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Sokağa çıkarken annem arkamdan hep, “Kötülükten uzak dur!” diye 
seslenirdi. Anne sözü dinlemez mi insan? Dinler dinlemesine de kö-
tülüğün ne olduğunu anlayamazdım. Kötülük denen şey nedir, ne-
rededir? Ondan nasıl uzak durulabilir? Karanlıktan uzak dur dese 
mesela hemencecik anlardım.  Karanlığı bilmez mi insan? Ne de olsa 
herkesin gözü var, geceleri hatırlamak bile yeterli olur. Silahtan uzak 
dur dese de anlardım elbette, sigaradan uzak dur dese de…  Ama ne 
olduğunu, kim olduğunu bilmediğim bir şeyden nasıl uzak duracak-
tım? Bu yüzden biri kötülükten söz etse hemen kulak kabartırım. 

Sokaklarda, kahvehanelerde, evlerde ve arkadaşlar arasında konuşu-
lanları bir kenara bırakmak isterim çünkü konuşmalar çoğunlukla 
çelişik ve genellemelerle dolu. Sokağın dili elbette böyledir, bundan 
şikâyetim yok. Ama bir şeyi anlamak için yararı da yok! Ben de bu 
yüzden felsefeye döndüm yüzümü. Ama felsefeyle uğraşan da yok… 
Felsefeyle uğraşmasa da “aydın” diye anılanlar var ama… Ben de on-
lara sordum, “Tamam, anladım, işte kötülük budur!” diyeceğim bir 
tanımla karşılaşmadım. Hatta uzun süre bir tanımla da karşılaşma-
dım. Sürekli sezdiren, benzerlikler üzerinden imgelemler üretildi 
boyuna… Örnek vermeme bile gerek yok; şöyle adamakıllı, “Masa 
nedir?” diye sorduğumda verilen yanıtlara benzeyen bir yanıtla kar-
şılaşamadım ne yazık ki. Acaba “Kötülük nedir?” sorusunun cevabı 
boş küme miydi? Ben mi anlamıyordum yoksa kötülüğün doğası mı 
böyleydi?

Ben de okuyup araştırmaya karar verdim. Dikkatimi ilk çeken, Halil 
Cibran’ın belirlemesi oldu. Anımsadığımca şöyle bir belirleme yap-
mıştı; kötü, acı çeken iyiden başka nedir ki? O an kötülükle ilgili bir 
şeyi fark ettim; anlaşılan kötü ve iyi apayrı şeyler değildi. Başka bir 
deyişle bir şeyin hem kötü hem iyi olabilmesi mümkündü.  Bu, kötü-
lükle ilgili kavradığım ilk şeydi. Kötülük kötüden türemişti şüphesiz 
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ve kötüyü anlamaya başlayınca kötülüğü de anlayacağımdan emindim. Ama 
neden bir şey iyiyken kötü olabiliyordu, işte bunu anlamıyordum. Elbette tersi 
de olabilirdi, kötü de iyi olabilirdi…  

Merakım giderek artıyordu ve her sorunu düşünce tarihinin ilk başından 
başlayarak ele almak istedim. Yolum Sokrates’e çıktı. O, insanın doğuştan iyi 
olduğunu savunuyordu. Bu hoşuma gitti doğrusu, demek ki insan doğuştan 
iyiydi. O hâlde kötülüğün kaynağı insan değildi, belki koşullardı. Üstelik iyi, 
yararlı olandı Sokrates’e göre ve bu durumda kötü yararı bilmemekten kay-
naklanıyordu. Yani kötülük aslında biraz cehaletle ilgiliydi. Sokrates “Daimon” 
adını verdiği iç sesini dinleyerek kötülükten uzak duruyordu. Bunu ben de 
yapabilirdim. Ama acaba herkesin iç sesi kötülükten uzak durmayı sağlayan 
bilgelik taşıyor muydu? İşte bu soru yanıtsızdı. Sokrates’e göre bilinçli olunca 
bu olurdu, her insanda bu olurdu, bunun için mücadele ediyordu ve bunun 
bilimi olarak da erdemden söz ediyordu. Bazı ilkeleri vardı erdemin; ölçülülük, 
kendine egemen olma gibi…

Biraz bulanık da olsa kötülük hakkında bir yargı ortaya çıkmıştı zihnimde. 
İnsan iyiydi ve kötü olması bilgisizlikten doğuyordu. Her insanın içinde iyiyi 
sezecek bir güç vardı ve bilgisizliğiyle baş ederse şüphesiz ki o güç iç ses olarak 
kötülükten korunmayı sağlayacaktı. Kötülüğün tanımını hâlâ yapamıyordum 
ama iyiliğin de kötülüğün de insanla ilgili olduğunu anlıyordum. Nasıl iyi in-
sanın dışında olamazsa kötü de olamazdı, dolayısıyla kötüden türemiş kötü-
lük de olamazdı. Bunu fark etmem içimi rahatlatmıştı; eğer kötülük benimle 
ilgiliyse şüphesiz ki onu anlayabilir ve denetleyebilirdim. Ama bu aynı zaman-
da kötülükten öyle kolay kolay uzak duramayacağımın da işaretiydi. Ne de olsa 
kötülük bendendi, benimle ilgiliydi. 

Düşünürleri tek tek inceledim, felsefe sözlüklerini karıştırdım bir süre. Kötü-
lüğü doğrudan tanımlamak yerine iyiliğin olumsuz hâli olarak belirlemek ko-
lay geliyordu herkese. Tartışma önünde sonunda genel bir yere bağlanıyordu: 
yaşama zarar veren şeylerin genel toplamı… Bu bir tanım kabul edilebilirdi ama 
pek kullanışlı değildi. Kötülük, zararla ilişkilendirilmiş bir toplamdı. Bulanık 
da olsa bir tanıma ulaşmıştım ama yine de... Sözlükler bu tanımın hemen ar-
dından kötülüğün kaynaklarına vurgu yapıyordu. İnsanın eseri olmayan kö-
tülüklerden söz ediyorlardı. Bunlar deprem, sel, salgınlar gibi doğal felaketler-
di. Elbette dinler bunu doğal görmüyor, bu felaketlerin kaynağını Tanrı olarak 
belirliyorlardı. İşte bu belirleme kafamı karıştırmıştı. Kötülüğün kaynağını 
insan değil de Tanrı olarak belirlemek işin rengini değiştiriyordu çünkü Tan-
rı’yı salt iyilik olarak biliyordum. Kötülükler daha çok şeytanla ilişkilendirilir-
di dinsel söylemde.  

David Hume’un tam da bu belirlemeyle ilgili itirazı kulağımda çınlıyordu. 
Hume, bu belirlemede bir uyuşmazlık görüyordu. Ona göre hayatta kötülük 
vardı ve bunun kaynağı Tanrı olmasa bile bunu engellemiyordu. Oysa Tanrı, 
kavramı gereği her şeye gücü yetendir. Bu uyuşmazlıkta iki seçenek üzerinde 
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duruyordu Hume; birincisi, Tanrı kötülüğü istemiyor ama onu engellemeye 
gücü yetmiyordu. Ama bu Tanrı kavramıyla çelişirdi. İkincisi, Tanrı kötülük-
leri önlemek istemiyordu. Bu ikincisini destekleyen başka görüşler de vardı. 
Tanrı aslında kötülüğün kökü kazınsın diye bu kötülüklere göz yumuyor ya-
hut bazen kötülüklerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Ama kötülüğün kö-
künü kazımak için kötülük yapmak, savaşı ortadan kaldırmak için savaşmak 
gibi çelişikti. Bunun çelişki olmadığını savunanlar da vardı elbette; onlara 
göre Tanrı bizi özgür irademizle yaratmıştı ve kötülüğü seçme hakkımız yahut 
olanağımız vardı. Demek ki kötülük Tanrı’yla ilgili değildi, insanla ilgiliydi. İn-
san kötülüğü seçebilir, kötü olabilir ya da tam tersi, kötülükten uzak durabilir. 
Annemin uyarısının haklı olduğunu anlıyordum böylece…

Öte yandan kötülükten uzak durmamı sağlamak için kötülüğü apaçık tanım-
lamak gerekliydi. Apaçık olmazsa, kötülükle iyiliği birbirinden ayırt etmek 
zorlaşırdı. Açık tanım arayışım, Spinoza’nın Ethica’sında soluklandı. Spinoza 
iyi ve kötünün şeylerin doğal bir niteliği olmadığını, onların düşünme biçi-
mimize bağlı olduğunu, kıyaslardan oluşturduğumuz kavramlar olduğunu 
söylüyordu. Hatta müzik örneğini veriyordu; müziğin hüzünlü bir insan için 
iyi olduğunu, yaslı bir insan için kötü olduğunu ama sağır bir insan için ne iyi 
ne kötü olduğunu örnekliyordu. Üstelik iyi ve kötü dediğinde ne demek iste-
diğini de şöyle belirliyordu: İyiden kast edilen, önümüze koyduğumuz insan 
modelin bizi adım adım yaklaştıracak bir araç olduğundan emin olduğumuz 
şey, kötüden kastedilense o modele yaklaşmamıza engel olacağından emin ol-
duğumuz şey…

Böylece ilk kez akla yatkın, aklın yasalarıyla test edebileceğim bir tanımla 
karşılaşmış oldum. Kötü, insanın kendi önüne koyduğu modele yaklaşmasını 
engellediğinden emin olduğu şeydi. Demek ki benim olmak istediğim insan 
modeline ulaşmamı engelleyen şeylerden uzak durursam kötüden de uzak 
dururdum. Annemin sözünü nasıl tutacağım ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama 
annem kötü dememişti, kötülükten uzak dur demişti. Bu durumda kötülük 
için apaçık bir tanıma ulaşmam gerekirdi. 

Türkçemizin sevdiğim eklerinden “-lik” ya da “-lük” eki, isimden yeni bir isim 
türetmede kullanılır. “Kötü”den “kötülük” diye bir isim, daha başka bir söyle-
yişle bir kavram türemişti. Spinoza’nın tanımıyla kötü, şeylerin doğal niteliği 
değil de bizim şeyleri düşünmemizle ilgili yargıysa, kötüden türemiş kötülük 
kendi başına bir şey değildi, bizim düşünce biçimimizden yani zihnimizden 
kaynaklanıyordu. Kötülüğü tanımlamadaki güçlüğün kaynağı da işte bu bağ-
dı. Kötülük zihnimizin dışında değildi, zihinsel bir gerçeklikti. Zihinsel ger-
çekliğin doğası gereği de ölçülemez, tartılamaz, tadılamaz ve koklanamaz bir 
şeydi. Yani olabildiğince özneye aitti, özneldi. Bu tür kavramlara “açık kavram” 
diyebiliriz, sınırlarını belirlemekte zorlandığımız, içeriğini açıklamada zor-
landığımız bütün kavramlara açık kavram diyebiliriz. Tıpkı duygusal gerçekli-
ği simgeleyen kavramlar gibi; örneğin, aşk gibi… Öznede olduğundan, özneye 
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bağlı olduğundan nesnelliğe uzak olan bu kavramların tanımı da öznel olu-
yordu.  Kötülük de öznel bir kavramdı ve herkes için geçerli, herkeste geçerli 
bir tanımı olamazdı. 

Bu nedenle tanımlamalar genellikle sezdirme içeriyordu. Halil Cibran kötüyü 
iyinin acı çekmiş hâli olarak görüyordu, kimileri cehennemin toplamı olarak 
kimileri şeytanın doğası olarak… Ama kim açık bir kavramı tanımlamaya 
kalksa kolaylıkla itirazlar yükselebilirdi: “Kime göre?” ya da “Neye göre?” 

Anladım ki kötülüğü apaçık tanımlayamayacaktım. Yani herkesin kabul ede-
ceği bir tanıma ulaşamayacaktım ama kendim için bir tanıma ulaşmama bir 
engel yoktu. Güvenilir, apaçık, aklıma yatan, yaşamda karşılığı olan bir tanıma 
ulaşırsam kötülükle baş edebilirdim. Rahmetli annemin sözünü tutabilirdim. 
Bunu yapmadan rahat edemezdim ve bu yüzden bir tanım yapamaya giriştim. 

Kötülük bir toplamdan çok bir bireşime benziyor. Tıpkı insanlık gibi…  İnsan 
tekildir, insanlıksa çoğulluk ama bir toplam değil, bireşim. Bireşim diyorum 
çünkü insanın yüceltilmiş doğasını imliyor. Bu yüzden “İnsanlıktan nasibini 
almamış.” türünden ithamlar kolaylıkla yapılabilmektedir.  Demek ki kötülük, 

“kötü” gibi tekillik içermiyor ama yine de “kötü” deyince bir özneden söz edi-
yormuş gibi gelmiyor. Oysa “kötülük” dediğimizde kendi başına var olan mer-
kezi bir etkinlikten yana özneden söz ediyoruz sanki. Bu yanılgının kaynağını 
bilmiyorum ama böyle bir yanılgının zihnimdeki çağrışımıyla karşılaşıyorum 
sık sık. Şüphesiz ki kötülük bir özne olamaz, kendi başına var olamaz. Şeytanla 
bile ilişkilendirilirse kendi başına bir öz değildir. Şeytanın etkinliklerinin do-
ğası olarak belirlenebilir.  

O halde kötülük deyince ne demiş oluyoruz? 

Spinoza’nın tanımından ayrılarak ben kötüyü, insanın kendini gerçekleştir-
mesi önünde engel olduğundan emin olduğu şey olarak belirlemek isterim. 
Spinoza’nın tanımından ayrılarak elbette çünkü bence herkes için model ön-
celikle kendisidir. Dolayısıyla kendini gerçekleştirme, o modele yaklaşmaya 
denk düşer. Kötülüğü de, insanlığın kendini gerçekleştirmesine engel olduğundan 
emin olduğumuz şeyler olarak tanımlıyorum. Bu tanımdaki zorluğum, çizgi-
sel bir tarih anlayışına karşı olduğum hâlde, onun bir sonucu olan “insanlık” 
kavramını kullanmış olmamdır. Belki de tanımımı daha sonra değiştireceğim 
ama şimdilik annemin sözünü dinlemem için elimde bir ölçü olduğunu söyle-
yebilirim. 

Kötülük, türümüzün kendini gerçekleştirmesinin önünde engel olduğundan 
emin olduğumuz her şeydir. Sözgelimi, cehalet bir kötülüktür çünkü türümü-
zün kendini gerçekleştirmesine engeldir, diyebilirim. Ama bunu açıklamam 
gerekir; cehaletin türümüzün kendini gerçekleştirmesinin önünde ne türden 
bir engel olduğunu açıklamadan bu belirlemeyi yapsam bir belirlemeden daha 
çok bir sezdirme yapmış olurum. Açıklamam bulanık kalır. İnsan akıllı bir 
varlıktır ve doğası gereği meraklıdır. Bilmek ister, sorgulamak ister. Cehalet-
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se akla ve bilmeye karşı bir tutumdur. Bu nedenle kötülüktür. Ancak cehalet 
de zihinsel gerçekliği simgeleyen bir kavramdır ve öznellik doğasında vardır. 
Bu nedenle cehaletin salt kötülük olduğunu belirlemek olanaklı değildir, tıp-
kı tembellik gibi… Gözlemlenebilen eylemlerse daha kolay belirlenebilir. Söz-
gelimi şiddet gözlemlenebilen bir şeydir, taciz de öyle… Dolayısıyla şiddet ve 
taciz için insanlığın kendini gerçekleştirmesi önünde engel olduğundan emin 
olabiliriz. Onlara kötülük demek uyarlıdır. Salt nesnellik yahut salt öznellik 
olamayacağından, yine de şiddeti yahut tacizi kötülük olarak belirlemeyen-
ler olabilir. “Kime göre, neye göre?” tartışması burada da sürebilir ama öznenin 
dışında olduğu için eyleme dayalı kavramlar daha kolay açıklanabilir.  Daha 
kolay kabullenilebilir. 

Artık sokağa çıktığımda kötülükten nasıl uzak duracağımı biliyorum. İnsanlı-
ğın kendini gerçekleştirmesine engel olduğundan emin olduğum şeylere uzak 
duracağım. Elbette genellemeler yapmayacak, sezdirmelerle uğraşmayaca-
ğım. Bir şeyden emin olmak için gerekli yolu belirlemem yeterli olacak. Peki, 
bir şeyin varlığından yahut gerçek olduğundan nasıl emin olunabilir? Sizi bil-
mem ama benim bir ölçütüm var: Bir şeyin gerçek olduğundan emin olmam 
için aklıma uyması gerekir ve yaşamda karşılığını görmem gerekir. Ama bu 
da yetmez, ben kolaylıkla yanılabilirim. Dolayısıyla bir başkasının aklına da 
uygun olmalı ve bir başkası da yaşamda karşılığını görmeli. Eğer benim ve bir 
başkasının aklına yatıyor ve yaşamda karşılığını görüyorsak o gerçektir diye-
bilirim. İki kişilik sanrı olmaz çünkü. Artık kötülük kavramı tartışmamı sona 
erdirebilirim. Ancak tartışmayı kapatmıyorum. Başkalarının bu tartışmayı 
yeniden alevlendirmesini umuyorum. Böylece kötülükten uzak durmamızı 
isteyen annelerin sözü daha kolay dinlenmiş olur… 


