlü bir şekilde kullanabilmektedir. Bu şekilde sadece mal ve hizmet 
rekabetindeki yönlendirmeler değil, seçimlerde politik tercih yönüyle ve toplumsal 
olgularda ideolojik yönlendirmeler de artık dijital dünyanın yönetebildiği konular 
haline gelmiştir. Bu yönüyle dijital tekel ya da kartellerin devlet aygıtı ile etkileşimi, 
kamu politikalarını yönlendirme gücü ve dolayısıyla rekabetin bozulması çok daha 
hızlı bir şekilde gerçekleşebilmekte, tüketiciler zarar görebilmekte, küçük girişimcilerin 
ayakta kalması zorlaşmaktadır. Öte yandan kişisel veri mahremiyetinin ihlalleri, post-
hümanizm yani insan sonrası olarak adlandırılan kurguda, gıda ürünleri yanında 
biyolojik anlamda insan genetiği ile de oynanabilmesi ve dijital piyasa kurguları da 
ticaret ahlâkı bakımından farklı içerikte konularla karşılaşacağımızın sinyallerini 
vermektedir.

Dijital ekonomide rekabeti daha başlamadan önleme amaçlı önemli 
uygulamalardan birisinin henüz büyümemiş küçük dijital girişimleri onların belki 
hayal bile edemeyecekleri fiyat ile satın alma yolu olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde 
piyasada hâkim konumda olan güçlü dijital aktörler piyasadaki tekel benzeri ya da 
güçlü konumlarını koruma refleksini hızla ortaya koymaktadır.

Dijital ekonominin en önemli girdisi ve değeri haline gelmiş olan büyük veri 
bakımından sahip olduğu veriyi daha da genişleten ve artıran dijital tekel ya da 
kartellerin alıcının algısını daha kolay yönetebilir hale gelmesi mümkün olmaktadır. 
Bu gelişmelerin önemli bir sonucu ise ekonomik ve sosyal anlamda eşitsizliğin 
artmasıdır. Bir diğer deyişle dijital ekonomi piyasayı demokratikleştirme potansiyeline 
sahipken aynı zamanda kimi kişi ya da girişimci açısından da eşitsizliği artıran bir 
potansiyeli de doğal olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu noktada her ne kadar, 
dijital dünyaya erişimde kullanılan teknolojik araçlar ve akıllı cihazlar yoluyla dijital 
dünyada eşitsizliğin azaldığı ifade edilebilse de büyük veriye sahip olma ve veri 
analitiğini kullanabilme yeteneği bakımından dijital dünyada ve özellikle de platform 
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ekonomisinde dijital eşitsizliklerin farkında olunmayan iş ahlâkı problemlerine yol 
açması mümkün gözükmektedir. Nitekim geçmişten bugüne gelişmişlik ve refah 
düzeyi bakımından geride kalan bölge olarak isimlendirilen güney ülkeleri ya da 
sahra altı Afrika gibi tanımlamalara göre küresel anlamda dünyanın güney bölgesinde 
dijitalleşme sürecinde de iş ahlâkına aykırı eylemlerin daha fazla görülebildiği, adil 
olmayan uygulamaların eşitsizlikleri beslediği ifade edilmektedir (Schopp, et al., 
2019).

Dijital ekonomilerin piyasaları demokratikleştirmesi yanında Covid-19 salgın 
sürecinin de hızlandırıcı etkisiyle yeni iş modellerinin ortaya çıkması, esnek çalışmaya 
geçilmesi gibi yeni uygulamalar sonucu ayrıca karbon salınımının azalması, akaryakıt 
tüketiminin düşmesi ve gürültü kirliliğinin azalması gibi olumlu sonuçlardan da 
bahsedilmektedir (Kuzior, et al., 2022). Bir diğer deyişle alıcı lehine piyasaların 
demokratikleşmesi ve işletmelerde iş ahlâkı bakımından sürdürülebilir yaklaşımlar 
yanında, makro göstergeler açısından da dijitalleşmenin beraberinde getirdiği olumlu 
gelişmeler de göz ardı edilmemelidir. İş ahlâkı ve ekonomi ile iş modelleri üzerinde 
olumlu ve olumsuz etkilere benzer şekilde dijitalleşmenin, dini tecrübe ve pratikler ile 
dini adap ve eylemleri üzerinde olumsuz etkiler yanında dinin daha kolay yaşanmasına 
katkı bakımından olumlu etkilerine de dikkat çekilmektedir (Haberli, 2019). Hayatın 
hemen her alanı için söz konusu olabilecek bu tür gelişmelerin dijital ekonomilerde iş 
ahlâkı konuları açısından da duyarlılık artışına yol açma potansiyelinden söz edilebilir.

Dijital Dünyada İş Ahlâkı

Ahlâkın ve iş ahlâkının özü ve odağında insanlık tarihi bakımından önemli bir 
değişiklik beklenmemelidir. İnsanlığın ortak mirası aynı zamanda evrensel düzeyde 
kabul edilebilir ortak ahlâki değerlere sahiptir. “İş ahlâkı, belirli bir zaman diliminde 
evrensel kabul görmüş ya da belirli bir toplumda geçerliliği olan ahlâkî değerler ve 
normlar çerçevesinde iş yaşamına ait işletme içi ve dışı çevresel faktörlerle etkileşime 
açık her türlü faaliyet ve davranışa yön verecek ahlâkî yargılar geliştirme ve uygulama 
biçimidir.” (Torlak ve Tiltay, 2017: 108) tanımından hareketle, dijital dünya için de 
iş ahlâkı için farklı bir tanım aramaya gerek olmadığı düşünülmektedir. Farklılaşan 
hususlar, iş ahlâkını ilgilendiren konular ile onların içeriklerinde aranmalıdır. Buna 
ilişkin değerlendirmeler de bu yazının konusu olarak ilerleyen kısımlarda ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

Özünde daha fazla kazanma hırsına dayalı ortaya çıkan ticaret ahlâkı ihlallerinin 
dijital dünyada da sebebinin değişmeyeceğini biliyoruz. Nitekim, küresel, evrensel 
ve sınırları aşan dijital iletişim ya da dijital dünya için de samimiyet, saygı, adalet 
ve güvenlik değerlerinin en temel ahlâki değerler olması gerektiği ifade edilmektedir 
(Bao and Xiang, 2006). Ahlâki bakımdan temel değerlerde farklılık beklenmemekle 
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birlikte bu değerlere aykırılık bakımından büyük veriye sahip olmanın getirdiği güç 
hususu, dijital dünyada ahlâki değerlerin sürdürülebilirliği bakımından fazlasıyla 
önemli hale gelmiştir.

Çok sayıda veri üzerinden çok daha kısa sürede kişi, kurum ve hatta toplumu 
kontrol edebilme yeteneği kazandıran dijital dünyada ticaret ahlâkı bakımından en 
önemli değişimin çok daha hızlı ve kısa sürede pek çok kimsenin farkına varamadığı 
ihlallerle karşılaşacağımız konusu olduğunu kestirebiliyoruz. Örneğin fiyat indirimi 
gibi görünebilecek bir uygulamanın arka planındaki algoritma ile haksız rekabet 
oluşabilmesi, rekabeti bozucu bir eylem ile rakiplerin dışlanabilmesi ve alıcıların 
daha kaliteli ürünlere daha makul fiyatlarla erişimlerinin engellenebilmesi gündeme 
gelebilecektir. Ve tüm bunlar ilk bakışta sanki tüketicinin faydasına gerçekleşebilen 
bir ticari eylem olarak algılanabilirken, hâkim durumlarını güçlendirecek dijital 
kartel ya da tekellerin fiyatları artırmak suretiyle alıcıyı daha fazla zarara sokabileceği 
anlaşılabilir bir durumdur.

Platform ekonomilerinde pazara girişlerin daha demokratik olabilmesi mümkün 
gözükmekle birlikte platforma sahip olan girişimin aynı zamanda kendi uygulamaları 
ile kendi şirketleri ya da güçlü ilişki kurduğu işletme ve kurumlara ticaretin gerekleri 
dışında ayrıcalık tanıması mümkündür. Bu durum ise küçük girişimlerin dijital 
ekonomilerin bu yeni pazar yerlerine girmelerinin önünde çok ciddi bir engel teşkil 
edecektir. Arama motorlarında yapılan öne çıkarmalar sonucunda müşterinin 
yeterince detaylı ve kendi lehine olabilecek bilgiye erişmesi engellenirken küçük 
girişimlerin de müşterilere ulaşmasının önünün kesilmesi mümkün gözükmektedir. 
Tüm bu ve benzeri dijital ayak oyunları dijital ekonomilerde iş dünyasının ticaret 
ahlâkı konularının ne denli derinleşebileceğinin göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

Dijital dünyada iş ahlâkına ilişkin konular bu çalışmada öncelikle mübadelenin 
tarafları olarak alıcı ve satıcı açısından ele alınacaktır. Bilahare dijital dünyanın pazaryeri 
olarak da değerlendirilebilecek platformlar ve platform ekonomilerinde muhtemel 
iş ahlâkı problemlerine değinilecek ve son olarak da platform ekonomisinin hâkim 
olduğu dijital dünyaya ilişkin iş ahlâkı değerlerinin konvansiyonel ekonomilerden 
farklı olup olmadığı hususları değerlendirilecektir.

Dijital dünyada mübadele ahlâkı

Mübadele olgusunu aynı zamanda insan tarihinin odağına yerleştirmek yanlış 
olmasa gerekir. Başka bir deyişle, ticaretin ya da mübadelenin tarihi, insanlık tarihi 
olarak da okunabilir. Hayatını sürdürebilmesi için kendi el becerisi ve zanaatkarlığının 
yeterli olmadığını bilen insan, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerle ilgili alıcı ya da 
tüketici konumundadır. Dolayısıyla insan, hayatını sürdürebilmek için alıcı rolünü 
sıklıkla yerine getirir. İnsanı müşterisi yapmak isteyen çok sayıda alıcı da mübadelenin 
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diğer tarafıdır. Dijital dünyada platform ekonomilerine gelinceye dek mübadelede 
satıcı ve alıcının işini kolaylaştıran çok sayıda ve farklı rollerde aracılar da söz 
konusudur. Dağıtım işini yapanlar, depocular, bayiler, finans kurumları, reklamlar ve 
diğer haberleşmeye katkı sağlayan medya, alt yapı destekleri ve vergileme bağlamında 
merkezi idare ile yerel yönetimler gibi çok sayıdaki aracı kurumun da mübadele 
sürecinin ahlâkiliğine etkisi söz konusu olabilir. Örneğin, medya kuruluşu reklam 
yayınlamada rakipler arasında ticari amacın dışında ayrımcılık yapabilir, kamu 
yöneticilerinin bir kısmı mevzuata uygun işlem için rüşvet talebinde bulunabilir ya da 
hükümet veya bürokrasi nezdindeki lobi gücü hâkim durumdaki güçlü şirket lehine 
kullanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bu çalışmada doğrudan 
mübadelenin tarafları olarak satıcı ve alıcının iş ahlâkına ilişkin konulara yoğunlaşmayı 
konunun rahat anlaşılması bakımından daha doğru olarak değerlendiriyoruz.

Dijital dünyada ve günümüzün en önemli pazarları olarak değerlendirebileceğimiz 
platformların en önemli gücünün satıcı ve alıcı verisine sahip olmalarından 
kaynaklandığını ifade etmemiz gerekir. Bu gücün büyüklüğü, dijital dünya 
öncesindeki işletmelerin sahip olduğu fiziksel sermaye ile mukayese edilemeyecek 
bir finansal değere erişmiş olması ile kolaylıkla ortaya konabilir. Nitekim hiçbir 
taksiye sahip olmadığı halde UBER, herhangi bir konaklama tesisi olmamasına 
rağmen Booking, haberleşme alt yapısına sahip olmayan Google ve neredeyse hiç 
mağazası olmamasına rağmen Alibaba, kendilerinden çok fazla fiziki sermayeye 
sahip banka, petrol şirketi ve gıda perakendecisinin yıllarca erişemediği hisse 
değerine ulaşmış durumdadır. Üstelik bu değerler çok daha az sayıdaki çalışan ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Dijital dünyanın ortaya çıkardığı büyük veri sahibi şirkete 
artık her ekonomide rastlanabilmektedir. Türkiye’de platform ekonomisinin ilk büyük 
veri sahibi dijital şirketi olan Yemeksepeti de hiçbir lokantası olmamasına rağmen 
çok sayıdaki lokanta cirosundan daha fazla ciro büyüklüğü ve hisse değerine erişmiş 
durumdadır. Ondan çok sonra piyasaya giren Getir firmasının eriştiği büyüklük de 
ortadadır. Benzer şekilde bilgisayar oyunu gibi içerikleri üreten Peak markasının da 
yakın zamanda bir milyar Amerikan dolarından fazla yatırım aldığını biliyoruz. Bu 
ve benzer şirketlerin en önemli sermayesi büyük veri sahibi olmaları ve bu verileri 
işleyebilme yetenekleridir.

İki tarafın karşılaştığı geleneksel pazarlardaki mübadelede satıcının alıcıdan 
daha fazla bilgiye sahip olması beklenen bir durum olmakla birlikte, satıcı ile alıcı 
arasındaki bilgi asimetrisinin kabul edilebilir düzeyde olduğu varsayılabilir. Bu 
varsayım, geleneksel mübadelelerin bir kısmında da tabii ki alıcının satıcı karşısından 
oldukça az bilgi ile ve kandırılma payı daha yüksek olarak mübadele gerçekleştirildiği 
gerçeğini tabii ki göz ardı etmiyor. Ancak büyük veriyi yapay zeka ve algoritmalar 
ile kendi lehine, hızlı ve alıcıyı ikna edebilecek beceri ile kullanabilme yeteneği 
kazandıran dijital dünyanın pazarları olarak platformlarda kendisinin de bilgiye hızla 



356

Emek ve İş Ahlâkı

erişebildiğini düşünen alıcıya yönelik iş ahlâkını zedeleyecek satıcı eylemlerinin fark 
edilmeksizin uygulanabildiğini söylememiz gerekir.

Alıcının, platform ya da diğer bir ifadesiyle pazarda bırakmış olduğu dijital 
ayak izlerini yapay zeka yazılımlarına yön veren algoritmalarla işleyen veya makine 
öğrenmesi yoluyla mobil cihaz uygulamaları üzerinden alıcının satın alma güdülerini 
tahrik ederek kullanabilme imkânlarının arttığı bilinen bir gerçektir. Veri analitiği 
ile sahip olduğu dijital ayak izlerini kendi lehine kullanma süreçlerinde, doğru 
bilginin kullanılmaması, eksik ve yanıltıcı verilerle yönlendirme gibi mübadelede 
dürüstlüğün önüne geçen eylemlere daha sık tanık oluyoruz. Tabii ki hızla işleyen 
dijital mübadele süreçlerinde hızla karar almaya şartlandırılmış alıcının kendisi 
açısından avantajlı olduğu algısı sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. “Stoklardaki son 
ürün”, “şu anda bu ürünü şu kadar kişi daha inceliyor veya sepetine ekledi” gibi kıtlık 
algısını tahrik edecek veri işleme eylemlerinin, gerçeği yansıtmadığı durumda en 
basit haliyle, alıcının aldatılması olarak nitelendirilmesi gerekir. Dijital ayak izlerinin 
satıcı tarafından alıcının aleyhine kullanılıp kullanılmadığı bilgisine her zaman sahip 
olunmasa da karşılaşılan çok sayıda örnek dikkate alındığında, büyük verinin satıcı 
lehine ve alıcı aleyhine kullanılma ihtimalinin çok daha fazla olduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla mübadele ahlâkı bakımından dijital ayak izlerinin alıcıya ekonomik, 
sosyal ve psikolojik olarak zarar verebilecek biçimde kullanılabilen bir satıcı gücü 
haline geldiği açıktır.

Alıcı ise hata ve boşlukları kendisi açısından fırsata çevirme davranışı 
gerçekleştirebilir. Mübadelenin her ne kadar zayıf görünen tarafı olsa da alıcı, 
tüketicinin korunması mevzuatını da gerekçe göstererek eksik, yanlış ve yanıltıcı 
bilgilerle ürün değişimi, ürünü kısa süre kullanıp iade etme, hak etmediği halde, 
herhangi bir ürün, marka ya da işletmenin aleyhine olacak biçimde dijital dünyaya 
yanıltıcı geri bildirim bırakma gibi dürüstlükten uzak ve hakkaniyete uygun olmayan 
eylemler gösterebilir. 

Alıcının ayıplı ürünü iade etme, değiştirme hakkı elbette en doğal hakkıdır. Bu 
tür durumlarda kasıtlı olarak problemini çözmemekte ısrar eden işletme ve marka 
hakkında yine dijital dünyada gerçeği çarpıtmaksızın şikâyet etme ve başka alıcıları 
bilgilendirme imkanından da tabii ki yararlanabilir. Burada ifade etmeye çalıştığımız 
bunların dışında tamamen kişisel menfaatini artırma ve satıcıya haksızlık oluşturan 
alıcı eylemleridir. Örneğin, bir sürahiyi bir süre kullanıp değiştirme süresi içinde 
ilgili mevzuattan faydalanıp değiştirme ya da iade etme talebinde bulunma ya da 
siparişinde yer alan ürünün daha pahalı bir ürün olmasına rağmen herhangi bir geri 
bildirimde bulunmadan bu ürünü kullanma, ödeme işleminin gerçekleşmediğinin 
görülmesine rağmen ilgili işletmenin uyarılmaması ve ödeme yapmaksızın ürünün 
kullanılmaya devam edilmesi, telif hakkı gerektiren bir ürünün bedava kullanılması 
ya da kullandırılması gibi çok sayıda örnekten hareketle, dijital dünyada iş ahlâkına 
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uygun olmayan alıcı eylemlerinin olabileceğini ifade etmek gerekir. Özetle, dijital 
dünyada mübadelenin taraflarının birbirlerini görmüyor olmalarından kaynaklanan 
iş ahlâkına uygun olmayan eylemlerin artabileceğini söylemek yanlış olmasa gerektir.

Yüz yüze yapılan alışverişlerde saydığımız bu ve benzeri pek çok eylem bakımından 
alıcının ahlâki olmayan uygulamadan kaçınma ihtimali daha yüksek olabilir. Bir 
mağazada ya da semt pazarında ücretini ödemediği bir ürünü almak isteyen birisinin 
göz temasında olabileceği ortamdaki diğer insanlara rağmen böyle bir eylemi yapması 
çok daha riskli iken, yüz yüze temasın olmadığı dijital dünyada ortaya çıkana kadar 
farkında değilim mazeretine sığınmak daha kolay olabilir.

Dijital dünya ya da diğer bir ifadesiyle platform ekonomilerinin alıcıya daha 
serbest ve rahat tercih yapabileceği ve bu bağlamda kendisi açısından daha rasyonel 
davranabileceği bir ortam sağladığı yönünde genel bir kanaat söz konusudur. Bu 
değerlendirmeyi haklı çıkaran ve alıcının çok sayı ve ayrıntıda bilgiye erişebildiği dijital 
dünyada yine de çoğunlukla büyük veriye sahip olup onu hızla işleyebilen işletme 
yani satıcının alıcıya göre çok daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda; 
“platform ekonomisi, mübadelede daha demokratik bir denge mi getirmekte yoksa 
özgürlük algısı artan alıcıyı aldatan bir sürece mi dönüşmekte?” sorusu, anlamlı 
bir sorudur. Benzer şekilde; “göz temasından uzakta iken alıcı, platformlarda kendi 
lehine olan durumları ahlâki değerlere aykırı bir biçimde kendi lehine kullanma 
becerisini mi artırmaktadır?” sorusu da cevaplanması geren sorular arasındadır. 
Tam bu noktada, açıklık ve şeffaflığın dijital çağda mümkün olup olmayacağının bir 
film üzerinden değerlendirmesi sonucunda ortaya konulan; “Gerçek bir etik tercihin 
sonunda kişi, iyi olanı tercih edecek bir karakter inşa etme sürecini pekiştirdiği için 
kendini daha iyi biri olarak hisseder ve iyilik, benliğin bir parçası haline gelir. Böylece 
etik ile erdem arasında eskiden kurulmuş olan bağ korunmuş olur. Dijital toplumlarda 
ise kişinin tercihini etkileyen dijital gözetim ve denetim, kişinin verdiği kararı ve 
gerçekleştirdiği eylemden beklenen erdemin gerçekleşmesini engeller. İyiyi isteyerek 
ahlâklı ve erdemli olunabileceğine dair büyük bir külliyat, dijital gözetim ve denetim 
toplumunda etik tercihi, kişinin iyiyi mi istediği yoksa yaptırımdan mı korktuğunu 
anlamanın zorluğunda tarihsel anlamını yitirir.” (Akçay, 2019: 22), yorumundan da 
hareketle, yukarıdaki soruya dijitalleşen dünyada olumlu cevap verebilme ihtimalinin 
azaldığını ifade etmek gerekir.

Bu çalışmanın kapsamı bağlamında, yukarıda kısaca özetlenmeye çalışıldığı üzere, 
mübadele ahlâkı bakımından çoğunlukla satıcı lehine oluşan gelişmeler yanında 
ahlâki değerleri yok sayan veya görmezden gelen alıcılar da durumu kendileri 
açısından fırsata dönüştürme çabasından geri kalmayabilir. Dijital mübadelede 
yeni teknolojinin önemli bir aracı haline gelen ve Bitcoin olarak isimlendirilen 
dijital paranın tek bir işlem süreci için İngiltere’deki bir evin aylık tüketim miktarı 
kadar elektrik harcaması, kara para aklama aracı olarak rahatlıkla kullanılabilmesi 
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ve manipülasyona açık olması bakımından da değiş-tokuş aracının ötesine geçerek 
önemli miktarlara ulaşan haksız kazanç aracına dönüşme potansiyelleri (Kaygın, 
Topçuoğlu ve Özkes, 2018) dikkate alındığında, sadece mübadelenin tarafları 
bakımından her türlü aracılık boyutu için dahi önemli iş ahlâkı problemlerine yol 
açabileceği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Nitekim faydacılık, ödev ve değer yaklaşımı 
gibi hangi ahlâki yaklaşım esas alınırsa alınsın, Bitcoin kullanımına imkân tanıyan 
Blockchain teknolojisinin olumsuz çıktıları bakımından yasal düzenleme ve etik 
ilkelerin birbirini destekler nitelikte olması yanında veriye açık erişim ile Blockchain’e 
ilişkin kamu politikası ile ilgili boyutuna dikkat çekilmektedir (Dierskmeier & Seele, 
2020). Dijital dünyada mübadeleyi kolaylaştıran her yeni teknolojinin de aracı rolü 
dikkate alındığında kendi içinde ilke bakımından benzer ancak içerik bakımından 
çok farklı iş ahlâkı konularını iş dünyası ve ekonominin gündemine getirebildiği, bu 
iki örnek ile rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Bu bağlamda dijital dünyada mübadele ahlâkına ilişkin mübadelenin temel tarafları 
olan satıcı ve alıcı dışında aracılık rolünü yürüten platform sahipleri ile ödemeler ile 
para transferlerine aracılık yapan finans şirketleri ile bankaların etkili olabileceği iş 
ahlâkı konusuna kısaca değinmek yerinde olacaktır.

Platform sahipleri, dijital ekonomilerdeki pazaryeri sahipleri olarak geleneksel 
ekonomilerde hava parası olarak da isimlendirilen işlem maliyetine katılım bedeli 
tahsil eden pazaryeri sahipleri olarak tanımlanabilir. Platform ekonomilerinde bu 
yeni pazaryerleri bir yandan satıcılar arasındaki rekabette demokratikleşmeye katkı 
sağlarken bir yandan da alıcıların kendilerine daha fazla fayda ve değer sağlayabilecek 
ürünlere erişimlerini kolaylaştırmaktadır. Bu pazaryerlerinde sunulan ürünlere 
erişmede alıcıların ödediği fiyatlar da daha makul düzeylerde kalabilmektedir. 
Öte yandan el becerisi ya da sahip olduğu yeteneklerle hem yeni hem de ikinci el 
olarak kullanılmış ürünlerini pazara sunma imkânına kavuşan alıcılarla toplumsal 
kaynakların daha verimli ve etkin kullanılabildiği pazaryerleri de oluşmuş olmaktadır. 
Bu olumlu yönlerine karşılık iş ahlâkına aykırılık bağlamında platformlarda farkına 
varılması neredeyse mümkün olmayan yanıltma ve kandırma eylemleri söz konusu 
olabilmektedir. 

Platform sahiplerinin sahip olduğu büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi 
ve algoritmaların çalıştırıldığı yazılımlar sayesinde fiyatların olması gerekenden 
daha yukarılara çekilmesine imkân sağlayacak biçimde kullanıldığında iş ahlâkı 
bakımından problemli alana geçilmiş olur. Diğer yandan büyük verinin mikro 
ölçekte kullanılmasıyla alıcıyı yanıltmaya ve onların tercihlerini yönlendirmeye 
yönelik çabalar gibi iş ahlâkı açısından doğrudan sorunlu alan olarak tanımlamasa 
da ikilem oluşturabilecek çok sayıda uygulama ile karşılaşılabilir. Üründe olmayan 
özelliklerin abartılarak sunulması, tüketici tercihlerini analiz eden yapay zeka ve 
algoritmaların çalıştırılması sonucunda ihtiyaç oluşumunu zorlama, satın almaya 
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teşvik etme, gelecekteki kazancın harcanmasını artırma yönünde çabaların hemen 
tamamında iş ahlâkına ilişkin ciddi problemler veya ikilem oluşturabilecek hususlarla 
karşı karşıya kalınabilir. Platform sahiplerinin ellerindeki ham ve analiz edilmiş 
veriyi izinsiz paylaşmaları iş ahlâkı bakımından ciddi problem iken izin alınsa dahi 
kimlik bilgisinden arındırılmış işlenmiş verinin farklı amaçlarla ticari meta olarak 
kullanılması da önemli bir iş ahlâkı problemi olmaya devam etmektedir.

Sosyal medyanın artan ve yaygınlaşan etki gücünü de dikkate alan büyük veri 
sahibi platformlar ve onların bu verilerin bir kısmını izin alarak ya da almaksızın 
yapılan paylaşımlar sonucunda sosyal medyadaki fenomenlerin de devreye girmesiyle 
ürün yerleştirme uygulamasının çok ötesinde bilinçaltını harekete geçirmeye yönelik 
ciddi çabaların etkilerini de yaşamaktayız. Bu noktada gerek finansal kurumlar gerek 
iletişim şirketleri ve diğer pek çok küresel markanın hatta sağlık kurumlarının satın 
aldıkları ham ve işlenmiş büyük verilerle iş ahlâkının temel ilkelerini yok sayan çok 
sayıda uygulama içinde oldukları zaman zaman kamuoyuna yansıyan sonuçları ile de 
gündeme gelmektedir.

Dijital dünyada ortaya çıkan iş ahlâkı konularının geleneksel pazarların hâkim 
olduğu ekonomilerdeki ile hemen hemen aynı başlıklarda olması, içeriklerin de 
aynı anlamda olmasını gerektirmez. Dijital dünyanın iş ahlâkı konularının içerik 
bakımından farklı oluşunu besleyen en önemli husus, dijital ve küresel dünyanın 
geleneksel pazaryerine dayalı ekonomiden farklı olarak haberleşme ve etkileşimin 
dijital yani sanal dünyada ve küresel ölçekte gerçekleşiyor olmasıdır (Bao & Xiang, 
2006). Bu bağlamda teknolojide baş döndüren gelişmelerin etkisi ile aşağıda yer alan 
başlıklardaki iş ahlâkı konularının içeriklerine kısaca değinmekte fayda vardır.

Dijital dünyada iş ahlâkının içerik farklılığı

Dijital dünyada iş ahlâkı değerlerinin geleneksel pazarlardan ve ekonomilerden 
başlık itibariyle farklı olmadığını söylemek gerekir. İçerik farklılaşmasını açık bir 
şekilde ortaya koyabilmek bakımından dijital dünyadaki iş ahlâkı konu başlıklarını; 
rekabeti bozan eylemler, haksız rekabet eylemleri ve veri mahremiyeti başlıkları 
altında kısaca değerlendirmek uygun gözükmektedir.

Geleneksel pazarlarda piyasa girişin engellenmesi, tekel gücünün kötüye 
kullanılması, pazardaki hakim durumun rakipleri pazardan çıkışa zorlamayı hedef 
alacak biçimde kullanılması ya da güçlü firmaların küçük rakiplerini pazardan yok 
etmeyi, pazardan çıkmaya zorlamayı amaçlayan uyumlu eylem içine girmeleri ve 
nihayet bu amaçla kartel oluşumuna gitmeleri gibi aynı zamanda iş ahlâkı konusu 
olan bütün eylem ve çabaların benzeri dijital dünyanın pazaryerleri olarak platform 
ekonomilerinde de kullanılabilir. Geleneksel pazarlarda bu eylemler yüz yüze 
görüşme ya da haberleşme araçları ile daha uzun zaman alan çabalar sonucunda 
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gerçekleşebilirken, dijital ekonomide çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilir. 
Platform ekonomilerinde sahip olunan büyük veri ve bunları çok kısa sürede işleme 
ve analiz etmeye imkân tanıyan yazılım ve yapay zeka uygulamaları ile insanın aklına 
gelmeyebilecek kışkırtıcı ipuçlarının ortaya çıkabilmesi ile dijital dünyadaki iş ahlâkı 
konularının içeriği de farklılaşabilmektedir. Bir diğer deyişle, büyük veri işleme 
teknolojileri sayesinde, deyim yerindeyse, “şeytani akıl” devreye girebilmektedir. 
Platform yöneticisinin veri analizinden hareketle platformdaki küçük satıcılarını bir 
süre arka sayfalara alması, güçlü satıcılara verdiği ipucu ile bu süre içinde fiyatlarını 
%1 ve ya 2 artırmaları sayesinde elde edebilecekleri kar artış hesabını onlara sunması 
ya da kısa bir süre ürün kıtlığı algısı oluşturma amaçlı olarak stok miktarlarını az 
göstermeleri halinde çok kısa bir süre sonra artan talebe karşılık fiyatlarını %5 ve 10 
hatta 20 gibi artışlarla hem ciro ve hem de karlarını artırabileceklerine ilişkin ince 
hesapları paylaşması gibi örnekler, bu şeytani aklın devreye girmesi için hızlandırıcı 
etkide bulunabilir.

Platforma daha fazla reklam geliri sağlayan bir markayı düşünelim. Böyle bir 
marka yönetimi, önemli rakibi hakkında sosyal medya fenomeni (influencer) 
olarak isimlendirilen kişilerin paylaşımları ile doğrudan haksız rekabet fiili olarak 
tanımlanması zor ancak izleyici ve takipçileri zihninde soru işaretleri oluşturma 
çabaları içine girebilir. Dijital dünyadaki böylesi haksız rekabet uygulamaları, 
geleneksel pazarlardakine göre ne denli ince işçilik içerdiğini ve farklı olduğunu 
bize göstermesi bakımından önemlidir. Yine büyük veri analitiği sonuçlarına bağlı 
olarak reklamlarda ya da sosyal medya paylaşımlarında rakip markanın ambalajını 
görünür biçimde değersizleştirebilecek bir görsel ya da söylemin sanki doğal bir 
ortamda imiş gibi yayılması da dijital dünyada haksız rekabet eylem içeriklerinin 
nasıl farklılaşabildiğini bize gösteren başka bir örnek olarak değerlendirilebilir. Tabii 
ki bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür.

Dijital dünyaya bırakılan dijital ayak izleri bağlamında verilerin mahremiyetini 
ihlal eden çok sayıdaki eylem de yine dijital teknolojilerin sağladığı imkânlarla 
geleneksel pazarlara göre içerik farklılaşması ile karşımıza çıkmaktadır. Bu ayak 
izlerinin kullanıcı iradesi ile dijital dünyaya bırakılmış olması, veri mahremiyeti 
konusunun önemini ortadan kaldırmaz. İnsanın bazen kendisinin farkına varmamış 
olması, onun insan olarak değerini azaltmadığına göre her ne kadar kendi iradesi ile 
dijital dünyaya ayak izi bırakmış olsa da o verinin de mahremiyetinin korunmasının 
insanlık adına önemli olarak görülmesi gerekir.

Özetle dijital dünyanın pazaryeri olarak platformlarda büyük veri analitiği, 
mübadelenin taraflarının lehine kullanılabileceği gibi platform sahipleri ya da onların 
daha fazla reklam ve benzeri gelir elde ettiği firmalar tarafından, “dijital ayak oyunları” 
olarak da nitelendirebileceğimiz biçimde iş ahlâkı açısından ikilem ya da problemlere 
sebep olacak biçimde kullanılabilir.
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Yukarıda ifade edilen ve onlara benzer çok sayıda örnek kapsamında, dijital 
dünyada iş ahlâkına ilişkin değerlendirme yapmaya elverişli bir çerçeve sunulabilir. 
Böyle bir çerçeve için üç boyut önerilmektedir. Ahlâki farkındalık, eylem ve davranış 
olarak uygulamalar ile zaman boyutundan oluşan bu çerçevede iş ahlâkı konuları 
bakımından yapılacak değerlendirmeler için de Şekil 1’de yer alan Sistematik Ahlâki 
Yansıtma (Systematic Ethical Reflection-SER) modeli ortaya konulmaktadır (Senter 
& Sjöström, 2019).

Şekil 1. Sistematik Ahlâki Yansıtma Modeli

Şeklin sağ üst bölgesi, ahlâki konuya ilişkin farkındalığın yüksek olduğu ve şirket 
uygulamalarının da iş ahlâkı bakımından kabul edilebilir olduğu alanı işaret eder. 
Sol üst bölgede ise ahlâki farkındalık olmakla birlikte iş ahlâkına uygun olmayan 
uygulamalar kapsanmaktadır. Sol alttaki bölgede ahlâki farkındalığın bulunmadığı, 
konunun şirket tarafından da ahlâki olarak algılanmadığı ve bu sebeple de şirket içinde 
konunun ahlâki olarak yansıtılamadığı durumları ifade etmekte iken sağ alt bölge ise 
konulara ilişkin farkındalık olmasa bile iş ahlâkına uygun yapılan konulara karşılık 
gelmektedir (Senter & Sjöström, 2019: 11). Müşteri verisinin mahremiyeti konusunda 
farkındalığın yüksek olduğu ve bu konuda mahremiyete kesinlikle uygun davranmak 
şeklin sağ üst bölgesine örnek olarak verilebilirken, müşteri verisinin mahremiyetine 
ilişkin yüksek duyarlılığa rağmen çalışan ya da şirket menfaati için bilerek kullanılması 
sol üst bölgeyi örneklendirir. Müşterinin mahrem bilgisini kullanma konusunda 
farkındalık eğitimi verilmemiş bir satış elemanının bu bilgilerden bir kısmını o 
müşterinin rakibi ile paylaşması sol alt bölgeye örnek oluştururken, bu konuda 
eğitim ve rehberlik almamış olsa da bu bilgiyi başka bir müşteri ile paylaşmayan satış 
elemanının durumu ise sağ alt bölge örneği olarak verilebilir. Dolayısıyla sistematik 
ahlâki yansıtma modeli, dijital dünyada iş ahlâkı konularının değerlendirilmesinde 
uygulanabilir bir araç olarak kullanılabilir.

İyi yansıtılmış ahlâki konu

Yansıtılmamış ahlâki konu

Ahlâki uygulamaAhlâki olmayan uygulama

(Kaynak: Senter & Sjöström, 2019: 11)
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Geleneksel ya da dijital pazaryerlerinde, piyasa aktörlerinin zaman zaman bireysel 
karar ve uygulamaları sonucunda piyasada adeta norm haline gelen uygulamalar 
yüzünden iş ahlâkına uygun olmayan davranışlara her zaman ve zeminde 
rastlanabilir (Torlak, 2021). Çalışmada dikkat çekilen bazı örnekler bağlamında dijital 
ekonomilerde iş ahlâkı problemlerinin azaltılması bakımından iş ahlâkı değerleri 
güçlü piyasa aktörlerinin sayısını artması önemlidir. Bu noktada ahilik örgütlenme 
modeli ile fütüvvetlerden kaynağını alan iş ahlâkı ilkelerinin dijital ekonomilere 
uyarlanarak aktarılması çabalarının önemsenmesi gerektiğini belirtmekte fayda 
vardır. Ahi örgütlenmesi ve ahilik ilkeleri bağlamında rehberlik işlevinin çok önemli 
olduğu ve rehberlik yapacak kişinin erdemli olmasının önemi bağlamında Mehmet 
Akif ’in şu dizeleri anlamlıdır:

“Demek ki: Atmalıyız ilme doğru ilk adımı.

Mahalle mektebidir işte en birinci adım;

Fakat, bu hatveyi1 ilkin tasarlamak lâzım.

Muallim ordusu derken, çekirge orduları

Çıkarsa ortaya, artık hesab edin zararı!

“Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı,

Edebli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı.

Bu dördü olmadan olmaz: Vazife, çünkü, büyük;

Atıp da yazmayı bez bağlamakla dünkü hödük;

Ya kalçın (çizme içi çorap) altına yüksek topuklu, eğri burun,

Fotin (bot ayakkabı) çekip filiz olmakla her zamanki odun;

Hüda rızası için, “Ehliyim işin” demesin!

Demiş de olsa, denilsin: “Kuzum, nenin nesisin?”

(Safahat, Fatih Kürsüsünde; Vaiz Kürsüde. 652)

Bu dizelerde rehberlik edecek öğretmenin nitelikleri, ehliyet ve liyakati yanında 
edep ve vicdanı ifade edilirken, bunların özentili yaklaşım ve biçimsel bir bakış açısıyla 
sağlanmasının mümkün olamayacağına işaret vardır. Öte yandan ahi örgütlenmesi ve 
ahilik ilke ve değerlerinin günün ihtiyacına uyarlanması bakımından da Akif ’in şu 
dizeleri manidardır:

1  İlk adımı
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“Hoca, madem ki bu din: Din-i beşer, din-i hayat,

Beşerin hakka refik olmak için vicdanı,

Beşeriyyetle beraber yürümektir şanı.

Yürümez dersen eğer, ruhu gider İslâm’ın;

O yürür, sen yürümezsen, ne olur encamın?”

(Safahat, Asım. 814-815)

Mehmet Akif ’in bu dizelerinden ilhamla, dijital dünyada iş ahlâkı değerleri 
bağlamında farkındalık ve duyarlılık oluşturup geliştirebilecek içerik üretecek 
rehberlik yapacak kurumsal düzenlemelerin ne denli önemli bir ihtiyaç olduğu bir 
kez daha vurgulamak yerinde olur. Toplumun her bir ferdinin, ama özellikle mevcut 
iş dünyası örgütlenmeleri ile öğretim kurumlarının kendilerini bu açıdan gözden 
geçirmelerine şiddetle ihtiyaç vardır.

Sonuç Yerine

Ahlâki uygulamalar ahlâki duyarlılıkların geliştirildiği çerçevede gerçekleştirilebilir 
hale gelirler. Bu bakımdan dijital ekonomide iş ahlâkına ilişkin normların gözden 
geçirilmesine ve bu bağlamda uygun normlar oluşturulmasına duyulan ihtiyaç 
açıktır. Bu çalışmada kısaca bu ihtiyacı ortaya çıkaran dijital dünyada içerik olarak 
farklılaşan iş ahlâkı problemleri gündeme getirilmiştir. Geleneksel pazarlarda 
neredeyse karşılaşılmayacak içerikteki bazı iş ahlâkı problemlerine dikkat çekilmiş 
olması, konuya ilişkin farkındalık oluşması ve duyarlık artışını beraberinde getirebilir.

Bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte, ileride yapılacak çalışmalarda 
değerlendirilmesi bakımından dijital dünyada iş ahlâkı konularının trans-hümanizm 
ve post-hümanizm kapsamında ifade edilen olgu ve kavramlar bağlamında 
genişleyeceği hususuna işaret etmekte fayda olduğu düşünülmektedir. Her iki alandaki 
gelişmeler bağlamında dijital dünyada iş ahlâkı konu başlıklarının da farklılaşabileceği 
öngörüsünü şimdilik kısaca belirtmekle yetinilmektedir. Nitekim konuya ilişkin bir 
çalışmada da belirtildiği üzere, distopik bir film üzerinden trans-hümanist yaklaşımın 
insanın etik değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Problemsiz bir insan kurgusunun tam 
tersine mutsuz, huzursuz ve ahlâki değerlerden yoksun sonuçlar ürettiği bu ve benzeri 
kurgularda anlaşılmaktadır (Topal & Alanka, 2021). Benzer çok sayıda değerlendirme 
bağlamında konunun bu boyutuna ilişkin çalışmalarla dijital iş ahlâkı literatürüne 
anlamlı katkılar sağlanabilecektir.
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ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ve 
İŞYERİ MANEVİYATI

Mahmut ARSLAN*

Çalışan memnuniyetinin birçok boyutu olmakla beraber özellikle COVID-19 
salgını akabinde işyeri maneviyatı1 çok daha önemli hale gelmiştir.

“JUST Capital’in baş strateji sorumlusu Alison Omens (2022) salgın dönemini 
şöyle özetliyor: “Beklenti açısından yoğunluk arttı; İnsanlar şirketlerden daha 
fazlasını bekliyor. Salgının ilk günleri bize insanların makine olmadığını hatırlattı. 
Çocuklarınız, sağlığınız, finansal güvencenizin olmaması, faturalarınızı 
karşılayamama ihtimaliniz ve diğer sorumluluklarınız için endişeleniyorsanız, 
üretken olma olasılığınız daha düşüktür. Ve herkes tüm bu konular hakkında 
endişeli.”

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/buyuk-istifa-hareketi/

“Personio’nun insan kaynakları birim sorumlusu Ross Seychell,(2022) “Emek 
verdiğim bu şirket bu süreçte sağlığım ve mutluluğum için ne yaptı?” sorusuna 
birçok çalışanın olumlu bir yanıt bulamadığını ve bu sebeple “Değerli olduğum 
bir yere gideceğim” düşüncesine kapıldığını belirtiyor.”

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/buyuk-istifa-hareketi/

İnsanlar sadece onurlu bir yaşam sürecekleri kadar ücreti değil aynı zamanda 
kendilerine önem verilen ve değerli olduklarını hissettirecek bir işyerinde çalışmak 
istiyorlar artık. Bu da bizi işyerinde maneviyat ihtiyacına götürüyor. İnsanlar daha 
insani işyerlerinde çalışmak istiyorlar (Garcia Zamor, 2003).

İşyeri maneviyatı nedir?

İşyeri maneviyatı dindarlığı da içerebilir ama dindarlıkla aynı şey olmayıp daha 
kapsamlı bir kavramdır. Bir işyerinde çalışanlar,

•	 Seslerinin dinlendiğini ve anlaşıldıklarını hissediyorlarsa

*      Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi.
1 İngilizce spiritual kelimesi karşılığında Türkçe maneviyat kelimesi, burada dini bir anlamın çok ötesinde 

daha çok ulvi kelimesine yakın bir anlamda kullanılmıştır. 
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•	 İşyerinde kendilerini geniş bir ailenin ferdi ve bir bütünün parçası olarak 
görebiliyorlarsa

•	 Dini inancını yaşayıp ibadet edebiliyorsa

•	 Sorunlarına şefkatli bir yaklaşım gösteriliyorsa

•	 Hal ve hareketlerinin başkalarıyla etkileşim halinde olduğunu farkındalarsa

•	 Arkadaş desteğini hissediyorlarsa

•	 Alma kültürü yerine verme kültürü varsa

Bunun gibi özelliklerin geçerli olduğu bir işletme ya da örgütte yüksek bir 
maneviyatın varlığından bahsedebiliriz (Garcia Zamor, 2003).

Klasik örgüt yapısı Max Weber’in tanımladığı bürokratik ve rasyonel bir yapıya 
dayanır. Bu mekanik bir örgütsel yapıdır. (Weber, 2019). Oysa bugün örgütleri holistik 
bir yaklaşımla ele alıp bireysel, örgütsel ve toplumsal amaçlar etrafında yeniden 
organize etmek mümkündür. Bunun için örgütsel amaçların ve hedeflerin yeniden 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

Örgütleri kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan örgütler olarak iki kategoriye ayırmak 
mümkündür. Bir örgütün amacı kâr ya da sosyal bir hizmet olabilir. Amacı kâr 
olmasa da sosyal örgütler bile dini yapılar haricinde rasyonel amaçlara hizmet eden 
organizasyonlardır. O halde örgütsel hedefleri yeniden tanımlamakla işe başlamak 
zorundayız. Aslında örgütler, tüzel varlıklar olarak bir araya gelen insanların üst 
aklını temsil ederler. İnsanlar nasıl ki bir işte çalışmak, para kazanmak ve karnını 
doyurmak zorundaysa örgütler de yaşamak için para kazanmak ya da bağış toplamak 
zorundadır (Arslan, 2012). 

Örgütsel Çatışma İklimi

Bu dünyadaki amacı sadece para kazanmak ve para biriktirmek olan birisi nasıl 
ki maneviyat ve olgunluktan uzak paragöz ve cimri biri olarak görülürse aynı durum 
örgütler açısından da geçerli olmalıdır. Maneviyattan yoksun bencil, rasyonel insan, 
kişi olarak homo-economicus olarak tanımlanır. Örgütsel boyutta da ekonomik 
örgütlerle karşılaşırız. Bunların amaçları sadece mal üretmek, almak, satmak ve kâr 
elde etmektir. Bu örgütlerde çalışanların amacı da mümkün olduğunca çok ücret 
alabilmektir. Ekonomik çıkarlara dayalı bir iş bölümü söz konusudur. Böyle bir 
işyerinde örgütsel kanserleşmeler kaçınılmazdır. Çalışanı örgüte bağlayan bağlar,

•	 Geçim

•	 İtibar

•	 İstikbal
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Üçlüsü ise durum hem çalışanlar hem de örgüt için pek parlak değildir. Çünkü 
bu tür bir örgütte çalışanlar örgütsel amaçları benimsedikleri için değil, sadece para 
kazanmak için çalışmaktadırlar, kurumun misyonunu benimsemezler. Bir de az ücret 
alıyor ve de haklarının yendiğini düşünüyorlarsa benimseme hiç olmaz. Bu kişiler 
buldukları ilk fırsatta işlerini bırakıp başka bir işe geçerler. Bu tür çatışmacı ve rekabetçi 
örgütlerde iş birliği yerine çatışma ve gerilim hâkimdir. Çalışanlar, yöneticiler ve hisse 
sahipleri devamlı bir çatışma hali yaşarlar.

Örgütsel Uyum İklimi

Çatışmanın olmadığı durumda ise örgütsel uyum vardır. Örgütsel uyumun olduğu bir 
işletmede şu unsurların olması gerekir: (Arena, 2004).

•	 Kişinin kendisi ile uyumu: Kişinin yaptığı iş ile şahsi amaçları ve inançları 
arasında çelişki olmamalıdır. Kişi yaptığı işe inanmalıdır.

•	 Kişinin diğer çalışanlarla uyumu: Kişi, diğer çalışanlarla da uyum içinde 
olmalıdır. Bunlar aynı düzeydeki iş arkadaşları, astları ya da üstleri olabilir.

•	 Örgütsel misyon ile uyum: Kişi, örgütsel misyon ile de uyumlu olmalıdır. 
Örgütü ile arasında sadece mali bir bağ değil bir gönül bağı da olmalıdır.

İnançlı insanların kişisel hayatlarında kutsal ile bir bağları vardır ve bunu günlük 
hayatlarında iman ve ibadet olarak yansıtırlar. Hem Protestan ahlâkı hem de Tasavvufi 
ahlâk açısından örgütlerin de kutsala yönelmiş bir insan topluluğu olduğu bu anlamda 
da bir üst akıl olduğu düşünülebilir. Nasıl ki inançlı kişi yaptığı bütün işlerde Tanrı’nın 
rızasını arıyorsa ve işini yaparak, topluma katkı sağlayarak tanrısal amaca da hizmet 
etmiş oluyorsa örgütler de aynı ilke ile hareket edebilirler.

Bir örgütün bütün amacı kâr edip istihdam sağlamak ve vergi vermek olursa manevi 
değil mekanik bir örgütle karşı karşıyayız demektir. Böylesine mekanik örgütler bencil 
ve kanserojen yapılardır. İslâmi bir terminoloji ile tanımlamak gerekirse mekanik 
örgüt kâfir bir örgüttür. Hakikati örten ve kutsal ile arasında manevi bir bağ olmayan 
materyalist bir yapıdır. Bu anlamda tanrısal iradeye teslim olmamıştır. Örgütlerin 
kültürü değil de ruhu üzerinde konuşmak ana akım sosyal bilimin dışına çıkma olarak 
görülebilir ama bu radikal tavrı 19. Yüzyıl ruhçularından Allan Kardec’in görüşlerini 
örgüt kuramına taşıyarak da sürdürmek mümkün.

Bütün dini geleneklerde ortak olarak var olan bir inanışa göre insan, beden can 
ve ruhtan oluşan üçlü bir varlıktır. O halde bu beden, can, ruh üçlüsünün yansıması 
insanların oluşturduğu örgütsel yapılarda da görülmelidir.

Örgütsel Beden        Örgütsel Etkililik
Örgütsel Can            Örgüt Kültürü
Örgütsel Ruh            Örgütsel Etik
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Bir örgütün gözle görünen insanlardan, binalardan, eşyalardan oluşan fiziki 
görünümü, o örgütün bedenidir. Modern rasyonel örgütlerin sadece bedensel yapısı 
ile ilgilenilir. Bedensel yapının sürdürülebilirliği esastır. Bunun için amaç da örgütsel 
etkililik yani firmayı kârlı kılacak verimli faaliyetlerdir. Verimlilik de en az girdi ile en 
çok çıktıyı temin etmek olarak tanımlanmaktadır.

Bir firma çok etkili olabilir ve sene sonunda da çok kâr ediyor olabilir. Finansal 
analistler için bilanço ve gelir tablosundaki rakamlar her şeyi anlatır ve daha fazlasına 
asla gerek yoktur. Oysa şu soru hiç sorulmaz: Acaba çok iyi kâr eden bu firmada, 
çalışan kaç kişi bu firmada çalıştığı için çok mutludur? Kaç kişi bu firmada yaptığı iş 
ile topluma önemli bir katkı sağladığını düşünüyor? Kaç kişinin iş ilişkileri nedeniyle 
kalbi kırılmış ve firmaya küsmüştür? Kaç kişiye adaletsizlik yapıldı? Bu firmada 
mobbing ya da taciz olayları ne sıklıkla görülüyor ve de sorumlular ceza alıyorlar mı?

Yukarıdaki sorular sadece çalışanlar açısından sorulan sorular. Bunlara müşteri 
ya da tedarikçileri de ekleyebiliriz. İşyeri maneviyatından ve örgütsel farkındalıktan 
bahsederken çoğunlukla firmanın iç işleyişi ile sınırlı kalmaya gayret edeceğiz. Klasik 
iktisatçılar ve işletmeciler bir firmanın tek ya da en azından temel amacının kâr 
maksimizasyonu olduğunu söylerken sanki bundan başka bir alternatif olamazmış 
gibi konuşuyorlardı. İktisat ve işletme öğrencileri de kuşaktan kuşağa bunları bir tanrı 
sözü gibi dinleyip iman ettiler. Liberal kapitalizmin mayası bu anlayışla atıldı. Ama 
artık dünya değişiyor. “Neden firmaların asıl amacı sadece kâr maksimizasyonu olsun 
ki?” sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Sosyal girişim, insani yönetim gibi temalar 
tartışılmaya başlandı (Arena,2004).

Firmaların Sorumluluğu

Kârın başlı başına bir amaç değil de topluma hizmet edebilmek için bir araç 
olduğu, örneğin istihdam yaratıyorsa minimum bir kârla dahi bir işletmenin 
ayakta tutulması gerektiği konuşulmaya başlandı. İşletmelerin kurumsal sosyal 
sorumluluğu, KSS kavramı aslında bu noktadan hareketle ortaya çıkmıştı. KSS’nin 
temelinde şu vardı: Firmalar sadece kâr eden işletmeler olmamalıdırlar (Freeman, 
2010). Toplumun kaynaklarını kullandıkları için topluma ekonomik katkının 
üzerinde bir katkı sunmalıdırlar. Firmaların sosyal sorumluluğu denince sadece 
çalışanlarına ya da hissedarlarına karşı değil ama bütün etkileşen gruplarına karşı 
faaliyetlerinden doğan sorumluluklarından bahsediyoruz. Aslında KSS hareketi de 
bir toplumsal dayanışmanın ötesine geçmez. Firma maneviyatı ise KSS den daha 
kapsamlı bir boyuttur. Maneviyat boyutu ile şunu anlatmaya çalışıyoruz. Maneviyat 
denince mutlaka bir dinin ibadetleri ya da bir yeni çağ tarikatının meditasyon 
tekniklerinden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey sadece kendine değil başkalarına 
da faydalı olabilmektir. Bencillikten sıyrılıp özgeciliğe doğru bir adım atabilmektir. 
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Kısaca maneviyatlı örgüt dediğimizde, örgütsel farkındalığı yüksek bir örgütten 
bahsediyoruz. Büyük ve küresel bir firmayı ele alalım, firmalar elbette belli mal ve 
hizmetleri üretip satacak, karşılığında da para kazanacaklardır. Eğer satış hasılatları 
maliyetlerinden yüksek olur ve vergilerini ödedikten sonra kendilerine de para 
kalırsa kâra geçmişler demektir. Eğer bu yılı kârla kapadıysalar da bu şirketler başarılı 
şirketler olarak kayda geçecektir. Oysa burada görülen sadece finansal başarıdır. KSS 
yaklaşımına göre şirketlerin amacı, sadece sahiplerinin değil çalışanların, müşterilerin, 
tedarikçilerin ve etkileşimde bulundukları bütün grupların (stakeholders)2 fayda 
ve mutluluğunu artırmalıdır. Kârlılık ise mutluluk üretenin teknik bir yan ürünü 
olmalıdır. Kâr etmek elbette ahlâken geri bir durumu göstermez ama nihai bir çıktı 
olarak da kabul edilmemelidir. Kârlılık bir amaç değil bir araç olarak algılanmalıdır. 
Modern işletmecilik zaten firmaların amacını sadece kâr olarak nitelemez ve topluma 
hizmeti de bir amaç olarak ortaya koyar. Hatta pazarlamada sosyal pazarlama gibi 
bir kavram bile geliştirilmiştir. KSS kavramı Amerikalı Profesör Freeman (2010) 
tarafından geliştirilmiştir ve firmanın etkileşim halinde olduğu her gruba karşı bir 
sorumluluğu olduğu ahlâki temelinden yola çıkar. Freeman’in etkileşenler kuramı, 
aslında örgütlerin farkındalığının yükseltilmesine doğru bir adımı temsil eder. Kâr 
amaçlı örgütler yüksek farkındalık örgütleri haline gelebilirler.

Etkileşenler kuramı, bir işletme ile müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, 
yatırımcıları, toplulukları ve kuruluşta çıkarı olan diğerleri arasındaki birbirine bağlı 
ilişkileri vurgulayan bir görüştür. Bu görüş kapitalizme karşı değildir fakat daha çok 
onu sorumlu işletmeler yolu ile terbiye etmeyi amaçlamaktadır. Teori, bir firmanın 
sadece hissedarlar için değil tüm etkileşenleri için değer yaratması gerektiğini 
savunuyor. 1984 yılında, R. Edward Freeman (2010), bir organizasyonun yönetiminde 
ahlâk ve değerleri ele alan örgütsel yönetim ve iş etiğinin Etkileşenler Teorisi’ni ilk 
olarak detaylandırdı. Ödüllü kitabı Stratejik Yönetim: Etkileşenler Yaklaşımı, bir 
şirketin etkileşenleri olan grupları tanımlar ve modeller ve yönetimin bu grupların 
çıkarlarına gereken saygıyı gösterebileceği yöntemleri tanımlar ve önerir. Bu teori, iş 
etiği çalışmalarında önemli bir husus haline geldi ve birçok bilim insanının araştırma 
ve yayınlanmış çalışmalarında daha fazla çalışma ve geliştirme için bir platform 
olarak hizmet etti. 1980’lerden bu yana, dünyanın dört bir yanındaki akademisyenler, 
iş dünyasının en temel amacı olarak hissedarların servetine odaklanmanın 
sürdürülebilirliğini sorgulamaya devam ederken, teorinin öneminde önemli bir artış 
oldu.

Toplumda her birey sadece kendisine ve sadece başkalarına hizmet etmek şeklinde 
kutupları olan bir doğru üzerinde bir yere konumlanır. Buna mutlak egoizm ve 

2  İngilizce “Stakeholders” kelimesi firmanın etkileşim halinde olduğu grupları ifade eder ve hisse senedi yani 
pay sahipleri, bu gruplardan sadece biridir. Buna rağmen kelime dilimize yanlış olarak hissedar anlamına 
gelen paydaş kelimesi ile çevrilmiştir. Anlam bakımından doğru olan ise etkileşenler kelimesi olmalıdır.
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mutlak alturizm kutupları denebilir ve de dengeli bir insanın orta noktada bir yere 
yakın olması beklenir. Bunun bir yansıması olarak örgütsel amaçlar oluşturulurken 
de ne bireyin inkârına gidilmeli ne de toplumsal hizmetin inkârı yoluna sapılmalıdır. 
Gidilmesi gereken nokta ikisi arasında dengede bir nokta olmalıdır (Vasconcelos, 
2010).

Bir örgütte örgütsel farkındalığın artması da kendi başına bir amaç teşkil etmez. 
Örgütsel farkındalığın artmasından amaç, örgütsel bilincin harekete geçirilmesidir. 
Örgütsel bilinç ise örgütte yer alan bireylerin vicdani tepkilerinin bir bileşkesidir. 
Öyleyse örgütsel farkındalığın boyutları ya da özellikleri neler olmalıdır? Bu konuda 
yapılan alan araştırmalarında birçok sınıflandırma yapılmaktadır. Aşağıda en çok 
kullanılan özellikler sıralanmıştır: (Arena, 2004).

•	 İşin hayatın anlamlandırılmasına olan olumlu etkisi

•	 Artan örgütsel performans

•	 Kurumsal cimriliğe karşı tepki

•	 Diğer çalışanlarla bağlantılı olmak

•	 Birliktelik ve aile olma hissi

•	 Sürdürülebilirlik

•	 Karşılıklı anlayış

•	 Evren ve varoluş hakkında derin ve holistik bir anlayışa erişmek

•	 Çalışanların maneviyatlı olmasına işyerinin verdiği destek

•	 Örgütsel değerlerin manevi değerleri de kapsaması

•	 Şefkat ve mutluluk hissi

•	 Güven

•	 Uyum

•	 Dürüstlük

•	 Ahlâki değerler

Bütün bu özelliklerinde temelinde çalışanların sadece organik bedenler olmayıp 
ruhsal ihtiyaçlara ve duygulara sahip insanlar olduğunu kabul etmek yatar. Yapılan 
alan araştırmaları yukarıda belirtilen manevi boyutların yüksek olduğu kurumlarda, 
örgütsel performansın da yükseldiği bulunmuştur. Yani örgütsel maneviyat örgütsel 
performansa da olumlu yönde tesir etmektedir. Bunun yanında işyeri maneviyatının 
şu faydaları temin edeceği düşünülmektedir:



373

Emek ve İş Ahlâkı

•	 Kötü ve istenmeyen davranışlardaki azalma

•	 Yapılan işin kişi açısından anlamlı bulunması

•	 Birliktelik ve aile hissiyatının artması

•	 Kendini daha iyi hissetmede artış

•	 Örgütsel sadakatin artması

•	 Kişilerin moralinde yükselme

•	 Örgüte aidiyet duygusunun artması

•	  Verimlilik ve yaratıcılığın artması

•	 Çalışanların stres düzeylerinin azalması

•	 Çalışanlarda artan mutluluk hissi

•	 Daha fazla iş tatmini

•	 Daha fazla özsaygı

•	 Daha az personel devir oranı

•	 Daha iyi iş ilişkileri

•	 İletişimin daha kolaylaşması ve artması

•	 Ahlâki davranışlarda artış

•	 Karar verme süreçlerinin gelişmesi

•	 Çalışan motivasyonunun artması

•	 Geç kalma ve devamsızlıklarda azalma

Yukarıda sayılan faydalar birçok alan araştırması tarafından desteklenmiştir. 
Ancak burada sorun, bu faydaların elde edilebilmesi için hangi iş pratiklerinin 
yapılması gerektiğidir. Dini gelenekler ve manevi sistemler bunun için iş yerleri 
için de bazı çözümler üretebilme kapasitesine sahiptir. Bizim kültürümüz açısından 
ise tasavvuf ve ahilik ahlâkından yola çıkarak bazı pratikler oluşturulabilir ancak 
bunların sekülerleşmesi ve bütün inançlardaki insanlar için uygulanabilir olması 
gerekir. Yani kökeni, dini geleneklerden de gelse bu uygulamalar dini bir empoze 
içermemelidir. Örneğin yoganın kökeni budizmdir ama yoga yapanların budist 
inançları benimsemesi beklenmez.

Biliyoruz ki modern zamanlardan önce İslâm coğrafyasındaki tekke ve tarikatların 
zor durumda olan insanları rehabilite edici bir özelliği vardı. Bir şeyhe kapılanan mürit, 
manevi yolculuğunda şeyhinin rehberliğinde yol alır ve farz ibadetlerin yanında zikir, 
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raks vb. ibadetler de yapardı. Ancak günümüzde kült ve tarikatların hemen her inançta 
insanları rehabilite etmek yerine duygusal, mali ve cinsel yönlerden sömürdüğü de 
bir gerçektir. Öyleyse örgütlerde şeyhin rolünü oynayacak biri olabilir mi? Montör 
ya da yaşam koçu ya da rehber denen kimseler aslında eskiden şeyhlerin yapmakta 
oldukları fonksiyonları devralmışlardır diyebiliriz. Firma içinde kişileri bencillikten 
uzaklaştırıp, kendi içlerine döndürecek birtakım ortak faaliyetler organize edilebilir. 
Bu konuda Garcia Zamor (2003) şunları ifade ediyor: “Hem kuramsal hem de ampirik 
çalışmalar göstermiştir ki işyeri maneviyatının yüksek olması hem verimliliği hem 
de toplam performansı artırmıştır. Çalışanlar her şeyden önce yönetim tarafından 
ümitleri, becerileri, arzuları ve aileleri olan bir birey olarak tanınmak ve kabul görmek 
isterler. Bunun için kurumun, örgüt kültürünü çalışanları memnun edecek şekilde 
değiştirmesi gerekir.

İşyeri maneviyatı açısından problemli bir husus da performans ölçümleridir. 
Kişisel performansın yanında kurumsal performans da ölçülüyor ancak henüz bir 
kurumsal manevi performanstan bahsedemiyoruz. Kurumsal performans ölçülürken 
insaniyet ve maneviyat boyutu ihmal ediliyor. Yani bu anlamda yeni bir performans 
ölçeği geliştirmeye ihtiyaç görünmektedir. Birçok yazarın üzerini çizdiği husus 
şudur ki, eğer işletmelerde insanileştirme uygulamaları ile yüksek bir farkındalık 
sağlanırsa örgüt içinde çatışma ve kavgalara harcanan enerji, örgütsel amaçların 
gerçekleştirilmesine kayacaktır (Grange and Little, 2001).

Bir işletmede çalışanları tek bir yürek haline getirebilmek aslında bir üst zekâ 
yaratmak demektir. Bunun için hem zamana hem de inanca ihtiyaç vardır. Ekip 
çalışmalarını teşvik edici uygulamalar bu sürece yardım edecektir. İnsanların sadece 
para kazanmak için bir araya gelmiş oldukları örgütlerde, birleşik bir örgüt ruhu 
oluşmaz. Birleşik bir örgüt ruhunu oluşturmak için çalışanların da en az yönetim 
kadar örgütsel amaçlara uyum sağlaması ve benimsemesi gerekir. Yani çalışanlar 
ve yöneticiler aynı amaç için çalışıyor olmalılar. O halde örgütün bütününde, amaç 
birleştirici uygulamalara gitmek gerekir. Örgütte yer alan bireylerin birbirlerini fark 
etmeleri ve de en önemlisi hissetmeleri gerekmektedir. Bu konuda ilerleyebilmek 
için işletmelerin çalışanlarıyla birlikte gönül birliği uygulamaları geliştirmek gerekir. 
İşletmelerin kâr elde etmenin yanında bir takım ulvi hedefleri de olabilir.

Maneviyat uygulamaları kendini iyi hissetme ya da bütüncül iyilik gibi bir kavramla 
da ilişkilidir. Bunun da beş alt boyutundan söz edilebilir. (Suharnomo, 2019).

•	 Fiziksel iyilik: Sağlıklı ve dengeli işleyen bir beden

•	 Zihinsel iyilik: Sağlıklı, dengeli ve pozitif bir zihin

•	 Duygusal iyilik: Yüksek duygusal zekâ, özsaygı, özgüven ve özyeterlilik
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•	 Sosyal iyilik: aidiyet ve sosyal denge

•	 Manevi iyilik: Hayatın anlam ve hedefini bilmek ve kendini tanıyabilmek

İslâm İş Ahlâkının İşyeri Maneviyatına Muhtemel Katkıları

Hz. Ali’nin danışmanlara dikkat edilmesi ve onların dünyevi tavsiyelerine 
uyulmaması gerektiği konusundaki tavsiyeleri İslâm iş ahlâkı açısından oldukça 
önemlidir. Hz. Ali vekillerinden birine “başkalarına faydası dokunacak harcamalardan 
menetmeye çalışan cimri müşavirleri karar vermekten aciz kalan korkakları ve 
adaletsizliği bir gereklilik olarak gören aç gözlü kişileri dinlememesini istemiştir. 
Burada da verme kültürünün ve infak kavramının önemini görüyoruz. İnfak, işyerinin 
manevileştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir (Abbas, 2021).

Kapitalizme hizmet eden insan kaynakları problemleri yakın bir zamana kadar 
küresel kapitalizm sisteminin bir parçası olmayan ülkelerde, geleneksel kavramlara ve 
uygulamalara meydan okumuştur. İslâmi hassasiyetlerin yüksek olduğu toplumlarda 
ve diğer geleneksel toplumlarda gelişen işletmeler, hedeflerini öncelikle Batı’nın 
taleplerine göre yeniden şekillendirmek durumunda kalmıştır.

İslâmi insan kaynakları politikaları işyerini manevileştirmek için önemli imkânlar 
içermektedir (Arslan, 2018). Bu imkânlar ihsan ve itidal ilkelerinde yatar. İhsan 
ilkesi, istenen örgütsel hedeflere ulaşmak için tasarlanan politikaların, çalışanların 
refahının da gözetilmesini sağlamaktadır. İhsan ilkesi şuna dayanır: Evrendeki her şey 
meşruiyetini, insanların hayatlarını kolaylaştırmaktan ve gelişmeleri sağlamaktan alır. 
İtidal ise üç ana boyut ihtiva eder: İlk olarak baskıdan uzak çalışanların, psikolojik 
durumlarını iyileştiren ve kuruma bağlılıklarını artıran motivasyon ögeleri içeren 
uygulamaları kapsar; İkinci olarak itidal, işverenlerin ve çalışanların etkileşimlerinde 
ve ilişkilerinde şeffaf olmaları gerektiğini ifade eder. Üçüncü olarak itidal, kaynakların 
boşa harcanmaması ve israf edilmemesini sağlar. 

İşyeri maneviyatı, modern Müslüman toplumlarda kendiliğinden oluşmaz. Hatta 
işyeri maneviyatı bir yana İslâm iş ahlâkı ile bağdaşmayan birçok örneği Müslüman 
toplumlarda görmek de mümkündür. Örneğim Uluslararası Af Örgütü 2013’te 
Katar’da birçok mülteci işçinin acımasızca sömürüldüğünü ve hayatta kalmak için 
mücadele etmek zorunda bırakıldıklarını bildirmiştir. Bunun gibi Bangladeş’teki 
hazır giyim sektöründe çalışanların şartları da çok kötüdür. Bir fabrika binasının 
2013 yılında çökerek 1100 işçinin ölümüne yol açması, iktidarda bulunanların ne 
dini hükümlere uyduğunu ne de bazı Batı ülkelerinde cari olan insan kaynakları 
standartlarına sahip olduklarını ortaya koymuştur (Abbas, 2021). Bunlar ne ihsan 
ne de itidal ile açıklanamayacak, olumsuz örneklerdir. İhsan ilkesinin en önemli 
boyutlarından biri iş hayatında cömert olmaktır. 
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İşyeri Maneviyatında Güncel Sorunlar

İşyeri maneviyatı neden bu pandemi süresince önem taşıdı?

Bu pandemi, bütün dünyada gerçekleştiği zaman insanlar şunun farkına vardı: 
Çalışanlara denildi ki evde kalın.  Bir süre kapanmalar oldu, insanlar işlerine 
gelemediler, çalışamadılar. Evden çalışma denilen bir kavram ortaya çıktı ve belki 
burada da hayırlı bir netice olarak şöyle bir şey oldu: İnsanlar işlerini sorgulamaya 
başladılar. 

İnsanlar aslında emeğin iş gücü haline gelmesiyle işlerini sorgular oldular. Yani 
Karl Marx’tan bu yana bilinen bir şey vardır, işe yabancılaşma. Kapitalist üretim biçimi 
yaygınlaştığı zaman insanlar işlerine yabancılaştılar ve sadece emeklerini satan bir 
meta, bir makine haline geldiler. Bu tabii ki insan ruhuna, insan fıtratına çok aykırı bir 
durumdu. İnsanlar bu son pandemi neticesinde bunları tekrar düşündüler ve dediler 
ki, biz bir işyerinde çalışıyoruz ama aslında çalışmasak daha mutlu olacakmışız.  
Mümkünse acaba daha mı az çalışalım ve sonunda şu oldu: İnsanların işyerindeki 
mutluluklarının kendilerine verilen değerle bağlantılı olduğu yani insani yapılarının 
esas olduğu ortaya çıktı. İnsanın üretim sürecinde bir makine olmadığı bu pandemi 
sürecinde çok daha fazla ortaya çıkmış oldu. İşte bunu da literatüre yani iş etiği ya da 
iş ahlâkı literatüründe biz işyerinde maneviyat olarak görürüz. 

İşyeri maneviyatı konusunda yüzlerce makale ve çalışma yapılmaya başlandı. 
Çünkü çok özet bir şey var bu konuda o da insanlar değer verildiği yerde kendini 
mutlu hissediyor, çok ücret aldığı yerde değil. Evet çok ücret alırlarsa insanlar mutlu 
olur ama insana değer verilmezse, çalışan, kendisinin kabul gördüğüne inanmazsa bu 
mutluluğu kısa sürer. Tıpkı Psikolog Hersberg’in bundan yıllar önce ortaya koyduğu 
gibi ücretle, fiziki şartlar hijyen faktörleridir. Yani varlığı insanları mutlu etmez ama 
yokluğu insanları mutsuz eder diyordu yazar. 

İşte biz de bu küçük çalışmamızda sizlere işyeri maneviyatı nedir, neden gereklidir 
üzerinde duruyoruz. Bugünlerde Batı dünyasında büyük istifa hareketi diye bir 
hareket var. Görüyoruz ki, Amerika’da özellikle bu pandemi sürecinde insanlar 
evlerinde oturduktan sonra birçoğu işine dönmemeye başladı. Yani eğer kendini 
geçindirebilecek başka bir mekanizması varsa ya da evde bir kişi çalışıyorsa diğer 
kişinin çalışmaya ihtiyacı yoksa biz çalışmasak da olur böyle daha mutluyuz. Neden 
ömrümüzün 65 yaşına kadar olan hatta 70 yaşına kadar olan kısmını bir şirkete 
kiralıyoruz? Biz ömrümüzü kiralıyoruz aslında bir çeşit kölelik yapıyoruz bunu da 
istemiyoruz şeklinde bir yaklaşım ortaya çıktı. Just Capital’in baş strateji sorumlusu 
Alison Omens’ın şöyle bir sözü var diyor ki: “Beklenti açısından yoğunluk arttı; 
İnsanlar şirketlerden daha fazlasını bekliyor.” Bekliyor derken daha fazla para 
değil, kendisine daha fazla değer verilmesini bekliyor. Bu salgının ilk günleri, bize 
insanların makine olmadığını hatırlattı. Sorumluluklarınız için endişeleniyorsanız 
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çoluğumuz çocuğumuz ne olacak, geleceğimiz ne olacak, işimizi kaybedecek miyiz, 
bize değer veriliyor mu biz mutlu muyuz diyorsanız, üretken olma olasılığınız daha 
düşüktür. Artık herkes tüm bu konular hakkında daha fazla endişeli. Yani dünyada 
aslında kapitalizmin çok ileri gittiği memleketler de dahi yeni bir şeyler oluyor ve 
çalışma hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Nasıl eskisi 
gibi olmayacak? Artık insanların 9-5 mesaisi yaptıkları her gün işe gittikleri ve bütün 
zamanlarının da 60-65 yaşına kadar tek bir işle geçirdikleri dünya bitiyor. Yine 
Personio’nun insan kaynakları birim sorumlusu Ross Seychell’in şöyle bir sözü var 
diyor ki: “Emek verdiğim bu şirket bu süreçte sağlığım ve mutluluğum için ne yaptı?” 
Sorusuna birçok çalışanın olumlu yanıt bulamadığını ve bu sebeple değerli olduğum 
bir yere gideceğim düşüncesine kapıldığını belirtiyorlar. Evet insanlar hele bir de 
aldıkları ücret kendilerini memnun etmiyorsa değerli oldukları başka bir yere gitmeye 
hazırlar ki bu yer bir şirket olmayabilir, belki bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak 
belki bir dernekte çalışmak, vakıfta çalışmak da olabilir. Hele bir de bu kişi çoluk 
çocuğunu yetiştirmişse ve de küçük bir aylıkla geçinebiliyorsa bunların mobilitesi çok 
daha fazla oluyor. 

Bu konuya daha çok işçiler ve çalışanlar açısından olaya bakmaya çalışıyorum. 
Şimdi biz bir işyerinde çalışmaya başladığımızda pozisyonumuz ne olursa olsun orada 
mutlu olmak isteriz. Peki bu mutluluğu nasıl sağlayacağız? Mutluluk toplam mutluluk 
diye bir şey varsa bunun iki ayağı var: Birinci ayağı, aldığımız toplam ücretler yani 
bize kaç lira ödeniyor? Bu ücret sadece bizim çıplak maaşımız değildir yan ödemeleri 
vardır, kreşi vardır, okulu vardır, servisi vardır, yemeği vardır hepsini dahil ediyoruz 
bunun içine ve diyoruz ki, aldığımız ücretler + gayri mali esenliklerdir (İngilizcesi 
well-being olarak geçiyor). Bu esenlikler de çok önemli. Biz bunların ikisini bir araya 
getirdiğimizde aslında mutlu oluyoruz ya da olmuyoruz. Bunlar nelerdir? Esenlik 
dediğimizde 5 kavram çıkıyor karşımıza. Mali esenlik, fiziki esenlik, ruhsal esenlik, 
duygusal esenlik, sosyal esenlik, manevi esenlik diye bunları söyleyebiliriz. Çünkü bir 
işyerinde bize çok iyi ücret verebilirler. Ancak bu ücretlerin yanında bu esenlikleri 
vermiyorsa sonuç bu oluyor.

Evet günümüzde biz çok büyük bir işsizlik yaşıyoruz, Türkiye’de asgari ücret 
artırıldı belki beklentilerin de üzerinde arttırıldı ama yine yüksek enflasyon ve işsizlik 
kronik bir sorun olarak devam ediyor. Çok büyük bir ekonomik kriz de yaşıyoruz. Bu 
krizde işimiz varsa mutlu olmalıyız diye düşünebiliriz ama şunu kesinlikle aklımızdan 
çıkarmamamız lazım. Esenliği olmayan bir çalışan ilk fırsatta işini terk edecektir. 
Yani daha iyi bir imkân bulursa benzer bir ücret hatta daha az bir ücret bulursa fakat 
daha çok esenlik bulursa oraya doğru gidecektir. İşte bunun bizim için önemi nedir? 
Şimdi biz gerçekten Türkiye olarak büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Ya bu sınavı 
geçeceğiz; ülkemizi ya gerçekten ayakları üzerinde duran milli kaynaklara dayalı bir 
ekonomiye ve dışardan da kolay kolay sarsılmayacak ekonomiye oturtacağız ya da 
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geçmişte olduğu gibi devamlı böyle çalkalanacağız, döviz krizi, başka krizler işsizlik 
krizi, enflasyon krizleriyle boğuşup duracağız. Bunun olmaması için de bir örnek 
verelim, Almanya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çok büyük bir kalkınma içerisine girdi 
ama Türkiye’de çok fazla bilinmeyen bir şey vardır, Almanya çok büyük grevlerle hiç 
karşılaşmadı. Büyük grev hareketleri İngiltere’de Fransa’da görülür de Almanya’da pek 
görülmez çünkü Almanya iş barışını sağladı. Almanlar şirket yönetim kurullarında 
mutlaka işçi temsilcisi bulundurdular. Alman şirket yönetim sistemi gibi çalışanların 
işlerini severek çalıştıkları, işyerinde daha mutlu oldukları bir ortamı yaratırsak 
verimliliğimiz ve kalkınmamız ve katma değeri yüksek malları üretmemiz daha 
çok mümkündür. Aslında bu milli bir vazifedir. Çalışanların mutsuz olduğu ve 
işletmelerde çokça rastlanan şöyle bir durum var: Özellikle patronlar tarafından “her 
yer işsiz dolu Ahmet çalışmazsa o çıkar, Mehmet gelir” anlayışı işyerlerini gayri insani 
yerler yapan bir zihniyettir. Doğru, Mehmet gelir ama aslında Mehmet’in gelmesinin 
maliyeti çok yüksek yani onun işi benimsemesi, firmayı benimsemesi, verimli olması, 
sadakat göstermesi bunların düşünülmesi lâzım. Şimdi biz çalışanlara nasıl bir esenlik 
sağlayabiliriz? Ya da insanlar nasıl esenlikler bekliyorlar istifa etmemek için? Tabii ki 
mali esenlik yani bu kişinin aldığı ücretler, toplam ücretler dedik. Kişinin hayatını 
mali olarak güvende hissetmesi konusunda bir yanlış daha yapıyoruz kanımca. 
Mesela Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde hayat boyu istihdam çok önemli 
bir kavram yani bir insanı çalıştırdığın zaman onu kaybetmeyelim bu kişiyi verimli 
olduğu, çalıştığı sürece elimizde tutalım ve ailemizin bir ferdi olsun anlayışı var. 
Ama Amerika’da da tam tersi var, yani Ahmet gitsin Mehmet gelsin, o olmazsa bu 
olur, insanlar da öyle bu işte 10 lira veriyorlar öteki yer 11 lira verirse oraya gideyim 
düşüncesinde. Böylece mobilite artıyor. Fakat insanlar artık iş güvenliği istiyorlar, 
psikolojik bir ihtiyaçtır bu. Yani çocukları okuyacak evlerinin borcu var işte belki 
ilerde hastalık durumları, yaşlılık durumları olabilir. İnsan güvence arayan bir varlık. 
Dolayısıyla biz insanlara sadece bir iş değil, iş güvencesi de vermek zorundayız. Bunun 
için de sadece verilen ücret değil, ücretin devamlılığı ve sürekliliği de çok önemli.

Fiziki esenlik ise hele hele bu pandemi döneminde giderek daha da önemli hale 
geldi neden, çünkü insanlar eğer fiziken, bedensel olarak sağlam değillerse hiçbir 
konuda zaten sağlam olamıyorlar. Hiçbir konuda mutluluk alamıyorlar. Devamlı 
olarak hastalıklarla pençeleşen bir insana ne kadar çok ücret verseniz ya da ona ne 
kadar çok işte güzel bir ofis, kendini mutlu edecek bir işyeri ortamı sağlasanız da 
onu mutlu etmeniz mümkün değil. Öncelikle insana emanet edilmiş bedenin, insan 
tarafından çok iyi kullanılması için de işletmeler ellerinden geleni yapmalıdırlar. 
Nedir, insanların sağlıklı olabilmesi için öğle yemeği çıkarıyorsanız sağlıklı bir 
öğle yemeği çıkarın. Spor imkânları verebiliyorsanız çalışanlarınıza bu imkânları 
verin. Onların kendilerini fiziken kötü hissettirecek şekilde çalışanı dört beş saat 
boyunca bilgisayarın başında oturtmayın, en azından saatte bir zorunlu olarak çıkıp 
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dolaşmasını sağlayacak bir sistem geliştirin. Bunları yaparsak eğer tabii ki fiziken 
daha sağlıklı kişilerle çalışmış oluruz bu da onları mutlu eder. Tabii işin sevinilecek 
noktası ülkemizde çok iyi bir sağlık sisteminin olması Avrupa ve Amerika’ya kıyasla 
bu sağlık sistemi ülke çapında çok iyi ama şirketlerimizin de doktorları var kurum 
doktorlarımız var onların da daha aktif bir şekilde çalışanın sağlığını takip etmesi, bu 
fiziki esenlik açısından oldukça önemli bir konu.

Ruhsal esenlik dediğimiz ise psikolojik esenlik, insanlar fizik-bedenleri sağlam 
olsa dahi ruh sağlıkları, psikolojik sağlıkları daha çabuk bozuluyor. Çünkü yaşadıkları 
çatışmalar, baskılar, mobbing taciz vs. bunlarla devamlı karşılaşan insanlar işe 
gitmemeye, işe gittikleri zaman hatta böyle fiziksel birtakım mide bulantısı, baş ağrısı 
gibi sıkıntılarla karşılaşmaya başlıyorlar (Arslan, 2012). Bunların önüne geçilmesi 
için insanların ruhsal olarak da sağlam olmaları lâzım. Sendikalara da burada önemli 
görevler düşüyor ve çalıştıranlara da. Kişinin nasıl ki sağlığını gözlemliyorsak, davranış 
olarak normalden farklı davranış gösteren kişileri de izlemeliyiz. Bu yanımızdaki 
arkadaşımız olabilir, çalışanımız olabilir hatta amirimiz olabilir. Bunların psikolojik 
olarak daha istikrarlı bir duruma gelebilmeleri ya da mümkünse tedavi olabilmeleri 
için iş yerleri de gerekli çalışmaları yapmalı yani kendi başlarına bırakmamalı 
insanları, yoksa böyle hani psikopatlarla dolu ortamlarda çalışan insanların mutlu 
olması mümkün değil. Yani işyeri ortamının huzurlu olması inanın insanların 
aldıkları ücretleri kadar çok önemlidir. Bu yüzden bu işyeri huzurunun sağlanması 
açısından, bu ruhsal esenliği de önemli buluyorum.

Duygusal esenlik, dediğimizde insanın kendisine verdiği değerin işyeri tarafından 
kabul edilmesi yani insanları değersiz bir makine; işte sen burda sadece şu işi yapan 
bir kişisin açısından bakmamak lâzım. Bizim değerlerimiz de bunu emrediyor zaten. 
İslâm inancına göre insan eşref-i mahlukattır, eşref-i mahlukata sen makine gibi, vida 
gibi çivi gibi davranmamalısın. Dolayısıyla mesela sabah giriyoruz sınıfa bakıyoruz her 
yer tertemiz. Bir hanımefendi gelmiş, yerleri biz gelmeden önce temizlemiş ama keşke 
onun resmini assaydık sınıfa burada bugün Ayşe Öztürk Hanım tarafından sınıfımız 
temizlenmiştir diye görseydik, değer verseydik kendisine. Çünkü bir Profesörün 
dersi anlatması kadar o sınıfı temizleyen kişinin de eğitime katkısı önemlidir. Onun 
da değerini vermemiz lâzım. O da bundan ötürü mutlu olmalı sadece aldığı asgari 
ücretten değil ben eğitime katkıda bulundum diyebilmeli ve bunu yaparsak biz 
okulundan fabrikasına kadar çok daha verimli işler çıkartırız diye düşünüyorum.

Sosyal esenlik ise çalışanların kuruma karşı hissettikleri aidiyet. Arkadaşlık 
ilişkilerinin çok iyi olması kurumda, kurum içinde ve kurum dışında birlikte uyum 
içerisinde yaşamaları buna da biz sosyal esenlik adını veriyoruz. Sosyalleşme diyoruz 
mesela bir kahvede sosyalleşiyorsun, en iyi sosyalleşme yeri iştir aslında. İşyerinde 
sosyalleşmemiz önemli, işyerinde de artık her gün işyerinde çalışmayacağız hibrit 
çalışma sistemi bütün dünyaya yayılacak ve belki üç gün evde iki gün işyerinde olacağız 
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ama bu iki günü de çok iyi huzurlu geçirmemiz lâzım. Onun için manevi esenlik de 
önemli. Manevi esenlik dediğimiz psikolojiden farklı burda maneviyattan kastımız da 
mutlaka din değil. Bazen maneviyat kavramını kullandığımız zaman acaba işyerlerini 
dini bir havaya mı sokalım diye soruluyor. Hayır onu demek istemiyoruz. 

Din de insanların dini inançları da tabii ki maneviyatın içinde çok önemli bir 
parçadır ama maneviyatı yüksek bir işyeri demek, insanların maneviyatının yüksek 
olduğu bir işyeri demektir (Grange ve Little, 2001). Yoksa işyerini dini sembollerle 
donatmak bir maneviyat uygulaması değildir. Nedir bu maneviyat? Anlaşılmak, değer 
verilmek, geniş bir ailenin ferdi ve bir bütünün parçası olarak hissedilmek. İşyerinde 
kendi dini inancını yaşayabilmek, ibadet edebilmek. Sorunlara şefkatli bir yaklaşım 
görmek, hal ve hareketlerinin başkalarıyla etkileşim halinde olduğunu fark etmek, 
arkadaş desteği görmek, alma kültürü yerine de verme kültürünün yüksek olduğunu 
görmek, bir de bir huzur hissi var. Yani bunların hepsi olmasa bile çoğunluğu 
varsa orda manevi bir havanın olduğundan bahsedebiliriz. Ve bu olduğunda çok 
gördüğümüz o kavgalar olmayacak onun yerine belki daha az çalışacağız ama daha 
neşeli ve huzurlu bir ortam olacak. Kavganın olduğu ortamdan işte Tanrı’ya sığınmak 
ve huzur içinde olmak için evinize gittiğinizde kendimizi yalnız hissedebiliriz. Ama 
bu, istenen bir durum değil yani işyerinde huzur ve iş dışında huzur birlikte olmalı 
diyoruz. Yani insanlar işyerinde çok rahatsız oldukları için sadece evde huzuru 
yaşamamalılar. Hem işyerinde hem de evde huzurun maksimumu neticede arttırılması 
için hem çalışanların yani sendikaların da burda önemli rolü var hem de çalıştıranlar, 
sorumluluklarını yerine getirmeli ve bunların Batı’da nasıl önem taşımaya başladığını 
da oradaki kurumlardan örnek verelim. Mesela European Business Ethics Network 
(Avrupa İş Etiği Örgütü) Etik Liderlik Enstitüsü yine Newyork’ta International 
Humanistic Management Association bunlar, işyerini daha insani hale nasıl getiririz 
konusunda çalışan yurt dışındaki örgütler, bizim de sahip olduğumuz kendi milli 
değerlerimizle bunu daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Arkamızda işte Ahilik 
gibi çok büyük bir kültür var, o bir feodal kurum, orta çağ kurumu onu yaşatamayız 
ama onun içindeki değerleri alıp sanayi toplumuna, sanayi ötesi topluma uygulamak 
mümkündür diye düşünüyorum.  
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İŞ AHLÂKI ve SENDİKAL İLKELER 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sayım YORĞUN*

Ahlâk, insanların toplumsal yaşam içerisinde kabul ettikleri ve uymak zorunda 
oldukları kurallar ve davranışlar olduğu için tarihi insanlıkla eş değerdir.  Ancak 
sendika kavramı, sanayi toplum düzeniyle birlikte gündeme gelmiş, sanayileşmenin 
ve kapitalist toplum düzeninin yarattığı sorunların doğurduğu bir kavramdır. Sana-
yi toplumu; kitlesel üretimi, kitlesel tüketimi ve kitlesel eğitimi esas alan bir toplum 
düzenidir. Bu düzen seri üretime göre planlanmış, hayatı, günü ve işi parçalara bölen 
bir anlayış egemen olmuştur. Emek de parçalanmış; mavi yakalı, beyaz yakalı, pembe 
yakalı, yöneten, yönetilen, memur ve işçiler vs. olmak üzere ayrılmıştır. Sanayi toplum 
düzeninde bağımlı çalışmanın esas olması, emek sömürüsünün artması, burjuva ve 
proletarya sınıflarının doğması, sınıf çatışmasını yaratmış, sermayedarlar karşısında 
güçsüz konumda olan işçiler örgütlenerek varlık mücadelesi vermişler; ekonomik, 
sosyal ve siyasal haklarını geliştirmişlerdir. Böylece güç sahibi olan sermayedarların 
üstünlüğü, işçileri temsil eden sendikalar yoluyla dengelenmeye çalışılmıştır.

Sanayi toplum düzeninde risklerin ve kazançların daha yüksek düzeyde olması, 
sınıfsal çatışmayı artırması, ahlâki ve sendikal ilkelere olan ihtiyacı gün yüzüne 
çıkarmıştır.  Çünkü sermayenin devamlı artırılmasından başka hiçbir ilke ve kuralın 
geçerli olmadığı kapitalizm, tarihte ilk defa her türlü dini ve ahlâki referansın 
reddedilmesine dayanarak varlığını sürdürmüştür. Bu düzene karşı çıkan işçilerin 
uzun mücadelesiyle meşruiyet kazanan sendikalar, örgütlenme hakkını kabul 
ettirmiş ve kamusal bir zorunluluk haline getirmiştir. Sendikalar, çalışma hayatında 
işçilerin korunmasına, güvenli bir hayat sürmesine ve insana yakışır bir şekilde mutlu 
olmalarına yardım eden bir örgüttür. Sendikaları tanımlarken kendi kendine yardımı 
esas alan bir örgüt olarak ifade ederiz. Çünkü sendika, çalışanlar veya işverenler 
tarafından kurulan ve onlar tarafından yönetilen örgütlerdir. Bu yönüyle ahlâki 
prensipler bu ilişkilerde de oldukça önemli ve belirleyicidir.

Ahlâk, birey ve toplumun huzur içinde yaşamasına yardım eden, toplumda 
yaşayanların kendi kendilerini sınırlandırdıkları ilkelerdir. Ahlâkın amacı Platon’a 
ve Sokrates’e göre mutluluk, Kant’a göre ödevdir yani iyiyi istemek, Farabi’ye göre 

*    Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
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ise mutluluğun kaynağı iyi eylemlerdir. Sanayi toplum düzeninin yarattığı sosyal, 
ekonomik ve siyasal sorunlarla mücadele eden sendikalar da sanayi toplumunda 
doğmuş bir toplumsal iyilik hareketidir. 

Kant’ın felsefesinde özgürlük ile ahlâkilik fikri birbirinden ayrılamaz, yani 
karşılıklı birbirini besleyen kavramlardır. Bu kavramların yanına sendika kavramını 
da ilave etmek mümkündür. Çünkü modern köle haline getirilen işçilerin özgürleşme 
süreci, sendikal örgütlenme ve mücadelesiyle başlatılmıştır. 

Sanayi toplum düzeninde gündeme gelen sendikal ilkeler ile iş ahlâkı arasında 
ilişki var mıdır sorusu oldukça anlamlıdır. Toplumsal düzenin sağlanması ve karşılıklı 
ilişkilerin iyileştirilmesi için ilkesel paralelliklerin var olması arzu edilen bir sonuçtur. 
Bu nedenle makalede iş ahlâkı ile sendikal ilkeler arasındaki uyuma odaklanılacaktır.

İş Ahlâkı ve İlkeleri

Ahlâk, parçalanması mümkün olmayan, temelde var olması gereken erdemli 
davranışlardır.  Kavramsal olarak ahlâk, insan ilişkilerinde “iyi” ya da “doğru” veyahut 
“kötü” ya da “yanlış” olarak adlandırdığımız değer yargılarını ifade eder. Ahlâk 
kelimesinin etimolojik açıdan kökeninin Arapça “hulk”; Yunanca “ethos” ve Latince 
“mos” kelimelerine dayandığı bilinmektedir. İngilizce’de “ahlâk” (ethics) kelimesinin 
kökeni Yunanca “ethos” dan gelmiş ve yine İngilizce’de ahlâk kavramını ifade etmek 
üzere kullanılan “morality” kelimesi Latince “mos” kelimesinden türetilmiştir (Aktan, 
2009:39). Etimolojik açıdan farklı köklere sahip olsa da ahlâk temelde aynı amaçlara 
hizmet etmektedir.

Felsefi açıdan ahlâka farklı anlamlar yüklendiği bilinmektedir. Sokrates, ahlâkı 
erdemlilik olarak ifade etmekte ve erdemi ahlâki bakımdan her zaman ve sürekli 
olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumu olarak 
açıklamaktadır (Odabaşı, 2019:97). Platon ise en iyi davranışa ulaşmayı ahlâkilik olarak 
açıklamaktadır. Neyi istememiz gerektiğine vurgu yapan Kant, “sana yapılmasını 
istemediğini sen de başkasına yapma” ilkesiyle ahlâki davranışı tanımlamakta ve 
sınırlandırmakta, hakiki iradi özgürlük, ahlâk yasasına uyulmasından ibarettir ve 
herhangi bir ahlâk yasası da özgürlük fikri olmadan düşünülemez (Duran, 2017:65) 
diyerek ahlâk ile özgürlük arasında ilişki kurmaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı 
gibi ahlâk, özellikle kişinin ve toplumun iradesiyle kendisine sınırlar koymasıdır.

Davranış kuralları olarak ifade edebileceğimiz ahlâk, insanın doğuştan getirdiği 
ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümünü kapsamaktadır. 
Kişinin niteliklerini ortaya koyan huyunun iyi ve güzel olması arzu edilir. İslâm 
Ansiklopedisi’nde ahlâk, “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan 
manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar 
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bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere ahlâkın temel 
özelliği kişiyi kısıtlayan kurallar içermesidir. Bu nedenle kişisel çıkarlarla ahlâki 
davranışlar arasında çatışma yaşanabilmektedir. Eğer ahlâk ile kişisel çıkar örtüşüyorsa 
ahlâki davranışlar yaygınlaşır, örtüşmüyorsa çatışma yaşanır. Ahlâki kuralları objektif 
veya subjektif olarak ayırmak da mümkündür. Çünkü herkes tarafından kabul gören 
evrensel kurallar olduğu gibi, aksi de olabilir. Ahlâk konusunda önemli bir klasik 
olarak kabul edilen Kınalızâde Ali Efendi’ye göre ise ahlâk, tıbb-i ruhanidir ve ruhlara 
ait hastalıkların çarelerini gösteren doktorluk ilmidir. İnsan nefsinin çirkin ahlâkı, 
onun hastalıklarını ve çirkin amelleri, işleri de nefsin arızasıdır (Kınalızade,2012:36). 
Bu açıdan bakıldığında sağlıklı insan ve toplumun ahlâklı olması esastır.

Aristo Ahlâkı’nda (İ.Ö. 385-322) yönetenler ve yönetilenler arasında bir ayrım 
yapılması ahlâkidir. Aristo’ya göre toplumu her zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir; 
alttakiler veya güçsüzler ise yönetilir.  (Aktan, 2009:47). Bu yönetim biçimi Aristo’ya 
göre ahlâkidir. Ancak günümüz itibariyle bu ayırımı ahlâki bulmak mümkün değildir. 
Demokrasi, yönetime katılma ve yönetişim gibi kavramlarla ifade ettiğimiz katılımcı 
yönetim anlayışı Aristo’nun alttakiler ve üsttekiler ayrımını işlevsiz kılmaktadır. 

İş ahlâkını esas aldığımızda, ahlâk parçalanabilir mi sorusu akla gelmektedir. 
Hiç kuşkusuz temel düzeyde ahlâk parçalanamaz, çünkü bir kişinin kendi kendisi 
ile baş başa iken veya aile içinde ahlâklı, ticaret veya siyaset yaparken ahlâksız 
olması düşünülemez. Çünkü ahlâk, temelde var olması gereken bir erdemdir. 
İnsanların toplum halinde yaşarken ve üretirken ahlâki davranma zorunluluğu, 
toplumsal kuralların temelinde ahlâkın bulunması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bireyi 
sınırlandıran, toplum menfaatini gündeme getiren, uyumu esas alan ahlâk, iş hayatında 
ihtiyaç duyulan kuralların ortaya çıkmasıyla gündeme gelmiş, kuralların ahlâkilik 
tartışması başlamıştır. Ancak iş ahlâkı, çalışma ahlâkı kavramı ile karıştırılmamalıdır. 
İş ahlâkı, mal ve hizmet üreten işletmelerin uyması gereken kuralları, firmaların sa-
hibi ve yöneticisi olanların işletmelerinde esas aldıkları ahlâki ilkeleri ve standartları 
ifade eder. Oysa, çalışma ahlâkı, bireyin ve toplumun refahı için çalışmanın gerekli ve 
önemli olduğu üzerinde durur. Çalışmak, bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için 
bir zaruret olmanın ötesinde bir bireysel sorumluluk ahlâkıdır (Aktan,2009:50). 

İşletme iç işleyişine ait ahlâki konular olarak; işe alma, görev taksimi, çalışma 
prensipleri, ücretlendirme, adil davranma, öğrenme ve öğretme, eğitim ve geliştirmeye 
yönelik iş ahlâkı konularının yanı sıra pazarlama, insan kaynakları gibi konular da 
meslek ahlâkından ve profesyonel ahlâktan bağımsız olmadığı gibi, toplum ve çevre 
ile olan ilişkilerden de bağımsız düşünülemez (Torlak & Erdoğmuş, 41). Konfüçyus’a 
göre çalışmamak gayri ahlâki bir davranıştır. Çünkü insanlar çalıştıkça ve ürettikçe 
mutlu olurlar. Çalışmanın da içinde bulunduğu iş dünyasında koruyucu, sınırlandı-
rıcı, güven verici ve adaleti sağlayıcı kuralların olması, ekonomik ve sosyal hayatın 
sürdürülebilir olması için bir ihtiyaçtır. 
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İş ahlâkı, uygulamalı ahlâkın bir alt alanı olup, ahlâk felsefesinin uygulama alanına 
yönelik tarafında yer alır.  İş ahlâkı; çalışma ahlâkı (work ethics), meslek ahlâkı 
(profesyonel ethics) ve işletme/örgütsel ahlâk (organizational ethics) olmak üzere üç 
bölümden oluşmaktadır. İş ahlâkı birbiriyle etkileşim halinde bulunan bu alanların 
bir araya gelmesinden oluşan çoklu bir yapı arz eder (Torlak & Erdoğmuş, 25-26). 
Batı’da iş etiği olarak ifade edilen kurallar, işi doğru bir şekilde yürütmeye yardımcı 
olan tüm yasalardır. Bu standartlar ne kadar yüksek olursa, etik değerler o kadar güçlü 
olur (Kumar, 2020:1895). Batı birlikte olanları parçalayarak meselelere bakar, bu 
bakış açısını iş ahlâkında da görüyoruz. İş ahlâkının inançlardan besleniyor olması, iş 
etiğinin ise hukuk felsefesine dayanıyor olması aralarındaki en önemli farklılıktır. Bu 
nedenle ister inançtan, isterse hukuktan beslensin bakmamız gereken amaçtır. Eğer iş 
ahlâkı ve etiği, ahlâklı insanı ve toplumu hedefliyorsa bu hedef birliğine odaklanmak 
gerekmektedir. Çünkü ikisini de iş dünyasındaki ekonomik ilişkilerde uyulması 
gereken kurallar olarak görmek önemlidir. 

İş ahlâkı; işverenle çalışan, çalışan ile müşteri, çalışanların kendi aralarındaki ve 
işletmeler arasındaki ilişkileri kapsar. İş ahlâkını işyerinde uygulamak, işletmelerin 
kendilerini sınırlaması, tüketicilerin ve çevrenin korunmasını, ahlâki esasların 
işyerlerinden hayata geçirilmesi olarak ifade etmek gerekmektedir. İş ahlâkı, daha iyi 
ürün ve hizmet üretimini sağlayan ilkelerdir ve iş ahlâkının referansı ahlâk felsefesidir. 

İktisadi faaliyetlerle ahlâk anlayışını buluşturacak aşağıda yer alan hedefleri 
gerçekleştirmek gerekiyor:

1. İktisadi faaliyetler ayrıştırılamaz bir şekilde insanın ahlâki anlayışı ile 
ilişkilendirilmelidir.

2. İktisadi politika, isteseler dahi toplumun iktisadi yaşamına katılamayan 
bireylerin ihtiyaçlarının yeterli miktarda tedarik edilmesi koşuluyla temel 
üretim, tüketim ve dağıtım ilişkileri arasında adil bir denge kurmayı 
hedeflemelidir.

3. Gelir ve servetin mevcut dağılımı, İslâmi açıdan adil olmadığında bu dağılım 
tekrar gözden geçirilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.

4. 4. Bireysel ekonomik özgürlük, bir temel kaideler bütünü çerçevesinde ga-
ranti edilmelidir, fakat bireysel özgürlüğün uygulanması, toplumsal refah ile 
çeliştiğinde devletin gerekli düzenlemeleri yapmasına izin verilmelidir (Naq-
vi, 2018:53). İktisadi faaliyetlerde ahlâki amaçlara ulaşmak için bireysel öz-
gürlüklerle toplum menfaatinin dengelenmesi ve adil dağılımın sağlanması 
gerekmektedir.

İş hayatında gerekli olan iş ahlâkı ilkelerine baktığımızda; dürüstlük, adalet, 
bütünlük, sözünü tutuma, bağlılık, başkalarını önemseme, diğerlerine saygı, 
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mükemmellik, liderlik, hesap verebilirlik gibi ilkelerin öne çıktığı görülmektedir. 
Dürüstlük, tüm iletişim ve eylemlerde dürüst olmaktır. Adalet, tüm ilişkilerde adil 
olmaya çalışmaktır. Bütünlük, kişisel bütünlüğü korumaktır. Söz tutmak, verilen 
sözlerin tutulması ve taahhütlerin yerine getirilmesidir. Bağlılık, diğer etik ilkeler 
çerçevesinde sadık olmaktır. Önemseme, başkalarının iyiliği için şefkat ve gerçek 
bir endişe göstermektir. Diğerlerine saygı duymak, herkese saygıyla davranmaktır. 
Mükemmellik taahhüdü, her şeyde ve her zaman mükemmelliği takip etmektir. 
Liderlik, onurlu ve ahlâki açılardan örnek olmak, itibar sahibi olmaktır. Hesap 
verebilirlik, sorumlu olmaktır (Josephson, 2015). Bu ve benzer ilkeler iş hayatını 
şekillendirmektedir.

Batı literatüründe etik olarak ifade edilen iş ahlâkının ilkeleri; bir şirketin veya 
kişinin yapması gereken ve yapmaması gereken davranış türlerini belirleyen, doğru 
ve yanlışın evrensel standartlarıdır. Bu ilkeler, karar vermede bir rehberdir ve aynı 
zamanda sizin hangi kriterlere göre hareket edeceğinizi de belirler. Bu ilkelerin doğru 
olması iş hayatını ahlâki açıdan disipline ederken, olmaması ahlâksızlığı yaygınlaştırır. 
İş dünyasında insanların karakterinizi nasıl değerlendirdiği, sürdürülebilir başarı 
için kritik öneme sahiptir. Çünkü güven ve inanılırlığın temeli ahlâkiliktir. Bu temel 
yoksa güvenirlilik zayıflar, inandırıcılık kalmaz. Bu nedenle, başarılı yöneticiler hem 
karakterlerine hem de itibarlarına önem vermektedir. Başarılı şirketler de itibarlarına 
önem verirler, uzun vadeli menfaatlerini esas alırlar. Alman sanayici Robert Bosch’un 
“İnsanlar nazarında itibar kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Kaybedilen 
para kazanılır, itibar asla…” ifadesi ahlâkilik açısından oldukça anlamlıdır.

Liberalizm, bireyin özgürlüklerini esas almakta, birey özgürlüklerini ihlal edici 
zorlamaları ahlâk dışı kabul etmektedir. Bireylerin, emeklerinin karşılığında aldıkla-
rı gelirin kendilerine ait olması halinde daha fazla çalışması, ister istemez toplumun 
çıkarına da hizmet etmiş olur. Liberal düşünce içerisinde formüle edilen “homo econo-
micus” (ekonomik insan) davranışı “görünmez el” yardımıyla başka bireylerin de refah 
düzeyinin artmasına yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında liberalizmin ekonomide 
bencilliği (egoizmi) yaygınlaştıran yönünün gayri ahlâki değil, aksine ahlâki olduğu-
na inanılır (Aktan, 2009:50). Bu çok tartışma götüren bir akıl yürütme olur. Homo 
economicus, özde insanların sadece ekonomik çıkarlarına göre hareket eden insan 
tasavvuruna dayanır. Ekonomik çıkar dışında hiçbir ilke ve kural tanımaz. Görün-
mez el varsayımı ise, sermaye ve güç sahiplerinin davranışlarının kısıtlanmamasını, 
herkesin sadece kendi çıkarını maksimize etmesi gerektiğini esas alır. Herkes sadece 
kendi çıkarını maksimize etmeye çalışırken, görünmeyen bir el toplumda herkesi en 
iyi duruma getirir varsayımına dayanır. Herkes sadece kendi çıkarını maksimize et-
meye çalışmalı, başkasını veya toplumu düşünmemelidir. Bu ise bireyciliktir. Keynes, 
görünmez elin toplumda herkesi en iyi duruma getireceği varsayımına kör inanç de-
miştir. Bu kör inanç sosyal sorunları artırmış, toplumsal çatışmayı yaygınlaştırmıştır.
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Siyasi liberalizmin kurucusu olarak kabul edilen John Locke, “bireyin doğal 
hakları (yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakları) asla ihlal edilemez” diyor. Bu nedenle 
liberal düşünceye göre bireyden ya da devletten kaynaklanan ve doğal hakları ihlal 
eden hertürlü zorlama gayri ahlâkidir. Locke, ahlâki meselelere “haklar” yönünden 
bakmaktadır. Ancak kişisel yararın sınırlarının ne olacağı ve bu sınırın nasıl çizileceği 
hep tartışma konusu olmuştur. 

Liberalizmin doğurduğu kapitalist ekonomik düzen, bireyin menfaatini esas 
alan, piyasayı egemen kılan, kişisel yararın her şeyin üstünde olduğu bir iş hayatına 
odaklanan, kişisel yararın maksimize edilmesi halinde toplumsal faydanın sağlanacağı 
ilkesini kabul etmektedir. Oysa liberal düşüncenin dayattığı ekonomik insan, piyasa 
şartlarına göre davranan insandır ve o insanı denetleyecek, sınırlandıracak ve piyasada 
dengeyi sağlayacak gizli bir el ortaya çıkmamaktadır. Hayatın realitesi bizlere piyasaya 
müdahalenin gerekli olduğunu, gizli elin olmadığını, piyasanın kendiliğinden 
adil sonuçlar ortaya çıkarmadığını göstermiştir. Tarih boyunca piyasanın yarattığı 
dengesizlikleri gidermek için müdahaleye ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaç ya devletin 
bizzat müdahalesiyle ya yasalarla ya da sendikaların müdahalesiyle yerine getirilmiştir. 

Kapitalist ekonomik düzenin ortaya çıkardığı aşırı rekabet sorunu, kaynakların 
yanlış tahsisi ve kitlesel işsizliğe yol açması gibi yıkıcı etkiler, toplumsal barışı ve huzuru 
bozması, yeni kuralları ve ilkeleri zaruri kılmıştır. Bu nedenle iş ahlâkı ve çalışma 
ahlâkına ihtiyaç vardır. İş ahlâkını sadece insanlar arası ilişkilere indirgemek büyük 
hata olur. Çünkü işin çevreyi tahrip ettiği ve iklimi değiştirdiğine ilişkin sonuçlar 
varken, çalışanların haklarının ihlal edildiği ve saygı görmediği bir ortamda işçinin 
ahlâklı olmasını beklemek de gerçekçi olmaz. Bu nedenle piyasanın insan odaklı 
olması için ahlâki ilkelerle ve örgütlenerek piyasaya müdahale etmek zorunluluktur.  

Sendikal Haklar ve İlkeleri

Sendikal haklar, sanayi toplum düzeninde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunların doğurduğu bir harekettir. Bu nedenle sendikal hareket bir tepki hareke-
tidir. Neye tepkidir sorusunun cevabı; sanayi toplum düzeninde ortaya çıkan sınırsız 
sermaye, birikimin her türlü şartlarda sürdürülmesinin ortaya çıkardığı emek sömü-
rüsüne tepkidir. Açlığa, yoksulluğa, gelir dağılımı bozukluğuna, kadınların ve çocuk-
ların ağır çalışma şartlarına tepkidir, uzun çalışma sürelerine ve modern köleliğe tep-
kidir. Bu tepki aynı zamanda insan onurunun korunması, toplum düzeninin adalet ve 
refah temelinde sürdürülmesi, kısaca kişisel ve toplumsal düzeyde zulmün önlenmesi 
hedefine yöneliktir. 

Sanayileşmenin başladığı ve yayıldığı yıllarda özellikle İngiltere’de sendikalaşma 
liberallerce bireyin sözleşme ve ticaret yapma özgürlüğünü sınırlandıran gayri meş-
ru örgütlenme olarak görülmüş ve yasalarla engellenmek istenmiştir.   Sendikal ör-
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gütlenme, 1799 ve 1800 yıllarında İngiltere’de çıkarılan kanun ile yasaklanmış, 1824 
yılında bu yasak kaldırılarak, sendikal haklar teminat altına alınmaya başlanmıştır. 
Bu nedenle sendikal hareket; yasaklara ve yasalara rağmen doğmuş, demokrasiyi bes-
leyen ve demokrasiden beslenen bir harekettir. Sendikalar, ekonominin ve toplumun 
demokratikleşmesi ve sermayenin tek yanlı baskın güç haline gelip büyük toplum ke-
simlerini baskı altına almaması için kilit role sahiptir. Fabian tasavvurunda endüstri-
yel demokrasi, “keyfi ve sorumsuz gücün”, bir yandan işçilere karşı sorumlu liderler 
ile topluma karşı sorumlu kamu görevlileri arasındaki çıkarların sürekli olarak ayar-
lanmasıyla değiştirildiği bir endüstri ilişkiler sistemi anlamına gelmektedir (McCor-
mick & Hyman, 2019:92). Endüstri ilişkileri sisteminin doğması, daha adil çalışma 
şartlarının oluşmasına çok önemli katkılar sunmuştur. İşveren karşısında güçsüz 
olan çalışanlar, haklarını bireysel sözleşmelerle koruyamamış, örgütlenerek mücadele 
yolunu tercih etmişlerdir. İşçilerin yoğun mücadelesiyle yasal ve anayasal güvenceye 
kavuşan sendikalar, zamanla ulusal sınırları da aşarak uluslararası güvenceye de sahip 
olmuştur.

Sendikaların kökleri on dokuzuncu yüzyılın demokratik devrimlerine dayandığı 
için her zaman insan hakları mücadelesi ile özdeşleşmişlerdir (Gallin, 200:10). Aslın-
da siyasi gücün toplumda dengeli dağılmasına dayanan siyasi demokrasiye karşılık 
ekonomik demokrasi de ekonomik gücün toplumda dengeli dağılmasına hizmet eden 
bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle sendikal haklar, yerleşik insan hakla-
rındandır. Bu hak; sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu sözleşme ve grev yapma 
haklarını kapsamaktadır. Bu haklar birbirine bağlı haklardır, biri olmadığı zaman di-
ğerinin önemi azalmakta veya kullanılamamaktadır. İşçilerin mücadelesiyle meşru-
laşan sendikal haklar, zamanla işverenlerin ve memurların da kullandığı haklar olup 
hem bireysel ve hem de kolektif özellikler taşımakta, sendikal örgütlenmenin teminat 
altına alınması amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatla düzenlemeler yapılmaktadır. 

İşçilerin sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı, Uluslararası İnsan Hakları 
Beyannamesi’ni oluşturan üç belgenin tamamında özel olarak yer almaktadır: İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi (Madde 23); Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (Madde 22); Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmesi (Madde 8). Bu haklar devletten ve işverenlerden bağımsız olarak 
kullanılması gereken haklardır.  ILO’nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma 
Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı 
Sözleşmesi sendikal haklar alanında yapılmış en önemli düzenlemeler olarak kabul 
edilmektedir. Temel haklar, kişinin insan ve yurttaş olarak taşıdığı, dokunulmaz, 
devredilmez ve sınırlandırılmaz haklarıdır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 11. 
Maddesine göre herkes kendi çıkarlarını savunmak için sendika kurma ve sendikalara 
girme hakkına sahiptir.
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Sendikaların Avrupa’daki üst örgütü olan Avrupa sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC)’na göre sendikalar; dayanışma, eşitlik, demokrasi, sosyal adalet ve uyum gibi 
temel toplumsal değerleri savunur1. Sendikal hareketin, demokrasiyi ve barışı, insan 
haklarını, işçi haklarını, sosyal ve çevresel haklara dayalı, adil ve eşit yaşam ve çalışma 
koşullarına dayalı bir düzeni, geçen yüzyılın en önemli başarısı olan Avrupa sosyal 
modelini savunma sorumluluğu vardır2. 

Küresel düzeyde sendikaların en üst örgütü olan Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu’nun (ITUC) başlıca faaliyet alanları şunlardır: sendika ve insan 
hakları; ekonomi, toplum ve işyeri; eşitlik ve ayrımcılık yapmama ve uluslararası 
dayanışma3. ITUC Eşitlik Departmanı’nın temel amacı, insanların eşitlik, haysiyet 
ve adalet ile karakterize edilen şartlarda yaşamasını ve çalışmasını sağlamak için 
mücadele etmektir. İşyerinde ve toplumda çeşitliliğe saygıyı teşvik etmek ve özellikle 
işyerinde ve işgücü piyasasında ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı etkili önlemler 
uygulamak ITUC’un öncelikleridir4. Sendikaların iki önemli uluslararası üst 
örgütünün amaç ve ilkelerine baktığımızda; demokrasi, adalet, eşitlik, dayanışma, 
insan haklarına saygı gibi temel özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir.

Sendikaların temel görevi eşitliği ve adaleti sağlamaktır. Çalışma hayatında 
adalet, işçilerin işveren karşısında eşit güce sahip olması ve mücadele edebilecek 
güce erişmeleri halinde mümkündür. İşverenin gücünü dengelemek için işçiler, 
örgütlenerek varlık mücadelesi veriyor, örgütlenerek güçlenen işçilere karşı işverenler 
de örgütlenme hakkını kullanarak, sendikal örgütler kurmaktadır. Ayrıca devletin 
karşısında güçsüz olan memurlar da zamanla örgütlenerek haklarını korumak ve 
geliştirmek için mücadele etme yolunu tercih etmişlerdir. 

Yukarıdaki açıklamaları dikkate aldığımızda sendikaların ana ilkelerini şöyle 
sıralamak mümkündür:

1. Eşitlik,

2. Adalet,

3. Demokrasi,

4. Birlik kurma, 

5. Birimiz hepimiz ilkesi,

6. Dayanışma,

1 https://www.etuc.org/en/aims-and-priorities (Erişim Tarihi:10.01.2022)
2 https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-06/CES-14e%20CongreÇs-Manifesto%20EN.

pdf (Erişim Tarihi:10.01.2022)
3 https://www.ituc-csi.org/intro,452?lang=en(Erişim Tarihi:10.01.2022)
4 https://www.ituc-csi.org/about-us?lang=en(Erişim Tarihi:10.01.2022)
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7. Yardımlaşma,

8. İktidarlara ve işverenlere karşı bağımsız olma.

Sendikalar yukarıda yer alan ilkelerle varlıklarını sürdürmekte, çalışanları 
ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan korumak ve geliştirmek için mücadele etmektedirler. 
Ancak tüm sendikaların bu ilkelere sahip çıktığını, ilkelerini hayata geçirdiğini iddia 
etmek mümkün değildir. Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine katkı 
sunmak, sanayileşmenin yarattığı kötü çalışma şartlarını değiştirmek, çalışanların 
ekonomik, sosyal ve siyasal şartlarını iyileştirmek, sözleşme hürriyetinin etkin 
kullanımını sağlamak, örgütlenme hakkını geliştirmek, çalışanlara ve ailesine fırsat 
eşitliği sağlamak, endüstri ilişkilerini geliştirmek sendikaların temel fonksiyonları 
arasında yer almaktadır. Sendikalar bu fonksiyonlarını “birlikten güç doğar” 
ilkesinden hareketle gerçekleştirmektedirler. İş hayatında çalışanların aleyhine oluşan 
şartları değiştirmek ve adaleti sağlamak için yardımlaşmak esastır ve sendikal hareket, 
“ben” yerine “biz” ilkesini esas alarak, işçilerin mücadelesiyle bu fonksiyonunu yerine 
getirmektedir. 

İslâmi Açıdan İş Ahlâkı ve Sendikal Örgütlenme 

İslâm Hukuku’nun ana kaynağı olan Kur’an’ın Maide Suresi’nde “Ey iman 
edenler! Sözleşmeleri yerine getirin” hükmü yer almaktadır. İslâm hukukuna göre 
sözleşme; belirsizlikleri ortadan kaldırmakta, riske karşı kural koymakta ve eşitler 
arasında objektif kuralların oluşmasını sağlamaktadır. İslâm’da bir sözleşmenin 
ön şartı şunlardır: Sözleşmeci tarafların tam özgürlüğü ve eşitliği; herhangi bir 
zorlamanın olmaması ve sözleşme konusunun genel İslâmi değerlere uygunluğunun 
olmasıdır. Ancak işsizliğin yüksek olduğu ve kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu 
bir iş piyasasında işçilerin bireysel iş sözleşmeleriyle haklarını korumaya çalışması 
emeğin sömürülmesine yol açmış, sanayi toplum düzeninde şartları eşit olmayan 
işçilerin sömürülmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 
işçilerin örgütlenerek güçlerinin dengelenmesi ihtiyaç olmuştur. Al-Benna, işçi-
işveren ilişkilerinde işçinin işverenle eşit olmadığını ve yasal, yani biçimsel bir eşitliği 
olmasına rağmen gerçek bir özgürlükten yararlanamadığını, işçilerin her zaman ücret 
kazanmak için gerçek bir baskı altında olduğunu belirtmektedir (Belal, 2005:8). Bu 
nedenle işçilerin işveren karşısında özgür olmalarını sağlayacak örgütlenme hakkına 
sahip olmaları gerekmektedir.

Ahlâki değerler, kişinin bilincinde derin bir şekilde içselleştirildiği zaman birey-
lerin ekonomik ve sosyal rollerini güçlendirmektedir; böylece hem zihin ve hem de 
ruh sessiz ama büyülü bir aydınlanma yaşar. İslâm’ın birleşik dünya görüşünde din, 
erkeğin/kadının tüm kişiliğini daha yüce sosyal amaçları-önemli olsa da ekonomik 
arayışlar sadece bir unsurdur-elde etmek için bir dişli olarak tanımlanmaktadır. Do-
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layısıyla, insana Allah’ın dünya üzerindeki halifesi olmaya dair soylu bir statü veril-
miştir, kişiyi topluma bağlayan ve onu diğer insanlar için iyi işler yapmaya teşvik eden 
sosyal sorumluluk hissi ile insanlar donatılmıştır ve doğuştan özgür iradeye sahiptir.

İslâm ahlâk değerlerinin, sosyal bağlanmanın bir kaynağı haline gelmesi 
için Müslüman toplumların; yoksul ve muhtaçlara, zenginlerin servetlerinden 
onların ahlâki ve yasal haklarını tazmin ederek, yardım etme taahhüdünü yerine 
getirmeleri, insan özgürlüğünü ve sosyal adaleti baz alarak yeniden organize edilmesi 
gerekmektedir (Nagvi, 2019:17). İslâm düzeni öyle bir düzendir ki getirdiği dünya 
görüşü, ahlâk, erdem, toplum dayanışması, değerlendirme ve cezalandırma ölçüleri, 
hürlük ve kontrol ediliş dengesi ile toplum ve kişilere öyle bir ruh ve disiplin aşılar ki, 
her kişi en küçük davranışının Allah’ın kontrolünde olduğunu unutmaz (Karakoç, 
2029:38).

İslâm, bize adil ve ahlâki bir şekilde iş yapmak için eksiksiz bir çerçeve sunar. Bu 
öğretiler sadece Müslümanlar için değildir, adil ticarete ve ahlâki değerlere inanan 
herkesin bu ilkelere bağlı kalması teşvik edilir. İslâm, hayatın her alanında dürüst 
olmayı ve bütünlüğü korumayı teşvik etmektedir. Bununla birlikte, riskler daha yüksek 
olduğu için iş dünyasında dürüstlüğü, bütünlüğü ve karşılıklı dengeyi korumaya daha 
net ve belirleyici bir vurgu vardır, çalışanlara daha iyi davranılması gibi. İslâm’ın el 
emeği ve zihinsel emek arasında ayrım yapmadığına, fabrika işçisi ve yöneticisinin 
(Halife) eşit olması gerektiğine, İslâm’ın istihdam veya mesleğe dayalı sosyal sınıfları 
reddettiğine ve batı sınıflandırmasını kınadığına dikkat çekilmektedir (Belal, 2005:6). 
Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi sosyal sınıf oluşumu reddedilmekte ve büyük 
bir sermaye birikiminin sonunda ortaya çıkan ve Batıda görülen sınıflı toplum 
yapısı kınanmaktadır. Ancak, sınıflı toplum yapısı reddedilirken, tabakalaşmaya izin 
verildiği görülmektedir. Kapitalist ekonomilerin uygulandığı ülkelerin tamamında 
sınıfsal ayrımların doğduğu bilinmektedir ve Müslümanların yaşadıkları kapitalist 
ekonomik sisteme sahip ülkelerde de sınıfsal yapılar mevcuttur.

Faruqi, İslâm’ı işverenlere ve çalışanlara karşı duruşunda tarafsız olarak görmekte 
ve şöyle demektedir: “İslâm, ne işçi için işverene taraftır, ne de işveren için işçilere 
karşı taraftır. Her ikisi için de adaleti temsil eder ve toplumun tüm üyelerini, yeterli 
ve onurlu bir şekilde yaşamaya eşit haklara sahip olarak görür. İster halife ister 
hendek kazıcı veya vali olsun tüm çalışanlar eşit derecede çalışmakla yükümlüdürler. 
Faruqi’nin aksine, Al-Benna için İslâm bir pozisyon alır ve fakirle zengin arasında 
İslâm’ın konumunun açık ve kesin olduğunu, fakirlerin yanında yer aldığını iddia 
etmektedir (Belal, 2005:8). Bu iki görüş yaygın olarak kabul görmektedir. Burada 
sorulması gereken soru, güçsüzü ve haksızlığa uğrayanı korumadan adalet nasıl 
sağlanacaktır?
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Bergen “Dinin işverenin “kültür hegemonyası” bağlamında işlevselleştirilmesi kar-
şısında yeniden ele alınması gerektiğini iddia etmektedir. İslâm’ın yeryüzünde bütün 
devirlerde ve tüm coğrafyalarda olmazsa olmaz ilkesi, adaleti tesis etmek ve her tür-
lü zulmü önlemektir. Alnının teri kurumadan işçiye ücretinin verilmesini kesin olarak 
emreden İslâm, sadece bu ilkesiyle bile, işverenlerin kendi haksız muamelelerini ve 
sömürülerini meşrulaştırmak için dini, kültürel bir araç haline niçin getiremeyecekle-
rini göstermeye yeterlidir” (Bergen, 2012, s.132) demekte ve işverenlerin dini kültürel 
hegemonya olarak kullanmasına isabetli olarak karşı çıkmaktadır (Yorğun, 2020:310). 
Yapılan çalışmalarda ücretin zamanında ödenmesine ilişkin İslâmi hassasiyet ön pla-
na çıkarılmasına karşın, ücretin nasıl belirleneceği hususu fazla dile getirilmemekte 
ve tartışılmamaktadır. Oysa ücretin nasıl belirleneceği ödenmesi kadar önemlidir. 
İslâm dininin rolü, maddi refahı artırmaya dair potansiyelinin çok ötesindedir. Bu-
radaki vurgu şudur; din içsel bir tutarlılık gösterir ve “insanların müdahale etmesi 
gereken bireysel ve sosyal, maddi ve manevi, ekonomik ve politik, yasal ve kültürel, 
ulusal ve uluslararası zorluklar” hakkında rehberlik eden komple bir yaşam tarzıdır” 
(Naqwi, 2019:16). Bu nedenle çalışma hayatına ilişkin sorunlara bakışta da bütüncül 
bir anlayışı ön plana çıkarmak gerekiyor.

İslâm’a göre işçi-işveren ilişkisini değerlendirirken, haksızlığa uğrayan insanların 
haklarını korumak amacıyla Mekke’de Peygamber Efendimizin bizzat katılımıyla ger-
çekleştirilen Hilfü’l-fudul antlaşmasını dikkatlice değerlendirmek oldukça önemlidir. 
İslâmiyetten önce Mekke’de bu adla iki ayrı antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre 
yerli veya yabancı kimsesiz birine zulüm yapıldığında zalimden hakkını geri alıncaya 
kadar kabileleriyle birlikte ona yardım edeceklerine dair ahidleşmişlerdir. İkinci ant-
laşma hicretten otuz üç yıl (bazı rivayetlerde yirmi sekiz veya on sekiz yıl) önce yapıl-
mıştır ve diğerinden daha etkilidir. Peygamber Efendimizin de katıldığı bir toplantıy-
la şu karar alınmıştır: “Allah’a andolsun ki Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık 
yapıldığı zaman hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü ister bizden ister yabancı olsun, 
kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz; deniz süngeri ıslattı-
ğı ve Hira ile Sebîr dağları yerlerinde kaldığı sürece bu yemine aykırı davranmayacağız 
ve birbirimize malî yardımda bulunacağız” (Süheylî, II, 73)5. Yapılan bu antlaşmadan 
da anlaşılacağı üzere İslâmi bir hükümet, vatandaşlarına hayatın bütün alanlarında 
adalet, emniyet, özgürlük ve eşitlik sağlamak zorundadır (Zaman, 2019:63).

  Hilfü’l-Fudul antlaşması hem İslâm’dan önce hem de İslâmi dönemde 
uygulanmıştır.  Zulüm ve haksızlık gören hangi inançtan ve ırktan olursa olsun 
hakkı verilinceye kadar mücadele etmek, birbirlerine mali yardımda bulunmak 
esas alınmıştır ki sanayi toplum düzeninde modern köle haline getirilen işçilerin de 
örgütlenmesi, toplu pazarlık yapması, anlaşmazlıklarda grev gücünü kullanması bu 
çerçevede değerlendirilebilir. Ancak işverenden hakkını almak iddiası ile yola çıkan 

5   https://islamansiklopedisi.org.tr/hilful-fudul (Erişim Tarihi:28.12.2021)
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ve hak mücadelesi verdiğini söyleyen işçiler ve onların örgütleri olarak sendikaların 
da hakkını alma sürecinde hakka ve hukuka riayet etmesi, olmazsa olmaz şarttır. Hak 
talep ederken, haksız yoldan gitmek veya haksız yöntemlere başvurmak da kabul edi-
lemez.  

Sadr, İslâm ekonomisinin genel yapısının üç temel unsura dayandığını iddia 
etmekte ve bu unsurları şöyle sıralamaktadır: Karma mülkiyet, sınırlı bir çerçeve 
içinde ekonomik özgürlük ilkesi ve sosyal adalet. Bu ilkelerin tamamı endüstri 
ilişkileriyle örtüşen ilkelerdir ve İslâm ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların 
bu ilkelerden uzaklaşılmış olmasından kaynaklandığı açıktır (Yorğun, 2020.304). 
Burada belirtilen bu üç ilkeden uzaklaşılması demek aynı zamanda Piyasa, bölüşüm 
ve sınıf kavramlarına da yanlış yaklaşılmasına yol açmıştır. İslâmi modelde politika, 
esas olarak çalışma özgürlüğüne, girişim özgürlüğüne ve kurumsal işgücü piyasasına 
dayanmaktadır. Gönüllü devlet planlaması olabilir, kurumsal işgücü piyasası 
devlet tarafından değil, gönüllü kuruluşlar ve üçüncü sektör olan vakıf kurumları 
tarafından organize edilebilir (Zaim, 2013:133). Bu yaklaşımlardan anlaşılacağı üzere 
nasıl bir düzen kurulabilir sorusunun temel ilkeleri özgürlükler bağlamında ortaya 
konulmaktadır.

İslâm geleneğinde piyasa, sadece Müslüman alıcı ve satıcılara ait değildir. Tam 
aksine piyasanın arz ve talep yönünde ne kadar fazla aktör olursa rekabet o kadar 
gelişmiş, arz ve talebe göre belirlenen fiyat da halkın yararına o kadar adil olur. Bunun 
için de Müslümanların yaşadığı toplumlarda piyasanın sadece ulusal aktörlere has 
olmayıp uluslararası bir nitelik taşıması arzu edilmektedir. Aksi takdirde, pazarda arzı 
birkaç yerli ve şehirli tüccar elinde tutacak, hatta ihtikar (karaborsa) bile olabilecek; 
piyasanın satıcılar cephesinde eksik rekabet koşulları hâkim olacak ve bir tekelci güç 
ortaya çıkacaktır. Tekel gücünün ortaya çıkması sömürüye yol açmış, sanayi toplum 
düzeninde işverenin tek karar verici olması emek sömürüsünü yaygınlaştırmıştır. 

İslâm hukukuna göre, sadece insanların değil, aynı zamanda işte çalışan hayvan-
ların da bir koruma rejiminin mevcut olduğunu belirtmek gereklidir. Bu nedenle 
Müslüman toplumlarda haksızlıklar karşısında korunma bir haktır. Müslüman top-
lumlarda piyasa kontrolsüz değildir, Bölüşüm kavgasında zayıfın ve mağdurun ko-
runması esastır (Yorğun, 2020:302-303). Bu nedenle işveren karşısında işçilerin ko-
runması İslâmi açıdan zorunluluktur. Zorunlu ihtiyaçların karşılanması başta olmak 
üzere, lazım olanların ve tavsiye edilenlerin sırasıyla karşılanması İslâmi esaslara uy-
gun politikalar için var olması gereken esaslardır. Çünkü Gazali’ye göre dinin, nefsin, 
aklın, neslin ve malın korunması gerekmektedir. Gazali’ye göre, beş esas öyle önemli 
ve evrenseldir ki insanlığın iyiliğini (islahu’l-halk) hedefleyen hiçbir hukuk sistemi ve 
hiçbir toplum, onlara ve onların korunmasına lakayt kalamaz. Bu vurgu kendi başı-
na önemlidir, ancak düşünürümüzün onu sadece İslâm’a referansla değil her hukuk 
sistemi ve her toplumda geçerli, kısacası evrensel geçerli bir hukuk normu olarak te-
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mellendirmiş olması ayrıca önemlidir (Orman, 2018:49,51). Gazali, güzel huyların 
temelini hikmet, cesaret, iffet ve bu üçünün her birinin mükemmel hali olan adalettir 
diyerek açıklıyor (Gazali, 2020:159) ve adalete dikkatleri çekiyor.

Al-Benna’ya göre “Adalet” kelimesi, sendikaların temel amaçlarını kristalize ediyor. 
Benna, adaleti sömürüyle ilişkilendiriyor, tüm dünya işçilerinin hala sömürüldüğünü, 
çalışma koşullarının insanlık dışı olduğunu, sendikaların bu büyük sömürüyü 
önlemek ve işçilerin insana yakışır bir yaşam sürmelerini sağlamak için kurulduğunu 
ifade ediyor. Benna, hem İslâm’ın hem de sendikaların birincil amacının Adalet 
olduğunu belirtiyor. Benna, İslâm’ı sadece bir ibadet ve dua dini olarak değil, İslâm’ın 
ayrılmaz bir parçası olarak sosyal, siyasi ve ekonomik boyutları olan bir din olarak 
görmektedir. (Belal, 2005:7). Bu nedenle hayatın tüm alanlarını kuşatan İslâm’ın 
sömürülen işçilere karşı tarafsız olacağını iddia etmek mümkün değildir.

Kapitalist ekonomik sistem içinde adaleti sağlayan sendikalara karşı geleneksel 
Müslüman düşünürlerin tutumlarının beş başlık altında toplandığı görülmektedir: 
anti komünizm, sosyal temelli, kavramsal, organizasyonel, toplumsal/gelişimsel. 
Müslüman düşünürlerin ve İslâmcıların sendikalardan hoşlanmamasının kavramsal 
bir yönü, sendikaları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Komünistlerin elinde siyasi ve 
materyalist olarak yönlendirilmiş araçlar olarak görmeleridir. Müslümanların sınıf 
mücadelesi kavramına düşmanlığı sadece onların kültürcü söylemlerinden kaynak-
lanmamakta, aynı zamanda soyut ahlâki adalet anlayışından da kaynaklanmaktadır. 
Al-Benna’ya göre, İslâmi düşünürlerin çoğunluğu, kırsal toplumlardan gelen alt-orta 
sınıftan entelektüellerdir. Ağırlıklı olarak (mavi yakalı) ücretli işçilerin yaşam ve çalış-
ma koşullarının zorluklarından habersiz, küçük esnaf ve beyaz yakalı işçilerdir (Belal, 
2005:11-12). Müslüman düşünürlerin sendikalara ihtiyatlı-mesafeli yaklaşmasının 
sebebi, Marksist ve/veya sosyalist ideolojiye bağlı olarak sendikaların kurulması ve bu 
ideolojilerin öngördüğü amaçlar ve araçlar doğrultusunda faaliyet göstermiş olmaları 
iddiası kabul edilebilir bir tespittir. İşçi sendikalarının Marksist ve/veya sosyalist ide-
olojilere göre örgütlenmeleri, mücadelelerinde bu ideolojileri benimsemeleri ve dün-
yanın genelinde de işçi sendikacılığının bu doğrultuda gelişmesi ve güçlenmesi, tabii 
olarak Müslüman düşünürlerin bu gerçekler doğrultusunda düşünmeye yöneltmiştir. 
Bu realite çerçevesinde, Müslüman düşünürlerin işçi sendikacılığına mesafeli-ihtiyatlı 
bakışı, ilk dönemler için haklı ve makul görülebilir, ancak ideolojik sendikacılığın dı-
şındaki gelişmelerin göz ardı edilmesi makul görülemez. Bundan dolayı emek sömü-
rüsü ve sendikal haklar Müslüman toplumların gündeminde olması gereken düzeyde 
yer almalıdır. 

Emek sömürüsünün çok yaygın olmasına karşın bu konunun neredeyse gündeme 
gelmemesi, sendika karşıtlığının gündemde olması buna karşın faiz odaklı tartışma-
ların yıllardır yaygın bir şekilde yapılması, düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü 
son dönemde faiz tartışmalarını merkeze alan, İslâm Ekonomisi ve İslâmi Finans Ku-
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rumları gibi alanlarda yoğun tartışmaların ve uygulamaların yaşandığı görülmekte-
dir. Bu tartışmalarda hem kavramsallaştırma sorununun yaşanmasının hem de faiz ve 
finans meseleleriyle sınırlı kalmasının eleştirilmesi gerekmektedir, çünkü arzu edilen 
sonuçlara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bunun temel nedeni İslâmın ekonomik 
bir model önermemesi, ancak emir ve yasaklarla temel ilkeleri belirlemesidir. Bu ne-
denle helal dairesi içerisinde kalmak şartıyla toplum ve piyasaların ihtiyaçları doğrul-
tusunda iktisadi modeller üretmek ve örgütlenmeler yapmak mümkündür. Karakoç, 
İslâmi açıdan ekonomiyi değerlendirdiği kitabının başlığında “İslâm ekonomisi” ifa-
desini kullanmıyor, “İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü” başlığını kullanıyor 
(Karakoç, 2019). Bu bakış açısıyla Karakoç, ekonomik yapıların toplumdan ve toplu-
mun karşı karşıya olduğu şartlardan kaynaklanacağı, İslâm’ın ise temel ilkeleri belir-
leyeceği anlayışına vurgu yapmaktadır (Yülek, 2010:151). Bu tespitten de anlaşılacağı 
üzere İslâm’ı sıfat yaparak iktisadi model kurma arayışlarından vazgeçilmeli, sorunları 
çözecek, sistem kuracak alternatif modellere odaklanılmalıdır. Sendikacılık konusun-
da da İslâmi referansları esas alarak sendikalara karşı çıkmak veya İslâmi Sendikacılık 
gibi kavramlarla savunma yapmaktan uzak durmak gerekmektedir. Çünkü endüstri 
ilişkileri alanı oldukça bakir bir alandır ve yoğun ilgiye ihtiyaç duymaktadır.

İslâm ülkelerinde özellikle sanayileşmenin gecikmesi, bu ülkelerin Sanayileşmiş 
ülkeler tarafından endüstri devriminden itibaren yoğun bir maddi ve kültürel 
sömürüye maruz kalması, azgelişmişlik ve geri kalmışlık zincirinin kırılamaması, 
kaynaklarının sömürülmesi, halka dayalı olmayan baskıcı yönetimlerin işbaşına 
getirilmesi gibi nedenlerle sendikal haklar yeterince etkili olamamıştır. Bu nedenle 
Müslümanlar arasında gelir dengesizliği büyümüş, fakirlik yaygınlaşmış, çatışmalar 
artmış, güç halk yerine aile, lider gibi küçük grupların eline geçmiştir (Yorğun, 
2020:321). Bu yapı gelir dağılımını bozmuş, hak ihlallerini artırmıştır. Uluslararası 
Sendikalar Konferasyonu (TUC)’nun 142 ülkeyi kapsayan 2018 küresel hak indeksi 
araştırmasına göre en kötü işçi hakları olan on ülkenin altısının Müslümanların 
yaşadığı ülkeler olması dikkat çekmektedir (Yorğun, 2019:1732). 

İslâm›da sendikaların kurulmasını yasaklayan olumsuz bir kural olmamasına 
karşın, sanki varmış gibi bir algının yaratılmış olması toplumsal sorunları büyütmüştür, 
bu nedenle sendikaların kurulabileceği gerçeğini yaygınlaştırmak gerekmektedir. 
Çünkü İslâmi esaslara uygun işgücü piyasasında gönüllü kuruluşlar kurmak esastır. Bu 
nedenle her iki taraf da şartlarını İslâmi esaslara göre iyileştirmek için örgütlenmeli, 
sınıf çatışması yaşamamalıdırlar. Sendikalar bir zorunluluktur, ancak işlevlerini iyi 
bir Müslüman adamın ele aldığı İslâmi ilkelere göre yerine getirmelidirler. Toplu 
sözleşme ve müzakereler İslâmi esaslara aykırı değildir. Önemli olan, sendikanın her 
işçiyi temsil etme hakkına sahip olması ve onların vekili (temsilcisi) haline gelmesidir. 
Sendikalar, işçileri temsil etme hakları varsa, işçiler adına toplu sözleşme yapabilirler. 
Sınıf çatışmasına, greve, lokavta ideal İslâm toplumunda yer olmadığı açıktır. Ancak 
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geçiş döneminde (insanın meta ve emek piyasalarında motivasyonu değişmemişse) 
homoekonomik yaşam tarzının kurallarına göre hareket ediliyorsa ve herhangi bir 
ahlâki kısıtlama olmaksızın ekonomik çıkarları maksimize etmeyi taraflar esas 
almışlarsa, iyi Müslümanlar değillerse ve hayatlarında İslâm’ı yaşamıyorlarsa, bu 
durumda grev ve lokavt bir toplumda yanlışı düzeltmeye yarayan araçlardır (Zaim, 
2013:145-149). Bu araçtan çalışanları mahrum etmek emek sömürüsüne rıza 
göstermektir. Bu nedenle işçilerin örgütlenmesinin hak olarak görülmesi yerine 
işçilerin örgütlenmesinin İslâm adına sorgulanması, işverenlerin örgütlenmesinin 
ise İslâmi açıdan sorgulanmaması çok önemli bir çelişkidir ve düşünülmesi gereken 
önemli bir husustur.

Sendikal haklar açısından zayıf bir görüntü sergileyen İslâm ülkelerinde iş ahlâkı 
da sorunludur. Kuralsızlığın egemen olması, her ne pahasına olursa olsun kişisel 
menfaatin peşinde koşmanın yaygınlaşması ve ahlâki ilkelerin göz ardı edilmesi 
yaygınlık kazanmıştır. Üretim ve hizmetlerde güvenin zayıflaması, tüketicinin 
aldatılması, çalışanların hakkının verilmemesi ve iş hayatında adaletin sağlanmaması 
temel bir sorun olmaya devam etmektedir. Kapitalist sistemlerde piyasayı ahlâki 
ilkelerle kontrol altına almak Müslümanların da görevidir, bunun yolu da çalışanların 
örgütlenmesinden geçmektedir. Bu düşünceden hareketle işveren karşısında güçsüz 
işçilerin örgütlenerek toplu pazarlık yapması ve toplu iş sözleşmesinde sendikaların 
taraf olması adil bir pazarlık için vazgeçilemez ihtiyaçtır.

İslâm ilkelerini esas alan toplumlarda iktisada ilişkin hükümleri sosyal adalet 
olarak ifade edilebilmek mümkündür. Bu ilkeler “kul hakkı”nı temel alır. Sosyal 
adaletin sağlanmasının temel şartı zenginin daha zengin fakirin daha fakir 
olmamasıdır (Tabakoğlu, 2010:.22). İslâm toplumlarında denge bu ilke çerçevesinde 
oluşturulmaktadır. Bu alanda dengesizliğin doğması halinde çözecek mekanizmalar 
oluşturmak, örgütlenme hakkını tanımak ve uyuşmazlıkları çözmek için hem barışçıl 
hem de çatışmacı yöntemleri kullanma hakkını vermek kaçınılmazdır. İslâmın sosyal 
adalet ilkesini hayata geçirmek ve ekonomik ilişkilerde bunu gözetmek için çaba sarf 
etmek her Müslümanın görevi olup, bunun için ihtiyaç duyulan araçları oluşturmak 
temel bir sorumluluktur. 

Sonuç

Ahlâki ilkeler, toplumun barış ve huzur içinde yaşamasına hizmet ederken, 
adaleti sağlar, kişisel menfaatlerin toplumsal menfaatlerin önüne geçmemesi için 
sınırlandırılmasına hizmet eder. Bu nedenle temelde parçalanması mümkün olmayan 
temel ahlâki ilkelere iş hayatının ihtiyaç duyduğu bazı ilkelerin ilave edilmesi 
mümkündür. Ancak iş ahlâkının ilkelerinin, temel ahlâki ilkelerden kopuk ilkeler 
olmadığı unutulmamalıdır.
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İş ahlâkı, Müslüman toplumlarda İslâm dinin emir ve yasaklarıyla şekillenmekte, 
haksızlıklar karşısında susmamak temel ilke olarak kabul edilmektedir. Akitleşmenin 
teşvik edildiği, eşitler arasında yapılacak sözleşmelerin geçerli olduğunun kabul 
edildiği, fakirin ve yoksulun gözetilmesinin esas alındığı bir sistemde İslâm dininin 
referans gösterilerek sendikal örgütlenmenin, toplu sözleşme ve grev hakkının 
olmadığından bahsetmek var olan gerçekleri göz ardı etmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. 

Kapitalist düzenin egemen olduğu Müslüman toplumlarda sınıfsal yapıların var 
olmasına karşın “İslâm toplumlarında sınıfsal yapı yoktur” demek, bizzat İslâm’ın 
temel ilkelerini reddetmektir. Hiç kuşkusuz İslâmi yaşam biçiminin egemen olduğu, 
zekât ve sadakanın verildiği, yardımlaşmanın esas alındığı, yoksulun korunduğu bir 
düzende sınıfsal yapılar ortaya çıkmayacaktır. Ancak kapitalist ekonomik yapının 
egemen olduğu toplumlarda ortaya çıkan gelir dağılımı bozukluğuyla mücadele 
etmek, örgütlenmek temel insan haklarındandır. 

Sendikalar, sanayi toplum düzeninin ortaya çıkardığı emek sömürüsünü önlemek, 
adaletsizliği ortadan kaldırmak, eşitliği sağlamak, kapitalist sistemin dayattığı 
serbest piyasayı kontrol altına almayı amaçlayan örgütlerdir. Devrimci sendikalar 
kapitalist sistemi yok etmeyi esas alırken, evrimci sendikalar kapitalist sistemin 
yarattığı sorunları gidermeyi, sosyal adaleti sağlamayı esas almaktadır. İki kutuplu 
dünya düzeninin yıkılması ve sosyalist sistemlerin çökmesi devrimci sendikal 
mücadeleleri geri plana iterken, evrimci sendikalara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 
Bu nedenle piyasayı düzenlemeyi esas alan evrimci sendikaların rolüne odaklanmak 
gerekmektedir. 

İş ahlâkı ilkeleri ile sendikal ilkeler arasında yakın bir ilişki olduğu açıktır, çünkü 
örgütlenmek ahlâki bir davranıştır ve ahlâki ilişkileri ortaya çıkarır. İş ahlâkı ile 
sendikal ilkeleri karşılaştırdığımızda özellikle eşitlik ve adaletin sağlanması, güçsüzün 
korunması, sözleşme ve örgütlenme hürriyetinin kullanılması, fırsat eşitliğinin 
sağlanması gibi temel alanlarda var olan paralellik piyasanın denetim altına alınması, 
kişisel menfaatler karşısında toplumsal menfaatin tercih edilmesi, dürüstçe davranma, 
verilen sözü tutuma gibi alanlara doğru yayıldıkça ilkeler arası paralelliğin önemi 
ortaya çıkmaktadır.

Sendikaların kuruluşu, faaliyetleri, politikaları, teşkilat yapıları, işleyişi ve diğer 
tüm iş ve işlemleriyle ilgili uluslararası bir üst çatı kuruluşu tarafından belirlenmiş 
ilke ve kurallarının varlığı yetmez, bu kural ve ilkelerin sendikalar tarafından haya-
ta geçirilmesi gerekmektedir. Sendikaların ulusal veya uluslararası düzeylerde kendi 
kendilerini uymakla sorumlu tuttukları ilkeler ve kuralların daha açık şekilde belir-
lenmesine, uygulanmasına ve denetlenmesine ihtiyaç vardır.
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İşyeri ve işletmelerde yaşanan adaletsizlikleri gidermek, yönetimin sınırsız 
gücünü sınırlandırmak, çalışanların ihlal edilen haklarını savunmak, çalışanların 
ekonomik, sosyal ve siyasal haklarını korumak ve geliştirmek için sendikal örgütlerin 
kurulması temel haklar arasındadır. Kapitalist düzenin ve piyasanın egemen olduğu 
Müslüman toplumlarda yaşanan gelir dağılımı sorunlarını dikkate almadan, mevcut 
şartların nasıl iyileştirileceğine ilişkin arayışlara girmeden, sendika, toplu pazarlık ve 
grev hakkına ilişkin olumsuz yorum ve değerlendirmeler yapmak maalesef gerçekçi 
değildir. 

Sendikalar hem iç sömürüye hem de dış sömürüye karşı mücadele veren 
örgütlerdir. Bu özellikleriyle Müslümanların yaşadıkları ülkelerde var olan hem iç hem 
de dış sömürü dikkate alındığında sendikalar ihtiyaç duyulan örgütlerdir. Bu nedenle 
sendikal haklar, Müslümanlar için de vazgeçilmez haklardandır ve ahlâki açıdan da 
gereklidir. Aksi takdirde Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda bölüşüm sorunu 
büyüyecek, hak ihlalleri artacak, yoksulluk yaygınlaşacak, gayri ahlâki davranışlar 
piyasada egemen olacaktır. Böyle bir piyasa ve iş hayatı hem ahlâken hem de sendikal 
ilkeler açısından sorunlu bir piyasa olacak ve toplumsal huzuru tehdit edecektir. 
Çünkü ahlâk hukukun temelidir, bu nedenle ahlâk ile hukukun ilişkisini, merhamet 
ile adaletin ilişkisini güçlendirmemiz gerekiyor. Yapılan sözleşmelerin mutlak malik 
olan Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olması amel edilmelidir.

19. ve 20. Yüzyıl, ihtiyaçların sınırsızlığı üzerine bina edilmiş ekonomiyi esas 
alan, sınırsız evren telakkisine dayalı, bireyin merkez alındığı, çevrenin talan edildiği 
yüzyıllardı. Bu yüzyıllarda egemen olan batı düşüncesi, varlıkla düşünce arasına 
mesafe koymuş, rasyonel düşünce de bireyi esas almıştır. Bireyi özgürleştirdiği sanılan 
bu düzen aslında modern köleler doğurmuş, ekonomik insan söylemiyle de insanın 
fıtri özelliklerini göz ardı etmiştir.

21. yüzyılın insanı merkeze alan, ihtiyaçların değil arzuların sınırsız olduğu 
gerçeğinin farkına varıldığı, çevreye karşı misakımızın olduğu şuurunun yaygınlaştığı, 
bölüşümün adil olduğu bir yüzyıl olması en temel dileğimiz olmalıdır. Bu arzunun 
gerçekleşmesi için demokrasilerin güçler dengesine dayanması, fıtri devletin6 esas 
alınması, piyasanın sınırlı serbestiye dayanması, özel mülkiyetin sınırsız olmadığı, 
karma mülkiyete ihtiyacın olduğu gerçeğini görerek, sosyal adaletin ve ahlâki bir 
düzenin kurulmasının hedef alınması gerekmektedir.  Ahlâk, bireyi kişisel menfaatler 

6  Devlet-vatandaş ilişkilerine baktığımızda yeni bir devlet anlayışını insanlığın idrakine sunmanın zamanının 
geldiği görülmektedir. İki yüzyılı aşkın süredir oluşturulan devlet yapılarının yeni yüzyılın ihtiyaçlarına 
cevap vermekte yetersiz kalması insanların mutsuzluklarına neden olmaktadır. Devletlerin yapılanma ve 
uygulamalarının fıtrata aykırı olması insanları mutsuz kılarken, aynı zamanda devletleri parçalamakta, 
despotik devletlere doğru bir gidişe yol açmakta, insanın ve daha geniş anlamda tüm canlıların fıtratına 
aykırı kural, düzenleme ve uygulamalar mutsuzluğu tetiklemektedir.  Bu nedenle yeni devlet yapılanmalarına 
ihtiyaç olduğuna vurgu yapmak amacıyla “Fıtri Devlet” kavramı gündeme getirilmiştir.
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peşinden koşan, kendisi için her şeyi meşru gören anlayıştan uzaklaştıran ilkelerdir. 
İş Ahlâkı, kişinin daha adil olmasını sağlar ve toplumsal huzura hizmet eder. Sendikal 
hareket, “ben” yerine “bizi” esas alan bir toplumsal harekettir. Bu nedenlerden dolayı 
sendikal hareket ahlâki ilkelere dayalı bir iyilik hareketidir. Sistemin ve ferdin ahlâki 
olması önemlidir, çünkü ahlâkiliği yaygınlaştırır ve sürdürülebilir kılar.
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SENDİKALI İŞÇİLER BAKIMINDAN 
İŞ ve AHLÂK UYUMU

Aydın BAŞBUĞ*

GİRİŞ

İş ve ahlâk arasındaki uyumun özellikle İslam ahlâkı bakış açısındaki yeri 
karşısındaki önemi ortaya konulurken işin kendisinin modern ilişkiler içinde aldığı 
konumun dikkate alınması gereklidir. Aksi takdirde ahlâki ilkeler, somut hayatın 
gerçeklerinden kopuk, hatta yeri geldiğinde çelişik bir görünümüortaya çıkaracaktır. 

İşin, modern toplumdaki konumu, hukuk kurallarının ve ahlâk kurallarının 
anlaşılması ve yeni sosyal düzen kurallarının ortaya çıkışı için öncelikli olduğu 
kadar, işin, çalışanın kişiliği ve ahlâkı üzerindeki nedensel bağa da dikkati çekmek 
gerekecektir. Zira modern anlamda iş, acaba insanın fıtratına ne kadar uygundur? 
Kişinen fıtrat olarak sahip olduğu psişik yeteneklerini ne yönde çevirmektedir?  

Bütün bu sorulara verilecek cevap, çalışanın işi ile ruh hali arasındaki sebep sonuç 
ilişkisini kavramasına imkân tanıyacaktır. İşte ancak bu durumda İslam ahlâkının 
ilkeleri ile modern insanın sorunları gerçekçi bir ortamda takip edilebilecektir.

1. Çalışmanın İnsan Hayatındaki Anlamı

Çalışmanın insan hayatındaki anlamı nedir? İnsan ne için çalışır? İş gücüne 
katılan bir birey için genç yaşta başlayan ve hayatının sonuna kadar devam eden bu 
faaliyet bir zorunluluk mudur? Çalışma ve gelir elde etme, insan hayatı için bir amaç 
mı; yoksa bir araç mıdır? 

Bu sorulara verilecek cevap insan ile iş ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen 
değerleri ortaya çıkaracaktır. 

Geleneksel toplumlarda çalışma kişinin kendi varlığını ortaya koyabilmesi ve 
geliştirebilmesi için bir araç olmuştur. Bu yönüyle çalışma, gerçekleştirilen maddi eser 
ile kişinin maddi ve manevi gelişimini gerçekleştirecek faaliyetlerin bütünüdür. “Kişi 
yaptığı işin ürünüdür” sözü, yapılan iş ile kişinin manevi boyutu arasında bir bağın 
bulunduğunu ifade eder. 

*     Prof. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi. ORCID ID:https://orcid.org/000-0002-4334-4431.
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Geleneksel ortamda kişinin kendi varlığı için ortaya konulan çalışma, zanaatkârlık 
veya sanat şeklinde ortaya çıkmaktadır. Zanaat ile sanat birbirine yakın ve çoğu zaman 
da iç içe geçmiş biçimdedir. Zanaatkârlık toplumun ihtiyaçları için gerçekleştirilen bir 
çalışma olup eşitler arası bir değer değişimi söz konusudur. Sanatta ise başkasının 
ihtiyacını karşılama ve bunu bir mübadele aracı olarak kullanma söz konusu değildir. 
Bütün bu çalışma şekillerinde çalışma, kişinin bireyselleşmesi, maddi ve manevi 
gelişimini gerçekleştirmesi için yerine getirilen bir faaliyettir. Kişi çalıştığı sürece bu 
ihtiyacını yerine getirdiği için gelir elde etmesi ve bu elde ettiği gelirle hayatının diğer 
alanlarında faaliyetlerini karşılaması neredeyse söz konusu değildir. 

Çalışma bireyselleşme sürecinin ihtiyacı kadar gerçekleşen bir olgu olup ihtiyaç 
oranında gerçekleştirilen bir faaliyet niteliğindedir. 

Kişinin eğitimi, mimari, müzik, resim, hat, tezhip, ebru gibi sanatlarla uğraşması, 
seyahat etmesi ve hatta tembellik yapması için gerekli olan çalışma ihtiyacı, bu 
faaliyetin kapsamını ve süresini belirlemektedir. İşte kişi bu ihtiyacı kadar çalışmakta 
ve çalışma, hayatının anlamı için bir araç haline gelmektedir. 

Zanaatkârlık ve sanatta beliren ortak hayat alanı ticarette mübadele esasına 
dayanan çalışma şekliyle ortaya çıkmaktadır. Zanaatkârlık ve sanat faaliyeti ile ticaret, 
geleneksel toplumlarda kabul edilen bireyselleşme sürecinin en önemli araçlarıdır. 

Bütün bu faaliyetlerde çalışma bir zorunluluk değildir. Kişinin ahlâki ve manevi 
boyutu ile çalışma iç içedir. Bireyselleşme şeklinde ortaya çıkan bu manevi boyutun 
biçimlenmesinde çalışma bir araçtır. Çalışma sadece gerçekleştirilen faaliyetle sınırlı 
kalmamakta, bireyin başka çalışma alanlarına ilgi duymasına ve kişiliğini de bu yönde 
geliştirmesine engel olmamaktadır. “Bir çalışma bittiğinde aralık vermeksizin hemen 
başka bir çalışmaya koyulma” ilkesi çevresinde “çalışmalar”, manevi gelişmenin ve 
yükselişin maddi bir aracı niteliğinde kalmaktadır.

Çalışmanın bu manevi özelliği, İslam medeniyetinde kısmen de olsa başkası 
için çalışanlara da hasredilmiştir. Geleneksel toplumlarda görülen kölelik, bu 
emekten yararlanan kişinin günlük hayat standardı ile eşit seviyeye getirilerek 
insanileştirilmiştir. Böylece tıpkı zanaatkârlığın ve ticaretin insan doğasına sağladığı 
katkı için araç olma özelliği, başkası için çalışılana da bir bireyselleşme aracı olarak 
kaynak olmuştur. 

Kölelik dışındaki çalışma bir bağımlılık ilişkisi görülmeyerek eşitler arası bir 
değişim, mübadele olarak kabul edilmiştir. İşçi ile kurulan sözleşme bir satım 
sözleşmesi olup, emeğin ücret karşılığı değişiminden ibarettir. Böylece İslam 
hukukunda işçi, zanaatkâr seviyesine çıkarılarak eşitler arası bir ilişki kurulmuştur. 
Bu nedenle de zanaatkâra müşterek işçi; işçiye de özel işçi nitelendirmesi yapılmıştır.
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Yukarıda belirtmeye çalıştığımız geleneksel toplumlarda çalışma, en alt 
seviyesinden en üst seviyesine her aşamasında çalışma, kişinin manevi gelişimi 
için bir araç olmakta ya da bireyselleşme sürecine engel olmayan bir faaliyet olarak 
kalmaktadır. 

Çalışmanın hayatın amacı olmasından kasıt, kişi ile iş arasındaki bu olumlu 
bağın koparılarak kişinin manevi yönünün çalışmanın kendisi için feda edilmesidir. 
Modernleşme süreciyle iş ile kişilik arasındaki bağ koparılarak çalışma tamamıyla 
maddi bir faaliyet haline getirilmiştir. Çalışmadan beklenilen, kişiliğin bu maddi 
sonuçlara yaklaşmasıdır. Modern toplumlarda bu maddi sonucun ölçütü çalışma 
karşılığında elde edilen gelirdir. 

Sanayileşme süreci ile göz ardı edilen gelenek ve yerine başlayan modernleşme 
karşısında çalışma, başlı başına hayatın amacı haline gelmiştir.

Kişinin eğitiminin nihai noktası bir işe sahip olmak ve bu iş için gerekli niteliklerle 
donanmaktır. Kişinin eğitim sürecini ve manevi özelliklerini belirleyen ileride 
gerçekleştirileceği çalışmanın ihtiyaçlarıdır. Artık geleneksel ilişkilerde olduğu gibi 
bireyselleşme sürecini tamamlayabilmek için ihtiyaç duyulan çalışmalar değil, çalışma 
için ihtiyaç duyulan bireyselleşme söz konusudur.

Modern endüstri ilişkilerinde çalışma, kamuya mal olmuş ortak hayat alanıdır. 
Kişinin sunduğu emek, başkası için çalışma biçiminde olup daima bir bağımlılık 
ilişkisi kurar. Artık geleneksel toplumlarda çalışmanın en iptidai şekli olan başkası 
için çalışma eşitler arası bir mübadele olmaktan çıkarak tıpkı kölelik gibi hiyerarşik 
bir ilişkiye dayanan bağımlılık ilişkisine dönüşmüştür. 

Modern endüstri toplumlarındaki çalışma, sosyal hukukun ortaya çıkarak bazı 
alanlarda insanileştirilmesi gerçekleştirilinceye kadar insanın manevi varlığını çalışma 
uğruna feda eden bir yapıya dönüşmüştür. Sanayileşme ve sanayileşmenin temeli olan 
iş bölümüne dayanan fabrika üretim tarzı, insanın manevi boyutunu ihmal etmiş ve 
çalışmayı, hayatın tek amacı haline getiren bir sosyal ilişkiler haline getirmiştir. 

Geleneksel toplumlarda kişinin ihtiyacı kadar gerçekleşen çalışma, çalışmanın 
ihtiyacı kadar insan emeğine dönüşmüştür. Çalışma mekanik bir faaliyet olup günün 
bütün saatlerinde gerçekleşebilecek bir maddi imkâna dönüşmüştür. Bu nedenle 
günün bütün saatlerinde çalışabilecek insan emeğine ihtiyaç vardır. Sosyal hakların 
ortaya çıkmadığı Sanayi devriminin ilkel dönemlerinde günlük çalışma süreleri 
ondokuz saate kadar çıkmıştır. Daha fazlası mümkün değildir. Çünkü bu saatten 
sonra insan tabiatının uyku ve yemek gibi eksiklikleri bu arzuya engel olmaktadır. 
Çalışma, haftanın bütün günleri gerçekleştirilebilecek bir faaliyet olduğu için de 
haftanın yedi günü çalışacak emeğe ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle işçi haftanın 
yedi günü çalışmaktadır. Çalışma, yılın bütün günlerinde gerçekleştirilebileceği için 
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bu ihtiyacı karşılayacak ve üç yüz altmışbeş gün çalışacak emeğe ihtiyaç duymaktadır.

Böylece modern endüstri toplumlarında çalışma, daha sonra kısmen 
insanileştirilmiş olsa da, tam gün ve hayatın her aşamasında gerçekleştirilen sürekli 
bir faaliyet niteliğine dönüşmüştür. 

İnsan çalışacağı yaşa gelmeden önce çocukluk çağında bu çalışma için 
hazırlanacak ve eğitilecektir. Çalışmanın gerektirdiği vasıflara önceden hazırlanarak 
kişilik ve bireyselleşme çalışmanın ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Çalışma yaşına 
gelindiğinde sürekli gelir elde edilen bir iş bulmak, başarının adresidir. Hayatın önemli 
bir gayesi kişinin gelir elde edeceği sürekli bir çalışmaya katılmasıyla gerçekleşmiş ve 
modern anlamda başarı sağlamıştır. Kişinin daha iyi gelir ve haklar elde edebilmesi 
için sendikaya, kolektif dayanışmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Ara dinlenmesi, günlük 
çalışma süresi, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık dinlenmeler gibi sosyal hakların elde 
edilmesi için sosyal devlete ve sosyal hukuka ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hayatın amacının gerçekleşmesi tam gün ve sürekli çalışmanın sağlanmasıyla 
mümkündür. Bu nedenle işsizlik, mücadele edilmesi gereken olumsuz bir durumdur. 
İşsizlik çalışma hayatının emek ihtiyacına cevap veremeyen, bu nedenle insanın 
tam gün ve sürekli çalışma amacına ulaşmasını engelleyen geçici bir durum olarak 
kabul edilmektedir. İşsizlik insanın amacının önündeki olumsuz bir engeldir. Tıpkı 
çalışmanın ihtiyaç duyduğu bireysel yetenek ve vasıflara sahip olmamak gibi. 

Çalışma, süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ancak insan tabiatının yaşlılıkta ve 
ölünceye kadar başkası için çalışamaması gibi eksiklikleri çalışılamayan bu pasif 
dönemin finansmanını zorunlu kılmaktadır. İşte yaşlılıkta ortaya çıkan bu pasif 
dönemi finans edebilmek için çalışma yaşında tam gün ve sürekli olarak çalışmak 
zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaçlar çalışmayı hayatın merkezine 
taşımaktadır.

Görülmektedir ki, çalışmanın hayatın içindeki yerinin ne olduğu sorusu geleneksel 
ve modern üretim biçimine göre değişmektedir. Artık modern toplumlarda çalışma 
insan gelişimi için bir araç değildir. Tersine, çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan insanın maddi vasıflarının şekillendiği ilişkiler söz konusudur. İnsan 
hayatını şekillendiren ve yön veren nihai amaç çalışmanın kendisi olup, bu sonuç da 
tam gün ve sürekli olarak çalışılan sosyal ilişkiler sistemi biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

Geleneksel anlamda çalışma, hayatın amacı değildir. Kişinin bireyselleşme 
sürecine hizmet eden bir araçtır. Çalışmanın hayatın amacı haline gelmesi, geleneğin 
dışlandığı, modernleşme süreci içinde endüstri ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkmıştır.

Modernleşme kısaca, insanın bireysel ve toplumsal hayatında geleneğin kurduğu 
manevi bağın kırılarak sadece akıl kuralları ile yeniden şekillenmesidir. İşte bu 
anlamda çalışma, sadece maddi boyutları ile karşımıza çıkmakta; insan ile iş arasındaki 
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psişik bağ koparılmaktadır. Bu kopuş, insanın maddi çalışmanın bir parçası haline 
getirilmesi ile sonuçlanmıştır. 

2. İnsana Yabancı Bir Modern Çalışma Kavramı ve İnsan 

Tam gün çalışma şeklindeki işçiliğin, yaşamın bir aracı değil de amacı olarak 
görülerek kutsanması, modern istihdam toplumlarını diğer toplumlardan ayıran 
önemli bir vasıftır (Başbuğ, 2013). Bütün sosyal ve siyasal fikir hareketlerinin hedefi 
de tam gün çalışmaya dayalı tam istihdama ulaşmak ve devamlı büyüyen bir şekilde 
kalkınmak olmuştur. 

Serbest pazar ve ticaret, insanlık tarihi boyunca her zaman görülmüştür. Büyük 
sermaye hareketleri ve piyasadaki canlılık, uygarlıkların gelişmesinin ve güçlü 
kalmalarının yolunu açmıştır. Ancak hiçbir gelişme Avrupa’da yaşanan Sanayi 
devriminin yol açtığı hız ve değişime ulaşamamıştır. Sanayi devriminin en çarpıcı 
özelliği ise, tam gün işçiliğinin doğmasıdır. 

Tam gün çalışmanın hayatın bir amacı olarak insanın dünyasında yer alması, 
batının inanç ve dünya görüşü ile yakın ilişki içerisindedir. Bu nedenle özellikle 
Alman sosyologu Weber başta olmak üzere birçok araştırmacı, bu gelişimin kaynağını 
inançta bulmaktadır.

Weber’in dışında batının sanayileşme ve buna bağlı olarak modernleşme süreci 
değişik görüşlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu görüşler, dinin modernleşmeye aktif 
katılımını kabul etmemektedir. Onlara göre din, sosyal hayatta etkinliği ile değil, 
değişimin sonuç olarak dinde meydana gelen değişimle birlikte bu değişime katkı 
sağlama noktasındadır. Ancak Weber gibi soruna yaklaşan izah tarzına göre, dinin 
sosyal alandaki hâkimiyetini sorgulayan ve zayıflatan Protestanlık inancının bu 
gelişmelere katkısı da oldukça önemlidir. Bu bakımdan batı kapitalizminin önemli bir 
manevi dayanağı olan Protestanlığın, kilisenin sosyal ve siyasal alandaki hâkimiyetinin 
kırılmasında büyük rolü olmuştur. Protestanlığın kazanımı sadece kurumsal olarak 
kilisenin sosyal ve siyasal hâkimiyetinin sona erdirilmesi değildir. Aynı zamanda 
çalışma ile kişi arasında kurulan ahlâki bağ bakımından da küçümsenmeyecek katkısı 
olmuştur.

Din ile modernleşme arasında kurulan bağ bakımından gerçekleştirilen çalışmalar 
içerisinde Weber’in getirdiği yaklaşımın dışında hiçbir tez, bu kadar fazla tartışmaya 
yol açmamıştır. Yine hiçbir tez için bu kadar sık eleştiri gündeme gelmemiştir. Buna 
rağmen Weber’in yaklaşımı akademisyenlerin zihinlerini hala meşgul etmekte 
ve modern Avrupa’nın ekonomik gelişmişlik tarihine ilişkin araştırmaları teşvik 
etmektedir.
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Çalışmanın yaşamın amacı olması şeklindeki, çalışma ahlâkı ilk ifadesini Weber›in 
de belirttiği gibi Protestan orta sınıfta bulmuştur. Protestan orta sınıflar için, yaşamak 
için çalışan değil, çalışmak için yaşayan mü›min, Hıristiyan olarak kabul edilmiştir. 
Çalışma, gelecekteki kurtuluş aracı, içten imanın en güvenilir ölçüsü olmuştur. 
Dindar Protestan mü›min, boşa harcanan her saatin Tanrı’ya şükran için çalışılan bir 
saat olabileceğine iman ediyordu. Bu ahlâk alt derece katmanlar içinde daha yoğun bir 
şekilde etkin oldu. Edebi eserlerde ortaya çıkan bu kişilik, çok çalışan, hırslı, dindar 
ve zengin olmasına rağmen mütevazı bir şekilde lüks olmayan bir evde, az yiyen ve az 
harcayan, bu nedenle de çevresi tarafından cimri, para düşkünü olarak değerlendirilen 
bir karakter olarak çizilmiştir. Gerçekten de Protestan ahlâkına sahip bu kişiler 
çalışmalarının karşılığında sermayelerini arttırmakla beraber, aşırı dindar bir hayat 
sürmektedirler. Ancak kendi inanç sistemleri üzerinde kilisenin hâkimiyetine de izin 
vermemektedirler.

Protestan ahlâkı, sadece kapitalist sermayenin büyümesine yol açmadı. Aynı 
zamanda işverenden alınacak ücret için sıkı çalışmaya istekli, dürüst, disiplinli ve titiz 
işçiler meydana getirdi (Başbuğ, 2010; 32-33, 45 vd.). Ancak bu tür çalışma isteğinde 
dahi emeği ile geçimini sağlayanın pazar dışı kurumlar arasında veya alternatif diğer 
geçici işler ile çoğu zaman mevsimlik çalışma esasına göre geçimini sağlama becerisi 
her zaman vardı. Tam gün çalışma yaygın olmamakla beraber, çalışanın kendisi için 
ayıracağı ve becerisini kullanacağı zamanı her daim vardı.

Bu durum iş bölümü esasına dayanan fabrika üretim tarzının gelişmesine kadar 
devam etti. Fabrika üretim tarzının özelliği, işin başından sonuna kadar bütün 
aşamaların bölünerek, her bir aşamada çalışacak kişilere ihtiyaç hissedilmesidir. Bu 
ihtiyaç, işin bütün bilgi ve becerisine sahip vasıflı bir iş gücünden ziyade bütünden 
haberi olmayarak sadece işin bir bölümü için, ihtiyaç hissedildiği kadar yeteneği ve 
bilgisi bulunan kişilerle sınırlıdır. İşte bu ihtiyaç artık manevi doğası ile kutsiyeti 
olan bir bireyi değil, fabrikanın mekanik işleyişi ile örtüşen ve maddi boyutları ile ele 
alınan bireyi ortaya çıkarmaktadır. 

Fabrika üretim tarzı ile başlayan modern anlamdaki tam gün çalışma, Sanayi 
devrimi ile sosyal bakımdan değişikliklere uğrar iken 19. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra Fordist- Taylorist üretim ilişkileri olarak bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. 
Fordist-Taylorist bilgi sistemi ile izah edilen iş bölümüne dayanan modern üretim 
tarzı, tüm gün istihdam edilen işçilerin varlığını zorunlu kılmıştır. Sonuçta, istihdam 
ve işsizlik, işçilerin büyük bir kısmının toplumsal yaşamında önemli bir yer almıştır. 

Modern üretim tarzının en önemli sosyal sonucu, geleneksel üretim tarzının 
ve buna bağlı sosyal ve bireysel etkilerin ortadan kalkmasıdır. Geleneksel üretim 
sona erdikçe, çalışma ile kişi arasındaki manevi bağ da sona ermekte; kendini 
gerçekleştirme, ayırt etme anlamındaki bireyleşme de değişik boyutlar kazanmaktadır. 
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Artık fabrikada tam gün ve sürekli çalışacak işçilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
çalışanların eskisi gibi yetenekli ve işin bilgisiyle donanımlı vasıflı kişiler olmasına 
gerek de yoktu. Gerçekleştirdiği iş eskisi gibi vasıf ve bilgi gerektirmeyen ve sadece 
mekanik bir faaliyetten ibaret olan çalışma insanın ve kişiliğin de sıradanlaşmasına 
yol açmıştır. 

İşçiler, bu yeni durum karşısında emek pazarı dışında mevsimlik ya da dağınık 
zamanlarda ve geleneksel olarak tanımlanmış ihtiyaçlarını karşılama fırsatından 
mahrum kalarak geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldılar. İşçilerin yeni üretim tarzı 
içerisinde karşılaştıkları sıkıntılar geniş ölçüde hızlanan kentleşmenin doğurduğu 
baskılardan, imalat sanayindeki hızlı büyüme ve fabrika disiplininin yeni ve katı 
biçimlerinden, çocuklarının zorunlu eğitiminden ve ayrıca kadınların ve çocukların 
emek pazarında ucuz iş gücü olarak alınmasından kaynaklanıyordu.

Tam gün ve sürekli olarak çalışmanın getirdiği bu sosyal sorunlar ve işsizlikle 
mücadele, 1880 sonrası, sendikal hareketin ve toplumsal fikirlerin yükselmeye 
başladığı devlet destekli “tam istihdam” taleplerinin oluşumuna neden oldu. Öyle ki, 
tam istihdam, sistem karşıtı hareketler için de ulaşılması gereken bir hedef olarak 
kabul edildi.

İşsizliğe çare bulmak ve istihdam toplumuna ulaşmak şeklindeki sosyal politikalar 
artık devletten beklenmeye başladı. Sendikalara ve sosyalist çevrelere göre işsizlik 
sorununun kaynağı burjuva sivil toplumunun ücretli tam günlük işi yeterli derecede 
sağlayamamasında bulunuyordu. 

1880 yılından sonra “tam istihdam” politikasından anlaşılan, işsiz kalmanın 
getirdiği sıkıntıdan ve sarsıntıdan, her yetişkin erkeğin kendisi ve ailesine yetecek ücret 
sağlayan bir tam gün iş garantisi vermeyi amaçlayan devlet politikaları ile üstesinden 
gelinebileceğiydi. Avrupa’da bu nedenle tam istihdama yönelik refah devleti anlayışı 
hâkim olmaya başladı. J. M. Keynes, William Beveridge ve diğer fikir adamlarının, 
emek pazarının refah devletince düzenlenmesi yoluyla yüksek istihdama ulaşma 
önerileri rağbet gördü.

Bütün bu gelişmeler, müdahaleci sosyal devlet anlayışının varlığını zorunlu kılan 
gelişmeleri de beraberinde taşıdı. Bu amaçla hükümetler bir yandan özel sektör 
yatırımlarının canlanmasını hızlandırırken diğer yandan da toplu sözleşme ve grev 
hakkı ve iş mevzuatıyla işçinin korunmasına öncelik verdi. Diğer yandan kamu 
politikalarının belirlenmesi konusunda sendikalara söz hakkı verilmesi ve sosyal 
güvenlik problemlerinin çözümü de bir kamu politikası olarak benimsendi.

Batı Avrupa’da hükümetler, refah devleti müdahalesi yoluyla bu sosyal içerikli 
politikaları ve tam istihdamın sağlanması başarısını büyük sıkıntılar içerisinde 
gerçekleştirdiler. Bu gelişme de ancak 20 ya da 30 yıllık bir zaman periyodu için söz 
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konusu olabilecek kısa bir zaman dilimi idi. İngiltere ve İsveç gibi örnek gösterilebilecek 
ülkelerde dahi refah devleti, 1955-65 yılları arasında en canlı dönemini yaşadı.

Geleneksel üretim ilişkilerinin bozulup modern üretim ilişkilerine doğru geçişle 
birlikte çalışmanın hayatın merkezinde yer aldığını görüyoruz. Çalışma, artık kişinin 
kendi benliğini kurma ve geliştirmesi için bir araç olmaktan çıkmış ve tam tersine 
kişiliği işe uygun hale getirerek bir amaç halini almıştır. İş ile insan arasında kurulan 
bağ, kişiliğin oluşması ve geliştirilmesinin aleyhine değişmiştir. Tam gün çalışmanın 
iş bölümü esasına dayanan fabrika üretim tarzı, kişinin kendine ve çevresine 
yabancılaşması sorununu ortaya çıkarmıştır. Aşağıda bu sorunun doğuş nedenleri ve 
insanın manevi dünyasına olan olumsuz etkileri ele alınacaktır.

3. İşin Kişiliği Yüceltmesi veya İnsanı Yabancılaştırması

İş ile insan arasındaki ilişkide, çalışmanın insan kişiliğini geliştirmesi veya 
benliğinin iş uğruna feda edilerek insanın maddi üretim ilişkileri uğruna yok sayılması 
söz konusudur. “Kişi yaptığı iş üzerindedir” sözü, kişinin ruh hali ile çalışma arasında 
yakın bir ilişkinin bulunduğunu ifade etmektedir. Çalışmanın bu olumlu veya 
olumsuz etkilerinin, toplumsal yapı içinde kullanılan üretim teknikleri ile yakından 
ilgisi bulunmaktadır. 

Çalışmanın, çalışan üzerindeki insanın doğasına yabancı, onun kendi özünden 
uzaklaşmasına neden olacak olan etkisi, tam gün ve sürekli çalışmaya yol açan teknik 
değişim ile başlamıştır. Üretim ilişkilerindeki bu değişimin en önemli aktörlerinden 
birisi de batı burjuvasıdır. Sanayi devrimini batı burjuvazisinin ortaya çıkışı ve 
temel özelliklerini anlamadan izah etmek güçtür. Tabi ki Sanayi devrimi teknolojik 
gelişmeye paralel olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Sanayi devriminin ortaya çıkışını 
sadece teknolojiye bağlamak oldukça sığ bir izah tarzıdır. Çünkü uygarlıkların her 
çeşidinde ve her döneminde teknolojiden bahsetmek mümkündür. 

Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı üretim ilişkilerindeki bu değişiklik, fabrika 
üretim ilişkilerinin kullanılmasıdır. Fabrika üretim tarzında, üretim sürecinin 
başından sonuna kadar her aşaması bölünerek, çalışanın kendinden önceki veya 
sonraki üretim sürecinin bilgisinden koparıldığı bir üretim ilişkisi söz konusudur. 
İş bölümüne dayanan fabrika üretim tarzının ortaya çıkmasından önce geleneksel 
üretim tarzı üretim sürecinin başından sonuna kadar tek bir kişide toplandığı bir 
yapıyı oluşturmaktadır. 

Çalışmanın bir araç veya hayatın merkezinde bir amaç olarak yer alması 
bakımından kullanılan üretim ilişkilerinin payı oldukça büyüktür. Çalışma ile kişilik 
arasındaki bağ da bu üretim ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. 
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Geleneksel üretim tarzından farklı olarak fabrika üretiminde işin parçalara 
bölünerek sadece belirli bir süreçte iş gören ve sadece buranın üretim bilgisine sahip 
olan kişiye ihtiyaç duyulması söz konudur.

Geleneksel üretim ilişkisinde saat ustası, üretim sürecinin başından sonuna kadar 
bilgi ve tecrübeye sahiptir. Ancak iş bölümüne dayanan fabrika üretiminde ise bu bilgi 
ve tecrübeye sahip kişilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Saat üretimi, kullanılan teknik 
ve gerçekleştirilen emek esas alınarak parçalara bölünmektedir. Üretim sürecinin bir 
bölümünde gerçekleştirilen emek, bir önceki aşamada gerçekleştirilen faaliyet üzerine 
kurulmaktadır. Bu bölümde yapılan çalışmanın sonucu, daha sonraki kısımda 
çalışacak olanların işini gerçekleştirebilmesi için başlangıç olacaktır. Dolayısıyla 
üretimin her kademesinde kendi bölümünün işini yapacak ve kendi gerçekleştireceği 
işin bilgi ve tecrübesine sahip olan çalışana ihtiyaç duyulmaktadır.  Üretim 
aşamalarında gerçekleştirilen iş basitleştirildiği ve daha az karmaşık tekniğe ihtiyaç 
duyduğu için bir saat yapımının bütün bilgisine sahip olacak nitelikte vasıflı kişiye de 
gerek bulunmamaktadır. Çalışma sırasında yapılan hareketler sıradanlaştırıldığı ve 
standartlaştırıldığı için de çalışanın kendi kişiliğini katarak ürüne bir katkı sağlaması 
söz konusu olmadığı gibi yeni bir teknik geliştirmesine de imkân bulunmamaktadır.

İş bölümü esasına dayanan saat üretiminde, geleneksel olarak saat üreten 
ustaya ihtiyaç yoktur. Zaten bu tür bir üretimde saat ustasının da yapacak bir işi 
yoktur. Çünkü ona gerek yoktur. Üretim, az vasıf gerektiren, belki de hiçbir vasıf 
gerektirmeyen bir işçinin yapabileceği bir faaliyettir. Üretimin bilgi ve bütünlüğü 
tek bir merkezde toplanmıştır. Bu merkezdeki iş sahibinin veya çalışanın bu teknik 
bilgiyi bilmesi yeterli olacaktır. İş bölümüne dayanan üretimde çalışanın, teknik bir 
bilgi ile donatılması ancak üretimin ihtiyaç duyduğu orandadır. Çalışan teknik bir 
eğitim kazanmış olsa dahi, gerçekleştirdiği işte edindiği bu teknik vasfın çoğu zaman 
kullanılması söz konusu değildir. Hatta yıllar geçtikçe bu bilgi ve vasfın kaybolması 
söz konusudur (Sennet,2016; 23-26).

İş bölümüne dayanan bir üretimde çalışan, üretilen eserin bilgisinden tamamen 
uzaklaşmaktadır. Bir televizyon, buzdolabı veya otomobil imalatında yıllarca çalışan 
kişi, işin bilgisinden uzaklaşmaktadır. Genellikle çalışanlar kendi ürettikleri buzdolabı, 
televizyon ve otomobil gibi araçları satın alarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Bu işçilere, evlerindeki eşyanın veya kullandıkları aracın arızalanması durumunda bu 
araçları tamir edip edemeyecekleri sorulduğunda olumsuz cevap alınacaktır. Çünkü 
kullandığı aracı üreten fabrikada çalışmaktadır ama o aracın bütününün bilgisinden 
yoksundur. Bütün yıl rutin olarak başkası tarafından standartlaştırılmış ve çoğu 
zamanda ne anlama geldiğini bilmeden bazı davranışlar gerçekleştirilmektedir. Sahip 
olduğu aracın da bu rutin faaliyetinden başka bir bilgisine hâkim değildir.
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Artık bu işçinin o işyerinde 20 – 30 yıl çalışmasının anlamı nedir? O işyerinde 
ve yapılan işte geçen bunca yıla rağmen gerçekleştirdiği işin bilgisinde bir ilerleme 
olmamıştır. Geleneksel üretim ilişkilerinde aynı sürede gerçekleştirilen çalışmaya 
göre kazanım değil, kayıplar söz konusudur. Çalışanın başlangıçta iş edinirken meslek 
lisesi eğitiminin ya da başka bir teknik eğitiminin de artık bir önemi kalmamıştır. 
Çalışma süresince elde edilen bu bilgi de zamanla kaybolmaktadır. İşin kaybı halinde 
yıllar önce görülen ve sahip olunduğu kabul edilen mesleki eğitimin de bir avantajı 
kalmayacaktır. Teknik alandaki değişim hızlandıkça yıllar önce elde edilen eğitimden 
iz kalmayacaktır. Artık yeni bir iş bulmak, yeni bir eğitime ya da seviye olarak daha 
düşük derecede bir işe bağlı olacağı için daima standartlaştırılmış daha önceki işe 
bağlı kalınacaktır. Yeni bir iş edinme, standartlaştırılmış bu iş mevcut olduğu sürece 
varlığını koruyacak ve bu durum çalışma hayatının sonuna kadar devam edecektir.  

İşte geleneksel üretim ilişkilerinden büyük bir kopuş meydana getiren bu değişim, 
iş ilişkileri başta olmak üzere toplumsal değişimin temelini oluşturmaktadır. İlk 
defa Marks’ın belirttiği gibi üretim ilişkisine dayanan alt yapıdaki değişim, sonradan 
ortaya çıkan bütün toplumsal üst yapının kurucusu olmuştur. Artık gerçekleştirilen iş 
ile toplumda saygın bir yer edinme, çalışanın kişiliği, meslek içi eğitim ve dayanışma 
ilişkileri değişerek yeni kurallara tabi olmuştur.

4. Modern Haklar İlişkisinin Çalışmanın İnsanileştirilmesindeki Yetersizliği

Geleneksel çalışma yöntemlerinin kişi açısından bir araç olmaktan çıkarak amaç 
durumuna gelişi, iş ile insan arasında olan bağda önemli değişiklikler meydana 
getirmiştir. İş bölümü esasına dayanan tam gün ve sürekli çalışma ve sonradan gelişen 
esnek ilişkiler, sadece çalışma alanı ile sınırlı kalmayan, giderek kişinin özel hayatını 
da biçimlendiren bir hal almıştır. 

Tam gün ve sürekli çalışma ile esnek çalışma yöntemlerinin uygulandığı iş 
bölümüne dayanan çalışma ilişkileri, başta çalışma süreleri, dinlenme ve tatil, 
çalışma koşulları ve çalışmanın sona erdirilmesine ilişkin kuralların da bu ilişkilerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi gereğini doğurmuştur.  İşte bu gelişmeler 
neticesinde, sosyal haklar ve bunun hukuki sonucu olan sosyal hukuk doğmuştur. 
Sosyal hukuk ile birlikte, iş bölümü esasına dayanan çalışmanın, iş ile insan arasındaki 
manevi bağı koparılarak kişiyi mekanik bir düzenin parçası haline getiren ortamda iş 
ilişkilerinin insanileştirilmesi süreci başlamıştır.

Sanayi devriminin vahşi çalışma düzeni karşısında sosyal hukuk, insan onuruna 
yaraşır bir çalışma ilişkisinin nasıl kurulacağı sorusuna cevap vermeye çalışmıştır. 
Ancak bu durumda da sosyal hukuk, insan onuruna yaraşır çalışma ilişkilerinin 
asgari standartlarını tespit etmekten öteye gidememiştir. Sosyal hukukun ortaya 
koyduğu asgari standartların ihlal edilmesi, yani bu standartların altında bir çalışma 
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ilişkisinin kurulması halinde insan onurunun ihlal edileceği ifade edilmektedir. 
Hukukun teminat altına aldığı korumanın da sınırı bu olmuştur. Asgari standartların 
üzerinde bir sosyal haklar manzumesinin kazanılmasının ise, ancak serbest pazarlık 
süreci içinde toplu iş sözleşmeleri ile elde edilmesinin önü açık bırakılmıştır.

İnsanlık tarihinin yaşadığı deneyim, iş ve insan arasındaki manevi bağı kuracak 
alternatif bir model kuramamıştır. Sosyal haklar ise iş ile insan arasındaki bu manevi 
kopukluğu ve insanın doğasına yabancılaşmasını sona erdirmemiştir. Sosyal hukuk, 
sadece sağladığı bu sosyal haklarla insan onuruna yaraşır asgari standartların 
sağlanmasından öteye gidememiştir. Sosyal haklarla hukukun insanileştirilmesinin 
asgari standartlarla yetinmek zorunda kalması; iş ilişkilerinin insanileştirilmesi 
amacıyla sosyal hakların üzerinde bir endüstri ilişkileri sisteminin kurulması arayışına 
yol açmıştır.

5. İslam Geleneğinin Çalışmanın İnsanileştirilmesi Sürecine Katkısı 

Çalışma, insan varlığının kişiselleşerek sosyalleşmesi bakımından bir araçtır. 
Modern çalışmada olduğu gibi hayatın merkezinde bir amaç değildir. İslam 
geleneğinin kurduğu yapıda ise daima kişi ile Allah arasında rabıta kurulması vardır. 
Bu ilişki hayatın her alanına hakimdir. İslam geleneğinde yabancılaşma bu rabıtanın 
kopuşu ile başlamaktadır. İnsanın doğası veya fıtratı denildiğinde kendiliğinden 
var olan bu ilişki kastedilmektedir. Bu ilişkinin kopuşu, insanın doğasından, yani 
fıtratından uzaklaşmayı ifade etmektedir.

İnsan ile Allah arasında fıtrattan doğan bu bağ, en küçük davranıştan en kapsamlı 
sosyal ilişkilere kadar yansımaktadır. Bu amaçla dinin kurucu unsuru olan vahiy ve 
peygamberin sünneti, hayatın her alanında insanın maddi manevi gelişimi için bir 
yol gösterici olmaktadır. İşte tarih boyunca şekillenen gelenek de bu kaynaklardan 
beslenerek özgün sosyal ilişkiler kurmakta ve geleceğe aktarmaktadır. Yaşayan 
gelenek de hem ilahi kaynaklarda hem de geçmiş kuşakların aktardığı değerlerden 
beslenmektedir.

İslam geleneği iş ile insan arasındaki ilişkiye de damgasını vurarak, çalışmayı 
insan ile Allah arasındaki bağın gelişmesine, insanın kendi doğasına, fıtratına 
yabancılaşmamasında katkı sağlamaktadır.

İslam geleneğinde meslekler ve sanat; fırıncılık, dokumacılık, metal, duvarcılık ve 
tarım gibi çok çeşitlilik arz eden günlük hayatın ihtiyaçları ile cami ve kitap olgusu 
etrafında şekillenmiştir. Mimari, taş işleme, hat, tezhip, ebru, cilt, çini ve seramik 
gibi meslek ve sanatlar cami ve kitap etrafında şekillenmiştir. Böylece geleneksel 
anlamda iş ve insan arasındaki manevi bağ kurularak bu meslek ve sanatlara İslam 
dininin ruhu katılmıştır. Özellikle cami ve kitap etrafında şekillenen bu yapı, diğer 
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günlük ihtiyacı karşılayan üretim ilişkilerine de hâkim olmuştur. Bu çerçevede 
üretim ilişkileri, sanat, tasavvuf ve mistik düşünce anlayışını, insanın ve toplumun 
bütün hayat alanına taşıyan bir vasıta olmuştur. “Allah güzeldir ve güzel olanı sever” 
ilkesinin mantığı ile Kur’anın tecvidinden, basit bir çömlekteki desene kadar hayatın 
her alanında güzel olanı yaşatma ve aynı zamanda ilahi nefesi ve huzuru hissettirme 
söz konusudur. İslam dininin deruni inceliklerini geleneksel çalışma ilişkilerinden 
koparmamız mümkün değildir. 

Allah ile insan arasındaki bağı hayatın her alanında kuran gelenek, meslek ve sanatlar 
üzerinde kurduğu bu özgün mistik ilişkiyi, günlük ihtiyaçlar etrafında şekillenen 
diğer çalışma şekilleri üzerinde de kurmuştur. Sanatkârlıktan ayıramayacağımız 
bu sosyal aktör zanaatkâr ya da esnaftır. Halen bu kişiler toplumda sanatkâr olarak 
adlandırılırlar. Bunun nedeni geleneğin izlerinin modern endüstrileşme sürecinde 
olan, bu gelişimi henüz tamamlamamış toplumlarda da devam etmesidir.

Zanaatkârlık, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız çalışandır. Bu 
bakımdan mücellit, hattat, ebrucu, mimar, taş ustası, marangoz, sedefkâr ve bakır 
oymacısı aynı zamanda birer zanaatkârdır. Ürettiği eseri toplumun günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kamuya açık olarak satışa sunan ve günlük geçimini sağlayan 
bu kişiler aynı zamanda birer sanatkâr ve zanaatkârdır. Sanat ile zanaat arasındaki 
çizgiyi çizmek gerçekten güçtür. Sırf güzeli arama amacıyla bir cilt yapan ve kendisini 
geleneksel bağlar içinde geliştiren kişi mücellittir. Bu kişi toplumda sanatkâr olarak 
bilinir. Aynı kişi, dükkân gibi bir mekânda bu faaliyetini sürdürerek geçimi sağlamaya 
başladığı anda zanaatkâr olarak adlandırılmaktadır. Oysa her iki durumda da yapılan 
faaliyet aynıdır.

Toplumda ihtiyaç duyulan meslekleri icra edenler, geleneğin izlerini takip eder. 
Geleneğin sanat için çizdiği sınırlar ve seyrü sulük yolunu takip ederek ilahi olana 
giden yolda mesafe kat edip bireyselleşme süreci, bu meslekler için de söz konusudur. 
Geleneğin tarz ve usulü, birebir toplumdaki bütün mesleklere şamildir.

Bir meslekte kullanılan aletler, sanatın sembolizminden hareketle mistik anlamlara 
sahiptir. Bir mimarın veya duvar ustasının kullandığı pergel, gönye; demircinin veya 
bir marangozun kullandığı çekiç, keski; bir mücellidin kullandığı ıstaka; satıcının 
kullandığı terazi gibi. Bütün bu araçların sembolik bir değeri vardır. Bunlar kişinin 
yaptığı işin anlamını temsil eder. Rastgele yerlere konulmaz. İşyerinde özel bir yerde 
ve hep de göz önünde kalır. Çoğu zaman da bu araçlar ustadan kalma birer yadigârdır. 
Günün birinde de kendi yetiştirdiği kişiye devredilecek bir emanettir. Bu çerçevede 
yapılan faaliyet alındığı gibi bir sonraki kuşağa devredilecek bir emanettir. Bu emaneti 
kirletmemek ve değerli bir şekilde devretme kişi için kutsal bir görevdir. Ustadan çırağa 
devredilen alet, aynı zamanda o işin gereklerinin layıkıyla öğretilerek devredildiğinin 
bir sembolizmidir. Tıpkı sanatkârların icazet usulü ile sanatını devrettikleri gibi.
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Bir meslek ve sanatın öğretimi, sadece teknik bir bilginin aktarılmasından ibaret 
değildir. Meslek öğrenimi, aynı zamanda bir davranış eğitimi olarak ruh terbiyesidir. 
Sanatlara hâkim olan tasavvufi gelenek, zanaatkâra da yardımcı olmaktadır. Hatta 
bazı zanaatkârlara has tarikat ve ekoller bulunabilir. İşyerinde bu ekolün izleri vardır. 
İşyerini erken açmak, temizlik yaparak beklemek, komşular ile olan muhabbet 
hukuku ve gerektiğinde muhtaç olandan para almamak, başlıca tespit edilebilecek 
erdemli davranışlardır.

Geleneksel çalışma ilişkilerinde usta- çırak ilişkisinin özel bir anlamı vardır. 
İşyerinde, en azından ustasının ya da ustalarının resmi, mekânın seçkin bir köşesinde 
yer almaktadır. Ustalardan öğrenilen hayat dersleri, veciz sözler ve hatıralar kuşaktan 
kuşağa aktarılır. Bir mesleği öğreten usta, baba gibidir. Bu nedenle çocuk ilk defa 
eğitime başlamak için ustasıyla tanıştırılıp bırakılacağı zaman, “Eti senin kemiği 
benim” denerek emanet edilir. Burada vahşi bir ilişki yerine yüce bir değer söz 
konusudur.  Çünkü kişiyi dünyaya getirerek çocukluk döneminde büyüten anne 
ve babanın veremediği, çalışma ile insan arasındaki o manevi gelişimi sağlayarak 
kişinin birey olmasını sağlayacak olan, bu ustadır. “İnsanlar güzel yaptığı işin ürünü” 
gereğince, sahip olunan yetenekler ve meslekler ölçüsünde insan olmanın yolu usta- 
çırak ilişkisinden geçecektir. Bu nedenle çalışma kadar, mesleğe başlama da önemlidir. 
Ustanın icazet verdiği öğrencisi, onun halifesidir. Kişinin mahareti yaptığı iş kadar, 
yetiştirdiği kişilerin yeteneği ve ahlâkıyla da ölçülecektir. Bu nedenle başarısızlık hem 
önceki ustalarına hem de yaptığı işe vefasızlık olacaktır.

İslam geleneğinde güzellik, sadece sanatla somutlaşmamaktadır. Güzellik arayışı 
hayatın her alanındaki faaliyeti kapsamaktadır. İşini en güzel bir biçimde yapmak; 
yani “ihsan ahlâkı”, İslam geleneğinin kalite ölçüsüdür. Burada amaç, insan ile Allah 
arasındaki manevi bağı kurmaktır. Çünkü “Allah, yaptığı işi güzel yapanı sever”1 
hadisinden öğrenildiği gibi, çalışma Allah sevgisine giden yolda bir vesiledir. Kişinin, 
ilahi olanla temasa geçmesi ve mistik hazlara ermesi; işini güzel yapmasına bağlıdır.

Allah karşısında bütün insanlar eşittir. Zenginlik, soy, unvan ve makamın 
ulvi olan bu alemde yeri yoktur. Bu bakımdan çalışma aracılığıyla Allah sevgisine 
ulaşma bakımından en yoksulundan en fakirine kadar; en basit işte çalışandan 
devlet başkanına kadar herkes aynı konumdadır. Kim yaptığı işte güzel olanı arar ve 
yapabileceğinin en iyisini yaparsa, artık kişi yaptığı o işin ürünü olur.

Hazreti Peygamber bir hadisinde, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapması 
gerektiğini söylemekte ve hayatı ile de bunu göstermektedir. Bu hadisinde “Allah, 
yaptığı işi güzel yapanı sever” demektedir. Yine Allah Resulü bir başka sözünde “Kim 
bir şeyi yaparsa Cenab-ı Hak, onun mükemmel ve güzel bir şekilde yapılmasını sever” 
diyerek, güzel ahlâkın temelini göstermiştir. Hadislerin bize öğrettiği esaslardan da 

1  Taberani, Camius Sağir,
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anlaşılmaktadır ki çalışma, Allah sevgisi için yeterli değildir. Bu çalışmanın “güzel” 
vasfı bulunmalıdır. İnsanın en mükemmel bir şekilde yerine getirmesi gereken iş, 
ibadetler için gerekleştirilecek emek olabileceği gibi geçimini sağlamak amacıyla 
ücret karşılığında gerçekleştireceği çalışma için de geçerlidir.

Çalışırken Allah sevgisini kazanmaya vesile bu “güzel” olanın ne olduğu da yine 
İslam geleneğinin özgün kaynaklarıyla ortaya konulmuştur. H-S-N, harflerinden 
türemiş olan husn, hüsün, ihsan, muhsin gibi kelimeler, “güzel”den ne anlaşılması 
gerektiğini değişik anlamlarıyla açıklamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de ihsan kelimesi 12 yerde, Muhsin kelimesi de 39 yerde 
geçmektedir. İhsan ve Muhsin kelimelerinin kökü olan h-s-n ‘den türeyen kelime 
sayısı 194 yerde geçmektedir. Hiç şüphesiz Allah güzeldir ve en büyük ihsan sahibi 
O’dur. Şüphesiz O, güzeldir ve güzeli sever. Bu nedenle de her şeyi güzel bir şekilde 
yaratmıştır2. İnsanların da ihsan üzere olmaları gereklidir3. Çünkü insan, Allah’ın 
kendisine ihsanda bulunduğu gibi diğer insanlara da ihsan ile davranmakla emir 
olunmuştur4. İnsan ihsan ahlâkına sahip olmakla kendi kişiliğini göstermektedir5.

Kuran’i bir kavram olan hüsün, “güzel, değerli, seçkin ve kendisine rağbet edilen, 
ilgi gösterilen, yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya, aldığından daha fazlasını katmaya” 
denmektedir. 

Aynı kelime kökünden gelen ihsan yaptığı iş ne olursa olsun en doğru ve en güzel 
biçimde yapmayı ve her davranışında güzel davranmayı ifade etmektedir. 

Başkaları ile kurulan ilişkilerde o kişiye güzel davranmak, bağışta bulunmak, 
borcunu en iyi şekilde yerine getirmek, kendisi için istediği güzelliği ve iyiliği 
karşısındaki için de istemek anlamına gelmektedir.

Ahlâk, davranışlar ve iş ahlâkı bakımından ise kelimenin anlamı; kendi kişiliği ve 
kimliğini, sergilediği davranışlarında ve yaptığı işte görerek, kişiliğini güzelleştirmek 
için davranışlarını mükemmelleştirmek ve yaptığı işte maharetli, en iyi yapan, en 
güzel yapan olmaktır. 

Allah ile olan ilişkilerinde ise kendisini Allah’a yaklaştıracak en doğru yolu bulma 
ve bu yolda ilerlemektir. Bu seyir-i sülukun yolu, ibadetlerini en güzel şekilde yapmak 
davranış ve işindeki güzellikle Allah’a yaklaşmaktır.

Güzel ve güzel davranmanın karşılığı olarak gördüğümüz hüsün ve ihsan 
kelimelerinin bu anlamı meşhur bir hadiste geçtiği üzere “Allah’a sanki görüyormuş 

2  Secde/7; Mü’min/64; Tegabun/3; Haşr/24. Ayetler.
3  Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da 

yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”. Nahl/90. Ayet. 
4  “… Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) ihsan (iyilik) et” 28/77. ayet
5  “Eğer ihsan ederseniz kendinize ihsan etmiş; kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz..” İsra/7. ayet
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gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen bile, kuşkusuz O seni görür.” Sözleriyle 
tasvir edilmiştir. Bu sözlere esas olan olay Cebrail’in Hazreti Peygamberin huzuruna 
gelerek iman, İslam, ihsan hakkında soru sormasıdır. İhsan, iman ve İslam kavramları 
kadar önemli bir kavramdır. Verilen cevaptan öğrendiğimiz kadarıyla da yaptığımız 
iş ne olursa olsun her davranışımızda Allah’ın gözetimi altında olduğumuzu, hep 
bu bilinçle davranmamız gerektiğini, göstermektedir. İşte bu esas, insan fiili olarak 
günlük davranış ve işimizde İslami duyarlılığın esasını oluşturmaktadır. Bu esası 
ifade etmek üzere Peygamberimiz, “Allah’ın her şey üzerine ihsanı yazdığını, yani farz 
kıldığını” ifade etmektedir. 

Demek ki insan davranışlarını oluşturan her şey ihsanın konusu olup kişi, bu 
davranışlarında ve gerçekleştirdiği işinde güzeli yapmak ve doğru, mükemmel şekilde 
ifa etmekle sorumludur.

Güzel davranmak sadece kişinin kendisine yönelik bütün davranışlarının konusu 
değildir. Karşı tarafa iyilikte bulunmak da ihsanın konusudur. Yine bu evrensel ilkeyi 
Peygamberin şu hadisi tespit etmektedir; “Kendin için sevdiğini kardeşin içinde 
sevmek”.

Demek ki, güzel işin ölçüsü, kişinin yaptığı iş ne olursa olsun her an Allah’ın 
huzurunda; O’nun karşısında faaliyette bulunuyormuş gibi, işi tam, eksiksiz ve 
mükemmel bir şekilde yapabileceğinin en iyisini yapmaktır. Bu mükemmel davranış 
sadece kişinin kendisi ile sınırlı olmayıp, kendisi için istediği bu davranış ölçüsünü 
Müslüman kardeşi için de istemesidir. Bir yönüyle eksik kalan bu olgu, “güzellik” 
kavramında bir eksiklik meydana getirecektir. Yani işi tam yapmayan, eksik yapan; 
yapabileceğinin altında bir performans gösteren; kendisi için iyi olanı istemekle ve 
bunu yapmakla beraber Müslüman kardeşi için bu harekette bulunmayan, ne kadar 
süslü davranırsa davransın “güzel” olandan uzaktır.

İslam’ın benimsediği bu ölçü, iman ve İslam’ın gerekleri ile eş düzeydedir. İman ve 
İslam’ın inananlara farz kıldığı davranışlardandır.

İhsan sıradan bir güzellik değildir. O daha da güzel olanı ifade eder. Daha iyi 
davranmak, daha mükemmel yapmak, daha fazla iyilikle karşılık vermek ihsanı, güzel 
davranışı açıklayan diğer kavramlardan ayırmaktadır.     

Sosyal ilişkilerde ihsan, adaletten daha kapsamlı bir davranıştır. 

Adalet haklara sahip olmada eşitliği, ekonomik ve sosyal yönden eşitliği, kişiye 
hakkını tam ve eksiksiz vermeyi ifade ederken; insan davranışının her alanında 
olgunluğu ve güzelliği arayan ihsan adaletten daha fazlasını verme, karşındakine daha 
güzeli ile karşılıkta bulunma anlayışını getirmektedir.
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İnsan davranışları açısından bakıldığında İslam, insanlara karşı adil davranmayı 
bir farz davranış olarak insanlara emretmektedir. Buna karşılık ihsan, adaletli 
olmaktan daha kapsamlı ve daha üstün olduğu için hem emredilmiş hem de daha 
fazlası için tavsiyede bulunulmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’in Nahl suresinin 90. ayetinde “Muhakkak Allah, adalet ve ihsan 
ile emreder.” buyrulmuştur. 

Yaptığı her şeyi güzel, eksiksiz ve mükemmel yapma alışkanlığı iş ve davranışlarında 
kaliteyi ön plana çıkarmaktadır. Kişinin davranışlarında ölçülü olmak, insanların kötü 
sözlerine karşı üzülmemek, kendi nefsi için istediğini işyeri, işi ve işyerindeki diğer 
çalışanlar için istemek, işi vaktinde yapmak ve sadece sözleşmeden doğan iş görme 
borcunu ifa etmekten öteye giderek işi tam ve doğru, en güzel biçimde yapmaktır. 

İhsan ahlâkı, kişinin bütün hayat alanını kapsamaktadır. Özellikle sosyal hayat 
alanı, işin en güzel ve gereği gibi yapılmasının söz konusu olduğu alandır. 

İhsan ahlâkı sadece Allah’a karşı onu görüyormuşçasına ibadet ederek sadece 
kişinin ruh dünyası ile sınırlı değildir. Yine Hazreti Peygamberin sözlerinde temel 
esasları belirlendiği gibi cansız varlıklarla da olan ilişkide işi en güzel ve tam olarak 
yapmak ihsan ahlâkının önemli bir yönüdür. O’nun kazandırdığı ihsan ahlâkına göre, 
iyi, güzel ve doğru olan bir söz, iş veya davranış küçümsenmemelidir. Basit dahi olsa 
her işte doğru ve güzeli ortaya koymalıdır. 

Hazreti Peygamber bir gün üstü iyi düzeltilmemiş bir kabir görür. Bozuk yerlerin 
düzeltilmesini isteyerek şöyle buyurur; “Bu işin ölüye ne faydası ne zararı olur; fakat 
yaşayanların gözlerine düzgün kabir daha güzel görünür. Kim bir şeyi yaparsa Cenab-ı 
Hak, onun mükemmel ve güzel bir şekilde yapılmasını sever”. 

Sosyal ilişkilerde ihsan ahlâkının nasıl olması gerektiği, Hazreti Peygamberin bir 
sözünde şöyle belirtilmiştir; “Kendinize göre makul bir iş yapınız. Sırf başkalarına 
rekabet olsun diye yapmayınız. (Şöyle demeyin) “İnsanlar ihsan ederse biz de ihsan 
ederiz; zulmederse biz de zulmederiz.”. Fakat kendinizi şuna ikna ediniz: İnsanlar 
ihsan ederse ihsan ediniz; (fakat) fenalık ederlerse, siz yine zulmetmeyiniz”. Yani her 
hal üzere işin en doğrusu ve en güzelini yaparak, güzel olanı en güzel şekilde yapınız.

“Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahrette de güzellik ver”6.

Çalışma ile kişilik arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kişiye hüviyet 
kazandıran gerçekleştirdiği iştir. Yapılan iş ile kişiliğin olumlu veya olumsuz yönde 
etkilenmesi mümkündür. Bu noktada işin en doğru, olması gerektiği gibi ve daha 
güzel gerçekleştirilmesinin insan gelişiminin manevi boyutları üzerinde durmamız 
gerekmektedir.

6  Bakara/201. Ayet.
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Çalışmanın insan gelişiminin manevi yönüne etkisi, çalışma ile ilgisi bulunan şu 
üç ilişki çerçevesinde ele alınmalıdır. Bunlar;

- Çalışma ile kişilik arasındaki ilişki,

- Çalışan ile işveren arasındaki ilişki,

- Çalışma ortamında bulunan diğer kişilerle olan ilişki.

İşin taşıdığı bu ilişkinin esas aldığı temel değerler ve manevi ilkelerin, insanın 
var olma sürecindeki önemi büyüktür. Manevi değerlerden yoksun olarak sadece 
mekanik boyutları ile ele alınan iş ortamında insanın da bu mekanik ilişkiler içinde 
manevi boyutunun kaybolarak maddi ilişkiler çerçevesinde şekillenmiş bir kişi oluşu 
ile karşı karşıyayız demektir. Bu durumda insanın ilahi ve güzel olana yükselen bir 
gelişimi değil; varlığın ulvi değerlerinden yoksun ve geleneğin Allah ile kişi arasında 
manevi bağa engel olan sufli, maddi dünyanın bir bireyinden ve kişisinden söz etmek 
zorunlu olacaktır. 

İnsanın ulvi ve güzel, mükemmel olana yönelen var olma süreci; iş ve insan 
arasında yukarıdaki üç boyutlu ilişkinin manevi değerler esasında inşa edilmesine 
bağlıdır.

5.1. Çalışmanın İnsan Kişiliği Üzerindeki Etkisi

Hazreti Ali bir sözünde “İnsanlar güzel yaptıkları işin ürünüdür.” demektedir. 
Yani insanlar yaptıkları işe ve davranışlarına tabi olurlar. Kişinin davranışı, çalışması, 
gerçekleştirdiği işi, sanatı, zanaatı o kişinin özde kişiliğinin aynasıdır. 

İnsan yaptığı işi tam ve güzel yaptığı anlamda var olur. İslam, işin tam ve güzel 
olarak yapılması ve kişiliğin varoluşunun anahtarını Allah’ın kişinin kendisini 
murakabe ettiğine yakinen inanmasında ve bu sayede amelini güzelleştirmekte 
görmüştür. Bu sayede gelişen kişilik insanlara, hayvanlara ve hatta cansız varlıklara 
karşılık beklemeden iyilik yapma erdemliliğidir. Bu bakımdan kötülüğe de iyilikle 
karşılık verme gereği ile kişisel olgunluğu ortaya çıkarır.

Çalışma, Allah ile kişi arasındaki manevi bağı koruyarak insanın fıtratının, 
doğasının ortaya çıkarılmasına hizmet eden bir araçtır. Çalışmanın bu özelliği 
kaybedilir, Allah ile kişi arasındaki bu bağ koparılırsa, kişinin kendi fıtratına, doğasına 
yabancılaşması başlar.

Çalışma, insanın var oluş sürecinde önemli bir faktördür. İnsanın kendi kişiliğini 
dış dünyaya yansıtarak yaptığı işe kimliğini vermesinden farklı bir bireyselleşme 
süreci İslam geleneğinde bulunmaktadır. İslam geleneğinde bireyselleşme, kişinin iç 
dünyasına yönelik bir olgunlaşma sürecidir. Yani iç dünyanın dış dünyaya açılmasının 
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tersine dış dünyadan insanın manevi boyutunun perdelerini aralayarak kalbinin 
derinliklerine giden yolda Allah ile kul arasındaki bağı kurmaktır. Bu bakımdan 
çalışma bu manevi terbiye metodunun bir aracıdır. Disipline olmuş davranışlar 
önceki kuşaktan devir alınarak manevi emaneti devam ettirme tarzındaki çalışmanın 
iş ahlâkıyla tamamlanması halinde insanın manevi gelişimini engelleyen perdelerin 
aralanarak fıtratına, doğasına tekrar kavuşturulması mümkündür. Demek ki çalışma, 
manevi eğitim metodudur. İnsanın manevi yönde kişiliğini geliştirmeyen ve onu bir 
değer kılmayan çalışmanın bir faydası yoktur. 

Bu bakımdan çalışma insan hayatında bir araçtır. Amaç ise insanın Allah ile 
olan bağının korunması ve güçlendirilmesidir. Bu bakımdan çalışma insanın kendi 
doğasına yabancılaşmasını engelleyen bir araçtır. Çalışmanın bir araç olmaktan çıkarak 
amaç haline dönüşmesi durumu tersine çevirmektedir. Yani Allah ile kul arasındaki 
bu manevi bağ koparak insanın aslına yabancılaşması başlamaktadır. Artık hayatın 
her yönü çalışma merkezli olarak şekillenmiş maddi sınırlılıklara hapsolmuştur.

Hangi iş yapılırsa yapılsın en güzel şekilde yapmak çalışma ahlâkının temelini 
oluşturmaktadır. 

5.2. Çalışma ile İşveren Arasında Kurulan Bağ

İslam geleneği zenginliği sosyal bir statü ve ayrımcılık sebebi olarak görmemektedir. 
Getirmiş olduğu ahlâk ile de bunu gerçekleştirmiştir. İnsanlar arasındaki farklılık ancak 
çalışma ahlâkı neticesinde Allah ile kurduğu bağa göre şekillenmektedir. Kardeşlik 
bilinci, kendisi için istediğini başkası için de isteme, sosyal ilişkilerde eşitliğin hâkim 
olmasını sağlamıştır. İşçi ve işveren ilişkilerinde hâkim olan ahlâki prensip eşitliğin 
sağlanması, işverenin işçinin verdiğinden daha fazlasını karşılık olarak vermesinde 
göstermektedir. Burada mutlak bir eşitlik olmamakla beraber işverenin giyim, yiyecek 
gibi olağan günlük ihtiyaçlarını karşılama bakımından maddi bir eşitlik sağlanmalıdır.

İşçi ile yukarıdaki eşitliği sağlayan ve aynı zamanda işyerinde işçi ile sosyal bir 
diyalog kuran işveren ihsan ahlâkına sahip bir işverendir. Böyle bir işverene Hz. 
Peygamber “Allah’ın işçisi” olarak hitap ederek yüceltmiştir. Hz. Peygamber’in yol 
arkadaşlarından bir sahabenin sözünde, işçileri ile beraber çalışan kişinin Allah’ın 
işçilerinden bir işçi olduğunu söylemiştir7.

İşçi ile aynı yemeği aynı mekânda yemek, aynı arabaya binmek, işyerinde oturup 
sohbet etmek veya yaptığı işi gözlemleyerek daha iyisini nasıl yapacağını güzel bir 
şekilde ifade etmek, Allah’ın işçisi olmanın en basit davranış kalıplarıdır.

7  “Abdullah Bin Amir(rad), Taif ’de işlediği geniş bir araziden çıkıp gelen kardeşinin oğluna şöyle demiştir. 
Senin işçilerin çalışıyor mu? Yeğeni, ben bilmiyorum dedi. Abdullah, şayet sen sakip kabilesinden olsaydın 
elbette işçilerinin ne yaptığını bilirdin. Sonra Abdullah bize dönüp dedi ki kendi evinde ve malında işçileri ile 
birlikte çalışan bir Müslüman yüce Allah’ın işçilerinden bir işçi olmuştur.”(İmam Buhârî, 2010;159).
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İşçi ile işveren arasında eşit davranma ilkesi çerçevesinde çalışmasını tek bir 
işverene hasreden kişiye özel işçi; çalışmasını belirsiz birden fazla işverene açık 
tutan işçiye müşterek işçi, sanatkâr, zanaatkâr, esnaf denilmiştir. Bu hukuki ilişkide 
önemli olan hiyerarşik bir alt üst ilişkisinin önlenmesidir. Gerek özel işçinin gerekse 
müşterek işçinin çalışması kişilik hakkının sınırlandırılması anlamına gelemez. Bu 
hem kardeşlik hem de İslam ahlâkına uymayan bir durumdur.

Çalışan ve işveren arasındaki menfaat ilişkisinde, en büyük ahlâki ilke ücret 
üzerinde kurulmuştur. “Çalışanın hakkının alnının terinin kurumadan ödenmesi” 
kadar üstün bir ahlâk düsturundan bahsetmek mümkün olmayacaktır8. Eşit taraflar 
arasındaki bu hukuki bağ, satım sözleşmesinin esaslarına uygun olarak kurulmuştur. 
Bu bakımdan iş sözleşmesi bir “bey” (satım) akdi olup, eşit taraflar arasındaki bir 
menfaat mübadelesidir. Nasıl ki satım sözleşmesinde olağan olan satılan malın ve 
satış parasının aynı anda ödenmesidir. Çalışma ilişkisinde de emeğin mübadele 
karşılığı olan ücret de gecikmeksizin ödenmelidir. Nasıl ki satım sözleşmesinde satış 
parasının sonraya bırakılması bu hukuki ilişkiyi sakatlayarak riba (faiz) tehlikesine 
sürüklemektedir; çalışma ilişkisinde de ücretin ödenmemesi kadar ağır ahlâka 
mugayir bir durum söz konusu değildir.

Çalışma ilişkisinde ücret de sadece taraflar arasında bırakılmıştır. Satım 
sözleşmesinde olduğu gibi mübadeleye esas bir piyasa değeri söz konusudur. Satım 
sözleşmesinde piyasa değerinin %15 altında veya üzerinde olan fahiş fark hukuki 
ilişkiyi ahlâk dışına taşımaktadır. Çalışma ilişkisinde de aynı ilke geçerlidir. Ancak bu 
durum ağır bir ihlal olmayıp, çalışanın yetim olması durumunda bu farkı aşan ilişki 
faiz derecesinde kabul edilmektedir.

5.3. Kolektif İş ilişkilerinde Diğerleri ile Kurulan Bağ: Kendin İçin İstediğini İş 
Arkadaşın İçin İstemek

İhsan, işini en iyi şekilde yapmak, diğer insanlara karşı en güzel şekilde 
davranmaktır. Bu manevi esas içinde işçi, bir yandan işini en iyi şekilde yerine 
getirerek ulvi olana doğru var oluşunu gerçekleştirirken bir yandan da bu var oluş 
sürecinde kolektif sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. 

İşyerinde kurulan kolektif iş ilişkisinde kişi, işi ve işveren ile kurulan ilişkinin aynı 
iş ortamında çalışan diğer kişilerle ortak kaderini paylaşmaktadır. Bu kişiler aynı 
işverenin diğer işçileri olduğu gibi, başka işverenlerin o işyerinde çalışan işçileri veya 
işi bizzat gerçekleştirerek işçi çalıştırmayan iş görenler de olabilir.  

Kendisi için istediğini başkası için de istemek imandandır. 

8  Abdullah b. Ömer’in bildirdiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: “İşçinin hakkını teri henüz kurumadan 
verin”.  İbn Mace (Muhammed bin Süleyman Er-Rudani, 200; 569)
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Hz. Peygamberin bir hadisinde “Hiçbiriniz kendisi için sevdiğini (istediğini) 
(Müslüman) kardeşi içinde sevmedikçe iman etmiş olamaz” (İbni Hacer, 2009; 76) 
buyurmuştur.

Kişinin kendisi için sevdiği şey kendisinin iyi olduğuna inandığı şeydir. Bu sevgi 
kişinin nefsine yönelik veya fazilet ve olgunluk gibi bir fiile ilişkin arzu edilenler ya da 
maddi yarar niteliğindeki iyiliklerdir. 

Bu hadisin yorumunda kişinin kendisi için elde ettiği şeyin kendisini değil 
benzerini arkadaşı için istemesinin kastedildiği söylenmiştir. Bu kişinin sahip olduğu 
somut ya da soyut şeylerin onun elinden alınması ve bunun kardeşine verilmesi söz 
konusu değildir. 

Bu hadiste maddi ekonomik ve sosyal varlıkların paylaşılmasından ziyade kişinin 
diğer arkadaşı ile eşit olmayı talep etmesi ifade edilmektedir. Başkasına karşı doğru 
ve güzel bir şekilde davranmak, aldığından daha fazlasını vermek şeklinde olan 
ihsan ahlâkında ise bu hadis, arkadaşını kendinden daha üstün tutmak şeklinde 
anlaşılmaktadır. 

Bu anlayışa göre herkes başkasından daha üstün olmayı istemektedir. İşte bu 
arzuyu kişi kendi arkadaşı için de istemiş olduğunda kardeşini kendisinden üstün 
tutmuş olacaktır. 

Başka bir yoruma göre kardeşi için istemek tevazuyu gerektirir. Bu tevazu kişiyi 
başkasından daha üstün olmayı istememeye yönlendirmektedir. Böylece bir önceki 
yorumla başka bir yönden aynı sonuca ulaşılmaktadır. 

Kardeşinin kendisinden daha üstün olması ekonomik ve sosyal fırsatlar kadar 
soyut değerler bakımından da kardeşinin daha fazla imkânlara sahip olmasının 
istenmesi gereği vurgulanmıştır.

Yukarıdaki her iki yoruma göre kişi ile diğer kişiler arasında kurulan bu bağ eşitliği 
gerektirir. Eşitliği bozan kıskançlık, öfke, kin ve hile gibi özellikler kişiler arasındaki 
erdemli ilişkileri yok eden ve yerilen özelliklerdir. Kardeşini kıskanmayan, ona haset 
etmeyen bir ahlâk anlayışı ancak somut anlamda eşitliğin arzu edildiği bir sosyal 
ilişkiyi kuracaktır.

Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmek, olumsuz istenmeyen olgular için de 
geçerlidir. Bu hadisin mefhum-u muhalifinden anlaşılmaktadır. Yani kişi kendisi için 
nefret ettiği kötülükten kardeşi için de nefret etmelidir. Bir şeyi sevmek zıtlığından 
nefret etmeyi gerektirir.

Allah’ın işçisi olan işveren olma da bu ahlâki ilkeye dayanır. İşveren kendi nefsi 
için istediğini çalışan işçi için de istediği zaman bu sıfatı hak etmektedir. 
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İslam geleneğinin ortaya koyduğu kardeşlik bilincine dayanan kolektif dayanışma 
kendisini sendikalaşma hareketinde aşikâr etmektedir. Bu bakımdan İslam geleneğinin 
sendikal siyasete yönlendirici etkisinin önemli olacağına inanmaktayız.

 5.4. İhsan Ahlâkı Çerçevesinde Kolektif Dayanışma 

Sendika, tam gün ve sürekli çalışma biçimindeki modern çalışma ilişkilerinde, 
vasıfsızlaştırılan ve sıradanlaştırılarak zayıf duruma düşürülen çalışan açısından 
önemli bir örgütlenme hakkını ifade etmektedir. Zayıf durumda olan çalışanın 
ekonomik ve sosyal yönden avantajlı konumda bulunan işveren karşısında “eşit” 
olması mümkün değildir. Ancak işverenin Allah’ın işçisi olarak İslam ahlâkına 
sahip olması durumunda, kendi nefsi için istediğini çalışan için istediği durumda 
“eşitlik” tesis edilebilmektedir. Durumun böyle olmadığı, işverenin ihsan ahlâkı ile 
aklanmadığı hallerde sendika, eşitlik mücadelesinde önemli bir araç olmaktadır. 

Gelenek etrafında şekillenen düşünce ekollerinin çoğunluğunca sendikal harekete 
kuşkuyla yaklaşılmıştır. Çalışma ilişkisinin meydana getirdiği sorunlar çerçevesinde 
sadece ücret ve ücret etrafında şekillenen maddi menfaatler hakkında geleneğin 
katkısı üzerine durulmakla birlikte, kardeşlik esasına dayanan sendikal dayanışma 
üzerinde durulmaması üzücüdür.

Sendikal örgütlenmenin, İslam geleneğindeki karşılığını Hılf-Ul Fudl (Faziletler 
Muhafazası) anlaşması meydana getirmektedir.

Hılf-ul Fudul, Hazreti Peygamberin yirmi yaşında iken katıldığı ve Araplar 
arasında bilinen en şerefli ve onurlu bir yeminleşme ile oluşan toplumsal dayanışmadır. 
Mekke’ye ticaret için gelen bir tüccar, şehirde itibarlı bir kişiye mal satmış, ancak o 
itibarlı kişi malın bedelini ödemeye yanaşmamıştır. Haksızlığa uğrayan kişi bu hususta 
Mekke’nin ileri gelenlerinden yardım istemişse de bir yardım bulamamıştır. Başına bu 
kötü olay gelen kişi, gün doğarken şehrin kenarındaki dağa çıkarak;

“Ey Fıhr ailesi, Mekke’nin bağrında malını kaptırmış, evinden ve ailesinden 
uzakta bir mazlumun yardımına koşun! Dağınık bir halde, ihrama girmiş fakat daha 
umresini yapmamış bir zavallı.. a Ey yiğitler, ve ey Hicr ile Hacer arasında oturanlar; 
Kutsiyet, faziletleri tamam olan kimseler için söz konusudur. Haksız ve zalim kimseler 
için kutsiyet mümkün değildir.” (Dımaşki, 2006, cilt 2, 138. Hava, 1991; 201-202) 9

Hazreti Peygamberin amcası Zübeyir b. Abdulmuttalip bu feryat üzerine bir 
kısım Mekke halkı ile toplanarak bu haksızlığı sona erdirmek üzere yeminleştiler. Bu 
yeminleşmeye katılanlar;

9  Başka bir hadiste, Cabir b. Mut’im. Resulullahtan şu sözünü bildiriyor; “İslamda kötülükte yardımlaşmak 
üzere ahitleşme yoktur. Cahiliyye devrinde hayırlı işler yapılmış herhangi bir ahitleşmeyi de İslam sadece 
kuvvetlendirir”. Müslim (Rudani, Cilt 2 s. 364).
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“Zulme uğrayanın yanında ve zalim gasp ettiği hakkını ona iade edene kadar tek bir 
el gibi olacağız. Bu birlik, denizin bir kıl parçasını ıslatacak kadar suyu kalmayıncaya 
dek ve Hira ile Sabır dağları yeryüzünde durduğu müddetçe ve mazlumun malı 
durumunun tam bir eşitliği ile birlikte devam edip gidecektir.” (Dımeşki, 2006; 139).

Şeklinde yemin ettiler.     

Hazreti Peygamber de bir sözünde, “Abdullah b. Cüda’nın evindeki anda ben de 
katıldım. Bunu, kızıl tüylü bir deve sürüsüne değişmem. İslamiyet’te de böyle bir 
şeye davet edilseydim icabet ederdim” diyerek haksızlığa karşı toplumsal duyarlılık 
göstererek insanların bir araya gelmesinin ne derece doğru ve güzel bir hareket 
olduğunu göstermiştir.

Hukuku ihlal edilen haksızlığa uğrayan bir kimseye yardım etmek, haksızlıkla 
mücadelede bir araya gelme, mağdurun hakkını teslim etmek için sonuna kadar 
çabalama üzerine yemin etme, kutsi bir davranıştır. Sendikalar da ancak haksızlıkla 
mücadele etmek uğruna bir araya gelinmiş bir erdem birliği olmalıdır.

Haksızlıkla mücadele, dinin temel esaslarındandır10. Çünkü müminler bir binanın 
tuğlaları gibidir, birbirlerine destek olurlar11.Haksızlığa uğrayan kişiye yardım etme, 
yardım etme gücü olan herkesi kapsayan yükümlülük olup, bu yükümlülük topluma 
yüklenmiş bir görevdir. Toplumsal yardım kural olarak haksızlık gerçekleştikten 
sonra olur. Ancak haksızlık ortaya çıkmadan da bu sosyal dayanışmayı göstermek 
mümkündür.

Hiç şüphesiz , “…. İyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın” (Madde, 2) 
ayeti, insanların iyilik, takva ve fenalıklardan kurtulma ve korunma için yardımlaşmayı 
dinin bir gereği haline getirmiştir.  

Kolektif dayanışmanın meşru temeli, haksızlıkla mücadelede esasına 
dayanmaktadır. Sanayi toplumun vahşi dönemlerinde ortaya çıkan sınıf mücadelesi 
esaslı sendikal faaliyet, bir sınıfın siyasal ve ekonomik hakimiyetine dayanmaktadır. 
Oysa Hılf-ul Fudl anlaşması ile şekillenen İslam geleneğinde sınıf esaslı bir dayanışma 
söz konusu değildir. 

Çalışma hayatında örgütlü mücadelenin temel esası, haksızlık ortadan 
kaldırılıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar dayanışma içinde bir araya gelmektir12. 

10 Bera İbn Azib’den nakledilmiştir. “Allah resulü bize yedi şeyi emretti; yedi şeyden yasakladı”. Bera, Hazreti 
Peygamberin emrettikleri arasında “hasta ziyaretini, cenaze uğurlamayı, aksırana dua etmeyi, verilen selamı 
almayı, haksızlığa uğrayan kişiye yardım etmeyi, seslenene cevap vermeyi ve yemini tutmayı” saydı.  (Fethu’l-
Bari, Cilt 5, s. 347).

11 Ebu Musa’dan nakledilmiştir. Hazreti Peygamber parmaklarını kenetleyerek “Müminler bir binanın tuğlaları 
gibidir, birbirlerine destek olurlar” buyurmuştur. (Fethu’l Bari, Cilt 5, s. 348).

12 “İbn Ömer, Resulullah’tan şöyle nakleder: “Yüce Allah’ın sırf insanların ihtiyaçlarını gidermek için yarattığı 
kulları vardır. İnsanlar bir şeye muhtaç olduğunda onlara koşarlar. Yüce Allah’ın azabından emin olanlar da 
işte onlardır” Taberani  (Rudani, Cilt 2, s. 365). 
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Bu birliğin iki temel görevi bulunmaktadır;

Birincisi, haksızlığa uğrayana yardım etmek.

İkincisi, bir kimsenin haksızlık yapmasına engel olmak13. 

Hazreti Peygamber, hem haksızlığa uğrayan hem de haksızlık eden kişilere yardım 
yapılmasını emretmiştir. Haksız olana nasıl yardım edileceği sorusu üzerine, bu kişi 
haksızlıktan vazgeçmiyorsa müdahale ederek haksızlık etmesine engel olunması 
gereğini belirtmiştir. Böylece sözlü olarak uyarılan haksızlık yapan kişiye, fiziki 
müdahalenin de yapılabileceğini bu söz doğrulamaktadır. Tabii ki bu müdahale grev, 
çalışmama hakkını kullanma, basın bülteni ve yargıya başvurma gibi hukuk yolları 
olacaktır.

Haksızlığa uğrayanın ve ona yardım eden toplumsal birlikteliğin, yapılan 
kötülüğü insanlara duyurma hakkı vardır. Bu, daha üstün nitelikte bir kamusal 
hak niteliğinde sosyal haktır. Bu hak ile haksızlık yapan kişiyi eleştirme, kınama 
ve özel hayatına müdahale etme mümkün olacaktır. Nisa suresinin 148. Ayetinde 
bu husus dile getirilerek, “Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak 
zulme uğrayan hariç, Allah her şeyi işiten ve bilendir” buyrulmuştur. Bu durumda 
da eş-Şura suresinin 39. Ayetinde belirtildiği gibi “Bir haksızlığa uğradıkları zaman 
yardımlaşırlar” buyrulmuştur. Böylece ihsan ahlâkında zulme uğrayan kişinin bu 
sözü açıkça söylemesinde bir sakınca olmadığı belirtilerek yapılan haksızlığın ifşa 
edilmesi ve toplumun diğer bireylerine duyurulması yoluyla kamuoyu oluşturulması 
arzulanmıştır.

Başka bir bakış açısıyla haksızlık eden kendisine haksızlık etmiş olmaktadır. Maddi 
ve manevi olarak kendisine haksızlık eden kişinin bu haksızlığına engel olmak, ihsan 
ahlâkının öngördüğü bir sosyal tavır olacaktır.

İslam geleneğinde bir hakkın uygulanmaması veya verilmemesi nedeniyle işin 
kısmen veya tamamen durdurulması anlamında grev hakkından bahsedilebilir mi?

Bu soruya günümüz yazarlarınca olumsuz cevap verilmektedir.  Yine bu 
yazarlarca örgütlenme hakkı olan sendika hakkı kabullenilmekle birlikte grev hakkı 
reddedilmektedir. Böyle bir hakkın kullanılmasını işverenin mülkiyet hakkına 
zarar vereceği gerekçesinden başka referansını bulabileceği başka bir kaynak 
bulunmamaktadır. 

Bu görüşlere katılmak mümkün değildir. Çalışma ilişkilerinden doğan hak ve 
menfaatlere dayanan uyuşmazlıkların çözümünde işveren ile ekonomik ve sosyal 
bakımdan eşit olmak amacıyla sendika hakkının kabul edilmesine rağmen, bu 

13  Enes’ten rivayet edilmiştir. Allah Resulü “ister haksızlığa uğrasın, ister haksızlık etsin, din kardeşinize yardım 
ediniz” buyurdu. “Ey Allah’ın Resulü, haklı olana yardım etmeyi anlıyoruz da haksız olana nasıl yardım 
edelim” diye sordular. Hazreti Peygamber de “Ellerini tutarsınız” buyurdu. (Fethu’l- Bari, Cilt 5, s. 346).
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organizasyonun önemli bir demokratik mücadele aracı olan grev hakkının kabul 
edilmemesi başka bir hakkı anlamsız kılacaktır. Kaldı ki, grev hakkının İslam geleneğine 
dayanan temellerini yukarıda ele aldığımız Hazreti Peygamber’in sözünde bulmak 
mümkündür. Çalışma ilişkilerinden doğan kolektif mücadelenin amacı ya haksızlığı 
ortadan kaldırmak ya da haksızlık yapan mü’min kardeşinin elini tutmaktır. İbni Hacer 
el Askalani’nin yorumunda açık bir şekilde anlaşılan gerçek şudur; haksızlık yapan 
bir kimseye yardım etmek ancak o kişinin yaptığı haksızlık karşısında elini tutmakla 
mümkündür. Burada Hazreti Peygamber bu haksızlık karşısında sadece söz ve kalp 
ile karşılık verilemeyeceği; bunun yanında, “elini tutmak” deyiminden de anlaşılacağı 
gibi fiilen haksızlığı durdurmaktan bahsetmektedir. Bir haksızlık karşısında bütün 
işçileri temsilen sendikanın gerçekleştireceği ihsan ahlâkı, haksızlığın önlenmesi için 
fiili bir faaliyetin yerine getirilmesinden başka bir şey olmayacaktır. Bu bakımdan grev 
hakkı hak mücadelesi için İslam geleneğine uygun meşru bir mücadele aracından da 
başka bir şey değildir.

Sosyal bir dayanışma, direnme hakkı olan grev hakkı iki durumda kullanılabilir: 
Bunlardan birincisi yeni bir hak elde edilmesi veya mevcut bir hakkın geliştirilmesidir. 
Bu amaçla yapılan greve menfaat grevi denilmektedir. Örneğin, ücret artışları için 
yapılan grev bu türden bir mücadeledir. İkinci olarak, var olan bir hakkın bilerek 
ve isteyerek (kasten) verilmemesi ya da uygulanmamasından doğan uyuşmazlıkta 
başvurulan grevdir. Bu greve hak grevi denilmektedir. Örneğin, ücretin ödenmemesi, 
ara dinlenmenin verilmemesi, bayramlarda çalışma mecburiyetinin getirilmesi, iş 
güvenliği önlemlerinin alınmayarak hayati bir tehlikenin ortaya çıkması gibi hak 
ihlalleri sayılabilir. 

Uygulamada hâkim olan anlayışa göre bu iki tür grev hakkından menfaat grevi 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Hak grevi ise işyerinde düzen ihtiyacını bozan ve 
işten çıkarmayı haklı kılan bir neden olarak kabul edilmektedir. Kanaatimizce grev 
hakkının tamamen devredilmesi veya sadece menfaat mücadelesiyle sınırlandırılarak 
hak mücadelesinin dışarıda bırakılması İslam geleneğinin ihsan ahlâkına uygun 
değildir. 

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma aracı olan sendika batı geleneğinden farklı 
olarak bir sınıf mücadelesi esasına dayanmamaktadır.  Bu anlayışa göre sendika işçi 
sınıfı ile kapitalist sermaye arasındaki sömürü ilişkisini sona erdirecek olan bir araçtır. 
Dolayısıyla sendika fikri kapitalist sermayenin işçinin hakkının, ürettiği artı değerin 
gasp edildiği bir sömürü ilişkisine dayanır. 

İslam geleneğinde ise ihsan ahlâkı böyle bir sömürü ilişkisine dayanmaz. Allah ile 
kişi arasındaki manevi bir bağın kurulduğu çalışma düzeninde Müslüman burjuvazi 
ve çalışanlar fıtratlarının gereği birbirini eşit olarak görmek zorundadır. Allah ile insan 
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arasındaki bu bağın koparılması durumunda ideal Müslüman burjuvazi tipi yerini sırf 
bir maddi zenginliğe dayanan özüne yabancılaşmış bir işverene bırakacaktır. İşverenin 
Allah’ın işçisi olarak addedilebilmesi için işçi ile beraber eşit şartlarda çalışmanın 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşte böyle bir çalışma ortamında çalışan ile işveren 
arasında bir rekabetten değil kardeşlik ve dayanışmadan bahsetmek mümkündür. 

Sendikanın temel görevi işyerinde çalışmanın insan doğasına uygun; onu özünden 
yabancılaştırmayan bir manevi ilişkiler ağına çevirmektir. Bu doğrultuda sendikanın 
amacı, işin ve işyerinin korunarak mükemmel bir üretim ilişkisinin gerçekleştirilmesine 
hizmet etmektir. Bu çerçevede gerektiğinde bu amaca aykırı davranan işverene karşı, 
onun elini tutarak fiili bir direniş de gösterilebilecektir. İşyerindeki düzgün çalışma 
ortamının korunması için gerektiğinde işverene rağmen işin ve işyerinin korunması 
mücadelesi sendikanın varlık nedeni olmaktadır.

İhsan ahlâkına dayanan çalışma ilişkisinde çalışanlar, kendisi için istediğini 
diğer çalışanlar ve işsizlikler için de aynı ölçüde istemelidir. Günümüzde sendikal 
hareket, sadece çalışanlar ile sınırlı kalmış, işsizleri hak ve menfaatlerin geliştirilmesi 
ve korunması suretiyle sosyal ve ekonomik durumun iyileştirilmesi gayreti dışına 
itmiştir. Çalışanların kendi arasındaki bu sosyal dışlanma, sendikalı olmayan 
çalışanlarda da görülmektedir. Maalesef sendikaların örgütlülüğü bir yer ya da bölge 
ile sınırlı kalarak diğer işyerlerindeki örgütsüz çalışanlar için ortak bir amaç etrafında 
birleşmemektedir. Daha da vahim olanı, aynı işyeri sınırları içinde bazı çalışanların 
sendikalı olmaması örgütlü kitlelerin umurunda dahi olmamaktadır. Gerçekten bu 
son durumu ihsan ahlâkı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Özellikle eşit olmayan 
ve haksız çalışma şartlarında bazı sosyal hakları ihlal edilen bu çalışanlarla yan 
yana çalışmalarına rağmen, onların sorunları konu edinilmemektedir. “Haksızlık 
karşısında susma” şeklindeki bir davranışın “dilsiz şeytan” olarak nitelendirildiği 
geleneksel ihsan ahlâkında, böyle bir kolektif dayanışma organizasyonunun da 
düzgün bir şekilde işlemesi mümkün değildir.

Haksızlığa karşı bir araya gelebilmek için, aynı durumda olanlar arasında tam 
anlamıyla bir eşit olma, aynı duyguları paylaşma hissi olmalıdır. İşsizlerin, çalışanların 
ve aynı işyerindeki taşeron işçilerinin sorunları karşısında “dilsizleşen” bir kitlenin 
mücadelesinin hak mücadelesi ve istikametinin de haksızlıkla mücadele olarak 
nitelendirilmesi mümkün değildir.

İş arkadaşının yoksulluğunu paylaşmayan ve “O’nun haliyle hallenmeyen” bir 
kolektif mücadelenin İslam geleneği ile örtüşmediği görülmektedir. Çünkü bu 
durumda örgütsel ayrıcalığını kullanan kişilere verilecek hak ve menfaatlerin maliyeti, 
diğer örgütlü olmayanların hak ve menfaatlerindeki gerilemenin karşılığı olacaktır. O 
halde ihsan ahlâkına dayanan bir sendikal hareket, birlik ruhunu bencillik esasına 
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kurarak, kardeşinin yoksulluğunun nedeni olamaz. Aksine kardeşinin sosyal ve 
ekonomik durumunun iyileşmesi için bir süreliğine kendi ekonomik sosyal hak ve 
çıkarlarından feda edebilmelidir. 

SONUÇ

Çalışmanın insan hayatındaki anlamı, araç ya da amaç olarak yer alması, keyfi 
bir zihinsel çaba değildir. Toplumların sosyal düzen kuralları içinde geleneğin 
ve modernliği büyük farkları yer almaktadır. Çalışma ilişkileri bu çerçevede 
şekillenmekte ve çalışanın da kişiliği ve ahlâkı ile dünyayı algılama ve önemseme 
yeteneği bu çerçevede gelişmektedir.

Geleneksel toplumlarda çalışma insanın maddi varlığı kadar manevi varlığını 
da geliştirerek, onun fıtratına en uygun bir sosyalleşme ağı sunmaktadır. Modern 
ilişkiler ise, çalışmayı bir amaç haline getirerek, insanı iş uğruna şekillendirecek bir 
sosyal yapı meydana getirmiştir. Modern toplumun insanileştirici yaklaşımı dahi bu 
ilişkilerde yeterli değişim meydana getiremediği için alternatif arayışlar halen devam 
etmektedir.

İslam geleneğinin bu alternatif arayışına sunacak birçok değeri bulunmaktadır. 
Çalışmamızda bu değerleri, kapasitemiz imkân verdiği ölçüde ele almaya çalıştık. 
Hatamızdan dolayı Allah’ın yüce vasfına sığınırız.
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EMEK DÜNYASINDA 
ÇALIŞMA AHLÂKININ İNŞASI ve 

SOSYAL TARAFLARIN 
SORUMLULUKLARI

Mehmet Merve ÖZAYDIN*

Giriş

İnsanın varlığını sürdürmede en temel eylemlerinden biri olarak kabul edilen 
çalışma, bireye ve topluma yönelik etkileri ile belirli ilke ve kurallara konu olmuştur. 
Çoğu zaman ahlâkî ve hukuki normlar içinde tanımlanan bu sınırlar, her toplumun 
kendi yaşam biçimlerinin bir yansıması olarak da görülmektedir. Çalışmanın eylemsel 
yönünün birey ve toplum hayatındaki belirleyici etkisi sadece çalışma hayatının 
değil toplum hayatı ve toplumsal ilişkilerin de çalışma ile yoğun bir etkileşim içinde 
bulunmasına neden olmuştur. 

Çalışmanın modern toplumlarda gelire ulaşmanın bir aracı olarak önem 
kazanması, Sanayi Devrimi ve sonrasında çalışma ilişkilerinin yeni bir görünümü 
olarak değerlendirilmektedir. Bu görünüm çalışma ilişkilerini, hâkim üretim 
sisteminin emek unsuru olarak önemli bir biçimlendirmeye tâbi tutmuştur. Üretimin 
sürekli artırılarak zenginliklerin sağlanacağına ilişkin temel varsayım, kendi doğal 
seyri içinde devam eden bir üretim planlaması yerine tüketim boyutundan sürekli 
yönlendirilen bir yapının oluşumuna kaynaklık etmiştir. Emek unsuru için makina 
düzeni içinde tanımlanan ve iş bölümü ile sınırlı olan alanın ilerleyen süreçte 
aynı zamanda tüketen -tüketmesi gereken- bir sosyal sınıf özelliği de kazandığı 
görülmüştür. Bu özelliğin kazanılması hiç kuşkusuz, kazanma hırsı ve rekabet temelli 
birtakım değerlerin toplum hayatında da öne çıkarılması ile mümkün olabilmiştir. 

İnsanın çalışmasına neden olacak durumun insanın varoluşuyla birlikte 
tanımlanmaya muhtaç bir konu olduğu açıktır. İnsanın sahip olduğu güç, yeteneğinin 
bir ifadesi olan emek, yaşamın devamı için sahip olduğu ihtiyaçları karşılayabilmesinin 
de doğal bir aracı durumundadır. Bunu kullanma iradesinin emeğin sahibine ait 
olması, ihtiyaçları düzeyinde bir çalışma ile yetineceği düzeyin insan için tatmin 

*    Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü, mehmet.ozaydin@hbv.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1081-4249
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düzeyini oluşturacağı varsayımını ortaya çıkarabilir. Emeğin kendi bakışı ile sınırlı 
olan bu anlayışın karşılık bulabilmesi hiç şüphesiz emeğin yeteneğine ihtiyaç duyan 
ve ona bir bedel ödeyecek olan başka grupların varlığı ile mümkündür. 

Çalışma ilişkisi modern toplumlarda başta iki taraflı bir sözleşmenin varlığı üzerine 
kurulmuştur. Hâkim paradigmanın devletin sınırlılıklarına ilişkin tezleri, devleti bir 
çalışma hayatı aktörü olarak ancak sorunların artık çözümlenemediği on dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilişkinin bir tarafı haline dönüştürmüştür. Çalışma 
hayatı, toplum hayatındaki belirleyici konumu ve tarafların rolleri ile diyalog ve 
uyuma en muhtaç sosyal organizasyonlardan biridir. Taraflardan birinin ikna 
edilemediği uzlaşının başarı şansının çok düşük olduğu aşikârdır. Bununla birlikte 
tarihsel süreçte tarafların uzlaşmasına dayanmayan birçok uygulamanın uzun süreli 
bir başarı sağlayamadığı ve değişim sonucunda ya ortadan kalktığı ya da dönüştüğüne 
şahit olunmuştur. 

Günümüz toplumlarında çalışma, yeni tehditler ile karşı karşıyadır. Artan nüfus 
ile uyumlu biçimde artırılamayan işler, emek piyasalarında çalışanlar için işsizlik ve 
yoksulluk temelli yeni riskleri gündeme getirmektedir. İşin çalışanlar için ifade ettiği 
anlam da birey mutluluğu ve tatmininin sağlanmasında çalışmanın anlamı, toplumdan 
topluma ve farklı demografik özelliklere sahip olan gruplar arasında değişse de 
eylemsel bir nitelik olarak birey ve toplum mutluluğu üzerindeki etkisi tartışmalıdır. 
Kapitalist üretim tarihinin başından itibaren devam edegelen sorunlar çeşitli 
değişimlere uğrayarak varlığını sürdürmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde çalışma 
yoksulluk, ayrımcılık, dışlanma, eşitsizlik gibi kavramlarla birlikte anılmaktadır. 

Çalışma merkezli sorunların çözümünde iktisadi çıkarların korunarak güç 
dengelerinin sağlanmasına yönelik metotların bir çözüm aracı olmaktan çıktıklarına 
şahit olunmaktadır. İnsanın refahı ve mutluluğunu sağlamayı esas alan sosyal 
sistemlerin insanı var eden değerler merkezinden yeniden tanımlanması, elzem 
bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. Her toplum kendi değer sisteminden 
oluşturacakları çözümlerle bu sorunlarla başa çıkma mücadelesini sürdürmektedir. 
İslâm ahlâkının çalışma ve toplum hayatını kapsayan bakış açılarının özgün niteliği, 
bu bağlamdaki düzenlemelerin önemli bir alternatifi oluşturabileceğini ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma, çalışma ilişkilerinin yeniden tanımlanması temelindeki bir 
inşa sürecinde tarafların rollerine ilişkin bir tartışmayı içermektedir. 

Modern Toplum Öncesi Çalışma İlişkileri

Üretim ve tüketim birliğinin bir arada sürdürüldüğü sosyal yapılarda, emeğin 
özelliklerine daha sıkı bir biçimde bağlı üretim ilişkilerinin oluştuğu görülmüştür. 
Emeğin kullanılma biçimi yaşamın devamı, besinlerin temini ve güvenliğin sağlanması 
gibi birçok işleve aracılık etmiştir. İlkel toplumlarda avcılık ve toplayıcılık eylemlerinin 
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gelişmesinde ihtiyaçlara karşılık gelecek bir tüketim için çalışıldığından dolayı değer 
fazlası ile karşılaşılmamış ve daha güçlü olan emek sahipleri tarafından gerçekleştirilen 
eylemlere bağlı bir iş bölümü ortaya çıkmıştır. Alet ve gereçlerin keşfinde yaşanan 
gelişmeler, bir yandan üretim miktarının ihtiyaçların ötesinde artırılmasını sağlarken 
diğer yandan üretim fazlası üzerindeki değerin paylaşılmasına ilişkin sorunları 
beraberinde getirmiştir. Bu durum ilkel toplumların ilerleyen dönemlerinde mülkiyet 
ilişkilerinin belirleyici olduğu ve toplumsal alanda daha çatışmacı bir ilişki setinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle güçlü devlet yapılarının şekillenmeye 
başladığı bu dönemden itibaren köleci emeğin ortaya çıkışına da şahit olunmuştur. 

İlkel toplumların avcılık ve toplayıcılık biçimleri, nüfus artışını ve üretim 
çeşitliliğini sağlayabilecek özelliklere sahip değildi. Av alanlarının, hayvanlarının ve 
toplanabilen bitkilerin sınırlılığı nüfus artışını da sınırlamıştır. Bu sınırlılığın ortadan 
kalkması, tohum kullanımı ile toprağın işlenmesi ile gerçekleşebilmiştir. Toprağın bir 
üretim aracı olarak değer kazanması nüfus artışı yanında ortak mülkiyet kavramının 
doğuşuna da öncülük etmiştir. Törüner, Lordoğlu (1991) önceleri topraktan çok 
topraktan elde edilen ürünün değerli olması, ortak mülkiyet üzerinden bir yaklaşımı 
doğururken, ilerleyen dönemlerde toprağın bir mülkiyet aracı olarak değer kazanması 
servet ve zenginlikler üzerinden bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Roma İmparatorluğu döneminde köle emeğine dayalı üretimin yaygın görünümü, 
işin zihni ve bedensel ayrımı üzerinde de sonuçlar doğurmuştur. Genellikle 
zihinsel işlerle uğraşanların kol emeğini köleler yoluyla sahiplendiklerine şahit 
olunmuştur. Köle emeğinin oluşturduğu değerin sahibine ait olması, bir meta gibi 
alınıp satılabilmesine ve değişim fiyatının olmasını sağlamıştır. Kölelerin zorunlu ve 
zorlayıcı bir eylem gerçekleştirmelerine karşın savaşlar yoluyla kolay elde edilmeleri, 
ucuz fiyatlı ve verimlilik temelinde değer oluşturmayan bir üretim aracı olarak tarih 
sahnesinde yer almalarını sağlamıştır. 

Batı düşüncesinde, geleneksel çalışma biçimlerinin kölelikten başlayarak gelen bir 
yapı üzerinden geliştiği görülmektedir. Çalışmanın zahmet ve zorluğa dayalı bir eylem 
olması bu eylemi yerine getirenlerin adeta cezai bir sorumluluk olarak bu alanda 
bulunmalarını sağlamıştır. Toplumsal değer sistemi içinde önem kazanan savaş, 
zanaat ve sanat faaliyetleri dışında kalan çalışma, antik çağlardan itibaren kölelere has 
bir eylem olarak tanımlanmıştır. Antik çağ düşünürleri tarafından bir zorunluluğun 
sonucu olarak ortaya çıkan çalışma kavramı, insan bedeni üzerinde bir denetim 
oluşturma yönü ile özgürlüğü kısıtlayan ve zorlayıcı karaktere sahip bir eylemdir. 
Bu eylemin özgür insanlar tarafından yerine getirilmesi mümkün olamayacağından 
birçok düşünür çalışmanın köleliğe has bir olgu olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 
Çalışmanın Batı dillerinde Latincede bir işkence aleti olan “tripalium” kökünden 
türeyen “travail” kelimesi ile ifade edilmesi de çalışmaya yüklenen değerin anlaşılması 
bakımından önemlidir. Bozkurt (2005)
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Toprağın bir üretim aracı olarak kullanılabilmesi sürecini ifade eden tarımsal üretim 
ve ortaya çıkardığı yaşam düzeni olan feodal düzen, toprak sahipleri ile toprağı işleyen 
köylüler arasında yeni üretim biçimlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu çalışma 
düzeni bakımından da toprakta çalışanların mülkiyet sahipleri karşısında güçlü ve 
iradi haklara sahip olduklarını söyleyebilmek imkânsızdır. Ancak birçok görüş, feodal 
düzende toprağa bağlı çalışmanın, köleci düzene göre daha olumlu şartlar içerdiği 
konusunda hemfikirdir. Köleci düzende zaman ve mekân sınırı olmadan satılabilen ve 
elde edilme biçimine göre değersizleşen emek faktörünün, feodal düzende en azından 
toprağa bağlı kalarak aile düzenini korumak ve kendi geçimini sağlayacak kadar da 
olsa bir toprak parçasını işleyebilmek gibi imkânlar içerdiği söylenebilir. Bununla 
birlikte toplumsal yapıda köylülerin yanında, din adamları, soylular ve savaşçılar gibi 
çok sınıflı ve hiyerarşik bir düzenin varlığından söz etmek de mümkündür. Geçişlerin 
hemen hemen imkânsız olduğu bu yapıda köylüler, üretimin sorumlusu ve zahmetlisi 
olarak üretim sorumluluğunu sadece kendileri için değil tüm sınıflar için yerine 
getirme yükü altına da girmişlerdir. Huberman (2005) 

Modern Çalışma Düzeni

Sürekli ve düzenli bir güç kaynağının kullanılarak işletilen tekniğin insan emeğinin 
yerini aldığı/alabildiği bir üretim biçimi olarak değer kazanan sanayi üretimi, insan 
hayatına dokunan tüm alanlarda olduğu gibi çalışma hayatı ve ilişkilerinde de köklü 
değişimler ortaya çıkarmıştır. İlkel çağlarda toplayıcılıkla ihtiyaçlarını karşılayan bir 
düzenden yola çıkan insan, yaşamı sürdürebilmek adına tüm varlığıyla fiyatlandığı 
köleci çalışmadan geçerek, toprağı işleyerek yaşamını sürdürdüğü bir yapıya 
erişmiştir. Bir makina işleyişi içinde ve fabrika adı verilen üretim düzeninde kendisi 
için tanımlanmış güç ve yetenekleri kullanmakla sorumlu olan emek sahipleri için on 
sekizinci yüzyıl ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeleri modern çalışma düzeni olarak 
tanımlamak mümkündür. 

Sanayi Devrimi’nin hemen sonrasında maddi ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
fiziksel çaba olarak tanımlanabilen emek sözcüğünün, bir asır dahi geçmeden üretim 
sürecine katılanların oluşturduğu birlik olarak tanımlanmaya başlaması, kavramın 
sadece ekonomik yönü ile değil aynı zamanda siyasal ve sosyolojik bir içeriğe 
bürünmesiyle açıklanabilir. Emeğin bağlamının bu farklılaşmasında hiç şüphesiz, 
fiziksel zahmet ve gücün servetin başlıca kaynağı olarak biçimlenmesi ve toplumsal 
refah ile emek hareketleri arasında kurulan güçlü bağlantının izlerini görebilmek 
mümkündür. Bauman (2001)

Modern çalışma ilişkilerini kendisinden önceki biçimlerden ayıran belki de en 
önemli özellik irade serbestisi ve hukuki eşitlik temelinde tanımlanan bir sözleşme 
ile gerçekleşmesi olmuştur. Liberal düşüncenin tüm özgürlüklerde olduğu gibi 
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çalışmayı ve çalıştırmayı özgürleştirme hayali, tüm bu ilişkilerin piyasa adı verilen 
ve özgürlüklerin yansımasından çok güç ilişkilerine esas alan bir alanda sağlanmaya 
çalışılmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı olarak görünen ancak piyasa 
koşulları gereği emek sahiplerinin emeklerini satmaktan başka bir alternatiflerinin 
tanımlanmadığı ortamda, sanayi çalışma ilişkilerinin şekillendiği görülmüştür. 
Çalışma, yeni dönemde yaşamı sürdürmenin alternatifsiz bir seçeneği haline 
getirilmiştir. Piyasa koşullarında bol ve ucuz olan emeği kullanan sermaye sahipleri, 
zenginlikleri büyütme sorumluluklarının gereğini yerine getirmekten kaçınmamış, 
çalışma ilişkilerini emek sahipleri bakımından köleci dönemi andıran uygulamalarla 
donatmışlardır. Sanayi üretiminin ihtiyacı olan yüksek miktardaki işgücünün temin 
edilmesi de feodal çalışma ilişkilerinin ahlâkî dönüşümü zorunluluğunu getirmiş, 
tembel ve yaşamak için yetecek kadar çalışan emek sahipleri için çalışma disiplinini 
esas alan protestan ahlâkı bir dönüştürücü unsur olarak işlev görmüştür. 

Modern çalışma ilişkilerindeki dönüşümün sadece emek cephesi ile sınırlı olduğunu 
söylemek de mümkün değildir. İnsan ve toplum hayatındaki köklü değişimlerin 
yanında işletme ve işveren yapısı da önemli ölçüde değişmiş ve aileden kesin olarak 
ayrılmıştır. Aile içindeki üretimle ihtiyaçların karşılandığı yapı, iş bölümünün hâkim 
olduğu sanayi üretimi tarafından yerine getirilir olmuştur. İş organizasyonları ve 
yönetim kabiliyetleri yeni dönem rekabetinin önemli belirleyicileri olmuşlardır. 
Özellikle sözleşme merkezli olarak emek ve sermaye arasındaki sorunların 
çözümsüzlüğü toplum yaşamında birçok soruna neden olmuş ve devletin bu sosyal 
sorunların çözümünde önemli bir aktör olarak ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Modern çalışma ilişkilerinin önemli bir yönünü de emek ve sermaye arasında 
kurulan bağımlılık ilişkisi oluşturmuştur. İşçilerin geçimlerini sağlamak üzere işveren 
tarafından çalıştırılmaya olan bağımlılığı, sermayenin de kendini yeniden üretmek ve 
büyümek için işçiye olan bağımlılığı ile karşılıklı bir nitelik kazanmıştır. Bu bağımlılığın 
adresi olan fabrikalar, dış dünyadan bağımsızlaştırılarak, mücadelenin ve umutların 
mekânı olmuştur. Her birinin varlığını sürdürmesi bir meta şeklinde tutulmalarını 
gerekli kılmıştır. Bu yapı içinde işsizler yedek emek ordusunu oluşturmuş ve göreve 
hazır durumda bekleyerek piyasa işleyişinin önemli bir gereğini yerine getirmiştir. 
Tüm yapıdaki aksaklıkların düzenlenmesinde devlet aygıtı, düzenleyici ve kural 
oluşturucu rolü ile sistemin vazgeçilemez bir aktörüne dönüşmüştür. Bauman (2001). 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında başarılı bir model olarak öne çıkan Endüstri 
İlişkileri Sistemi içinde işçi, işveren ve devlet tarafından karar alma ve uygulama 
başarıları kapitalist sanayi üretim düzeninin en başarılı örneklerini oluşturmuştur. 

Batı Düşüncesinde Çalışma Ahlâkı 

Çalışma etiği kavramının her toplumun kendi ekonomik, sosyal ve politika 
değişimlerden etkilenerek şekillendiği görülmüştür. Modern dönem öncesinde daha 
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çok dinin değerler ve gelenekler üzerinden şekillenen bu alanın modern dönemde 
daha seküler bir yapı içinde anlamlandığı görülmüştür. 

Geleneksel Hristiyan düşüncesinde insanın ilk günahının laneti olarak 
tanımlanabilecek çalışma, erdemden uzaklaştıran bir eylem olarak tanımlanmaktadır. 
Antik çağdan itibaren çalışmanın zahmet ve zorluk gibi anlamlarla eşleştirilmesi ve 
çalışmanın kölelere has bir eylem olarak değerlendirilmesinde bu yaklaşımın izlerini 
küçük değişimlerle de olsa görmek mümkündür. Geleneksel Hristiyan düşüncesinin 
feodal üretim yapısı içinde şekillenmiş tembel ve sorumsuzluğu kaderciliğinin bir 
sonucu olarak gören çalışan tipinin, kapitalist üretim ilişkilerinin üretim-tüketim 
bağlamında ihtiyaç duyduğu emek unsuru ile uyumsuzluğu, geleneksel işgücünün 
dönüşümünü zorunlu hale getirmiştir. Yeni düzenin temel bir üretim faktörü olarak 
tanımlanan emek sahiplerinin, bu işleve uygun bir aktöre dönüşümleri ahlâkî bir 
değişim sürecinin sonunda gerçekleşebilmiştir. 

Batı düşüncesinde çalışma ahlâkı kavramının daha çok ücretli çalışmaya karşılık 
gelen pozitif değerler dizisi için kullanıldığı görülür. Max Weber’in kapitalist toplumdaki 
çalışma ahlâkının köklerini, sahip olduğu pozitif çalışma değerleri ve mesleki başarı 
yönünden Protestan ahlâkı ile ilişkilendirmesi, kapitalizm tarihi bakımdan önemli 
bir noktayı ifade etmektedir. Kapitalizmin sadece Batı toplumlarında gösterdiği 
hızlı gelişmeyi ekonomik değil dini bir olgu olarak tanımlayan Weber, sıkı çalışma 
ve düzenli sermaye birikimi gibi değerlerin bu gelişmedeki rolünü vurgulamıştır. 
Weber’in yaklaşımında çalışmada başarının sonucu dünyevileşmedir (sekülerleşme). 
Devamlı çalışma ve kendini sistemli olarak sürekli kontrol altında tutma, Kalvinistler 
tarafından dini şüpheye karşı çözüm olarak geliştirilmiştir. Protestan ahlâkı içinde 
çalışma, günlük ihtiyaçları karşılamanın bir aracı olarak değil temel bir ahlâkî, dini 
ve mesleki görev olarak tanımlanmıştır. Çalışma bir zevk ve tatmin aracı olarak değil 
kendini birçok şeyden mahrum etme dini asketizminin bir aracı olarak tanımlanmıştır. 
Bu düşünce ile emeğin sadece kendi geçimini sağlaması için çalışması düşüncesinin 
yanında maddi rahat, güç ve zevk için yatırım fikri de bertaraf edilmiştir. Çalışma, 
bu anlayışın bir sonucu olarak, bir ahlâkî görevin gereği olarak düzenli, sistematik ve 
düzenli bir eylem haline dönüşmüştür. (Kurt, 2008:330)

Batı düşüncesinde çalışma ahlâkı ile ifade edilen kavramın aslında Protestan 
Çalışma ahlâkı olduğu görülmektedir. Ancak çalışma ahlâkı kavramı herhangi bir 
dini inanca özgü olan bir yaklaşım olmaktan çok kültürel özellikler ile şekillenmiş ve 
çalışma ile başarı arasındaki ilişkiye göre şekillendirilmiştir. Çalışma ahlâkı kavramı 
Batı’da kapitalizmin ortaya çıkışına ilişkin süreci tanımlamada Protestan Çalışma 
Ahlâkı’nın seküler bir formda ele alınmasıyla ortaya çıkan bir olgudur. Sıkı çalışmaya 
ilişkin tutumların başlangıçta her ne kadar Kapitalist çalışma ahlâkı içinde tanımlanan 
ve onu var eden bir değer olarak görülse de bugün tüm kültürlerde karşılık bulan bir 
özellik haline dönüştüğü görülmektedir. (Ünal; Çelik, 2010:228)
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Çalışmanın doğasından koparılmış abartılı bir erdem olduğu itirazı Batı düşüncesi 
içinde de sıklıkla karşılık bulmuştur. Paul Lafargue abartılı çalışma aşkını, kapitalist 
uygarlığın insanlığa yüzyıllardır eziyet eden ve sefaletlere kaynaklık eden bir delilik 
olarak tanımlar. Kapitalizmin vahşi çalışma koşullarının insanlara ve topluma 
getirdiği mutsuzluğa vurgu yapan Lafargue, çalışmanın kutsanmış bir erdem olması 
düşüncesi karşısında geliştirdiği “tembellik hakkı” kavramı ile bir aylaklık övgüsü 
yapmaktan çok liberalizmin insan doğasında oluşturduğu istilaya karşı bir uyarıda 
bulunmak istemiştir. Sosyalist düşünceden fazlaca etkilenen ancak teorisi içinde 
sosyalist düzene karşı da eleştiriler getiren yazar, işçilerin sınıfsal bir baskı grubu 
olarak sefalet getirmekten başka bir işleve sahip olmayan çalışma hakkına taleplerinin 
anlamlı olmadığına işarete ederek, proleteryanın kapitalist düzenin dayattığı çalışma 
sürelerine kararlılıkla yapacağı bir itirazın geliştirici sonuçlarından söz etmiştir. 
Lafargue (2014)

Protestan çalışma etiğinin, sanayi üretiminin kuruluş ve gelişme döneminde 
belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle kitlesel üretimin basit kol 
işçiliğine dayalı model üzerinden yaygınlaşması ve emek-sermaye arasındaki 
başlangıçtaki çatışmaların Endüstri İlişkileri Sistemi içinde çözülmeye başlanması, 
yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar süren yüksek performansa sahip bir modelin 
kurulmasına olanak tanımıştır. Bu model, sadece çalışma ilişkilerinde emek 
sahiplerini koruyan hakları değil topyekûn toplumsal refahın geliştirilmesine yönelik 
hakları da inşa edebilmiştir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal bir sorumluluk 
olarak gelişimi ve emek sahiplerinin sosyal güvenlik sistemleriyle önemli bir sosyal 
korumaya sahip olmaları, üretim sisteminin toplumsal bir başarı modelini inşa 
etmesinde de etkili olmuştur. 

Sanayi toplumlarının fordist üretim tekniğine, tam gün çalışmaya ve kas/kol 
dayanan işçiliğe dayanan emek yapısı ağırlıklı olarak imalat sektöründe yoğunlaşmıştır. 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler, üretimin daha çok, 
teknoloji üretiminin gerçekleştiği ve pazarlandığı saha olan hizmetler sektörüne 
yönelmesine neden olmuştur. Sanayi sektöründeki daralma kısa sürede tüm emek 
piyasasını etkilemiş, işletme yapılarının, hantal ve bürokratik yapıların yaşanan 
değişimlere cevap verebilmeleri mümkün olmamıştır. 

Post-endüstriyel bir sürecin başlangıcı olarak kabul edilen bu dönemde, 
kapitalizmi inşa eden modern değerler sisteminin çözülmesine şahit olunmuştur. 
Kapitalizmin kitlesel üretim anlayışının getirdiği bir sonuç olarak bu dönemde, 
çalışmak ve başarmak gibi değerlerin yerini, harcamak ve eğlenmek gibi değerlerin 
aldığı görülmüştür. Önceki dönemden miras kalan iş etiği aşınmış, sorumluluk ve 
iş disiplini anlayışı önemli bir erozyona uğramıştır. Mal üretiminin yerini bilgi 
üretiminin aldığı yeni yapıda çalışma toplumu özelliklerinden, boş zaman toplumuna 
geçişin izleri görülmektedir. Geleneksel ve bürokratik yöntemlerin önemini yitirdiği 
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anlayışta firmalar, daha esnek ve kendilerine özel reçetelere yönelmişlerdir. İletişim 
ve bilişim teknolojilerindeki hız, insan emeğine duyulan ihtiyacı azaltmış, tam 
istihdam bir çalışma yöntemi olarak öneminin yitirirken, esnek çalışma biçimleri 
yaygınlaşmıştır. Toplumsal yapıda az tüketmeyi erdem sayan değerlerin yerini tüketim 
toplumu dinamikleri almış, tüketmek için üretim ve haz için üretim dinamikleri esas 
alınmıştır. Bozkurt (2005)

İslâm Çalışma Ahlâkı

İslâm inancında dünya hayatının cennetten çıkarılmanın bir cezası olarak değil 
yeniden cennetin kazanılmasının bir aracı olarak görülmesi, tüm eylemlerin bu 
amaca uygun olarak yapılanması sorumluluğunu doğurmuştur.   İslâm’da çalışma 
olgusunun yerinin ve öneminin anlaşılmasında ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin 
belirleyici olduğu görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de çalışmayı teşvik eden çok sayıda 
ayet-i kerime ve Hz. Peygamberin hadislerinden söz edebilmek mümkündür. 

İnsan çalışma ile sorumlu tutulan bir varlık olarak hem İslâm’ın muhatabı hem de 
ahlâkın öznesi durumundadır. Bundan dolayıdır ki İslâm hayatında çalışma ve ahlâk 
ilişkisi kurulurken “insan” merkezi bir öneme sahiptir. İnsanın varlığını sürdürmesi 
ancak çalışması ile mümkün olabilecektir. Bu ilişki insan ile çalışma arasındaki ilişkiyi 
zorunlu bir niteliğe büründürmektedir. Çalışma insan ürünü olan her şeye kaynaklık 
ettiğine göre kültür ve medeniyetin inşasında da çalışma ile karşılıklı ve güçlü bir 
etkileşimden söz etmek mümkündür. (Kılıç, 2008:359)

Dış çevresini değiştiren ve dönüştüren insan için çalışmanın aynı zamanda kendisini 
de geliştiren ve özüne ilişkin keşifler yapmasına imkân sağlayan bir eylem olduğu 
görülmektedir. Bu özellikten ötürü Lahbabi, çalışmayı insana şahsiyet kazandıran 
bir nitelik olarak tanımlamıştır. İsfahani de isteme, korunma ve düşünme gibi 
insana has güçlerin ancak çalışma sayesinde faaliyete geçtiğini ve çalışma eyleminin 
terk edilmesi durumunda insanı canlılardan ayıran özelliklerin kaybolacağını ifade 
etmiştir. (Azizova, 2011:33)

Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresinin ilk ayet-i kerimesinde “Ey iman sahipleri, 
akitlerinize sadık olunuz” emri, İslâm müfessirleri tarafından insanın kendisiyle, dünya 
ile ve Allah ile olan ilişkilerinin tümünü kapsadığı şeklinde değerlendirilmektedir. 
İnsanın Allah ile olan ilişkilerini kulluk çerçevesinde ona karşı getirmesi gereken 
sorumluluklar, kendisi ile olan ilişkisini ruhu ile kurduğu tatmin ilişkisi ve dünya ile 
ilişkilerini de kendisi dışındaki çevre ile kurduğu ilişkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
İslâm Çalışma Ahlâkını sadece kişinin işe yönelik çalışması ve çalışma hayatı ile 
sınırlama imkânı bulunmamaktadır. İslâm’ın çalışma ahlâkının temelini, insanın tüm 
edimlerinin manevi karakteri ve sadece işe ve işverene yönelik değil işin kendisine 
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karşı olan edimleri de içermektedir. Bu da işi yapan kimsenin işini tüm bu ilişki ve 
sözleşmelere uygun yapmış olması ile gerçekleşebilecektir. Nasr (2009)

Maide suresinin ilk ayetinde ifade edilen ilahi emrin Müslümanlar açısından bir 
davranış yansımasına dönüşümü hiç kuşkusuz ahlâk üzerinden gerçekleşmektedir. 
Bu çerçevede Müslümanın iş ahlâkı sorumluluğunu; kişiliği ve kimliğini sergilediği 
davranışlarda ve yaptığı işte görerek, kişiliğini güzelleştirmek ve davranışlarını 
mükemmelleştirmek için yaptığı işi maharetle en güzel yapan olmak duygusu 
oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşmada Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde geçen “ihsan” 
kelimesi belirleyici bir role sahiptir. İhsan, yapılan işin en doğru ve en güzel biçimde 
yapılması ve her davranışta güzel davranılmasını ifade etmektedir. Başbuğ (2012). 
İnsanın tüm davranışlarının ihsanın konusu olması sadece kulluk görevi içinde 
değil dünyaya ilişkin çevresi olan ilişkilerinde de iş ile kurduğu ilişkide de doğruluk 
ve güzel olanın aranmasını bir sorumluluk haline dönüştürmektedir. Bu çerçevede 
Müslümanın çalışma ahlâkı, işin çevresini oluşturan işveren, iş arkadaşları ve iş 
kurallarına karşı sorumlu davranmak, iş ile kurduğu manevi ilişki ile işin gereği olan 
maharet, bilgi, zahmet ve çabayı en güzel biçimde göstermek ve bu yolla Allah’a olan 
kulluk görevini hakkıyla yerine getirmektir. 

İslâm inancında insanın çalışma ahlâkı ihtiyacının belirleyici bir role sahi 
olmasındaki temel faktör, ihtiyaçlarını ahlâkî olmayan yollardan da karşılayabilme 
imkânının olmasındandır. Ahlâkî olmayan yollar için de bir çalışma eylemi gerekli 
olduğundan çalışmanın belirli bir kurallar tercih edilerek gerçekleştirilmesi İslâm 
toplumlarında büyük değer görmüştür. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler, 
din, hukuk ve ahlâk değerleri içinde bir toplum hayatını sadece insan için mümkün 
kılmıştır. Bu değerler bireysel alanda insanın şahsiyetinin oluşumu ve gelişimi 
toplumsal alanda da kültür ve medeniyetin kurulması ve inşası için gereklidir. Dinin 
ve inancın kaynaklık ettiği adalet, güven, emanet, doğruluk, hoşgörü ve kanaat gibi 
ahlâkî değerlerin toplum hayatında hâkim olabilmesinin ve kişinin şahsiyet gelişimine 
kaynaklık edebilmesinin yolu bunların hukuk kuralları yoluyla teşvik edilmesinden 
geçmektedir. 

Sadece dünya hayatına ilişkin kazanımların talep edilmesinin eleştirilerek her 
iki hayata ilişkin güzellikleri isteyenlerin övüldüğü Kur’an-ı Kerim’de çalışarak 
kazanmada temel bir kural olarak “denge” ihtiyacının öne çıktığı görülmektedir. Bu 
bağlamda inananlar için, ne dünya hayatını merkez alan bir kazanç tutkusu ile tüm 
değerlerin maddeleşmesi ne de sadece ahiret hayatı ile dünya hayatının terk edilmesi 
değerli görülmez. Kur’an-ı Kerim’in bu denge hali ile Müslümanlar için bir orta yol 
tercihi oluşturarak mutedil bir topluma ulaşmayı hedeflediği söylenebilir. Dünya-
ahiret, ev-ibadethane, çalışma-dinlenme ve kazanma-infak etme gibi denge ilişkisi 
hayatın her alanında kurulması teşvik edilmiştir. Gecenin dinlenme gündüzün çalışıp 
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kazanma için insanların emrine verilmesi, Cuma namazını kılan Müslümanların 
yeryüzüne kazanç aramak adına dağılmaları da bu denge halinin vahyi örnekleri 
olarak öne çıkmaktadır. (Azizova, 2011:42)  

İslâm medeniyeti uygulamalarında da toplum hayatı ve işleyişinin Müslümanlar 
için bu denge hedefini kolaylaştırıcı şekilde yapılandırıldığı görülmüştür. İslâm 
medeniyetinin kurduğu şehirlerde ibadethane, eğitim ve çalışma hayatı merkezlerinin 
iç içe inşası bunun en güzel örneğidir. Çalışmanın ibadetlerle ayrılmaz bütünlüğü 
bunların bir arada ibadet ve çalışma saatleri dengesi içinde devamını sağlamıştır. 
İslâm Çalışma Ahlâkının ana unsurlarından biri de kişinin kendisi ve ailesinin 
geçimini sağlamak üzere yaptığı faaliyetlerin vacip ibadetler gibi değer görmesidir. 
Buradaki çalışmanın, rızkın temini ile sınırlı olan, kazanç hırsı ve servet birikiminin 
kontrolüne dayanan bir mekanizma içinde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 
İslâm inancında Protestan etiğinde olduğu gibi çalışmak için çalışmak bir erdem 
olarak kabul görmez. Nasr (2009). Çalışma, kişinin şahsiyetinin gelişiminin ve 
toplum hayatına katkısının gereği olarak değerlidir. Bu her iki durumun da denge 
esası gözetilerek gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Çalışma Ahlâkının İnşası İhtiyacı

Kapitalist üretim tarihinin üç asra yaklaşan tarihinde emek sahipleri için çok hızlı 
bir değişim dönüşüm olgusunun esas olduğu açıktır. Bu değişimi sadece bilim, teknik 
ve üretim yapısındaki değişimlerle açıklama imkânı bulunmamaktadır. İnsan, içinde 
yaşadığı dünyayı değiştirmek ve şekillendirmekle sorumlu olduğu kadar yaşanan 
değişimlerden de etkilenen bir varlıktır. Ancak kapitalist üretim tarihinin doğal 
değişimlere uyum sağlama çabasından çok, öngörülen ve kurgulanan değişimlere 
karşı uyumlaştırma çabasına şahit olunmuştur. Bu uyumlaştırmanın en öncü aktörü 
de üretim yapılanması içinde değeri sistemce belirlenen emek sahipleri oluşturmuştur. 

Sanayi Devrimi’nin başında fabrika düzeninin ihtiyaç duyduğu emek sahipleri, 
feodal yapının dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan köylü sınıflardan temin edilmiştir. 
Bu sınıfların geleneksel Hıristiyan inancı içine kaderci ve çalışmaya endişeli bakışları, 
Protestan etiğinin tanımladığı sıkı ve disiplinli çalışma öğretisi ile dönüştürülmeye 
çalışılmıştır. İlk dönemin ardından bilim ve teknikteki gelişmelerle emeğe ihtiyacın 
azaldığı ortamda bu kez boş zaman kavramı bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Boş 
zaman da kapitalist kültürün yeni bir tüketim biçimi olarak piyasalaştırılmaktan 
nasibini almıştır. Emek sahiplerine daralan emek piyasalarında esnek modeller ve 
çalışamayanlara da refah devletinin yardım kapıları gösterilmiştir. Kapitalist tarih 
boyunca abartılmış ve yüceltilmiş çalışma erdemi yerine çalışmanın geleceğine 
yönelik endişeli öngörülerin olduğu bir sürece girilmiştir. 
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Talep farklılaşmalarını sağlamak amacı ile üretimin esnek yapılandırılmasını 
öngören yaklaşımı, “ücretli çalışma” anlayışı üzerinde derin etkiler yaratmıştır. 
İşletme içerisinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin dışarıdan sağlanabilmesi, kapitalist 
anlayışın on dokuzuncu yüzyılın başındaki toplumsal koşullara geri dönmesine 
olanak sağlamıştır. Sosyal güvenceden, izin haklarından, tazminatlardan yoksun 
taşeron işçileri, yeni dönemin sefaletini yansıtan çalışan grup olarak ortaya çıkmıştır. 
Dışarıdan hizmet sağlama, çalışmanın ücretlendirilmesini, bireysel olarak çalışma 
talebinde bulunanların her biri ile şirket arasında yapılan pazarlık konusu haline 
getirerek esnekleşmeyi tamamlamaktadır. Böylece sermaye, ücretli işçi ilişkilerini 
ortadan kaldırarak, kolektif hareketlerle elde edilen sınırlar üzerinde ilerleme 
sağlamıştır. Kolektif pazarlığın yerine bireysel pazarlığı, konvansiyonel ücretlerin 
yerine bireyselleştirilmiş ve değiştirilebilir ücretleri, ücretli çalışan ilişkilerinin yerine 
ticari ilişkileri geçiren sermaye, çalışanlar üzerinde, yönetim iktidarının ve makine 
baskılarının yerine birbirleriyle rekabet ederek parçalanmış bireylerin ilişkilerini 
düzenleyen ve piyasa tarafından belirlenen kurallar bütününü ikame etmektedir. 
(Gorz, 2001:76; Özaydın, 2007:84)

Yaşanan gelişmeler çalışmanın geleceğine ilişkin tartışmaların da hız kazanmasına 
neden olmuştur. Jeremy Rifkin, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı verimlilik 
artışlarının ve emekten tasarruf eden teknolojilerin “iş”leri yok ederek nüfusun 
artışı ile uyumlu bir iş artışının sağlanamayacağı öngörüsünde bulunmuş ve çalışma 
sürelerinin kısaltılması ve gönüllü çalışmanın geliştirilmesi gibi çözüme ilişkin 
önerilerde bulunmuştur. Rifkin (2005). Çalışma ve gelir hakkının birbirinden ayrılmaz 
bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Gorz ise toplumsal üretimin daha az çalışma 
talep etmesinin, düzenli ve yeterli bir gelire ulaşma şansını zorlaştırdığını ifade 
etmektedir. Gorz, sermaye söyleminde “iş yetersizliği” olarak ifade edilen bu durumu 
aslında, üretim için sermayenin giderek daha düşük sayıda istihdam yaratmasının bir 
sonucu olarak görmektedir. Bu sorunun çözümünün de iş yaratma politikalarından 
çok, toplumda üretilen zenginliklerin adil bir biçimde dağıtımında olduğu açıktır. 
Gorz bu yaklaşımı ile yeterli ve düzenli bir gelir hakkının ancak sürekli ve düzenli bir 
işe sahip olunması ile gerçekleşeceği tezine itirazda bulunmaktadır. Gorz çalışmanın 
ideal durumunu, yaşamı içinde herkesin çalışmaya kendi uygun gördüğü yeri verdiği, 
çalışmadan arta kalan süre ile yetinilmek zorunda olunmadığı ve “çalışma”nın 
sermaye egemenliğinden kurtarıldığı bir düzen içinde tanımlar. (Gorz, 2001:103). 
Gorz, gelecekteki çalışmanın üç şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde durmaktadır. 
Bunlar, organize bir toplumda insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
makro sosyal çalışma, temel ihtiyaçları dışında kendini gerçekleştirmeye dayanan ve 
gönüllü olarak gerçekleşen mikro sosyal çalışma ve birey, aile ve grupların isteklerine 
dayanan ve tercih şansına sahip özerklik aktiviteleridir (Gorz, 2001; Metin, Özaydın, 
2016:100).
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Çalışmanın geleceğine ilişkin tartışmaların, çalışmanın insani niteliği üzerinden 
yürütülen bir yönü de vardır. Modern sanayi toplumları boyunca devam eden 
tartışmalarda insan ile makina arasında kurulmaya çalışılmak istenen ilişki, insanın 
duygu ve manâ yönünü reddeden ve sadece rasyonel bir tanımlama ile insanı 
tanımlayan kapitalist paradigma ile uyumlu bir niteliğe sahipti. Ancak ilk dönem 
fabrikalarında yaşanan ağır çalışma koşullarının birey ve toplum hayatındaki kötü 
yansımaları “çalışmanın insanileştirilmesi” ekseninde yürütülen mücadelenin güç 
kazanmasına ve başta hukuk kuralları ile çalışma hayatının düzenlenmesi olmak 
üzere çeşitli müdahale araçlarının gelişimine kaynaklık etmiştir.

Çalışmanın insani niteliğine ilişkin vurgunun uluslararası alanda da hukuk 
kuralları ve düzenlemeler merkezinde bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Endüstri 
İlişkileri Sistemi içinde işin sağladığı güvence ve korumanın kaybedilmesi çalışanlar 
için gelir ve çalışma standartları bakımından önemli güçlüklerin yaşanmasına neden 
olmuştur. Çalışma ilişkilerinin bir asırlık standartlarının belirlenmesinde etkili 
bir yere sahip olan Uluslararası Çalışma Örgütü, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren 
gelişen uzun dönemli yaygın işsizlikle mücadelede öne çıkan esneklik ve kuralsızlık 
yaklaşımları karşısında önemli tepkiler geliştirmiştir. Bunların belki de en önemlisi 
“decent work” bilinen ve Türkçeye “insan onuruna yakışır iş” olarak çevrilebilen 
kavram ekseninde yaşanan gelişmelerdir. Çalışmanın insanileştirilmesi çabaları 
içinde yeni bir aşama olarak da değerlendirilebilecek bu kavram, işin sahip olduğu 
özelliklerinin değişiminde insanın varlığı ve onuruna yönelik tehditlere dikkat 
çekmek adına önemli bir işleve sahip olmuştur. Ancak işin ekonomik ve örgütlenme 
merkezindeki önemine dikkat çeken bu kavramın çalışmanın ahlâkî ve insani yönüne 
vurgu yapmaktan uzak kalması önemli bir eleştiri olarak öne çıkmaktadır. 

Çalışma Hayatının Aktörleri ve Sorumlulukları

Çalışma hayatı, çok aktörlü ve aktörler arasında kurulan sağlıklı ilişkilerin sistemsel 
başarı için mutlak gereklilik olduğu bir yapıdır. Taraflar arasındaki etkileşimin 
bu denli yüksek olduğu bir yapıda sorunların ortak bir biçimde tanımlanması, 
anlamlı çözümlerin oluşturulması bakımından büyük öneme sahiptir. Hâkim 
liberal paradigmanın piyasa merkezli yaklaşımlarının kapitalizm tarihinde insani ve 
toplumsal sonuçlar bakımından yıkıcı etkileri, tarafların insanı merkez alan ve onun 
sadece maddi rasyonel boyutu üzerinden değil, duygu ve manâ dünyasını da içeren bir 
tasarımı zorunlu hale getirmiştir. Güç dengelerine dayalı yaklaşımların, bu dengelerin 
değişimine neden olan dinamikler fazlalığı nedeni ile istikrarlı ve uzun dönemli bir 
başarı oluşturulabilmesi mümkün değildir. Tüm aktörlerin gücü merkeze aldıkları 
ve buna göre davranışlarını belirledikleri bu yapıda tüm gruplar için yüksek düzeyli 
bir tatminin sağlanması imkânı olmamıştır. Tüm bu nedenlerle çalışma ilişkilerinin 
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konusunun insan olması, insan için bir mal ve hizmetin üretilmesine kaynaklık etmesi 
nedeni ile insanın varlığı ile uyumlu bir yapıda inşası büyük önem taşımaktadır. 

İşverenlerin Sosyal Sorumlulukları

Kapitalist sistemin temel kurucu aktörü ve sermaye birikiminin teşekkülü ile 
sorumlu olan işverenlerin sanayi üretimi boyunca üretim artışı ve kâr merkezli 
yaklaşımları, sistemin devamı bakımından da temel zorunluluk olarak görülmüştür. 
İşverenler, çalışma ilişkilerinin yönünün belirlenmesinde yönetsel güçleri ile en 
önemli aktör olarak öne çıkmıştır. Sanayileşmenin ilk döneminde devletin her 
türlü müdahaleden uzak tutulduğu liberal öğretinin bir gereği olarak çalışma 
ilişkilerini belirleyen tek aktör olan işverenler, piyasa işleyişinin gerekçesi arkasında 
emek sahipleri için güvensiz bir taraf haline dönüşmüştür. Hâkim paradigmanın 
zenginliklerin oluşumu çerçevesinde vermiş olduğu sorumluluk dahi ilk dönem 
çalışma ilişkilerinin oluşturduğu sefalet ve sömürüyü açıklamada anlamlı olmuş, bu 
dönem kurulan güvensizlik temelli ilişkinin normalleşebilmesi nerdeyse kapitalizm 
tarihi boyunca mümkün olamamıştır. Piyasa işleyişi içinde makina ile eşleştirilen 
emek sahiplerinin bol ve ucuz niteliği, işverenler için kar hadlerini yükseltmenin 
bir aracına dönüşmüştür. Bu süreçte başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm 
sosyal sınıflar üzerinde ciddi etkiler görülmüş ve toplumsal yapı önemli sorunlarla 
yüzleşmek durumunda kalmıştır.

İlk dönem üretim ilişkilerinin çalışanlar üzerinde oluşturduğu tehdit sadece toplum 
hayatındaki etkileri ile değil, işyerinde üretimin devamına yönelik engellerle de daha 
belirgin hale gelmiştir. Bu dönemde işverenlerin sosyal sorumluluk anlayışlarının 
sadece din, örf ve gelenekler üzerinden sınırlı bir alan üzerinden denetlendiği 
görülmüştür. İşyerine ve üretimin devamına ilişkin emek merkezli tepkiler bir 
yandan ideolojik yeni muhalefet alanları oluştururken diğer yandan çalışanların 
kendi aralarında örgütlenme ve birlikte hareket etme dinamiklerini güçlendirmiştir. 
Endüstri İlişkileri Sistemi Modelinin bu çatışma ve ayrışmanın yönetilememesinin 
bir sonucu olarak geliştiği ve haklara dayalı bir çalışma ilişkileri rejimine evrildiği 
görülmüştür. Bu gelişmede emekçi grupların artık yeni bir ücretliler sınıfına dönüşerek 
aynı zamanda kitlesel bir tüketici grubuna dönüşmesinin de etkileri olduğu açıktır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 
işletmelerin rekabet boyutlarında da önemli değişimler oluşturmuştur. Yeni dönemde 
pazarlama ve reklam stratejileri rekabetin ve geniş kesimlere ulaşmanın bir aracı 
haline dönüşmüştür. Bu dönem sosyal sorumlulukların artık sermaye sahiplerinden 
de beklendiği bir dönemin habercisidir. Günümüz dünyasında ekonomik, teknolojik 
ve politik gelişmeler, toplumları oluşturan tüm birimlerin birbirine olan bağımlılığını 
arttırmaktadır. İşletmelerin sadece üretim potansiyelleri ve kâr hadleri ile sistemin 
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içinde başarıyı sağlama imkânları kalmamıştır. Sermayenin sosyal sorumluluğu, 
sadece müşteri merkezli değil aynı zamanda çalışanların ve özel çıkar gruplarının da 
dahil olduğu gönüllü bir yapıya dönüşmüştür. 

Refah Devleti’nin kurumsal refah hizmetlerini sunan ve yaygınlaştıran niteliği 
karşısında toplumsal barışın tesisinde sermayenin sosyal sorumluluklarını 
geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle kapitalizmin vicdanı ile özdeşleştirilmesi 
açısından dikkat çeken sermayenin sosyal sorumluluğu, “ahlâkî değerleri yücelterek; 
insanlara, topluma ve doğal çevreye saygılı olarak ticari başarı elde etme” olarak 
tanımlanmaktadır.

Çalışma hayatında ahlâk merkezli bir yapının inşasının tarafların rızasına 
hilafen gerçekleşme imkânı bulunmamaktadır. İşverenlerin son yarım asırdır 
gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemli bir boyutunu ahlâkî 
temele dayanan sorumluluklar oluşturmaktadır.   Bu çerçevede ahlâkî sorumluluk; 
işletmelerin toplumun yazılı olmayan kurallarına ve değerlerine aykırı davranmamasını 
ifade eder. Bir başka deyişle, işletmelerin ahlâkî gereklilik olarak kendilerini uymak 
sorumluluğunda hissettikleri hususları içerir. Kaynağını dinsel hükümler, ahlâkî 
töreler ve insancıl prensiplerden alan ahlâkî sorumluluklar; yasalarda yer almasalar 
da, toplumun bireyleri tarafından beklenen ya da istenmeyen politikalar, kararlar ya 
da uygulamalardır. 

Ahlâkî sorumluluklar, toplumun işletmeden beklediği davranış ve etkinlikleri 
içerir. Çalışanların performans ödüllerinin sadece çıktı merkezli ele alınmayıp ahlâkî 
ve toplumsal normlara uygunluk bakımından da değerlendirilmesi, çalışanların değer 
merkezli davranış kalıplarını güçlendirecektir. Çalışanların seçimi, yükseltilmesi ve 
ödüllendirilmesi gibi konularda sadece kâr merkezli yaklaşımların değil, çalışanları 
doğru ve iyi tercihler yapmalarına imkân sağlayan uygulamalar, işletme içinde 
değerlere bağlılık anlamında daha güçlü bir örgüt ikliminin oluşumuna da kaynaklık 
edecektir. Bununla birlikte toplumdaki değerlerle çatışan üretim yöntemlerinden 
kaçınmak, ahlâkî normların işyerindeki kurallar sistemine dahil etmek, amaçlara 
ulaşmak için her yolu mübah görmemek, dürüstlük ve doğruluğun çalışma 
ilişkilerinde hâkim kılınmasına çaba göstermek, sosyal sorumluluğun ahlâkî ilkeleri 
olarak öne çıkmaktadır. Özaydın (2014a)

Devletin Refah Dinamikleri

Devlet, refah işlevleri bakımından güçlü bir örgütlenmeye sahip olduğu II. Dünya 
Savaşı sonrası dönemde hem iktisadi hem de sosyal hayatta müdahaleci ve düzenleyici 
bir role sahip olmuştur. Bu yaklaşımın her ne kadar liberal öğreti ile ayrı düşen bir 
yönü bulunsa da uygulamadaki Refah Devleti başarılarının bu tartışmalar önünde 
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bir set oluşturduğu söylenebilir. Ancak 1970’li yıllardan itibaren yaşanan petrol 
şoklarına bağlı ekonomik gelişmelere cevap vermede zorlanan kamusal politikalar 
bu tarihten sonra yaşanacak bütün olumsuzlukların sorumlusu olarak görülmüş ve 
ciddi eleştirilere tâbi tutulmuştur. Bu döneme kadar başta çalışma hayatı kurallarının 
belirlenmesi, sosyal güvenlik ve sosyal koruma gibi birçok kurum ve uygulamanın 
mimarı olan sosyal devlet anlayışı, yeniden yapılandırma, sınırlama ve küçülme gibi 
yeni önerilerle dizayn edilmek istenmiştir. 

Devletin çalışma hayatının inşasındaki rolünün ahlâkî boyut üzerinden önemli 
eleştirilere de tâbi tutulduğu görülmüştür. Buna göre devletin refah niteliklerinin 
gelişimi, ekonomik bir gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve sadece bu 
ekonomik performans ile sınırlı kalmıştır. Bu süreçte ekonomik zenginlikleri 
dağıtmanın bir aracı olarak işlev gören devlet, ekonomik daralma ile birlikte sosyal 
işlevlerini yerine getirmekten uzak bir alana düşmüştür. Refah uygulamalarının 
yoksulluk ve işsizlik gibi temel sorunlarla mücadelede başarısız olması, cömert niteliği 
ile toplumsal ahlâkı zedeleyen bedavacılık anlayışını pekiştirmesi, yüksek vergiler 
yoluyla ekonomik kalkınmayı frenlemesi ve sosyal fonların toplumsal faydaya ilişkin 
üretkenliğinin düşük olması gibi eleştiriler, refah yapısındaki değişim ihtiyacını 
belirleyen dinamikler olarak ortaya çıkmıştır. (Özaydın, 2014b:78)

Refah Devleti deneyiminin hakları kurumsallaştıran ve önemli bir uzlaşıya altyapı 
hazırlayan başarı hikâyeleri yanında başarısızlığına ilişkin tezlerin varlığından söz 
etmek mümkündür. Bu başarısızlığın ilk nedeni refahın topluma olan maliyetinin 
karşılanamaz hale gelmesidir. Ekonomik koşulların iyi olduğu dönemlerde yüksek 
vergilerle finanse edilen kamu harcamalarının kriz dönemlerinde devamlılığı 
sağlayabilecek mekanizmaların kurulamamış olması, bu süreçlerde eleştirilerin 
artmasına neden olmuştur.  Bir diğer eleştiri ise refah devletinin ulaştığı büyüklüğe 
rağmen, uygulamalarının etkisiz ve yetersiz kalmasıdır. Bu süreçte refah kadrolarında 
ve bürokrasisindeki büyüme, hizmet kalitesini olumsuz etkileyen faktör olmuştur. 
Refah devletinin başarısızlığını açıklamada bir diğer tez de refah beklentilerinin 
yükselmesi ve farklılaşmasıdır. Tüm dezavantajlı gruplar için hak ve eşitlik vaatlerinin 
gerçekleşmekten uzak görünümü, refah devletinin arkasındaki moral desteğin 
kaybolmasına neden olmuştur. Son olarak refah devletinin gelişiminin oluşturduğu 
bazı dolaylı etkilerin de refah devletinin tıkanıklığında rol üstlendiği düşünülmektedir. 
Refah Devleti’ne yönelik eleştirilerin güç kazanmasında; devletin büyüyerek 
demokratik yoldan denetiminin zorlaşması, bireyin özgürlük alanının kısıtlanması, 
bireyin çalışma istek ve güdüsünün azaltılarak vergiden kaçma eğilimini artırması 
ve çeşitli toplumsal kesimlerin siyasal beklentilerinin azalması gibi gelişmeler etkili 
olmuştur.  
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Çalışan ve Sendika Merkezli Bir Arayış

Devletin etki alanının daraldığı yeni yapılanma içinde önemli bir alternatif olarak 
öne çıkan sivil toplum, bireyleri ortak ilgi ve çıkarları etrafında örgütleyen, onları bir 
arada tutarak grup içinde kendilerini ifade etmelerini ve çıkarlarını topluma karşı 
daha kolay ve güvenle korumalarını sağlayan bir unsur olarak güç kazanmıştır. Sanayi 
toplumunun çalışma ilişkileri içinde güven duygusunu kaybetmiş birey, sivil toplum 
örgütlerini, kendisini ifade edebileceği bir alan olarak görmüştür. Özellikle yaşanan 
değişim sürecinden yararlanamayan ya da dışlanan birçok sosyal grup, dayanışma 
ihtiyacı ile gönüllü toplumun birer parçası haline gelmişlerdir. Kapitalist yaklaşımın 
materyalist niteliği bireyi yakın çevresinden koparmış, farklılaşan bireyin kendini ifade 
edebileceği bir alan olarak sivil toplumun gelişimine şahit olunmuştur. Geleneksel 
aile yapısı ve dayanışmasının zarar görmesi, sivil toplumun bu alanı da telafi etmeyi 
amaçlayan bir fonksiyonla ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayileşmenin toplumu 
çok küçük parçalara bölmesi birey-devlet ilişkisinin zarar görmesine ve toplumsal 
dayanışma ihtiyacının bir sonucu olarak gönüllü örgütlerin yükselişine yol açmıştır. 
(Şimşek, 2000:331-333)

Sivil toplum kuruluşları sosyal hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında 
da önemli bir tartışma zemininin oluşmasına imkân sağlamıştır. Kapitalist üretim 
ilişkileri içinde çalışma hayatı, bir yandan emek ve sermaye arasındaki çatışmanın 
diğer yandan devletin düzenleyici kurallarının gölgesi altında kalmıştır. Bu sınırlılık 
ve zorunluluklar altında çalışma kavramına tüm bakışlar ideolojik bir tartışma zemini 
üzerinden yürütülmüş, insani ve ahlâkî bir arayış zemini kurulamamıştır. Sanayi 
üretiminin ilk dönemindeki kötü çalışma koşullarına bir tepki olarak gelişen sendikal 
faaliyetler de çalışanların örgütlü güçlerini kullanarak çalışma ilişkilerini kendi 
lehlerine etkilemenin bir aracı olarak güç kazanmıştır. Bu bağlamda sendikaların 
sivil toplum örgütü niteliklerine ilişkin akademik alanda farklı tartışmaların olduğu 
görülmektedir. Birtakım yaklaşımlarda sendikaların çıkar ve menfaat mücadelesi 
yürüten yapılar olduğu gerekçesiyle, toplumsal yapıda sivil toplum faaliyetleri ifa 
edemeyeceklerine ilişkin görüşler mevcutken, diğer tarafta sendikaların tüm toplumda 
ağırlıklı bir yapıda olan ücretlilerin haklarını koruyarak geliştiren özellikleri, gelir 
dağılımı ve sosyal adalete yaptıkları katkı nedeniyle sivil toplum örgütü karakterini 
taşıdığına ilişkin görüşler vardır. Özellikle son on yıllarda sendikal örgütlenmede 
yaşanan göreli düşüşün önlenmesinde sendikaların sivil toplum faaliyetlerini daha da 
güçlendirdiğine şahit olunmaktadır. Bu gelişme akademik alanda yaşanan tartışmadan 
bağımsız olarak, sendikaların toplumsal sorunlara duyarlılığının arttığının, toplumsal 
alanda daha fazla tanındıklarının ve bu yolla kamuoyu desteklerinin daha da 
geliştirildiğinin bir göstergesi durumundadır. Bu bağlamda Hak-İş Konfederasyonu 
tarafından Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramını çalışma hayatı ve uluslararası 
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platformlarda güçlü bir şekilde ifade etmesinin sonucunda ulusal ve uluslararası 
alanda gördüğü destek, başarılı bir örnek model olarak dikkat çekmektedir.  

Sendikaların sivil toplum örgütü niteliklerini sadece toplum hayatında daha fazla 
görünür olmaları ile açıklamak yeterli değildir. Modern toplumlarda sendikalar aynı 
zamanda bir baskı grubu olarak faaliyet icra etmektedir. Özellikle demokratik düzenin 
işleyişi ve hukuk kurallarının hâkim kılınması noktasında sendikalar önemli bir baskı 
grubu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum bir yandan insan hakları temelinde ulusal 
ve uluslararası standartların kabulü ve uygulamaya aktarılması diğer yandan her türlü 
vesayet sistemine karşı durulması gibi iki yönlü bir etki alanına sahiptir. Modern 
toplumlarda insanın varlığına yönelen tehditlerin ortadan kaldırılması ve insani 
gelişmenin sağlanmasında haklar rejimi çok önemli bir yere sahiptir. Bugün çalışma 
hayatında insanın varlığını tehdit eden mobing, iş güvenliği, ücret güvenliği, çalışma 
ortamının düzeni, iş-özel yaşam dengesi gibi birçok sorunun çözümünde geliştirilen 
başarılı uygulamalar mevcuttur. Bunların hukuk sistemine ve çalışma uygulamalarına 
aktarılmalarında da sendikalara önemli görevler düştüğü açıktır. Özellikle evrensel 
alandaki düzenlemelerin iç hukuka aktarılmasında, uygulama sorunlarını ortadan 
kaldırmak amacıyla sosyo-kültürel yapı ile uyumlu çözümlerin geliştirilmesinde 
sendikalar önemli işlevler üstlenebilecektir. 

Endüstri ilişkilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak sendikal 
yoğunlaşma oranlarında tüm dünyada önemli düşüşlerin olduğu yadsınamaz bir 
gerçekliktir. Bu değişim karşısında sendikalar için farklı öngörülerin tanımlandığı 
görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri, beş temel sendikal kimlik tanımlaması yapan 
Richard Hyman’a aittir. İşgücünün nitelik düzeyindeki gelişmelerini dikkate alınarak 
yapılacak örgütlenmeye esas olan birinci kimlik, yüksek nitelikli işgücünün çıkarlarını 
korumaya çalışan korporatist karakterli bir yapıya sahiptir. Üyelerine hizmeti 
esas alan ikinci grup sendikal kimlik ise birey merkezli gelişime denk bir örgütsel 
dönüşüme karşılık gelmektedir. Japon işletme sendikacılığını anımsatan üçüncü grup 
sendikal kimlik, işletme düzeyinde yönetim ile yapılacak iş birliği ekseninde üretim 
ve verimlilik düzeylerinin korunduğu bir modeli öngörmektedir. Dördüncü grup 
sendikal kimlik, sendikaların siyasi iktidarlarla iş birliği içinde örgütsel güçlerini 
sürdürebildikleri bir yapılanmayı içermektedir. Özellikle refah devleti dinamiklerinin 
güçlü olduğu, sosyal demokrat siyaset yapılarında bunu gözlemlemek mümkündür. 
Hyman’a göre beşinci grup sendikal kimliği ise kitlesel desteği amaçlayan kampanya 
örgütleri gibi çalışan sendikal yapılar oluşturmaktadır. (Hyman, 1996; Yıldırım, 
2008:201) Özaydın (2007). Hyman tarafından tanımlanan tüm kimliklerin üye, 
işletme ve toplum etkileşimleri üzerinden bir etki alanı oluşturma çabası taşıdığı 
açıktır. Sendikalar, günümüz toplumlarında kendilerini tanımlamada ve tanıtmada, 
taşıdıkları değerleri ve bu değerlerin toplum hayatında oluşturacağı olumlu etkileri 
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anlatmakla sorumlu hale gelmişlerdir. Çıkarların korunmasına yönelik geleneksel 
mücadele yöntemlerinin yerini alabilme potansiyeli olan tercihlerin güç kazanması, 
sendikalar için önemli bir çıkış noktası olacaktır. Bu çerçevede üye ile kurulan ilişkinin 
ekonomik bir düzlemden çıkarılarak ahlâk ve erdem merkezli bir zemine yerleşmesi, 
sadece çalışma hayatı üzerinden değil özel hayatı da içeren ve toplumsal hedeflere 
yönelik anlamlar taşıması büyük önem taşımaktadır. 

Sendikaların kapitalist üretim ilişkileri içinde güç kazanmalarının en önemli 
aracını hiç şüphesiz toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri oluşturmuştur. Günümüz 
toplumlarında çalışma hayatında bulunan sınıfların cinsiyet, yaş, nitelik ve beceri 
yönünden farklı konumları geniş tabanlı toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu farklı grupların uzlaştırılması, zor talepleri karşısında bireysel 
sözleşmelerin ağırlık kazandığı bir yapı ile karşılaşılmakta ve sendika yoğunluklarında 
azalmalar yaşanmaktadır. Günümüz çalışma ilişkilerinin hızlı, karmaşık ve rekabete 
dayalı yapısı çalışanlar üzerinde önemli maddi ve manevi sonuçlar oluşturmaktadır. 
İnsanın varlığını inşa eden birçok değerin, bu yapı içinde erozyona uğradığı 
görülmektedir. Sabır, hilm, istişare, liyakat ve kanaat gibi değerlerin ve bunları taşıma 
iddiasında olan çalışan ve işverenlerin önemli güçlüklerle karşılaştıkları bir yapıda, bu 
değerlerin savunusunu ve toplu iş sözleşmelerine aktarılmasını savunmak sendikalar 
için önemli alan oluşturabilecektir. Elbette tüm bu değerlerin toplumsal değer sistemi 
içindeki yeri ile uyumu ve çalışma hayatındaki uygulama örneklerinin başarısı, 
olumlu sonuçlara erişmek bakımından büyük öneme sahiptir. 

Sonuç

Günümüz toplum yaşamının ahlâk temelli bir dönüşüme muhtaç olduğu açıktır. 
İyi yaşam ve mutluluk ideali, hayali, zenginlik düzeyi gözetmeksizin tüm toplumlarda 
önemli sorunlar oluşturmaktadır. Nesnelere olan bağımlılık tüketim kültürünü 
kamçılayarak insanın yabancılaşmasını artırmaya devam etmektedir. İnsanın her 
türlü başarı ve zevklere ulaşabileceğini vaaz eden illüzyonlar, daha eşitlik ve adaletten 
uzak toplum tasavvurunun ana kaynağına dönüşmüştür. Yeni tüketim ve yaşam 
kalıplarının merkezini, memnuniyetsizlik ve güvensizlik oluşturmaktadır. Tüketerek 
mutlu olacağı hayaline inandırılan insan, çalışmayı bu hayale ulaşmanın tılsımı olarak 
görmekte ve ne yazık ki çalışma düzeninde karşılaştığı her türlü olumsuzluk yaşam 
tatminini bozan bir metafora dönüşmektedir. 

Zevklerinin peşine yönlendirilen insan, narsist kişilik yapısı ile sorumluluk 
almaktan korkan, ruhsal yönden fakir ve bencil bir kişiliğe bürünmektedir. Boş 
zaman üzerinden piyasalaştırılan yeni alan tüketim kültürünün bir parçası haline 
dönüştürülmüş, anı yaşayan, terapilerle mutlu olan, çalışmanın stresini taşıyamayan, 
kaybetmekten korkan ve bağımlılıktan kaçınarak kendisini koruma eğilimi güçlü yeni 
bir çalışma tipini inşa etmiştir. 
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Tüm bu gelişmelere ekonomik ve çıkar merkezli itirazlar dışında, ahlâk, inanç 
ve kültür merkezinden bir itiraza ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu itirazın, insanı 
seküler bir dizaynın parçası olarak gören değil, en güzel şekilde var edilmiş olmanın 
merkezinden gelen bir anlayışla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaratılmış 
varlıkların en şereflisi olan insan, çalışmasını diğer insanlardan üstün olmak adına 
değil, yaratılışının bir gereği olarak gerçekleştirir. Çalışmak, sadece gelire ulaşmak, 
servet sahibi olmak, statü kazanmak ve güçlü olmak için değil, ihtiyaçlarının kaynağı 
ve toplumsal iş bölümünün bir gereği olması bakımından değerlidir. Çalışmak 
doğru değerlere, uygun bir biçimde yapıldıkça şahsiyet gelişiminin ve toplum 
huzurunun kaynağıdır. Çalışmak, insanın eylemleri içinde dengesiz bir biçimde 
geliştirilebilecek ve insanın varlığına zarar verecek bir boyuta taşınamaz. Dünyada üç 
asırdır devam eden çalışma ilişkileri bu dengenin birey, işveren ve devlet tarafından 
korunamamasının sonuçlarından doğmuştur. Bundan dolayıdır ki çalışma eylemi 
ile insanın yaşama ait diğer eylemleri ayrılmaz bir bütünün bir parçasıdır. Çalışma 
hayatını bu bütünden ayırmak, aile ve toplum hayatı ile önlenemez uyuşmazlıkların 
ortaya çıkmasına kaynaklık edecektir. 

Günümüz çalışma ilişkilerine İslâm Ahlâkı merkezli bakışın en önemli katkısı, 
çalışan ile iş arasındaki ilişkiye yaptığı vurgudur. Günümüzde çalışma sadece 
maddi çevresi üzerinden analiz edilerek sorunları çözme eğilimi içindedir. Bu 
çevre iş ilişkisinin sadece bir boyutunu oluşturmaktadır. Kapitalist sistemin insanı 
tanımlamadaki rasyonalist ve mekanik biçimi, iş ile insan arasındaki manevi 
boyutun önemli ölçüde yitirilmesine neden olmuştur. Yapılan iş, çalışanın şahsiyetini 
geliştiren bir niteliğe sahip olduğu gibi işin çıktısı da şahsiyetin bir göstergesidir. 
Fabrika üretim düzeni içinde basitleştirilen emeğin, makinaya dönüştürülmesi çabası 
insanın mutsuzluğundan başka bir sonuç oluşturmamıştır. Bu nedenle iş ile çalışan 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine dayanan ve işin çalışan için bir “emanet” 
olduğu düşüncesinden yola çıkılarak kurgulanan her türlü örneğin olumlu sonuçlar 
oluşturması muhtemeldir. 

Başarı kriterlerinin fayda maksimizasyonu ve maddi kazançla ilişkilendirildiği 
tüketim toplumlarında istek ve arzuların sürekli kamçılandığı bir yapıda tutsak hale 
dönüştürülen çalışan hem yaşam hem de çalışma düzeni içinde tatmini sağlamada 
zorlanmaktadır. Fayda ve çıkarlarını merkeze alan, yetkinliklerini sadece maddi 
alanda gören ve kazancı her türlü ahlâkî değerin üzerinde gören çalışan ve işveren 
örneklerinin, madde ve mana alanını, mesleki yetkinlikler ile ahlâkî yetkinlikleri 
birlikte kucaklayan erdemli çalışan profillerine dönüşümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Zaim (2012)

Tüm çalışma hayatı bileşenlerinin insanın varlığı ile uyumlu işlerin oluşturulması 
ve iş süreçlerinin de insan onuru ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi noktasında 
önemli sorumlulukları vardır. Çalışanı üretimin bir parçası olarak ele alıp, yaşadığı 
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sosyal ortamdan bağımsız tutabilmenin imkânı yoktur. Batı çalışma ilişkilerinde 
fabrika düzeni içinde kurulmaya çalışılan düzenin, aile ve toplum hayatından kopuk 
niteliği, çalışanlar açısından dengeyi sağlamada önemli güçlükler doğurmuştur. 
Günümüzde çalışanların, iş- özel hayat ve iş- aile hayatı arasındaki dengesizlikleri 
gidermede çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarına şahit olunmaktadır. Bu sorunların 
giderilmesinde çok ciddi refah hizmetlerinin üretilmek zorunda kalındığına ve 
bunun da refah uygulamalarının sürdürülebilirliği konusunda önemli güçlükler 
oluşturduğuna şahit olunmaktadır. 

Çalışmanın insanın varlığına uygun bir yapıda yeniden tanımlanmaya muhtaç 
olduğu açıktır. Bu tanımlamanın ekonomik ilişkiler üzerine inşa edilen kapitalist 
sistemde insan üzerinden yapılması, dönüşümün gücü bakımından büyük önem 
taşımaktadır. İnsanı tanımlamada kullanılan maddi ve rasyonel bakışın insanın 
duygu ve mana yönü ile tamamlanması büyük bir ihtiyaçtır. İnsanın dünyayı olumlu 
yönde değişimine katkı sağlayacak özelliklerinin de burada olduğu bilinmelidir. 
İnsanın bu nitelikler ile tanımlanmadığı bir yapıda ahlâkî değerlerin inşa ve uygulama 
kabiliyetinden söz etmek mümkün olamayacaktır. Bu değerlerin maddi hayatın 
çıkara dayalı pratikleri üzerinden tasarlanması, ahlâkî bir inşa hareketi olmaktan çok, 
değerleri piyasalaştırmanın bir ifadesi olacak ve insanlar için daha büyük yıkımlar 
getirecektir.   
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5. AHLÂK ŞÛRÂSI
İŞ AHLÂKI, ÇALIŞMA HAYATI ve SAFAHAT

“Mehmet Âkif Ersoy’un Aziz Hatırasına İthaf Olunmuştur.”

SONUÇ BİLDİRGESİ

ANKARA, 25-27 Aralık 2021

5. Ahlâk Şûrası, İstiklâl Marşı  şairimiz  Mehmet Âkif Ersoy’un hatırasına ithafen, 
İş Ahlâkı, Çalışma Hayatı ve Safahat temasıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

İstiklâl Marşımız Millî Mücadelenin en önemli remzi olmuştur. 2021 yılı, İstiklal 
Marşımızın yazılışının 100. yılı, şairi Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 85. yılıdır. 
TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle, 2021 yılının 
“Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olmasını içeren düzenleme 24.12.2020 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu vesileyle İstiklal şairimiz, Mehmet Âkif 
Ersoy’u rahmetle ve duayla yâd ediyoruz.

5. Ahlâk Şûrası, Türkiye’nin en büyük ve öncü işçi konfederasyonlarından olan 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve 43 yıllık deneyimiyle fikir, kültür, sanat ve edebiyat 
alanlarında birbirinden kıymetli faaliyetlere imza atan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
ortaklığıyla tertip edilmiştir.

“Mehmet Âkif Ersoy’un Hatırasına” ithaf edilen şûrada başarılı 7 oturum 
gerçekleşmiştir. Oturumların başlıkları şu şekildedir;

1) İş Ahlâkı: Safahat Eksenli Bir Nazar

2) İş Ahlâkına İlişkin Bir Teklifimiz Var mı?

3) İş ve Meslek Ahlâkına Dışarıdan Bakmak

4) Meslek Ahlâkına Yeni Yaklaşımlar

5) Çalışma Hayatında İş Ahlâkı ve Aile: İş ve Yaşam Dengesi

6) İş Ahlâkı, Endüstriyel İlişkiler ve Sendikacılık

7) Ahilik ve İş Ahlâkı: İş Ahlâkının Edinimi

33 akademisyenin sunum yaptığı programımız ayrıca çevrimiçi olarak yayınlanmış 
olup, 81 ilden yoğun bir katılım ile takip edilmiştir.

5. Ahlâk Şûrası Programının açılış konuşmalarını HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut ARSLAN, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet DOĞAN, Ankara Yıldırım Beyazıt 
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Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim AYDINLI, TYB Genel Başkanı ve ASBÜ 
Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN tarafından yapılmıştır.

Şûra teması olarak; ‘‘İş Ahlâkı ve Çalışma Hayatı’’ konusu seçilmiştir. Bir toplumda 
iş yapma ahlâkında noksanlık varsa hangi iş olursa olsun orada ne verim ne bereket 
hâsıl olabilir. Dolayısıyla ahlâkın insanların iş yapma süreçlerine sirayet etmesi; 
verimi, üretimi, bereketi ve huzuru artıracaktır. İnsan ve emek merkezli bir yaklaşımda 
çalışma ortamının psikolojik durumu etkileyeceği düşünülür.

Emekçilerin daha huzurlu ve verimli çalışabilmesi için işlerini sevmelerinin 
mutluluğun en önemli koşulu olacağından hareketle, iş arkadaşlarıyla, yöneticilerle 
anlaşabilmelerinin, uyum içinde çalışmalarının, işyerinde değerli olduklarını 
hissetmelerinin işin verimliliği açısından önemli olacağı açıktır.

Emek ve alın terinin en yüce değer olduğuna inanarak, ülkenin büyümesinin, 
gelişmesinin ve kalkınmasının işçi ve işverenin uyumlu çalışmasıyla mümkün 
olacağını kabul etmekteyiz.

“Müreffeh Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesi için, bireyi ve toplumu “güzel 
ahlâk” ile yeniden buluşturacak hedefler doğrultusunda 5. Ahlâk Şurası önem arz 
etmektedir.

Şûrada vurgulandığı üzere; Covid-19 salgını dünyadaki bütün toplumları ve iş 
dünyasını bir ahlâk sınavıyla karşı karşıya getirmiştir. Yoksul ülkelerin aşıya erişim 
zorluğu, aşının sağladığı bağışıklıktan yoksun kalınması, sağlık sektöründeki 
adaletsizlikler ve ülkeler arasında mevcut ekonomik eşitsizlikler dünyayı büyük bir 
ahlâki başarısızlığın eşiğine getirmiştir.

Şûrada vurgulandığı üzere; küreselleşme ve dijital çağ endüstrisi ahlâk 
tasavvurunun yerellikle olan bağlarını zayıflatarak dünya çapında değişen aktörler, 
yöntemler ve enstrümanlarla birlikte yeni bir yol haritası ortaya çıkarmıştır.

Bu doğrultuda Mevlana’nın pergel benzetmesinden hareketle medeniyet 
tasavvurumuza yön veren alim ve ariflerden ilham alarak ahlâki ilkeleri, farkındalığı 
ve duruşumuzu hem kendi coğrafyamızda hem de uzanabildiğimiz ufuklarda temsil 
edebilmeliyiz. Bir tarafta erdeme, sabra, hemhal olmaya, sosyal dayanışmaya ve 
rahmete vurgu yapan İslam kültürü, diğer tarafta ise bireyin haz ve isteklerini merkeze 
alan, anı yaşama sloganını filmler, reklamlar ve daha birçok kültür endüstrisi ürünüyle 
inşa olunan tüketim kültürü insanların karşısında seçenek olarak bulunmaktadır. Bu 
iki farklı ahlâk tasavvuruna maruz kalan bireyin tutarlı bir sentez oluşturması kolay 
olmamaktadır. Birçok kişi farkında olmadan aynı anda içselleştirdiği bu iki farklı 
ahlâk tasavvuru sonucu, tutarsız ahlâki davranışlar sergileyebilmektedir.
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Şûrada vurgulandığı üzere; bireysel ahlâk toplumsal ahlâkı, toplumsal ahlâk da 
bireysel ahlâkı inşa eder. Yaşanan ahlâksızlıklara sessiz kalındığı, haksızlıklara karşı 
çıkılmadığı, insan ilişkilerinde fayda ve çıkarın öne çıktığı, daha çok kazanmak, daha 
çok tüketmek, daha rahat yaşamak ve gücün yegâne amaç haline geldiği çağımızda, 
tüketim ve üretimin odak noktasına iyilikleri ve kötülükleriyle insan yerleşir. İyilik 
peşinde koşanlar ekonomiyi ve refahı güçlendirirler, kötülük peşinde koşanlarsa 
zayıflatırlar.

Şûra şu soruları açıkça sormuş, konferansta cevaplarını aramış ve yeni çalışmalara 
ilham kaynağı olmasını istemiştir.

•	 Safahat ve Mesnevi gibi eserler vermiş yazarlar ve filozofların iş ahlâkı üzerine 
bize bıraktığı miraslar/öğretiler nelerdir?

•	 İş ve Meslek ahlâkı içeriden ve dışarıdan nasıl görünüyor?

•	 Meslek ahlâkına nasıl yeni yaklaşımlar geliştirilebilir?

•	 Çalışma hayatıyla iş ahlâkı ve aileyi baz alarak iş ve yaşam dengesi nasıl sağlanır?

•	 Sendikacılık ve endüstriyel ilişkimiz iş ahlâkıyla nasıl uyumlaştırılır/kodlanır?

•	 Başta ahilik geleneğimiz olmak üzere iş ahlâkı edinimlerini nasıl ortaya koyar 
ve yapabiliriz?

Şûra sonunda aşağıdaki kavramlara vurgu yapılmıştır.

1. Gayesizlik, anlamsızlık ve ahlâksızlık girdabına düşen insanın günümüzde 
de hidayeti, hakikati, hikmeti, adaleti ve liyakati vurgulayan, yaratılanı 
yaratandan ötürü mukaddes kabul eden güçlü fikirlere ve rehberlere ihtiyacı 
vardır.

2. Evrensel insan hakları, insanlığın ahlâk temelli birikimidir. Bu çerçevede, 
insan hak ve özgürlüklerini daha kapsayıcı bir ifadeyle insan şerefini 
korumak, insan haysiyetine yönelik ihlalleri en aza indirmek öncelikle ahlâklı 
insanı inşa etmekle mümkündür. Tüm toplumlar için ortak bir ahlâk dili 
oluşturmanın imkanları aranmalıdır.

3. Ahilik, fütüvvet ve Bâcıyân-ı Rum sistemlerinin kazanımlarını günün 
gereklerine göre aktarabilme imkânları üzerinde düşünülmelidir.

4. Çalışma hayatındaki gayeler, mevcudatın yaratılış hikmetinden ayrı 
düşünülemez. İnsan amelleriyle, varoluş gayesini gerçekleştirmeye çalışır. 
İnsanlığın ortak sofradan istifade etmesi, merhamet ve adaletin canlı 
olmasına, ahlâkın hukukun temeli, hukukun da ahlâkın müeyyidelerle 
koruyucusu olmasına bağlıdır. Bu şekilde amellerin aynı anda helal, meşru ve 
yasal olmasının imkânı söz konusu olacaktır.
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5. Erdem, insanın tam bir ahlâki olgunluğa ulaşmasını mümkün kılar. Çalışma 
hayatında iş ahlâkının önemini vurgularken; iş ahlâkının ancak erdemli 
bireyler tarafından içselleştirilebileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda 
kurumların ve fertlerin erdem bilincini her zaman korumasının, yapılan işi 
en iyi şekilde yapmasının ve bu emekler karşılığında haklarını mutlaka alması 
gerektiğinin farkında olunması gerekmektedir.

6. Günümüzde ülkelerin zenginleşmesi, gelişmesi ve yetkinleşmesi için yeterli 
doğal kaynaklara; hızla değişen ve dönüşen teknolojiye, küreselleşme 
karşısında güçlü dirence sahip olması son derece önemlidir. Bununla 
beraber üretimde, tüketimde ve paylaşımda meydana gelen değişimlere 
cevap verilebilmek için yetişmiş, kaliteli ve yetkin insan gücüne ihtiyaç 
vardır. İhtiyaç duyulan ve emeği oluşturan insan gücünden iş piyasasında en 
iyi verimi alabilmek için bu konuda ilgili süreçlere olumlu etki yapacak “İş 
Ahlâkı” konusuna daha çok önem verilmesi gerekmektedir.

7. İşçi, işveren, üreten, tüketen ve bölüşenlerden oluşan iktisadî sistemin bir 
bütün olarak ahlâkîliğini sorgulamadan, o sistemin özne ve unsurlarının 
ahlâkîliğini birbirinden tecrit ederek sorgulamak yetersiz kalacaktır. Bu 
nedenle sorgulamayı daha derinden gerçekleştirebilmek amacıyla hem 
işverenler hem çalışanlar için iş dünyasında, iş ahlâkının bir disiplin olarak 
ortaya çıkması ve ahlâkî duyarlılığın artması noktasında iş birliği imkanlarının 
zenginleşmesi ve hızlandırılması önem arz etmektedir.

8. Ekonomik krizler ve içinden geçtiğimiz küresel ölçekte etkilerini hissetmeye 
devam ettiğimiz salgın sürecinde, daha fazla kazanç elde etme, kişisel 
menfaatler adına insanların zor durumlarından şahsi menfaat devşirme 
gibi eğilimlerin artabildiği gözlenmektedir. Dinimiz, çalışmadan kazanmayı 
hedefleyen her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca toplumun ahlâkî değerlerini hiçe 
sayarak güven ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve 
alışverişte hile, kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gibi haksız kazanç 
yollarına izin vermez. Bu bağlamda ahlâkî ölçülerin uygulanmasını sağlayacak 
ibadullahın sınırına riayet etme ve çalışanların aile iş hayat dengesiyle ilgili 
bir bilincin oluşturulması son derece önemlidir.

9. Çalışma hayatı, aile huzurunu koruyan, aile değerini yücelten ve iş yaşam 
dengesini sağlayan bir yaklaşımla tanzim edilmelidir.

10. Helal lokma hassasiyeti, en az helal gıda hassasiyeti kadar yüksek olmalıdır.

11. İnsan emeği kutsaldır. İnsan, kendisini emeği vasıtasıyla yeryüzünde 
gerçekleştirir. Biricik olan insanın kendisini gerçekleştirme imkânı olan emek 
sömürülemez.
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12. Üretim mekanizmasının en büyük paydaşlarından biri olan emekçilerin 
haklarının insan şerefine uygun biçimde belirlenmesi yönünde farkındalık 
geliştirilmeli ve bu ölçü, siyasetin öncelikli meselelerinden birisi olmalıdır.

13. Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği bir düzen ahlâkî olamaz. Böyle bir düzende 
baskı ve zulüm vardır. Devletin yasaları baskı ve zulme hiçbir alanda imkân 
tanımamalı, ahlâkî olanın yasal zeminde muhafaza edilmesi mümkün 
kılınabilmelidir. Bu anlamda yasal olanın aynı zamanda meşru ve ahlâkî 
olana tekabül etmesi gerektiği unutulmamalıdır.

14. Kur’an’ın sa’y kavramını Müslümanın ahlâkı haline getirmek isteyen, ataleti, 
cehaleti, mukallitliği, tembelliği fıtrata isyan olarak gören Mehmet Âkif, 
hayatı boyunca hak ve adalet için mücadele etmiştir. Günümüzde emeğin 
yüceltilmesinin bir yolunun örgütlenmekten ve sendikalaşmaktan geçtiği 
unutulmamalıdır. Sendikal hakların, Müslümanlar için de vazgeçilmez 
haklar olduğu fark edilmelidir. Söz konusu haklar korunamadığı müddetçe 
bölüşüm sorunlarının büyüyeceği, hak ihlallerin artacağı, yoksulluğun ve 
yabancılaşmanın yaygınlaşacağı, gayri insanî davranışların piyasaya hâkim 
olacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

15. Salgın sonrası dünya, işletmeler ve çalışanlar için eskisi gibi olmayacaktır. 
Gelişmiş ekonomilerde çalışanlar, ücret kaybına uğramadan hibrit/melez 
çalışma sistemlerini talep etmektedirler. Bunun yanında hem yüz yüze hem 
de çevrimiçi iş ortamlarının daha insani olması da talep edilmektedir. Bu 
da işyeri maneviyatının bundan sonra en az ücret kadar önemli bir husus 
haline geleceğini göstermektedir. Toplu sözleşme sistemlerimiz sadece 
ücretin belirlendiği sistemler değildir. Toplu sözleşmeler işçi maneviyatını 
yükseltecek maddelerle geliştirilmelidir.

16. Kurumlar, işverenler, birey ve çalışanlar tarafından amele aktarılamayan 
ve davranışla gösterilemeyen değerler çalışma hayatını ve ortamını iyiye, 
güzele ve hayra dönüştürme gücünden mahrumdur. İş ahlâkının en önemli 
ilkelerinden biri de doğruluk ve dürüstlüktür. İkili iş birliklerinde ve karşılıklı 
anlaşmalarda ve sözleşmelerde açık sözlülük, şeffaflık, vaade sadakat ve 
diğergâmlık şiar edinilmelidir.

17. Üretim ve tüketimin gerçek ihtiyaçtan koparılması, tasarruf ve kanaat 
değerlerini tahrip etmektedir. Tasarruf ve kanaatin olmadığı düzlemde 
insanlığı bekleyen tehlike, gelecekten çalan israf ve insanlığı tehdit edecek 
olan yoksulluk ve yoksunluk olacaktır. Sınırsız tüketim hevesini canlı 
tutan, şuursuzca tüketime yol açan hususlar konusunda farkındalıklar 
geliştirilmelidir.
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18. Dijital dünyada veri ve bilgiye erişimin demokratikleşmesi sonucunda 
piyasalardaki bilgi asimetrisinin müşteri lehine dengelenmesi ilk bakışta 
mümkün gözükmektedir. Ancak veriye daha fazla sahip olan dijital kartel 
ve tekeller eliyle dijital dünyada iş ahlâkı konularının daha karmaşık olarak 
karşımıza çıktığı da izahtan varestedir. Bu noktada düzenleyici ve denetleyici 
politikalar yanında dijital dünyaya veri sağlayan tüm kullanıcıların duyarlı 
hareket etmeleri son derece önemlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 
 الخامس األخالقي المجلس

 و"الصفحات" يةالعمل حياةال العمل، أخالقيات
 " أرصوي عاكف محمد الشاعر وفاة إحياء یذكر "

 
 الختامي البيان

 األول كانون 27-25 ، أنقرة
 

 في  " صفحاتال " خالل من العمل وحياة وظيفةال أخالقيات موضوع حول  أنقرة في الخامس األخالقي املجلس انعقد
 . وي صر أ عاكف محمد الشاعر التركي الوطني النشيد مؤلف شاعرنا وفاة إحياء  ذكرى 

 85 والذكرى  الوطني نشيدنا لكتابة املئوية الذكرى  2021 عام يصادفو  . الوطني للنضال رمز أهم هو الوطني نشيدنا إن
 السياسية األحزاب جميع ممثلي قبل من  باالجماع املقترحة الالئحة قبول  تم حيث . وي أرص عاكف محمد الشاعر لوفاة
 عاكف محمد "عام 2021 عام يكون  نأ یعل 2020. 24.12 بتاريخ  املنعقدة العمومية هجمعيت خالل التركي البرملان داخل

 . الطاهرة لروحه والرحمة بالدعاء وي صر أ عاكف محمد االستقالل شاعر ذكرى  نحيي املناسبة وبهذه .الوطني" والنشيد

 الرائدة العمال اتحادات أكبر أحد ، " İŞ-HAK " الحق عمال نقابات اتحاد مع شتراكباال  الخامس األخالقي املجلس تنظيم تم
 في القيمة ألنشطةا من العديد دفتيه بين يضم عريق تاريخ من سنة 43 يمتلك والذي (TYB) تركيا ابكت   تحادوا ، تركيا في

 واألدب. والفن والثقافة فكرال مجاالت
  الجلسات عناوين وكانت وي.صر أ عاكف محمد لذكرى  املخصص املجلس في ناجحة جلسات 7 عقد تم ياقالس هذا وفي
 ؛ التالي النحو على

  الصفحات  " كتاب " على مرتكزة نظرة العمل: أخالقيات (1

 العمل؟ أخالقيات حول  مقترح لدينا هل (2

  . املهنةو  العمل أخالقيات علي الخارج من نظرة (3

  .املهنة أخالقيات حول  جديدة وملسات آراء (4

  . والحياة العمل بين التوازن  العملية: الحياة في واألسرة العمل أخالقيات (5

  . والنقابية الصناعية والعالقات عملال أخالقيات (6

  . العمل أخالقيات اكتساب العمل: خالقياتوأ "Ahilik" األخوة رابطة (7
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 81 من مكثفة بمشاركةو  متابعته وتمت اإلنترنت عبر وذلك عمل أوراق أكاديمًيا 33 فيه قدم الذي ، برنامجنا بث تم كما
  . محافظة

 السيد " IŞ-HAK " الحق عمال نقابات اتحاد رئيس قبل من الخامس األخالقي املجلس لبرنامج االفتتاحية الكلمات إلقاء تم
 بيازيد يلدريم أنقرة جامعة ورئيس ، انغدو  محمد الدكتور   " TYB" تركيا ابكت   تحادال الفخري  والرئيس ، أرسالن محمود
 أنقرة جامعة ورئيس  " TYB" تركيا ابكت   اتحاد رئيس أرجان كاظم موس ى الدكتور  واألستاذ ، يدنليآ إبراهيم الدكتور  األستاذ
  .جتماعيةاال  للعلوم

 
 في خلل هناك كان إذا العملية". والحياة الوظيفة "أخالقيات موضوع اختيار تم ؛ الخامس األخالقي للمجلس كموضوع
 لذلك . الوفرة وال الكفاءة تحقيق يمكن فال ، العمل نوع عن النظر بغض ، املجتمع في التجارية األعمال ممارسة أخالقيات

 تؤثر العمل بيئة أن ُيعتقد .  منواأل  بركةوال واإلنتاج الكفاءة سيزيد ؛ سللنا التجارية الحياة مقاطع في األخالق تغلغل فإن
 حساسوإ بكفاءة بالعمل الكادحين يتمتع أن أجل من  . لعملا يف سعيهو  اإلنسان على يركز نهج ظل في النفسية الحالة على

 مع ، العمل مكان في قيمة ذو بأنهم والشعور  ، بانسجام والعمل ، مديريهمو  زمالئهم مع التوافق من يتمكنوا أن يجب باألمن
 أكبر. وكفاءة بسالم العمل من يتمكنوا حتى وظائفهمل العاملين حب هو للسعادة شرط أهم أن االعتبار في األخذ

 مع اممكنً  سيكون  تنميتهو  وتطوره البلد نمو فإن ، القيم أعلى هما الجبين عرق  عمل من والكسب السعي بأن امن   إيمانا
 الخامس األخالقي املجلس يعتبر ، املزدهرة" "تركيا هدف تحقيق أجل منو  .  العاملو  العمل صاحب بين املتناغم العمل
 الحميدة". "األخالق بوتقة تحت واملجتمع الفرد توحيد ستعيد التي األهداف مع يتماش ى بما مهًما
 جميع في والشركات املجتمعات جميع وضعت قد Covid-19 جائحة أن على الخامس األخالقي املجلس في التأكيد تم كما

 يوفرها التي املناعة إلى واالفتقار ، الفقيرة البلدان في اللقاحات على الحصول  صعوبة إن . أخالقي اختبار أمام العالم أنحاء
 حافة إلى العالم دفعت عوامل كلها ، البلدان بين القائم االقتصادي والتفاوت الصحة قطاع في الواقع والظلم ، اللقاح
 أضعفت الرقمي العصر وصناعة العوملة أن على األخالقي للمجلس الخامسة الدورة في التأكيد تم كما. يعفظ أخالقي فشل
 في متغيرة وأدوات وبأساليب واملؤثرة الفاعلة الجهات مع جديدة طريق خارطة وخلقت املعهودة األخالقية الرؤية روابط
 . العالم أنحاء جميع

 يجب  حيث ، الفرجال سيةدالهن لةباآل الحضاري  ملوقعنا الرومي الدين جالل ملوالنا الرائع لتشبيهل وانطالقاً  االتجاه هذا في
 إليها الوصول  يمكننا التي اآلفاق وفي جغرافيتنا من كل في وموقفنا ووعينا األخالقية مبادئنا تمثيل على قادرين نكون  أن

 التي اإلسالمية الثقافة جهة منف للحضارة.  فهمنا مصادر يشكلون  الذين عارفينوال العلماء من ستلهامناإ خالل من وذلك
 الثقافة فإن خرى األ  جهةال فيو ، التراحمو  االجتماعي والتضامن الغير بألم حساسواإل  والصبر الفضيلة على تؤكد

 منتجات من والعديد واإلعالنات األفالم عرض خالل من الشعار هذا بنىتيو  رغباته تلبيةو  الفرد متعة على تركز  االستهالكية
 املفهومين لهذين يتعرض الذي الفرد على السهل من ليس لناس.ا  مامأ يعرض كاختيار توضع التي األخرى  ةالثقافي الصناعة

 الخليط هذا يتلقون  الذين الناس من الكثير على األمر هذا يغيب حيث متسقة. توليفة يشكل أن املختلفين األخالقيين
 متسقة. غير أخالقية سلوكيات ظهور  في األمر ذلك يعكس حيثب وعي دون و  تجانسم الغير
 تبني االجتماعية واألخالق ، االجتماعية األخالق تبني الفردية األخالق أن   ؛ على الخامس األخالقي املجلس في التأكيد تم كما

 األولوية صالحامل تأخذ وحينما الظلم مامأ تقف ال ماوعند الفجور  مامأ السكوت تمي عندما ، عصرنا في . ةالفردي األخالق
 الوحيد هدفك ر محو  تكقو  وتصبح رغيد بعيش والتمتع ، ملزيدا واإلستهالك املزيد كسبو  النهم حيث اإلنسانية العالقات في
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 ونيقو   للخير ن يسعو  الذين أولئكف .  واالنتاج لالستهالك مرتكزوك كمحور  وشره بخيره األنسان يحتل  الخضم هذا في ،
فونهماي الشر وراء يسعون  والذين ، واالزدهار االقتصاد  . ضع 

 
 على الدعوةو  ، املؤتمر في إجابات على للحصول  يسعال تمو  ، عالنية التالية األسئلة طرح تم  الخامس األخالقي املجلس في
 جديدة. لدراسات إلهام مصدر تكون  أن

 املثنوي  او صفحاتال كتاب مثل أعماالً  أنتجوا الذينو  والفالسفة الكتاب تركها التي تعاليمال وأ / اإلرث وه ما 
 العمل؟ أخالقيات ل حو 

 والخارج؟ الداخل من واملهنة العمل أخالقيات تبدو كيف 

 املهنة؟ ألخالقيات جديدة مناهج تطوير يمكن كيف 

 واألسرة؟ العمل وأخالقيات املهنية الحياة أساس على والحياة العمل بين التوازن  تحقيق يمكن كيف 

 العمل؟ أخالقيات مع الصناعية والعالقات النقابية الحركة طويعت / تنسيق يتم كيف 

 ؟ تراثنا في  األصيل األخوة ممفهو  على باالعتماد ، بها والقيام العمل أخالقيات ثباتوإ استلهام يمكننا كيف 

 .التالية املبادئ عن اإلعالن تم  الخامس األخالقي املجلس نهاية في

 ، قوية وإرشادات أفكار إلى بحاجة يزال ال ، جور والف والالمعنى الهدف انعدام دوامة في سقط الذي إلنسانا (1
  . الخالق أجل من املخلوق  احترامو  ، واالستحقاق دالةوالع والحكمة والحقيقة هدايةال على تؤكد

 اإلنسان حقوق  حماية املمكن من ، اإلطار هذا فيو للبشرية. األخالقي التراكم هي العاملية اإلنسان حقوق   (2
 وال ، اإلنسان كرامة حق في املرتكبة اإلنتهاكات وتقليل اإلنسان كرامة لحماية ، شموالً  أكثر بتعبير ، وحرياته

 طبقات لجميع مشتركة أخالقية لغة عن البحثو  أواًل. أخالقي إنسان بناء خالل من إال ممكناً  يكون 
  املجتمعات.

 ةوالفتو  ، " Ahilik " األخوة مثل روابط في املكنون  تراثنا به يزخر الذي امليراث نقل إمكانيات في النظر يجب  (3
  . اليوم متطلبات يناسب بما ، "  Rum ı-Bâcıyân" الروم وأخوات ،

 من غرضه يدرك أن اإلنسان يحاول  . الخلق في املكنونة حكمةال عن العملية الحياة أغراض فصل يمكن ال  (4
 ، والتعاطف العدالة حيوية مدى على املشترك اإلنساني يراثامل من اإلنسان تزود عتمدي  بأفعاله. الوجود

 سيكون  ، الطريقة بهذه و األخالقية للمبادئ حامياً  القانون  يكون  وان ، للقانون  أساساً  األخالق تشكل وأن
 الوقت. نفس في وقانونية ةوشرعي حالاًل  اإلجراءات تكون  أن املمكن من

 في العمل أخالقيات أهمية على التأكيد مع . الكامل األخالقي النضج بلوغ لإلنسان املمكن من تجعل الفضيلة (5
 في . الفاضلين األفراد قبل من إال استيعابها يمكن ال العمل أخالقيات أن ننس ى أن ينبغي ال ؛ العملية الحياة
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 والقيام ، الفضيلة وعي حماية دائًما واألفراد املؤسسات على يجب أنه ركند أن الضروري  من ، االتجاه هذا
 الجهود. هذه مقابل حقوقهم على والحصول  طريقة بأفضل بالعمل

 تكنولوجياب التمتعو ؛ وكفاءتها وتنميتها البلدان إلثراء كافية طبيعية موارد امتالك بمكان املهم من ، اليوم (6
 مبرم احتياج هناك ذلك لىإ باالضافة .  العوملة مامأ واملقاومة العاملة قوى ال وامتالك  والتحول  للتغير مالئمة

 أجل من . واالستهالك اإلنتاج في املحدثة للمتطلبات واالستجابة التفاعل تستيطيع نسانيةإ طاقة لىإ
 التركيز يجب ،  العمل سوق  في العمالة تشكل التي القوى  من العمل سوق  في كفاءة أفضل على الحصول 

  . املسير هذا في املراحل كل على إيجابي تأثير لها سيكون  والتي ، العمل" "أخالقيات مسألة على أكبر بشكل

 منها شكليت التي العناصر تجزئةب  املسائلة بعملية بالقيام وذلك االقتصادي النظام مسائلة العبث من هإن (7
 كوحدة النظام مسائلة تكون  نأ يجب بل .جتاملن إلى املستهلك من ، العمل صاحب لىإ  العامل من النظام هذا

 عميقة مسائلة أجل ومن املهم فمن ولهذا . الفاعلة والقوى  النظام مكنونات معرفة بعد مجزئة غير متكاملة
 والعمال العمل أصحاب يتناول  بحيث  أخالقية حساسية لقوخ   علمي اختصاص يتولد أن النظام لهذا

 . النتائج على الحصول  وتسريع التعاون  ثراءإ طريق عن وذلك الحاكمة االخالقية النظرية

 تزداد قد ، عاملي نطاق ىعل بآثارها نشعر زلنا ما التي ، الوباء اندالع فترةو  االقتصادية األزمة خالل أنه يالحظ  (8
 التي الصعبة الظروف استغالل خالل من الشخصية املصالح وتحقيق ، األرباح من املزيد كسب الي امليول 

 الرشوة مثل عادلال غير الكسبب  يسمح ال أنه كما عمل. دون  للربح محاولة أي يمنع ديننا إن .الناس بها يمر
 تجاهلوب  فاحش بشكل املنتجات بعض أسعار رفعب القيامو  السوداء السوق  في والغش حتكارواال  والربا

 عدم للغاية املهم من السياق هذا في . العام السلمو  الثقة تزعزع إلى يؤدي مما للمجتمع األخالقية لقيمل
 التوازن  تحقيق كيفية حول  وعي وخلق األخالقية التدابير  جميع اتخاذ خالل من هللا عباد حدود علي التعدي

 . للموظفين األسرية والحياة العمل بين

 التوازن  ويوفر األسرة قيمة ويعزز  ، األسرة وسالمة أمن على يحافظ نهج خالل من العملية الحياة ترتيب يجب (9
 . والحياة العمل بين

  . الحالل للغذاء التقص ي حساسية مثل األقل على عالية الحالل لقمة حساسية تكون  أن يجب (10

 هعمل استغالل يمكن ال ولذلك عمله. خالل من األرض على نفسه اإلنسان يدركو  . مقدس اإلنسان كدح إن  (11
   . األرض في وجوده تحقق قد بواسطته الذي وكدحه

 مع يتوافق بما ، اإلنتاج آلية في املصلحة أصحاب أكبر من هم الذين العمال حقوق  لتحديد الوعي رفع يجب  (12
      السياسة. في األولوية ذات القضايا من جراءاإل  هذا يكون  أن ويجب ، اإلنسان كرامة

 هذا مثل في وقسوة اضطهاد هناك ا.أخالقيً  يكون  أن يمكن ال الضعيف يسحق القوي  فيه الذي النظام (13
 الحفاظ املمكن من يكون  أن ويجب ، منطقة أي في والقمع بالظلم الدولة قوانين تسمح أال يجب . النظام

 ما مع أيًضا يتوافق أن يجب قانوني هو ما أن ننس ى أن ينبغي ال ، املعنى بهذا . قانوني أساس على األخالق على
 وأخالقي. شرعي هو
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 الجمود يرى  حيث ، للمسلمين ادائًم  اخلًق  القرآن في السعي مفهوم يجعل أن يريد الذي ، عاكف محمد إن (14
 حياته. طوال والعدالة الحق أجل من كافح الذي وهو ، الطبيعة على تمرًدا والكسل األعمى لتقلیدوا والجهل

 وتجدر . النقابات إطار ضمن والعمل التنظيم هي اليوم العمل تمجيد طرق  إحدى أن ننس ى أن ينبغي ال
 طاملا أنه االعتبار في يؤخذ أن يجب للمسلمين. عنها غنى ال حقوق  أيًضا هي النقابية الحقوق  أن إلى اإلشارة

 وسوف ، الحقوق  انتهاكات ستزداد وكذلك ، زدادست الدخل توزيع مشاكل فإن ، محمية غير الحقوق  هذه أن
  السوق. على الالإنسانية السلوكيات تهيمن وسوف ، والعزلة الفقر ينتشر

 االقتصادات في املوظفون  يطالب . قبله كان كما الوباء بعد ما العالم يكون  لن لعاملينوا للشركات بالنسبة (15
 نإف ، ذلك إلى باإلضافة .جور باأل  املساس دون   بعد( عن العمل )نظام مختلطة/هجينة عمل بأنظمة املتقدمة

 .مض ي وقت أي من كثرأ انساني  إ اوضعً  تتطلب اإلنترنت عبر أو لوجه وجهاً  تكان سواء املباشرة العمل بيئات
 قضية ستصبح فصاعًدا اآلن من العمل مكان بها سيتمتع التي  املعنوية حالرو  أن على يدل نماإف دل نإ هذاو 

 ، األجور  تحديد فيها يتم أنظمة ردمج ليست لدينا الجماعية العقود أنظمة األجور. قضية مثل هامثل مهمة
 العمال. معنويات رفع شأنها من  ومواد فقرات وضع خالل من الجماعية االتفاقات تطوير يجب بل

 ترجمة يمكن لم ذاإ وجيدة جميلة بيئة إلی العمال بها يعيش التي والبيئة الحياة تبديل قابلية القيم تلك فقدت (16
 أهم إن . واملوظفين واألفراد العمل وأصحاب املؤسسات سلوك خالل من إثباتها أو وعمل واقع إلى القيم تلك

 في واإليثار للوعود والوفاء والشفافية الصراحة شعار تبني يجب واألمانة. الصدق  العمل أخالقيات مبادئ
 املتبادلة. والعقود واالتفاقيات الثنائي التعاون 

 اإلسراف عدمو  االقتصاد قيم على يقض يس  الحقيقية االحتياجات عن واالستهالك اإلنتاج فصل إن (17
 سيكون  اإلسراف بسبب البشريةب حدقي الذي الخطر فإن ، والقناعة االقتصاد غياب في والرضا والقناعة

 القضايا حول  الوعي مستوى  رفع يجب ،هعلي وبناءً  اإلنسانية. يهددان وحرماًنا وفقًرا ، املستقبل يسرق  هدًرا
 الالواعي. االستهالك إلى وتؤدي املحدود غير االستهالك هوس على سيطرت التي

 نتيجةك العمالء لصالح قاسو األ  في البيانات بتفاوت يتعلق يماف التوازن  تحقيق یولاأل  الوهلة من اممكنً  يبدو  (18
 القول  نافلة منو  ، ذلك ومع .الرقمنة عالم في واملعلومات البيانات إلى الوصول   في الديمقراطي الطابع إلضفاء

 الذين واملحتكرين البرمجيات قراصنة بمساعدة الرقمنة عالم في تعقيًدا أكثر العمل أخالقيات قضايا أن
 املطبقة، واإلشرافية تنظيميةال السياسات جميع الي باإلضافة  ، املرحلة هذه في البيانات. من املزيد لديهم

 الرقمنة عالم الي بيانات ويضيفون  يقدمون  الذين املستخدمين جميع يضطلع نأ للغاية املهم من هفأن
 التامة. باملسئولية والبرمجيات

 
 للجمهور أعلن
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The 5th ETHICS COUNCIL
WORK ETHICS, WORKING LIFE and SAFAHAT

“It was Dedicated to the Beloved Memory of Mehmet Akif Ersoy.”

FINAL DECLARATION 

ANKARA, 25-27 December 2021

The 5th Ethics Council was held in Ankara with the theme of Work Ethics, 
Working Life and Safahat, dedicated to the memory of our National Anthem poet 
Mehmet Âkif Ersoy. 

Our National Anthem has been the most important symbol of the National 
Struggle. The year 2021 is the 100th anniversary of the writing of our National Anthem 
and the 85th anniversary of the death of its poet Mehmet Âkif Ersoy. With the joint 
proposal of all political parties that have groups in the Grand National Assembly of 
Turkey, the regulation that makes 2021 the “Year of Mehmet Âkif and the National 
Anthem” was accepted in the General Assembly of the Grand National Assembly of 
Turkey on the date of 24.12.2020. On this occasion, we commemorate our poet of 
Independence, Mehmet Akif Ersoy, with mercy and prayers.

The 5th Ethics Council was organized in partnership with HAK-İŞ Confederation, 
one of Turkey’s largest and leading workers’ confederations, and the Turkish Authors 
Association (TAA), with its 43 years of experience, has carried out many valuable 
activities in the fields of ideas, culture, art and literature.

There were 7 successful sessions in the council dedicated to “The Memory of 
Mehmet Akif Ersoy”. The titles of the sessions are as follows; 

1) Work Ethic: An Overview on the Axis of Safahat. 

2) Do We Have a Proposal for Work Ethics?

3) Looking at Work and Professional Ethics from abroad.  

4) New Approaches to Professional Ethics.

5) Work Ethic and Family in Working Life: Work and Life Balance. 

6) Business Ethics, Industrial Relations and Trade Unionism.

7) Akhism and Work Ethics: Acquisition of Work Ethic.  
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Our program, in which 33 academics made presentations, was also broadcast 
online and was followed with broad participation from 81 provinces. 

The opening speeches of the 5th Ethics Council Program were made by HAK-
İŞ President, Mahmut ARSLAN, TAA Honorary President D. Mehmet DOĞAN, 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Rector Prof. Dr. İbrahim AYDINLI, President of 
TAA and Rector of ASBU Prof.  Dr. Musa Kazım ARICAN.

The subject of “Work Ethics and Working Life” was chosen as the theme of the 5th 
Ethics Council. If there is a lack of work ethic in any society, regardless whatever job 
it is, there may be no yield or abundance there. Therefore, the order of morality in 
people’s business processes will increase productivity, efficiency, Security and peace 
at work. In a human and labour-centered approach, it is considered that the working 
environment will affect the workers’ psychological state.

In order for workers to work more peacefully and efficiently, and based on the fact 
that loving their jobs will be the most important condition for happiness. It is clear 
that it will be important for the efficiency of the work that they can get along with 
their colleagues and managers, work in harmony, and feel that they are valuable in 
the workplace. 

Believing that labour and sweat are the highest values, we recognize that the growth 
and development of the country will be possible through the harmonious relationship 
between the employer and the employee.

For the realization of a “Prosperous Turkey” goal, the 5th Ethics Council is 
important to reunite the individuals and the society with “good morals”.

As emphasized in the 5th Ethics Council; The Covid-19 pandemic has brought all 
societies and businesses around the world to a moral test. The difficulty of accessing 
vaccines in poor countries, the lack of immunity provided by the vaccine, the injustices 
in the health sector and the existing economic inequalities between countries have 
brought the world to the brink of a great moral failure.

As emphasized in the 5th Ethics Council, globalization and the digital age industry 
have weakened the ties of moral vision and created a new roadmap with the changing 
actors, methods and instruments around the world. 

In this direction, we should be able to present our moral principles, awareness 
and stance both in our own geography and in the horizons we can reach by being 
inspired by the scholars and intellectuals who shape our conception of civilization 
based on the analogy of Mevlana’s compass. On one hand, the Islamic culture, 
which emphasizes virtue, patience, feeling others pain social solidarity and mercy, 
while on the other hand, the consumption culture, which focuses on the pleasure 
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and desires of the individual and is built with the slogan of living in the moment, 
with movies, advertisements and many other cultural industry products, stand as an 
option for people. It is not easy for an individual exposed to these two different moral 
conceptions to form a coherent synthesis. As a result of these two different moral 
conceptions, which many people unconsciously internalize at the same time, many 
people can exhibit inconsistent moral behaviours.

As emphasized in the 5th Ethics Council, individual morality builds social morality, 
and social morality builds individual morality. In modern time, when people keep still 
about the immorality, injustices are not opposed, benefits and interests come to the 
fore in human relations, earning more, consuming more, living more comfortably 
and power becomes the sole aim, people settle in the focal point of consumption and 
production with their good and bad deeds. Those who pursue good strengthen the 
economy and prosperity, and those who pursue evil weaken it.

In the 5th Ethics Council, the following questions were asked openly, answers were 
sought at the conference and answers gotten will be the  source of inspiration for new 
studies.

•	 What are the legacies/teachings left to us by writers and philosophers who 
have writen works such as Safahat and Mesnevi on work ethics?

•	 What does Work and Professional ethics look like from within and outside?

•	 How can new approaches to professional ethics be developed?

•	 How to achieve work and life balance based on work-life, work ethics and 
family?

•	 How is our trade unionism and industrial relations harmonized with work 
ethics?

•	 How can we reveal and make business ethics acquisitions, especially our 
akhism tradition?

At the end of the 5th Ethics Council, the following declaration has been made.

1. Human who has fallen into the whirlpool of purposelessness, meaninglessness 
and immorality, still needs strong ideas and guides, emphasizing guidance, 
truth, wisdom, justice and merit, and accepting creation as sacred because of 
its creator. 

2. Universal human rights are the moral accumulation of humanity. In this 
framework, it is possible to protect human rights and freedoms, with a more 
inclusive expression, to protect human dignity and to minimize violations 
of human dignity, by building a moral human being first. Opportunities for 
creating a common moral language for all societies should be sought. 
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3. The possibilities of transferring the achievements of the Akhism, futuwwa and 
Bâcıyân-ı Rum systems according to the requirements of the day should be 
considered. 

4. The goals of working life cannot be considered separate from the wisdom of 
the creation of existence. Human tries to realize their purpose of existence 
through their deeds. Humanity’s enjoyment of the common table depends on 
compassion and justice being alive, morality is the basis of law, and law is the 
guardian of morality with sanctions. In this way, it will be possible for the 
deeds to be halal, legitimate and legal at the same time.    

5. Virtue makes it possible for a person to achieve complete moral maturity. 
While emphasizing the importance of work ethics in working life, it should be 
remembered that work ethics can only be internalized by virtuous individuals. 
In this direction, it is necessary to be aware that institutions and individuals 
should always maintain the consciousness of virtue, do the work in the best 
way and should definitely receive their rights in exchange for these efforts.

6. Today, it is extremely important that countries have sufficient natural resources 
for their enrichment, development and competence; rapidly changing and 
transforming technology; and strong resistance to globalization. Moreover, 
in order to respond to the changes occurring in production, consumption 
and sharing, a trained, high-quality and competent human force is needed. 
In order to get the best efficiency in the labour market from the manpower 
that is needed and forms labour, more attention should be paid to the issue 
of “Work Ethics”, which will have a positive effect on the relevant processes in 
this regard. 

7.  Without questioning the morality of the economic system as a whole, 
consisting of workers, employers, producers, consumers and dividers, it will 
be insufficient to question the morality of the subjects and elements of this 
system by isolating them from each other. For this reason, it is important 
for both employers and employees to enrich and accelerate cooperation 
opportunities in the world of business, at the point of emergence of business 
ethics as a discipline and increasing moral sensitivity. 

8. It is observed that the  economic crises and pandemic are still effecting us 
at a globale scale and trends such as obtaining more profits and prioritizing 
personal benefits and take advantage of  the current difficult situation affecting 
people. Our religion forbids any attempt to earn without working. In addition, 
it does not allow unjust ways of earning such as bribery, usury, stockpiling, 
black-marketeering, cheating in shopping, exorbitant price increases in some 
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products, which disregard the moral values   of the society and disrupt trust 
and peace. In this context, it is extremely important to comply with the limits 
of worship that will ensure the implementation of moral measures and to 
create an awareness of the family work-life balance of the employees.

9. Working life should be organized with an approach that protects family peace, 
celebrates the family value and ensures a work-life balance.

10. Clean hands (halal bite) sensitivity should be at least as high as halal food 
sensitivity.

11. Human labour is sacred. Human realizes themselves on earth through their 
labour. That is why it is prohipted to  abuse their work which is considered as 
the reason of their existence on earth.  

12. Awareness should be raised in order to determine the rights of workers, 
who are one of the biggest stakeholders of the production mechanism, in 
accordance with human dignity, and this measure should be one of the main 
political priorities. 

13. Any system in which the strong oppresses the weak cannot be moral. In such 
system, there is oppression and cruelty. The laws of the state should not allow 
oppression and cruelty in any field; it should be possible to preserve the moral 
on a legal basis. In this sense, it should not be forgotten that what is legal must 
also correspond to what is legitimate and moral.

14. Mehmet Âkif, who wants to make the concept of sa’y (seeking for livelihood) 
in the Qur’an the morality of Muslims, and sees inertia, ignorance, blind 
immitation, and laziness as a rebellion against nature, has struggled for right 
and justice throughout his life. It should be noted that one of the ways of 
glorifying labour today is through organizing and unionizing. It should be 
noticed that trade union rights are also indispensable rights for Muslims. It 
should be borne in mind that the problems of division will grow, violations 
of rights will increase, poverty and alienation will spread, and informal 
humanitarian behavior will dominate the market unless these rights can be 
protected. 

15. The post-pandemic world will not remain the same for businesses and 
employees as it used to be. Employees in developed economies demand hybrid 
work systems without loss of wages. In addition, it is also demanded that 
both face-to-face and online business environments be more humane. This 
suggests that workplace spirituality will become at least an important issue 
as wages from now on. Our collective agreement systems are not just systems 
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where the fee is determined. Collective agreements should be developed with 
articles that will increase the spirituality of the workers. 

16. Values   that cannot be transferred to work and shown by behavior by 
institutions, employers, individuals and employees are deprived of the power 
to transform the working life and environment into good, beautiful and 
benevolent. One of the most important principles of work ethics is accuracy 
and honesty. The motto of frankness, transparency, loyalty to promises and 
altruism should be adopted in bilateral cooperation and mutual agreements 
and contracts. 

17. The separation of production and consumption from real needs destroys the 
values   of savings and contentment. The danger that awaits humanity at a level 
where there is no savings and conviction will be waste that steals from the 
future and poverty and deprivation that will threaten humanity. Awareness 
should be developed about the issues that keep the enthusiasm for unlimited 
consumption alive and lead to unconscious consumption. 

18. At first glance, it seems possible to balance the information asymmetry in the 
markets in favor of the customer as a result of the democratization of data and 
access to information in the digital world. However, it goes without saying 
that business ethics issues are more complex in the digital world with the help 
of digital cartels and monopolies that have more data. At this point, besides 
regulatory and supervisory policies, it is extremely important for all users who 
provide data to the digital world to act responsibly.

It is announced with respect to the public.
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“Mehmed Âkif  Ersoy’un aziz hatırasına”

EMEK ve 
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Editör
Muhammet Enes Kala

Çalışma hayatında çalışan-işveren ilişkisi, çalışanlar arası ilişki, hizmet veren hizmet 
alan ilişkisi vardır. Bu ilişkiler birbiriyle yakından bağlantılı olduğundan birindeki 
ahlâkî sorun diğer yerlere de kolaylıkla sirayet edebilir. Çalışma hayatında iş ahlâkı, 
yasal önlemlerin yanında ve ötesinde, ahlâkî ölçülerin uygulanmasını sağlayacak bir 
şuurun inşa edilmesi ve bunun yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Hem işveren 
sıfatı hem de iş hayatını düzenlemesi bakımından devletin rolü de bu bağlamda son 
derece önemlidir.

Dünyanın son 200 yıllık tarihi kutsaldan, dinî ve ahlâkî olandan yavaş yavaş da olsa bir 
tür kopuşun tarihine şahitlik etmektedir. Dünya bu kopuşun trajik sonuçlarıyla her 
gün daha büyük bedeller ödeyerek, daha büyük tahribatlar yaşayarak yüzleşmektedir. 
Sekülerleşme süreciyle birlikte bizi biz yapan, bizi diri tutan kavramsal çerçevemizi 
yitirdiğimizi söylemek de mümkündür. Yitirdiğimiz kelime ve kavramların yerini 
hesabı henüz verilmemiş modern seküler dünyanın kavramlarının aldığına şahit 
olmaktayız. Kul hakkı, tasarruf bilinci, muavenet, istişare, alın teri, infak, tasadduk, 
uhuvvet, emek, maslahat gibi kavramların, iş hayatımızdan, hatta neredeyse bütün 
hayatımızdan yavaş yavaş çıkmakta olduğunu müşahede etmekteyiz. Rızanın yerini 
kârın, adaletin yerini faydacılığın, hikmetin yerini körü körüne inanmanın, kanaatin 
yerini lüks ve hırsın, infakın yerini istifçiliğin, karz-ı hasenin yerini faizciliğin 
aldığı, başarının verimlilikle, saygınlığın zenginlikle, emeğin değerinin ücretle 
değerlendirildiği bir zeminde, doktorun hastasına müşteri, çalışanın iş yerini han-ı 
yağma, işverenin çalışanı makine, tüccarın dini değerleri ekmek teknesi olarak 
görmesini engellemenin yol ve imkânlarını tartışıp bulmak zorundayız. Zira bu 
kavramsal çarpılma ve yozlaşmayla oluşmuş düzeneğin hiçbir yerinde ahlâk olmaz, 
ahlâkilik aranamaz. Dünyanın tüm insanları için daha adil ve yaşanabilir dünya 
özlemi bu sorgulamaların ufkunda güçlü şekilde yeşerebilecek görünmektedir.


