
THE GOOD PLACE DİZİSİNİN ETİK DÜZLEMDE İNCELENMESİ 
Dizinin gerçekten oldukça farklı, genel olarak ahlak felsefesinin temel argümanlarından bahsedilmesi
ve olayların işlenmesi bu diziyi ele almama neden oldu. Felsefenin pek çok farklı alanına da
gönderme yapılan dizi karantina günlerinde keyifle izleyebileceğimiz güldürürken öğreten bir yapım
olmuş. Dizi, oyuncu Kristen Bell’in hayat verdiği Eleanor Shellstrop karakterinin bir bekleme
salonunda gözünü açmasıyla başlar. Kendisini “İyi Yer”in mimarı olarak tanıtan Michael, Eleanor'u
karşılayarak ona öldüğünü ancak korkmasına gerek olmadığını, onun iyi yerde olduğunu söyler.
Dizide bilinen cennet ve cehennem kavramları yoktur. İnsanlar, dünyada yaptıkları her davranışın
sayısal bir sisteme göre puanlandırıldığı buna bağlı olarak da puanlamada artı ve eksi kısımda kalma
durumlarına göre İyi Yer veya Kötü Yer olarak dizayn edilen kasabalara yerleştirilir. İyi yerde
insanların istediği her şey mümkündür, kötü olarak düşünülen hiçbir şey yoktur hatta küfür etmek
bile mümkün değildir. Bu sistem içerisinde birde öldükten sonra herkese yüzde yüz uyumlu olduğu
bir ruh eşi atanır. Ana karakter Eleanor da Michael ile birlikte tura çıkar ve sistemi anlamaya
çalışırken ruh eşi olan etik profesörü Chidi Anagonye ve komşuları Tahani - Jason çifti ile tanışır.
Eleanor hakkında söylenen şeylerin hiçbirini yapmamış ve oraya yanlışlıkla gönderilmiştir. Çok
geçmeden iyi yere ait olmadığını anlar ve ruh eşi Chidi’ye bu durumu itiraf eder. İyi yeri hak etmesi ve
orada kalması için ona yardım etmesini ister. Chidi son derecede kararsız bir karakterdir ve aklında
Eleanor’a yardım etmesi için ahlaki bir sorumluluğu var mı, bulunduğu yer için sorumluluğu daha mı
önemli, iyi yeri Eleanor’dan daha fazla hak edecek birinin yerini mi aldı gibi binlerce soru vardır.
Eleanor’un iyi olamayacak kadar bencil biri olduğunu, büyük filozofların yardım etmenin iyi olmaya
çalışmak için anlamsız olduğunu söylediklerini düşünür özellikle de Eleanor’un amacı açıkça bu
kadar yozlaşmışken. Kant, evrensel bir ödev ahlakının varlığını savunmaktadır. Kant bu düşüncesiyle,
insanların kurallara her şartta uymalarını öngörür. Kant'a göre ahlakın kaynağı asla tecrübe olamaz.
Ona göre insanlarda bir iyilik iradesi vardır. Bu irade de davranışları menfaat gözetmeksizin ortaya
koymaktır. Kant'ın gerekçesine göre, yalan söyleme, çalma ve diğer ahlaksız davranışlar hiçbir zaman
haklı çıkarılamaz. Aynı zamanda Aristoteles’in ahlakta zamanla daha iyi olunabileceği ve flüt çalmakla
karşılaştırdığı düşünce ile beraber Eleanor’a yardım etme kararı verir ancak hala kararsızlığı devam
eder. Aristoteles Nikomakhos'a Etik adlı eserinde düşünce ve karakter erdemi olmak üzere iki tür
erdemden bahseder. Düşünce erdemi daha çok eğitimle oluşur ve gelişir, bu nedenle de deneyim ve
zaman gerektirir; karakter erdemi ise alışkanlıkla edinilir, adı da bu nedenle küçük bir değişiklikle
alışkanlıktan [ethos'tan] gelir. “Erdemleri ise, öteki sanatlarda olduğu gibi, daha önce etkinlikte
bulunarak ediniriz; çünkü öğrenip yapmamız gereken şeyleri biz yapa yapa öğreniriz, örneğin ev yapa
yapa mimar, gitar çala çala gitarcı oluyorlar; bunun gibi adil şeyler yapa yapa adil insan, ölçülü
davrana davranma ölçülü, yiğitçe davrana davrana da yiğit insanlar oluruz.” (Aristoteles: 30)



Dizide kimlerin iyi yere kimlerin kötü yere gideceğini belirleyen puan sistemini biraz daha detaylı ele
alırsak; the good place ölenlerin hayattayken yaptıkları davranışlara göre evrene kattıkları iyilik veya
kötülüğe göre edindikleri puanlarla iyi ya da kötü yere yerleştirildikleri ahiretin olduğu bir dünyadır.
Örneğin yere çöp atmak –200 puanken birisine yardım etmek +150 puan kazandırıyor. Ödev ve erdem
ahlakı gibi yaptığımız eylemleri erdemli ve iyi niyetli yapmamız önemli. Ancak puan sisteminin en
büyük kaynağı 18. Yüzyılda başlayan bir ahlak felsefesi olan Faydacılıktır. Faydacılığın temelleri
Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’e dayandırılabilir. Bir şeyin iyi veya kötü olması insanlığa kattığı
fayda üzerinden hesaplanır. “Mill, fayda ilkesini ya da en yüksek mutluluk ilkesini “eylemleri haz
sağladıkları oranda doğru-iyi, acıya neden oldukları oranda yanlış-kötü olarak kabul eden ilke”
şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle Mill, ahlâk için en yüksek iyi olarak “hazzın varlığı,
acının yokluğu” olarak tanımladığı “mutluluk” kavramını göstermektedir.” (Mill: 11)Mill, ahlâk için en
yüksek iyi olarak “hazzın varlığı, acının yokluğu” olarak tanımladığı “mutluluk” kavramını
göstermektedir.” (Mill: 11) “Ahlâk” kavramını, tüm etik teorilerin temelindeki tek ilke olarak gösterdiği
fayda ilkesinden hareketle “kendilerine uyulduğu zaman, mümkün olan en yüksek sayıda insana,
yalnız insana değil, diğer tüm duygulu varlıklara nitelik ve nicelik bakımından hazca en zengin hayatı
sağlayan bir takım kural ve ilkeler” olarak tanımlamaktadır. Ancak dizide günümüz dünyası ve gelişen
teknolojilerle birlikte iyi olmak ve iyi yere gitmek için puan sisteminin artı kısmında kalmak oldukça
zor bir hale gelmiştir. Eskiden yapıldığında artı puan getiren davranışlar artık öngörülemeyen sonuçlar
nedeniyle fayda getirmekten çok zararlı şeylere hizmet ettiğinden bireylere eksi puan olarak yazılır.
Dizideki karakterlerde öngörülemeyen sonuçlar getiren davranışlarla oldukça sınanmaktadır. Diğer
komedi dizilerinden farklı bir yapım olan The Good Place’i herkese tavsiye edebilirim ele aldığım
noktalar gibi pek çok felsefi argüman oldukça eğlenceli şekilde işlenmiştir.
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