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AHLAK İÇTİMAİ MİDİR ?
Ahlak bir takım kaidelerden ibarettir. Ahlaki kaideleri teşhis
ettiren iki alamet vardır: (1) Mecburiyet [obligation], (2) Cazibiyyet [desirabilite].

(1) Ahlaki kaideler mecburidir.
Bu mecburiyet ahlaki kaidelerin içtimai bir kuvvet-i müeyyideye malik olmasıyla sabittir. Bu kaidelere riayet etmediğimiz zaman efkar-i amme bizi takbih, riayet ettiğimiz zaman bilakis takdir eder. Bir kuvve-i müeyyidenin mevcudiyeti gösteriyor ki ahlaki
kaideler, sevk-i tabiilerimizden sadır olmamıştır. Onları bize teklif
eden cemiyettir. Bu kaideler, sevk-i tabiimizden sadır olmadığı
gibi hatta onlara muhaliftir bile. Ahlaki kaideler sevk-i tabiimize
muhalefetten dolayıdır ki harici bir icbar kuvvetine muhtaç bulunuyor.
Yemek, içmek, uyumak, korkmak, hiddetlenmek gibi fiiller
sevk-itabiilerimiz mahiyetinde bulundukları için harici bir kuvve-i
müeyyideye muhtaç değillerdir. Ahlak kaideleri ise, bu gibi tabii
ihtiraslarımızı men' ve tevkife ve bunların zıddı olan fiilleri tahrik
ve teşvike .sa'i olduğu için harici teyidlere muhtaçtır. Bu beyanattan anlaşılıyor ki ahlak, menşei itibariyle ferdi değil, içtimaidir.
2) Ahlaki kaideler cazibelidir. Ahlaki kaideler, kuvve-i müeyyideli yani mecburi olmakla beraber, ekseriya biz bu mecburiyeti
hissetmeyerek onlara haiz oldukları cazibeden dolayı ittiba ederiz.
Faziletli olan bir adam ekseriya efkar::.ı ammenin ne takbihini ne
de tebcilini düşünmez. Fazileti fazilet olduğu için icra eder.
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Mam afih ahla ki kaid elere karşı olan bu mey
il ve incizabımız,
onların sevk-i tabi ileri mizd en
doğmuş olmasını istil zam etme
z.
Çün kü bu ahla ki incizab anca k içtimail
eşmiş fertl erde görü lür.
Ve bun unla bera ber bu kaid elere uyab ilme
k için büy ük bir cehd
sarfına mec bur olur uz. İçtimaileşme
k ise, ruhu muz da, ferd i olan
sevk-i tabi ilere zıt olm ak üzer e bir içtim
ai vicd ana mal ik olm ak
dem ekti r. O hald e, akla ki kaid elere mey
leden bizi m ferd i sevk-i
tabi ileri miz değil,içtimai vicdanımızdır. Men
sup olduğumuz cemiyett ir ki ruhlarımızda yerleşerek orad an
ahla ki kaid eler e incizab
gösteriyor. Biz içtim ai bir hay at yaşamaya
başladığımız gün den beri
artık yalnız bir uzvi yyet ten
ibar et değiliz. Uzviyetle içtim ai vicdan dan mür ekke b bir mah luku z. Uzviyeti
miz sevk-i tabii lerim ize
tabi olduğu halde, içtim ai vicdanımız bizi
daim a ahla ki kaid elere
mey letti rir. O hald e yine sabi t oluyor ki
ahla k menşe itiba riyle
ferdi değil, içtim aidi r.
Ahla ki kaid elerd e gördüğümüz bu iki seci
yede n birin cisin e
vazi fe [dev oir], ikin cisin e hayır [bie
n] namları da verilir. Vazife
duyg usu ahla ki kaid eler in mec buri yet sure
tind eki tecellisi, hayır
duyg usu ise cazi biyy et şeklindeki teza hürü
dür. Ahlakçılardan Kan t
ahlakın yalnız vazife safhasın
a, Guil lot ise hayır sahasına
ehemmiy et vermiştir. Guil lot mec buri yets iz ve
müe yyid esiz bir ahla k
tesisine çalıştı. Bun un esası iyiy i iyi oldu
ğu için yap mak düst urudur.
Kan t'a göre ise ahlakın esası vazi feyi vazi
fe olduğu için yapMam afih , ahla ki kaid eler bize hem vazi
fe hissi, hem de
hayır duy gusu hali nde tece lli
eder. Tam amiy le içtimaileşmiş olan
fertl er iyiye bütü n kalbiyle mef tun ve mün
cezib olduğu için ahla ki,
mec buri yets iz ve müe yyid esiz görebilir
. Halb uki tam ami yle içtimaileşmemiş olan lar ahla ki
kaid eler in müe yyid esin i daim a hissetmek
maktır.

ihtiyacındandırlar.

Han gi kaid eler i vazife yah ut iyi tanımalıyız?
Bun u bize mensubu bulunduğumuz cem iyet in vicdanı göst
erir. Ahla ki kaid eler i
ferdi şuurumuzla yah ut aklımızla takd ir
edemeyiz. Ahla ki kıymet
ler de hak im ve müm eyyi z cem iyet in vicd
anıdır. O hald e cem iyetler muh telif unm üzec lere men sup olduğu
gibi ahlakın da muh telif
unm üzec leri olm ak lazım gelir. Bir içtim ai
unm üzec in ahlakı yal-
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lzecler için mar azi
kend isi için garizi [nor mal ]dir. Diğer unmı
yat sahasında da cari dir.
bir mah iyet tedi r. Nasıl ki bu hal hay atiy
gari zidir . Fak at mem eli
Mesela, gals ama ile tene ffüs balıklar için
gelmediği gibi, balıklar
bir hay van a gals ama ile tene ffüs uyg un
için de akciğerle tene ffüs muvafık olmaz.
zi bir kaid e olduğu
Bun un gibi kan davası aşiretler için gari
hald e mill etler için mar azi bir adet tir.
kaid eler in menşei cem iyet olduYukarıdaki ifad eler den ahla ki
eyyi zi de cem iyet bulunduğu anğu gibi ahla ki kıymetlerin müm
in gaye sini arayalım.
laşıldı. Şimdi de bu kaid eler
ferd i arzularımıza
Ahla ki kaid eler sevk-i tabi ileri mize yani
hald e bu kaid eler ferd i
muh alif bir takım fiille rden ibar ettir . O
ddir . Her ahla ki kaid e ferd i arzu lafedakarlıklar esasına müs teni
bize tavs iye ediyor. O hald e ahlakın
rımızdan birin i feda etme mizi
kü ahla k insanın kend i
gayesi insanın kend i nefs i olam az. Çün
etm esi dem ekti r. Bir
mad diye tind en bir takım fedakarlıklar icra
olamaz. Ahlakın gaye si olan müf di
şey ki feda edili yor müf di leh
mev cutt ur. Bu gaye beni m
leh mut laka müf di bihd en başka bir
fertl erin mad diye tleri de
kend i mad diye tim olamadığı gibi başka
tleri arasında fark yokolamaz. Çün kü muh telif fertl erin mad diye
ali olması lazımdır. Antur. Müf di lehi n mut laka müf di bihd en
ız alid ir ki safil e gaye
cak, safil dir ki aliy e feda edilebilir. Yaln
olamıyorum, başka bir
olabilir. Mad emk i ben kend i kend ime gaye
si fert olamayınca fertfert de beni m için gaye olamaz. Ahlakın gaye
laka fert ten dah a ali
ten dah a safil bir vücu d da olam az. Mut
ten dah a ali bir vücu d
bir vücu d ahlakın gayesi olabilir. Fert
kend ine mah sus bir vicise yalnız cem iyet tir. Çün kü cem iyet in
ali olan seci yele rini yani bütü n madanı vardır ki fert bütü n
hayatın yaşanılmasından
nevi yeti ni orad an iktib as ediyor. İçtimai
erde n farksızdır. Beşeri
muk adde m, beşeri fertl er hayv ani fertl
ona verdiği harstır. Lisa n,
fertl ere insa n mah iyet ini vere n cem iyet in
rlar umu miy etle cem iilim, din, ahla k, bedi iyya t gibi hars i unsu
r husı1le getirmiştir. o
yett en teve llüd eder ek fertl erde ali mele kele
vicd anda n ibar et olan
hald e ahlakın gayesi, anca k fevk a'l-f ert bir
n ahla ki fedakarlıklar
cem iyet olabilir. Yan i fertl erin yaptığı bütü
tle cem iyet e hasredilmiş
cem iyet içind ir. Ahla ki ga'iy yeti n bu sure

nız
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olmasına

itirazen, şahsımıza ait bir takım ahlaki vazifeler in de
dermeyan edilebilir. Filhakika gerek kendi şahsiyetimize
gerek başkalarının şahsiyetine karşı da ahlaki vazifelerimiz vardır.
Bu şahsiyet, maddi ferdiyetimiz, uzvi benliğimiz değildir. Ben uzvi
arzularımı, maddi menfaatl erimi manevi tekemmü lüm için feda
ettiğim zaman şahsiyetime karşı bir vazife ifa etmiş olurum. Bu
manevi tekemmü l ise daha çok içtimaileşmekten başka bir şey
değildir. O halde şahsi vazifeleri n de esası ferdiyetin içtimaiye te
feda edilmesinden ibarettir. Ahlaka gaye olan benim ferdiyetim değil, içtimaiye timdir. Zaten şahsiyet kelimesi ferdiyeti değil, fertte
mevcut olan içtimaiye ti ifade eder. O halde harsın ferdi ruhtaki
teressübl erinin mecmu'u olduğu için ferdi değil, içtimaidi r.
Başkalarına ait şahsiyetin benim için ahlaki bir gaye olması
onlarda içtimai harsın bulunmasındandır. Fertler içtimaileştik
leri için ve içtimaileştikleri nispette ahlaki bir gaye mahiyeti ni
iktisab ederler. Bu nisbilik de fertlerdek i ga'iyyetin zatı olmayıp
cemiyete izafetle olduğuna bir delildir. Canlıların bu ga'iyyeti
kaybetme si gayr-ı içtimai olmalarından, büyük adamların ga'iyyette kemale vasıl olması cemiyeti temsil edecek derecede içtimaileşmelerinden neş'et eder. Ahlakın gayesi cemiyett en ibaret olduğu
anlaşılınca mefkuren in mahiyeti de tezahür etmiş olur. Mefkure
hayatımızı uğruna feda edeceğimiz bir mevcud demektir ki ahlaki
gaye de aynı manayı müfiddir. O halde mefkure dediğimiz şey de
cemiyette n yani içtimai· hayatın şedid bir surette yaşanılmasın
dan ibarettir.
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