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Tanrı mutlak varlık olduğundan varoluşun kendisi ve bütün varlık-
lar, teorik olarak daha baştan iyidirler. Buradan hareket edersek varlık, 
yokluğa göre iyilik bakımdan bir adım önde durur. Yine aynı çizgiden 
devam edilirse kötülük ise varlıktan yokluğa eğilim gösteren, varlığı 
yokluğa evriltmeye çalışan bir eylem olarak karşımıza çıkar. Böylece 
iyilik, doğrudan varlığa, varoluş ile onun çağrıştırdığı alanlara; kötü-
lük ise yokluğa, yok oluş ile onun çağrıştırdığı alanlara yönelik eylem 
biçimidir. 

Tanrı’nın yarattığı her şey, kendine ait işlevi yerine getirmek bakı-
mından teorik olarak zaten iyidir. Kötülük misyonuyla donanmış 
olan bile kendine uygun davrandığı sürece iyilik yapmış olmaktadır. 
Ateş yakar ama görevini yerine getirir. Akrep zehirler ama görevini 
yerine getirmektedir. Eğer hayat buradan, bu dünyadan, sadece gör-
düklerimizden ibaret olsa belki bize dokunan kötülük gerçekten kö-
tülük olarak adlandırılabilirdi ama bazen parçası olduğumuz kaderin 
istediği bir şey olarak zarar görürüz ve bize zarar veren, genele faydalı 
olmaktadır ve bize kötülük gibi gelen, aslında iyilik işlevini yerine ge-
tirmektedir. Burada da sistem kurucu olarak Yaratıcı’nın sistemin iş-
leyişi bakımından bütünü olan parçaların her birine yönelik dağıttığı 
işlev alanları devreye girmektedir. Diyelim saati oluşturan parçalar-
dan bazıları sağdan sola, diğerleri soldan sağa, daha başkaları yuka-
rıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya hareket etmeye ayarlanmış ve 
saat de her bir parçanın kendine ait işlevi bihakkın yerine getirdiği sü-
rece çalışabiliyor. Burada hareketi saatin bütününe yönelik işleyişi rit-
mine uygun biçimde sürdürmek ve onu hep çalışır durumda tutmaya 
yönelik hareketlere iyilik; yavaşlatmak veya büsbütün durdurmaya 
yönelik olan kısmına ise kötülük deniyor.  Böylece daha ilk sözleşme-
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de Allah ile şeytan arasındaki diyalogda, şeytanın kötülük işleviyle donanmış 
olmasının sebebi de kendiliğinden ortaya çıkıyor: Sırtını varoluşa dayamış ve 
iyilik fıtratı üzere yaratılmış olan insanı; doğanın saatini yavaşlatmak veya 
durdurmaya yönelik olarak tahrik etmek, ayartmak ve tamamen yoldan çıkar-
mak suretiyle saatin yönünü yokluğa çevirmek...

Zahiren bakıldığında ve bir son olarak tahayyül edildiğinde bu hayat için ölüm, 
kötülük gibi görünmektedir çünkü hayat ve onun çağrışım alanları için her 
türden yokluğa yöneliş, beraberinde kötülük getirecektir. Ancak bir son olarak 
değil de bir durak olarak, varılacak yerin bir dinlenme alanı, bir mola olarak 
düşünülmesi hâlindeyse ölüm kendiliğinden iyi bir eyleme dönüşür çünkü bir 
tamamlanma, doğum öncesi varlık alanıyla ölüm sonrası varlık alanı arasında 
bir geçiş kipidir ölüm. Bu durumda doğum öncesi ile ölüm sonrasını birbirine 
bağlayan ölüm, kötülük olmaktan çıkar; kötülük ertelenerek bu dünyada saa-
tin tersine hareket ediş, saati yani büyük sistemi durdurmaya yönelik gayrifıt-
ri eylemlerin karşılığı olan mutlak yokluk zeminine çekilir. Hayat karşısında 
rüya nasıl silik ise sonsuzluk karşısında zaman da öyledir ve ölüm, zamanın 
kurallarından çıkıp sonsuzluğun kurallarına tabi olmak anlamında iyi bir şey-
dir. Ölümün bize zor gelişi; içeriğindeki kötülüğe dair değil, alışkanlığımızı terk 
etmek zorunda kalışımız ile ilgilidir. Öncesinde bir kez bile deneyimlemediği-
miz, nereden ve nasıl geldiğini bilmediğimiz, belki bilinçaltı düzeyinde belli 
belirsiz, müphem bazı çağrışımlarla ve esrik bir zihinle kavramaya çalıştığımız 
için bize korkutucu gelmektedir ölüm. Öncesinde aşina olmadığımız ve sınır-
larını tayin edemediğimiz bütün yolculuk mekânlarında yaşadığımız o tuhaf 
boşluk, hiçlik ile birleşen o ağır korkularda olduğu gibi… Öyle ya, alıştığımız 
bir hayatı elimizden alan ve bizi ondan sonsuzcasına uzaklaştıran bir şeye nasıl 
iyi diyebiliriz ki? Sonuçta öyle veya böyle rüya biçiminde olsa bile kendimize 
ait bir gövdemiz ve iç dünyamız, burada kazandığımız mülkiyetlerimiz sıfır-
lanıyor; elbette ağır gelecek ölüm. Sonuçta “gök parçası, dal demeti, kuş tüyü” 
olarak “alıştığımız bir şey”ler gözümüzün önünde, bize rağmen elimizden çe-
kilip alınıyor ama bir de şöyle düşünelim: Zihnimizden geçen bu tahayyüllerin 
aynısını bizden öncekiler söylese, onlar ölmese onların boşluğunu doldurmak 
için Tanrı bizi buraya göndermeyecekti. Çürümek de böyle. Bedenin çürümesi, 
insan hayatı bakımından korkunç bir kötülük gibi görünüyor. Kendi bedeni-
nin çürümesini doğru karşılamıyor insan ama çürümenin olmadığı bir hayat 
nasıl tahayyül edilebilir ki? Ölüm ve bedensel çürüme, yeni bir doğumun ve 
yeni bir başlangıcın mütemmimidir. Böylece buradan, olduğumuz yerden, tek 
kişilik menzilden ve kendi hizamızdan bakıldığında kötülük gibi görünen ora-
dan, tepeden, geneli ve her şeyi görüp gözeten için büyük ‘tevhit’in hayrına ve 
iyiliğinin bir sonucu olarak gerçekleşir. Önemli olan saatin tıkır tıkır işlemesi-
dir. Büyük evren saatinin kurucu aklı böyle söylemektedir…
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Mesele; hayatı sadece buradan, bu dünyadan ibaret mi gördüğümüz yoksa bu-
rayı bir geçiş noktası olarak kabul edip çok daha geniş bir mecraya mı yaydığı-
mızdır? İyilik ve kötülüğün tanımı, doğrudan böylesi bir konumlandırmayla 
ilgilidir. Burası için düşünüldüğünde iyilik tekil bir bakış açısını, öteki taraf da 
gözetildiğinde çoklu bir bakış açısını gerektirir. Perspektif genişledikçe iyiliğin 
sınırları da genişler. Tepeye çıktıkça vadideki derin çizgiler daha net görünür. 
Yukarıya bakmak gözü keskinleştirir. Gökyüzü, bu anlamıyla dünyanın kozmik 
iyiliğidir; saatin kadranı ve kötülük gelip onu bulandıran, gelip onun mayasını 
bozmaya çalışan, onu ha bire tehdit eden kirli nefesten, buğudan, sis tabaka-
sından başka nedir?

Hayatı sadece buradan bakarak değerlendirsek bile metallerden ve topraktan 
başlayarak bitkilere, oradan hayvan ve insana kadar uzanan devasa bir çevri-
min parçası olarak düşünmemiz gerekir iyilik ile kötülüğü. Balıklar her saniye 
yosundan bir parça koparır ve onlar buna aldırış etmez çünkü yosunlar da ıslak 
kayaları aşındırmaktadır. Büyük balıklar, küçükleri yer ve onlar da şikâyetçi 
değildir çünkü onlar da öncesinde başkalarını, başka şeyleri yemiştir. İnsanlar 
da balıkları yer ve insanlar ölür, bedenlerini başka şeyler tüketir. Bütün sistem 
bunun üzerine kurulmuştur. Oluş ile bozuluş arasında gider gelir saatin akrep 
ve yelkovanı. Oluş iyiliği teşvik eder, bozuluş kötülüğü kışkırtır. Cismani olarak 
bakıldığında burada iyilik kendini, kendi adına kendinden ve başkalarından 
korumak ve nesil üzerinden kendinden sonrakilere aktarmak için ihtiyaç duy-
duklarını elde etmek biçiminde ortaya koyar. Kötülük ise kendini kendinden 
veya başkalarından koruyamamak, elde olanı saçıp dağıtmaktır. Kazanmak, 
tutmak, barındırmak ve korumak iyiliğe; kaybediş, tutamayış, reddediş ve sal-
dırış kötülüğe vurgu yapar.

Sadece iyilik için buradayız ve ona yönelip ona uygun davranmak zorundayız. 
İyilik için doğduk, iyilik için diriltildik ve canlı oluş büsbütün iyiliğe dairdir. 
Varoluşa tabi bütün dirilikler, diri oluşu korumak için vardır. Her canlı doğarak 
kendisinden öncekini, ölerek kendisinden sonrakine ulaştırır. Doğanın ritmi-
ni ayarlayan iyilik, canlı oluşun sürekliliğine dönüşür böylece. Ölüm; burada 
mutlaklık olarak değil, bir geçiş kipi olarak ortaya çıkar. Bütün canlıların ru-
huna, asli görev olarak yaşamak fısıldanır. Her canlıdaki doğuş, serpilme ve ge-
lişmedeki parıltı asli görev nefesidir. Sabahın üzerindeki berraklık da buradan 
kaynaklanır, akşama karışan sis de buraya dairdir. Taze filizde, yavru hayvanda 
ve genç insanda parıldayan şey, fizyolojik iyilik yani canlı oluşa yönelik ener-
jidir. Bütün bunlar derlenip toparlandığında her canlı için iyilik; kendi için ve 
kendine rağmen kendini, başkası için ve başkasına rağmen başkasını, kendi-
ni kendinden ve başkalarını kendilerinden korumaktır. İlişkiler ağında bu, en 
yüksek iyilik aşamasıdır. Varoluş koruma ile iç içe geçer bu zeminde. Herkes 
kendini mümkün olduğu kadar canlı tutacaktır. İyilik budur. Herkesin ken-
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dini mümkün olduğu kadar canlı tutabilmesi için kendini içindeki kötülük-
ten uzaklaştırıp içindeki iyiliğe; böylece içindeki ölüme yakın çağrışımlardan 
uzaklaştırıp içindeki hayata yakın çağrışımlara yaklaştırması gerekir. Ruhen 
ve bedenen... Bedenin kötülüğü ve ölüme yakın çağrışım vadisi fizyolojik, ru-
hun kötülüğü ve ölüme yakın çağrışım vadisi ise ruhsal hastalıklardır. Öyleyse 
kendine bir iyilik yapıp hem bedensel hem de ruhsal hastalıklardan uzak dur-
mak bedeni de ruhu da diri tutmak, ona iyilik yapmak, onu hastalıktan kaçır-
mak gerekmektedir ve bu ciddi bir enerji gerektirir. Kendine yapılan kötülük de 
tam olarak ruhsal ve bedensel hastalıklara aldırmamak, eline tutuşturulmuş 
olan varlığını heba etmektir; onu korumaya dair hiçbir irade göstermemek, 
enerji harcamamaktır.

Canlılar sadece kendilerini koruyarak kendilerine ve doğanın ritmine iyilik et-
mezler. Başkalarını da korumak zorundadırlar. İyililiğin ikinci aşamasını baş-
kalarını korumak teşkil eder. Başkalarını hem kendilerinden, kendilerinin ve-
receği zarardan ve kendilerini sınırlayarak hem de onlara zarar verme potansi-
yeli olan başkalarından korumak gerekir ki bu da ciddi ve olağanüstü bir iyilik 
enerjisi gerektirmektedir.

Kendi varlığı için başkalarını yok etmek gerektiğinde bile tereddüt yaşayan 
canlıya insan diyoruz. İnsan, kendi menfaati için başkalarına zarar vermekten 
kaçınan bir özne olarak her durumda kendisinden başlayarak diğer insanlara 
ve canlılara yayılan bir yaşam enerjisiyle hareket etmek zorundadır. Reşit ola-
na kadar insan doğaya emanettir, reşit olduktan sonra doğa insana… Doğa ile 
insan arasındaki ilişki de ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki gibi iyilik ve bir-
birini var etme üzerine kurgulanmıştır. Önce ebeveyn olan doğa sana bakacak, 
kendi iyiliğini yapacak, ardından onu dönüştürme gücünü elde ettikten, onun 
sayesinde güçlenip kuvvetlendikten sonra sen ona iyilik yapacak, onu koru-
yacaksın. İlişki düzlemindeki iyilik budur. Canlıların hepsini birbiri için ve bir 
arada tasavvur edip bütün canlıları bir organizma biçiminde tahayyül etmek 
suretiyle kendini onun bir uzantısı, bir parçası, mütemmim cüzü olarak gör-
mek, en yüksek iyi budur. Başlangıçtan beri, büyük patlamadan bugüne değin 
yaratılmış olan her şey senin iyiliğini düşünerek hareket etti ve tarihin akışı 
seni ortaya çıkardı. Bayrağı devraldığın andan itibaren sen de senden sonraki-
ler için aynı şeyi yapacak; ölümün değil, dirimin tarafını tutarak sana ulaştı-
rılmış olanları yaşam adına senden sonrakilere aktaracaksın. Geçici bir bugün 
olarak geçmişi yarına aktarmak da iyiliğe dâhildir. Ve burada nasıl ki her an bir 
önceki anın ölümüyle onun yerine geçer, işlevini tamamladıktan sonra kendi-
sinden sonraki ana fırsat vermek için o da ölür, varoluş döngüsündeki iyilikte 
bitkiler, hayvanlar ve insanların da kendilerinden sonrakilere fırsat vermek ve 
yer açmak için ölümü doğal bir kabulleniş olarak görmeleri, bunu büyük evre-
ne yapılmış bir iyilik biçiminde kabul etmeleri gerekir.
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Bedenen türün fizyolojik sağlığını koruyarak, ruhen de zihnin sağlığını garan-
ti eden değerleri gözeterek kendine ulaşmış olanı geleceğe, kendinden de bir 
şeyler katarak, kendi imzanı da atmak suretiyle ulaştırma bilincidir iyilik. İşte 
bu bilinç, insanı bitkilerden de hayvandan da ayıran en önemli çizgidir. İyilik; 
bitki ve hayvanlarda içgüdü olarak tohumun çatlaması, filiz verme, dal budak 
salma, çiçeğe durma ve meyve üzerinden kendini geleceğe aktarmasına dö-
nüşürken hayvanlarda, fizyolojik devridaim olarak insanda ise iradi ve hem 
fizyolojik hem de ruhsal devridaim olarak varlığını sürdürür. Öteki canlılar 
varoluşlarını ve türlerini korumak için kapalı devre iradeye tabi ve zaten yap-
mak zorunda oldukları gibi davrandıkları, kadere bütünüyle boyun eğdikleri/
eğdirildiklerinden onların zaten doğumları, yaşamları ve ölümleri bir iyiliktir. 
Hepsi, sadece var olarak iyi olma payesini elde etmişlerdir. İnsan ise yapabilece-
ği hâlde yapmayabilen, iradesinin bir kısmı kendine tabi kılınmış bir canlı ola-
rak doğal iyi olma potansiyelini kötü olmaya evriltebilecek bir içgüdü ile gelir 
dünyaya. Etrafı bedensel ve ruhsal hastalık, dolayısıyla ölüm imgesi alanlarıyla 
çevrilidir ve her an ayartılmaya, her an kötülüğün sınırlarına girmeye adaydır. 
İşte burada iradesini kendini ve başkalarını kendi ve başkaları adına korumaya 
aldığı, hastalık yerine sağlığı, ölüm yerine hayatı tercih ettiği andan itibaren 
iyiliğin sınırlarında dolaşan, oraya ait, iyi bir kişiye dönüşür. Dolayısıyla bura-
da iyilik insanın kendini korumasından başlayarak hemcinslerini, hayvanları, 
bitkileri ve hatta bütün bunların hammaddesi olduğundan nesneleri koruma-
sından geçer.

Ölüm, uzaklaşmış olanın yakına çekilmesi olarak iyilik; bayatlamaya, çürüme-
ye yaklaşmış olanın tekrar tazeliğe dönüşü, kuru olanın yumuşayıp yeniden 
dirilmesi, hasta olanın sağlığa kavuşması olarak iyilik demektir. Bir telafi edici-
dir ölüm hayat karşısında. Hayatın gücünün yetmediği, uzanamadığı veya ilgi 
alanının dışında gördüğü durumlarda devreye giren ve ona yardım eden bir 
oluş biçimi olarak ölüm belki de doğumdan sonraki en büyük iyilik biçimidir 
insan için.

Ve bütün bunlardan sonra iyiliğe uygun davrandığımızda “gidişimiz” bu dünya 
için kötülük; kötülük yaptığımızda “gidişimiz” bu dünya için iyilik anlamına 
gelecektir. Bütün amaç, kalışımızın iyilik, gidişimizin kötülük olduğu bir haya-
tı yaşamak, öyle değil mi?


