
 

 

 

 

 

Dürüstlüğün 3 Çeşidi (Siz Hangisisiniz?)          
Muazzam bir farkındalık! 

    Dürüstlüğün de çeşitleri var. Öyle ki, gerçek dürüstler var bir de dürüst görünenler ve durum 

dürüstleri olanlar… Peki, siz hangisisiniz? Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlatıyor: “Hiç kimsenin doğru 

yolu izlemekle yolunu şaşırıp kaybolduğunu görmedim’ sözü eğitimcilerin çocuğa dürüstlüğü 

anlatırken söyledikleri söz. Doğru yolu izlerken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen 

rehberler biyolojik eğilimler, kişinin vicdanı ve toplumun çizdiği sınırlardır. Gerçek dürüstler 

çıkarlarına ters olsa da sözlerinde dururlar. İnanmadıkları şeyi yapmazlar. Her türlü etki karşısında 

sonuna kadar direnirler. Niyetleri,  düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları hep uyum içindedir. 

Dürüst görünenler başkalarına aldatmak için maksatlı şekilde doğru davranış sergilerler. Bu tipleri 

günlük hayatta hemen fark edemeyiz ama herhangi bir hatalarında suçluluk, pişmanlık duymamaları 

sebebiyle kolayca tanınabilirler. Yahut alışmadıkları ve beklemedikleri bir durum karşısında kolayca 

çözülmeleri sebebiyle diğerlerinden rahatça ayrılabilirler. İnsanlardan kolay güven uyandırıp onları 

aldattıkları için uzun süreli ilişkilerde kendilerini ele verirler. Sık sık dürüstlük mesajları veren 

kişilere bu yüzden dikkat etmek gerekir. Zira bunların iç dünyalarında ayartıcılık, baştan çıkarcılık, 

ikiyüzlülük önemli rol oynar. Baskıcı ortamlarda bu tip dürüstlük daha yaygındır. Durumsal 

dürüstlerse bulundukları ortam başka türlüsüne imkân vermediği için dürüst davranırlar. 

Yaşadıkları yerde ödül ve ceza mekanizması iyi yapılandırılmıştır. Şartlara göre ahlaklı davranış 

sergilerken, şartlar uygunsa dürüstlüğü hiçe sayan davranışlarda bulunabilirler.” 

DÜRÜSTLÜĞÜ ÖĞRENMENİN büyük bedeli Yalan çok pahalı! 

     Asker arkadaşım, sonra da komşumuz olan biri vardı; orta 2’den terkti ve ama çok zeki ve ağzı laf yapıp 

muhatabı elinde sonunda ikna etmeyi muhakkak başaran biriydi. Yakışıklıydı da. Son derece lüks ve marka 

giyindiği için genel fizyolojik manzarası “Bu adam yalan söylemez!” izlenimi veriyordu. Fakat maalesef en kötü 

bir şeyi övüp en iyi, en iyi şeyi de yerip en kötü gösterebilirdi. Profesyonel bir mübalağacı ve yalancıydı. Dürüst 

insanın 10 katı enerji harcayıp yalan rüzgârıyla elde ettiği 14 yıllık birikimi (265 bin TL) başka yalancıya (iş 

ortağına) kaptırdı. Bu, hayatında milat oldu; az da olsa dürüst kazanma yolunu seçti. Der ki: “Akıllı kişi 

dürüstlüğü 265 bin TL’den çok daha ucuza öğrenir. Yılmaz Topçu 


