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İGİAD, insanı insanın yurdu olarak görür,  
ahlak zeminini bu sahiplenmeyi kuşanarak kurar.  

İnsanın, insanın yurdu olması için ilk adım dayanışmadır.

Adil paylaşımın göz önünde bulundurulacağı bir iş hayatının farkında olan girişimci, işlerin birlikte 
kolaylaşmasının ve dayanışmanın kalkınma için en önemli unsurlardan biri olduğunu bilir. İş 

arkadaşıyla kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma içinde olmak, kendi menfaatine odaklanmış 
günümüz iş hayatına yeni bir soluk getirmenin ve tazelenmenin temelini oluşturur.

Dayanışma, benzer yaşam standartlarına, iş şartlarına ve pozisyonlara sahip toplulukların kendi 
hak ve menfaatlerini aramaları değil, bilakis iş hayatının farklı katmanlarında yer alan işverenlerin 
ve işgörenlerin, adaleti tesis etmek için anlamlı ve ahenkli bir bütünlük oluşturmaya yönelik giriş-
tikleri ortak bir inisiyatiftir. Burada karşıtlıklar değil, birliktelikler vardır. Bu birlikteliklere anlamını 
ahlaklı olmak verir. 

Girişimciler arası ilişkiler bir çarkın işlemesi gibidir. Birbirlerine muhtaç olmayı unutmuş bir eko-
nomik yapıdan ahenkli bir işleyiş beklenemez. Kendi hak ve menfaatine odaklanmış bir girişimci, 
kendisini bir bütünün parçası olarak görmekten zaman içinde vazgeçer. Bu kopuş, çarkın işleyişinin 
bozulmasıyla sonuçlanır. Herkesin kendi menfaatine odaklandığı, dayanışmayı denklemin dışına 
atan ve bozulan bir ekonomide evvela işlem hacimleri düşer, ardından faaliyet çeşitliliği azalır ve 
nihayetinde pazar ıssızlaşır. Pazarda faaliyet gösterenleri rakip olarak değil, bir ahengin parçası 
olarak görmek gerekir.

Günümüzde sosyal ve ekonomik örgütlenmeler birliktelik ve dayanışma esası üzerinden değil, 
karşıtlık esası üzerinden konumlanmaktadır. İşçi sendikaları ile işveren mesleki teşekküllerinin 
karşılıklı örgütlenme mantığında, ekonomik faaliyetlerden en çok menfaati kendileri için kopar-
mak vardır. Bunun sonucu olarak, işgörenlerin ekonomik ve sosyal hayatta aidiyet duyguları yok 
olmakta, işyerleri kapanmakta, müşteriler mal ve hizmetlere ederlerinin oldukça üzerinde bedel 
ödemek zorunda kalmaktadır. Günümüzde gelişmiş ekonomilerin içinde bulunduğu kronikleşen 
krizin temel sebeplerinden biri, ekonomik ve sosyal faaliyetlerdeki bu mutlak karşıtlıktır. Bunun en 
etkili panzehiriyse dayanışmadır.

• İGİAD, ahlakın toplumda ve iş hayatında yaygınlaşmasında, dayanışmanın temel bir işlevi 
olduğuna dikkat çeker.

• İGİAD, rakibini dost, işgörenini ise aile fertlerinden biri olarak gören müteşebbis ve işveren 
tasavvurunu savunur.

• İGİAD, birlik ve dayanışmayla kotarılmayan işin bereketinin azalacağını düşünür.


