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Ahlâk ve Ýçtenlik
Ahmet ÝNAM1
Düþüncelerimiz, hayallerimiz, yaþantýlarýmýz içimizde, iç dünyamýzda olup biter.
Ýçinizle nasýl bir iliþkiniz var? Dýþýnýzla olan iliþkiyi önemli bir ölçüde etkilediðinin farkýnda
mýsýnýz? Sizi hiç kimse görmediðinde bile ahlaklý olabiliyor musunuz? Yoksa yaþadýðýnýz
ahlak baþkalarýnýn sizi beðenmesi için mi?
Bu yazýda dünyada ve bizde büyük bir sorun olan içi dýþý bir olmama olgusu üstünde
duracaðým. Siyasetin ve insan iliþkilerin yürütülmesindeki temel ahlak sorunlarýndan birisi
ahlakýn hep dýþarýda, baþkalarýnýn önünde gerçekleþen kamusal alan sayýlmasýdýr. Bir arada
yaþamýmýzý etkileyen ahlakýn bir de içimizde olan bir boyutu vardýr. Bu boyutu anlamak için
önce ahlakla ilgili bazý saptamalar yapalým.
1. Ýnsan hem birey hem de toplum olarak, herhangi bir anda bir ahlak durumu içindedir. Ýnsan
bir ahlak kürede yaþadýðý için, ahlâk durumunu yaþar. Ýnsan týpký hava kürede (Atmosferde)
yaþadýðý gibi ahlak kürede yaþar
2. Ahlâk durumu, bir anlam alanýný, onun bir alt kümesi olan deðerler alanýný içerir. Ýnsan
ahlâkî deðerlerle yaþar.
3. Bu deðerlerle iliþkili olarak, her ahlâk durumu içinde belli yaptýrýmlarý içeren ilkeler,
kurallar, normlar, “kod”lar t aþýr.
4. Ahlâk durumu içinde bulunan her eyleyicinin bu deðerlere, kurallara, durumun tüm
öðelerine karþý sorumluluðu vardýr.
5. Ahlâk durumu içinde bulunanlarýn, durumun içerdiði deðerlere, yaptýrýmlara, belli bir
sorumlulukla saygý duyarak, belki bir karar ardýndan, belli bir niyetle eyleme yöneldikleri
görülür.
6. Durum içinde bulunanlarýn eylemleri, ahlâkýn temel öðelerinden birini oluþturur.
Göz önünde olmayan iç dünyamda, kimseler görüp bilmediði hâlde, bir iç ahlak
durumu yaþarým. Elbette bu durum içinde bilinçli olmam gerekiyor. Deðerler, iç ahlâk
durumu deðerleridir. Bu durumun deðerlerle yaþanabilmesi, iç ahlâkýn mümkün olabilmesi
için içimdeki dýþýmýn, içimdeki ötekinin ortaya çýkmasý zorunlu görünüyor. Ýçimdeki öteki,
içimin benim olmadýðýný gösterir. Ýçimde dünya, içimde evren, içimde bilincine varmadýðým,
varamayacaðým, güçler vardýr. Ýç dünyalar, insan için tümüyle belirlenebilir, denetlenebilir bir
yapý taþýmaz. Ýç dünya, kimsenin ülkesi deðildir; kimsenin tümüyle egemenliði altýnda
deðildir. (Kýsmen egemen olunabilir!) Ýç dünyalarýmýz bize emanettir. Ahlâk açýsýndan, biz
onlarda, anlam ve deðerleri, yaptýrýmlara karþý belli sorumluluk ve temiz niyetle, iç
eylemlerde bulunarak, yaþamakla yükümlüyüz.
Birey olarak, iç dünyamýn içinde ahlâklý yaþamak ne demek? Toplum yokken, öteki
(bir anlamda!) yokken, benden baþka “gören” yokken, içimle ahlâký yaþamak ne demek?
Ýçimde ahlâksýz olmak ne demek? Düþüncelerimde, düþlerimde, arzularýmda, inançlarýmda,
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beklentilerimde, bir ahlâktan söz edilebilir mi? Edilebilir. Ýç dünyamda da ahlak küre var.
Ahlak küre tende durmaz. Sýnýrý ten deðildir. Tenin öte yanýna geçebilir. Ýç dünyama sýzan
ahlak küre (ethos) iç ahlâký baþlatýyor. Ýçimde bir ahlâk düzeni var, kararlar alýyor, kararlarý
düþüncemde uyguluyorum, eylemde bulunuyorum, içimde. Ýç eylemde bulunuyorum.
Ýç ahlâkla, “dýþ” ahlâk arasýnda iki temel fark öyleyse: 1. Ýçte göz önünde olmayýþ 2.
Ýçteki eylemin iç eylem olmasý, fiziksel, toplumsal etkisinin o an görülmemesi. (Ýç eylemlerim
sonralarý “dýþ” eylemlere dönüþebilir.) Elbette iç eylemin iç dünyamda etkisi olabilir. Ýç ahlâk
düzeninin en etkin öðelerinden biri iç eylemdir; bir düþünüp taþýnmanýn, seçenekleri gözden
geçirmenin (Aristoteles’in prohairesis’i), sonucunda gerçekleþebildiði gibi, apansýz bir
biçimde de ortaya çýkabilir.
Ýç ahlâk düzeninin üzerinde biyolojik kökenli dürtülerin etkisi olabileceði gibi, geçmiþ
yaþantýlarýmýzdan, “belleðimizden” kaynaklanan etkilerin de payý vardýr. Ýç dünyamýz üzerine,
dýþ çevrenin uyarýcý gücünü de göz önüne alýrsak, fiziksel, psikolojik (duygu durumumuzu
etkileyecek etkenlerin yanýnda, telkinler de önemli olabilir burada!), ekonomik, toplumsal,
kültürel, ahlâkî boyutlarda etken kuvvetlerin sürekli çalýþtýðýný söyleyebiliriz. Ýç ahlâk
düzeninin gerçekleþip, iç ahlâkýn baþlayabilmesi, içimizdeki ötekinin fark edilmesi, içimizin
tümüyle bize ait olmadýðýnýn anlaþýlmasý ve iç özgürlüðümüzün duyulmasýna baðlýdýr. Çoðu
zaman, akýlla özdeþleþtirilen içimizde, denetleme gücümüz, ötekini içimizden dýþarýya
atmaya, tüm denetimi elinde tutmaya çalýþýr. Ýç özgürlük akýl denetimiyle saðlanabilir mi?
Baþka türlü söylersek, bilinç, tümüyle iç dünyayý egemenlik altýna alabilir mi? Ýç dünyayý
mülklenip, içine dýþarýdan bir þey almama, aklýn surlarý ve mancýnýklarý ile dýþarýdan gelen
etkilere engel olarak, içi kontrol altýna almak mýdýr, iç ahlâký baþlatacak, iç özgürlüðü? Bu
sorunun yanýtýný arama yollarýndan biri ahlak ve içtenlik arasýndaki iliþkiyi aramaktýr.
En büyük ahlâk deðerinin hayatýn kendisi olduðunu düþünüyorum. Bu gezegendeki, bu
kâinattaki hayata saygýdýr, en büyük deðer. Karýncanýn, böceðin, aðacýn, kurdun, kuþun,
insanýn, sadece bizden olan, bizim cemaatimize ait olan, yalnýz bizim ülkemize, bizim
topraklarýmýza ait olan insanýn deðil, her insanýn, bizden olsun olmasýn, hayatýna saygý
duymak ve burada yaþanan hayatýn ihyâsýna giriþmeye çalýþmak; iþte benim ahlâktan
anladýðým bu. Hayatý yükseltmeye çalýþmak, hayatýn geliþmesine, hayatýn serpilmesine
çabalamak, bunu engelleyen ne varsa buna karþý mücadele edebilmek, insanlarýn yüreklerine
bu hayat saygýsýný serpmeye çalýþmak. Çünkü hepimiz insan olarak ilahî bir nefesten içimize
üfürüldüðü için bu güce sahibiz. Dolayýsýyla hepimiz ahlâk hayatýný yaþamaya çalýþan insanlar
olarak içimizde sonsuzluðu taþýyoruz. Tahkîkî anlamda, derin anlamýyla, mânâ olarak ahlâklý
olunamamasýnýn arkasýnda, içimizdeki o ebediyeti, sonsuzluðu idrak edememek geliyor.
Bizdeki ilahî yanýn farkýna varamamak geliyor. Dünyevî sýkýntýlar ve kaygýlarýn içerisine gark
olmuþ, gaflet halinde yaþayan bir insan haline gelmekten kaynaklanan bir durum. Böyle
insanlara, bu þuurdan yoksun, bu ahlâk körü insanlara kurallar koysanýz ne olur?! Böyle
insanlarýn yönetim biçimini demokrasi yapsanýz ne olur?! Bütün bunlar sadece þekilden baþka
bir þey deðil. Ve o zaman ne oluyor? Demokrasi, baþka insanlarý ezmek için, çýkarlar üzerine
giydirilmiþ bir kýlýf oluyor. Vahþetin, zulmün, haksýzlýðýn üzerini kapamak için hürriyet,
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özgürlük, demokrasi, eþitlik sözleri söyleniyor. Bundan daha aðýr bir insanlýk durumu olabilir
mi? Bundan daha trajik, bundan daha ironik, bundan daha hazin bir durumda olabilir miyiz?
Ýþte, o zaman, bana öyle geliyor ki, bütün mesele ahlâk açýsýndan bu mânâyý küçücük
yaþlarda aile içinden baþlayarak çocuklarýmýza anlatmak, insan denen varlýðýn
derinliklerindeki o sonsuzu nasýl taþýdýðýný örneklerle göstermek gerekiyor. “Sen mübarek bir
varlýksýn ve o zaman dünyaya ve hayata karþý sorumluluðun var. Sen bu hayata borçlusun.
Mademki sen bu dünyaya geldin, o halde bu hayatý yükseltmekle mükellefsin. Ahlâklý olmak
o demek. Onun için, herkes hayatýn geliþtirilmesi yönünde ne yapabilecekse, bilgisi, yeteneði,
ufku doðrultusunda onu yapmaya çalýþmalýdýr. Ýyi keman çalabilecekse iyi keman çalsýn, iyi
matematik öðretebilecekse öðretsin, iyi mimari eserler yapabilecekse yapsýn.
Ahlâk, hayatýn her tarafýna yedirilmelidir. Maalesef bir sürü yanlýþlar yapýldý geçmiþte;
iþte, okullara ahlak dersleri konularak veya ahlâk konusunda benim yaptýðým gibi birtakým
nutuklar atýlarak insanlarýn ahlâklý yapýlabileceði sanýldý.
Oysa ben hep þöyle bir özlemle yanmýþýmdýr: Bir okulda matematik dersi veren bir
öðretmen, matematik dersini öyle vermelidir ki, o veriþinde öðrenci ahlâklý bir insan nasýl olur
görmelidir. Belki de nasýl ahlaklý olunacaðý konusunda hiç konuþmamalýyýz. Çünkü ahlâký
anlatabilmenin en iyi yolu, örnek olmaktýr. En ufak hareketimizle, bakýþýmýzla, duruþumuzla,
bize sorulan sorulara cevap veriþimizle, karþý tarafa soru soruþumuzla, birtakým alternatifler
karþýsýnda gerçekleþtirdiðimiz tavýrlarýmýzla ne olduðumuz meydana çýkýyor.
Ahlâk, kesinlikle bir samimiyet ve þeffaflýk içinde yaþanan bir þey. Ahlâk, birtakým
ahlaksýzlýklarýn kapatýlmasý için kullanýlan bir kavram olamaz. Týpký, özgürlüðün, karþý tarafý
ezmenin meþru kýlýnmasý için kullanýlan bir kavram olmadýðý gibi. Ahlâk, kesinlikle bir
samimiyet istiyor. Öyle bir samimiyet ki, içimizdeki eksiklikleri, içimizdeki çirkinlikleri
öncelikle kendimize itiraf etmek, onlarla yüzleþmek ve o yüzleþme doðrultusunda kendimizi
geliþtirmekle ilgili bir þey ve elbette bir arada yaþayacaðýmýz, bir arada yaþamayý
öðreneceðimiz bir þeydir. Tek baþýna ahlaklý olunamýyor. Onun için, bir arada yaþarken, güzel
ahlâk sahiplerini örnek alarak, geleneðimizi, deðerlerimizi yeniden gözden geçirip
tazeleyerek, ahlâkýmýzý sürekli yeniden yorumlarla canlý kýlarak yaþayabiliriz. Çünkü ahlâk
hayatý bir mânâ hayatýdýr; mânâ dediðimiz þey de, sürekli deðiþen hayat karþýsýnda tazelenmek
zorundadýr. Eðer sahip olduðumuz deðerleri ve onlarla birlikte yaþadýðýmýz mânâyý yenileme,
tazeleme gücümüz yoksa hayatýmýz kokuþur. Ýstediðimiz kadar ona geçmiþten devralmaya
çalýþtýðýmýz, ama yeniden yorumlayamadýðýmýz, yeniden can veremediðimiz, ihyâ
edemediðimiz, eskimiþ, yýpranmýþ kavramlarla, deðerlerle destek olmaya çalýþalým, hayat
elimizden gider, hayatýn mânâsý elimizden gider. O mânâyý da maalesef bizim üzerimizdeki
güçler bizim hayatýmýza giydirirler, geçirirler, zerk ederler. Yazýk ki, hayatýmýzdaki mânâ da,
büyük ölçüde, çok farklý güçler tarafýndan, örneðin dilimiz elimizden alýnarak, hayat tarzýmýz,
giyimimiz kuþamýmýz, mûsikîmiz, edebiyatýmýz elimizden alýnarak ele geçiriliyor. Onun için,
ahlâklý olmak, hayatýmýza sahip çýkmak; yüzyýllardan beri yaþanan bu topraklardaki hayata
sahip çýkabilmek, o hayatý geleceðe büyük canlandýrmalar ve tazelendirmeler içinde
aktarmaktýr.
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