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Özet�
Bu�makalede�ticaret�hayat�n�n�temel�yap�s�n��olu�turan�profesyonellik�ve�etik�kavramlar��incele�
nerek�meslek�insanlar�na�rehber�olabilecek�etik�ilkeler�normatif�bir�yöntem�ile�ortaya�konulmaya�
çal���lm��t�r.�Küresel�düzeyde�bakt���m�z�zaman,�baz��uluslararas��firmalar�n�etik�ilkeleri�çok�

fazla�önemsemediklerini�ve�bu�yüzden�de�yasalara�kar���yapt�klar��baz��davran��lar�ndan�dolay��
yüksek�mebla�larda�maddi�cezalara�çarpt�r�ld�klar�n��görmekteyiz.�Ticarette�her�firma�için�mad�
di�kazanc�n�temel�belirleyici�faktör�oldu�unu�biliyoruz.�Elde�ettikleri�kazançlar�kar��s�nda�öde�
mek�zorunda�kald�klar��para�cezalar��küçük,�belki�de�komik�kalmaktad�r,�ancak�kaybettikleri�

itibar��maddi�olarak�ölçmenin�objektif�bir�yönteminin�olmad����aç�kt�r.���te�bu�yüzden,��irketlerin�
beyin�tak�m��olan�profesyonellerin�böylesi�zor�durumlardan�kaç�nmalar�n�n�yegâne�yolu�profes�

yonel�eti�e�s�ms�k��sar�lmalar�d�r.�
Bu�etik�ilkeler,�o�meslek�dal��üyelerinin�sadece�kendi�aralar�ndaki�de�il�ayn��zamanda�mü�teriler�
le�de�olan�ili�kilerini�düzenleyicidir.�Zira�ticaretin�yürütülebilmesi,�birden�fazla�unsuru�zorunlu�
k�lmaktad�r;�bunlar��irket,��irketin�hissedarlar�,��irketin�çal��anlar�,�mü�teriler�ve��irketin�ticaret�
yapt����di�er��irketlerdir.�Profesyonel�etik,�her�ticaret�alan�n�n�do�ru�ve�iyiyi�seçmede�ayd�nlat�c��

������olmal�d�r.�
�

Anahtar�Kelimeler�
Etik,�Profesyonel�Etik,�Ticaret�Eti�i,�Etik��lkeler.�

�
PROFESSIONALISM�AND�ETHICS�

�
Abstract�

This�article�aims�to�study�the�professional�and�ethical�concepts�and�tries�to�set�ethical�principles�
for�the�professionals�in�business�life�in�a�normative�way.�

Many�global�businesses,�including�most�of�the�major�brands�that�the�public�use,�can�be�seen�not�
to�think�too�highly�of�good�business�ethics.�If�a�professional�does�not�adhere�to�business�ethics�
and�breaks�the�laws,�he�usually�ends�up�being�fined.�Many�major�brands�have�been�fined�mil�
lions�for�breaking�ethical�business�laws.�Money�is�the�major�deciding�factor.�The�problem�is�that�
the�amount�of�money�these�companies�are�making�outweighs�the�fines�applied.�However,�we�

know�that�there�is�no�objective�way�for�measuring�the�loss�that�such�companies�have�had�to�face.�
It�is�therefore�highly�advisable�that�the�professionals�should�adhere�such�ethical�rules�strictly.�
Professional�ethics�is�the�behavior�that��professionals�adhere�to�in�their�daily�dealings�with�the�
world.�The�ethics�of�a�particular�business�can�be�diverse.�They�apply�not�only�to�how�the�busi�
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ness�interacts�with�the�world�at�large,�but�also�to�their�one�on�one�dealings�with�a�single�cus�
tomer.�The�company�itself,�stake�holders,�employees�and�customers�are�the�indispensable�ele�
ments�of�business�world.�Good�professional�ethics�should�be�the�next�element�of�every�business�
that�illuminates�their�path�in�all�transactions.�It�is�possible�to�maximize�the�quality�of�work�life�if�

we�can�call�for�certain�ethics�principles�in�the�professionel�life.�
�
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G�R���
Co�rafi�s�n�rlar�n�h�zla�anlam�n��yitirmesi�ile�birlikte�karma��kla�an�i��ya�am��

ve�ticari�ili�kiler,�ekonomik�krizlerin�ve�darbo�azlar�n�da�etkisiyle�yolsuzluklar�n�
artmas��sonucunu�do�urmu�tur.�Ernst�&�Young’�n�22�Avrupa�ülkesinde�ve�Türki�
ye’de�orta�kademe�ve�genç�yöneticilerle�bu�y�l�gerçekle�tirdi�i�anket1,�kat�l�mc�la�
r�n� kurumsal� yolsuzlu�un� önümüzdeki� y�llarda� artaca��na� inand�klar�n�� göster�
mektedir.� Üstelik� ülkemiz� aç�s�ndan� ele� al�nd���nda� bu� olumsuz� öngörü,� di�er�
Avrupa�ülkelerine�göre�daha�yüksek�ç�kmaktad�r.�Ankete�kat�lanlar,��irket�yöneti�
cilerinin� yolsuzlukla� mücadeleye� daha� fazla� odaklanmalar�� gerekti�ine� dikkat�
çekmektedirler.�Gün�geçtikçe� ciddi� bir� hal� alan� bu� sorunla� ba�a� ç�kabilmek� için�
daha�yüksek�bir�sesle�ve�s�kl�kla�duydu�umuz�iki�sözcük�vard�r;�profesyoneller�ve�
etik.�Makalemizde� ayr�� ayr�� irdeleyece�imiz� bu� iki� sözcük,� yan� yana� kullan�ld��
��nda�acaba�nas�l�bir�anlam�ifade�etmektedir�ve��ayet�belli�bir�anlam�ifade�ediyorsa�
az�önce�bahsetti�imiz�niteliklere�sahip�olan�bir�dünya�için�yapabilece�i�neler�var�
d�r?���

Bilimin�yeni�disiplini�olarak�ortaya�ç�kan�bu�konu,�ya�am�n�farkl��boyutlar��ile�
ilgili�ö�eler�ta��makla�birlikte,�üzerinde�yeterince�çal���lan�bir�konu�de�ildir.�Nite�
kim� “Sosyal,� Siyaset� Kavramlar�”� ad�� ile� ansiklopedik� sözlük� olarak� haz�rlanan�
eserde,�ne�“profesyonellik”�kavram��ne�de�“meslek�eti�i”,�“profesyonel�etik”,�“ah�
lak”�gibi�maddeler�yer�almamaktad�r.2�Orhan�Hançerlio�lu’nun�“Felsefe�Sözlü�ü”�
isimli�kitab�nda� ise� etik�maddesi�yer�almamaktad�r,�ahlak�maddesine� ise� sadece�
yar�m� sayfa� yer� verilmi�tir.� Ancak� bu� tür� eserlerde,� asl�nda� yer� almas�� gereken�
kavramlar�� yok� saymam�z�n� mümkün� olmad���� aç�kt�r.� Do�al� olarak� yukar�da�
bahsetti�imiz�konu�ile�ilgili�akla�gelebilecek�tüm�sorular�n�yan�tlar�n��bu�makalede�
vermemiz�pek�mümkün�gözükmemektedir.�Bu�iki�kavram��önce�deskriptif�(nite�
lendirici)�sonra�da�birlikte�kullan�ld����isim�tamlamas�n��normatif�(düzgüsel,�stan�
dart�tan�mlay�c�)�olarak�ele�almak�ve�belli�bir�sonuca�ula�mak,�elde�edilebilecek�en�
iyi�durum�gibi�gözükmektedir.�

�
I.�PROFESYONELL�K�TANIMI��
Profesyonellik�kavram�n�n�“ne”�oldu�unu�sorgulamadan�önce�belki�“ne”�ol�

mad���n�� anlamam�z�daha�do�ru� olabilir.�David�Maister’e� göre� “Profesyonel”� ta�
n�mlamas�n�n� kar��l���,� “Teknisyen”� tan�mlamas�d�r,� dolay�s�yla� profesyonellerin,�
teknisyen�olmad�klar�n��belirtmemiz�gerekir.3�Bir�teknisyen,�bir�dakika�içinde�ha�
tas�z,�belli�bir�miktar�n�üzerinde�sözcük�yazan,�standardize�edilmi��ve�tekdüze�bir�
tak�m�bankac�l�k� i�lemlerini� s�k�lmadan� yapabilen� birisi� olabilir� ancak� bir� tak�m�
nitelikler�elde�etmedi�i�sürece�bir�teknisyen�olarak�kalacakt�r.��

                                                
1  Ernst & Young, 10 haziran 2009, Türk Yöneticilerinin %67’si birkaç y�l içinde kurumsal yolsuzluklar�n artaca��na inan�yor, 

http://www.ey.com/TR/tr/Newsroom/News-releases 
2  Seyyar, Ali,. Sosyal Siyaset Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, Beta Yay�nlar�, �stanbul, 2002.  
3  David, Maister, True Professionalism, New York, 1997, ss.19. 
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Profesyonel,�içinde�bulundu�u��artlara�uyum�sa�layarak,�bu��artlar��de�i�tir�
meye�gayret�etmeksizin�yap�sal�dinamikler�neyi�gerektiriyorsa�onu�yapan�ki�idir.�
Profesyonellerin�pek�az��böylesi�bir�anlay���n� fark�ndad�rlar�ve�baz��durumlarda�
aksi�yönde�ad�m�atarlar�ve��irketin�gelece�ini�s�k�nt�ya�sokabilecek�anlay���de�i�ik�
liklerine�kalk���rlar.�Profesyonel,�bu�mesleki�dinamikler�içinde�reformlar�yapmaya�
kalk��madan�tavr�n��ortaya�koyabilen�meslek�adam�d�r,�bir�beceriler�ve�yetenekler�
bütünü� de�ildir.� Profesyoneller,� beceri� kazanmaya� ve� e�itilmeye� yatk�n� ki�iler�
aras�ndan�ç�kar�ve�i��hayat�nda�muktedir,�h�rsl��ancak�bazen�de�bir�ikilem�olarak�
�irketin�varl���na�en�büyük�tehdidi�olu�turabilecek�ki�ilerdir.4��

�yi�bir�profesyonel�olmak�için�gereken�unsurlar�say�l�rken,�ço�u�kez�profesyo�
nellik�ve�etik�kelimeleri�yan�yana�an�lmazlar.�Genellikle�ele�al�nan�unsurlar�ara�
s�nda�profesyonelin� ilk� tan��mada�kar��s�ndakinde�olumlu�bir� izlenim�b�rakmas��
gerekti�inden,�ileti�im�tekniklerini�do�ru�kullanabilmesinden,�ileri�teknoloji�a�ina�
l���n�,� iyi�bir�dinleyici�olma,�sosyalle�me�yeteneklerini,�kaliteyi,�sorumluluk�duy�
gusunu� geli�tirmesi� gerekti�inden� bahsedilir.5� Görüldü�ü� gibi� say�lan� unsurlar�
aras�nda�profesyonellik�eti�i�ile�ilgili�bir�unsur�yoktur.�Yaz�lan�eserlerde�profesyo�
nellik�ve� eti�in� ço�unlukla�birlikte� görülmemesini,� bir� eksiklik� olarak�nitelemek�
pek�de�haks�zl�k�say�lmaz.�Zira�iki�bin�y�ldan�uzun�süredir�biz�t�p�eti�inden�bah�
setmekteyiz� ve� günümüzde� fakülteden� yeni� mezun� olan� hekimlerin,� Hipokrat�
Yemini�ettiklerine�tan�kl�k�etmekteyiz.�Eti�in�meslek�dallar�ndaki�uygulamalar�na�
ise�son�yirmi�be��y�ld�r�yap�lan�çal��malarda�görmekteyiz.�Yak�n�geçmi�e�kadar�bu�
yönde�yap�lan�çal��malar�yoktu.6�Kan�mca,�toplumdaki�pratik�i��ve�ticaret�uygu�
lamalar�ndan�dolay��buna�pek�de�ihtiyaç�duyulur�bir�ortam�mevcut�de�ildi.�Her�
bert�N.�Casson,�“�nsan�Yönetme�Sanat�”�isimli�kitab�nda�19.yüzy�l�i��hayat��ili�kile�
rini��öyle�tan�mlamaktad�r:�“19.yy.�da�i��hayat��tamamen�mücadele�ve�çarp��maya�daya�
l��idi.�Bu�ça�da�iki�i��adam��kar���ka��ya�geldiklerinde�hemen�kavgaya�ba�larlard�.�Sempati,�
                                                
4  Kunde, Jesper, �irket Dini, (Çev.:Nejat Ulusoy). Mediacat Yay�nlar�, �stanbul, 2003, ss.172. 
5  Profesyonelli�i bu yönleri ile ele alan birçok yazar ve kitap bulunmaktad�r. Örne�in bkz. Bixler, Susan, 5 Steps to Profes-

sional Presence, Adams Media Corporation, USA, 2001; Maister a.g.e.; Kunde, a.g.e.; Smeenk, Sanne G.A., Professio-
nalism versus Managerialism?, Print Partners, Hollanda, 2007; Garih, Üzeyir, �� Hayat�nda Motivasyon, Hayat Yay�nc�l�k, 
�stanbul, 2000. 

6  Konunun ticaret sahas�na uygulanmas� kadar di�er sahalardaki uygulamalar� da oldukça yeni tarihlere dayanmaktad�r. 
15 Kas�m 1996 tarihinde TÜB�TAK taraf�ndan düzenlenen Yay�n Eti�i sempozyumuna konu�mac� olarak kat�lan Prof. Dr. 
Frank Karasz �öyle söylemektedir; “Buna ra�men, diyebilirim ki; bilimsel ara�t�rmada etik Amerika'da sadece son on 
y�lda ilgi alan�na girdi, yayg�n bir konu�ma ve yorum konusu haline geldi. Bu konu�man�n bir bölümünde niçin bunun 
böyle oldu�u ve buna bilim toplumunun cevab�n�n ne oldu�unu anlataca��m. Daha önce de belirtti�im ve Profesör 
Baysal'�n da söyledi�i gibi e�itimimin büyük bir bölümü �ngiltere'de ve Amerika'da geçti. Mesle�imle ilgili etik sorunlar ke-
sinlikle tart���lmad�. Benim lisans e�itimim ve daha sonraki kariyerim s�ras�nda etik kelimesinin kullan�ld��� veya etik veya 
ahlak davran��lar�ndan bahsedildi�i tek bir saniyeyi dahi hat�rlam�yorum. San�r�m bilimsel ara�t�rmay� seçen ki�ilerin 
do�ru davran�� içerisinde oldu�u, aralar�nda doland�r�c� ya da sahtekârlar�n bulunmad��� dü�ünülürdü. Bu davran�� sis-
teminin daima devam etmesi beklenirdi. Birinin mesle�inin di�er bir ki�inin ya�am�n� düzenlenmesine izin verilirdi. Geriye 
dönüldü�ünde, bunun bir elitist beklenti oldu�u görülür, �imdi, 40 y�l sonra Amerika'da durum de�i�ti. Müfredata bakt-
���m�zda biraz da �a��rarak etik tart��man�n en merkezde olmasa da, mutlaka lisans müfredat�nda yerini ald���n� görüyo-
rum. Benim bölümümde, ben Massachusetts Üniversitesi Polimer Bilimi ve Mühendisli�i Bölümündeyim, biz 20 saatlik 
profesyonellik ve bilim üzerine k�sa bir kurs verme�e ba�lad�k. Biz bu kursa son birkaç senede ba�lad�k. Bu kursta dok-
tora ö�rencili�i ve mesle�in kalan bölümündeki uygun etik davran�� tart���l�yor.” Karasz, Frank, “Yay�n Eti�i ve Temel Bi-
limler”, (Çev.Dicle Güç), TÜB�TAK Yay�n Eti�i Sempozyumu, 15 Kas�m 1996, TÜB�TAK matbaas�, Ankara, ss.30.  
Ayr�ca bak�n�z; J. Sork, Thomas, “Exploring the Ethics of Professional Practice”, Scutrea Konferans�, University of British 
Columbia, 1998, ss.36 
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ho�görü�ve�yard�mla�ma�yoktu.��nsanlar�ticaret�hayat�n��as�k�suratl�,�çat�k�ka�l��ve�sadece�
para�kazanmak�olarak�de�erlendirirlerdi.�O�gün�için�söz�konusu�olan�de�erler�a��nmas�n�n,�
ticaretteki�etik�d���l���n�ba�l�ca�nedeni�oldu�u�tespiti,�bugünün�i��ya�am��için�de�geçerlidir.��
�nsanlar�günümüz�dünyas�nda�biraz�daha�farkl��bir�bilinç�düzeyine�ç�kt�lar.�Geçirilen�tec�
rübeler�ve�edinilen�önemli�maddi�kazançlar,�insanlar�n�duygular�n��iflasa�götürdü.�Grevler,�
iflaslar�ve�zararlar�insanl��a�çok�ac��dersler�ö�retti.�Belki�sadece�bu�yüzden�art�k�bir�bilim�
dal��olarak�insan�yönetme�sanat�na�ve�ahlaka�büyük�önem�verilmeye�ba�land��ve�yüzy�llar�
d�r�süren�ihmal�ve�berbat�yönetimden�ancak�bu��ekilde�kurtulduk�ve�kurtulaca��z.”7����

�
II.�ET�K�VE�AHLAK�KAVRAMLARININ�KAR�ILA�TIRILMASI�
Etik,�do�ru�ve�yanl���davran���teorisidir�ve�bir�felsefe�türüdür,�ahlak8�(morali�

ty)�ise�onun�prati�idir�ve�yasalarla�ilgisi�vard�r.�Ahlaki�de�il�de�etik�ilkelerden,�etik�
de�il�de�ahlaki�bir�davran���tarz�ndan�söz�etmek�daha�do�rudur.�Etik,�bir�ki�inin�
belli�bir�durumda� ifade�etmek� istedi�i�de�erlerle� ilgilidir,�ahlak� ise�bunu�hayata�
geçirme�tarz�d�r.�Etik,�bütün�bu�manzaray��içine�al�rken,�ahlak�m�z�bizi�adeta�ma�
den�damar�na�yöneltir,�orada�davran���n�ayr�nt�lar��ile�ilgileniriz.�T�p�eti�inden�söz�
edilebilir�ancak� t�bbi�ahlaktan�söz�edilemez,�öte�yandan�bir�hekimin�ahlak�ndan�
söz� edebiliriz.� T�p� eti�i,� mesle�in� gözetmeye� çal��t���� ya� da� çal��mas�� gerekti�i,�
ac�n�n� dindirilmesi� gerekti�i� gibi� genel� ilkelerle� ilgilidir,� bir� hekimin� ahlak�� ise�
onun�kendi�ki�isel�davran��lar�yla� ilgilidir�ve�hastalar�ndan�çok�kom�ular�n�n�ve�
arkada�lar�n�n�ilgi�alan�na�girer.9��Geleneksel�olarak�etik�çal��malar��felsefe,�teoloji�
ve�din�disiplinlerinin�çal��ma�konusu�olmu�tur.�Ancak�uygulamal��ahlak�çal��ma�
lar�n�n�geli�mesi�ile�birlikte�bu�disiplinlerin�herhangi�birinin�ahlak�konusunu�tek�
ba��na� sahiplenmesi� pek�mümkün� gözükmemektedir.� Psikoloji� ve� sosyoloji� gibi�
disiplinler,� gittikçe� artan� oranda� etik� konular�na� sahip� ç�kmaktad�rlar.� Bu� arada�
pek� çok�meslek�grubu�kendi�mesleklerine�Uygulamal��Etik�perspektifi� yerle�tir�
meye� çal��maktad�rlar.� Felsefe� ve� teoloji,� ba�ka� birtak�m� dü�ünce� sistematikleri�
haricinde,10�ahlak�kavram�n�n�net�bir��ekilde�ortaya�konmas��için�teorik�çal��mala�
r�n�� iki�noktadan�yaparlar;�birincisi�deontolojik,� ikincisi�faydac��(utilitarian)�bak���
aç�lar�d�r.� Deontolojik� teori� çal��mas�� kaynak� olarak� kutsal� metinlerde11� oldu�u�
gibi�prensipler�üzerinde�durur.�Di�eri�ise�herhangi�bir�insani�davran���n�iyiye�nas�l�

                                                
7  Casson, Herbert N., �nsan Yönetme Sanat�, (Çev.: Özcan Ünlü). Hayat Yay�nlar�, �stanbul, 1997, ss.77. 
8  Bir çok dü�ünürün ahlak� tan�mlama çabas� vard�r fakat evrensel bir tan�mlamay� �u �ekilde yapmak mümkündür; ahlak, 

bütün rasyonel, ak�l sahibi insanlar için geçerli olup ba�kalar�n� etkileyen davran��� yöneten ve amaç olarak kötülük ya da 
ac�y�/zarar� azaltmaya çal��an gayr� formel bir kamusal sistemdir. Daha geni� bilgi için bkz.: Gert, Bernad, Ahlak�n Nor-
matif Tan�mlar�, Felsefe Ansiklopedisi 1.cilt, Edt. Ahmet Cevizci, Etik Yay�nlar�, �stanbul, 2003. 

9  Billington, Ray, Felsefeyi Ya�amak, (Çev.: Abdullah Y�lmaz). Ayr�nt� Yay�nlar�, 1995, ss.45-46.  
10  Burada bahsedilen dü�ünce sistematiklerini �u �ekilde s�ralamak gerekir; teleoloji, erdemcilik, Tanr�sal dini ahlak, objek-

tivist ahlak, Prima Facia görevler, sosyobiyoloji, ba�kas� merkezli ahlak, hukuk ahlak�. Daha geni� bilgi için bkz.: Mari-
noff, Lou, Felsefe Hayat�n�z� Nas�l De�i�tirir, (Çev.:�stem Erdener). Pegasus yay�nlar�, �stanbul, 2007, ss.39-59. 

11  4 Eylül 1993 tarihinde Chicago’da toplanan Dünya Dinleri Parlamentosu (Parliament of World’s Religions) kapan�� 
bildirgesinde ahlak kavram� evrensel etik olarak yap�lmakta ve yeryüzündeki bütün dinlerin ö�retilerinin, bu kavram tan�-
m�n� destekleyici oldu�u bildirilmektedir. www.earthspirit.org/Parliament/parliamentstat.html  
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ula�abilece�ini� dü�ünür.� Bu� teorik� perspektiflerin� hiçbirinin� bütünü� kapsay�c��
olamayaca���aç�kt�r.��

�
III.�PROFESYONEL�ET�K12�
Ki�i,�içinde�bulundu�u�toplumun�durumundan�memnun�olsun�ya�da�olmas�n�

o�toplum�içinde�ya�amak�zorundad�r.�Kendi�iç�dünyas�nda�ise�iyile�tirmeler�yapa�
cak�bir�bireysel�ahlaka�her�zaman�gereksinim�duyar.�Çal��mak,�hayat�m�z�n�mer�
kezinde�yer�al�r�ve�bu�yüzden�mükemmel�olmayan�bir�toplumda�fonksiyonel�ola�
bilmek�için�ki�i,�i��eti�ine�gereksinim�duyar.�Tüm�erkekler�ve�say�lar��gün�geçtikçe�
artan�kad�nlar,�hayatlar�n��kazanabilmek�için�d��ar��ç�kmal��ve�bir�i�yerine�gitmek�
zorundad�rlar.�Yapt���m�z�i�,�birey�olarak�topluma�yapt���m�z�katk�m�z�n�en�öne�
mli� k�sm�d�r� ve� ne� oldu�umuzu� belirleyen� ve� ifade� eden� �eydir.� Yapt���m�z� i�,�
hem�ba�kalar�n�n�bizi�de�erlendirmesinde�hem�de�bizim�bizzat�kendimizi�de�er�
lendirmemizde�en�önemli�unsurdur.�Bu,�özellikle�profesyoneller�için�de�geçerlidir.�
Onlar� bu� rollerini� sonradan� al�rlar,� bu� rollerle� do�mazlar.� � Üstelik� hayatlar�n�n�
önemli� bir� k�sm�n�,� di�er�meslek� sahiplerinin� aksine�bir� i�ten�di�erine� atlayarak�
de�il,�bir�i�te�sabit�kalarak�geçirirler.���te�bu�yüzdendir�ki�sonunda�büründükleri�
hal�ve�tak�nd�klar��tav�r,�i�in�karakteri�ile��ekillenir.�John�Kultgen’e�göre,�profesyo�
nel�ahlakta�meydana�gelen�zafiyetlerin�ortaya�ç�kmas�,�profesyonellerin�karakter�
lerindeki� zafiyetlerden� ziyade�mesleklerinin� getirdi�i� yap�sal� özelliklerden� kay�
naklanmaktad�r.13� Profesyoneller,�mü�terilere� ve� i�verenlere� hizmet� ederken� as�
l�nda� topluma� hizmet� etmektedirler.� Baz�� durumlarda� yap�lan� hizmetin,� kamu�
yarar�na�oldu�u��eklinde�yorum�yapmak�olas�d�r�ve�özel�sorumluluklar�ilkesi�ile�
izah�edilebilir.�Ancak�bazen�edilemez.���verene�olan�sadakat,�kamu�yarar�na�ilke�
sine�bask�n�ç�kabilir�ve�hatta�çeli�ebilir.���te�bu�nokta,�profesyonelin�hayat�n�n�ba��
lang�c�ndaki�kayna���kirletici�bir�unsur�olabilir.�S�rf�maddi�kazanç�elde�etmenin�bir�
yöntemi�olmaktan�öte,�bir� sosyo�ekonomik�sistem�olarak�de�erlendirilen�kapita�
lizm,�kolektivizm�ve�zenginli�in�payla��m�n��öngören�sosyalizmin14�aksine,�ticaret�

                                                
12  Bu kavram�n do�ru kar��l���n� bulmak için yap�lan çal��malar son zamanlarda oldukça yo�unla�m�� ve sonuç olarak 

sadece bu konu ile ilgilenen bir tak�m meslek kurulu�lar� ve dernekler A.B.D.’de ortaya ç�km��t�r. Güncel durumu itibar� 
ile bu kurulu�lar�n listesi �u �ekildedir; American Marketing Association, Association for Practical and Professional 
Ethics, Ethics Officers Association, European Business Ethics Network (EBEN), International Association for Business 
and Society, Social Issues in Management (Division of the Academy of Management). Ayr�ca çok say�da üniversitede il-
gili bölümler kurulmu� ve dan��manl�k �irketleri faaliyetlerine ba�lam��lard�r. Tam liste ve internet linkleri için bkz. 
www.societyforbusinessethics.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83, eri�im tarihi: 1503.2009.  

13  Kultgen, John, Ethics and Professionalism, University of Pennsylnania Press, A.B.D., 1988 ss.4. 
14  Marx’a göre ahlakl�l�k, üretim ili�kilerinin belirledi�i toplum ya�am�nda egemen s�n�f ya da güçlerin, dünya görü�lerine 

veya ideolojilerine göre tan�mlanan iyi ve kötü kavramlar� ile yönlendirilen insan eyleminde ortaya ç�kar. Dolay�s�yla, in-
san eyleminin oldu�u kadar ahlaki ya�am�n da bir özerli�i olmay�p, o egemen s�n�f�n ideolojisine göre belirlenen veya 
yönlenen bir ya�amd�r. He türlü insan ili�kisinin belirleyicisinin, altyap�y� meydana getiren maddi üretim biçimleri oldu�u-
nu öne süren Marx’a göre, bu üretim biçimleri insan�n ve toplumun ahlaki ya�am �eklini ve de�erlerini belirler. Bu ne-
denle ahlak, üstyap�n�n bir parças� olarak s�n�f ideolojilerine göre yorumlanmak durumundad�r. Günümüz sosyalist ideo-
loglar�, Marx’�n bu görü�lerini temel alarak Ticaret Eti�inin kendi içinde bir tak�m çeli�kileri oldu�unu söylemekte, kapita-
lizmin do�as� gere�i h�rsl�, açgözlü ve ahlaki de�erlere dayanmayan i�adaml��� modelini te�vik etti�ini söylemekte bu 
kavram� oksimoron olarak tan�mlamaktad�rlar. Daha geni� bilgi için bkz. Brenkert, G.G., Marx’�n Özgürlük Eti�i, �stanbul, 
1998; Shaw, William H., Marxism, Business Ethics, Sprinklink Springer, Hollanda, 2008. 
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ve� i�� eti�inin� toplum� içinde� yerle�tirilmesini� ve� yayg�nla�t�r�lmas�n�� kendisine�
görev�olarak�edinmi��ve�hedeflemi��gözükmektedir.����

Profesyoneller� için�ahlaki�fark�ndal�k�özel�bir�önem�ta��maktad�r.�Mesle�inin�
tan�m��yap�l�rken,�ahlaki�yönden�ta��d����anlam�dâhil�edilmelidir.�Modern�i��dün�
yas�ndaki�ahlaki�konular�ile�ba�a�ç�kabilmek�için�özel�bir�u�ra��ve�yetenek�gerek�
mektedir.�Olay��ters�aç�dan�ele�al�rsak,�ahlaki�konulara�olan�duyarl�l�k�ve�olumsuz�
durumlar�söz�konusu�oldu�unda�bunlarla�ba�a�ç�kabilme�yetene�i,�ki�ileri�daha�
profesyonel� hale� getirmektedir.� Ahlak�n� verilen� e�itimlerle� ö�renilebilir� olmas�,�
profesyoneller�aç�s�ndan�hem�akademik�hem�de�kurumsal�hizmet� içi�e�itimlerin�
önemini�ortaya�koymaktad�r.�Konuyu�destekleyen�bir�di�er�unsur�ise�ticaret�dün�
yas�nda�son�zamanlarda�rastlad���m�z�Etik�Ödülleri�cinsinden�yap�lan�giri�imler�
dir.� Bu� türden� giri�imlerin� ödül� kazananlar�� belirlemede� k�stas� olarak� ald�klar��
maddeleri� inceledi�imiz� zaman� kar��m�za� s�kl�kla� “etik”� sözcü�üne� yapt�klar��
referansla� kar��la�maktay�z.15� Ancak� sözcü�ün� tam� olarak� ne� anlama� geldi�ine�
dair�bir�çaba�yoktur.���

Ahlaki�de�er�yarg�lar�,�profesyonelli�in�tan�m��içinde�yer�alan�nitelikler�ve�ye�
teneklerle�yak�ndan�ilgilidir.�Bu�de�er�yarg�lar�n��tan�mlamak�ise�daha�çok�profes�
yonelin� karakterini,� erdemlerini,� kimli�ini� ve� yeteneklerini� tan�mlama� ve� belli�
kodlar��ona�yükleme�çabas�d�r.�Bir�profesyonelin�i��hayat�nda�farkl��sorunlar�kar���
s�nda�tutunaca���tav�r,�mant�kl��yans�malar�ta��yan�ve�toplumun�de�er�yarg�lar��ile�
çeli�meyen,�ç�karlar�na�hizmet�edici�ve�bu�ç�karlar��toplum�içinde�adilce�da��t�c�,�
faydalar��maksimize�eden�davran���formlar��içinde�olmal�d�r.��Profesyonel�etik,��u�
üç��ey�anlam�na�gelebilir;�birincisi,�ilgili�meslek�dal�n�n�kurulu�lar��ve�örgütlerinin�
resmi�belgelerinde�görülebilecek�olan�cari�ve�geçerli�olan�ahlak�tutumudur.�Bu�tip�
profesyonel�eti�in�izlerine,�çe�itli�kurulu�lar�taraf�ndan�verilen�ödüller�ve�takdir�
nameler� ile�bu�törenlerde�yap�lan�konu�malarda�rastlamak�mümkündür.�Profes�
yonel�eti�in�ikinci�tan�m�na,�özellikle�mü�terilere�hizmet�ve�toplum�yarar��gibi�iki�
kavram�n�içinde�aramak�gerekir.�Buna�“sebebe�dayal��i��ahlak�”�demek�mümkün�
dür.�Bu�i��ahlak��tek�tiple�tirilmi��ve�uzla�maya�dayal�d�r.�Son�olarak�profesyonel�
etik� tan�m�,�bu�alanda�yap�lan�çal��malar��kapsayan�bir� sahay�� te�kil� etmektedir.�
Bu� çal��malar� iki� ana� ba�l�k� alt�nda� toplanmaktad�r.� Birincisi� nitelendirici� eti�in�
(descriptive�ethics)�ilgilendi�i�saha�cari�etiktir�(de�facto�ethics).��Nitelendirici�etik,�
profesyonellerin�davran���kal�plar�n��ve�inançlar�n��ele�al�r�ve�inceler.�Bu�çal��ma�
lar,�psikologlar�ve�sosyal�bilimciler�taraf�ndan�tarafs�z�bir��ekilde�incelenir.�Ancak�
baz��bilim� insanlar�� çal��malar�nda,�normatif� (düzgüsel,� standart� tan�mlay�c�)� bir�
çerçeve� çizebilir.� Normatif� etik,� inançlar�� ve� idealleri� ele� al�r.� Bu� tip� çal��malar,�
“sebebe�dayal�� i��ahlak�na”�yönelik�çal��malard�r�ve� felsefeciler,�din�adamlar��ve�

                                                
15  Örnek olarak bkz.: Ticaret Eti�i Ödülleri, www.business-ethics.com, eri�im tarihi: 20.03.2009. A.B.D. merkezli bu kurulu�, 

ayn� isimle i� dünyas� için bir dergi yay�nlamaktad�r ve son on dokuz y�ld�r Ticaret Eti�i ödülleri vermektedir.  
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uygulay�c�lar16� taraf�ndan�gerçekle�tirilir.�Bu�çal��malarda,�mesleklerde�arzu�edi�
len�davran���tutumlar��ele�al�n�r�ve�meslek�ya�amlar�n�n�hangi�temellere�dayand��
r�lmas��gerekti�i�hususunda�bir�tak�m�tan�mlamalar�ve�düzenlemeler�yapar.��

�
IV.�PROFESYONEL�ET�K��LKELER��
Profesyonellerin,�i��hayatlar�nda�yüz�yüze�gelebilecekleri�ikilemler�ve�açmaz�

lar�kar��s�nda�davran��� tarzlar�n��ve�tutumlar�n��belirlemelerine�yard�mc��olabile�
cek,� krizler� kar��s�nda� anla�ma� zemini� olu�turabilecek,� da��n�kla�m��� �irket� ve�
birey� politikalar�n�� toparlayacak� bir� tak�m�prensipleri� s�ralamak� ve� bunlar�� kav�
ramsal�bir�çerçeve�içine�almak�yararl��olacakt�r.�����

�lk�olarak�s�ralanabilecek�ilke,�bir�profesyonelin,�i��ve�ticaret�hayat�ndaki�ili�ki�
lerinde�belli�bir�bütünlük�içinde�davranmas��gere�idir.�Bütünlük,�sadece�dürüst�
lük�anlam�na�gelmez,�ayn��zamanda�hakkaniyet�ve�do�ruluk�anlam��da�ta��r.�Tica�
ri�eylemlerinde,�yasalara�ve� topluma�kar���sorumluluk�ta��d���n��unutmamal��ve�
ki�isel�menfaatleri�ile�i��yapt����tüccar,�sanayici�ve�mü�terilerinin�ç�karlar��u�runa�
bu�sorumluluklar��çi�nememelidir.�Ayr�ca,�bir�profesyonel,�ticari�yarg�lamalar�nda�
objektiflik�ilkesini�göz�önünde�tutmaya�gayret�etmelidir.�Objektif�olmak,�yapt����i��
ile�ilgili�olan�dü�ünceleri�haricindeki�bireysel�de�er�yarg�lar�n��dikkate�almamak,�
kamu�yarar�n��ise�gözetmek�anlam�na�gelir.�Üçüncü�olarak,�bir�profesyonel,�sadece�
kendi�yeterlili�ini�ve�yeteneklerini�göz�önüne�alarak�ticari�bir�yükümlülük�almal��
d�r.�Ancak�bu�yükümlülü�ü,�do�ru�yard�m�ve�dan��ma�hizmetleri�alarak�yerine�
getirebilece�ine�inan�yorsa�durum�farkl�d�r�ve�bu�sorumlulu�u�alabilir.�Dördüncü�
olarak,�bir�profesyonel,� i�inin�gerektirdi�i�ve�kendinden�beklenilen�yetenek,� ilgi,�
titizlilik,�do�ru�profesyonel,�teknik�ve�teknolojik�standartlar�dâhilinde�i�ini�yürüt�
melidir.�Son�olarak�denilebilir�ki,�bir�profesyonel,�i�inin�gereklerini�yerine�getirir�
ken� temasa� geçti�i� bütün� insanlarla� nezaket� çerçevesinde� ili�ki� kurmal�� ve� ince�
dü�ünce�ile�hareket�etmelidir.��

Günümüz�ticaret��irketlerinin�etkili�bir�biçimde�yönetilebilmesi�ve�geli�tirile�
bilmesi� için�ça�da��bir�yönetim�felsefesine�ve�payla��lan�bir�kurumsal�kültürüne�
ihtiyaç�duydu�u�söylenilebilir.�Ancak�bu�unsurlar�n��irket�içinde�özümsenmesi�ve�
uygulanmas�� için�kullan�lacak�yöntemler��irketten��irkete� farkl�l�klar�gösterebile�
ce�i�gibi�bizzat�unsurlar�n�içeri�i�de�fakl�l�klar�gösterebilir.�Belli�davran���biçimle�
rini� standart�hale�getirerek� ticaret�ve� i��hayat�n�n�kalitesini�yükseltmemiz�müm�
kündür.�Profesyonel�etik,�meslek�adamlar�n�n� ticari�hayatlar�nda�ba�l��kalmalar��
gereken�davran���biçimidir.�Bu�davran���biçimi,�bir�meslek�dal�ndan�di�er�meslek�
baz��farkl�l�klar�gösterebilir.�Baz�� insanlar�aç�s�ndan�ticaret,�sadece�maddi�kazanç�
elde�etmekten�ibaret�olabilir.�Bu�en�saf�haliyle�kapitalizmin�tarifidir.�Tabii�ki�maddi�
                                                
16  Uygulay�c�lar (practitioners), kendi meslek guruplar�na belli bir etik perspektifi yerle�tirmeye çal���rken ve i� hayat�nda 

etik uygulamalar�n� yaparken bir tak�m yakla��mlar kullan�rlar. Bu yakla��mlar�n birkaç�n� �öyle tan�mlamak mümkündür; 
“sadece i�ini yap” yakla��m�, “tavr�n�n ne oldu�unu belirle” yakla��m�, “önyarg�lar�n�n fark�na var” yakla��m�. Her bir ya-
kla��m�n kendi içinde bir tak�m avantajlar� oldu�u gibi bir tak�m da dezavantajlar� vard�r ve belirli felsefi dayanaklara sa-
hiptir. Bkz.: Verhagen, Peter J., “Beyond Professionalism”, International Symposium, Hollanda, 1996. 
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kazanç�elde�etmek,�ifade�etti�i�anlam�itibar��ile�yanl���bir�tutum�de�ildir.�Esas�so�
runu�te�kil�eden,�baz��firmalar�n�ve�meslek�adamlar�n�n�ticaret�yapt�klar��esnadaki�
tak�nd�klar��tav�r�ve�davran���biçimleridir.��

� �
SONUÇ�VE�DE�ERLEND�RME�
Ticaret� alan�nda� ya�ad���m�z� ac�� tecrübeler� bize,� profesyonel� eti�in� gereksiz�

bir�lüks�olmaktan�ç�kt���n��hatta��irketlerin�ba�ar�s��açs�ndan�vazgeçilmez�oldu�u�
nu�ö�retmi�tir.�Global�k�s�tlamalar�n�ve�rekabetin�ya�and����günümüz�dünyas�nda�
�irketler�büyüyebilmek�ve�sorunlar�n��çözmek�için�art�k�ucuz�kaynaklara�güvene�
mezler.� �yi� ve� do�ru� düzenlenmi�� etik� ilkeler,� �irket� hissedarlar�,� çal��anlar� ve�
mü�teriler�aç�s�ndan�tutumlar�n�ve�davran��lar�n�düzenlenmesi�bak�m�ndan�oldu�
�u� kadar� hangi� davran��� ve� tutumlar�n� tasvip� edildi�ini� ya� da� yasak� edildi�ini�
göstermesi� ve� te�vik� edici� olmas�� bak�m�ndan� önemlidir.� Profesyoneller,� ba�ka�
birçok�çal��mada�farkl��boyutlar��ile�ortaya�konulmu��bulunan�meslek�eti�i�ilkele�
rini�uygulamada� ihtiyaç�duyacaklar��unsurun�ahlaki� cesaret� oldu�unu�da�unut�
mamal�d�rlar.�Ancak��u�da�unutulmamal�d�r�ki,�profesyoneller�kar��la�t�klar��zor�
durumlarda��artlar��anlayabilmeleri�bak�m�ndan,�omuzlar�na�binen�yükümlülük�
lerde�ve�i�lerini�tehdit�eden�durumlara�kar���kararlar�almalar��gerekti�inde�karar�
verici�merci�ve�k�stas�olmas��bak�m�ndan,�içinde�bulunduklar��durumu�yorumla�
yabilmeleri�gerekti�inde�analiz�yapabilmeleri�bak�m�ndan�ve�son�olarak�ba�kala�
r�n�n�da�ahlaki�cesareti�anlamalar�na�yard�mc��olmalar��gerekti�inde�gereken�gücü�
kendilerinde�bulabilmeleri�bak�m�ndan�bu�cesarete�ihtiyaç�duyacaklard�r.�Ahlak�n�
“ö�renilebilir”�oldu�u�gerçe�inden�hareketle�ülkemizde�bu�yönde�yap�lacak�olan�
kurumsal�ve�akademik�çal��malar�n�ve�e�itimlerin�ço�almas�,�özelde�ticaret�haya�
t�m�z�n,�genelde�demokrasimizin17�geli�mesine�olumlu�katk�s��olaca���kesindir.��

�
�

                                                
17  Nitekim, TÜS�AD taraf�ndan 23 Haziran tarihinde yay�nlanan bas�n bülteninde, i� hayat� etik ilkeleri ile demokrasi aras�-

nda ili�ki �öyle belirtilmeltedir; “Etik davranmak, firman�n itibar�n� ve ürünün marka de�erini yükseltmesi, mü�terilerin, 
yat�r�mc�lar�n ve kamunun güvenini ve deste�ini sa�lamas� bak�m�ndan önemlidir. Etik de�er ve ilkelere göre i�leyen bir 
ekonomik sistem, bu iki önemli kurumu güçlendirir, demokrasinin sa�l�kl� i�lemesine yard�mc� olur ve i� dünyas�n�n to-
plum gözünde sayg�nl���n� artt�r�r. Bu bak�mdan, etik performans ve etik kalitenin önemli bir ba�ar� ölçütü oldu�u günü-
müz ekonomisinde firmalar�n, yöneticilerin ve çal��anlar�n etik de�erlere ve ilkelere uygun hareket etmeleri hem kendile-
rinin hem de toplumun ç�kar�nad�r.” 



272 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 1/2 

KAYNAKÇA�
�
�Billington,�Ray,�Felsefeyi�Ya�amak,�(Çev.:�Abdullah�Y�lmaz).�Ayr�nt��Yay�nlar�,�1995.�
�Brenkert,�G.G.,�Marx’�n�Özgürlük�Eti�i,��stanbul,�1998.�
�Bixler,�Susan,�5�Steps�to�Professional�Presence,�Adams�Media�Corporation,�USA,�2001.�
�Casson,�Herbert�N.,��nsan�Yönetme�Sanat�,�(Çev.:�Özcan�Ünlü).�Hayat�Yay�nlar�,��stanbul,�1997.�
�David,�Maister,�True�Professionalism,�New�York,�1997.�
�Gert,�Bernad,� �Ahlak�n�Normatif�Tan�mlar�,�Felsefe�Ansiklopedisi�1.cilt,� (Yay�na�Haz�rlayan:�Ah�

met�Cevizci),�Etik�Yay�nlar�,��stanbul,�2003.�
� �Garih,�Üzeyir,����Hayat�nda�Motivasyon,�Hayat�Yay�nc�l�k,��stanbul,�2000.��
�J.�Sork,�Thomas,�“Exploring�the�Ethics�of�Professional�Practice”,�Scutrea�Konferans�,�University�of�

British�Columbia,�1998.�
�Kunde,�Jesper,��irket�Dini,�(Çev.:Nejat�Ulusoy).�Mediacat�Yay�nlar�,��stanbul,�2003.�
�Kultgen,�John,�Ethics�and�Professionalism,�University�of�Pennsylnania�Press,�A.B.D.,�1988.�
�Karasz,�Frank,�“Yay�n�Eti�i�ve�Temel�Bilimler”,�(Çev.Dicle�Güç),�TÜB�TAK�Yay�n�Eti�i�Sempoz�

yumu,�15�Kas�m�1996,�TÜB�TAK�matbaas�,�Ankara.�
�Marinoff,�Lou,�Felsefe�Hayat�n�z��Nas�l�De�i�tirir,� (Çev.:�stem�Erdener).�Pegasus�yay�nlar�,� �stan�

bul,�2007.�
�Smeenk,�Sanne�G.A.,�Professionalism�versus�Managerialism?,�Print�Partners,�Hollanda,�2007.�
�Seyyar,�Ali,.�Sosyal�Siyaset�Terimleri,�Ansiklopedik�Sözlük,�Beta�Yay�nlar�,��stanbul,�2002.�
�Shaw,�William�H.,�Marxism,�Business�Ethics,�Sprinklink�Springer,�Hollanda,�2008.�
�Verhagen,�Peter�J.,�“Beyond�Professionalism”,�International�Symposium,�Hollanda,��1996.�


