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Platon’un İdealar Kuramı’nı geliştirmeye başlaması, 
Yunan sitelerinde bozulma ve çürümenin yaşandığı 
bir döneme karşılık geliyor. Darbeler, karşı darbe-

ler, savaşlar, ittifaklar ve yeni ittifaklarla geçen bu dönemin 
sonunda da Makedonya Krallığı, Yunan sitelerini bir bir ele 
geçirmeye başlıyor. Platon, söz konusu bozulma ve çürüme-
nin sadece siyasal ve sosyal alanda olmadığı, arka planda 
daha köklü bir alanda yani fikrî ve ahlakî alandaki bir kaosun 
bu yıkıma yol açtığı kanaatinde. İdealar Kuramı’nı geliştir-
mesine neden olan faktörlerden biri de söz konusu kaostan 
çıkmanın bir yolunu arıyor olmasıdır. 

Bu dönem fikirsel alanda Sofistlerin egemen olduğu bir 
dönemdir ve Sofistlere göre ise her şeyin ölçüsü insandır. 
Yani herkesin bireysel hakikati, sanısı ve arzusundan söz 
edilebilir ama evrensel bir hakikatin, doğrunun varlığından 
söz edilemez. Zamanla bireysel hakikatlerin yerini bireysel 
çıkarların aldığı bu dönemde toplumsal, ahlakî ve hukukî uz-
laşma imkânının yavaş yavaş ortadan kalkmasına bağlı ola-
rak, barış, huzur ve ortak yaşam olanakları da azalmaktaydı. 
Aslında böyle bir ortamda gerçek anlamda konuşma ve ile-
tişim bile mümkün olmayacaktır. Çünkü konuşmak için en 
azından kelimelerin işaret ettiği şeyler konusunda anlaşmış 
olmak gerekir. Oysa Sofistlerin dünyasında hiçbir tümel ya 
da uzlaşı yoktu. Kimsenin, kimseyle konuşamadığı, herkesin 
sadece söylediği, her bireysel duyu algısının başka bir bi-
reysel duyu algısı ile çatıştığı bu ortamda, insan sayısı kadar 
monolog birbirine hiç değmeden yayılmaktadır. İnsanın ken-
disiyle bile diyaloga girmesinin mümkün olmadığı bir dün-
yada şiddet ve savaşın hâkim olmasına şaşırmamak gerekir. 

Sofist dünya görüşü, Heraklitosçu oluş kavramının sui-
istimal edilmesi olarak düşünülebilir. Parmenides söz ko-
nusu tehlikeyi önlemek için Varlık’tan her türlü hareketi 
ve oluşu kaldırmak istese de, Parmenidesçi Varlık anlayışı 
duyusal dünyadaki oluş, yok oluş ve değişmenin hesabının 
verilmesi noktasında yetersiz kaldığı için bu çabalarında 
başarısız olmuştur denebilir. Platon’a göre Heraklitosçuluk 
sabit, kalıcı ve değişmez bir gerçeklik olarak Varlık’ın red-
didir. Dolayısıyla böyle bir Varlık’a yönelen, konusu böyle 
bir Varlık olan bilginin ve bilimin de reddidir. Böylece insani 
gerçeklik, insanın doğası, değerler, kültür vb. alanında her-
hangi bir hakikatin zemini de ortadan kalkmaktadır. Platon’a 
göre Sokrates bu durumdan kurtulmanın bir yolu olarak 

özellikle ahlakî alanda sabit ve değişmez birtakım kavramla-
rın varlığını kanıtlama yoluna gitmiştir. Böylece gayri maddi 
nitelikteki evrensel ve nesnel şeylerin varlığı ve onların bil-
gisi mümkün olabilecektir. 

Platon’a göre, İdealar Kuramı veya akılsal gerçekliklerin 
varlığının kabulü, duyusal dünyanın açıklanması ve anlaşıl-
ması için zorunludur. Çünkü şeyler İdeaların birer yansısı ya 
da kopyasıdırlar. Duyularımızın dünyayı kavrama konusun-
daki yetersizliğini gören Platon, başka bir yetinin arayışında-
dır. Bizler söz konusu arayışı ve İdealar Kuramı’nın gelişi-
minin izlerini Platon’un diyaloglarında görebiliyoruz. 

Philebos diyalogundan ve Aristoteles’in ustası hakkın-
daki görüşlerinden çıkardığımız kadarıyla bilebildiğimiz 
son dönemi bir kenara koyarsak, İdealar Kuramı’nı temel 
olarak iki dönemde inceleyebiliriz. Menon, Phaidon, Şölen, 
Phaidros ve Devlet diyaloglarında yer aldığı şekliyle kuram 
Platon’un bazı ihtiyaçlarına cevap verse de kendi içinde pek 
çok sorun ve çelişki barındırmaktadır. Parmenides, Sofist ve 
Devlet Adamı diyaloglarında ise kuramın çok daha yetkin 
olan ikinci dönemi ile karşılaşırız. Söz konusu metinlerde 
Platon, kuramın başlangıçtaki yapısını ve zaaflarını eleştirip 
aşarak kuramını hem daha sağlam bir zemine oturtmakta, 
hem de kendi içinde tutarlı bir hale getirmektedir. 

Platon diyaloglarında idealara karşılık olarak, idea ya da 
eidos kelimelerinin yanı sıra form ya da biçim ifadelerini de 
kullanmaktadır. Bu nedenle kuram formlar ya da biçimler 
kuramı olarak da bilinir. Kuramını ilk geliştirmeye başladığı 
dönemlerdeki diyaloglarında ise idea ya da biçim hiç geç-
mese de, güzelin kendisi ya da iyinin kendisi gibi ifadelere 
rastlarız. Şüphesiz burada kastedilen Güzellik İdeası ya da 
İyilik İdeası’dır. 

Diyaloglarda Sokrates, cesaret, dindarlık, ölçülülük, gü-
zellik gibi kavramların ne olduğunu araştırmaktadır. Sokrates 
cesur adamın kim olduğunu ya da dindar bir kimsenin kim 
olduğunu araştırmamaktadır. Sokrates cesaretin ve dindarlı-
ğın ölçüsünü araştırmaktadır. Cesur bir insanı cesur olarak 
nitelememizin nedeni nedir? Cesaretin ilkesi nedir? Güzellik 
sadece insana özgü değil, bir el ya da yüz güzel olabileceği 
gibi, bir çiçek ya da pelikan da güzel olabilir. O halde gü-
zel nedir? Her şey durmadan değişiyorsa, ne bilginin konusu 
olabilir? Ne bilebilirim, bilgi nedir? Aynı nehirde iki kere yı-
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kanamam ama aynı 8 sayısıyla ya da aynı π sayısıyla defa-
larca işlem yapabilirim. Onlar kalıcı, değişmez ve güvenilir-
dir. Duyularımla tanıklık ettiğim bu dünya her an değişse ve 
dönüşse de, tıpkı matematik nesneleri gibi, hiç değişmeyen 
kalıcı bir güzellik ideası, cesaret ideası ya da adalet ideası da 
var olabilir mi? 

Bu ve benzeri sorulara cevap arayan Platon’un İdealar 
Kuramı ile yapmak istediği, ustası Sokrates’in ahlakî değerle-
rine sağlam bir ontolojik temel kazandırmaktır. Kanıtlamaya 
çalıştığı şey de ahlakî değerlerin nesnelliği, mutlaklığı ve 
evrensel geçerliliğidir. Böylece Platon’a göre özel halleri ve 
örnekleri dışında nesnel ve tümel bir gerçeklik olarak adalet, 
tüm iyi şeyleri iyi yapan ve onlara iyi dememizin nedeni olan 
bir İyi İdeası ve tüm güzel şeylerin kendisinden pay aldığı, 
güzel şeyleri güzel kılan bir Güzellik İdeası vardır. Platon du-
yusal dünya ile idealar dünyası arasında bir değer farkı tanım-
lamaktadır. Duyusal şeyler gelip geçici olmalarından dolayı 
aşağı, idealar ise ezeli ve ebedi olmaları nedeniyle yüce, iyi 
ve tanrısal bir dünyaya aittir. Peki, ideası olamayan duyusal 
nesneler var mıdır? Platon’a göre bireysel varlıkların ve olay-
ların ideası olmadığı gibi kötü çirkin ve bayağı şeylerin de 
ideası yoktur. Parmenides diyalogunda Sokrates, “İnsanın, 
ateşin, suyun ideası var mıdır?” sorusuna “Emin değilim,” 
diye cevap verir. “İdeasının olması insana gülünç gelecek 
şeylerin (kıl, çamur, pislik) ideası var mıdır?” sorusuna ise 
Sokrates, kesin bir şekilde, “Yoktur,” diye cevap verir. 

Eğer ortak bir adı olan her şeyin ideası varsa, aşağı ve 
bayağı şeylerin de ideası olması gerekmez mi? Güzel şeyle-
ri güzel kılan bir Güzellik İdeası varsa, çirkin şeyleri çirkin 
kılan bir Çirkinlik İdeası da olamaz mı? Aristoteles’in ifa-
desi ile; Platon’da çokluğun birliğine dayanan kanıtın bakış 
açısıyla, idealar ile duyusal dünya arasında değer ayrımı ya-
pan ahlakî/estetik bakış açısı birbiriyle çatışmaktadır. Ancak 
Platon’un bu dünyada “birden fazla varlıkta gördüğü her ni-
teliğe” bir idea tekabül ettirmesi, onun İdealar Kuramı’nın 
mantığının gereğidir. Yani aynı adı taşıyan birçok masanın bir 
masa ideasında, ya da farklı nesnelerde görülen yeşil rengin 
bir yeşil ideasında birleşmesi ve birliğe kavuşması gerekir. 
Platon, matematiksel şeylerin karşılığı olan ideaların varlık-
ları ile ahlakî ve estetik değerlere karşılık gelen ideaların var-
lıklarını hayatı boyunca savunmaya devam etmiştir. Ancak 
unsurların, madenlerin, bitki ve hayvan türlerinin, idealarını 
sadece kuramının mantığı gerektirdiği için yarım ağızla ka-
bul etse de Parmenides diyalogunda görüldüğü gibi herhangi 
bir güçlük karşısında da bunlardan kolayca vazgeçmektedir.

Peki, ideaların özellikleri nelerdir? Platon sadece Şölen 
diyalogunda Güzellik İdeası vesilesiyle ideaların ana özellik-
lerinin neler olduğundan bahsediyor. Bu özelliklerin, diğer 
idealar için de geçerli olduğunu kabul edebiliriz. Şölen diya-
logunda Güzellik ideasını şöyle tanımlar: “O hep var olan, 
doğumsuz, ölümsüz, artamaz, eksilemez bir güzelliktir. O bir 
bakıma güzel, bir bakıma çirkin, bir yerde güzel, başka bir 
yerde çirkin olan değildir; mutlak güzelliktir. Bir yüzde, bir 
elde veya ayakta, bir bedende vs. kendini gösterebilecek, kı-
saca duyusal olarak herhangi bir varlıkta oraya çıkabilecek 
herhangi bir güzellik değil, tinsel bir güzelliktir. Bütün güzel 

şeylerin kendisinden pay almasına karşılık, kendisi onların 
parlayıp sönmeleriyle ne artan, ne eksilen, ne de herhangi 
bir çeşit değişikliğe uğrayan güzelliktir.” 

Güzellik İdeası vesilesiyle Platon’a göre ideaların 
ana özelliklerinin neler olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. 
Ezelî, ebedî, kendisinde ne bir hareket ne de bir değişme 
söz konusu olan idealar bu halleriyle Parmenides’in Bir’i 
ya da Demokritos’un atomunu çağrıştırmaktadır. Ancak 
Parmenides’in Bir’i maddi olmasına karşın, Platon’un ide-
aları gayri maddi ya da tinseldir. Diğer önemli bir fark da 
Parmenides’te tek bir Varlık’tan söz edilmesine karşın, 
Platon’un ideaları çoktur. 

İdeaların nerede olduğu gibi bir soru sorulabilecek olsa 
da ancak maddi, fiziksel şeylerin bir yeri olduğu unutulma-
malıdır. İdeaların yerinin insan zihni olduğunu öne sürenler 
olsa da, bunun Platoncu realizmin ve nesnelciliğin ruhuna 
tamamen aykırı olduğu açıktır. Platon da ustası Sokrates gibi 
bir kavram realistidir ve ideaların reel olarak, nesnel olarak, 
insan zihninden bağımsız olarak var olduklarına inanmakta-
dır. İdeaların, duyular yoluyla elde edilen izlenimlerin zihin 
tarafından gruplanması, soyutlanması ve genelleştirilmesi 
ile elde edilen zihinsel şeyler oldukları düşüncesi Platon’un 
bakış açısına tamamen aykırıdır. Platon ideaların zihin ta-
rafından üretildiğini, icat edildiğini değil, keşfedildiğini 
düşünüyordu. 

Tartışılması gereken diğer bir önemli nokta da idealar ile 
duyusal dünya arasında nasıl bir ilişki olduğudur. Duyusal 
dünya Varlık’ın gerekliliklerine cevap veremediği gibi bil-
ginin elde edilmesine ve bilimin yapılmasına da imkân ver-
mez. Yani Türkçede olanca yalınlığı ile ifade edildiği üzere; 
“göz bakar, akıl görür”. Bu nedenle Platon, duyusal dünya-
nın karanlığı yerine akılsal dünyanın aydınlığını koymak ve 
bilime konu etmek istemiştir. Ancak son tahlilde bilmek is-
tediği duyusal ya da içinde yaşadığı dünyadır. İdealar varsa-
yımı, bu dünyanın bilinmesini mümkün kılacak bir düzenek, 
bir çare olarak tasarlanmış ve ortaya atılmıştır. Duyusal dün-
ya ile idealar dünyası arasında hiçbir benzerlik ya da ilişki 
olmadığını kabul edersek, onun varlığını kabul etmenin veya 
özelliklerini bilmenin bize ne faydası olacaktır?

Platon gençlik yıllarında idealar ile duyusal dünya ara-
sındaki ilişkiyi daha çok tümel-tikel ilişkisi olarak tanımlasa 
da henüz tümele ayrı ve bağımsız bir varlık vermemektedir. 
Phaidon ve Şölen diyalogları ile birlikte bu bakış açışı değiş-
mektedir. İdealar artık idealler ya da standartlardır. Duyusal 
şeyler de onlara benzemeye, onları taklit etmeye çalışırlar, 
ama asla bunu başaramazlar. İdealar ile duyusal şeyler ara-
sındaki ilişki artık bir asıl/kopya ilişkisi gibidir. Bu dönem-
den itibaren Platon ilişkileri gittikçe idealar lehine olarak 
ifade eder ve tümeli tikelden ayırıp ayrı, bağımsız ve üstün 
bir varlık olarak tanıyınca aradaki ilişkiyi açıklamak için de 
yeni modellere ihtiyaç duyar. Taklit (mimesis) modeli yanı 
sıra önerdiği diğer bir model de pay alma (meteksis) / hazır 
bulunma (parousia) olarak özetlenebilir. Duyusal nesneler 
idealardan pay alır ve idealar da duyusal nesnelerde hazır bu-
lunurlar. İdea, birliği olan, kendi kendisiyle aynı kalan, eze-
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li ve ebedidir. Duyusal nesnelerin ise birliği yoktur, sürekli 
değişirler, olurlar ve yok olurlar. Duyusal nesne ideaya ne 
kadar katılırsa o kadar var olur, varlık, birlik, devamlılık ka-
zanır, ondan ne kadar az pay alırsa da bu özelliklerini yitirir. 

Özellikle idealar ile duyusal dünya arasındaki ilişkilerin 
yarattığı sorunlar ve ideaların kendi arasındaki ilişkilerin ya-
rattığı sorunlar, kurama önemli itirazların yapılmasına neden 
olur. Parmenides diyalogunda Platon bu eleştirileri ortaya ko-
yar, ancak itirazları ortadan kaldıracak çözümleri gösteremez. 
Platon eleştirilerin haklı olduğu, ancak kuramın genel olarak 
değerini ortadan kaldırmadığı, sadece kuramda birtakım dü-
zenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna varır ve Sofist ve 
Devlet Adamı diyaloglarında kuramı önemli ölçüde geliştirir. 

Platon, kuramın ilk halinde Parmenides ve onun Varlık 
Kuramı’nın fazlasıyla etkisi altındadır. Onlar ezelî-ebedî, 
değişmez, hareketsiz, hep kendi kendileriyle kalan şeylerdir. 
Sofist Diyalogu’ndaki Elea’lı yabancının sözleri ile söyler-
sek; “İdealar dünyasının meydana getirdiği bütün içinde ne 
değişme ne hayat ne de ruh vardır. O muhteşem yalnızlığı 
içinde öylece değişmeksizin durmaktadır.” Buna karşın, ide-
alar dünyasının açıklamak iddiasında olduğu duyusal dünya 
hayat, hareket ve ruhla dolup taşmaktadır. Dolayısıyla idea-
lar dünyası içine de hayat, hareket ve ruhu sokmak gerekir. 
Bilim önermelerden meydana gelir ve bilimsel önermeler 
tümeller ile tümeller yani idealarla idealar arasındaki bir iliş-
kiyi ifade eder. Oysa Parmenidesçi bir modele göre tasarla-
nan idealar birbirleriyle ilişkiye girmeyi reddeden bir yapı-
dadır. Örneğin “insan ölümlüdür” dediğimizde: Ölümlülük 
İdeasının İnsan İdeası içinde bulunması ve İnsan İdeasının 
da Ölümlülük İdeasından pay alması gerekir. Bu ise ideaların 
bir ve basit olma özelliklerine aykırıdır. Oysa idealar, bilim-
sel önermenin imkânını oluşturmak üzere öne sürülmüşlerdi. 
Dolayısıyla idealarla duyusal şeyler ve idealarla idealar ara-
sında ilişkiler kurmak gerekir. Oluş, hareket, çokluk, kısaca 
yokluk dünyası denen dünyaya İdealar Kuramı vasıtasıyla 
varlık, birlik, kalıcılık kazandırırken, idealar dünyasına da 
bunun karşılığı olarak hareket, değişme, çokluk hatta yoklu-
ğu sokmak gerekir. Peki, bu nasıl mümkün olacaktır?

Parmenides ve eski Platon Varlık’ın mutlak olarak ve bü-
tünüyle hareketsiz olduğunu savunmaktadır. Heraklitos ise 
Varlık’ın mutlak olarak ve bütünü itibariyle hareketli oldu-
ğunu savunmaktadır. Platon artık Varlık’ın kısmen hareketli 
/ kısmen hareketsiz olduğunu savunacaktır ve şöyle demek-
tedir: “Filozof iki şeyi birden isteyen çocukları taklit etmeli, 
Varlık’la Bütün’ün aynı zamanda hem hareketli hem de ha-
reketsiz olduğunu kabul etmelidir.”

Varlık mutlak olarak hareketsiz ise (Parmenides) hiçbir 
şey hiçbir şeye yüklenemez. Varlık mutlak olarak hareketli 
ise (Heraklitos) her şey her şeye yüklenebilir yani her şey her 
şey olur, hiçbir şey hakkında bir şey söylenemez. Dolayısıyla 
bazı şeyler bazı şeylere yüklenebilir, bazı şeylere de yüklene-
mez olmalıdır. Platon bunu başarabilmek için temel olarak 5 
en yüksek cins (megista gene) ya da kategori tanımlar, bunlar 
Varlık, Sükûnet, Hareket, Aynılık ve Farklılıktır. Bu katego-
riler herhangi bir bilme faaliyetindeki yönetici ilkelerdir. 

Varlık (İyi), her şeye yüklenebilir en genel yüklem olarak 
en yüksek cinstir. Çünkü her şey vardır. O, mağara benzet-
mesindeki güneştir. Sükûnet ve Hareket ikisi de varlıktan 
pay alır. Varlık’ın kendisi olarak Varlık, ne Harekettir ne 
de Sükûnettir. Ancak Hareket vardır ve Sükûnet vardır. Her 
şey ya hareket içindedir ya da sükûnet halindedir. Örneğin 
Heraklitos’un yıkandığı nehir sürekli bir hareket halindedir 
ancak hidroliğin temel prensipleri değişmemektedir yani 
sükûnet halindedir ki insanoğlu binlerce yıldır kanal, savak, 
bent ve benzeri hidrolik yapılar yapabilmektedir. Var olan bir 
şeyin her zaman kendisinin aynı, kendisi olmayan bir şey-
den de farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki cins yokluktan 
söz edebilmemize de imkân verir. Parmenides, “Yokluk dile 
getirilemez, ifade edilemez,” diyordu. Örneğin insan at ola-
rak var değildir. Ancak var olmayan bir töz değildir, başka 
olandır. 

Özetlersek, Varlık, Aynılık ve Farklılık her şeye ve bir-
birlerine yüklenebilirler. Hareket ve Sükûnet her şeye ve bir-
birlerine yüklenemezler. Bu 5 cins arasında en genel olanı 
Varlık’tır. Hareket de, Sükûnet de, Başkalık da, Aynılık da 
vardır. Hareket, Hareket olarak kendisinin Aynı, Sükûnetin 
gayrısıdır. Sükûnetin de Sükûnet olarak kendisinin Aynı ve 
Hareketten Farklı olduğunu söyleyebiliriz. En genel cinsler 
bunlardır. Bunların altında bulunan diğer idealar ise bun-
lardan ve doğalarına göre birbirlerinden pay alacaklardır. 
İnsanın var, kendisinin aynı, attan farklı olduğunu söyleye-
biliriz, ama insanın at olduğunu söyleyemeyiz. Sayının var 
kendisinin aynı ve insandan farklı olduğunu ve sükûnette 
olduğunu söyleyebiliriz, ama onun hareket ideasından pay 
aldığını söyleyemeyiz. 

Platon böylece ideaları birbiriyle ilişkiye sokmayı ola-
naklı kılar ve ideaları birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan bir 
şeyler koleksiyonu olmaktan çıkarır. İdeaların birbiri ile iliş-
kiye sokulmaları bilimi de olanaklı kılmaktadır ve yüklemle-
me ve önerme mümkün olmaktadır. Böylece nihayet idealar 
dünyası organik bir bütünlüğe kavuşmuş olur: En yukarda 
Varlık (İyi), en aşağıda en alt türlerin idealarının bulunduğu, 
aşağıda olan ideaların yukarıda olan idealardan pay aldıkları, 
her bir ideanın diğerleri ile belli bir ilişki içinde bulunduğu, 
birlikli, organik ve hiyerarşik bir sistem. Böylelikle aşağıya 
doğru duyusal dünyanın sınırlarına da inilmiş olur, yani ma-
ğaranın duvarında görünen gölgelere.

Kaynaklar:
1- Ahmet Arslan, “İlkçağ Felsefe Tarihi 2, Sofistlerden Platon’a, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.

2- Ahmet Cevizci, “Platon’un Felsefesi Üzerine Araştırmalar, 
İdealar Kuramı”, Gündoğan Yayınları, 1989.

3- Cavit Sunar, “Varlık Hakkında Ana Düşünceler”, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2006.

4- Frederick Copleston, “Platon”, İdea Yayınları, 2013.

5- William S. Sahakian, “Felsefe Tarihi”, İdea Yayınları, 1997.
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H. G. Wells’in “Körler Ülkesi” isimli kısa hikâyesi biz-
lere çok şey anlatmaktadır. Kısaca özetleyecek olursak; 
dünyanın çok uzak ve ulaşılması güç bir yerinde, uzanan 
geniş vadinin içerisinde yaşayan bir topluluk vardır. Burada 
yaşayan insanların başına salgın bir hastalık musibet olur. 
Öyle ki, hem yaşayanların gözleri kör olmakta hem de do-
ğan her çocuk kör doğmaktadır. Böylece her geçen zaman 
görenlerin sayısı azalmakta ve körlerin sayısı çoğalmakta-
dır. Sonuçta birkaç nesil sonra gören insan kalmamıştır. On 
beş nesil sonrasıyla devam eden hikâye, artık herkesin kör 
olmasından bahsetmez. Çünkü görme fiili ve hatta mefhu-
mu bile unutulmuştur artık. İleri gelenlerden bir grup insan 
ise, görme eyleminin eski masallarda anlatıldığını söyler 
geçerler. Hikâyenin asıl kısmı, Nunez isminde bir gencin bu 
vadiye düşmesiyle başlar. Nunez, körlerle karşılaşmasının 
ilk anından beri görebildiğini anlatmaya çalışmaktadır an-
cak ona inanan kimse olmamıştır. Birçok denemesi olması-
na rağmen görebildiğini körlere kanıtlayamamıştır. Körlere 
göre dünyanın boyu, kendi boylarından yalnızca iki ya da 
üç katı kadar büyüklükte, dünyanın ucu ise vadinin ucunda-
ki kayalıklarda son bulmaktadır. Nunez ise, dünyanın böy-
le bir yer olmadığını, uçsuz bucaksız ve rengârenk bir yer 
olduğunu ve bu kayalıkların ötesinde de yaşayan insanla-
rın varlığını sürekli anlatmaya çalışır.[1] Olay örgüsünden, 
okumayanlar için çok fazla bahsetmemek daha iyi olacaktır. 
Ancak körlerin Nunez’e karşı tutumlarını ele alarak, haki-
kat karşısında insanların tutumlarını ve düşüncelerini, temel 
bazı vurgularıyla gün yüzüne çıkarmamız bu yazının asıl 
amacıdır. 

Burada yaşayan insanlar öncelikli olarak Nunez’in akıl 
sağlığının bozuk olduğunu iddia etmektedirler. Çünkü 
Nunez’in söylediği ve anlattığı şeyler, körler açısından ina-
nılacak cinsten değildir. Onlar kendi dünyalarını öylesine 
kurmuşlardı ki, sıkıntı çekmeden hayatlarını idame ettir-
mekteydiler. Kendi “kör” dünyalarının hakikati, Platon’un 
mağarasında olduğu gibi, mağaraya yansıyan gölgelerden 
ibaretti ve bunun üzerine kurulmuştu. Platon, mağaradan 
kurtulup kaçan ve sonra dış dünyayı ve güneşi gören kişi-
nin, bu hakikatlerle mağaraya gelmesini ve mağaradakilere 
bunu anlatması durumunda, mağaradakilerin, zincirini kıran 
bu kişiyi deli kabul edeceklerini ve hatta öldürmeye kalka-
caklarını anlatır. Zira boyunlarından ve ayaklarından bağlı 
bu insanlar için hakikat, yalnızca duvara yansıyan gölgeden 
ibarettir. Bu “kör” hakikatlerinin değişmesini ve hatta dü-
şüncesini bile kabule yanaşmamaktadırlar.

Platon’un mağara benzetmesinde olduğu gibi, Nunez’in 
görme eylemi ve bunu kanıtlama çabası, körleri her geçen 

[1]  Herbert George Wells, Körler Ülkesi, çev. Evrim Öncül (Kolektı̇f 
Kı̇tap, 2016).

gün öfkelendirmeye başlar. İnsanlar, kendi kalıp yargıları 
dışında düşünmeyi sevmedikleri gibi başkasının da farklı 
düşünmesine izin vermemektedir. Kurulu düzenleri altüst 
edecek düşüncelerin, hakikat olsa bile, bireyde ya da top-
lumda kabul görmesi kolay değildir, hatta imkânsız gibi gö-
rünmektedir. Zira anlam arayışını yitirmiş birey ve toplum 
için önemli olan hakikat değildir; içi boş da olsa, onları sı-
radanlaştırıp sıkıntıdan/beladan uzak tutan ve sürekli mut-
lu olmalarını sağlayan düşüncelerdir. Bunlar sorgulanmaz; 
zira sorgulamak insana mutluluk değil, çözülmesi gereken 
yeni problemler doğurur. Bertrand Russell’ın ifadesiyle: 
“İnsanların düşünceleri çoğunlukla kendilerini huzurlu kıla-
cak tarzda kurulmuştur. Çoğu insan için doğruluk ikincil bir 
öneme sahiptir.”[2]

Hakikati bulmak güçtür. Tüm felsefe tarihinde bunu çok 
net görürüz. Bundan dolayı hakikati aramak adına yapılan 
her sorgulama da zordur. Dolayısıyla bireyin ya da toplumun 
bu tür bir olay karşısında tavrı, problemi ortaya çıkaran şeyi 
anlamak değil, kaldırıp yok etmektir. Aliya İzzetbegoviç’ten 
alıntılayacağımız şu kısım, anlatmak istediğimizi özetler 
niteliktedir: 

“Karanlığa alışmış olan köstebekler ışığa müsama-
ha gösteremezler. Onlara göre karanlık normal durumdur, 
ışık ise gayri tabii ve tahammül edilmez bir şeydir. Bazı 
insanlar onlara benzer. Karanlığa alışmışlardır, ışıktan 
hoşlanmazlar.”[3]  

Hikâyemizde de körler, Nunez’in başında bulunan iki yu-
varlak çıkıntı sebebiyle böyle davrandığı sonucuna varıyor-
lar. Çözüm ise, bu çıkıntıları çıkarıp atmaktır! Paul Tillich’e 
göre; uyum sağlanan hakikat değişikliğe uğradığında, alış-
kın olunan korku nesnelerini yenme cesareti tehdit edilmiş 
olur. Bu durum, ortalama insanı geleceğin bilinmezliğine 
ve karanlığına atacaktır. Dolayısıyla bundan kurtulmak için 
kişi, alışkın olduğu kurulu düzeninin fanatikliğini yapacak-
tır. Sonuç olarak Tillich, ortalama kişinin “hakikate karşı 
göreceli açıklığını kaybedeceğini ve derinliği bilinmeyen bir 
kaygı yaşayacağını” ifade eder.[4]  

Hakikati yalnızca kendinde bilmek, insanlık adına en bü-
yük günah olmaktadır. Aslında herkes, insan aklının sınırlı-
lığı noktasında hemfikirdir. Ancak çoğu kimse kendi sınırlı 
aklından, sınırlı bilgisinden ya da sınırlı gerçekliğinden/ha-
kikatinden şüphe etmek yerine, diğer insanların aklından, 
bilgisinden ya da gerçekliğinden/hakikatinden şüphe etmek-

[2]  Bertrand Russell, Felsefe Yapma Sanatı, çev. Halil Kayıkçı (Ankara: 
İtalik Yayınları, 2014), 12.
[3]  Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar, çev. 
Hasan Tuncay Başoğlu (İst.: Klasik Yayınları, 2018), 21.
[4]  Paul Tillich, Olmak Cesareti, çev. F. Cihan Dansuk (İstanbul: 
Okuyan Us Yayınevi, 2014), 89-90.
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tedir. Dolayısıyla böylesi bir yaklaşım birçok hakikati kendi 
elimizle ya bir köşeye atmak oluyor ya da hakikati ararken 
hakikate karşı takındığımız düşmanlık engeli olabiliyor. 

Körlerin, Nunez’in görme eylemi üzerinde düşünmek 
yerine sadece kendilerinde olan kalıp yargılarıyla onu yar-
gılaması aslında en başta gayet insani bir durumdur. Çünkü 
karşılaştığımız olaylara ve durumlara olan ilk tepkimiz, biz-
de olan bilgimize göredir. Bizim bilgilerimiz ve hakikatle-
rimiz ile uyumlu olan her olay ve her durum, bizi tedirgin 
etmeyecektir. Ancak insan, yeni karşılaştığı ve kendisinde 
olmayan bilgi veya olan bilgisinin tam zıttı konumunda ola-
na karşı tedirgin olabilmektedir. Böylesi bir tedirginliğin ol-
masını gayet normal gördüğümüze göre, asıl problem nedir? 

Dediğimiz gibi, Platon’un mağarasındaki insanlar ve 
Wells’in körleri, dışarıdan gelen ve hakikati/gerçekliği ge-
tiren kişiye karşı önce alaylı, sonra öfke ve nefret karışımı 
bir tepki vermektedirler. Bu tepki, yukarıda da bahsettiği-
miz gibi, insanların kendi bilgilerine göre sonuç çıkarma-
ları ve yine kendi düşüncelerine aykırı olmasının getirdiği 
tedirginlik sebebiyle kaynaklanmaktadır. Galileo da, dün-
yanın yuvarlak olduğu iddiasıyla ortaya çıktığında aynı 
muameleyi görmüş ve ölümle tehdit edilmiştir. İnsanlığın 
yaratılışını ve evreni yeniden ele almak gerektiğini söyle-
yen Giordano Bruno da yakılarak ölüme mahkûm edilmiştir. 
Hatta kendisine ölüm hükmünü açıklayan yargıca karşı söy-
lediği, “Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korku-
yorsunuz”[5] sözü, hakikatin bir parçasını görüp, hakikatten 
uzak yaşayanlara bildirmek için ölümü dahi göze alan in-
sanlardan çok, kendi kalıp yargıları yıkılacak diye hakikati 
görmezden gelen insanların, aslında daha çok korktukları-
nı göstermektedir. Ve bu durum gerçekten çok manidardır. 
Sahip olduğumuz bilgilerin yıkılmasından neden bu derece 
korkmaktayız? 

Hâlbuki insanın hayatı boyunca karşılaştığı ya da karşı-
laşacak olduğu objelerin ve olayların sürekli değiştiğini gör-
mekteyiz.[6] Dolayısıyla yalnızca kendi bildiklerimi doğru 
sayar ve her şeyi onun üzerine bina edersem, hakikati göz 
ardı etmiş olurum. Her şey değişebilmektedir. İnsan kendi 
hayatında da bunu görmektedir. Her yaşın önemli olarak 
gördüğü şeyler birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla “fosil-
leşmiş insanlar”[7] bunu göremeyen insanlardır. Yukarıda 
değindiğimiz gibi bunun sebebi, insanın o an mevcut olan –
dogmatik ve hatta yanlış bile olsa– huzuru ve mutluluğudur.

Verilen örnekler incelendiğinde de, Batıda meydana ge-
len bu olayların arka planında yatan şey dogmatik bir inanç-
tı.[8] Bir yanda bu dogmatik inanç ve iman gereği olarak 

[5]  Giordano Bruno, Küllerin Şöleni, çev. Hüsen Portakal (İzmir: Cem 
Yayınevi, 2018), 8.
[6]  Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi (Ankara: Doğubatı 
Yayınları, 2015), 457.
[7]  Mengüşoğlu, 457.
[8]  Verdiğimiz iki örnek Batı’da gerçekleşmekle beraber bu durum 
yalnızca dünyanın bir bölgesine hasredilemeyecek kadar çetin bir vakıadır. 
Kimi zaman dini kimi zaman siyasi bir şekle bürünmüş olmakla birlikte 
insanların dönem dönem düşünmeleri engellenmeye kalkılmıştır. Özellikle 
kitapların ve kütüphanelerin yakılması olayları en vahim olanlarıdır. 

Kitab-ı Mukaddes, diğer yanda ise gözlemlerimize/deneyle-
rimize ve bize ait olan duyularımıza sadık kalıp bir şeylerin 
iç yüzünü araştırma gayreti olan insan merakı ve sorgulama 
ihtiyacı yer almaktadır. Kilise bir olayı ya da durumu nasıl 
izah etmişse diğer insanların buna sadece inanmaları isten-
mektedir. Ancak her ne kadar çoğunluğu bir şekilde aklı-
nı kullanma noktasında engelleyebilseniz de, insan merak 
eden bir varlıktır. Bu merakı onun aklının ve zekâsının gös-
tergesidir. Hayvanlar yediği ot üzerine düşünüp onun hangi 
kimyasalı içerdiğini, yenildiği zaman vücuda olan faydasını 
ya da kokusuna ve şekline bakarak bir bilgi edinme ya da 
estetik yakalama gayretine girmez. Ancak insan yiyeceğinin 
faydasından lezzetine kadar her noktasını merakla sorgular 
ve hatta yemek yediği masanın düzenine dahi dikkat eder. 
Dolayısıyla insan, bu merakı, titizliği ve en önemlisi de ruhu 
sayesinde sürüden ayrılacak ve tüm bu evrende olup biteni 
anlamak isteyecektir. Bu anlam arayışı içerisinde olan in-
san her türlü yeniliğe açık olacaktır. Ancak bu şekilde hem 
merakını giderecektir hem de problemlerine çözüm sunma 
konusunda daha başarılı olacaktır. 

Sonuç olarak, insan her ne kadar sınırlı ve bazı katı doğ-
rularla yaşasa bile –elbette hayatta kalabilmek adına–, ak-
leden bir varlık olması hasebiyle sürekli değişimlere açık 
olmak zorundadır. İnsanın anlam arayışı yalnız merakını 
gidermek ya da problemlere çözüm sunmak için değil; aynı 
zaman da hayatta kalma mücadelesine anlam verebilmesi 
adına da önemlidir. Hayatın, varlığın ve varoluşun anlamını 
cevaplayamayan insan için hayat kısır bir döngüden ibaret 
kalacaktır. Bundan dolayı körler ülkesinde olması gereken, 
Nunez’i anlamak için gayret sarf etmektir. Platon’un ma-
ğarasına güneşin hakikatiyle dönen kişiyi sorgulamamız ve 
getirdiği bilgileri kavrayıp anlamamız gerekir. Hakikate va-
ran yolu öğrenmeli ve kendimiz bu yolu sınayabilmeliyiz. 
Hakikate varan yol çetindir ve yönünü kendisine dönmeye-
ne karşı daima karanlıktır.

Kaynakça:
Bruno, Giordano. Küllerin Şöleni. Çeviren Hüsen Portakal. 

İzmir: Cem Yayınevi, 2018.
İzzetbegoviç, Aliya. Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar. 

Çeviren Hasan Tuncay Başoğlu. İstanbul: Klasik Yayınları, 
2018.

Mengüşoğlu, Takiyettin. İnsan Felsefesi. Ankara: Doğubatı 
Yayınları, 2015.

Russell, Bertrand. Felsefe Yapma Sanatı. Çeviren Halil Kayıkçı. 
Ankara: İtalik Yayınları, 2014.

Tillich, Paul. Olmak Cesareti. Çeviren F. Cihan Dansuk. 
İstanbul: Okuyan Us Yayınevi, 2014.

Wells, Herbert George. Körler Ülkesi. Çeviren Evrim Öncül. 

Çin imparatoru Qin Shi Huang, M.Ö. 213’te kendi hanedan tarihi olan 
“Qin Tarihi” dışındaki tüm kitapları ve özellikle de Konfüçyüs’ün tüm 
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bkz: https://indigodergisi.com/2014/07/bilgi-soykirimlari/ 24.08.2018.
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I. Giriş
Bilindiği gibi Sokrates, felsefenin ve Batı felsefesinin, 

özel olarak da Antik Yunan felsefesinin en önemli ismidir. 
Batı felsefesinin beşiği kabul edilen Antik Yunan felsefesinin 
bir dönemi onun ismiyle sınıflandırılır. Ondan önce yaşamış 
ve doğa felsefesiyle uğraşmış tüm filozoflara, Sokrates’ten 
önce gelenler anlamında Presokratikler, Sokrates’ten son-
ra gelen bütün Yunan filozofları, onun doğrudan ya da do-
laylı olarak öğrencisi olma ve ondan esinlenme anlamın-
da Sokratikler olarak adlandırılır. Düşünce tarihinin tanıdığı 
ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan Platon, Sokrates’in 
öğrencisi, Antik Yunan felsefesinin son büyük filozofu 
olan Aristoteles ise Platon’un öğrencisi olmuştur.

Sokrates (Σωκράτης) adı “bütün” anlamına gelen yunan-
ca (Σωκ- sok) ve “güç, yol” anlamına gelen (ράτης-kratos) 
sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Sokrates’ten önce gelenler dünyanın doğası ve insanların 
doğa hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceği ile ilgili konu-
lar üzerine kafa yormuşlardı. Sokrates ise, evrenin doğası ile 
çok fazla ilgilenmedi. Hiçbir şey yazmadı, çünkü onun işi 
yazmak değil, sorgulamaktı, konuşmaktı. Fakir bir adam ola-
rak yaşadığı ve geride anılarından başka bir şey bırakmadığı 
için onu yalnızca başkalarının onun hakkında yazdıklarından 
tanıyabiliyoruz.

Sokrates ile ilgili kaynaklardan ilki olan Platon’un, 
Diyaloglar olarak adlandırdığı felsefi öykülerinde Sokrates 
en önemli figür olarak yer almıştır.

İkinci kaynak, bir anlamda ilk gazeteci olarak da kabul 
edilen tarihçi yazar Xenophon, Sokrates’ten Anılar adlı kita-
bında Sokrates’i anlatmaktadır.

Ve üçüncü kaynak, birçok Atinalıyı alaylı bir dille eleş-
tirmek ve karikatürize etmek için komik oyunlar yazan ko-
medya şairi Aristophanes’dir. Aristophanes, (The Clouds) 
Bulutlar adlı oyununda onu bir soytarı olarak tasvir ediyor-
du. Bu komedyada saldırılar Sokrates’e ve eğitimi üzerine 
yöneltilmişti. Bulutlar, Aristophanes`in, toplumun gelenek 
ve törelerine aykırı düşüncelere sahip olduğu ve gençlerin 
ahlâkını bozduğu düşüncesiyle çağdaşı Sokrates’e ve sofiz-
me yönelttiği eleştirilerin oyunudur. Bu oyunda anlatılanlar 
Sokrates’in yargılandığı mahkemede kanıt olarak, suçla-
maların merkezinde yer almıştır. Yargılama sonunda ölü-
me mahkûm edilen Sokrates de savunmasında, bu oyunun 
mahkûm oluşunu etkilediğini ileri sürmüştür.

Voltaire, ansiklopedisinin ateizm maddesinde, Sokrates’in 
ateist olduğu düşüncesini Atinalıların kafasına ilk sokan kişi-
nin Aristophanes olduğu öne sürer.

Ve son olarak, daha sonra Platon’un öğrencisi olan ve 
Sokrates’i, törebilimin ve kavramlar felsefesinin kurucusu 

Sokrates
A. Ekrem Ülkü
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sayan Aristoteles de, dolaylı olsa da Sokrates ile ilgili önemli 
bir kaynaktır.

Xenophon’un yazdıkları tarihsel Sokrates’in daha iyi bir 
sunumu olmasına karşın, Platon’un yazdıklarının idealist bir 
Sokrates sunumu olduğu kabul edilmektedir.

II. Sokrates’in Hayatı
Sokrates, bir taş ustası olan Sofroniscus ve bir ebe olan 

Fenarete’den orta halli bir ailenin çocuğu olarak M. Ö. 469 
yılında Atina’da dünyaya geldi. O dönemde tüm Atinalı er-
keklere okuma ve yazma öğretilirdi. Genç bir adam olarak 
Sokrates de uygun bir eğitim aldı.  Ancak Sofroniscus, oğlu-
na şiir, müzik ve atletizmde de ileri bir kültürel eğitim aldır-
dı. Platon’un ve Xenophon’un yazdıklarında, şiirde, müzikte 
ve sporda oldukça yetenekli bir Sokrates’ten söz edilmekte-
dir. 18 yaşına geldiğinde, Atinalı erkeklerin tipik siyasi gö-
revlerini yerine getirmeye başladı. Bunlar arasında zorunlu 
askerlik hizmeti ve Meclis üyeliği vardı.

Platon’un anlattığına göre; Görünüş olarak Sokrates 
Atina’nın en çirkin erkeklerinden biriydi. Cılız ve çarpık ba-
cakları, top gibi göbeği, kıllı bir ensesi, aynı durumda omuz-
ları ve kel bir kafası vardı. Geniş ve kalkık burnu herkes ta-
rafından bilinirdi, gözleri hafif öne eğimliydi ve dudakları 
şişikti. Aristophanes, onun bir ördek gibi çalım satarak yürü-
düğünü söylüyordu.

“Nietzsche “Götzen Dammerung”- Putların 
Alacakaranlığı” adlı kitabında Sokrates’le ilgili bir hikâye-
cik anlatır:

“İnsanın yüzüne bakarak, karakterini anlayan bir ya-
bancı Atina’dan geçerken Sokrates’in yüzüne karşı onun bir 

hilkat garibesi olduğunu ve tüm günahları ve şehveti içinde 
taşıdığını söyler. Sokrates ona bakar ve sadece şöyle der: 
Bayım, siz beni tanıyorsunuz!”

Diogenes Laertius’un anlattıklarına göre, Sokrates zama-
nının bir kısmını Atinalı bazı delikanlılara enformatik retorik 
dersi vermekle geçirirdi. Bu dersleri agoranın sınır taşında 
bulunan Simon adlı bir ayakkabıcının dükkânında verirdi.

Sokrates, Atina ordusunda geçirdiği süre boyunca cesur-
ca savaşmış ve bu arada ünlü Atinalı General Alcibiades’in 
hayatını kurtarmıştı. Platon, birçok diyalogda Sokrates’in 
Alcibiades’e olan ilgisini ve sevgisini anlatır. Athenian ge-
leneğine uygun olarak, Sokrates, genç erkeklere fiziksel ca-
zibesi konusunda açıktı, ancak onların ruhlarını iyileştirme 
isteği daha öncelikliydi.

Burada bir parantez açıp, Sokrates ve Alcibiades ilişkisi 
üzerine bir halk efsanesinin ya da daha doğru deyimle, dedi-
kodunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum:

Sokrates dönemi Atina’sında, öğretmen/öğrenci arasın-
daki ilişki, sevgi temelli olduğu ölçüde eğitim başarılı olu-
yordu. “Seven” ile “sevilen” arasındaki uyumun sonucunda, 
Atina aristokrasisinin saygın temsilcileri, gençlikten itibaren 
iyi yetişiyorlardı. Atina tipi homoerotik sevgide bedensel haz 
alanın yaşlı adam, zihinsel haz alanın ise genç adam oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu durumda, Sokrates ile Alcibiades’in 
“devlet” yararı adına “yaşlı adam / seven” ile “genç adam / 
sevilen” ilişkisini oluşturması gerektiği açıktır. Ancak kay-
nak bilgilerden, bu ilişkinin baştan itibaren tek taraflı olduğu 
anlaşılmaktadır, Alcibiades bu ilişkide ne kadar istekliyse, 
Sokrates o kadar isteksizdir. Alcibiades Sokrates’e yakla-
şırken şöyle der: “Hiçbir şey, olabileceğim en iyi adam ol-
mamdan daha iyi değildir ve senden başka hiç kimse bana 
bu hedefe varmamda yardımcı olamaz.” Alcibiades zihinsel 
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eğitimin, Sokrates sayesinde ruhunu geliştirmenin peşinde-
dir (fiziksel hazzın değil). Açıkçası, basit bir şehvetin etkisi 
altında, para ya da başka değersiz bir hedef için hareket et-
mez. Sokrates’in tek yaptığı, geleneğin kendisinden bekledi-
ği yüce / kamusal amaç güden, kuru bedensel ilişkinin yerine 
Alcibiades’in ruhunu sevmekti. Alcibiades’in Sokrates’te 
görüp beğendiği de “bedensel” güzellik değil, Sokrates’in 
kendisini savaşta kurtarması, onun cesur ve herkesin bildiği 
üzere “bilge” bir adam olmasıdır.

Sokrates’in silah arkadaşlarını en çok etkileyen şeylerden 
biri de, onun derin düşündüğü zamanlardaki görünüşüdür. Bir 
kuşatma sırasında Alcibiades, Sokrates’in bir problem üze-
rinde düşünmek için bir sabah çok erken kalktığını, kendi-
lerinden uzakta, bütünüyle düşüncelerine gömülmüş olarak 
saatlerce bir tür katalepsi halinde dünyayı unuttuğunu anlatır.

Sokrates’in yetiştiği Perikles döneminde, Helenistik dün-
yanın hiçbir devleti Atina’nın gücü ve kültürüyle boy ölçü-
şemiyordu. Bu dönemin gelişmeleri insanlık tarihinin tüm 
akışını değiştirmiştir. O devirde felsefe olgunluğa eriştiği 
gibi aynı zamanda “demokrasi” kavramı da ortaya çıkmış-
tır, matematik ve diğer alanlar için bilimsel metotlar gelişti-
rilmiştir. Dram sanatı doğmuştur (genelde dinsel nitelikteki 
Tragedya’lar bu dönemin ürünleridir), heykeltıraşlık altın 
çağını yaşamış ve mimarlık büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
Bu devir insanlara Atina’nın Akropol’ünü, Parthenon’u ve 
Milo’lu Venüs’ü armağan etmiştir.

Sokrates, 20’li yaşlarında, Anaksagoras (M.Ö. 500-428) 
ile de ilgilenmişti ancak onda gördüğü, doğal yasa ve düzen 
çelişkisi, kendisinde düş kırıklığı yaşatınca doğal felsefeyi 
bıraktığı anlaşılıyor.

Sokrates doğmadan önce ölen, halk dininin bütün biçim-
lerine düşman olan Efesli Herakleitos’un (M.Ö. 535-475)  
görüşlerinden de oldukça etkilendiği ve Euripides’in kendi-
sine getirdiği Herakleitos’un Doğa Üstüne adlı kitabını oku-
yunca: “Anladıklarım pek mükemmel, ama eminim ki, anla-
madıklarım daha mükemmel. Onları anlamak için, Delos’lu 
bir dalgıç olmak gerek!” dediği söylenir.

Ayrıca, Platon’un yazdıklarından, Parmenides’in (M.Ö. 
515-460) 65 yaşlarında İtalya’dan Atina’ya yaptığı bir ziya-
rette 20 yaşındaki Sokrates ile görüştüğü bilgisi yer almak-
tadır. Buradan hareketle, Sokrates’in Parmenides’in aklı öne 
çıkaran görüşlerinden de etkilenmiş olduğunu varsayabiliriz.

Sokrates 30 yaşına geldiğinde, arkadaşı Khairephon, 
Delphi’li kâhin Oracle’a, “Sokrates’ten daha bilgili, yaşa-
yan kimse olup olmadığını” sormuş ve o da “Sokrates’in 
tüm insanların en bilgesi” olduğu yanıtını vermiştir (Platon, 
Savunma).

Sokrates bu yanıta inanamaz ve kendisinin, hiçbir şey bil-
mediğini iddia eder. Ancak yine de kehanetin gerçeği söyle-
yip söylemediğini araştırmak için Atina’nın diğer bilginleri-
ne danışır. Amacı, onların ne bildiğini öğrenmektir. Böylece 
sokaklarda, pazarlarda ve agorada (Yunan halkı meydanı) 
ondan daha akıllı bir adam bulmaya çalışır.

Sokrates’in insanların zaaflarını ortaya çıkarabilen keskin 

bir gözlem yeteneği vardı ve muhataplarını gülünç duruma 
düşürmekten çekinmezdi. Onun konuşma becerisi, ustalığı 
ve kurnazlığı, sohbet arkadaşlarını çileden çıkaracak den-
li tahrik ediyordu. Bu bilgiçlik taslayan ukalaca tarzı, ona 
şüphesiz pek çok düşman, ama bunun yanında kendisini izle-
yen gençler arasında da bir sürü hayran kazandırmıştır.

Sokrates hiçbir şekilde dünyanın nimetlerinden uzak 
yaşayan biri değildi ancak bolluk içinde de yaşamamıştır. 
Çalışmayı reddettiği için para sıkıntısı çekerdi. Yaşamının 
her dakikasını Tanrı tarafından kendisine verilen görevi ye-
rine getirmek üzere, Atinalı hemşerilerine, bilgisizliklerinin 
boyutunu göstermeye harcamak isterdi. Söylenenlere göre, 
Sokrates çok eğlenceli, sabaha dek sohbet etmeye hazır 
ve içmesini bilen bir konuktu. Bu yüzden, Atina’da sözü ge-
çen arkadaşları onu sıkça yemeğe davet ederlerdi.

Sokrates, giderek “devletin at sineği” ve “halk düşmanı 
biri” olarak ünleniyordu. Sokratik sorgulama yöntemi (elen-
chus) olarak bilinen diyalog yöntemi, son derece can sıkıcıy-
dı ve bazıları için sosyal statülerine saygısızlık olarak kabul 
ediliyordu. 

50 yaşına geldiğinde Xanthippe ile evlendi. Yunanlı tarih-
çiler Xanthippe’yi “huysuz bir eş” olarak tasvir ederler, an-
cak Sokrates’le geçirilen bir hayat gerçekten de kolay olmasa 
gerekti. Kendinizi Xantippe’nin yerine koyun, zamanını so-
kaklarda insanlarla tartışarak geçiren, eve bir kuruş dahi para 
getirmeyen, arkadaşlarıyla sürekli içmeye gittiği için evine 
düzensiz saatlerde gelen ve tüm filozoflar gibi komşuları 
tarafından alay konusu olan bir insanla birlikte yaşadığınızı 
düşünün. Ayrıca Sokrates’i bir tartışmada alt eden tek kişinin 
Xanthippe olduğu söylenir.

Birisi Sokrates’e, evlenmesine gerek olup olmadığını 
sorar. Aldığı cevap şöyledir: “Dostum, canın neyi istiyorsa 
onu yap, zira ne yaparsan yap, sonunda yaptığına pişman 
olacaksın!”
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Sokrates bir insanın gerçek benliğinin onun ruhu olduğu-
na inanırdı. Kendisinden önce gelen filozoflara göre ruh; be-
den hareket halindeyken uyuyan ancak beden uyurken uya-
nık olan “hayatın daimi nefesi” idi. Başka bir deyişle, bir çe-
şit ölümsüz bilinç dışılıktı. Sokrates ruhta, daha ziyade aptal 
veya akıllı, iyi veya kötü olabilen bilinçli bir kişilik görürdü. 
Başka bir deyişle ruh, ahlaki açıdan sorumlu olduğumuz bir 
şeydi. Ruhumuzu Tanrı gibi oluncaya dek terbiye etmemiz 
gerektiğini düşünürdü. O, tüm insanların mutlu olmak için 
çabaladıklarına inanıyordu. İnsanların mutluluğa erişebilme-
leri ise ruhlarının durumuna bağlıydı.

İnsanları, düşünce ve davranışlarını etkileyen çevre ko-
şullarını bilmeden değerlendirmemizin yanlış olacağı dü-
şüncesiyle, Sokrates’in doğup büyüdüğü Atina’nın o günkü 
durumuna kısaca bir göz atalım:

M.Ö. 461 yılında başlayan ve Atina’nın altın çağı olan 
göreceli huzurlu Perikles dönemi, 30 yıl sürdü.  Düşmanına 
göre daha demokratik olan liman devleti Atina ile sanatsal 
zevklerden yoksun militarist Sparta arasındaki Pelopones 
savaşları adıyla anılan çatışmalar, 25 yıl boyunca devam 
etmiş ve bundan Atina’nın devlet yapısı büyük zarar gör-
müştü. Savaş ve onun politik sonuçları, tüm Atinalılar gibi 
Sokrates’in hayatı üzerinde de belirleyici olmuştur.

M.Ö. 404 yılında, Mora Savaşı Atinalılar için utanç veri-
ci bir mağlubiyetle sonuçlandığında Sokrates 65 yaşınday-
dı. Savaşın galibi Spartalı başkomutan Lysander gemileriyle 
Pire limanına yanaşır ve “Otuz Tiran” olarak anılan Sparta 
güdümlü bir hükümeti yönetime getirir. İlginçtir, Otuz 
Tiran’dan biri Sokrates’in eski bir öğrencisi olan Kritias’dı. 
Ardından korku dolu karanlık bir dönem başlar. Özellikle 
Sokrates hedeflenerek, Atina sokaklarında felsefe yapmak 
yasaklanır. Toplu tutuklamalar, mahkûmiyetler yaşanır, po-
litik rakipler birbirlerinin mal varlıklarına el koyarlar. Bu 
dönemde pek çok demokrat insan Atina’dan kaçar ancak 
Sokrates kalmayı tercih eder.

M.Ö. 403 yılında, tiranlardan kaçan ve sürgün edilenler, 
bir ordu toplayarak, tiranları yendiler ve Atina’ya döndüler. 
Tiranlar Hükümeti düşürüldü, içlerinde Kritias olmak üzere 
30 tiran öldürüldü.

Yönetime demokratlar geçer, ama onlar da Sokrates’e pek 
iyi gözle bakmazlar. Ne var ki iç savaşın yaralarını sarmak 
amacıyla genel af ilan edilir ve Sokrates şimdilik kurtulmuş 
gibi gözükür.

Bu süreçte Sokrates, kafasını meşgul eden soruların ce-
vaplarını ararken çevresinde olup bitenlerin pek farkına 
varmamıştır. Etrafındaki pek çok kişi, onun gençleri doğru 
yoldan çıkardığını, tanrıların yerine yeni tanrılar koyduğunu 
söylemektedir. 

Atina’da tanrıların yorumlanması, kent tarafından atanan 
rahiplerin özel alanıydı. Bugün birçok ülkede gördüğümüz 
dinsel ve laik yaşam arasındaki sınır ve ayrılık Atina’da ol-
madığı için, dinî bir suç, yalnızca tanrılara karşı değil, aynı 
zamanda kentin kendisine karşı da işlenen bir suç sayılıyordu.

M.Ö. 399 yılında, devletin tanrılarını yok saymak ve 

gençleri saptırmak suçuyla mahkemeye verildi. Yargı kurulu, 
kurayla belirlenen 500 hâkimden oluşuyordu.

Jüri üyelerinin suçlamaları, Sokrates’in sadece şehrin tan-
rılarının geleneksel yorumuna meydan okuması değil, kent-
teki rahipler tarafından onaylanmamış tamamen yeni bir ilahi 
varlığa olan bağlılığıydı. Bu yeni ilahi varlık, Sokrates’in da-
imon’u olarak bilinen şeydir. 

Az önce Sokrates’i anlatan kaynaklar arasında sayılan, dö-
nemin ünlü komedya yazarı Aristophanes de Bulutlar adlı ko-
medyasında; Sokrates’i Sofistlerle bir tutmuş, onun kötü ve 
yalancı biri olduğunu, her şeye karıştığını, eğriyi doğru olarak 
gösterdiği gibi suçlamaları konu edilmektedir. Aristophanes, 
oyununda Sokrates’in öğrencilere para karşılığında ders ver-
diğini, öğrencilerin aklını karıştırdığını da hicvetmektedir. 
Oysa Sokrates’in kimseye verecek bilgisi yoktur.

III. Sokrates’in Savunması 
(Plato - Apologia)
Platon, Sokrates’in neredeyse tüm diyaloglarını yazdığı 

gibi hocasına vefa borcunu ödemek için onun suçlanışından 
yargılanışına ve hatta idam edilişine kadar geçen tüm diya-
logları da Sokrates’in Savunması adlı yapıtında yazmış ve 
böylece hocası Sokrates’i ölümsüz kılmıştır.

Bu kitap erdemi yaşam parolası yapmış ve ahlaklı bir ya-
şam sürmüş bir filozofun, insanlara ahlak ve erdemi öğret-
meye çabalarken, erdemsizce yargılanıp, ahlaksızca öldürü-
lüşünü anlatır bizlere.

Sokrates’in Savunması, mektuplarla birlikte Platon’un 
diyaloglardan ibaret olmayan tek eseridir. Eserde Platon’un 
felsefesiyle birlikte, hocası Sokrates’in suçsuz yere idam 
ediliş aşamaları ile o zamanın demokrasi gerçeğini bir arada 
görmek mümkündür.

Şimdi sizlere Sokrates’in aynı zamanda felsefesini yansı-
tan savunmasını özetleyeceğim ve bu özeti yaparken felse-
fesini öne çıkaran noktalarda, birkaç sözle araya gireceğim.

Dava başlar; suçlamanın ardında politikada etkili bir 
isim olan demokrat Anytos duruyordu. Anytos’un yıllar-
dan beri Sokrates’le görülecek bir hesabı vardı. Oğlu bir 
zamanlar Sokrates’in öğrencisiydi ve Sokrates genç adamı, 
aile işletmesinde çalışmaktansa “felsefi bir hayat” sürme-
sinin daha iyi olacağı konusunda ikna etmişti. Davacıların 
vekili ise Anytos’un kuklasından başka bir şey olmayan 
Meletos’tu. Meletos iddianameyi okur; devletin tanrılarını 
yok saymak ve gençleri saptırmak suçuyla, Sokrates’e ölüm 
cezası ister. 

Sıra sanığın savunmasına gelmiştir; Görünen o ki, 
Sokrates durumunun ciddiyetini maalesef kavrayamamıştı, 
zira mahkeme heyetine, ders verdiği retorik sınıflarından biri 
gibi davranıyordu:

Benim bir bilgim varsa, bunun nasıl bir bilgi olduğunu 
Delphoi tanrısından dinleyin Khairephon’u tanırsınız; çok 
eski bir arkadaşımdı,  Khairephon’un huyunu bilirsiniz, ka-
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fasına koyduğu şeyi muhakkak yapardı. Bir gün Delphoi’ye 
gitmiş, benden daha bilgin bir kimse olup olmadığını tanrıya 
çekinmeden sormuş; Pythonlu tanrı sözcüsü de benden daha 
bilgin bir adam olmadığını söylemiş.   

Tanrı’nın bu cevabını öğrenince düşündüm: Tanrı bu sö-
züyle ne demek istemiş? Bu muamma nedir? Çünkü az olsun, 
çok olsun, bende böyle bir bilgi olmadığını biliyorum. Böyle 
olduğu halde insanların en bilgini olduğumu söylemekle ne 
demek istiyordu? Tanrı yalan söylemez, yalan onun doğasıy-
la bağdaşmaz.

Burada, Delphi tapınağı ile ilgili kısa bir hatırlatma yap-
mama izin verin. Eski Yunanlıların inanışlarına göre, Delphi 
yeryüzünün tam ortasıydı. Burada Apollon, kullarına cen-
netin nimetlerini sunardı. Apollon, aynı zamanda gelecek-
ten haber veren bir tanrıydı. Onun için buraya akıl sorma-
ya gelenler de çok olurdu. Yapılacak bazı işler için Tanrı 
Apollon’un fikrini almak isteyenler Delphi tapınağında, ara-
dıklarını bulacaklarına inanırlardı.

Tanrı’nın ne demek istediğini uzun zaman düşündüm; en 
sonunda için aslını denemeye karar verdim.  Bunun üzerine 
bilgisi ile ünlenmiş birine gittim, kendisine iyice baktım. Adı 
lazım değil, denemek için seçtiğim bu adam devlet işleriy-
le uğraşır. Vardığım sonuç şu oldu; bu adam çok kimselere, 
hele kendisine bilgin gözüküyor ama gerçekten hiçbir bilgisi 
yok. Bunun üzerine ona kendisini bilgin sandığını, hakikat-
te ise olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun sonucu, onun 
da, üstelik orada bulunup beni dinleyen birçok kimselerin 
de düşmanlığını kazanmak oldu. Yanından ayrılırken kendi 
kendime dedim ki: doğrusu belki ikimizin de iyi, güzel bir 
şey bildiğimiz yok; ama gene ben ondan bilginim; çünkü o 
hiçbir şey bilmediği halde bildiğini sanıyor; ben ise bilmiyo-
rum ama bildiğimi de sanmıyorum. Demek ben ondan biraz 
bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bilirim sanmıyorum.

Böylece, kendime birçok düşmanlar edindiğimi bile bile, 
birini bırakıp ötekine gidiyor, gittikçe umudum azalıyor ve 
kederleniyordum. Atinalılar, köpek hakkı için, bütün o araş-
tırmalarımda baktım, asıl bilgisizler, bilgilidir diye tanınmış 
olanlar! Boştur denenlerde ise daha çok akıl var. Atinalılar, 
o kadar didindim, Tanrı’nın sözünü çürütemedim, adım bilge 
diye çıktı çünkü beni dinleyenler, başkalarında bulunmadığı-
nı gösterdiğim bilginin bende bulunduğunu sandılar.

Sokrates, bilgiyi arama sürecinde bile çok düşman ka-
zanmıştır. Çünkü pek çok kişinin gerçekte bilgisiz olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Sokrates, mahkûm olursa suçlandığı gibi 
tanrıtanımaz olduğu için değil, aslında bazı insanların düş-
manlığını üzerine çektiği içindir.

Yine Sokrates’in savunmasına kulak verelim:

 İşte böylece Tanrı’nın sözünü düşünerek yer yer dola-
şıyor, yurttaş olsun, yabancı olsun, bilge sandığım kimi bu-
lursam konuşup soruyorum; bilge olmadıklarını anlayınca 
da, Tanrı sözüne hak vererek bilge olmadıklarını kendilerine 
gösteriyorum. Bu iş bütün vaktimi alıyor, bu yüzden devlet iş-
leriyle de, kendi işlerimle de iyice uğraşacak vakit bulamıyo-
rum; o kadar ki, Tanrı’ya hizmet edeyim diye yoksul kaldım.

Devamında, Atina siyasetinin eleştirisini ve kendi iç sesi-
nin nasıl işlediğini şöyle açıklar Sokrates:

Devlet işlerine girerek fikirlerimi oradan söylemek var-
ken herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, başkalarının işlerine ka-
rışmaya kalkışmam belki size şaşılacak bir şey gibi gelebilir. 
Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bir tanrının veya tanrısal 
bir ruhun bana göründüğünden, çok kere ve birçok yerde söz 
ettiğimi işitmişsinizdir. Bir nevi ses olan bu işaret, bana ço-
cukluğumda gelmeye başlamıştı; bu ses beni hep göreceğim 
işlerden alıkoyar, ama “yap” diye hiçbir vakit emretmezdi. 
İşte beni siyasete girmekten alıkoyan da budur. Bu alıkoy-
manın da çok yerinde olduğuna inanıyorum. Siyaset haya-
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tına girseydim ve iyi bir adam gibi hep hak gözetip ve tabii 
olarak doğruluğu her şeyden üstün tutsaydım, şimdiye kadar 
sağ kalabilir miydim, sanırsınız? Hayır, Atinalılar, hayır; bu 
ne bana, ne de başka bir kimseye nasip olurdu.

Ölmek veya mahkûm olmak onun umurunda değildir; o, 
sadece doğruların peşindedir. Tehlike karşısında yılmamak, 
korkmamak onun ilkesidir. Ona göre insanların en çok kork-
tuğu şey olan ölüm, aslında kaçınılacak bir şey değildir. O, 
sadece kötülük yapmaktan korkmaktadır.

Değeri olan bir kimse, yaşayacak mıyım yoksa ölecek mi-
yim diye düşünmemelidir; bir iş görürken yalnız doğru mu 
eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir adam gibi mi yoksa ta-
bansızca mı hareket ettiğini, düşünmelidir. 

İnsanların, korkularından dolayı en büyük kötülük 
saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? 
Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanıla-
cak bir bilgisizlik değil midir?

Sokrates, ideallerinden dönmemekte kararlıdır. O, asla 
Tanrı dışında kimseye boyun eğmez. Kendisi aleyhine söy-
lenen her şey asılsızdır. Sokrates’in sürekli öğrencileri ol-
madığı gibi malı mülkü de yoktur. O, dünya hayatına önem 
vermeyen bilge birisidir.

Atinalılar, Anytos’a ister inanın ister inanmayın, hakkım-
da ister beraat hükmü verin, ister vermeyin; herhalde, iyice 
bilin ki, bir değil bin kere ölmem gerekse bile, yolumu asla 
değiştirmeyeceğim. Bilmelisiniz ki, benim gibi bir adamı öl-
dürmekle, beni değil kendinizi cezalandıracaksınız.

Sokrates, mahkemede suçlu görülür. Bunu beklemekte-
dir ve hiç tepki göstermez. O, herkesten farklı bir kişidir. 
İnsanların çoğunluğu gibi, yüksek makamlara, mal, mülk, 
dünya hayatına önem vermemiştir ki, şimdi de üzülsün. 
İnsanlara hep erdemi ve ahlakı öğütlemiştir. Oysa sonuçta 
ölüm cezası verilir. Sokrates, ölüm cezası verilirken başkala-
rı gibi ağlayıp sızlamamıştır. Yaptığı hiçbir şeyden dolayı da 
pişmanlık duymamıştır.

Atinalılar, siz Tanrı’nın bir vergisi olan beni mahkûm et-
mekle ona karşı bir günah işlemeyiniz dediğim zaman, sizin 
sandığınız gibi kendimi değil, sizi düşünüyorum. Çünkü gü-
lünç bir benzetmeye müsaade edin; beni öldürürseniz, hem 
büyük, hem cins, ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dür-
tülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak 
için, Tanrı’nın musallat ettiği benim gibi bir at sineğini kolay 
kolay bulamazsınız. Ben Tanrı’nın, devletin başına musallat 
ettiği bir at sineğiyim, her gün her yerde sizi dürtüyor, uya-
rıyor, azarlıyorum, peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi bir 
kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız.

Sözün kısası, Atinalılar, savunmam için bütün söyleyecek-
lerim bunlardır.

Suçlu olup olmadığına karar verecek oylamada 
220’ye karşı 280 üye ölüm cezası yönünde görüş bildirdi. 
Antik Yunan mahkemelerinde, yargılananın, suçlu bulun-
ması durumunda alternatif bir ceza teklif etme hakkı vardı. 
Sokrates de sürgün veya tazminat ödeme cezası isteyebilirdi. 

Sıra tekrar Sokrates’e geldi ve kendisince uygun bulduğu bir 
ceza seçmesi istenerek kulaklar ona çevrildi. Ancak o, da-
vayı ciddiye almamak konusunda hâlâ ısrarlıydı. Kendisine 
yöneltilen suçlar gülünçtü ve Sokrates bunu biliyordu. 

Atinalılar, benim için verdiğiniz mahkûmiyet kararına 
üzülmeyişimin birçok sebepleri var. Bunun böyle olacağını 
bekliyordum.

Bense kendi hesabıma neyi ileri süreyim Atinalılar? 
Şüphesiz değerim neyse onu. O halde hakkım nedir? Bütün 
hayatında herkesin düşkün olduğu birçok şeylere, zenginli-
ğe, aile bağlarına, askerlik rütbelerine, halk kurullarında 
nutuklar vermeğe, başkanlıklara hiç aldırmamış bir adama 
verilecek karşılık ne olabilir? Böyle bir kimseye ne yapılır 
Atinalılar, herhalde, ona bir mükâfat verilmek lazımsa, iyi 
bir şey verilmeli ve bu iyilik ona yakışır bir şey olmalıdır; 
Bana vereceğiniz cezanın uygun ve yerinde bir ceza olması 
isteniyorsa, diyeceğim ki, bana Prytaneion’da bedelsiz ko-
naklamak en doğru bir karşılıktır.

Prytaneion: Ocağında sürekli ateş yanan, seçkin yaban-
cıların, yabancı ülkelerden gelen elçilerin, savaşta ya da 
Hellenler arası oyunlarda kazandıkları başarılarla halkın 
övgüsünü toplayan yurttaşların ağırlandığı yapılara verilen 
ad. Koloni kuracak kişiler, yanlarına bu ocakta yaktıkları 
odunları alırlar ve gittikleri denizaşırı ülkede yeni bir pryta-
neion kurarlardı. Bugün Efes’te de, Efes Antik Kenti içeri-
sinde Artemis Tapınağı’ndan sonra en kutsal sayılan yerdir.

Belki bana denecek ki: “Sokrates; ağzını tutamaz mısın, 
sana kimse karışmadan yabancı bir şehre giderek yaşayamaz 
mısın?” Buna vereceğim cevabı anlatmak çok güç. Çünkü 
sorgulanmayan hayatın yaşanmaya değer bir hayat olama-
dığını söylersem bana gene inanmayacaksınız.

Bu olay mahkeme heyetini iyice sinirlendirir. İkinci oyla-
mada 140’a karşı 360 oyla ölüme mahkûm edilir.

Platon’a göre Sokrates’in öldürülmesi için oy kullananlar 
çok acı çekecektir. Kurtulması için oy kullananlar ise gerçek 
birer yargıçtır.

Sokrates’e göre ölüm bir ceza değildir; sadece bir yolcu-
luktur. Ayrıca öteki dünyada soru sormak yüzünden mahkûm 
edilme tehlikesi de yoktur. 

O halde yargıçlar, siz de benim gibi ölümden korkmayı-
nız, şunu biliniz ki, iyi bir insana, ne hayatta ne de öldükten 
sonra hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanrılar 
daima korurlar. Benim yaklaşan sonum, sadece bir tesa-
düf işi değildir; tam tersine, apaydın görüyorum ki ölmek 
ve böylece bütün acılardan büsbütün kurtulmak, benim için 
daha değerlidir. İşte, içimden gelen işaretin beni yaptıkla-
rımdan alıkoymamasının sebebi budur. 

Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim: Ben öl-
meye, siz yaşamaya. 

Sokrates zincire vurulup kentin zindanına atıldı. Tutuklu 
bulunduğu hücre girişte hemen sağdaydı. Son günlerini 
burada gelip giden arkadaşlarıyla birlikte geçirmiştir. 6x6 
adımlık bu sefil alanda Homeros’un eserleri ve tragedyalarla 
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eşdeğer tutulabilecek ve antik edebiyatın şaheserleri sayılan 
Platon’un en iyi Diyaloglarına konu olan konuşmalar geçer.

Bir keresinde arkadaşı Kriton kendisini kaçması konu-
sunda ikna etmeye çalıştı ve bunun için gardiyanlara rüşvet 
verdiğini anlattı. Ancak o arkadaşının sözlerine kulak asma-
dı ve böyle bir davranışın, savunduğu ilkelerle bağdaşmadı-
ğını söyledi. Sokrates, yanılsalar bile kanunların üstünlüğü-
ne kesinkes bağlı bir insandı. (Platon Kriton)

İdam edileceği gün, Sokrates’in arkadaşları ve karısı 
Xanthippe hücresinde bir araya geldiler. Sokrates karısının 
eve gitmesini istedi, çünkü böyle bir durumda aşırı duygusal-
lıklar  sinirini bozmaktaydı. Xanthippe giderken isyan eder: 
“Ama sen suçsuzsun, suçsuz yere idam ediliyorsun.”

Bunun üzerine Sokrates’in verdiği cevap tam onun gibi 
bir insanın verebileceği türdendir: “Be kadın, suçlu olarak 
mı idam edilmemi yeğlerdin?”

Böylece “Atina’nın atsineği” ölür.

Sadece birkaç gün sonra, Atinalılar yaptıklarının kor-
kunçluğunu kavrarlar. Kentte resmi yas ilân edilir, okullar, 
jimnastik salonları ve tiyatrolar kapanır.

Mahkemede Sokrates’i suçlayanlardan Meletos ida-
ma mahkûm olur, Anytos ise sürgün edilir. Daha sonra-
ları Sokrates’in Lysippos tarafından yapılan bronz büstü  
Pompeion’da yerini alır.

Sokrates, 2012 yılında, ölüme mahkûm edilmesinden yak-
laşık 25 yüzyıl sonra, memleketi Atina’da hukukçular, tarih-
çiler ve düşünürler tarafından tekrar yargılanıp aklandı. İade-i 
itibar anlamı taşıyan sembolik yargılamada hâkim heyeti iki-
ye bölünürken, halk jürisinin tümü beraat kararı vermiştir.

IV. Sokratik Temalar
Şimdi Platon’un yazdığı Sokrates’in savunmasın-

da (Apologia) öne çıkan Sokratik temaları bir kez daha 
vurgulayalım.

i. Sokrat savunmasında cehaleti tanımlamıştır.

Basit cehalet, kişinin kendi cehaletinin farkında olmaktır, 
oysaki kişinin, bildiğini sandığı şeyi bilmediğinden habersiz 
olması çifte cehalettir. 

ii. Ruhun önemini belirtmiştir.

Sokrates savunmasında, bir insanın ruhunu her şeyden 
çok önemsemesi gerektiğini defalarca vurgulamaktadır.

iii. İncelenmemiş yaşamın değersiz olduğunu söyler.

Jüri, Sokrates’i mahkûm edip onun ölümüne karar ver-
dikten sonra, Sokrates, felsefe tarihindeki en ünlü açıkla-
malarından birini yapar. Jüriye asla sessiz kalamayacağını 
söyler, çünkü “incelenmemiş yaşam insan için yaşamaya 
değmez”. (Platon, Apologia)

iv. (Eudaimonism) Mutluluğun yolunu gösterir.

Sokrates iyi bilginin ruhu mutluluğa doğru yönlendirdi-
ğini ileri sürer, bilgeliğe uygun hareket eden erdemli kişinin 

mutluluğa ulaştığını ileri sürer: “En mutlu insanın ruhunda 
hiçbir kötülük yoktur.” (Euthydemus - Gorgias)

v. Kararın ne olduğunu ve karar vermenin önemini 
vurgular.

Sokrates, kararın bir tür zanaat veya sanat (teknik) oldu-
ğu konusuna kendini adamıştır. Bu nedenle karar bilgi gerek-
tirir. Tıpkı bir doktorun hastası için istenen bir sonucu getir-
diği gibi. Benzer şekilde, yöneticinin görevi kendi çıkarları 
için değil, politik toplumun vatandaşlarının yararına hareket 
etmektir. (Republic - Cumhuriyet)

Ve son olarak, savunması dâhil, Sokrates’in tüm diyalog-
larında ironi, bir tür alay uyguladığını görüyoruz.

Sokrates’in bir ironist olduğu iddiası, farklı şekillerde 
yorumlanmıştır: Örneğin, Platon Euthyphron diyaloğunda, 
Sokrates’in hiçbir şey bilmediğini, karşısındakinden öğrene-
ceğini söylerken cehaletin avukatı gibi davrandığını ve ironi 
yaptığını ileri sürer. Platon’un Symposium diyalogunda ise, 
Sokrates’i ironik olmakla suçlayan Alcibiades’in yakınma-
larını görüyoruz, çünkü Sokrates, onunla ilgileniyormuş gibi 
davranıyor, ancak o yaklaşınca uzaklaşıyordu.

Aristoteles ise, Sokrates’in kendini küçümsemesinin 
övünmenin zıddı olduğunu ve bunun da bir tür ironi olduğu-
nu söylüyor. 

Alman Yahudisi kökenli Amerikalı siyaset felsefecisi Leo 
Strauss (1899–1973) “Sokratik ironi Sokrates’in gerçek me-
sajını gizlemeye yöneliktir,” diyor.

V. Sokrates ve Ahlak Felsefesi
Bildiğiniz gibi; Sofistler yönetim sanatının temel ilkeleri, 

dilbilgisi, ikna sanatı, retorik, mahkemede kendini savunma 
sanatı, mantık, ahlaki davranış, edebiyat, matematik, dilsel 
analiz gibi birçok alanda şehir şehir dolaşarak para karşı-
lığında dersler vererek insanları eğitmişlerdir. Bu durumu 
felsefenin onuruna aykırı gören Sokrates, Sofistleri, bilgiyi 
satılabilir bir nesne olarak gördükleri için onları, “aldatan, 
kandıran, bilgi düşmanı, şarlatan” olarak nitelendirmiştir.

Fakat yine de Sokrates Sofistlere çok şey borçludur. 
Çünkü Sokrates, Cicero’nun da belirttiği gibi felsefeyi gök-
lerden yere indirerek, kentlerde konuşlandıran, yaşama, 
geleneklere, iyiye ve kötüye dair sorular sormaya zorlayan 
kişidir. Sokrates’in bu tavrı üzerinde ve düşüncelerinin şekil-
lenmesinde Sofistik anlayışının etkisi küçümsenemez.

Sokrates, Sofist geleneğin içinden gelmekle beraber ona 
karşı çıkar, demiştik. Sofistlerin, (duyulara dayanan değişken 
bilgi) doksa’sına karşı (gerçek bilgi) episteme’yi savunan fi-
lozof, gerçek bilginin evrensel olduğunu savunur. Ona göre 
bilgi bir ve tektir. Tıpkı evrensel doğa yasaları gibi kesin ve 
değişmez evrensel ahlâk yasaları vardır. Üstelik tek tek her 
bireyin özünde bulunur. Kişinin yapması gereken şey, uy-
gun eğitim metotlarını kullanarak bu özü ortaya çıkarmaktır. 
Doğru bir toplumsal düzen, ancak bu özü ortaya çıkarabilmiş 
ideal yurttaşlardan oluşabilir.
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Sokrates genellikle ahlak felsefesinin, yani değer öğreti-
sinin kurucusu olarak bilinirse de, onun yaptığı, bir öğretiden 
çok, kişilerin bilincine ve özlerinin ne olduğunu göstermeye 
yönelik bir çabadır. Felsefesinin ipuçlarını yukarıda özetini 
sunduğumuz savunmasında vermiştir.

Onu ilgilendiren şey, insanların birbirlerine nasıl davran-
ması gerektiğiydi. Günümüzde bu alandan deontoloji veya 
daha sade bir şekilde ahlak felsefesi olarak bahsedilir. 

Sokrates’e göre bilgelik, okuyarak öğrenilen veya dene-
yim ya da uzmanlık ile kazanılan bir erdem değildi. Açıkça, 
kimse bilgeliği kazanamazdı, çünkü bilgelik, erdemli dav-
ranmanın bir sonucu olarak ortaya çıkardı ve erdem demek 
her durumda doğru hareket etmek demekti. 

Erdem bilgi ile özdeştir ama kötü edimler, kendini al-
datma sürecini belirtmektedirler, yalnızca bilgi eksikliğini 
değil. Sokratik arayış, dışsal iyileri, lüks düşkünlüğünü ve 
tensel hazları yadsımaktadır. Güçlülük, fiziksel üstünlükte 
değil, tinsel üstünlükte yatar, çünkü iyi insan kötü olandan 
daha güçlüdür.

Çocukluğundan beri içinde kendisine eşlik eden bir da-
imon, bir ses olduğunu söyler. Bu ses hiçbir zaman ona ne 
yapması gerektiğini söylemez, ancak yapmaması gereken bir 
şeyi yapmak üzere olduğunda onu uyarır. Bu sesin nereden 
geldiğini bilmez ancak, güçlü bir şekilde bir ilah (belki de 
Apollo) tarafından gönderilmiş olabileceğini söyler. Bugün 
biz bu iç sesi bireyin vicdanı olarak adlandırıyoruz.

Ona ait olan şu sözleri günümüzde yeniden hatırlamaya 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

“Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.” 
 
“Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, va-
tandaşlar kendilerini bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar 
ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını 
yitirirler.”

Görüldüğü üzere Sokrates tüm yaşamı boyunca, baş 
edilmesi zor bir adamdı. Bize yalnızca vicdan değil şehitlik 
kavramını da gösterdi. Antik çağdan günümüze, kendisine 
en çok benzetilen bir diğer ünlü çıbanbaşının Nasıralı İsa ol-
duğunu söyleyebiliriz.

VI. Eğitim Felsefesi 
Sokratesçi eğitim felsefesi tarihte bilinen, kendi içinde tu-

tarlı ilk eğitim felsefesi anlayışıdır. Bu anlayışa göre eğitim 
sürecinde eğitimcinin temel amacı eğitilen kişiye, görülen 
dünyanın aldatıcı görünüşleriyle (doksa) yetinmemesi gerek-
tiğini, nedenleriyle sorgulayarak gerçek dünyaya (epistem) 
ulaşma yolunda ona yol göstermektir.

Doğruya ulaşmada geleneğe ve otoriteye gözü kapa-
lı bağlanmanın karşısına aklı ve sorgulama yapmayı koyar 
Sokrates.

Ona göre insanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir. 
“Kimse bilerek kötülük yapmaz” sözü ile kişinin iyi bir ya-

şam sürmesini bilgi sahibi olmasına bağlamıştır. Bilgi edinen 
kişi erdeme sahip olacaktır. Erdem ve bilgi Sokrates’e göre 
özdeştir. Bilgi edinen kişi eylemlerinde iyiye yönelecek, iyi 
bir yaşam süren kişi erdem sahibi olacak ve erdem sayesinde 
de mutluluğa ulaşacaktır. Burada mutluluk ahlakını görmek-
teyiz. Ahlakın amacı mutluluktur, insanın ulaşmak istediği 
en yüksek iyi de ancak mutluluktur ve mutluluğun yolu da 
erdemden geçer. Erdem insanın kendini bilmesiyle ortaya çı-
kan, yaşamı daha iyi hale getiren ve bizi mutlu kılan bilgidir. 
Bu nedenle Sokrates “kendini bil” sözünü söylemiştir. Kişi 
kendisini tanımadıkça, kendisi için neyin iyi, neyin kötü ol-
duğunu bilemez.

Peki, ideal insan bu gerçeği zihinsel olarak kavradıktan 
sonra özündeki iyiliğe nasıl ulaşabilir? Burada karşımıza 
Sokrates’e özgü eğitim metotları çıkar. Bunlar şimdi görece-
ğimiz, dialectique ve maieutic yöntemleridir. 

VII. Sokrates’in Felsefe Yapma Yöntemi
Sokratik temalar kadar Sokratik yöntem de aynı derecede 

ünlüdür. Sokrates felsefi etkinliğini soru cevap aracılığıyla 
bir diyalog şeklinde gerçekleştiriyor ve bu diyalogda elenc-
hus (çürütme) denilen bir yöntem ile maieutic (ebelik) deni-
len bir yöntem kullanıyordu. 

a. Elenchus: Çürütme yöntemi (aksini ispat ederek yanlışı 
ortaya koyma)

Tipik Sokratik elenchus’unda, Sokrates, muhatabının 
söylediklerini test edip reddederek önermenin ya da tanımın 
çapraz incelemesini yapar.

b. Maieutic: Ebelik yöntemi 

Platon’un diyaloglarında Sokrates, Titetus’a, annesi 
Fenarete’nin bir ebe olduğunu ve kendisinin de entelektüel 
bir ebe olduğunu söyler. O, bedeni değil, konuştuğu kişinin 
ruhunda saklı olan bir fikri doğurmasına yardımcı olmaktadır.

Ona göre ruhun yetişip yetkinleşmesi için ihtiyaç duydu-
ğu bilgiler ruhun derinliklerinde gizlidir ve bu bilgiler sağ-
lam bir yöntemle gün yüzüne çıkarılabilir. Onun sözünü etti-
ği bu yöntem biçimi diyalogdur. Platon’un dialectique olarak 
adlandırdığı yöntem şöyle tanımlanabilir: Doğruya varmak, 
kavramları açıklığa kavuşturmak, belirlemek ve bunların ke-
sin tanımlarını bulmak için karşıtlıklar içinde ilerleyen karşı-
lıklı konuşma yöntemi. 

Diyalog sürecinde kişiler karşılıklı konuşur, tartışır ve bir 
senteze varılır. Bu karşılıklı konuşma esnasında doğuştan in-
sanda var olan bilgiler ironi (alay) ve maieutic (doğurtma) 
yöntemleri ile açığa çıkar. Sokrates, alay ile karşısındakinin 
başlangıçtaki her şeyi bildiği özgüvenini yıkar, bilgisizliği-
ni ona gösterir. Doğru olan, kişinin ruhundan bulunup doğ-
malıdır. Maieutic yöntem insandaki iyi tarafı ortaya çıkar-
maya çalışan yöntemdir. Sokrates’in işi bir ebe gibi insanın 
özündeki gerçek bilgiyi doğurtmaktır. Sokrates bu yöntemi 
şu şekilde tanımlar: “Benim doğurtma sanatım da ötekiler 
türündendir. Aradaki ayrım şudur ki, sanatım kadınları de-
ğil, erkekleri doğurtur ve doğum esnasında dikkat erkeklerin 
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vücutlarına değil, ruhlarına yöneltilmiştir.” Bu yöntem di-
alectique yönteme benzemekle beraber biraz daha ciddidir. 
Zekice kurgulanmış sorularla öğrencilerin hem kendilerini 
hem dünyayı tanımalarını sağlar.

Nasıl ki bir ebe annenin karnında var olan bebeğin doğ-
masına yardımcı oluyorsa Sokrates de kişinin ruhunda var 
olan doğruların doğmasına yardımcı olmaktadır.

Sokrates,  tartışmalarında hem tümdengelimi hem de tü-
mevarımı kullananmış, hiçbir zaman “doğru şudur” deme-
miş ve araştırmayı kısırlaştırmamaya özen göstermiştir. 

VIII. Sokrates’in Eğitim Felsefesi
Platon’un söylev sanatı üstüne olan diyaloğu Gorgias’ta; 

Sokrates eğitim ile ulaşılmak istenen asıl amacın özenli ve 
titiz bir çalışma ile iyinin bilgisine ulaşmak olduğunu ve 
böylece gerçek bilgiyi elde ederek erdemli ve mutlu olmanın 
önemini vurgulamaktadır.

Platon’un yazdığı ve doğal olarak Sokrates’in başrolde 
olduğu Menon diyaloğunda, erdemin öğretilebilir olup olma-
dığı sorusu çerçevesinde, eğitim üzerine düşünmenin ilk te-
mellerinin atıldığını görmekteyiz Bu noktada insana aktif bir 
rol yükleyen Sokrates, öğretenin bilgiyi aktardığı, öğrenenin 
ise bilgiyi aldığı bir eğitim anlayışının karşısına, sorgulama-
ya dayalı bir eğitim anlayışını koymuştur.

Sokrates’in eğitim ile yapmak istediği, bilgileri ezberle-
mek ya da bilgi biriktirmesi yapmak değil, aksine insanlara 
düşünme, tartışma, analiz etme becerisi kazandırmaktır.

Bugün, “Sokratik yöntem”, çocukların daha etkili öğren-
melerine yardımcı olan bir öğretim yöntemi olarak kabul 
edilmektedir. Onlara gerçekleri öğretmek yerine, öğretmen-
ler bazı öğrencilerin temel varsayımlarına meydan okumak 
için soruları kullanıyorlar. 

IX. Sokrates’in Yurttaşlık Felsefesi
Sokrates Atina’ya âşık bir yurttaştır. Katıldığı askerî 

harekâtlar dışında Atina’dan ayrılmamış, savunmasında 
görüldüğü gibi, hakkında idam hükmü verilmesinden son-
ra da kaçmayarak Atina’ya ve şehrin yasalarına bağlılığını 
göstermiştir.

Devlet yönetiminin bir bilim olduğunu ve herkes tarafın-
dan yapılamayacağını belirtmiştir.

Ona göre, hiçbir hasta kendini tıp bilgisi almamış birinin 
ellerine bırakmayacaksa, kamu görevlilerini, kura ile ya da 
deneyimsiz çoğunluğun oyları ile seçmek de ussal değildir.

Sokrates’in sözleşme anlayışı yurttaşın, yaşadığı devletin 
yasalarını, toplumsal ve sosyal düzenini kabul ettiği ve başına 
buyruk hareket etmeye hakkı olmadığı fikrini içerir. Sokrates 
sözgelimi Atina ile bir sözleşme yaptığını; bu sözleşme uya-
rınca devletin koruması, güvencesi ve rehberliği altına girdi-
ğini, doğmuş olduğu Atina’da, kentin medenî hukukuna göre 
yurttaş olduğunu, onun eğitim sistemine göre yetiştirilip eği-

tildiğini söyler. Dolayısıyla, diğer yurttaşlar gibi kendisinin 
de Atina devleti ile yasalarının eseri, hatta kölesi olduğunu 
kabul eder. Varlık sebebi iyilik ve adalet olan devlet hukuku-
nun kötü olamayacağını iddia eden Sokrates açısından sorun, 
devlette ve yasalarda değil, devleti temsil edenlerde, yasaları 
uygulayanlardadır. Sokrates savunmasında hukukun üstün-
lüğünü kabul etmekle beraber burada bir paradoks olduğunu 
kendine özgü alaycı iğnelemeleri ile belirtir. Suçlu olduğunu 
kabul etmez ama aynı zamanda idam hükmüne karşı da çık-
maz. Ancak onun asıl hedefi Atina demokrasisinin saçmalığı 
ebediyen sergilensin diye kendini ölüme mahkûm etmektir. 
Çünkü bu ölüm şekli onun öğretim metodunun ve alaycılığı-
nın doruk noktasını oluşturmaktadır. Bu yöntemle amacına 
ulaşmış; hem yurttaşlığı öğretmenin ilk dersinin, örnek ol-
mak olduğunu göstermiş, hem de Atina demokrasisinin ne 
kadar saçma bir yönetim biçimi olduğunu gözler önüne ser-
miştir. Önyargı ve taraflılıktan uzak bir eğitim sistemi öngör-
müştür, ancak hayalindeki eğitim sistemini uygulamaya fır-
sat bulamamıştır. Onun eğitim sistemi ölümünden çok sonra 
onun fikirlerini merkeze alan Stoacılar tarafından Roma’da 
uygulanmıştır. Bu eğitimin temel taşı bugünkü eğitim siste-
mimizde dahi göze çarpan bireyci anlayıştır. 

X. Diğer Filozofların Sokrates İle İlgili 
Görüşleri:

Antik çağda felsefe eğitiminin neredeyse her okulu 
Sokrates hakkında olumlu şeyler söylemiş ve çoğu ilhamını 
ondan almıştır. Bunun yanında, Sokrates ayrıca birçok ünlü 
modern filozofun eserlerinde de yer bulmuştur. 

a. Helenistik Felsefede Sokrates:

Onun düşüncelerini çeşitli yanlarından ele alıp geliştiren 
Sokratesçi 4 okul görüyoruz:

i. Megara Okulu: Sokrates’in iyilik’i ile Parmenides’in 
bir’inin sentezini yapmaya çalışan Megaralı Euklid’in kur-
duğu okuldur. Onlara göre, “bir” olan “iyi’dir.

ii. Elis-Ereterya Okulu: Sokrates’in öğrencisi Elisli 
Phaidon’un kurduğu okul. Öğretisinde dialectique ile bilgiyi 
öne çıkartmıştır.

iii. Kinikler Okulu: Sokrates hayranı Anthistenes’in kur-
duğu Kinikler Okulu, erdem anlayışını, herkesin anlayacağı 
bir dilde anlatıyordu. Rahat bir yaşamı yadsıyarak, her tür-
lü mal ve mülk edinmeye, kölelik ve aile kurumlarına, din 
inançlarına karşı çıkıyorlardı. Mutluluk için erdemin tek ba-
şına yeterli olduğunu savunuyorlardı.

ıv. Kirene Okulu: Kireneli Aristippos’un öğretisi; 
Sokrates’in “insanların bilgi ile erdemi elde ederek mutlu 
olabilecekleri” önermesini, Kiniklerin aksine, mutluluğu ra-
hat bir yaşayış sağlayarak elde edilebileceği şeklinde yorum-
lamışlardır. Onlara göre, bireyin hazzı ahlaki eylemin biricik 
ölçütüdür. Aristippos, aynı zamanda hedonizmin kurucusu 
sayılır.

Stoacılar Sokratik okullardan sayılmasa da, Stoa oku-
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lunun kurucusu Zenon’un Sokrates’i okuyarak ve sorgula-
yarak felsefe ile ilgilenmeye başladığı söylenir. Bu nedenle 
Sokratik elenchus (çürütme) Stoacılara çekici gelmiştir, çün-
kü bir kişinin hayatını bozan hem sosyal hem de psikolojik 
tutarsızlıklar, bu yöntemle ortaya çıkarılabilirdi. Stoacılar, 
tam mutluluk için bedensellik yerine etik mükemmelliğin 
gerekliliği ve yeterliliğini önerir. Bu anlayışın, Hristiyan tan-
rıbiliminde ve Spinoza’da (1632-1677) etkileri görülebilir.

Daha sonra gelen, Şüpheciler (Septisizm) de Sokrates’ten 
etkilenmişlerdir. Genel olarak şüphecilik, ya epistemolo-
jik hakikat iddialarından şüphe etmemiz gerektiği ya da en 
azından bilgi için mutlak iddiaları doğru kabul etmekten 
kaçınmamız gerektiği görüşündedir. Bu bağlamda Elisli 
Pyrrhon’un kurduğu bu okulun da Sokrates’ten etkilendiğini 
söyleyebiliriz.

Epikürcüler Sokrates’i eleştirdiler. Epikürcüler, iyi yaşam 
nedir’in cevabını aradılar. Onlara göre, iyi yaşam mutlu bir 
yaşamdır, Mutluluk ise hazzın varlığı ve acının yokluğudur. 
Sokratesçi bir okul olmayan Epikürcüler, Sokrates’i eleştiren 
birkaç okuldan biridir. Epikürcüler, Sokrates’i etik soruştur-
malar uğruna doğal bilimi yok kabul eden retorikçi bir Sofist 
olarak kabul ederler. Sokrates’in kendisini cahil olarak sun-
ması ironikti ama Epikürcüler için bu ironi pedagojik açıdan 
anlamsızdı: “Eğer Sokrates’in söyleyecek bir şeyi varsa, onu 
saklamak yerine söylemiş olmalıydı,” diyerek eleştirirler.

b. Modern Felsefede Sokrates ile ilgili görüşler: 

Sokratik sorun ilk olarak 19. yüzyılın başlarında Friedrich 
Schleiermacher’in (1768-1834) etkili çalışmasıyla dile gel-
di. Bu noktaya kadar, akademisyenler Sokrates’in ne düşün-
düğünü belirlemek için büyük ölçüde Xenophon’u kaynak 
olarak kullandılar. Schleiermacher ise, Xenophon’un bir 
filozof değil, basit bir yurttaş-asker olduğunu ve anlattığı 
Sokrates’in çok yetersiz ve felsefe ile ilgisi olmadığını, bu 
nedenle sadece Xenophon’u okuyarak Sokrates’in bilinme-
sinin zor olacağını savundu. 

Immanuel Kant (1724-1804), Sokrates’i diğer antik fi-
lozoflar arasında, spekülasyon yapmayan, felsefeyi aynı za-
manda yaşamına geçiren bir düşünür olarak tanımlar ve över.

Friedrich Hegel (1770-1831), Sokrates’in  tarihin büyük 
dönüm noktası olduğunu söyler (Tarih Felsefesi ). Hegel’in 
iddialarına göre, Sokrates’te bireysel bilinç ve devletin ev-
rensel yasası çatışır. Bu nedenle, Sokrates’in gelişi, birey ve 
ahlak arasındaki ilişkide köklü bir değişime işaret eder.

Søren Kierkegaard (1813-1855), Sokrates’in felsefe ta-
rihinde kabul edilenin aksine, yaptığı her şeyde bir ironi 
olduğu için etik bir figür olmadığını ileri sürmektedir. Ona 
göre, Sokrates sadece konuşmasında değil, aynı zamanda ya-
şamında da ironiktir. Genel olarak, Aristophanes’in Sokrates 
tasviri bariz bir abartma ve karikatür olarak kabul edildiği 
halde, Kierkegaard, Sokrates’in tasvirinin gerçeğine çok 
yaklaştığını iddia edecek kadar ileri gider. 

Nietzsche’nin (1844-1900) en ünlü kitabı, Tragedya-
nın Doğuşu, dolambaçlı olarak Sokrates’in betimlemesidir. 
Burada onu “özgür ruh” olarak adlandırır, ama Sokrates 
ve rasyonel düşüncenin, Atina’da bir çöküş çağının ortaya 
çıkmasına sebep olduğunu ileri sürer. Nietzsche, daha son-
ra Putların Alacakaranlığında adlı kitabında da Sokrates’e 
saldırmasını sürdürür. Sokrates burada en düşük insan sınıfı-
nı temsil eder ve onun ironisinin abartılı olduğunu, bunu da 
kendisini gizlemek için yaptığını söyler. Nietzsche’ye göre, 
çirkin bir halk adamı olan Sokrates, rakibini güçsüz kılmak 
için soru ve cevaplarla acımasızca kullandığı diyalektiğini 
yarattı, çünkü kendini ifade etmenin başka bir yolu yoktu ve 
dolayısıyla  Sokrates, diyalektiği yeni bir tür tartışma haline 
getirdi. Sokrates’in içgüdüleri birbirine karşı çatıştığı için, 
yok olmamaya karşı bu dayatmacı mantık kuralını oluştur-
du. Sokrates’in buradaki çöküşü, içgüdüleriyle savaşmak 
zorunda kalmasından oluşur, o kadar ki, ölmek isteyecek 
kadar. Nietzsche, Sokrates’i çöküşle suçlamakla birlikte, 
yine de onu güçlü bir birey olarak kabul eder (İnsanca, Pek 
İnsanca) ve onu, ilk “yaşam filozofu” olarak över. 

Martin Heidegger de (1889-1976) Sokrates ile ilgilenmiş-
tir. Sokrates’in felsefesinin hakikate bakışı ile kendi düşünce-
si arasında bir yakınlık bulduğunu söyler. Sokratik yöntemi 
bir tür üretken olumsuzlama olarak nitelendirir: Sokrates’in 
muhatabın cevabını olumsuzlayarak tartışma sürecinde 
olumluyu açıkladığını söyler Heidegger. Bazı konuların ha-
kikatinin, bir soruşturma sürecinin nesnesi ya da sonu olan 
bir tanımda değil, soruşturma sürecinin kendisinde olduğunu 
gösterdiği açıklamasında, Sokrates’e gönderme yapar.
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Ben de yolda ilerlerken kendi kendimi seyretmeye ve bu 
sayede de ‘olan’ ve ‘olacak olan’ arasındaki bağı da kurabil-
meye çalışıyorum. Başardım mı? Hayır. Başarabilir miyim? 
Sanmıyorum neredeyse imkansız. Ama çok az bir olasılık 
var ya, işte o küçücük olasılık büyük bir ‘umut’ veriyor.

-  Kitaplarındaki  hikayeleri  felsefenin  ana  sorularına 
yanıt ararken okura sunabilmek için araç olarak seçtiğini 
düşünüyorum. Aslında bir felsefe kitabını roman formatın-
da ve hikayelerle okura ulaştırmak gibi de denilebilir. Bu 
tarz romanlar yazma düşüncesi nasıl başladı?

Kitaplarımda yazdığım konular ve onları barındıran hikâ-
yeler benim kendi arayışımda karşıma çıkanların yansıma-
ları… İnsan iki temel sıkıntı yaşıyor hayatında. İlki geçim 
sıkıntısı ve onu aşabilirse karşısına hemen can sıkıntısı çıkı-
yor. Bu iki sıkıntı da insanın düşünmesi, tefekkür etmesi için 
engel oluşturuyor. İlk engel maddi olduğundan, onu aşması 
da kısmen daha kolay. Can sıkıntısı ise insanın sebepsiz yere 
mutsuz, huzursuz, kaygılı olmasının nedeni ve onu aşmak 
çok daha zor. Birçok insan can sıkıntısı içinde olduğunun 
bile farkında değil çünkü henüz can’ın yani ‘öz’ün çağrısını 
iç’inde hissedememiş ve bu nedenle de aramaya başlamamış 
durumda.

Bir gün okuduğun bir kitabın bir cümlesi, izlediğin bir 
filmin sahnesi veya bir arkadaşının cümlesi seni derinden 

-  Arda  merhaba.  “Arda  Öngören  kimdir?”  sorusuna 
yanıt olarak, bunun zor bir soru olduğunu, kendini  tanı-
manın  çoğu  zaman bir  ömrü  sürdüğünü  söylemiştin. Bu 
zor soruyla başlayalım, Arda Öngören’i tanıma yolculuğun 
nasıl gidiyor?

Kendimi tanıma ve keşfetme yolculuğum her bilincin 
kendine yaptığı yolculuk gibi başlangıcını tam olarak hatır-
lamadığım ama tahminlerde bulunabildiğim, zor ama ilerle-
dikçe oldukça keyifli, şaşırtıcı, ben’i değiştiren, dönüştüren 
ve bazen yoldan çıkaran bazen yola sokan, kimi zaman hız-
lanan, kimi zaman yavaşlayan, gizemli, merak uyandırıcı bir 
yolculuk... Yolculukta odaklanmam gerekenin yol değil de 
‘ben’ ve yolda karşıma çıkanlar -ki ben onlara ‘yansımalar’ 
diyorum- olduğunu düşünmeye başladım. Bunu “Alfa ve 
Omega”dan bir paragrafla daha iyi ifade edebilirim belki:

“Olan olacaktı ve oldu. Olacak olan da oluyor. Benim 
görevim sadece seyretmek olmalı. Seyrederek, ‘olan’ ve ‘ola-
cak olan’ arasındaki bağı anlamak... Buradaki sır ‘seyir’ ke-
limesinde saklı. Seyir, hem yolda ilerlemek hem de seyretmek 
demek... İşte bu ikisini ‘Bir’ yapabildiğinde yani yolda gider-
ken ‘kendi kendini’ seyredebildiğinde, ‘olan’ ve ‘olacak olan’ 
arasındaki bağı da kurabilirsin...” 

"Alfa ve Omega" ve "VITRIOL" 
Romanlarının yazarı,

Arda Öngören ile 
"kendini tanıma" serüveni

üzerine...
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sarsabilir, içindeki gizil gücü uyandırabi-
lir. İşte bundan sonra yaşamın bambaşka 
bir ‘hâl’ alabilir. Bu çok keyifli ama bir 
o kadar da insanı yoracak, değiştirecek, 
dönüştürecek bir sürecin başlangıcı...

Bu başlangıçtan sonra artık karşına 
çıkan her kitap, her olay, her insan ‘özel’ 
olmaya başlar, ya da sen öyle olduğunu 
düşünürsün. Artık karşına çıkan her insan 
özel olarak karşına çıkmıştır, eline bir 
şekilde ulaşan her kitap veya metin sana 
özel olarak iletilmiştir, içinde olduğun her 
olay, sana özel olmuştur, zihninde doğan 
düşünceler çok daha özeldir ve sen tüm 
bu ‘parçaları’, ‘ipuçlarını’ birleştirerek 
‘Bütün’ü görmeye, bilmeye çalışırsın.

Ne olduğu konusunda hiçbir fikrin ol-
mayan ‘hakikat’i arıyorsundur. İnsan ne 
olduğunu bilmediği bir şeyi nasıl arayabilir? Neyi aradığını 
bilmeden arayabilir mi? Şaşırtıcı ama arıyor, hem de deli-
cesine bir arayış, tıpkı bir ‘meczub’ gibi. İçinde bulunan o 
gizil güç uyandıktan sonra mümkün olamayacak olan her şey 
olur. Ne kadar yoğun bir iş hayatın, eşin, çocukların olsa bile 
kitaplar yazarsın, araştırmalar için yüzlerce kitap arasında 
kaybolursun, farklı ülkelerdeki farklı şehirleri, özel yapıları, 
mekânları ziyaret edersin, konferanslar, makaleler hazırlar-
sın ve bunları insanlara iletmek için çabalarsın. İşin garibi 
bu çalışmaların, çabaların maddi bir karşılığı olmadığı hat-
ta bunlar için daha fazla çalışman gerektiğini bildiğin halde 
bunları yaparsın. Çünkü içindeki gizli güç uyanmıştır. 

- “Alfa ve Omega” isimli yeni kitabında insanoğlunun 
zihin, bilinç, düşüncelerin kaynağı ve yaşam, ölüm, yara-
tıcı - yaratılan kavramları üzerine binlerce yıldır kendine 
sorduğu soruları gerçek hikayeler ve gerçek karakterlerle 
birleştirerek roman olarak yanıtlamaya çalıştığını okuyo-
ruz. Kitaplarında yer alan bu hikayeler ve karakterlerle il-
gili biraz bilgi verebilir misin?

Türkiye’den üniversitelerin de aralarında bulunduğu 150 
üniversitenin birlikteliğiyle İsviçre’nin Lozan şehrindeki 
EPFL üniversitesinde çalışılmaya devam edilen ‘İnsan Beyni 
Projesi’ ile 2045 İnisyatifi olarak bilinen, ‘2045.com’ isimli 
internet sitelerinde amaçlarını ‘İnsan kişiliğini biyolojik ol-
mayan taşıyıcılara aktarmak, ömrü uzatmak ve ölümsüzlüğü 
bulmak’ olarak açıklayan organizasyon gerçek hayattan ki-
taptaki kurguda yer verdiğim iki önemli gerçek olay… 

‘İnsan Beyni Projesi’ oldukça heyecan verici bir proje 
ve sorunda bahsettiğin kavramları hikayedeki karakterler-
le romanda tartışabilmek için müthiş bir zemin oluşturdu. 
Orijinal adı “The Human Brain Project” ya da kısaca HBP 
olarak bilinen projenin amacı; insan beyninin işleyişini bil-
gisayar ortamına taşıyacak teknolojileri geliştirmek, beynin 
kusursuz bir simülasyonunu yapmak ve yapay bilince ulaş-
maya çalışmak...

Aynı şekilde 2045 İnisiyatifi de 
transhümanist bakışa sahip bir orga-
nizasyon olarak insan bedenini bile 
bir hapishane olarak görüyor ve bu 
paradokstan çıkışın tek yolunun bilin-
cin yeni bedenlere biyolojik ölümden 
önce aktarılmasına çalışıyorlar.

İnsanın en büyük korkusu ölmek 
çünkü sonrası hakkında bir bilgisi 
yok ve bilmediğinden korkuyor insan. 
‘Alfa ve Omega’daki en önemli ka-
rakterlerden birisi de kitaptaki gerçek 
karakterlerden biri olan Dmitry Itskov. 
Bu arada ‘gerçek karakter’ tanımla-
ması da ne kadar garip öyle değil mi? 
Neyin gerçek, neyin ise hayal olduğu 
konusunda ne kadar da eminiz? Ve ne 
kadar naif bir inanış bu öyle değil mi? 

Dmitry Itskov, 2045 İnsiyatifinin kurucusu ve bu orga-
nizasyon bedenin değil bilincin önemli olduğunu düşünerek 
bilincin onu hapseden bedenden dahi bağımsız olmasını sa-
vunuyor. Bu sayede beden öldüğünde bilinç de onunla birlik-
te kaybolmayacak diye düşünüyorlar.

-  “Alfa  ve Omega”  okuru  bilinç  ve  zihnin  ne  olduğu 
üzerine sorgulamaya yöneltiyor. Kitapta “Hakikatin ne ol-
duğunu keşfetmeye çalışmak da bilincin ne olduğunu yine 
bilinç ile aramaya benziyor.” diye bir bölüm var. Buradan 
yola çıkarsak, hakikat’in bir parçası, hakikat’in tamamını 
kavrayabilir mi? 

Hakikat gibi bilinç de bilinmeyen bir şey ve buna sahi-
biz… Beş duyumuzla, bilimsel yöntemlerle bunun ne oldu-
ğunu açıklayamıyoruz ama bilinç var. Beyin ile ilişkisi ol-
duğunu tahmin ediyoruz ama ruh veya öz, zihin ve bilinç 
ilişkisini çözemiyoruz. Çok ama çok gizemli bir şey bilinç 
ve bence bilinç asıl ‘ben’.

Bu kadar gizemli, esrarlı ve ben’in içindeki asıl ben ola-
rak adlandırılabilecek şeyi ancak speküle edebiliriz, sorular 
sorup yanıtı aramaktan ziyade sorudan sonra doğacak olan 
yeni sorularla ilerlemeye çalışabiliriz. 

“Bilinç, bedenle birlikte hareket eder mi?” veya “Bilincin 
belirli sınırları var mıdır, beden mi?”, “Bilinçler arası bil-
mediğimiz bir iletişim olabilir mi?”, “Tüm bilinçlerin bağlı 
olduğu bir Üstbilinç var mı, oradan bilinçlere ilham veya di-
rektifler geliyor olabilir mi?”, “Bilinci olmayan ‘şey’ var mı, 
yoksa her ‘şey’ bilince sahip mi?” gibi…  

Bence bilinç geçici olarak ortadan kalkmıyor ama beş 
duyu ve bedensel – maddi iletişim bir süreliğine sekteye uğ-
ruyor. Bunu anestezik ilaçlar ile mümkün kılabiliyorsunuz 
ama inanın tıp bilimi bile bunun tam olarak nasıl olduğunu 
henüz bilmiyor.

Zihnin ne olduğunu kavrayabilmek için de kitaptaki hi-
kayeler içinde yanıtlarını okurla beraber aradığım benzer so-
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rular sormak mümkün: “Düşünceler beyinde mi üretiliyor?”,  
“Zihin beynin içinde mi?”, “Beyin zihni mi yaratıyor yoksa 
zihin mi beyni yaratıyor?”, “Zihin ve bilinç olmasaydı kainat 
var olur muydu?”, “Düşünceler hareket eder mi yoksa onlar 
her yerde mevcuttur ama beyin veya zihin veya bilinç o ‘fre-
kans’ ile eşleşmediği için temas sağlanmıyor olabilir mi?”…

Son sorunun yanıtını da “Alfa ve Omega”dan bir alıntı 
ile vermek istiyorum: “Kâinattaki her parça hem birbirine 
ve hem de her bir parça ayrı ayrı büyük bir formüle bağlı 
olarak mı hareket ediyor? Bence her ikisi de...”

- Alfa ve Omega’nın kapağında bir Ouroboros, yani kuy-
ruğunu yiyen yılan resmi var. Bunun Alfa ve Omega, yani 
‘Başlangıç ve Son’ ile ilişkisini nasıl kuruyorsun ve sence 
bur sorunun yanıtı zaman kavramı ile açıklanabilir mi? 

Kuyruğunu ısıran yılan sembolü olan Ouroboros kadim 
bir semboldür. Kısaca devri daim’i, yeniden doğuş ve sonsuz 
döngüyü simgeler. Başlangıç ve Son yani Alfa ve Omega’nın 
‘bir olduğunu işaret eder. Aynı zamanda, iyi ya da kötü ama 
dinamik ve potansiyel olan demin bahsettiğim gizil gücün de 
simgesiydi. 

‘Başlangıç ve Son’ lineer bir düzlemde düşünülürse ‘ayrı’ 
– ‘gayrı’ olarak düşünülebilir. Ancak ‘Başlangıç ve Son’ bir 
devri daim’dir, ‘Ouroboros’dur – kuyruğunu ısıran yılandır, 
sonsuz döngüdür. Bu nedenle de ‘Bir’dir, ‘Bütün’dür...

-  “Gerçek  sandığımız  yaşam  da  belki  sonsuz  sayıdaki 
simüle âlemlerden biri olabilir.” Sence simüle âlemlerden 
birinde mi yaşıyoruz? 

Gerçek mi yoksa hayal âleminde mi yaşıyoruz? Bunu 
asla bilemeyiz. Gerçek olarak adlandırdığımız kavramın ne 
kadar kaygan ve yanıltıcı olacağını fark edip buradan hareket 
ederek hakikate ulaşabiliriz veya ulaşamayabiliriz. Bundan 
asla emin olamayız. ‘Alfa ve Omega’ okura bu konuda ro-
mandaki hikayeler boyunca bir önerme yapıyor ama Son’da 
- Omega’da okurun önermesi dışındakiler kayboluyor. En 
azından öyle olmalı, hedeflediğim şey bu...

- İlk romanın “VITRIOL-Yeni Çağın Şafağı”nın devamı 
olan “VITRIOL-Siyah Güneş” ne zaman yayınlanacak? 

Aslında “VITRIOL-Yeni Çağın Şafağı” yayınlandıktan 
hemen sonra VITRIOL serisinin ikinci kitabı olan “Siyah 
Güneş”e başlamıştım ama hayatta her zaman plan yapmak ge-
rekse de çoğu zaman sizin için yapılmış bir planda hareket et-
meniz gerekiyor. Birden bire “Alfa ve Omega” doğdu. Her şey 
Bir’den var oluyor ve tekrar Bir’e dönüyor.  Bir’den Bir’e...

Ümit ediyorum “Siyah Güneş” de en yakın zamanda ve 
olması gerektiği anda doğar. 

Vitriol – Yeni Çağın Şafağı
Arda Öngören, Berk Yüksel
Yayınevi: Altın Kitaplar
304 sayfa

Uzayı bükerseniz zaman eğrilir... Ve kâinat önünüzde eğilir... 
Çok uzak olmayan bir gelecekte insanoğlu kozmosta aslında za-
manın olmadığını keşfetmiş, madde yeniden tanımlanmış ve ona 
hükmedilmeye başlanmıştır. Artık galaksiler arası yolculuklar ve 
geçmişe dönmek mümkün görünmektedir.

Bu keşif Alfa-Omega adı verilen bir projeyi hayata geçirir. 
Alanlarında gezegenin en yetenekli insanlarından oluşan ekipler 
insanlığın başlangıcından ve hatta öncesinden gelen kadim ge-
lenekler ile ezoterik öğretilerin kaynaklarını, başka yaşamların 
olduğu yıldızlardaki öğretileri ve kardeşlik örgütleri ile tarih-
sel bağlarını, kısaca “hakikati” bulma yolculuğuna çıkarlar. Fa-
kat “hakikatin” ne olabileceği hakkında hiçbir fikirleri olmadan 
çıktıkları bu yolculuk onları ne bizim tahmin edebileceğimiz bir 
geleceğe, ne de onların arzu ettikleri bir geçmişe götürecektir. 
Vitriol - Yeni Çağın Şafağı’nı bir solukta okurken, ezelden beridir 
sorduğumuz “Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” sorusunun ce-
vabını ve kötü ile iyinin, siyah ile beyazın, karanlık ile ışığın ebedi 
savaşını sayfaların arasında bulacaksınız. Bir bilgenin de söyledi-
ği gibi, hakikat aramakla bulunmaz belki ama onu yine de ancak 
arayanlar bulur...

Alfa ve Ωmega
Arda Öngören
Yayınevi: Altın Kitaplar
272 sayfa

“Yaratıcınız” ile karşılaşsanız, ona soracağınız soru ne olurdu?
Her şey Bir’den var oluyor ve tekrar Bir’e dönüyor.
Bir’den Bir’e!
Değişim, dönüşüm ve döngü.
Başlangıç ve Son Alfa ve Ωmega 

İsviçre’nin Lozan şehrindeki Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne’da (EPFL) Human Brain Project, “İnsan Beyni Proje-
si” adıyla devam eden proje Avrupa Birliği’nin desteklediği ger-
çek bir projedir. “2045 İnisiyatifi” ise amaçlarını “insan kişiliğini 
biyolojik olmayan taşıyıcılara aktarmak, ömrü uzatmak ve ölüm-
süzlüğü bulmak” olarak açıklayan gerçek bir organizasyondur. 
Rus milyarder Dmitry Itskov bu organizasyonun kurucusudur. 

İnsanoğlunun beyin, zihin, bilinç ve düşüncelerin kaynağı ile 
ölüm, ölümsüzlük, yaratıcı ve yaratılan üzerine binlerce yıldır 
sorduğu sorular “Alfa ve Omega” ile mistik ve heyecan dolu bir 
roman olarak elinizde… Peki, siz ölümsüz olmak ister miydiniz?
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Görmüş geçirmiş kimseler, insanoğlunun şenlik ve esen-
lik yüzü görmeyeceğini söylemekte ağız birliği etmiştir. 
Gerçekten, küçük bir azınlık bir yana konursa, insanların 
“Oh!” dediği gün yok gibidir. Ama bu, yalnız yeryüzündeki 
hayat için böyledir. Namusu ile yaşayan bir insan, erişmek 
istediği iyilikleri ölümünden sonra elde edebilir; güzel bir 
sona erebilir.

İnsanın nasıl bilge olacağının araştırılması, insanda bil-
ge olma gücü bulunduğuna inanıldığını gösterir. Ama in-
san, sanatlara bilim denen şeyleri öğrenmeye koyulunca, 
bu gücünü yitirir. İnsan işleri ile ilgili bilgileri edinenlere 
eskiden bilge denmiş olsa bile, bugün denmediği görülmek-
tedir. Hatta o bilgelerle uğraşanlar küçümsenmektedir. İşte 
bunun için, kendisine iyi adam denmesini isteyen kimse, bu 
tür bilgilerin üstüne düşmekten kaçınır; doğru yaşamak için 
gerekli olan aklı ve kuralları kazanmaya çalışır.

Şüphesiz, mimarlık, çiftçilik, marangozluk, dokumacı-
lık ve benzeri sanatlar insan için yararlıdır. Ama bunların 
erdem bakımından bir değeri yoktur. Taklide dayanan zevk 
verici sanatlar da, ciddi düşünceye uygun düşen bir değiş-
mezlik, tam bir değişmezliktir. Bu arada söylenmesi doğru 
olacak bir şey daha varsa, o da, en iyi danışmalardan sonra 
tanrılarca verilen kararlara uyulmasını, bu kararların uygu-
lanmasını, üç alın yazısı tanrısının gözlediğidir.

Yıldızlar ve gökteki varlıklar, önce verilmiş bir kara-
ra uydukları için, hep aynı hareketi yaparlar. Bir şöyle bir 

böyle hareket edip verilen kararı bozmaz, yollarından şaş-
mazlar. Bazı akılsızlar, hep aynı şekilde hareket ettiklerine 
bakarak, bunların ruhsuz olduğunu sanmış; çoğunluk da on-
lara uymuştur. Oysa insan, daha iyi, daha güzel ve tanrıların 
daha çok beğeneceği bir görüşe varabilir. Akıllı olan varlı-
ğın hep aynı ilkelere uyan, hep aynı şekilde, aynı nedenlerle 
hareket eden varlık olduğunu ve gök cisimlerinin, doğuşları 
ile, hareketleri ile canlılar için gerekli olan şeyleri sağladık-
larını anlayabilir.

Gök cisimleri çok büyük olduğu gibi, güneş de dünyadan 
çok büyüktür. Bir tabiat gücünün bu büyük kütleleri nasıl 
döndürdüğü, insanı şaşırtmamalıdır. Çünkü bu düzenin ya-
ratıcısı Tanrı’dır. Bir cisme can vermenin, ona en iyi gör-
düğü hareketleri yaptırmanın Tanrı için bir güçlüğü yoktur.

Kendilerine bağlı veya kendilerinde yaşayan bir ruh ol-
masa, yıldızlarla onlardan oluşan kütleler, yıllar yılı bu ka-
dar doğrulukla hareket edemezler; bizim için bütün nimetle-
rin kaynağı olamazlar.

Düşünülecek olursa, şu ikisinden biri kabul edilecektir: 

• Ya bunlar övülmesi doğru olacak tanrılardır, 

• Veya tanrıların elinden çıkmış heykellerdir. 

Onlar, bütün tanrı heykellerinden üstün görülmeli değil 
midir? İnsan elinden çıkmış böyle bir heykel görülmüş şey 
midir?

(TEMA: Bilgeliğin ne olduğunu ve bilgeliğe hangi yollardan ulaşılabileceğinin tartışıldığı 
diyalog Giritli Kleinias, Lakedaimonialı Megillos ve bir Atinalı arasında geçmektedir. Diyalogun 

kendine özgü yanlarından biri de konuşmacılar arasında Sokrates’in adının geçmemesi ve olayların 
da yine onun ağzından aktarılmamasıdır.)

* Epinomis diyalogu, Platon’a ait olup olmadığı konusunda tartışmada bulunulan diyaloglardandır. Antikçağda yaşamış kimi yazarlar diyalogun 
Opuslu Philippos’a ait olduğunu ifade ederken, bugünkü genel görüş çeşitli kuşkular olmakla beraber Epinomis’in geç dönem Platon diyaloglarından 
biri olduğu yönündedir.

"Epinomis" Yahut "Gece Toplantısı"
Üzerine İrdelemeler*

Hazırlayan/ Derleyen: Hulisi Akkanat – 2019



23 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Bu sözü edilen ve biri ateşten yoğurulduğu için ölüm-
süz, öteki topraktan yoğurulduğu için ölümlü olan iki tür 
hayvandan başka; bir de ruhun, esirden, havadan ve sudan 
yoğuruldukları vardır. Ruh, bütün bu hayvanları meydana 
getirmiş, onlarla gökyüzünü doldurmuş, hepsine can ver-
miştir. Esirden ve havadan oluşan canlı varlıklar, yanımızda 
oldukları halde, bize görünmezler. Onlar çabuk öğrenir, öğ-
rendiklerini unutmazlar; olağanüstü bir zekâdan pay almış-
lardır; bütün düşüncelerimizi okurlar; iyilere yakınlık duyar, 
kötülerden nefret ederler; acıdan pay almamışlardır. Tanrılık 
kaderine tam eren Tanrı, hem acıdan hem zevkten uzaktır; 
buna karşı, zekâdan, her şeyin bilgisinden pay almıştır. İşte 
gök, böyle canlı varlıklarla doludur. Bu varlıklar, birbirleri-
ne ve en yüce tanrılara, insanlar arasında ve dünyada olan 
şeyleri haber verirler. Sudan yaratılmış olan tür ise, bazen 
gizlenir, bazen de bulanık halde görünür.

İyi bir Daimon’dan esinlenen kimse, önce göklere hay-
ranlıkla bakar; sonra bir ölümlünün öğrenebileceği her şeyi 
öğrenmek arzusunu duyar. Böylece, çok iyi, çok mutlu ya-
şayacağına, ölümden sonra da erdem için yaratılmış olan 
yere gideceğine inanır. Doğru ve gerçek bir erkinliğe ulaştı-
ğı zaman, kendi başına tek akılla da birleşerek, kalan günle-
rini gördüğü güzel şeyleri seyretmekte geçirir.

Bilge kişiler, tanrıların varlıkları, özleri, geldikleri yerler 
ve gördükleri işler üzerinde eskilerin öne sürdüğü görüşle-
ri doğru bulmadıkları gibi, suyun ve öteki öğelerin ruhtan 
önceliğini de, vücudu ruhun hareket ettirmediğini de kabul 
etmezler.

Ruhun hem kendisini hem vücudu hareket ettirdiği gö-
rüşü benimsediği zaman, artık ruhun herhangi bir yükü is-
tediği yöne götüreceğinden şüphe edilmeyecektir. Öte yan-
dan, her şeyin bir nedeni olduğuna ve iyi şeylerin nedeni 
ancak iyi şeyler, kötü şeylerin nedeni de kötü şeyler olaca-
ğına göre, iyiye yönelme, iyi olanı yapma, iyi bir ruhun işi 
sayılacak; bunun karşıtı da, ancak kötü bir ruhtan beslene-
cektir. İyiliğin kendisinin ise, ona benzemeyen, onun gibi 
olmayan şeyden daha üstün olacağı düşünülecektir. Buradan 
da, iyi olan insanın, aynı zamanda bilge olacağı sonucuna 
varılacaktır.

Tanrıların yeterince tanınmaması, gereğince sayılmama-
sı en büyük bilgisizliktir. Erdemde dinlilikten daha önemli 
bir şey olabileceğini sanmak, büyük yanılgıya düşmektir. 
Dinlilik en iyi yaradılıştaki insanlarda görülmüyorsa, nedeni 
bilgisizlik, hem de en kaba bilgisizliktir. Bu yaradılışta olan 
insanlar, çok güç yetişir. Ama yetişince çok yararlı olurlar. 
Gerekli olgunluğa ulaştıkları zaman, yurttaşlarının çoğunu, 
hatta en kötülerini bile, doğru yolda tutabilirler. Hep yerinde 
ve zamanında düşünür, hareket eder ve konuşurlar. Kurban 
törenlerinde, tanrılarla ilgili temizlenmelerde, göz boyacılık 
etmezler; erdemi gerçekten överler. Bu ise, her devlet için 
en önemli şeydir.

Yaradılışları bakımından yetenekli olanlar, bir ustadan 
ders almak şartıyla, en iyi ve en güzel dersleri öğrenebilir-
ler. Fakat bir tanrının kılavuzluğu olmadan hiçbir hoca bir 

şey öğretemez. En iyi yaradılışta olanların neler bileceğine, 
tanrılara saygı göstermeyi nasıl öğreneceğine gelince, bu 
bilimin adı astronomidir. Ama astronomi denince, yalnız 
gök cisimlerini gözlemek, doğuşları ile batışlarını izlemek 
düşünülmemelidir. Gerçek astronomi bilgini, gezegenlerin 
dönüşleri ile yörüngelerini, üstün yeteneği olmayan kimse-
lerin güçlükle gözleyebileceği birer daire çizen gezegenleri 
incelemiş olan kimsedir.

Gök cisimlerinin hareketlerine akıl erdirmek kolay de-
ğildir. İnsanın bu işe çocuk yaştan hazırlanması, bilim edin-
mesi gerekir. En önemli bilim de sayılar bilimidir. Yalnız 
bundan soyut sayılar değil, bütün tekler ve çiftler soyu ile, 
bunların gerçeğin özü üzerindeki etkileri anlaşılmalıdır. 
Sayılar biliminden sonraki bilim ise geometridir. Gerçekte 
geometri, sayıları yüzeylerle oranlayarak, özleri bakımın-
dan bir arada ölçülemeyen sayıları, bir arada ölçülebilir hale 
koymak hünerinden başka bir şey değildir. Bundan sonra da, 
özleri benzemeyen sayıların karşılaştırılması gelir ki, bu işle 
uğraşanlar, ona uzay geometri adını verir.

Üzerinde düşünülür ve yakından bakılırsa, en şaşılacak 
şey, en tanrılık olan şey, kudretle karşıtının hep çift olarak 
gitmesi; tabiatın da, her benzeyişe uygun olarak, türü ve cin-
si, örneğine göre yaratmasıdır.

Tanrının görmemize, kavramamıza izin verdiği tanrılık 
soyu, en güzel ve en tanrılık şeyi kavrayabilmek için, saydı-
ğımız bilgileri edinmek bir zorunluluktur. Tartışmalarda, so-
rular sorarak ve iyi söylenmemiş sözleri çürüterek, her şeyi 
kendi türüne sokmak gerektiği unutulmamalıdır. Bundan 
başka, gökte olup biten şeyleri zamanın ne büyük bir in-
celikle düzenlediği, gözden kaçırılmamalıdır. Ancak bu sa-
yedir ki, ruhun vücuttan daha eski ve tanrılık olduğu, her 
yerin tanrılarla dolu olduğu, bu en iyi varlıkların unutkanlık 
gösterip bizi kendi halimize bırakmadıkları görüşü kesinlik 
kazanır.

Her şekilde, her sayı sisteminde, her ahenk birliğinde, 
yıldızların dönüşlerindeki her uygunlukta sağlam bilgi edin-
mek isteniyorsa, bütün bunların birliğini ortaya çıkarmak 
gerekir. İyi düşünülecek olursa, bunların hepsini birleştiren 
bir tabiat bağı olduğu görülecektir. Bu bilgi olmadıkça, dev-
lette, mutlu bir kişiye bile rastlanamaz. Öte yandan, bu bil-
giyi edinen insandan daha bilgili bir kimse olmaz.

Bu mutlu bilgiyi öğrenmiş olanlar, tanrılık ve ölçülü 
kimseler oldukları, aynı zamanda başka erdemlerden de 
pay almış bulundukları için, tanrı vergisi başka şeyleri de 
elde edebilirler. Böyle insanlara en yüksek işler verilebilir. 
Ötekiler, tanrıları ve tanrıçaları överek bunların ardından 
gitmelidir.

Kaynak: 
1- Eflatun, Epinomis, çev. Adnan Cemgil, MEB yy.1943

2- Platon, Minos-Epinomis, çev. Furkan Akderin, Say Yay., 2013



24 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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