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ÖRGÜTLER DE ETİK, AHLAK VE SOSYAL SORUMLUL UK
KAVRAMINA KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR

Çiğdem

KIREL *

ı- GİRİŞ

Etik ve sosyal sorumluluk, global ekonomide dolayısıyla örgütlerde, en önemli sorunlardan birini oluştum1aktadır. Ahlak konularına ilgi olmasının birinci sebebi,
son dönemlerde ahlaksız iş davranışlarının artmasıdır.
İkinci sebep ise, global ekonomi geliştikçe, örgütlerde çalışan insan sayısı ve

niteliği değiştikçe farklı
farklı

toplumsal

kültürler biraraya gelmektedir. Buna bağlı olarak örgütlerde
sosyal normlar törel ve ahlaki konuları arttıran çatışmalar

değerler,

yaratmaktadır 1 •

Etikler, kanun tarafından yönetilmeyen fakat insan davranışlarının sonuçlarına
odaklanan törel standartlardır. Etikler; kanun tarafından düzenlenen davranışlara kı
yasla daha yüksek standartları karşılayan davranışlar gerektirmekte; somut bir yarar
sağlamak doğrultusunda hesaplanmış bir eylemden çok, kendine özgü davranışlar
içermektedir.
Ahlak ve Etik kavramları günlük konuşmalarda birbirinin yerine kullanılmak
la birlikte, aralarında ilişki, birinin toplum ve insanın vicdanı ile ilgili bir olgu olması, diğerinin ise, bununla ilgili felsefeyi temsil etmesiyle açıklanabilir. Ahlak ve
etik konusu ele alındığında, ikisi birbirini tamamlayan, öte yandan da ayrı olarak
düşünülmeleri gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Barbara Ley Toffler etik kavramını kelimenin Yunanca kökenine bağlı olarak
açıklamaya çalışır; ethos kelimesi bir· topluluğun karakteri ve duygusu anlamına
gelmektedir. Bu kavram, bir mesleğe, bir millete ve belki de büyüklüğü ve karmaşıklığı dikkate alınmayan yalnızca belli standartların paylaşıldığı tanımlanabilen
bir topluluğa yayılabilir. Bu kavramlar arasındaki farklılıklar hukuk kavramına
eklendiğinde daha da belirginleşebilir. Şekil l 'de bu üç olgu arasındaki ilişki
görülmektedir. Şekil l 'e bakıldığında herhangi bir ahlaki değerin, etik ve hukuk alanlarına doğru ilerledikçe giderek daha katılaştığını ve doğru ile yanlış arasında daha
net bir ayrımın ortaya çıktığı söylenebilir2.

*

Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Anne Marie Francesco and Barry Allan Gold, International Organizational Behavior, New Jersey:
Prentice Hail, Inc ., 1998, 46 .
2 Gordon F. Shea, Practical Ethics, New York: AMA Management Briefıng, 1980, 15.
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Şekil 1.
Ahlaktan Hukuka

Doğru

Ahlak kavramı sosyal sorumluluk kavramı ile çok yakından ilişkili olmakla
birlikte, tamamen benzer değildir. Ahlak, doğru ve yanlış davranışların ayırt edilmesine · yarayan standartlardır. Yanlış bir davranış ahlaksız olarak değerlendirilirken,
doğru bir davranış ahlaklı olarak kabul edilir. İş dünyasında doğru ya da yanlış davdavranış
ranışlar her zaman net değildir. Tamamı olmamakla birlikte, ahlaksız birçok
insanların
bazı
değerler
bu
sahiptir,
değerlere
farklı
farklı
gayri resmidir. İnsanlar
rmeme
davranışları ahlaki olarak nitelendirm esine diğerlerini ise böyle değerlendi
sine temel oluşturmaktadır. Örneğin; kürtaj hekimlik mesleği açısından resmi ve
ahlaki olarak değerlendirilir, fakat diğer taraftan birçok kimse kürtajın ahlaken yanlış olduğuna inanır. Peki kimin ahlaki değerleri doğru olarak kabul edilecektir?
Ahlak kavramı aynı zamanda göreceli bir kavram olarak da değerlendirilmek
bir durumda belli bir davranışı ahlaklı bulurlarken, aynı davranışı
İnsanlar
tedir.
başka bir durumda ahlaksız bulabilirler. Örneğin; kürtajı normalde ahlaksız bir davolacağına
ranış olarak görürlerken , tecavüz sonrası yapılacak kürtajın ahlaka uygun
en
birbirlerind
cevapları
inanabilirler. Yine, bazı öğrenciler ev ödevlerini yaparlarken
çünkü
çekmezler,
kopya
sınavlarda
alarak kopya çekerler, fakat sınıfta girdikleri
bunun yasal olmayan bir davranış olduğunu düşünürler.
Günlük yaşantımızda ahlaklı ya da ahlaksız seçimler yapmamızı gerektiren
kararlarla karşı karşıya kalırız . Bu seçimleri, geçmişte ebeveynlerimizden, öğret
menlerimizden ve arkadaşlarımızdan öğrendiklerimize dayalı olarak yaparız. Birçok
kimsenin bilinç olarak nitelendirdiği geçmiş yaşantımız, bize doğru ve yanlışı ayırt
etmede yardımcı olmaktadır. Üst düzey yöneticilerle yapılan araştırmada, ahlaki bir
durumla karşı karşıya kaldıklarında bu kimselerin en fazla kime güvendiklerini
belirtmeleri istenmiştir. Cevaplayanların % 44'ü kendisine, % 29'u eşine , % 6'sı bir iş
Tanrıya ,
arkadaşına , % 5'i üst düzey bir yöneticiye ,% 4'ü yakın bir arkadaşına,% 3'ü
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% 1'i bir rahibe güvendiklerini söylerlerken, % 2'si

diğer cevabını vermiş

ve %

6'sı

cevapsız bırakmıştır3.

2- ETİK VE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞ
Etik

davranış

iyi, doğru, haklı, saygı değer ve övgüye değer olarak görülen
Etik olmayan davranış ise, yanlış, onaylanmayacak ya da bir zorunluluğu
yerine getirmeyen davranıştır. Bir davranışın etik ya da etik olmadığını saptama belli
bir etik teori, karakter özellikleri ya da toplumsal değerlerden gelen prensip, kural ve
rehberlere dayalıdır4.
davranıştır.

Etik değerler kişinin değerleridir; böyle olanakları gerçekleştiren kişiyi değer
li ya da etik kişi kılar. Böylece, insanı diğer varlıklardan ayıran olanakların kişilerce
gerçekleştirilebilmesinin "öznel" koşullan olan ve kişinin belirli özellikleri ve yaşan
tıları olarak karşımıza çıkan etik değerler, insana farklı varlık ilişkileri açısından
bakıldığında sözü edilebilecek farklı türden değerlerin en temelinde bulunmaktadır.
Başka bir deyişle, insan olmanın özelliğini oluşturan olanakların gerçekleşebilir
liğinin koşullarının sürekli yaratılması ve insana özgü etkinliklerin amaçlan ve işlev
leri yerine gelecek şekilde gerçekleştirilmesi, etik kişilere bağlı görünmektedir5.
Etik ve etik olmayan davranış tanımları şu iki sorunu ortaya çıkarır: Birincisi,
bütün mantıklı insanların üzerinde uzlaşabilecekleri bir karar verıne standardı bulmanın güçlüğü, ikincisi, "iyi" ve "kötü" ya da "doğru" ve "yanlış"ın farklı toplumlarda farklı insanlar için farklı ş~yler ifade etmesidir. Nesnel ya da öznel etik arasın
daki ayrım, daha fazla çelişki ve karmaşayı beraberinde getirmektedir6. Eğer bir
kimse bir kanun ya da kurala ' uygun davranmışsa, bu kimsenin davranışı nesnel
olarak etik bir davranıştır. Aynı ayrım, bir kimsenin yapmaya kalkıştığı (öznel olarak
etik değil) etik olmayan davranış ile yerleşmiş bir kural ya da kanunu çiğneyerek
(nesnel olarak etik değil) yaptığı etik olmayan davranış arasında yapılır.
Bir kimse etik olarak davrandığına inanırken, bunu gözleyen diğerleri bu kimsenin bir kanun ya da kuralı çiğnediğine inanırlarsa, o zaman bir çatışma ortaya çık
abilir. Örneğin; bazı ülkelerde etkin bir iş yapmak rüşvet vermeyi gerektirir. Bazı
firmalar bu tür rüşvetleri yasaklarlar. Belli bir ülkede rüşvet vermenin etik olduğuna
inanarak rüşvet veren (öznel olarak etik değil) bir yönetici, kendi işvereninin politikalarını çiğner (nesnel olarak etik değil). Böyle bir davranış sonunda, çalışan ve
işveren arasında bir çatışma ortaya çıkabilir.

3. ETİK VE SOSYAL SORUMLULU K KAVRAMI
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Birçok örgütteki yönetici zamanla kendilerinin etik bir imajları olduğunun
Bu yöneticiler de çalıştıkları örgütler giderek amaçlarını geniş-

far · ~ ına varmışlardır.

I nbert N. Lussier, Human Relations in Organizations, Boston: Richard O. Irwin Inc., 1990, 402 .
4 P \ . Bulholz, Fundamental Concepts and Problems in Business Ethics, Englewood Cliffs, N.J. :
P ntice Hali, 1989, 3-19.
5 Iı nna Kuçuradi, Etik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 1996, 172.
6 R . DeGeorge, Business Ethics, New York: Macmillan, 1982, 26-28.
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leterek, ekonomik kaygılar kadar sosyal sorumluluğu da dikkate almaktadırlar. Günümüzde birçok yönetici aldıkları kararların toplum ve faaliyette bulundukları dış
çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmektedirler?.
Geleneksel toplum görüşü, piyasa hareketlerinin toplumu yönlendirmes i
gerektiğini savunmaktadır. Eğer her bir birey veya örgüt, istediklerini piyasa faaliyetleri yoluyla ifade ederse, bu faaliyetler hep birlikte toplumun çıkarlarına yönelik olacaktır.

Zaman içinde örgütlerin toplumsal olarak da bir sorumluluk sahibi oldukları
bu görüşün büyük ölçüde kabul edildiği 1950'lere kadar desteklenmiştir.
Daha sonraki yıllarda, Amerikan toplumu iş dünyasındaki doğru ve yanlışlara ilişkin
beklentilerine birtakım sınırlar koyarak, yöneticilerin faaliyetleri üzerinde hukuki
limitler oluşturmuştur. Bunun yanında örgütler yerel yardım hizmetlerine katk1da
bulunarak, faaliyet gösterdikleri topluluklara yardımcı olmaya başlamışlardır.
düşüncesi,

Tablo 1. Sosyal

Sorumluluğun Boyutları

Sorumluluk
Arzuya

Boyutları

bağlı

ve Toplumsal Beklentiler

Toplumsal Beklentiler
Arzulanan

Etik

Beklenen

Hukuki

Gereken

Ekonomik

Gereken

Tablo I'de, örgütlerin ve yöneticilerin sosyal sorumluluk boyutları sıralanmak
Ekonomik ve hukuki sorumlulukla r gereklidir; çünkü bu sorumlulukla r bir toplumda örgütlerin sorumlu olarak işleyebilmesine temel oluşturmaktadır. Etik sorumluluklar büyük ölçüde düzenli bir yapıda değillerken, ekonomik ve hukuki sorumluluklar tarafından kapsanmayan davranışlara ilişkin toplumsal beklentilerle hala geliş
mektedir. Sosyal sorumluluğun arzuya bağlı boyutu ise, toplumun gerekli bulmadığı
ya da beklemediği, fakat arzu ettiği topluluk ve yardım hizmetleri gibi faaliyetleri
kapsamaktadır. Örneğin, dinlenme amaçlı tesislerin yaygınlaştırılması gibi.
tadır.

Sosyal sorumluluğun düzeyleri ise kurumsal, örgütsel ve bireysel olmak üzere
üç biçimde ortaya çıkmaktadır&. Kurumsal düzey örgütün, faaliyet gösterdiği topluma karşı olan geniş kapsamlı yükümlülükle ri üzerinde durur. Toplum, örgütün kendisine ne gibi katkılarda bulunacağı konusunda beklentilere sahiptir ve bu beklentilerin yerine getirilmesi için birtakım yaptırımlar uygular.
Sosyal sorumluluğun örgütsel boyutu, bir toplumda faaliyet gösteren belli bir
örgüt ve bu örgütlerdeki yöneticilerin ilgi göstermesi gereken toplumsal sorunlar
üzerinde odaklanır. Farklı örgütler, farklı sosyal sorumluluk sorunlarıyla karşı kar7 Joseph E. Champoux, Organizational Behavior, Integrating Individuals, Groups and Processes,
New York : West Publishing Comp. 1996, s. 43.
D.J. Wood, "Corporate Social performance Rcvisited", Academy of Management Review, 16, ( 1991 ),
691-718.
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şıya kalabilirler. Örneğin, toplum otomobil üreticisi bir firmayı hava kirliliği ve güvenlik açısından sorumlu tutabilirken, böyle bir firma için yoksullara düşük maliyetli
ev sağlamak daha ikincil bir sorun olabilir.
Sosyal sorumluluğun bireysel boyutu özellikle örgütlerdeki bireylerin özellikle de karar alma konumunda olan yöneticilerin davranışları üzerinde durur. Bu düzeyde çalışanların örgüt işlemleri ve politikalarının ötesinde davrandıkları varsayılır.
Sosyal sorumluluğun bireysel düzeyinde, alınan kararların yapacağı etkileri değer
lendirirken, bireylerin ahlaklı davranmaları istenir.
Bireysel düzeyde sosyal sorumluluk biçiminde ifade edilen örgütsel etik davranışlar üzerinde yapılan vurgu, bir örgütteki tüm kişilerin etik davranışları ve etik
konusunda giderek artan toplumsal ilgiyle bir tutarlılık içindedir. Bunun nedeni, etik
davranışın önemli bir konu haline gelmesine bağlanabilir.

4- TOPLUMLARIN ETİK DEGERLERİ
Tüm toplumlar davranışları doğru , istendik ve iyi olarak tanımlayan etik standartlara sahiptirler. Tüm toplumların kullandıkları diller, iyi ve kötü, doğru ve yanlış , istendik ve istenmedik arasında bir ayrım yaparlar. Etik standartlar, yazının icadından önceki toplumlarda olduğu gibi yazısız ya da daha gelişmiş toplumlarda olduğu gibi yazılı biçimde olabilir.
Etik sistemler birçok önemli toplumsal işlevi yerine getirir. Etik sistemler davranışın tahmin edilebilirliğini sağlayan kurallar getirerek örgütlü toplumsal biçimlerin işbirliği içinde olmasını teşvik eder ve çıkar çatışmalarını bastırmaya yardımcı
olur. Kaynakların kıt olduğu bir dünyada, etik sistemler kaynakların rekabet eden taraflara dağıtılması konusunda standartlar oluşturur. Kısacası, bu tür sistemler iç gerginliği azaltan ve bir toplumun devamlılığını sağlayan "davranış planları" sunarlar9.
Etik sistemler statik değil, dinamiklerdir. Etik standartlar toplum üyelerinin
temel ihtiyaçlarına hizmet etmeli ya da bu ihtiyaçlara göre değiştirilmelidir. Toplum
üyeleri tarafından ödüllendirici olarak görülen standartlar korunur, diğer standartlar
elenir ya da yeniden gözden geçirilir. Olaylar toplum içinde ve çevresinde geliştikçe,
bu değişim genellikle yavaş ve evrimsel bir biçimde gerçekleşir.
Kültürler arası ilişkiler ve etik standartların bir kültürden diğerine yayılması da
bir toplumun etik sistemini değiştirebilir. Birçok kimsenin varolan standartlar yüzünden engellendiği durumlarda, yeni standartların kabul edilmesi daha çabuk gerçekleşebilir. Aynı şekilde , bir toplum diğer bir toplumu yüksek prestij sahibi olarak
görüyorsa, bu ülkenin standartlarını çabucak benimseyebilir. Toplumlar arasındaki
kişisel , görsel ve işitsel bağlantıların arttığı bir dünyada, etik standartların yayı iması
ve standaıilar arasında çatışmaların görülmesi doğaldır.

5- BİREYLERİN ETİK DEGERLERİ
Daha önce de belirtildiği gibi etik, muhtemel davranış normları üzerinde
ahlak ise bu normlara uymayı simgelemektedir. Etik bireysel, bireyler-

düşünmeyi ,

9 Champoux, 48.
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arası

sahiptir. Bireysel etik, insanın kendine
etik, diğer insanlarla olan ilişkideki insancıllık
çevresel etik de, insanın, toplum doğa vb. ile olan ilişkilerindeki

ve çevresel olmak üzere üç

ilişki alanına

karşı sorumluluğunu, bireylerarası
yükümlülüğünü,

konu

normları

almaktadırıo.

etik değerleri, ailelerinden, dini eğitimlerinden, arkadaşlarından, aldıkları eğitimden ve yaşam deneyimlerin den öğrendikleri toplumsal
düzeydeki değerlerden geliştirirler. Etik değerlerin ilk kaynağı ailedir. Küçük bir çocuk kabul edilir davranışları, ailede toplumsallaşma süreci içinde öğrenir. Bu süreçte
çocuk, hem diğerlerinden aldığı eğitim hem de gözlem yoluyla içsel etik standartlarını geliştirir! ı. Bu biçimler bireyin etik değerlerini kapsamaktadır. Aynı toplum
içindeki insanlar benzer etik değerler sistemine sahip olsalar da, farklılıklar olacaktır ve bu sistemler zamanla değişebilirl2.
Bireyler sahip

oldukları

İnsanlar ahlaki gelişme sürecinde üç basamaktan geçerler. Bazı kuramcılar

ve erkeklerin her bir basamakta farklı deneyimler
anlayışlarına sahip olabilecekleri ni savunurlar.

kadın

Şekil

Ahlaki
Geleneksel öncesi
(preconventional)
(Bireysel Görüş)

yaşadıklarını

ve

farklı

ahlak

2.

Gelişim Basamakları Kuramı

Kendisine-odaklı

(Hayatta kalma ile ilgili)

1

Geleneksel (convcntional)
(Toplumsal Görüş)

Diğerlerine Odaklı

(Özverili)

1

1

Genelleşmiş

(Evrensel

Adalet

(principaled)

Görüş)

Etiği(*)

Başkalarını

Koruyan

Yansıtmacı Anlayış

Koruma

Etiği(**)

(*) A.Colby and L. Kohbcrg, The Measurement of Moral Judgment, vol. 1, Theoretical Foundations

and Research Validation, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1987, eh. 1 içinde
tanımlanan Kohlbcrg'in ahlaki yargı kuramından geliştirilmiştir.
(**) C. Gilligan, in a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge,
Mass : Harvard University Prcss, 1982.
10 M. Yaşar Tınar, Çalışma Psikolojisi, İzmir : 1996, 157. Aktarılan Eser H. KREIKEBAUM, Aktvelle
Probleme und Entwicklungstendenzcn der Untcmehmcnscthik; "Sanayi ve Çevre Sempozyumu",
çerçevesinde ESİAD'da verilen konfcrıns metni, 2 Ekim 1995, İzmir, 2.
11 Champoux, 48 . Aktarılan eser, Piaget, 'Piaget's Theory' in P.H. Mussen, ed., Carmichael's Manual
of Child Psychology, Yol. 1, New York: John Wilcy, 1970.
12 C.D. Broad, Ethics, Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985, Ch. 1.
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Yukarıda solda yer alan şekil, daha çok erkeklere atfedilmekte olan basamakgösterir. Basamaklar, ahlakın bireysel temelli anlayışından, toplumsal ve daha
sonra evrensel bir ahlak görüşüne doğru ilerlerler. Bu ahlaki görüş, adalet etiği olarak
adlandırılır, çünkü burada ahlaki kurallar hangi davranışların adil olduğuna karar
vermede kullanılır. Her bir basamak önceki ve sonraki dönemler içinde farklı özelliklere sahiptir.
Ahlaki gelişmenin ilk basamağı geleneksel öncesi basamaktır. Bu basamak
dokuz yaşın altındaki çocukların çoğunu, bazı yetişkinleri ve suçluların birçoğunu
tanımlar. Bu basamağın ilk dönemlerinde, birey ben-merkezcidir. Bir başka deyimle,
başka kimselerin görüş açılarını dikkate almaz. Bu kurallara uyar, çünkü bunlar
otoride tarafından desteklenir. Ahlaki davranış, neredeyse tamamen cezadan kaçın
manın bir fonksiyonudur. Bu basamakta, daha sonraki dönemde, birey diğer çıkarlar
ve çoklu çıkarlar arasında doğan çatışmaların farkına varır. Ahlaki davranış, yine de
bir kimsenin kişisel çıkarlarını karşılama üzerinde odaklanır.
İkinci basamak gelenekseldir. Bu basamak ergenlerin ve yetişkinlerin birçoğunu kapsar. Giderek başkaları için önemli olan beklentilerin farkına varılır. Bu
basamaktaki bir kimse kişiler arası ilişkilerde güven ve bağlılığın önemini öğrenir ve
kişisel çıkarları üzerinde bulunduğu grubun ya da toplumun ahlaki normlarını içselleştirmesi ile tanımlanabilir. Geleneksel basamağın sonraki dönemlerinde, bireyleri
çevreleyen toplumsal sistemin farkına varılır. Bu basamakta tam anlamıyla gelişen
bir birey, ahlaki davranışların toplumsal sistemi ayakta tutacağına inanır.
Son basamak ise, genelleşmiş basamaktır. Bu basamağa genellikle 20-25 yaş
larına kadar ulaşılamazken, birçok yetişkin bu basamağa bile hiçbir zaman gelemez.
Kurallı olarak da adlandırılan bu basamakta, bu aşamaya ulaşan kimselerin davranışlarına rehberlik eden ahlaki değerlerin gelişimi söz konusudur. Bu ahlaki kurallar,
bir kimsenin geleneksel basamakta kabul edilen normları eleştirel olarak değerlen
dirmesinden sonra ortaya çıkar ve özgürlük hakkı gibi evrensel ahlaki kuralların olduğu sonucuna varılır. Bu basamaktaki kimseler, toplumsal anlaşmalarla bir yerde
kalma konusunda güçlü bir sezgiye sahiptirler. Bu kimseler aynı zamanda farklı görüşlere sahip birçok kimsenin olduğunu ve bu görüşleri birleştirmenin zorluğunu fark
ederler. Bu basamağın sonraki bölümündeki kimseler iki inanç çerçevesinde odaklanan tam bir ahlaki görüş açısı geliştirmişlerdir.
1) Bir kimsenin davranışları her zaman özgürce seçilmiş ahlaki kurallar
tarafından yönlendirilmelidir,
2) Her bireye özgür ve bağımsız bir birey olarak davranılmalıdır. Bu prensipler
varolan kanunlarla çatışabilir ve bu çatışma yaşandığında, birey ahlaki prensibi izlemelidir.
ları

Şekil 2, Koruma etiğine doğru giden ahlaki gelişmenin üç basamağını göstermektedir. Burada, bu tür bir ahlak görüşüne sahip bir kimse, davranışlarına
başkalarının duygularına ve onlarla olan ilişkilerine dayalı olarak yön verir. Bazı
kuramcılar, koruma etiğinin ve buna ilişkin gelişim basamaklarının erkeklerden çok,
kadınları tanımlayıcı olduğunu savunurlar13.

13 C. Gilligan, in a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge,
Mass: Harvard University Press, 1982.
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İlk basamakta, birey hayatta kalma amacıyla kendisine güçlü bir biçimde odak-

Bu basamak, erkeklerin genellikle geleneksel öncesi olarak yaşadıkları basamağa
karşılık gelir, fakat kadınlar genellikle bencil olmak için öz eleştiriyle uğraşırlar. İkin
ci basamağa geçen bir birey, kendinden uzaklaşarak başkalarına odaklanır. Diğerleri ve
kişisel ilişkiler üzerinde odaklanan kimseler, bu durumla ilişkili diğer kimselerin görüş
lerini dikkate alarak, davranışlarını ahlaki olarak değerlendirir. Bu gibi kimseler,
davranışın gerçekleştiği durumun özgün nitelikleri ve duygulan üzerinde odaklanırlar.
Bu kimseler, insanların duygularından uzak soyut kuralları izlemezler.
Üçüncü basamakta, birey en olgun basamağa gelir, ki bu basamak başkalarını
korumada yansımacı bir anlayışla tanımlanabilir. Bu basamak, ahlaki davranışın temeli olarak diğerlerini koruma üzerinde odaklanmakla kalmayıp, ahlaki kararlar almada dengeli bir kendilik görüşüne sahiptir. İnsanlar etik bir davranışı seçerlerken, bu
basamakta davranışın ortamını, bu ortamdaki insanları ve duyguları dikkate alırlar.
Adalet etiği duygulara ve diğer insanlarla olan ilişkilere çok az önem vererek,
ideal kurallar üzerinde durur. Bu etik, kuralları ahlaki kararlar alanına duygular girdiğinde ortaya çıkan çatışmalarda aracı olması için kullanır. Koruma etiği, duyguları
ve kişisel ilişkileri birleştirir. Bu etik, bireyin diğerleriyle karşılıklı bir bağımlılık
içinde olduğu ve bu karşılıklı bağımlılığın ahlaki davranışlarda göz ardı edilemeyelanır.

ceği görüşüne dayanmaktadır.
görüş açılan arasındaki farklılığın toplumsal cinpsikologları arasındaki
dayalı olabileceği görüşü

Ahlaki
siyete

gelişme

ve ahlaki

ahlak felsefecileri ve ahlak

tartışmayı ateşlendirmiştir ı 4.

Geleneksel bir yoruma göre, insanların ahlaki ikilemlere girdikleri tek bir ahlaki görüş yoktur. Hem erkekler hem de kadınlar, birini diğerine tercih edebilmelerine
rağmen, adalet ya da koruma görüşünü benimserler. Ahlaki görüşün seçimi belli
ahlaki ikilemlerle değişebilir. Kadın ve erkekler adalet görüşünü haklara ve ahlaki
sorunlara, koruma görüşünü de sosyal ilişkileri kapsayan ahlaki ikilemlere uygulayabilirler. Örneğin; çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama, eşit işe eşit ücret verilmesi gibi.
Spekülasyon yapmak gerekirse, geleneksel toplumlardaki ataerkillik kavramının Batılı endüstrileşmiş toplumlardaki erkek gücü ve cinsiyetçilik kavramların
dan belirgin şekilde farklı olduğudur. Ancak çelişkili bir çıkarım vardır. Bir miktar
cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı içeren toplumlarda, aile içinde kadının birçok konuda bağımsızlığı vardır, bu konularda erkek tarafından tehdit edilmemektedir. Aynı
şey erkek için de geçerlidir. Bu nedenle bu toplumlardaki ataerkillik yaygın bir
kültürel özellik olduğundan, daha korkunç gözükmektedir. Öte yandan karşılıklı
değişebilir rollerin bulunduğu toplumlarda, erkek gücü rekabetçi bir ilişkiyi beraberinde getirir ve kadın ile erkek arasında büyük miktarda karşılıklı bağımlılık vardır.
Bu yarı eşitlikçi rekabet, sadece toplum genelinde değil daha çok günlük işlerde
yaşanan cinsiyet ayrımının temelini hazırlamaktadırıs.
14 O. Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and Psychological Realism, Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 1991, eh. l O.
15 Volfand Wagner, Erich Kırchler, Felicia Clack, Erdal Tekarslan and Jyoti Verma, "Erkek Hakimiyeti,
Rol Ayrımcılığı ve Eşlerin Karşılıklı Bağımlılığının Çatışması (Kültürlerarası Bir Çalışma)", İ.Ü.
İşletme Fakültesi Dergisi, C: 25, S: 1 (Nisan, l 998), 42.
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Etik değerler, bir kimsenin yaşamı boyunca gelişmeye devam eder ve o kimsenin sosyal ilişkilerinden edindiği deneyimler tarafından etkilenir. Aynı zamanda etik
değerler değişebilir.

Bu

değişme şu

nedenlere dayanabilir16.

1) Bir kimsenin etik

değerlerini değiştirmesinde

bir faktörün

doğrudan

etkide

bulunması,

2) Bir kimse için önemli olan toplumsal bir grubun sahip
kişinin değerlerini etkilemesi,
3) Farklı değerler arasında çatışmalar çıkması.

olduğu

normlarm o

değerler, inançlarımızı etkilemek üzere kurulmuş iletişimler nedeNeredeyse her gün herhangi bir konu hakkında inançlarımızı deği ştirmeye çalışan radyo, televizyon, dergi reklamcılığı ve diğer iletişim biçimlerinin
hedefi olmaktayız. Kürtaj hakkındaki tartışmalar buna örnek olarak verilebilir.

Bazen etik

niyle

değişebilir.

Kendileri için önemli olan bir grubun baskın etik değerlerinden farklı etik
insanlar, bu grubun normlarını yerine getirmede toplumsal baskılar
hissedeceklerdir. Toplumsal grup, grup nonnlarını yerine getirmeyen bireyleri reddetme eğilimine girer. Böylece, farklı etik değere sahip olan bu kimse, bu grup içinde
yer almak istediğinde etik değerini grup normuyla bir uzlaşma zeminine oturtmaya
değerler taşıyan

çalışabilir.

Bir kimsenin etik değerleri bireyin arzuladığı başka bir şeyle çatışmaya düşe
bilir. Böyle bir çatışma, bireyde içsel bir gerilim hali yaratırken, bireyi bu gerilimi
azaltma yönünde hareket ettirir. Bir kimse, sahip olduğu etik değerleri değiştirerek
bu gerilimi azaltabilir. Örneğin, yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu düşünen bir
kimseye yakın arkadaşının aldığı kıyafet hakkında ne düşündüğünü sorduğu bir
durumu düşünelim. Bu kimse arkadaşının kıyafetini beğenmemesine rağmen, onu
incitmek de istemez. Birey, bu durumda yalan söyleyerek ikilemden kurtulur ve yalan söylemenin arkadaşlıklarının bozulmaması için gerekli olduğunu düşünerek,
durumu rasyonelleştirir. Böyle bir davranış kişiyi yalan söyleme konusunda etik
değerlerini değiştirmeye iter.

6- ÖRGÜTSEL ETİK
Toplumsal bir varlık olarak insan örgütsel bir etkinliğin içinde yer alıp, yaşa
sürdürürken, aynı zamanda da toplumsal işbirliği açısından ortak değerler dünyasına katkıda bulunacağı bir mesleği toplum yaşamı içinde yürütmektedir. Her
mesleksel etkinlik, toplumsal alanda bir işbölümü sonucunda ortaya çıkmıştır. Birey
üretim yaparak toplumsal yaşama katkıda bulunurken kimi zaman da kişinin çıkar
larıyla toplumun çıkarının aynı doğrultuda olmadığı görülmektedirı7. Dolayısıyla,
mesleksel etkinliğinde, bireyin üyesi olduğu toplumun yararına davranmasını gerekmını

16 Champoux, 50. Aktarılan eser, E.H. Erikson, "The Humarı Life Cycle, International Encyclopedia
of the Social Sciences, New York: Crowell-Collier, 1968.
17 Murat Özgen, Kurumsal, Kuramsal ve Tarihsel Açıdan Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 53, 1998, 44.
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tirecek bir kuruma gereksinim vardır. Bu gereksinim sonunda örgütsel etik kavramı
ortaya çıkmıştır. Çalışma yaşamında ahlaki değerler de kurumsal kültür gibi normlar
etik
ve değerlerle ilgilidir. Bir kurumun kendi kendine faaliyetleri için sınır olacak
rmesi,
yönlendi
lara
davranış
da
doğrultu
bu
kurallar oluşturulup tüm elemanlarını
lir. Örgütsel
aynı zamanda bir kurumsal kültür geliştirme çabası olarak da görülebi
ren onlara
yönlendi
arını
davranışl
rının
çalışanla
ve
eri
yöneticil
ahlak, bir kurumun
etik
dönük
aya
uygulam
veren
mesajlar
da
konusun
olduğu
"kötü"
neyin
neyin "iyi"
ığında,
uyarland
a
kurallar bütünüdür. Yukarıda sözü edilen etiğin ilişki alanların
ine ve çalışanlarına
kurumların sosyal sorumluluk ya da ahlak alanları, 1) Kendiler
vb.) karşı ve 3)
(müşteri
ara
bulunanl
karşı 2) Diğer kurumlara ve iş ilişkisinde
i1ir18.
düşünüleb
de
kategori
üç
üzere
Topluma, doğal çevreye karşı olmak
Her ne kadar kurumsal ahlak büyük ölçüde toplumda geçerli genel ahlaki
geliyor olsa da, bu durum
kuralların kurum davranışlarında uygulanması anlamına
ahlak
ortaya konulan davranış normlarının kurumda çalışan bireylerin bireysel
çalışma
ile
yaşamı
özel
insanın
anlayışlarıyla uyuşacağı anlamına gelmez. Çalışan
yaşamındaki ve çalışma
yaşamı arasındaki değer dengelerini kurabilmesi, özel
çatışmaları yaşayan
değer
sürekli
kalarak
zorunda
yaşamında ayaklar altına almak
yandan, kurum
Öte
ilir.
etkileyeb
derinden
de
ini
dirilmes
diğer yönlerinin değerlen
nip içselleştirbenimse
n
tarafında
r
işgörenle
değerler,
ahlaki
en
içinde geliştiril
.
r.
ektedirle
' ildiğinde iş dışı yaşam için de davranış ölçüleri haline gelebilm
Ancak farklı kültürlerdeki yasalar, sosyal değerler, ahlak standartları ve törel
kurallardaki değişimlerin sonucu olarak törel çatışmalar artmaktadır.
Törel ve sosyal sorumluluk konularını incelemenin bir yolu, örgütlere dahil
ayırmaktır. İçsel
olanları ve örgütler arası ilişkileri etkileyen konuları birbirinden
örgütler arası
olarak
sonuç
bunlar
örgütsel konular, kültürel konuları arttırdığında,
ilişkileri etkileyecektir.

6.1. İçsel Etik Konular
poliİçsel etik konular asıl olarak örgüt üyelerinin yönetimini etkiler. Dolaylı

aşağı
tikalar ve örgüt uygulamaları, belli bir yerdeki yasalar veya kültürel değerler
daki gibi belli davranışları öne sürert9.
Fark Gözetme: Birçok toplum belli grupların üyelerinden yana tercihlerini
kullanılan değişken
kullanırlar. Irk, yaş, cinsiyet, din, coğrafik yöre ayrım yaparken
konusunda ayrım
istihdam
k
olmama
üyesi
lerdir. Bazı kültürlerde, o toplumun doğal
terfilerde kulveya
ırma
cezaland
çıkarma,
işten
ık
cılık için temel oluşturur. Ayrımcıl
lanılabilir.

bir ayrımcılığın
orijini ve şimdi
in
ki fonksiyonu erkek kültürüne ve deneyimine dayalıdır. Doğal ilişkiler sistemin
in
erkekler
n
doğruda
ağı
ilişkiler
ve
biçimi
me
haberleş
biçimi, davranış kuralları,
z, ancak
dirileme
değerlen
olarak
kötü
iyi,
durum
Bu
.
çıkmıştır
deneyimleriyle ortaya
Kadınlarla ilgili yapılan çalışmalar özellikle cinsiyete dayalı
in
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Birçok örgütte doğal ilişkiler sistemin

18 Tınar, 158.
19 Fraİ:ıcesco and Gold, 4 7.
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gerçektir. Bildiğimiz örgüt kültürlerinin çok büyük bir kısmını erkekler oluşturmuş
ve geliştirmişlerdir. Bu doğal sistemi oluşturan erkekleri "içerdekiler" olarak adlandırdığımızda, onların birbirini, yapıyı ve kuralları anlayan, ortak arzuları, rüyaları
paylaşan, yetiştirme biçimleri benzer olan, birlikte oynayan, öğrenen, yarışan bireylerden oluşan bir topluluk olduklarını söylemek mümkündür. Kadınlar bu doğal sistemin içine nasıl girecekler ve kendilerini nasıl geliştireceklerdir20.
Kadın ve erkeklerin kendileri, birbirleri, örgütler ve yönetim mesleği konusunda farklı inanç ve varsayımlar beslemeleri doğaldır. Erkekler kendi kafa yapılarını
anlarlar ama kadınlarınkini anlamayabilirler. Bunun tersi de söz konusudur. Bu nedenle yönetimde ve çalış'ma sistemi içersinde kadın ve erkeğe yanlı davranmadan eşit
fırsat verilmesi önemli bir başlangıç noktasıdır.

Güvenlik: Birçok ülkede -hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan- işçi güvenyeterli korumayı sağlamada başarısız kalmaktadır ve çalışanların sağ
lığını tehdit edici koşullar yaratmaktadır. Çocuk ve hükümlü işçi yanında güvenliksiz çalışma koşulları çoğunlukla rekabetçi bir avantaj kazanmak için kullanılan bir
stratejidir.
lik

standartları

Bir bireyin nasıl güdülendiği, hangi kuramın bunu açıklayabileceği birçok
etmene, örneğin onun ahlaki gelişme düzeyine, eşitlik konusundaki hassasiyetine,
kişisel ya da toplumsal beklentilere açık olmasına, başarı güdüsüne, verilecek ödülün
türüne, işin araştırmaya dayalı veya tekrar niteliğinde olmasına, iş ile ödül arasında
doğal bir ilişki olup olmaması gibi değişkenlere bağlıdır2I. Birey örgütte her açıdan
(gelecek, çalışma koşulları) kendini güvende hissetmesi bireyin ahlaki gelişme düzeyi ya da eşitlik konusundaki hassasiyeti gibi bazı bireysel özelliklere bağlıdır.
Tazminat: Dünya çapında, çalışanların ücretleri çok fazla şekilde değişmek
tedir. Birçok ülkedebir işçinin yıllık maaşı, bir başka ülkede aynı işi yapan kişinin
haftalık kazancı olabilmektedir. Batıya göre, gelişmekte olan ülkeler inanılmaz düşük ücretler ödemektedir. Batı şirketleri de üretim olanaklarını düşük ücretli ülkelere
taşıyarak bu uygulamayı güçlendirmektedir.
Çocuk İşgücü: Çocuk işgücü, bir çok az gelişmiş ülkede bulunmaktadır. Bu
durum da hükümlü işgücünde olduğu gibi, toplumda sosyal refahı ve eğitsel kurumları gerçekleştirme konusunda ortak sorumluluk endişeleri ile ilgili soruları arttır

maktadır.

Toplumda bu tür uygulamalar ahlaki olduğu kadar yasaldırlar. Batı Avrupa ve
A.B.D. spor malları üreticileri ile çocuk taraftarlarının, Pakistan'da çocuklar tarafın
dan dikilen topların satışı ile ilgili mücadelelerinde koalisyon yapmaları, ahlaki
değerlerin çatışması ile meydana gelmiş bir değişime örnek olarak verilebilir. Yoksulluk nedeniyle, Pakistan'da çok küçük yaşta çok az para ile çocukların çalıştırıl20 Alev Ergenç Katrinli ve Ömür Timurcanday Özmen, "Yönetici Olarak Kadınlar Duyguları, Güdüleri,
Başarıları, Problemleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt: 5, Sayı: 1-2, (1990), 108.
21 Hayat E. Kabasakal, "Güdülenme Kuramları ve Son Yıllardaki Gelişmeler", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-2 ( 1989), 283.
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masına rastlanmaktadır. Ancak bu futbol toplarının pazarlandığı
rupa'da bu uygulama yasakdır ve pek ahlaki değildir22.

ABD ve

Batı

Av-

Çocuk işgücünü azaltmak, fahişelik, tuğla taşıma, hammallık gibi mesleklerden uzak tutmak için, çocukların eğitilmesi, aile büyüklerinin işe yerleştirilmesi veya
kendi işlerini kurabilmeleri için borç verıneyi planlamak gerekmektedir.

6.2.

Karşıt

Ekonomik

Kültürel Etik Konular
globalleşme

etkileşimlerini arttırmaktadır.

ile birlikte ahlaki konular, örgütün karşıt kültürlerinin
Bu konular beş grupta toplanabilir23 .

Entellekt üel hırsızlık: Her ülke, telif haklarına ve patente saygı göstermemekte ve birçoğu korsanlığı teşvik etmektedir. Software bilgisayar, compact müzik
disklerin kullanımının artmasıyla bunları korumak daha da zorlaşmaktadır.
Rüşvet ve Çürüme: İki ortak rüşvet çeşidi beyaz posta (white mail) ve yağla

ma rüşvetleri (lubri-cation bribes) dir. Beyaz posta yasal olmayan veya ekonomik
yarar ve etkinlik alanında yer almayan bir hareketin gerçekleşmesi için kişiye ödenen paradır. Yağlama rüşvetleri ise ruhsat, teftiş, denetleme gibi rutin hükümet onaylarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için yapılan ödemelerdir.
Türk Özel Kesim Endüstrisinde Yönetsel Davranış isimli eserinde Mustafa
Dilber karşıt kültürel etik konulara da değinmiş görüşlerini aşağıdaki şekilde dile
bir dizi koruyugetirmiştir. Son yirmi yıl boyunca girişimciler hükümetin sağladığı
er ekonomik
girişimcil
dönemde
Bu
buldular.
fırsatını
a
yararlanm
cu önlemden
yatırımlara giriş
bulunan
katkılarda
küçük
çok
veya
düşen
ters
a
amaçların
kalkınma
tikleri, yurt dışına para kaçırdıkları, gösteriş hevesiyle lüks tüketim yatırımlarını
ı, kar getiyeğledikleri görüşleriyle eleştirilmiştir. Yine girişimcilere vergi kaçakçılığ
yoksunluk,
en
aktöresind
iş
e,
benimsem
recek her türlü yöntemi kanunsuz bile olsa
r yönelsuçlamala
gibi
duymama
k
sorumlulu
karşı
dürüst defter tutmama, topluma
tilmiştir24.

Çevresel kirlenmeyi engelleme sadece sokaklardan çöp toplamak değildir. Öre çevre kirletenleri bu huylarından vazgeçirmek için çalışmak yerine,
Türkiye'd
neğin
onların attıklarını toplamayı tercih eden bir sistem vardır.

Bilerek Tehlikeli Ürünler Satmak: Şirketler, bazen kendi ülkelerinde tehlikeli sayılan ve kültür ihtiyaçlarına uygun olmayan ürünleri ihraç ederler. Örneğin
ABD kendi halkını sigaradan vazgeçirmek için belli bir kamu düzeni oluşturmuştur.
Ancak gelişmekte olan ülkelere sigara satışı yapmaktadır. Örneğin Türkiye'de de
tekel ürünlerinin satışı, ya da pek çok koruyucu madde içeren, sağlık üzerinde zararçabaları örnek olalı etkileri olduğu bilinen dondurulmuş gıdaların satışını arttırma
by Children",
22 S. Greenhouse, "Sporting Goods Concerns Agrec to Combat Sale of Soccer Balls Made
12.
1997),
14,
(February
Times
York
The New
23 Francesco and Gold, 47.
Üniver24 Mustafa Dilber, Türk Özel Kesim Endüstrisin de Yönetsel Davranış, İstanbul: Boğaziçi
.
11
1981,
sitesi İdari Bilimler Fakültesi,
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rak verilebilir. Avrupa'da yıllar öncesinden bu yana "fosfatsız" deterjan üreten ve bununla oradaki tüketicinin gözüne girmeye çalışan firmalar, aynı işi Türkiye'deki
tesislerinde yapmaya yanaşmadıkları gözlenmektedir.

Çevresel Kirlenme: Her ülke, kirletmeden üretmek maliyetli olduğundan
çevre konusundaki endişelerini göstermezler. Orman yangınları toksit atıkları,
radyasyon, zararlı fabrika dumanları ve atıkları dünya çapında çevresel problemlere
yol açmaktadır. Son günlerde yapılan çalışmalar uçakların filtre sistemlerinin yeteri
kadar koruyucu olmaması dolayısıyla, çevre kirliliğinde en az kara taşıtları kadar
zararlı olduğunu göstermiştir. Ya da Gökova Körfezi'ne ucuz teknoloji ile termik
santral inşa edilmesinin çevreye verdiği zarar örnek olarak verilebilir.
Çevresel kirlenmeyi engelleme sokaklardan çöp toplamak değildir. Örneğin
Türkiye'de çevre kirletenleri bu huylarından vazgeçirmek için çalışmak yerine, onların atıklarını toplamayı tercih eden bir sistem vardır.
doğal

Görüşmelerde Kasıtlı Saptırma:

Blöf, hile, tehdit ve aldatmanın diğer bazı
kültürlerde kabul edilebilir görüşme takdikleri olurken, diğerlerinde
ahlaksız ve illegal olarak düşünülebilir.
Örneğin örgütlerde politik davranışlar bazen çalışanları olumsuz etkileyerek
yasal olmayan davranışlara yol açabilirler. Yöneticiler yasal güç kullanarak çalışan
lar üzerinde baskın olmaya, örgütten çok kendilerine sadakat yaratmaya çalışabilir
ler. (Tehdit, cezalandırma, dışlama, kötüleme vb. yollarla) Ya da yönetici otorite alanını korumak için sürekli illegal politik davranışlara yönelebilir 25 .
Türk yöneticilerinin yönetim biçimlerine ilişkin bir araştırmada da aşağıdaki
sonuçlar ortaya çıkmıştır26. Klasik yönetim anlayışında, otorite sıkı bir disiplin ve
insan tabiatı ile ilgili belirli düşünceler üzerinde kurulmuştur. Bu düşünceler aşağı
daki gibidir. Vasat bir insan tembeldir ve elinden gldiği kadar işten kaçar. İnsan işi
sevmez, kurallar içinde hareket etmekten hoşlanmaz. Bu düşüncelere göre hareket
eden yönetici işyerinde sıkı bir disiplin uygulaması içine girer. Personeli zorlar, denetler ve ceza ile korkutur. yöneticiliğin Tanrı vergisi olduğuna inanır. Suistimallere
ve zaaflara karşı yöneticilerin manevi kişilik özelliklerine sahip olması gerektiğini
vurgular.
çeşitleri, bazı

6.3. İçsel ve Çapraz Kültürel Faktörlerin Etkileşimi
İçsel etik konular genellikle, örgütler veya ülkeler arasında, törel ve sosyal
sorumluluk konularının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu oluşumun sebebi, örgüt
ve toplumun tutumlarının değişmesi veya her zaman itiraz edilebilir gizli uygulamaların ortaya çıkmasıdır.
Bu konu bir örnekle açıklanabilir. Endüstriyel gazlar, boya ve astar üreticisi
Fuller'in ürettikleri arasında ayakkabı yapımı için kullanılan Resistol adında bir
25 Çiğdem Kırel, "Örgütsel Politikanın Algılanması", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 1-2 (1998), 525-539.
·
26 Hüner Şencan, "Yöneticilerin Kişilik Yapılarıyla Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir
Araştırma'', İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C: 24, S: 2 (Kasım 1995), 111.
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rek getutkal bulunmaktadır. Bu tutkalın Amerika'da açlığı ve umutsuzluğu hafiflete
olduğu
te
çekilmek
ına
burunlar
n
çici bir mutluluk sağladığı için, çocuklar tarafında
yol
ölümlere
ve
yarattığı
hasar
beyinde
n
gözlenmiştir. Ancak araştırmalar resistolu
açtığını ortaya çıkarmıştır.
Bunun sonucunda tedbir amacıyla Fuler, tutkalın toksitini azaltarak ve bazı
ını
bölgelerde satışlarına kısıtlamalar getirerek, resistolün uyuşturucu olarak kullanım
sefer
bu
ve
eklenmiş
yağı
hardal
durdurmaya çalışmıştır. Diğer şirketlerde de tutkala
si bu
de rahatlama yerine kusma sorunları yaşanmıştır. Yani, hardal yağının eklenme
şirketlerde satışları düşürmüştür27.

Sonuçta Fuller'e açılan davalar, imajını ve halk tarafından sosyal sorumluluk
kültürel
sahibi bir şirket olarak algılanmasını zedelemiştir. Fuller'e getirilen
pazardan
ve
gerektiği
mesi
engellen
eleştirisel konu, ürünün kötüye kullanılmasının
ürünün çekilmesidir.

7. ÖRGÜT LERDE ETİK DAVRANIŞ YÖNETİMİ
Örgütlerde etik davranışların oluşması yönündeki beklenti, yöneticileri etik
yönetimi üç
davranış yönetimi konusunda zorlamaktadır. Örgütlerde etik davranış
anlakültürü
etik
varolan
nde
örgütleri
ler
yönetici
,
Birincisi
tadır.
basamağı kapsamak
davranışı
etik
,
üçüncüsü
a;
davranm
yönünde
e
geliştirm
kültürü
bu
ma; ikincisi,
sürdürüp örgütün bir parçası haline gelmesi ihtiyacını duyarlar.
Bu aşamalarda yönetici etik davranış konusunda birçok ikilemle karşı karşıya
doğru olduğuna serbestçe
kalacaktır. Ahlak felsefecileri, bir kimse yaptığının
fikirdirler. Yöneticiler etik
hem
da
konusun
ü
görüldüğ
ın
davranış
inandığı için etik
er etik davranışları
davranışı güç kullanarak zorlayamazlar. Diğer taraftan yöneticil
a kararı halen
davranm
destekleyen bir kültür oluşturabilmelerine rağmen, etik olarak
bireysel düzeydedir.
7.1. Örgütle rinde Varolan Etik Kültürü Anlama
Bütün örgütler, örgütlerin davranış ve kararlarında rehberlik eden etik değer ve
anlama
normlardan oluşan bir kültüre sahiptirler. Bir örgütün varolan etik kültürünü
ır.
basamakt
etik davranışın yönetiminde ilk önemli
Karar almada tipik işletme değerleri karın en üst düzeye çıkarılması, pazar
sağlamaktır. Karar almapayının korunması ve yatırım üzerinde hedeflenen kazancı
ından çıkarılabilir.
kuramlar
da etkili olan bu değerler daha önce tanımlanan etik
·gizli tutma hakve
konuşma
serbestçe
a
Örneğin; çalışan hakları örgütsel konulard
kararın tüm
vereceği
kimsenin
veren
karar
er
larını kapsayabilir. Faydacı düşüncel
i ya
güvenliğ
ürünün
bir
Örneğin;
sürerler.
ileri
ni
gerektiği
etkilerini dikkate alması
durabildiği gibi adalet
üzerinde
etkileri
ki
üzerinde
çevre
sürecinin
üretim
da örgütün
üzerinde durur.
kuramı çalışanlara ve müşterilere eşit davranılmasının değeri
Bir kimse örgüt içindeki durumları ve davranışları değerlendirerek örgüt desaptayabilir. Birçok örgüt doğru davranışlara ilişkin etik kodları, politikalar
ğerlerini

(Nowember 26), 11.
27 D. Henriques, "Black Mark fora Good Citizen", The New York Times,
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ve

diğer yazılı

materyaller e sahip olabilir. Aynı zamanda yöneticiler in karar verme
örgütün etik kültürüne ilişkin yorumlar yapılabilir. Eğer kararlar
sürekli olarak kar ve yatının değerleri ile yönlendiriliyorsa, bu durumda daha önce
anlatılan etik değer biçimleri bu örgütün kültüründe yoktur demektir. Eğer karar
verici kimse hak ve adalet etkilerini dikkate alıyorsa, bu durumda kültür etik temeller
üzerine oturmuş demektir.
davranışlarından

Bir örgüt lideri örgütün varolan etik karakterinin zayıf ya da güçlü olmasını
belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu belirleme örgüt liderine örgütün mevcut etik durumu hakkında fikir verirken, gelişmelere temel eluşturur.
7.2. Etik Kültürü

Geliştirme

Kararları örgütler değil, örgütlerdek i insanlar verirler. Bu insanlar algıladıklar
ı
örgüt etik değerleri ve kişisel etik değerleri tarafından yönlendirilirler. Bir örgütün
etik kültürünün geliştirilmesi hem örgüt kültürünün hem de örgütteki insanların etik
değerlerinin değişimini gerektirir.
Yeteri kadar cesaretli ve kuvvetli bir örgüt çalışanı, etik olmayan davranış
karşısında direnebilir ya da etik davranış yönünde örgütü destekleyebilir. Bunlar
arasında etik olmayan davranışı engelleme, itiraz etme ve etik davranmay an
kimseyi
eleştirmek gibi davranışlar sayılabilir.
Örgütler ve yöneticiler etik kültürlerini değiştirme yönünde mevcut birçok
yöntemi kullanabilirler. Bu yöntemler arasında etik kodları, karar süreçleri, örgütsel
düzen, etik performans standartları ve etik eğitimi sayılabilir. Bunlardan etik kodları
bir davranışın etik olmadığına inanan örgüt tarafından yasaklanan davranışları tanım
layan yazılı ifadelerden oluşmaktadır. Bu tür kodlar etik kuramlarına dayalı olarak
ortaya çıkmıştır.

Yöneticiler örgütlerind eki etik kültürü geliştirmek için politikalar geliştirebilir
ya da bunları değiştirebilir. Politikalar genellikle tüm çalışanların ulaşabileceği yazılı
materyallerdir. Örgütsel politikaların kapsadığı konular arasında örgütün sosyal
sorumluluğu, çalışan hakları ve iş çevresinin kalitesi sayılabilir. Karar işlemleri
karar
verici grubun bileşimi ve bu grubun karar almada kullanacağı bilginin alanını belirler. Bu tür işlemler kararın etik sonuçlarını dikkate alırken, örgütün karar alma süreçlerini değiştirmeyi amaçlar. Örgüt düzenini değiştirme örgütün etik kültürünü etkileyebilir. Çalışanların güvenliği ve haklarıyla ilgilenen ayrı bölümler oluşturabilir,
bu bölümler güvenlik politikalarını ve hakların ihlal edilmesini önleyici işlemleri
sürdürebilirler.
7.3. Etik Davranışın Sürdürülmesi
Etik davranışın devam ettirilmesi örgütlerin ve yöneticilerin üç alanda faaliyet
göstermele rini gerektirir. Yöneticiler ve örgütler 1) yeni çalışanlara örgüt kültürünün
etik değerlerini öğretmeli, 2) davranışı etik yönde etkileyecek çeşitli yöntemler kullanmalı, 3) örgüt kültüründe etik davranışı kurumsallaştırmalıdırlar2 8.
28 Champoux, 57-59.
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8. ETİKLE İLİŞKİLİ DİGER KONULAR
Güç ve politika konuları genellikle etik konuları da kapsamaktadır. Örneğin,
eğer güç bir yöneticinin sahip olduğu otoride resmi sınırlar içersinde ya da örgüt politikaları , iş tanımları ve amaçları çerçevesinde kullanılıyorsa , bu aslında politik bir
davranış değildir ve genellikle etik konuları kapsamamaktadır. Genelde kötüye kullanılmadığı sürece etik konuların güç konusunda kullanılması teşvik edilebilir.
Gerçekte etik konular yöneticilerin örgütsel amaçlara ulaşmasını sağlar, iş yerlerinde
olumlu rekabeti hızlandırır ve başarıyı kolaylaştırırlar29.
Ancak resmi otorite, örgütsel politika ve süreçler, iş tanımları ve örgüt amaçlarının sınırları dışında yer alan bir güç kullanımı yapısı gereği politiktir. Bu durum
gerçekleştiğinde , etik birtakım konularda ortaya çıkabilir. Devlet memurlarına rüşvet
vermek, çalışanlara ve müşterilere yalan söylemek, çevreyi kirletmek ve "amaçlar
için araçları haklı göstermek" gibi bir anlayış bunlara örnek olarak verilebilir.
yaparken etik sorunlarla karşı karşıya kalabilirler, çünkü
güç ve politikayı sık sık kullanırlar. Her bir
yöneticinin, böylece, etik bir sorumluluğu vardır. Yakın dönemde araştırmacılar bir
yöneticinin etik konuları politik davranışlarla birleştirebileceği bir çatı geliştirmeye
çalışmışlardır. Araştırmacılar, bir yöneticinin davranışlarının etik olarak değer
lendirilebilmesi için belli kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini önerirler3o.
Yöneticiler

amaçlarını

işlerini

gerçekleştirirlerken

1. Faydacı sonuçlar: Yöneticinin davranışı hem örgüt içi ve hem de örgüt dışı
kimselerin optimal tatmin elde etmesiyle sonuçlanır. Bir başka deyişle, en fazla kişi
için en fazla tatminle sonuçlanır.
2. Kişisel haklar: Yöneticinin davranışları etkilenen tüm tarafların haklarını
dikkate alır. Bir başka deyişle, yönetici davranışlarında konuşma özgürlüğü, vicdan
özgürlüğü gibi temel insan haklarını dikkate alır.
Adalet: Bir yöneticinin davranışı adalet
İnsanlar rastgele değil, eşit ve adaletli olarak muamele eder.

3.

Dağıtıcı

kurallarını

dikkate

alır.

9. SONUÇ
Günümüzde ahlak anlayışı toplumdan topluma değişiklik gösterirken insanlar
ahlaksal tutum ve davranışlar da zaman süreci içersinde değişiklikler
gösterebilir. Oldukça karmaşık, sınırlarının tam belirlenememiş olması, etik ve ahlak
konularını gizemli anlaşılmaz bir hale getiııniştir. Etik daha önce de tanımlandığı
gibi ahlak alanında düşünme, felsefe yapma sürecinin insana kazandırmış olduğu bir
etkinliktir.
Etikler gelenekleri, görenekleri, değerleri, normları içerir, yani toplum kültürünün ürünüdür. Örgütlerde bireyleri, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin görev ve
arasındaki

29 Çiğdem Kırcl, Örgütlerde Güç Kullanımı Çalışanhmn Algıladıkları Güç ve Tepkileri Üzerinde
Bir Uygulama, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları , No . 1031 , 1998, 46 .
30 Jamcs L. Gibson, John M. Invancevich, James H. Donnclly Jr., Organizations Behavior Structure
Processes, New York: McGraw Hill, 1997, 265.
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yükümlülüklerin

nasıl yönetilme si gerektiğini kendi ilgi alanlarıyla diğerlerinkini
olarak anlayabilirler. Gruplar arası bir çatışma meydana geldiğinde ,
bunun sebebi genellikle toplumla farklı ahlaki standartlara sahip olan alt kültürlerdir.
İki veya daha çok ülke karşılaştırıldığında, etikleri farklı bulunacak
ve sosyal sorumayırmayı dolaylı

lulukları farklı algılanacaktır.

Örgütlerde birçok ahlaki konu pek açık değildir. Farklı külürler, politikala r etik
ve yasallık hakkında farklı yorumlara sahiptir. Ülkeler çeşitli yollarla ahlaksız ve
yasal olmayan davranışları kontrol etmekte ve cezalandırmaktadır.
Bu açıdan örgütlerde etik ve ahlak kavramının özünü anlamak önemlidir. Buna
göre bireylerin davranışları değerlendirilecek, kişiye davranışlarında vicdani bir
özgürlük sağlanabilecektir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmamızda etik ve ahlak
kavramı birbiriyle bağlantılı açıklanarak konunun örgütler açısından
önemi üzerinde
durulmaya çalışılmıştır.
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