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İş yaşamında ideal olanı temsil eden iş ahlakı kavramı, 
akademisyen, profesyonel çalışan ve iş insanları başta ol-
mak üzere toplumun birçok kesimini doğrudan veya do-
laylı olarak etkileyen bir meseledir. İş yaşamını etkileyen; 
işletme içinde sergilenen her türlü davranışa yön veren iş 
ahlakı, toplumda geçerliliği olan ahlaki değerler ve norm-
lar çerçevesinde şekillenir. Bu yönüyle iş ahlakı, iş hayatın-
da karşılaşılan temel ahlaki açmazları engelleyen ahlaki 
bir pusula görevi görür. 

Kelimelerin, terimlerin ve kavramların anlamlarını doğru, 
güvenilir, sistematik ve tarafsız bir biçimde ortaya koymak, 
araştırma yapılan alandaki ilmi birikimi keşfetmek ve ileri-
ye taşımak açısından oldukça önemlidir. İş Ahlakı Sözlüğü, 
iş ahlakı alanında Türkiye’de yapılan ilk sözlük çalışması-
dır. Madde sayısı, zengin içeriği ve anlaşılır üslubu ile öz-
gün bir forma sahip olan İş Ahlakı Sözlüğü, ansiklopedik 
sözlük formuna sahip olmasıyla da bu alandaki bir boşlu-
ğu dolduruyor. Alanında değerli hocaların kaleme aldığı 
277 madde başlığı ihtiva eden İş Ahlakı Sözlüğü’nü İGİAD 
olarak istifadenize sunuyoruz. 
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İş ahlakı konusu Batı literatüründe çoğunlukla felsefi 
akımlardan beslenen bir niteliğe haizdir. Bu durum Tür-
kiye’deki iş ahlakı çalışmaları üzerinde de etkisini göster-
mektedir. Bu sözlük, Batı’nın iş ahlakı kavramlarına sırtını 
dönmemekle birlikte iş ahlakının Türk-İslam düşüncesin-
deki konumunu vurgulayan kuşatıcı ve kapsayıcı bir yakla-
şıma sahiptir. İş Ahlakı Sözlüğü, iş ahlakı alanındaki ilmi ve 
fikri birikimi keşfederek ileriye taşımanın ancak ve ancak 
medeniyetimizin dili ve bakışıyla yapılabileceği düşünce-
siyle hazırlandı.

Türkiye’deki iş ahlakı çalışmaları ekseriyetle Batı literatü-
ründen beslenen bir hususiyete sahipken İş Ahlakı Söz-
lüğü, kavramları ele alırken iş ahlakı alanındaki birikimin 
yanı sıra Türk-İslam düşüncesinin ahlaki ve iktisadi pren-
siplerine de yer veren zengin içeriği ile önemli bir kay-
nak olmayı hedefliyor. Türkiye’deki iş ahlakı kavramlarında 
gözlemlenen anlam ve kullanım sorunlarının oluşturduğu 
ihtiyaca binaen tarafından hazırlanan İş Ahlakı Sözlüğü, 
iş ahlakı kavramlarını kuşatıcı bir yaklaşımla okuyucuyla 
buluşturuyor.

İş Ahlakı Sözlüğünü hazırlayan kıymetli editörlerimize ve 
yazarlarımıza çok teşekkür ederim. Sözlüğün iş ahlakının 
gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.
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