


1 
 

 

 

 

*** 

 

 

SOKRAT VE HAYATI ÜZERİNE 

 

 

Filozof, Yunanca “kendini bil” (gnothi 

seauton) ilkesini savunmasıyla anımsanır. Yazılı 

hiçbir eser bırakmamış, öğrencilerinin özellikle 

Platon’un metinlerinde betimlenen kişiliğiyle 

tanınmış ve kendisinden sonraki felsefeyi 

derinden etkilemiştir. Eski Yunan felsefesi genel 

olarak Sokrates öncesi ve sonrası biçiminde iki 

döneme ayrılır. Aristo, Platon ve Xenophon, 

Sokrates’in öğrencileridir.  
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Perikles döneminde yetişen Sokrates, heykelci 

Sophroniskos ile Phainarete ebenin oğluydu. 

Soylu olmadığı gibi varlıklıda değildi. Ömrünün 

sonlarına doğru, karısı Ksanthippi ve üç oğluyla 

geçim zorluğu bile çekmişti.  

Geometri ve astronomi alanlarında derin bilgi 

edinmişti. Aristophanes’in “Nephelai” (Bulutlar; 

İÖ 423) adlı oyununda, bir sepetle göklerden 

inerken betimlenen Sokrates’in bu özelliği 

vurgulanmıştı.  

Sokrates, vücut olarak kısa boylu, tıknaz bir 

yapıya sahip olmasına rağmen, iyi bir savaşçıydı. 

Sokrates gençliğinde Samos’ta (440) ve 

Peleponnesos Savaşı’nın (İÖ 431-404 ) çeşitli 

çarpışmalarında dövüşerek dayanıklılığı ve 

cesaretiyle de ün kazanmıştı.  

Kısa bir süre Atina’daki danışma meclisi 

Boule’ye üye olduysa genellikle güncel siyasetle 
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ilgilenmedi. Ama zaman zaman anayasa dışı bazı 

kararlara direndi. Otuz Tiran döneminde, 

Sokrates’le birlikte dört kişiden rakipleri Leon’u 

tutuklamalarını isteyen tiranların bu buyruğuna 

açıkça karşı çıktı (İÖ 404). Platon’un “Apologia 

Sokratosus”una (Sokrates’in Savunması) göre, 

daha bu davranışıyla yaşamını gözden çıkardığını 

söyleyecekti.  

Alçakgönüllü, alışkanlıklarını ve felsefeden 

başka bir uğraşısı olmadığını bildiğimiz Sokrates, 

başta öğrencisi Platon olmak üzere Yunan 

gençleri üzerinde giderek yükselen bir etki yaratır. 

Öylesine büyük bir hayran kitlesine sahip olur ki 

çoğu onun bazı alışkanlıklarını taklit etmeye 

başlar; onun gibi yalın ayak yürürler, 

yıkanmazlar. Hatta bu grup özentisini alaya almak 

için Aristophanes Kuşlar adlı komedyasında bir 

terim icat eder, uzun saçlı olurlar, açlık çekerler, 

yıkanmazlar. Ahlak felsefesinin kurucusu olarak 
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kabul edilen Sokrates’in yaşamının en belirgin 

olaylarından biri İÖ 399 yılında hakkında açılan 

davadır. Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı 

eserinden bildiğimiz kadarıyla Sokrates, şehrin 

Tanrılarına inanmamak onların yerine başka 

Tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle 

suçlanır. Tarihçilerin karşı karşıya kaldıkları ve 

çözmeye çalıştıkları Sokrates, felsefi tarihi boyutu 

diyebileceğimiz bu tarihî ve yöntemsel sorun, 

kısaca “Sokrates Sorunu” olarak adlandırılır.  

İÖ 403’te bir darbeyle iktidarı yeniden ele 

geçiren demokratlar, bir yoruma göre tiranlar 

arasında birçok öğrencisi bulunduğu için 

Sokrates’i suçlayarak mahkeme önüne çıkardılar. 

Sokrates’e yöneltilen “dinsizlik” suçlamasının 

başlıca öğeleri “gençleri saptırmak” ve “devletin 

Tanrılarını yok sayarak yeni Tanrılar uydurmak” 

biçimindeydi.  
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Suçlayanların kim olduğu tam olarak 

bilinmemekte; ama suçlayanların başında 

Meletos’un olduğu düşünülmektedir. Ünlü 

komedi yazarı Aristophanes Sokrates’i Sofistlerle 

(Şüpheciler) aynı kabul etmiştir. Sokrates’in kötü, 

yalancı bir insan olduğu, her şeye karıştığı, eğriyi 

doğru diye gösterdiği gibi suçlamalar da ortaya 

çıkmıştır.  

Aristophenes, eserine Sokrates’in öğrencilere 

para karşılığında ders verdiğini, öğrencilerin 

aklını karıştırdığını yazmaktadır. Oysa 

Sokrates’in para karşılığı kimseye verecek bilgisi 

yoktur.  

Bir gün, Sokrates’in bir arkadaşı halka 

Sokrates’ten daha bilgili kimsenin olup 

olmadığını sormuştur. Halk, Tanrı sözcüsü 

Sokrates’ten daha bilgili kimse olmadığını 

söylemiştir. Sokrates, sürekli kendinden daha 
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bilgili birisini arar. Sonunda görür ki hiç kimse 

bilgili değildir. Yalnız kendisinin ayrıcalığı, 

bilgili olmadığını bilmesidir.  

Sokrates bu suçlamayı hafife alarak reddetti, 

suçlayıcıların başını çekenlerden Anytos’u alaylı 

sorularıyla zor durumda bıraktı. Bir tür itiraf gibi 

görülebilecek bir “savunma” yaptıktan sonra bir 

rivayete göre 220’ye karşı 280 oyla suçlu 

bulundu. Yasal hakkı gereğince kendisine bir ceza 

hakkı önerme sırası gelince, aslında büyük bir 

hayır işlemiş sayılması gerektiğini öne sürerek 

devlete hizmet edenlerin bedava yemek yediği 

Pithaion’da karnının doyurulmasını önerdi. Sırf 

formaliteyi gerine getirmek için de para olarak 

kendisinin verebilecek 1 minası olduğunu, ama 

dostlarının aralarında 30 mina daha topladıklarını 

söyledi. Bu tutumu Atina mahkemesini iyice 

öfkelendirdi ve daha büyük bir çoğunlukla ölüme 

mahkûm edildi.  
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Nefsine hâkimiyeti ve demokrasiyi savunduğu 

için hapsedildiğinde kendisini kurtarmaya 

gelenlere adaletin verdiği kararlara uyacağını 

söylemiştir. Vatanperverliği, her türlü bozuk 

düşünce ve ahlaksızlıkla mücadele etmesine 

sebep olmuştur. İnsani düşünceleri de ağır 

basıyordu.  

Son konuşmasında yalnızca beraat oyu 

verenlere seslenerek onlardan, oğullarını, onurlu 

bir yaşam sürmezlerse kendisinin herkesi uyardığı 

gibi uyarmalarını istedi. En ünlü deyişlerinden 

olan “İncelenmiş bir yaşam için yaşamaya 

değmez.” sözü de bu konuşmasında geçiyordu. 

Atina yasalarına göre 24 saat içinde baldıran 

zehiri içerek ölmesi gerekirken, her yıl Delos’a 

gönderilen kutsal gemi dönmeden kimse idam 

edilemeyeceği için infaz bir ay gecikti. Bu süre 

içinde hapishanede her gün dostlarıyla her 

zamanki gibi konuşmayı sürdüren Sokrates, 



8 
 

kendisini kaçırma önerisini, meşru bir 

mahkemenin kararına yanlış da olsa uymak 

gerektiği gerekçesiyle reddetti. Sokrates’in son 

gününün ve baldıran zehrini içişinin öyküsü 

Platon’un Phaidon’unda güzel bir biçimde 

anlatılmıştır.  

Sokrates daha bilgiliyi arama sürecindeyken 

bile çok düşman kazanmıştır. Çünkü pek çok 

kişinin gerçekte bilgisiz olduklarını ortaya 

çıkarmıştır. Önce devlet adamlarının bilgisizliğini 

ortaya çıkarmıştır. Sonra şairlere gitmiş, onların 

şiirlerini yalnız içgüdü ile yazdıklarını 

göstermiştir. Sanat sahiplerinin de aynı kusuru 

taşıdıklarını, bilmedikleri şeylerden dem 

vurduklarını ispatlamıştır.  

Her zaman yazma yerine konuşmayı ve 

sorgulamayı tercih etti. Hakikate ortak bir çabayla 

ulaşabileceğine inandığı için etrafındakilerle 
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sürekli diyalog hâlindeydi. Her şeyden önce 

insanın kendi nefsinin mahiyetini bilmesi 

gerektiğini savunup “kendini bil” sözünü bir tarz 

olarak kabul etmişti.  

İlahî bir sesin kendisini kötülüklerden 

koruduğunu ileri süren Sokrates’in yaşam 

öyküsünden, kendisine ara sıra cezbe geldiği 

anlaşılmaktadır.  

O, Tanrı’ya inancı oluşturan faktörleri “aşk ve 

akıl” olarak nitelendirirken evrendeki düzeni 

Tanrı’nın varlığına en büyük delil olarak 

göstermiştir. Ona göre, evrende her şey bir amaca 

yönelmiştir. Tesadüf denen bir oluş yoktur. Evreni 

düzene sokan bir “Evrenin Yaratıcısı” vardır; bu 

Yaratıcı tektir. O, her şeyi görüp her şeyi işitir, her 

yerde hazır ve nazırdır. İşte bu, evrenin ruhudur; 

ancak insan ona bedensel duyularıyla ulaşamaz. 

Onun aklı evrene yayılmış ve bütün eşyayı 
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kapsamıştır. İlahî bilgi her şeyi bir anda kapsar. 

Yalnız bir tek akıl vardır; her akıl sahibi aklını 

buradan almıştır. O, bu sebeple Tanrı’dır. Tanrı, 

ruhları olduğu gibi görür.  

İnsan, evrenin tümel aklından nasibini 

almıştır. Böylece eşyanın mahiyetini mümkün 

olduğu ölçüde bilebilir. Çünkü insan evrenin 

merkezidir. Bir bakıma Tanrı’nın tecellisidir. 

İnsana ancak Tanrı’nın tecellisi oranında sır 

çözme yetkisi verilmiştir.  

“En önem taşıyan şey insanın ruhudur; çünkü 

bu ruh evrenin tümel ruhundan bir parçadır, 

öncesiz ve sonrasız özelliklere sahiptir.” diyen 

Sokrates, “akli ruhiyatın” kurucusu olarak da 

kendinden söz ettirir.  

Ona göre evrenin ruhunun bir parçası olan 

insan ruhu ölümsüzdür. Dolayısıyla bir metafizik 

evren yaşamı vardır ve Tanrı ile insan arasında 
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sürekli bir iç hesaplaşma bulunmaktadır. Bu 

yüzden insanlar ancak ihtiraslarından kurtularak 

kendilerini arınmış bulurlar.  

İnsan evren üzerindeki diğer yaratıklardan 

üstündür. Bu üstünlüğü akıldan en çok pay 

almasından ve diğer yaratıklarda görülmeyen 

düşünce yeteneğinden kaynaklanmaktadır.  

Sokrates aslında asıl bilgiye sahip olanın Tanrı 

olduğunu düşünmektedir. Bu süreçte, Sokrates 

kafasını meşgul eden soruların cevabını ararken 

çevresinde olan bitenlerin farkına varmamıştır. 

Etrafındaki pek çok kişi, onun gençleri doğru 

yoldan ayırdığını, Tanrıların yerine yeni Tanrılar 

koyduğunu söylemektedir. Bu söylentiler onu 

mahkemeye sürüklemiştir. Sokrates, mahkûm 

olursa suçlandığı gibi Tanrıtanımaz olduğu için 

değil üzerine kin çektiği içindir. Bu gelişmeler 

karşısında, Sokrates çok soğukkanlıdır. Ölmek 
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veya mahkûm olmak onun umurunda değildir, o 

sadece doğruların peşindedir. Tehlike karşısında 

yılmamak, korkmamak onun prensibidir. Ona 

göre insanların en çok korktuğu şey olan ölüm 

aslında kaçınılacak bir şey değildir. O sadece 

kötülük yapmaktan korkar.  

Sokrates, ideallerinden dönmemekte 

kararlıdır. O, asla Tanrı dışında kimseye boyun 

eğmez. Hakkında atılan iftiralar hep asılsızdır. 

Sokrates’in sürekli öğrencileri olmadığı gibi malı 

mülkü de yoktur. O dünya hayatına önem 

vermeyen bilge birisidir. Yargıçları yumuşatmak 

amacıyla asla mahkemeye ailesini ve çocuklarını 

getirmez. Kararı, tamamıyla yargıçların iradeleri 

elinde olan Tanrı’ya bırakır.  

Sokrates, mahkemece suçlu görülür. O bunu 

beklemektedir ve hemen hiç tepki göstermez. O, 

herkesten farklı bir kişidir. İnsanların geneli gibi 
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makama, mevkiye, dünya hayatına hiç önem 

vermemiştir ki şimdi üzülsün, insanlara, hep 

ahlakı, erdemi öğütlemiştir. Böyle bir insana 

ancak devletin hesabına çalıştığı için ödül 

verilmelidir. Mahkeme, para cezası vermez; 

çünkü parası yoktur. Sürgün etmez; çünkü 

sürgüne gittiği yerlerde yine halkı 

yönlendirecektir. Sonunda ölüm cezası verilir. O, 

ölüm cezasına başkaları gibi ağlayıp 

sızlamamıştır. Yaptığı hiçbir şeyden dolayı 

pişmanlık duymaz. Platon’a göre Sokrates’in 

öldürülmesi için oy kullananlar çok acı 

çekecektir. Kurtulması için oy kullananlar ise 

gerçek birer yargıçtır.  

Sokrates’e göre ise ölüm bir ceza değildir. 

Sadece bir yolculuktur. Ayrıca öteki dünyada 

soru sormak yüzünden mahkûm edilme tehlikesi 

de yoktur.  
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Sokrates, Atinalılardan son bir şey diler: 

Çocukları erdemden, doğruluktan ayrılırsa 

kendisinin Atinalılara gösterdiği gibi onlara yol 

göstersinler. Çocukları kendilerine fazla değer 

verir ve bu dünyada bir hiç olduklarını 

unuturlarsa onları azarlamalarını ister 

Atinalılardan.  

Sokrates, ölüme giderken yargıçlar da hayata 

giderler. Ancak Platon’a göre, bunların hangisinin 

daha güzel ve doğru olduğunu ancak Tanrı bilir.  
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SOKRATES’İN SAVUNMASI 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bölüm 

 

Atinalılar! Beni suçlayanların dayandıkları 

gerekçeyi ve onların sizin üzerinizdeki etkisini 

tam olarak anlayabilmiş değilim. Fakat öyle 

dikkat çekici konuşuyorlardı ki, ben bile kim 

olduğumu unuttum bir an. Bu kadar başarılı 

olmalarına rağmen, inanın söylediklerinin hiçbiri 

gerçeklere dayanmıyor. Bir tek doğru kelime bile 
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söylemiyorlar. Öyle çok yalan söylediler ki, ben 

bile şaşırdım. Bir de uydurdukları yalanlar 

arasında benim çok iyi bir hatip olduğumu, 

kendilerini benden sakınmaları gerektiğine dair 

söyledikleri anlaşılır gibi değil... Hatta buna çok 

şaşırdığımı söyleyebilirim. 

Ben kendimi savunmaya başlayınca, öyle çok 

iyi bir hatip olmadığım ortaya çıkacak, bakalım o 

zaman ne yapacaklar? Onlar her doğru ve düzgün 

söyleyen birine hatip diyorlarsa buna diyecek 

sözüm yok. Böyle demek istiyorlarsa hatip 

olduğumu kabul ederim, ancak onların söylemek 

istedikleri çok farklı... 

Şuna inanın ki sizi kandırıyorlar, çünkü 

söylediklerinin hiçbirinde tek bir doğru bile yok. 

Dostlarım! Ben baştan başa parlak ve 

gösterişli sözlerle hazırlanmış hazır bir söylev 

çekecek değilim. Tanrı korusun. Hayır, şu anda 
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dilim döndüğü kadar anlatacağım, çünkü bütün 

söyleyeceklerimin doğru olduğuna inanıyorum. 

İçinizde hiç kimse benim doğrular dışında başka 

şeyler söyleyeceğimi düşünmesin. Genç 

insanlarımız gibi karşınızda birtakım süslü 

cümlelerle konuşmak, benim yaşımdaki bir 

adama yakışmaz. Sizden sadece şunu 

isteyeceğim; kendimi savunurken sağda solda 

nasıl konuşuyorsam öyle konuşacağım için 

yadırgamayın. Burada da öyle konuşursam bana 

ne olur şaşırmayın. Eğer böyle konuşmayı 

sürdürürsem sözümü kesmeyin. Bir de yetmişimi 

aştım ve hayatta ilk defa yargıç karşısına 

çıkıyorum. Yani buralara yabancıyım. Bunun için 

bir yabancının ana dili ile ve yurdunda edindiği 

tavırlarla konuşmasını nasıl doğal karşılarsanız, 

beni de tıpkı bir yabancı gibi görerek alışık 

olduğum gibi konuşmama izin verin. Bu dileğimi 

anlamsız bulmayacağınızı umarım. Asıl siz 
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söylemek istediklerime dikkat edin. Eğer öyle ise, 

biz hatiplerin işi doğru söz söylemek, yargıçların 

işi de söylenenleri yorumlamak ve doğru 

hükümler vermek. 

Atinalılar, önce bana yöneltilmiş olan daha 

eski suçlamalara ve beni çok daha eskiden beri 

suçlayanlara cevap vermek isterim, bundan sonra 

daha yenilerine cevap vereceğim. Çünkü yıllardan 

bu yana haksız yere beni size karşı suçlayıp duran 

birçok kimse olmuştur; Anytos ile arkadaşları 

benim için daha az tehlikeli olmamakla birlikte, 

ben ötekilerden daha çok korkarım. Evet, sevgili 

yargıçlar, diğerleri daha tehlikelidirler; çünkü 

onlar, birçoğunuzu daha çocukluğunuzdan bu 

yana yalanlarla aldatarak sözüm ona göklerde 

olup bitenlerle uğraşan, yerin altında neler 

geçtiğini araştıran, yanlışı doğru gibi göstermeyi 

beceren, Sokrates adlı bir âlim olduğuna sizi 

inandırmışlardır. Beni suçlayanlar arasında en çok 
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korktuklarım işte bunlar. Bu iddialarda 

bulunanların savundukları tek şey, benim 

Tanrı’ya inanmadığımı düşünmeleridir. Ayrıca 

onlar bir sürü farklı şeylerle beni yıllardan beri 

suçluyorlar. Ben yaşlıyım ya, henüz daha 

çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinden itibaren 

benim böyle biri olduğuma dair söylentilerle sizin 

zihninizi işgal etmişler. Bu suçlamalar karşısında 

onlara cevap verecek hiç kimse yoktu çünkü... 

Üstelik çocukluğunuzda olsun, gençliğinizde 

olsun, daha çok etki altında kalabileceğiniz 

çağlardayken, kulaklarınıza doldurmuşlar. Hem 

bu suçlamalar, karşılarında kendilerine cevap 

verecek kimse olmadan, benim arkamdan 

oluyordu. 

Bir komedi yazarı olan Aristophanes’i bir 

kenara bırakırsak, diğerlerinin adını ne biliyorum, 

ne de size onlarla ilgili bir şey söyleyecek 

durumdayım. İşin en ilginç ve korkunç tarafı işte 
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bu... Kıskançlıkları ve kötülükleri yüzünden, 

bazen ilk önce kendilerini bile inandırmaya kadar 

vararak, sizi bütün bu suçlamalarla kandıran bu 

adamlar, baş edilmesi en güç olanlardır, çünkü 

bunları ne buraya getirmek, ne de söylediklerini 

çürütmek mümkündür... 

Bu yüzden kendimi savunurken, sadece 

gölgelerle çarpışmak ve hatta karşımda cevap 

verecek biri olmadan iddiaların yanlışlığını da 

göstermek zorunda kalıyorum. O hâlde, biraz 

önce de söylediğim gibi, düşmanlarımın iki türlü 

olduğunu görüyorsunuz. Birincisi, beni şimdi 

suçlayanlar; bir de eskiden suçlamış olanlar, 

umarım, ilk önce ikincilere cevap vermek 

istiyorum. Çünkü bunları hem ötekilerden daha 

önce ve daha sık duymuş olabilirsiniz. 

Şimdi, gerçek savunmama başlayabilirim. 

Yıllardan bu yana kafanızda kazınmış olan bir 
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suçlamayı bu kısa bir zamanda söküp atmaya 

çalışmalıyım. Eğer hakkımda ve hakkınızda 

hayırlı ise, bunu başarmayı ve kendimi temize 

çıkarmayı deneyeceğim. Ama bunun kolay bir iş 

olmadığını iyi biliyorum. Bütün her şey bir tarafa, 

bana düşen, kanunların vereceği karara boyun 

eğmek ve hakkımızda hayırlı olanı istemek. 

Baştan başlayarak, suçlanmama yol açan ve 

aleyhime bu davayı açacak kadar Meletos’u 

cesaretlendiren suçlamanın ne olduğunu 

araştıralım. Bana iftira edenlere bakalım, benim 

için ne söylüyorlar. Beni dava ettiklerini var 

sayarak bunların suçlamalarını şöyle 

özetleyebilirim: 

— Sokrates kötü bir insandır. Yeraltında ve 

gökyüzünde olup biten her şeye karışıyor, eğriyi 

doğru olarak gösteriyor. Bunları başkalarına da 

anlatıyor. 
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Suçlamaların özeti aşağı yukarı böyle... 

Aristophanes’in komedyasında gördüğünüz gibi, 

sahnede Sokrates adlı bir adam dolaştırılıyor; 

havada gezdiğinden, benim hiç ama anlamadığım 

şeylerden bahsederek bir sürü saçma sapan söz 

söylüyor. 

Atinalılar, bu iddialarla uzaktan yakından 

hiçbir ilgim yok. Atinalılar, eğer böyle değilse 

Meletos’un bu davasından kurtulmam mümkün 

olmasın. Burada olanların çoğu beni iyi tanırlar. 

Beni daha önce dinlemiş olanlar söylesin; içinizde 

bu konular üzerine şimdiye kadar tek söz 

söylediğimi bilen varsa, buradakilere anlatsın. 

Eğer, buna imkân verirseniz, iddiaların yanlış 

olduğuna dair bir hükme varabilirsiniz. 

Benim para karşılığında ders verdiğimi de 

iddia ediyorlar. Bu da yalandır. Böyle olsa bile, 

bir kimse bir başkasına bir şey öğretiyor ve bunun 



23 
 

karşılığında da para alıyorsa, bunun neresi 

yanlıştır; bu durum her iki insan için de şeref 

konusu olmalıdır. Leontinoili Gorgias, Keoslu 

Prodikos ile Elisli Hippias gibi şehir şehir gezerek 

ders veren ve gençlerin kendi hemşehrilerinden 

parasız ders almaları mümkün iken, bu genç 

insanları kendi hemşehrilerinden ayırarak, 

kendilerine çeken ve üstelik verdikleri ders 

karşılığında para alarak kandıranlarla beni nasıl 

aynı kefede tartarsınız? 

Atina’da Paroslu bir bilgin varmış. Bu adamı 

şöyle tanımıştım: Bir gün, dindarlar uğruna çok 

para harcayan Hipponikos oğlu Kallias’a 

rastlamıştım. Bu adamın iki oğlu olduğunu 

biliyordum. 

Kendisine sordum: 

— Kallias, iki oğlun olacağına iki atın veya 

buzağın olsaydı, bunları, eline verecek birini 
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bulmakta zorluk çekmezdik; onları kendi 

tabiatlarının mümkün kıldığı ölçüde yetiştirecek 

ve olgunlaştıracak bir seyis veya bir çiftçi 

tutardık. Fakat mademki onlar birer insandır, 

onları kimin eline vereceğim biliyor musun? 

Onları bir insan ve bir vatandaş olarak yetiştirecek 

biri var mı? Oğulların olduğuna göre bu meseleyi 

herhâlde düşünmüşsündür? Ne dersin, böyle bir 

kimse var mı? 

Killias, cevap verdi: 

— Evet vardır... 

— Hayırdır, kimdir bunlar? Nerelidirler? 

Dersleri kaça veriyorlar? 

Killas, hemen cevaplandırdı: 

— Paroslu Evenos, dersine beş mina (eski 

Yunan parası) alıyor... 

O zaman kendi kendime düşündüm ve şöyle 

dedim: 



25 
 

— Evenos, gerçekten böyle bir bilgin ise ve bu 

bilgisini bu kadar ucuza anlatıp öğretiyorsa, 

doğrusu çok mutlu bir kimseymiş. Eğer bende de 

böyle bir bilgi olsaydı, gerçekten ben de gurur 

duyardım ama Atinalılar, inanın ben böyle 

bilgilere sahip değilim... 

Şimdi içinizden bazıları şöyle diyebilir: 

— Sokrates, bunların hepsi güzel, ama neden 

böylesine suçlanıyorsun o zaman? Herhâlde 

alışılanın dışında bir şey yapmış olacaksın ki, 

aleyhinde böylesi suçlamalar yapılıyor. Sen de 

herkes gibi olsaydın, bütün bu dedikodular 

çıkmazdı; o hâlde hakkında acele bir hüküm 

vermemizi istemiyorsan bize bunların nedenini 

anlat. 

Bu itirazın haklı ve yerinde olduğunu kabul 

ederim; onun için ben de size bu durumun 

kökenini anlatacağım. Lütfen, beni çok dikkatle 
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dinleyin. Aranızdan bazıları belki şaka yapıyorum 

sanacak; ama inanın, tamamen doğru söylüyorum. 

Atinalılar, bu özellik bende bir bilgiden çıkmıştır, 

inanın sadece ondan çıkmıştır. Bunun ne 

olduğunu sorabilirsiniz; izah edeyim. Benimki 

sizin bildiğiniz şeylerden ibaret ama onlar sanki 

kendilerinde doğaüstü bilgi varmış gibi 

davranıyorlar. Benim de böyle bir bilgiye sahip 

olduğumu iddia edenler yalan söylüyorlar. Hatta 

iftira atıyorlar. 

Bilgeler bile cevap veremedi 

Sevgili Atinalılar, size belki abartı 

yapıyormuşum gibi gelebilir ama ne olur lütfen 

sözümü kesmeyin, söylemek istediklerimi 

tamamen bitireyim. Ne tür bir bilgiye sahip 

olduğumu Delphoi Tanrılarından dinleyin 

isterseniz. Hani Khairephon var ya, 

(Aristophanes, “Bulutlar” isimli piyesinde, 
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Sokrates gibi onu da alaya almıştı.) onu tanırsınız; 

çok eski bir arkadaşımdı, halk dostuydu. 

Sürgünde iken o da sizinle birlikteydi; dönerken 

de hep birlikte gelmiştiniz. Khairephon’u 

tanırsınız, kafasına koyduğunu mutlaka yapardı. 

Bir gün Atina’nın 130 kilometre kadar 

kuzeybatısında Phokis’te, Parnassos dağında dik 

bir kayalıkta bulunan Delphoi tapınağına, yani 

Tanrı’ya danışmak isteyen erkekler ya da 

kadınların gittiği o kutsal mekâna gitmiş. Gittiği o 

yerde Tanrı’nın sözünü rahipler aracılığı ile 

öğrenirdiniz. Buraya “Python” da deniyordu. 

Benden daha akıllı biri olup olmadığını sormuş 

Tanrı’ya. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? 

(Lütfen sözümü kesmeyin.) Khairephon bugün 

yaşamıyor ama kardeşi burada, şu anda 

mahkemededir. O benim söylediklerimi 

doğrulayabilir. 
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Bunu size sadece bu kötü tanınmamın nereden 

geldiğini göstermek için anlatıyorum. Tanrı’nın 

bu cevabını öğrenince düşündüm: “Tanrı bu 

sözüyle ne demek istemiş? Bu bilmece nedir? 

Çünkü az çok, bende böyle bir bilginin olmadığını 

biliyorum. Böyle olduğu hâlde, insanların en 

akıllısı olduğumu söylemekle, Tanrı neyi 

anlatmak istiyor?” Tanrı hiç yalan söyler mi, 

Atinalılar! 

Ne söylemek istediğini uzun süre düşündüm 

ve en sonunda işin aslını farklı bir açıdan 

değerlendireyim dedim. Bilgeliği kabul edilmiş 

birini bulup, Tanrı’ya gitmeye, sözünü çürütmeye 

ve şöyle demeye karar verdim: 

— İşte benden daha bilgili bir adam ama sen 

beni insanların en bilgilisi olarak söylemişsin... 

Bunun üzerine bilgisi ile tanınmış birine 

gittim, kendisine iyice baktım. Adını burada 
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söylemeyeceğim, sınamak için seçtiğim bu adam 

devlet işleriyle uğraşır. Şöyle bir sonuca ulaştım: 

Bu adam birçok kimseye, özellikle de kendisine 

çok bilgili görünüyor ama gerçekte bilgisi kıt biri. 

Bunun üzerine, kendisini bilgin sandığını, 

gerçekte ise olmadığını anlatmaya çalıştım. 

Bunun sonucu, hem onun, hem de orada bulunup 

beni dinleyen birçok insanın düşmanlığını 

kazanmak oldu. Yanından ayrılırken, kendi 

kendime dedim ki; “Belki ikimizin de iyi ve çok 

güzel bir şey bildiğimiz yok; ama yine ben ondan 

daha bilgiliyim; çünkü o hiçbir şey bilmediği 

hâlde bildiğini zannediyor. Ben bilmiyorum fakat 

bildiğimi sanmıyorum. Demek ben ondan biraz 

bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi 

sanmıyorum. 

Daha sonra başka birine gittim. O da kendini 

her şeyi biliyor zannedenlerden biri idi. Yine aynı 

sonuçla karşı karşıya kaldım. Ve böylece bütün bu 
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insanların düşmanlığından başka bir şey 

kazanmadım. Bu düşmanların sayısı artıyor, bu 

sayı arttıkça birinden diğerine geçiyor, geçtikçe 

daha da ümitsizleniyorum. Bu bende büyük bir 

üzüntüye de neden oluyordu. 

Ama bir şey çok önemli idi. Tanrı neden 

benim hakkımda böyle şeyler söylemiş veya 

benim hakkımda böyle düşünmüştü? Bunun 

sebebi şuydu: Kendini bilgili olarak düşünen veya 

hakkında öyle söylenenlerin bilgilerine danışarak 

Tanrı’nın ne söylemek istediğini anlamaya 

çalışmaktı. Ah, Atinalılar, bilin ki, bu 

araştırmalardan sonra kendilerini bilgili olarak 

satanlar, gerçekte bilgisizlerdir. O kadar dönüp 

dolaştım ancak hiç kimseye Tanrı’nın sözlerini 

çürüttüremedim. Artık boynumun borcu olmuştu, 

“Her şeyden önce Tanrı’nın sözünü göz önünde 

tutmalıyım.” diyordum. Bilgili denen kim varsa 
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ona başvurarak, Tanrı’nın veya bu konuyla ilgili 

yeterli bir sonuç elde edemedim. 

Devlet adamlarından sonra tragedya 

yazanlara, Dithyrambos (Dionysos din 

törenleriyle ilgili olan ve elli kadar şarkıcının koro 

hâlinde okuduğu şiirler) şairlerine, her 

türlüsünden şairlere müracaat ettim. Kendi 

kendime, “Artık bu kez göreceksin, onlardan çok 

daha bilgisiz bir kimse olduğunu anlayacaksın” 

diyordum. Yazılarından en işlenmiş olduğunu 

düşündüğüm parçaları seçtim. Ne demek istemiş 

olduklarını gidip kendilerinden sordum, bir şey 

öğrenebilmeyi bekliyordum ama inanır mısınız 

sayın yargıçlar; o şairlerin, eserleri hakkında 

söyledikleri, orada bulunan hemen hiç 

kimseninkinden farklı değildi, aslında ben böyle 

umuyordum. Bu araştırmalar sırasında öğrendim 

ki, şairler söylediklerini akılla filan 

yapmıyorlardı, yani bilgiye ihtiyaçları yoktu. Bir 
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çeşit ilhamla söylüyorlardı şiirlerini; yani Tanrısal 

bir güdüyle... Bu şairler o kadar ileri gitmişlerdi 

ki, kendilerini dünyadaki herşeyi biliyor sıfatı bile 

yüklüyorlardı. Şairlik var diye bilmedikleri şeyler 

konusunda da insanları bilgilendireceklerini 

düşünüyorlardı. Yanlarından ayrılırken, devlet 

adamlarından bir üstünlüğüm olduğunu biliyor 

olmanın verdiği rahatlıkla, şairlerden de üstün 

olduğumu anlamıştım. 

Son olarak çeşitli meslek sahibi insanlara 

gittim. Çünkü onlar bilcileriyle çalışıyorlar, eser 

meydana getiriyorlardı veya ben öyle 

zannediyordum. Bu kez yanılmadığımı anladım 

çünkü durum gerçekte böyle idi. Onlar benim 

bildiğim birçok şeyi en az benim kadar 

biliyorlardı. Hatta öyle ki, benden daha iyi 

bildikleri şeyler bile vardı. Fakat onların da 

önemli bir kusurları vardı. Onlar da tıpkı şairler 

gibi, yaptıkları işi çok iyi bildikleri için sanki 



33 
 

bilginler gibi davranıyorlar, kendi işlerinin eri 

oldukları için en yüksek şeylerden de anladıklarını 

zannediyorlardı. Böyle sandıkları için de gerçek 

bilgileri gölgede kalıyordu. Sonra şöyle bir 

sonuca vardım: Onlar gibi âlim olmaktansa, her 

şeyi bilmektense, kendim gibi olmaya çalıştım ve 

bunun daha akıllıca olduğuna inandım. Sizce de 

böylesi daha mantıklı değil mi? Ne kadar da çok 

düşmanım var Atinalılar, bütün bu araştırmalarım 

birçok düşman, hem de en kötü ve en 

tehlikelilerinden düşmanlar edinmeme neden 

oldu. O kadar çok iftiraya uğradım ki, bütün 

bunlara rağmen bilge diye tanındım, çünkü beni 

dinleyen herkes, başkalarında bulunmadığını 

gösterdiğim bütün bilgilerin bende bulunduğunu 

düşündüler. 

Ey Atina yargıçları, şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki; bilgili olan yalnız Tanrı’dır. O, 

sözüyle insan bilgisinin büyük bir şey olmadığını, 
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hatta hiçbir şey olmadığını göstermek istemiştir; 

“Sokrates” demesi ancak sözün gelişidir; “Ey 

insanlar! Aranızda en bilgesi, Sokrates gibi 

bilgeliğinin gerçekte bir hiç olduğumu bilendir.” 

demek istemiştir. 

İşte böylece Tanrı’nın sözünü düşünerek 

bugün de zaman zaman dolaşıyor, vatandaş olsun, 

yabancı olsun, bilge sandığım kimi bulursam 

konuşup soruyorum; bilge olmadıklarını 

anlayınca da, Tanrı sözüne hak vererek bilge 

olmadıklarını kendilerine gösteriyorum. Bu iş 

bütün zamanımı alıyor, bu yüzden devlet işleriyle 

de kendi işlerimle de uğraşacak zaman 

bulamıyorum; o kadar ki, Tanrı’ya hizmet edeyim 

diye yoksul kaldım, siz benim dinsiz olduğunu 

iddia ediyorsunuz. 

Sadece bu değil, gençler beni rahat 

bırakmıyor. Başıma toplanıp benim konuşmamı 
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istiyorlar. Ne olacak babaları zengin, kendilerinin 

zamanları da bol. Hem soru soruyorlar, hem de 

çok dikkatlice dinliyorlar. Bundan da 

hoşlanıyorlar. Bana benzeyerek kendileri de 

başkalarını denemeye kalkışıyorlar; pek az bilgili 

ya da tamamen bilgisiz oldukları hâlde, 

kendilerini âlim sayan bir yığın insanla 

karşılaşıyorlar. Sıkıştırdıkları adamlar kendilerine 

kızacaklarına bana kızıyorlar, “Ah, bu sersem 

Sokrates! Gençleri baştan çıkarıyor!” diyorlar. 

Hâlbuki biri çıkıp da sorsa, “Peki, ama bunun 

için ne yapıyor? Ne öğretiyor?” dese, ne cevap 

vereceklerini bilmezler; ama şaşkınlıklarını belli 

etmemek için de her zaman filozoflara yöneltilen 

“Bulutlarda, yerin dibinde olup bitenleri 

öğretmek”, “Tanrılara inanmamak”, “iyiyi kötü 

göstermek” gibi beylik suçlamaları sayarlar. 

Çünkü bu adamlar, hiçbir şey bilmedikleri hâlde, 

biliyor görünmek istemelerinin açığa 
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vurulduğunu söylemeye bir türlü yanaşmazlar. Bu 

tür insanlar kendilerini iyi tanıtmak yerine, hatta 

kendilerini bilgileriyle öne çıkarmak yerine benim 

gibilere iftira atıp prim yapmak istiyorlar. Bunu 

anlayabiliyor musunuz? Öyle ağır iftiralar 

atıyorlar ki, ben bile şaşırıyorum söylediklerine. 

Şimdi, Anytos, Meletos ve Lykon’a, bana 

saldırma cesaretini veren, işte sözünü ettiğim bu 

iftiralardır. Meletos şairlerin; Anytos, meslek 

sahipleri ve politikacıların; Lykon da hatiplerin 

kinlerine takmış durumdalar. Sözüme başlarken 

de söylediğim gibi, böyle ciddi bir iftiradan, 

kendimi böyle bir zamanda temize 

çıkarabileceğimi düşünmem. 

Atinalılar, size doğruyu söyledim ve doğruyu 

söylüyorum. Önemli ya da önemsiz, bilmeniz 

gereken bütün her şeyi anlattım, hiçbir şeyi 

saklamadım. Hiçbir şeyi değiştirmedim. 

Biliyorum bu yüzden eleştirileceğim ve hatta ağır 
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ithamlarla suçlanacağım ama gerçeklerden hiçbir 

zaman vazgeçmeyeceğim, bunu bilesiniz. Eğer 

böyle yapılırsa, şuna daha iyi inanacağım ki, ben 

doğru yoldayım ve kesinlikle yanlış yapmıyorum. 

Hiçbir zaman, hiçbir şeyde... İsterseniz, siz de 

benim gibi araştırın, söylediklerimi düşünün ve 

beni tanıyanlara sorun; göreceksiniz ki, 

söylediklerimin dışında hiçbir şeye 

ulaşamayacaksınız. 

Beni suçlayan birinci gruba söyleyeceklerim 

bu kadar; benden daha fazlasını beklemeyin. 

Sanıyorum anlatmak istediğim her şeyi 

anlatabilmişimdir. Bundan sonra ikincilere 

dönmek istiyorum. İkinci grubun başında Meletos 

geliyor. Yani yurdunu çok sevdiğini söyleyen, iyi 

bir vatandaş olduğunu söyleyen Meletos ve onun 

gibilere seslenmek istiyorum. Şimdi kendimi 

onlara karşı savunacağım. 
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İlk önce benim hakkımdaki iddialarını 

yeniden hatırlayalım ve savunmamızı ondan sonra 

yapalım. Şöyle diyorlar: Sokrates, gençleri yoldan 

çıkarıyor, devletin Tanrılarına inanmıyor, onların 

yerine yeni Tanrılar koyuyor... Daha neler neler... 

Şimdi bu suçlamaların hepsine teker teker 

cevap vereceğim, sevgili Atinalılar! 

Gençleri yoldan çıkarıyormuşum. Ben de 

diyorum ki, asıl Meletos, ciddi şeyleri alaya alarak 

herkesle dalga geçmekten, gerçekte üzerinde hiç 

uğraşmadığı işlere bağlılık ve ilgi göstererek 

herkesi mahkemeye sürüklemekten 

yargılanmalıdır. Bunun böyle olduğunu size ispat 

edeceğim. 

Şimdi sen Meletos, biraz yakınıma gel ve şu 

sorularıma cevap ver bakalım: 

— Gençlerimizin ahlaklı, terbiyeli ve yararlı 

olmalarına önem veriyorsun, değil mi? 
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— Elbette veriyorum... 

— O zaman, onlara bu özellikleri kazandıranın 

kim olduğunu yargıçlara anlat. Madem onları 

doğru yoldan çıkaranı ortaya çıkarmak için 

kendini paralıyorsun ve yargıçların karşısında 

beni göstererek, tek suçlunun ben olduğumu iddia 

ve ispat etmeye çalışıyorsun, haydi şimdi sayın 

yargıçlara söyle bakalım: Bu gençlere yukarıda 

saydığım erdemleri aşılayan, onları terbiye eden 

kim? Konuşmuyorsun, susuyorsun Meletos, 

susuyorsun işte. Bir şey söyleyemiyorsun. Bu 

susuş senin için utanç olmalı, değil mi? Bu 

konuyla ilgili olarak hiçbir şey bilmiyorsun. Açık 

yüreklilikle söyle Meletos, bu gençlere iyi huylan 

kazandıran kim? 

— Kanunlarımız... 
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— Bu benim sorduğum sorunun cevabı değil 

Meletos... Ben şunu öğrenmek istiyorum, her 

şeyden önce bu kanunları bilen kim? 

— Bu mahkemeyi oluşturan yargıçlar, 

Sokrates... 

— Sen ne diyorsun Meletos? Onlar gençleri 

eğitebilir, daha iyi hâle getirebilir mi demek 

istiyorsun, söyler misin? 

— Elbette, bunu söylemek istiyorum... 

— Bunların hepsi mi yoksa bazıları mı? 

— Hepsi. 

— Zeus’un kız kardeşi Hera adına söyle... 

Demek gençleri daha iyi hâle getirenler birden 

fazlaymış öyle mi? Öyleyse söyle bakalım, burada 

bizi dinleyenler arasında da gençleri eğitenlerin 

olduğunu mu söylemek istiyorsun? 

— Evet, onlar da... 
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— Peki, ya Bule (Bule, dış ilişkilere ve mali 

konulara bakan, resmi görevlileri denetleyen ve 

halk meclisine kanun tasarısı hazırlayan kurul) 

üyeleri? 

— Onlar da... 

— Bu nasıl iştir Meletos? O kurullarda görev 

yapanlar sence doğru yoldan ayırmıyorlar mı? Sen 

nasıl böyle bir sonuç çıkarabiliyorsun? 

— Onlar da terbiye ediyorlar... 

— O zaman, benim dışımda herkes gençleri 

doğru yola getirmek için uğraşıyor, yalnız ben 

onları yoldan çıkarıyorum. Senin iddian böyle 

değil mi? 

— Aynen öyle... 

— Eğer sen haklı isen, ben gerçekten, çok 

talihsiz bir adamım... Öyleyse ne olur şu soruma 

bari adam gibi cevap ver: Atlar için de durum 

böyle midir sence? Yani atları birçok kişi terbiye 
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eder ama sırtına binen insan onu yoldan 

çıkarabilir öyle değil mi? Bu atlar için de yanlış 

bir terbiye yöntemi o zaman. Bu sadece atlar için 

değil, diğer hayvanlar için de geçerli. Ne diyorsun 

Meletos? Anytos ile sen ne derseniz deyin, 

gençleri yalnız bir kişinin yanlış yola sürüklediği, 

ondan başka herkesin daha iyi hâle getirdiği doğru 

olsaydı, bu onlar için gerçekten eşsiz bir mutluluk 

olurdu. Ama ben Meletos’un, gençler üzerine hiç 

kafa yormadığına inanıyorum. Öyle ki, bu konuda 

yeterince örnek verdim sanıyorum. Senin bu 

konuyu anlayamamış olman, verdiğin 

cevaplardan da yeterince anlaşılıyor diye 

düşünüyorum. Şimdi sana bir sorum daha var, 

Zeus adına cevap ver: Sence kötü kimselerle mi, 

yoksa iyi kimselerle mi yaşamak daha iyidir? 

Hadi cevap versene... Çok kolay bir soru sordum 

sana cevabını bekliyorum. İyi insanlar yanlarında 
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bulunanlara hep iyilik, kötüler de kötülük ederler, 

öyle değil mi? 

— Elbette öyledir... 

— Birlikte yaşadığı kimselerden faydadan çok 

zarar görmek isteyen var mı? Cevap ver, dostum, 

kanun, cevap vermeni emrediyor. Zarar görmek 

isteyecek kimse var mıdır? 

— Elbette yoktur. 

— Peki, gençleri doğru yoldan çıkarıyor, 

kötülüğe götürüyor diye beni suçluyorsun; sence 

ben bu suçu bilerek mi, bilmeyerek mi işliyorum? 

— Ben, bilerek işlediğini düşünüyorum. 

— Sen ne diyorsun Meletos? İyilerin, 

yanlarındakilere iyilik, kötülerin ise kötülük 

yaptıkları şu genç yaşında senin yüksek zekânca 

bilinen bir gerçek olduğu hâlde, ben bu ilerlemiş 

yaşımda, birlikte yaşamak zorunda olduğum bir 

kimseyi doğru yoldan ayırırsam, ondan bana zarar 
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geleceğini bilmeyecek kadar aptal mıyım? Demek 

bunu bile bile yapıyorum öyle mi? Beni buna nasıl 

inandıracaksın Meletos? Sadece ben değil, 

başkalarını da inandıramazsın buna... Demek ki, 

ya ben onları doğru yoldan çıkarmıyorum veya 

çıkarıyorsam da bunu bilmeden yapıyorum. 

Demek ki, her iki durumda da yalan söylüyorsun, 

insanları kandırıyorsun. Bundan başka, suç eğer 

bilmeyerek işlenmişse, yasa onu suç olarak 

tanımaz. Bu durumda, beni bir kenara çekerek 

ayrıca hatırlatman ve öğüt vermen gerekirdi. Eğer 

böyle yaklaşmış olsa idin, belki bu hatayı 

yapmaktan vazgeçerdim. Ama sen ne yaptın? 

Bana bilgi vermekten kaçındın, beni mahkemeye 

kanunun aydınlatılması gerekenleri değil, 

cezalandırılması gerekenleri gönderdiği 

mahkemeye sürükledin. Meletos iyi niyetli 

değildir. 
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Atinalılar, artık anlaşılıyor ki, Meletos iyi 

niyetli değildir. Bu işlere hiç kafa yormadığı da 

ortada... Yine sana soruyorum Meletos, ben 

devletin tanıdığı Tanrılara inanmadığım gibi, 

gençleri de onlardan uzaklaştırıyorum, öyle mi? 

Derslerimle gençleri bozuyor, Tanrılardan 

uzaklaştırıyorum... 

— Dün ne ise, bugün de aynı şeyleri 

söylüyorum ve hatta bütün gücümle iddia 

ediyorum... 

— Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum, 

Meletos, sözünü ettiğimiz Tanrılar adına ne 

söylemek istediğini daha açıkça anlatır mısın? 

Hem ben, hem dinleyenler, hem de yargıçlar 

durumu daha iyi anlasınlar. Ben gençleri başka 

Tanrılara yönlendiriyormuşum, öyle diyorsun. O 

zaman ben Tanrıtanımaz mı oluyorum. Eğer öyle 
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isem gençleri nasıl etki altına alabilirim? Bu ne 

biçim çelişkidir. 

— Evet, ben senin hiçbir Tanrı’ya 

inanmadığını söylüyorum. 

— Ben bunu anlayamıyorum, hatta şaşkınlıkla 

dinliyorum. Meletos, bunu nereden çıkarıyorsun? 

Herkes gibi, Güneş’in veya Ay’ın Tanrılığına 

inanmadığımı mı söylemek istiyorsun? 

— Ama yargıçlar, bu adam Güneş’in taş, 

Ay’ın toprak olduğunu söylüyor. 

— Ama sevgili dostum Meletos, sen beni 

Anaksagoras’a (Ünlü bir Grek filozofu; Perslerle 

işbirliği yapmakla ve dinsizlikle suçlanmış, yakın 

dostu olan Perikles tarafından kurtarılmıştı. 

Güneş’in ve Ay’ın, yeryüzünden kopmuş ve 

büyük bir hızla döndükleri için akkor hâle gelmiş 

parçalar olduğunu ileri sürmüştü) benzetmişsin. 

Hatta böyle bir suçlamayla buradayım. Buradaki 
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yargıçları, Klazomenaili Anaksagoras’ın 

yazdıklarının böyle bir yöntemle dolu olduğunu 

bilmeyecek kadar cahil mi sanıyorsun? Gençler 

bu yazıları, orkestrada en çok bir drahmiye satın 

alabilirlerse, Sokrates de bu fikirleri kendine mal 

edince delikanlılar onunla alay edebilirlerse, 

bunları neden gelip benden öğrensinler? Doğru 

söyle Meletos, sen gerçekten benim hiçbir 

Tanrı’ya inanmadığımı mı düşünüyorsun? 

— Zeus’a yemin ederim ki, sen hiçbir 

Tanrı’ya inanmıyorsun. 

— Ah, Meletos! Bu tavrının nedenini 

biliyorum ben. Gençsin ve toplumu etki altına 

almayı başarmışsın, şimdi benimle alay 

ediyorsun. Sırf hakaret olsun diye böyle 

yapıyorsun, küstahlığının nedeni bu. Belki de beni 

denemek için böyle bir yalan uydurdun. Belki de, 

dinleyenleri aldatabilir miyim diye düşündün 
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veya söylediklerinin doğru olup olmadığını 

öğrenmek için beni sınıyorsun. Atinalılar, bu 

adamın söylediklerinin biri bir diğerini tutmuyor, 

inanın buna. Güya ben Tanrılara inanmıyor 

muşum! Buna alay denmez de ne denir? 

Atinalılar, Meletos’un düştüğü tutarsızlıkları 

benimle birlikte yeniden gözden geçirin. Ve sen 

Meletos, bize cevap ver... Sen de benim ilk baştaki 

dileğimi hatırlayıp, alışık olduğum gibi söz 

söylersem, ses çıkarma. Şunu söyleyin Atinalılar, 

kaçamaklı yollara sapmadan bana cevap versin. 

Bir adam bulunur mu ki at yoktur, ama atın 

kullanıldığı işler vardır desin? Bulunmaz ki, 

dostum. Madem sen cevap vermekten 

kaçınıyorsun, sana da buradakilere de cevabı ben 

vereyim, ama hiç olmazsa şuna cevap ver: Bir 

insan var mıdır ki, Tanrı işlerine inansın da 

Tanrılara inanmasın? Daimonlara inanmasın da, 

Daimonların gücüne inansın? 
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— Hayır, yoktur. 

— Çok şükür, yargıçlar sayesinde ağzından bu 

cevabı alabildim. Demek ki, Daimon işlerine, bu 

işler yeni olsun eski olsun, inandığımı ve bunları 

öğrettiğimi iddia ediyorsun. O zaman, senin iddia 

ettiğine göre ben Daimonların işlerine 

inanıyorum. Suçlamanda buna yemin bile 

ediyorsun. Bu işlere inanıyorsam, onların 

varlığına da ister istemez inanmam gerekir, öyle 

değil mi? Hiç kuşkusuz, cevap vermediğine göre 

senin de aynı fikirde olduğunu kabul ediyorum. 

Peki, Daimonlar’ı Tanrı veya Tanrıoğulları olarak 

düşünebiliriz, değil mi? 

— Elbette... 

— Öyleyse söylediğim gibi, Daimonların 

varlığına inanıyorsam, öte yandan da, ne adla 

olursa olsun, Daimonlar bir çeşit Tanrı iseler, 

bilmeceler ortaya atıyorsun ve bizimle 
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eğleniyorsun demekte haksız mıyım? Hem 

Tanrılara inanmadığımı iddia ediyorsun, hem de 

biraz sonra Daimonlara inandığımı söylemekle 

Tanrılara inandığımı kabul etmiş oluyorsun. 

Söylendiği gibi Daimonlar, Tanrıların Nymphalar 

(Yunan mitolojisinde, dere, ağaç, dağ gibi tabiat 

parçalarını kişileştiren, güzel ve dişi varlıklar) 

veya başka annelerden doğan gayrimeşru 

çocuklar iseler, Tanrılar olmadığı hâlde, 

Tanrıların çocukları olduğuna kim inanabilir? Bu, 

katırın eşek ve atın ürünü olduğuna, ama eşeğin 

de, atın da var olduğuna inanmak kadar yersiz 

olur. Hayır, Meletos, sen bütün bu saçmalıkları ya 

beni denemek için kasten çıkardın, ya da bana 

karşı ciddi bir suç bulamadığından iddialarına 

koydun. Ama inan ki, birinin Daimon işlerine 

inandığı hâlde, Daimonlara veya Tanrılara, 

kahramanlara inanamayacağına biraz anlayışı 

olan hiç kimseyi inandıramazsın. 
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Atinalılar! Meletos’un suçlamalarına gerektiği 

ölçüde cevap verdim sanıyorum. Bu konuda daha 

fazla savunma yapmanın yersiz olduğunu 

düşünüyorum. Bununla birlikte üzerime ne kadar 

çok kin çekmiş olduğumu düşünüyorum ve 

hüküm giymem gerekirse, beni yok edecek olanın 

bu olduğunu, yani, Meletos, Anytos değil, 

şimdiye kadar birçok iyi insanın ölümüne yol 

açan, belki ileride aynı sonucu verecek olan iftira 

ve dedikodu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 

kurbanlar arasında kendimi de görebiliyorum ama 

bunu beklemiyorum. 

Belki biri şöyle diyecek: 

— Sokrates, seni böyle zamansız bir sona 

sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? 

Bana bunu soracak olana açıkça cevap 

verebilir ve diyebilirim ki: 
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— Dostum, yanılıyorsun! Kendini toplum için 

önemli gören ve değeri olduğuna inanan bir 

kimse, “Yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim?” 

diye düşünmemelidir. Bir işi yaparken doğru mu 

yanlış mı, cesur bir adam gibi mi yoksa koraklıkla 

mı hareket ettiğini iyi düşünmelidir. Oysa sizin 

gözünüzde, Troia’da ölen kahramanların, hele 

namussuzluğa karşı her türlü tehlikeyi 

küçümseyen Thetis oğlunun bir değeri olmaması 

gerekiyordu. Hektor’u öldürmek için 

sabırsızlanırken, Tanrıça olan anası herhâlde 

şunları söylemişti: 

— Oğlum, arkadaşın Patroklos’un öcünü 

alacak ve Hektor’u öldüreceksin, ancak bil ki 

onun ardından sen de hemen öleceksin; çünkü 

Tanrı böyle emrediyor. 

Oysa bu genç adam, bu sözlere aldırmayıp her 

şeyi göze alarak, arkadaşının öcünü almadan 
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namussuzca yaşamaktansa, ölümü ve tehlikeyi 

göze aldı: 

— Burada şu eğri gemilerin yanında, dünyaya 

lüzumsuz bir yük olarak, maskara gibi 

durmaktansa, düşmanımdan öcümü alayım, 

arkasından da öleyim, diye cevap verdi. 

Onun bu hareketinde ölüm ve tehlike korkusu 

diye bir şey var mıydı? Atinalılar, en doğru 

hareket, bir kimsenin yeri neresi olursa olsun, ister 

kendinin seçtiği, ister komutanının gösterdiği yer 

olsun, tehlike karşısında direnmek, ölümü veya 

başka tehlikeleri değil, ancak namuslu olmayı göz 

önünde bulundurmaktır. 

Sevgili Atinalılar, benim için de bunun dışında 

bir tarzda hareket etmemi beklemeyin. Böyle bir 

davranış zaten yanlış olurdu. Çünkü Potidaida’da, 

Amphipolis’te, Delion’da seçtiğiniz komutanların 

gösterdikleri yerde, her türlü ölüm tehlikesi 
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karşısında bütün cesaretiyle duran ben, şimdi, 

kendi düşüncem ve kanımca, Tanrı tarafından, 

kendimi ve başkalarını denemek için filozoflukla 

görevlendirildiğimi ve gönderildiğimi hiçbir 

zaman düşünmedim. Ölüm veya başka bir 

korkuyla bu düşüncemden nasıl uzaklaşabilirdim? 

Kendimi bilge sanarak ölüm korkusuyla 

Tanrıların sözüne boyun eğmeseydim, o zaman 

haklı olarak mahkemeye çağrılabilir, Tanrıların 

varlığını inkârdan suçlandırılabilir, hatta mahkûm 

edilebilirdim. Çünkü sayın yargıçlar, ölüm 

korkusu gerçekte bilge olmadığı hâlde kendimi 

bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni bilmek 

iddiası değil midir? İnsanların, korkularından 

dolayı en büyük kötülük saydıkları ölümün en 

büyük iyilik olmadığını kim söyleyebilir? 

Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak 

gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? 

İşte yargıçlar, ancak bu noktada başkalarından 
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ayrı olduğuma inanıyorum. Belki de onlardan 

daha bilge olduğumu bile iddia edebilirim: Ben, 

öteki dünyada olup bitenler hakkında çok az bir 

şey bildiğim hâlde, bir şey bildiğime 

inanmıyorum, ama Tanrı olsun, insan olsun, belki 

kendinden daha iyi olanlara haksızlık etmenin ve 

boyun eğmemenin bir kötülük, bir namussuzluk 

olduğunu biliyorum. Ben, kötülük olduğunu iyice 

bildiğim şeylerden korkarım, ama iyi mi yoksa 

kötü mü olduğunu kestiremediğim şeylerden ne 

korkar, ne de kaçarım. 

Onun için siz beni şimdi Anytos’un söylediği, 

“Sokrates’e mademki böyle bir suç yüklendi, ona 

herhâlde ölüm cezası vermek gerekiyor. Yoksa 

bütün çocuklarınız onun öğütlerini dinleyerek 

büsbütün bozulacaklar.” sözlere aldırmayarak, 

“Sokrates, biz Anytos’un fikirlerine inanmak 

istemiyoruz. Seni serbest bırakacağız ama bir 

şartla; artık bir daha böyle davranmayacağına ve 
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kimseyi sorguya çekmeyeceğine; hatta filozofluk 

etmeyeceğine söz vermek şartıyla... Eğer bir daha 

böyle davranırsan, bundan sonraki cezan ölüm 

olacaktır.” derseniz bile ben, inandıklarımdan asla 

vazgeçmeyeceğim. Size şunu söyleyebilirim bu 

durum karşısında: 

— Atinalılar! Size saygı ve sevgim var ancak, 

ben size değil, yalnızca Tanrılara teslim olurum. 

Ömrüm ve gücüm oldukça da, iyi biliniz ki, 

felsefe ile uğraşmaktan, karşıma çıkan herkesi 

buna teşvik etmekten, felsefeyi öğretmekten 

vazgeçmeyeceğim. Karşıma çıkana, her zaman 

dediğim gibi yine şöyle sesleneceğim: Sen ki 

dostum, Atinalısın, dünyanın en büyük kudretiyle, 

bilgeliğiyle en ünlü şehrinin hemşehrisisin; 

paraya, şerefe, üne bu kadar önem verdiğin hâlde 

bilgeliğe, akla, hiç durmadan yükseltilmesi 

gereken ruha bu kadar az önem vermekten 

sıkılmaz mısın?” Kendisiyle tartıştığım bir adam 
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bu saydıklarıma önem verdiğini söylerse, yakasını 

bırakacağımı zannetmeyin. Onu yine sorguya 

çekeceğim ve istediğim cevabı alıncaya kadar da 

onunla tartışacağım. Değeri büyük olana az; 

değeri küçük olana ise çok değer verdiğinden 

dolayı utandıracağım. Aynı sözleri genç, yaşlı 

demeden, yabancı, vatandaş demeden, herkese 

ama hele benim kardeşlerim olduklarından dolayı 

bütün hemşehrilerime tekrar tekrar anlatacağım. 

Çünkü şunu iyi biliniz; bu bana Tanrı’nın emridir 

ve şuna inanıyorum, şehrimizde bugüne kadar 

Tanrı’ya benim kadar hizmet eden bir başkası 

daha olmamıştır. Çünkü ben bugüne kadar 

yaptığım, anlattığım hiçbir şeyi para karşılığında 

yapıp anlatmadım. Her zaman sizin ruhlarınızın 

yükselmesi, zenginleşmesi ve daha iyi terbiye 

edilmesi için uğraştım. Ve sizi hiçbir zaman 

aldatmadım. Evet, benim görevim, size para ile 

erdemin elde edilemeyeceğini, paranın da, genel 
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olsun, özel olsun, her türlü iyiliğin de, ancak 

erdemden geldiğini söylemektir. Eğer ben bunları 

öğretmekle gençleri doğru yoldan ayırıyorsam 

zararlı bir insan olduğumu kabul ederim. Ama biri 

gelip öğrettiğim şeylerin bunlar olmadığını ileri 

sürerse, kesinlikle yalan söylemiş olur, iftira atmış 

sayılır. Şimdi, Atinalılar, bu söylediklerimden 

sonra, Anytos’a ister inanın, ister inanmayın, 

hakkımda ister beraat hükmü verin, ister 

vermeyin; ama bilin ki, bir değil bin kere ölmem 

gerekse bile, yolumdan dönmeyeceğim, kendi 

doğrularımı söylemekten kaçınmayacağım. 

Atinalılar! Sözümü kesmeyin ve beni iyi 

dinleyin. 

Sonuna kadar dinleyeceğinize söz vermiştiniz 

ama kendi sözünüzde durmuyorsunuz. Şimdi 

sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey 

daha var, bunu duyunca bağırmak isteyeceksiniz. 



59 
 

Lütfen beni iyi dinleyin, bu sizin için de çok 

hayırlı olacaktır. Bu konuda size yalvarıyorum. 

Benim gibi bir adamı öldürmekle beni değil 

kendinizi zarara sokmuş olacaksınız. Bana hiç 

kimse; ne Meletos, ne de Anytos zarar verebilir. 

Kötü biri, iyi bir adamı nasıl zarara sokabilir ki? 

Eğer böyle yaparsa, ancak kendine zarar vermiş 

olur. Onlar beni öldürtebilir, buradan sürdürebilir 

veya hemşehrilik haklarından mahrum bırakabilir, 

çünkü buna güçleri var. Onlar da herkes gibi bu 

tür cezaların, benim felaketim olacağını 

düşünebilir. Ama burada onlarla aynı şeyleri 

düşünemem; çünkü onların yaptıkları gibi, başka 

birinin hayatını haksız yere yok etmek daha büyük 

bir kötülük olur. 

Öyleyse Atinalılar, siz Tanrı’nın size 

armağanı olan beni mahkûm etmekle ona karşı bir 

günah işlemeyin dediğim zaman, sandığınız gibi 

kendimi değil, sizi düşünüyorum. Komik bir 
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benzetme yapmama izin verin lütfen: Eğer beni 

öldürürseniz, hem büyük, hem cins, ama 

büyüklüğünden dolayı ağır ve rahatsız edilmek 

isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden 

oynatmak için, Tanrı’nın başınıza sardığı benim 

gibi bir at sineğini kolayca bulamazsınız. Ben 

kendimi, Tanrı’nın, devletin başına bela olarak 

yarattığı bir at sineği olarak görüyorum. Her gün 

her yerde sizi dürtüyor, sıkıştırıyor, azarlıyorum; 

peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi birini kolay 

kolay bulamayacaksınız. O yüzden, size kendinizi 

benden mahrum bırakmamanızı öneririm. Belki 

de, ansızın uykusundan uyandırılan biri gibi, 

canınız sıkılarak, Anytos’un öğüdüne uyar, beni 

kolayca vurup öldürebileceğinizi sanır ve Tanrı 

size acıyıp başka bir at sineği gönderinceye kadar, 

hayatınızın geri kalanında gene uykuya dalarsınız. 

Size, “Tanrı tarafından gönderildim” demenin 

ispatını mı istiyorsunuz? Ben başkaları gibi 
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olsaydım, yıllarca sizi erdeme yöneltmekle, bir 

baba, bir ağabey gibi teker teker sizin 

meselelerinizle uğraşmakla, kendi işlerimi kulak 

ardına atmaz, onlara sabırla seyirci kalmazdım. 

Böyle bir durum, sanırım, insan doğasına uyan bir 

şey de değildir. Eğer bundan bir şey kazanmış 

olsaydım veya yol gösterme ve aydınlatmalarımın 

karşılığında para alsaydım, bu hareketimin belki 

bir anlamı olurdu. Ama şimdi, kendiniz de 

söylüyorsunuz; beni suçlayanların küstahlığı bile 

bir kimseden para aldığımı veya almak istediğimi 

söylemeye yaramıyor. Çünkü bunu hiçbir zaman 

görmemişlerdir. Bu sözümün doğruluğunu 

kanıtlayacak kadar yoksul olduğumu gözlerinizle 

görüyorsunuz... 

Devlet işlerine girerek düşüncelerimi orada 

söylemek varken herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, 

başkalarının işlerine karışmaya kalkışmam belki 

size şaşılacak bir şey gibi gelebilir. Bunun 
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nedenini de söyleyeceğim. Bir Tanrı veya 

Tanrısal bir gücün bana göründüğünden, çoğu 

zaman veya birçok yerde söz açtığımı 

duymuşsunuzdur. Meletos’un, beni suçlarken 

bununla alay ettiğini de bilirsiniz. Bana göre, bir 

çeşit ses olan bu işaret, bana çocukluğumda 

gelmeye başlamıştı. Bu ses beni yapmam gereken 

işlerden alıkoyar, ama hiçbir zaman onları 

yapmam için emir vermezdi. İşte beni siyasete 

girmekten uzak tutan da bu sestir. Bu alıkoymanın 

çok yerinde olduğuna inanıyorum. Çünkü 

Atinalılar, ben siyasetle uğraşsaydım, çoktan yok 

olurdum. Ne size ne de kendime, hiç bir iyiliğim 

dokunamazdı. Canınız sıkılmasın ama gerçek 

şudur ki, devlette görülen birçok kanunsuz, haksız 

işlere karşı doğrulukla savaşarak size veya 

herhangi başka bir kuruma karşı çıkan hiç kimse 

ölümden kurtulamıyor. Evet, ancak hak yolunda 

çalışan bir kimsenin, kısa bir zaman olsun 
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yaşayabilmesi için, devlet adamı değil, sadece 

sıradan ama bilinçli bir vatandaş olarak kalması 

gerekiyor. 

Size, yalnız sözle değil, daha çok değer 

verdiğiniz işlerle de, söylediklerimi ispat 

edebilirim. Dilerseniz, başımdan geçen bir olayı 

anlatayım. O zamanlar ölüm korkusu yüzünden 

haksızlığa hiçbir zaman boyun eğmemiş, aksine 

ölümü göze almış bir adam olduğumu görürsünüz. 

Size mahkemeler hakkında, belki çok önemli 

gözükmeyen, ama gerçekten olmuş bir şey 

anlatacağım. 

Atinalılar! Şimdiye kadar üzerime aldığım ve 

çok önem verdiğim devlet memurluğu, halk 

kurulu üyeliği olmuştur, üyesi olduğum 

Antiokhis, deniz savaşından sonra ölenlerin 

cesetlerini toplamayan on komutanın 

duruşmasında Prytaneia (Bule’nin yürütme 



64 
 

kurulu) yerinde bulunuyordu. Hepinizin sonradan 

kabul ettiğiniz üzere, kanuna aykırı olarak onları 

toptan sorgulamayı ileri sürmüştünüz. O zaman 

yasaya aykırı olan bu harekete karşı koyan tek üye 

ben olmuş, oyumu sizden yana kullanmamıştım. 

Hatipler beni suçlamakla, hapse atmakla 

korkuttukları zaman, sizler bağırıp çağırdığınızda, 

ben ne cezaevine girmekten ne de öldürülmekten 

korkarak ve haksızlıklara ortak olmaktansa 

kanunun ve doğruluğun safında tehlikeli işlere 

girmeye karar vermiştim. Bu olay, şehrimizin 

demokrasiyle yönetilmekte olduğu zamanlarda 

olmuştu. Otuzların oligarşik zihniyeti iktidarı ele 

alınca benimle birlikte diğer dört kişiyi Tholos’a 

çağırarak, öldürmek istedikleri Leon’u 

Salamin’den getirmemizi istediler. Bu, onların 

işledikleri cinayetlerden ellerinden geldiği kadar 

çok sayıda kişiyi sorumlu kılmak için verilmiş 

emirlerden biriydi. O zaman bu şartlar altında, 
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sözüm yerindeyse, ölüme nokta kadar önem 

vermediğimi, en çok hatta biricik önem verdiğim 

şeyin haksızlıktan, günah işlemekten sakınmak 

olduğunu yalnız sözle değil, davranışımla da 

gösterdim. Bu zorlu yönetimin kuvvetli kolu, 

beni, haksızlık işletecek kadar korkutmadı. 

Tholos’tan çıkar çıkmaz öteki dört kişi Salamin’e 

gidip Leon’u getirdikleri hâlde, ben evime 

döndüm. Belki çok geçmeden otuzların yönetimi 

sona ermeseydi, bu hareketimi hayatımla 

ödeyecektim. Bu sözlerin doğru olduğuna dair 

birçok kimse şahitlik edebilir. 

Öyleyse, siyasete girdiğim hâlde iyi bir adam 

gibi hep hak gözetseydim ve doğal olarak 

doğruluğu her şeyden üstün tutsaydım, şimdiye 

kadar sağ kalabilir miydim, sanırsınız? 

Hayır, Atinalılar! Bin kere hayır! Bu ne bana, 

ne de başka bir kimseye nasip olurdu. Oysa bütün 
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hayatımda özel olsun, genel olsun, bütün 

hareketlerimde hiç değişmedim, öğrettiklerimi 

lekeleyenlere de, başkalarına da, doğruluktan 

ayrılarak, alçakçasına boyun eğmedim. Sürekli 

öğrencilerim olduğu iddiası da doğru değildir. 

Ben, bana düşeni yerine getirmeye çalışırken, 

genç, ihtiyar, beni dinlemek isteyenleri geri 

çevirmedim. Bana yalnız para verenlerle 

konuşmadım; zengin, yoksul, herkes bana 

sorabilir, cevap verebilir, sözlerimi dinleyebilir. 

Ama bundan sonra, o kimse iyi ya da kötü bir 

insan olmuş, her iki durumda da suçu bana 

yüklemek haksızlık olur. Çünkü ben ona ne bir 

şey öğrettim, ne de öğreteceğime söz verdim. Bir 

kimse, başkalarının duymadığı çok farklı bir şeyi 

benden öğrendiğini veya işittiğini ileri sürerse, 

biliniz ki, yalan söylüyordur. 

Öyleyse, çoğu kimsenin benimle konuşmak 

için zamanının büyük bir bölümünü benimle 



67 
 

geçirmekten hoşlanmasının bir sebebi var mıdır 

size göre? Bunun asıl nedenini, açıkça anlattım 

sizlere. Bunlar hiçbir şey bilmemelerine rağmen, 

bilge olduklarını iddia eden kimselerin sorguya 

çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Gerçekten 

bu o kadar tatsız bir şey de değildir. Başkalarını 

sorguya çekmeyi bana Tanrı emretmiştir, bu yol 

bana Tanrı sözleriyle, gözüme gözüken 

hayallerle, Tanrı iradesinin insanlara göründüğü 

her araçla gösterilmiştir. Atinalılar, bu sözüm 

gerçektir; öyle olmasaydı şimdiye kadar aksi ispat 

edilirdi. Ben gençleri yoldan çıkarıyorsam, hâlâ 

da buna devam ediyorsam, şimdiye kadar 

büyümüş olanlar, gençliklerinde kendilerine kötü 

öğütler verdiğimi anlamış olanlar ortaya çıkarak 

beni suçlar, benden intikamını alırlardı. Bunu 

yapmak istemezlerse bile, hiç olmazsa 

yakınlarından biri, babaları, kardeşleri veya 
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düşmanları benim yüzümden ailelerinin ne gibi 

felaketlere uğradığını söylerdi. 

Şimdi tam da zamanıdır. Onların birçoğunu 

burada görüyorum; işte çocukluk arkadaşım ve 

benim bölgemden olan Kriton, oğlu Kritobulos. 

Sonra, Aeskhines’in babası Sphettoslu Lvsanias 

da burada. Ayrıca, Epigenes’in babası Kephisialı 

Antiphon’u ve benimle birlikte bulunmuş olan 

birçok kimsenin kardeşlerini de görüyorum. 

Theozotides’in oğlu ve Theodotos’un kardeşi 

Nikostrates (ki Theodotos şimdi sağ olmadığı için 

rica edip onu engelleyemez), Demodokos’un oğlu 

ve Theaees’in kardeşi Paralos, Ariston’un oğlu ve 

şurada gördüğümüz Eflatun’un kardeşi 

Adeimantos hazır bulunuyor. Apollodoros’la 

kardeşi Aiantodoros’u da görüyorum. Daha 

birçoklarını sayabilirim burada... 
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Meletos bunların bazılarını, suçlamasında 

tanık göstermeliydi. Eğer unutmuşsa şimdi 

yapsın, kendisine yol gösteriyorum. Şimdi bundan 

sonra istediği tanığı göstersin. Ama Atinalılar, 

gerçekler bunun tam tersi. Çünkü bunların hemen 

hepsi Meletos’la Anytos’un iddiasına göre 

arkadaşlarını bozmuş, baştan çıkarmış olan 

benden yana tanıklık edeceklerdir; hem yalnız 

bozulan gençler değil, benden yana tanıklık 

etmelerine hiç sebep olmayan bozulmamış daha 

yaşlı akrabaları da... Bunlar tanıklıkta niçin benim 

tarafımı tutarlar? Herhâlde, yalnız gerçeğin, 

doğruluğun hatırı için, doğru söylediğimi, 

Meletos’un yalan söylediğini bildikleri için... 

Sözün kısası, Atinalılar; savunmam için bütün 

söyleyeceklerim, bundan sonra da buna 

benzeyecektir, unutmadan, bir sözüm daha var. 

Belki de içinizde, buna benzer, hatta bundan daha 

az önemli bir durumda kendinin, gözyaşları 
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dökerek yargıçlara yalvarıp yakardığımı, 

yargıçları yumuşatmak için çocuklarını bir sürü 

akraba ve dostlarıyla birlikte mahkemeye 

getirdiğini hatırlayarak kızan biri olacaktır. Oysa 

ben, belki de hayatım tehlikede olduğu hâlde, 

bunların hiç birini yapmadım. Bunun tam tersi 

davranışlar sergilediğimi görünce, belki bu 

kızgınlıkla, oyunu benden yana vermeyecektir. 

Aranızda böyle biri varsa ki ben kesin olarak 

böyle bir şeyi iddia edemeyeceğim; ona açıkça 

cevap verip derim ki: 

— Dostum, herkes gibi ben de insanım. 

Homeros’un dediği gibi, tahtadan veya taştan 

değil, etten, kandan yapılmış bir varlığım. Benim 

de çocuklarım ve bir ailem var. Atinalılar, biri 

hemen hemen yetişmiş kocaman bir delikanlı 

olmuş; ikisi henüz çocuk, üç oğlum var. Böyle 

olduğu hâlde, sizden beraatımı dilemeleri için, hiç 

birini buraya getirmeyeceğim. Niçin? 
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Küstahlıktan ya da size karşı saygısızlıktan dolayı 

değil elbette. Ölümden korkup korkmadığım 

meselesi de çok farklı bir konu. Bununla ilgili 

olarak burada bir şey söylemek istemiyorum. 

Ancak, bence böyle bir davranış, önce kendimin, 

sizin ve devletin onuruna aykırıdır. Benim yaşıma 

gelmiş, bilgeliği ile tanınmış birinin böyle 

yakışıksız bir duruma düşmemesi gerekir. 

Herhâlde, herkes Sokrates’in şu veya bu 

bakımdan başkalarından ayrı olduğuna inanıyor, 

halkın bu görüşü bana uyuyormuş, uymuyormuş, 

bunu da tartışmak istemiyorum. Aranızda 

bilgeliği, cesareti yahut herhangi bir erdemi ile 

sivrilmiş olduğu söylenen kimselerin böyle 

yakışıksız bir davranışta bulunması ne kadar 

utanılacak bir şeydir! Hüküm giydikleri zaman 

birtakım garip davranışlarda bulunan öyle 

tanınmış adam gördüm ki; bunlar, sanki 

öldürülürlerse korkunç acılar çekeceklerini, sanki 
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sadece yaşamalarına izin verilmekle ölmez 

olacaklarını sanıyorlar. Bence, bu gibi şeyler 

devlete karşı saygısızlıktır. Atina’nın en ünlü 

adamlarının, yine kendi hemşehrilerinin şan ve 

makam verdiği bu kimselerin, kadınlar kadar bile 

yürekli olmadıklarını düşünmelerine yol açar. O 

hâlde, sevgili Atinalılar, böyle şeyleri hiç olmazsa 

bizim gibi ünlü kimselerin yapmaması gerekir; 

yaparlarsa, sizin de onlara fırsat vermemeniz, 

soğukkanlılık göstereceği yerde, acıklı sahneler 

hazırlayarak şehri gülünç bir hâle sokan bu gibi 

kimseleri daha şiddetle mahkûm etmek 

istediğinizi göstermeniz gerekir. 

Bunun dışında başka, yargıcı aydınlatmak ve 

ikna etmek verine, ona yalvarıp yakararak beraat 

etmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yargıcın 

görevi, doğruluğu bağışlamak değil, herkesin 

hakkını ölçerek yargılamak; kendi keyfine göre 

değil, kanunlara göre yargıya varmaktır. Yalan 
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yere yemin etmeye alışarak sizi etki altında 

bırakmamalıyız, siz de buna göz yummamalısınız. 

Bu, dine bile uymaz bir davranış değil midir? 

Atinalılar, şu anda, Meletos’un iddia ettiği 

gibi, burada dinsizlikten sorgulandığım bir sırada 

şerefsiz, dine uymaz, yanlış saydığım bir şeyi 

yapmamı benden beklemeyiniz. Çünkü size 

yalvarıp yakarmak istemiyorum. Sizi kandırmaya, 

yeminlerinizi bozmaya çalışsaydım, Tanrıların 

olmadığına inanmayı size öğretmiş, kendimi 

savunurken, Tanrıları inkâr etmek suçlamasına 

karşı yalnız kendi kendimi kandırmış olurdum. 

Fakat gerçek tamamen bunun tam aksidir. 

Ben, Tanrıların varlığına, beni suçlayanların 

inandığından daha büyük bir teslimiyetle 

inanırım; bundan dolayıdır ki, sizin ve benim için 

hayırlısı ne ise ona karar vermek üzere davamı 

size ve Tanrı’ya bırakıyorum... 
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II. Bölüm 

 

Atinalılar, benim için verdiğiniz mahkûmiyet 

kararına üzülmeyişimin birçok nedeni var. Bunun 

böyle olacağını bekliyordum, yalnız, oyların 

birbirine bu kadar denk denecek ölçüde ikiye 

ayrılmış olmasına şaştım; çünkü benim aleyhimde 

olanların sayısını daha çok bekliyordum. Oysa 

şimdi, öteki tarafa otuz oy gitmiş olsaydı 

salıverilecek ve beraat etmiş olacaktım. O yüzden, 

Meletos’un suçlamasından beraat etmiş 

sayılabileceğimi söyleyebilirim; hatta üstelik 
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Anytos ile Lykon beni suçlamak için buraya 

gelmeselerdi, kanunun istediği gibi, oyların beşte 

birini kazanmayarak bin drahmi para cezasına da 

mahkûm olacaktım. 

Ama Meletos, şimdi benim öldürülmemi 

istiyor. Bense kendi adıma nasıl bir savunmada 

bulunayım, kendimi kurtarmak için ileri ne 

süreyim, Atinalılar? Kuşkusuz, neye layıksam 

onu... O zaman hakkım nedir? Bütün hayatında 

herkesin düşkün olduğu birçok şeye, zenginliğe, 

aile bağlarına, askerlik rütbelerine, halk 

kurullarında nutuklar vermeye, başkanlıklara, 

siyasi topluluklara ve ilişkilere aldırmamış bir 

adama verilecek karşılık ne olabilir? 

Ben bir siyaset adamı olamayacak kadar 

dürüst olduğumu düşünerek, size ve kendime 

iyilik etmemi engelleyecek hiçbir yola sapmadım! 

Tam tersine, hepinize iyilik etmemi mümkün 



76 
 

kılan bir yola girdim, herkesin kendini 

düşünmekten, kendi işlerinin peşinde koşmaktan 

önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, 

devletin sırtından faydalanmaya bakmadan önce 

devlete bakması gerektiğini sizlere kabul 

ettirmeye çalıştım. Böyle bir kimseye ne yapılır? 

Atinalılar, herhâlde ona bir ödül verilmek 

gerekirse, iyi bir şey verilmeli ve bu iyilik ona 

yakışır bir şey olmalıdır. Sizi yetiştiren, sizi 

aydınlatmak için işini gücünü bırakmayı her 

şeyden üstün gören yoksul bir adama yakışan ödül 

ne olabilir? Atinalılar, ona Prytaneion’da 

beslenmekten daha uygun bir ödül olamaz; böyle 

bir ödül, Olympia’da at yarışlarında, bilmem kaç 

atlı araba yarışlarında ödül kazanan bir 

vatandaştan çok ona yakışır. Çünkü ben 

yoksulum, oysa onun kendine uzun süre yetecek 

kadar geliri var. O size yalın bir mutluluğu, bense 

gerçek mutluluğu veriyorum. Onun bakılmaya 
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ihtiyacı yok, ama benim var. Bana vereceğiniz 

cezanın uygun ve yerinde bir ceza olması 

isteniyorsa, ancak Prytancion’da beslenmeme 

karar verilmelidir. Belki, daha önce, gözyaşları ve 

yalvarmalar konusunda söylediğim gibi, bu 

sözlerimle de size boyun eğmediğimi göstermek 

istediğimi sanacaksınız; ama öyle değil. Hiç de 

öyle değil. Bunları isteyerek, hiçbir yanlış 

davranışta bulunmadığıma inanarak söylüyorum. 

Böyle olduğu hâlde sizi de bununla kandıramam, 

çünkü zaman çok kısıtlı. Başka şehirlerde olduğu 

gibi, Atina’da da büyük davaların bir günde 

görülmemesi için bir kanun olsaydı, o zaman sizi 

kandırabileceğime inanırdım. Ama bu kadar az bir 

zamanda bu kadar büyük iftiraları çürütemem. 

Nasıl şimdiye kadar kimseye kötülük 

etmemişsem, kendime de elbette etmeyeceğim. 

Kendimin bir kötülüğe lâyık olduğumu 

söylemeyeceğim, kendim için bir ceza teklif 
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etmeyeceğim. Niçin edeyim ki? Meletos’un ileri 

sürdüğü ölüm cezasından korktuğumdan mı? 

Ölümün bir iyilik mi, yoksa bir kötülük mü 

olduğunu bilmediğim hâlde, mutlaka kötülük olan 

bir cezayı neden önereyim? 

Hapis cezası mı? Niçin, cezaevlerinde, yılın 

yargıçlarının, on birlerin kölesi olayım? Para 

cezası mı, yoksa para cezası ödeninceye kadar 

hapislik mi diyeceksiniz? Buna karşı da aynı şeyi 

söyleyebilirim. Çünkü beş param olmadığından, 

cezayı da ödeyemeyeceğim ve dolayısıyla 

cezaevinde öleceğim. O hâlde, sürgünlüğü mü 

teklif edeyim? Belki siz de bu cezayı kabul 

edersiniz. Ama benim kendi hemşehrilerim olan 

sizler bile, artık benim konuşmalarıma, sözlerime 

tahammül edemezken, bunları çekemez ve iğrenç 

bulurken, başkalarının bana tahammül edeceğini 

umacak kadar düşüncesiz olmak için, gerçekten 
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yaşamak hırsının gözlerimi bürümüş olması 

gerekiyor. Sürekli sürgünde yaşayamam 

Hayır, bin kere hayır, Atinalılar! Böyle bir şey 

olamaz. Sürekli dolaşarak, sürgün yerimi hep 

değiştirerek, her gittiğim yerden kovularak 

yaşamak, benim yaşımda bir adam için ne acı bir 

şey! Çok iyi biliyorum ki, burada olduğu gibi, her 

gittiğim yerde, gençler beni dinlemek için yine 

etrafıma üşüşecekler; onları yanımdan 

uzaklaştırsam daha yaşlı hemşehrilerini 

ayaklandırarak beni dışarı attıracaklar. Çevreme 

toplanmalarına izin verirsem babaları, dostları 

yine onların yüzünden beni yurtlarından 

kovacaklar. 

Belki bana denilecek ki: 

— Sokrates, ağzını tutamaz mısın, sana kimse 

karışmadan yabancı bir şehre giderek, yaşayamaz 

mısın? 
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Buna vereceğim cevabı anlamanızı sağlamak 

çok güç bir iş. Çünkü dediğinizi yapmanın 

Tanrı’ya karşı bir başkaldırma olacağını, bundan 

dolayı ağzımı tutamayacağımı söylersem ciddi ve 

önemli bir söz söylediğime inanmayacaksınız. 

Erdemi, üzerinde hem kendimi hem başkalarını 

sınadığım daha birçok sorunu her gün tartışmanın, 

insan için en büyük iyilik olduğunu, sınavsız bir 

hayatın yaşanmaya değer bir hayat olmadığını 

söylersem bana yine inanmayacaksınız. Size 

kabul ettirmek kolay olmamakla birlikte, 

söylediklerim doğrudur. 

Kendimi hiçbir cezaya layık görmeye de 

alışmadım. Param olsaydı, beni beraat ettirecek 

bir para cezasını teklif ederdim. Bundan bana bir 

kötülük gelmez. Ama ne yapayım, yok! Evet, 

belki biraz mina (para) verebilirim. Onun için, bu 

cezayı teklif ediyorum. Buradaki dostlarım 

Eflatun, Kriton, Kritobulos ve Apollodoros otuz 
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mina teklif etmem için beni sıkıştırıyorlar; onlar 

bu paraya kefil olacaklarmış. 

 

 

 

 

 

 

III. Bölüm 

 

Atinalılar! Sokrates’i yani bir bilgeyi 

öldürmüş olmakla, şehrimizi ayıplayacak 

olanlardan alacağınız kötü bir mirasın hiçbir 

şekilde karşılığı olmayacak. Ben gerçekte hiçbir 

şey bilmeyen bir adam olduğum hâlde onlar bizi 

kötülemek istedikleri zaman, benim bilge 

olduğumu söyleyecekler. Hâlbuki biraz daha 

beklemiş olsaydınız beklediğiniz sonucu hemen 
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görecektiniz. Çünkü gördüğünüz gibi, çok 

yaşlıyım ve artık ölüme yaklaşmış durumdayım. 

Şimdi, hepinize değil, sadece bana ölüm hükmünü 

verenlere sesleniyorum. Belki beraatımı 

kolaylaştıracak şeyler söylemediğimden, yalvarıp 

yakarmadığımdan, suçluluk kararından kurtulmak 

için gereken şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul 

etmediğimden dolayı mahkûmiyetime karar 

verildiğini sanacaksınız. Ama gerçek böyle değil. 

Benim mahkûm olmama sebep olan, 

başkalarından beklediğiniz ancak bende 

göremediğiniz merhamet dilenciliğidir. Bunu 

hiçbir zaman yapmayacağımı sizler çok iyi 

biliyorsunuz. Şunu yineliyorum: Tehlikeye 

düştüğüm zaman, ne böyle saçma sapan 

adiliklere, alçaklıklara saparım, ne de kendimi 

savunmadığıma pişman olurum. Böyle 

yapmaktansa, sizin alıştığınız gibi kendimi 

savunmaktansa, alıştığım gibi davranarak ve 
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konuşarak ölüme giderim, benim için en şereflisi 

bu olur. Çünkü savaş meydanında olduğu kadar 

adalet karşısında da, ne ben ne de başka biri, 

kendini ölümden kurtaracak yollara sapmaktadır. 

Evet, çoğu kez, bir kimse savaşta silahlarını 

bırakmakla, düşmanlarının önünde diz çökmekle 

ölümden kurtulabilir; her şeyi söylemeyi, her şeyi 

yapmayı kabul eden biri için her türlü tehlike 

karşısında ölümden kurtulmanın daha birçok 

çaresi vardır. 

Yargıçlarım, yalnız şuna bütün kalbinizle 

inanınız, asıl mesele, ölümden sakınmak değil, 

haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden 

daha hızlı koşar. Ben, yaşlı ve ağır olduğumdan 

yavaş koşan bana yetişmiştir, oysa beni 

suçlayanlar güçlü ve çabuk olduklarından, çabuk 

koşan kötülük, onlara yetişmiştir. Şimdi ben, 

tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da gerçekler 

tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına 
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mahkûm edilerek birbirimizden ayrılıyoruz. Ben 

cezama boyun eğerim, onlar da cezalarına boyun 

eğsinler. Herhâlde böyle olması bir alın 

yazısıymış; belki de en yerinde davranış ve 

beklenti böyle olur. 

Şimdi siz, ey beni mahkûm edenler! Size bir 

kehanetimi söylemek isterim: Şu anda hayatın 

öyle bir anında bulunuyorum ki, burada insanlar 

ölmeden önce kehanet gücüne erişirler. O hâlde 

benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki, 

ölümümden çok geçmeden bana verdiğiniz 

cezadan daha ağır bir ceza ile 

cezalandırılacaksınız. Beni öldürmekle 

hayatınızın hesabını vermekten kurtulacağınızı 

sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ama bana inanın, 

sandığınızın tem tersi olacaktır. Evet, hiç kuşku 

duymayın ki, şimdiye kadar öne atılmalarına 

engel olduğum birçok kimse, karşınıza çıkacak, 

sizi şiddetle suçlayacak, bunlar daha genç 
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oldukları için daha çok incitecekler, sizinle daha 

çok uğraşacaklar. 

Atinalılar, insanları öldürmekle, herkesi kötü 

hayatınızı kınamaktan alıkoyacağınızı 

sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu, hâlihazırda 

mümkün olan bir kaçış yolu yani onurlu bir kaçış 

yolu değildir. En kolay, en asil yol, başkalarını 

hiçbir şey yapamayacak hâle getirmek değil, 

kendinizi yükseltmektir. İşte buradan ayrılmadan 

önce beni mahkûm eden yargıçlara söyleyeceğim 

kehanet budur. 

Beni beraat ettiren dostlarıma da bir çift sözüm 

var: Yargıçlar işleriyle uğraşırken ve ben 

öleceğim yere gitmeden önce sizlerle de olup 

bitenler hakkında görüşmek isterim. Onun için 

biraz daha durun çünkü ancak birbirimizle 

görüşebilecek kadar vaktimiz kaldı. Siz benim 
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dostlarımsınız, onun için başıma gelenlerin 

taşıdığı anlamı size anlatmak isterim. 

Ey yargıçlarım! Size gerçekten şaşılacak bir 

olayı anlatmak isterim. Şimdiye kadar, gündelik 

işlerde bile, kötü veya yanlış bir şey yapmak 

tehlikesi karşısında içimden gelen Tanrısal bir ruh 

beni alıkoyuyordu. Şimdi ise, gördüğünüz gibi, 

herkese göre belki de kötülüğün en kötüsü ve en 

sonuncusu başıma geldi. Oysa sabahleyin 

evimden ayrılırken de, mahkeme karşısına 

çıktığımda da, burada söz söyleyeceğim anlarda 

da Tanrı sesi beni engelleyemedi. Başka hâllerde, 

birçok kez söz söylerken, beni alıkoyarken, bugün 

bu mesele üzerinde söylediğim ve yaptığım 

şeylerin hiç birinin önüne geçmedi. Bu susmanın 

anlamı nedir? İşte size bundan söz edeceğim. 

Bunun başıma gelen bir iyilik olduğuna ve dahası 

ölümün bir kötülük olduğuna inananlarımızın 

yanıldıklarına işaret ettiğini söyleyebilirim. 
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Çünkü iyiliğe değil, kötülüğe doğru gitmiş 

olsaydım, her zamanki işaret herhâlde beni 

engelleyecek ve hatta koruyacaktı. 

Bir başka açıdan düşünürsek, ölümün bir iyilik 

olduğunu umduracak nedenler olduğunu da 

görürüz. Ölüm iki şeyden biridir: Ya hiçlik yani 

büsbütün bilinçsizlik durumudur veya herkesin 

dediği gibi, ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir 

dünyaya geçmesidir. Ölüm bir bilinçsizlik, 

deliksiz ve rüyasız uyuyan bir kimsenin uykusu 

gibi bir durum ise, o ne kusursuz, ne tam bir 

kazançtır! Bir kimse, uykusunda, hiç rüya 

görmediği bir gecesini düşünerek, bunu hayatının 

öteki günleri ve geceleriyle karşılaştırsaydı, bütün 

hayatında bundan daha iyi ve daha hoş kaç gün ve 

kaç gece geçirmiş olduğunu da bize söyleseydi, 

sanırım ki herkes, değil yalnız sıradan kimseler 

hatta Büyük Hükümdar (yeryüzündeki 

zenginliğin sembolü olarak kabul edilen Pers 
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kralı) bile, hayatında böyle pek az gündüz ve gece 

bulurdu. Ölüm bu çeşit bir uyku ise, büyük bir 

kazançtır, çünkü öyle olunca, zamanın bütün 

akışı, tek bir gece gibi gözükecektir. Ama ölüm 

bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir 

yolculuk ise ve herkesin dediği gibi, bütün ölenler 

başka dünyada yaşıyorlarsa, yargıçlarım, bizim 

için bundan daha büyük nasıl bir iyilik olabilir ki! 

Gerçekten öteki dünyaya vardığımızda, bu 

dünyada adaletli olduğunu iddia eden kimselerden 

kurtularak, denildiği gibi asıl adaleti veren gerçek 

yargıçları, Minos’u, Rahadamanthos’u, Aiakos’u, 

Triptolemos’u veya doğrulukla yaşamış olan yarı 

Tanrıları bulacaksak, bu yolculuk hiçbir zaman 

bir ceza olamaz. Bir kimse orada, Orpheus’a, 

Musaios’a, Homeros’a, Hesiodos’a kavuşacaksa, 

bunun için neler vermez ki? Hayır, bu doğru ise, 

bırakınız bir daha, bir daha öleyim. Hele 

Palamedes ile, Telamon oğlu Aias ile haksız bir 



89 
 

hüküm yüzünden ölen eski kahramanlarla 

buluşmak bizim için ne yüce bir şey olacaktır! 

Kendi sonumu onların sonu ile karşılaştırmak 

benim için ne büyük bir zevk! Hepsinden 

önemlisi, burada olduğu gibi öteki dünyada da 

gerçek ve sahte bilgeliği araştırmamı 

ilerletebileceğim; kimin bilgiç, kimin cahil 

olduğunu anlayabileceğim. 

Yargıçlar! Büyük Truva seferinin önderini, ya 

da Odysseus’u ve Sisyphos’u, kadınlı erkekli daha 

birçoklarını deneyebilmekte müthiş bir zevk 

vardır. Onlarla konuşmak, onların arasında 

yaşamak, onlara sorular sormak ne büyük 

mutluluk! Orada hiç kuşku yok ki, soru sormak 

yüzünden ölüme mahkûm edilmek tehlikesi bile 

yoktur. Bizden daha mutlu olmanın dışında, 

doğruyu söyleyen, orada ölümsüz de olacaktır. 
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Öyleyse, yargıçlar! Siz de benim gibi ölümden 

korkmayınız. 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 

rastlantı işi değildir. Tam tersine, apaçık 

görüyorum ki, ölmek ve böylece bütün acılardan 

tamamen kurtulmak benim için daha önemlidir. 

İşte, içimden gelen işaretin beni 

engellememesinin veya korumamasının gerçek 

nedeni budur. Yine bunun için beni mahkûm 

edenlere, beni suçlayanlara asla kızmıyorum. 

Onlar bana iyilik etmeyi bile bile istememişlerse 

de, kötülük de yapmamışlardır. Onları ancak, 

bana bilerek kötülük yapmak istediklerinden 

dolayı kınayabilirim. 

Sizden tek bir şey rica edeceğim. O da, 

çocuklarım büyüdükleri zaman, erdemden çok 
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zenginliğe ya da herhangi bir şeye düşkünlük 

gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl 

uğraşmışsam, siz de onlarla uğraşın, onları 

cezalandırın. Kendilerine, hak etmedikleri bir 

değer verir, önem vermeleri gereken şeye önem 

vermez, bir hiç oldukları hâlde kendilerini bir şey 

zannederlerse, ben sizi nasıl azarlamışsam, size 

nasıl kızmışsam ve engellemeye çalışmışsam, siz 

de onlara öyle davranın. Bunu yaparsanız, bana 

da, oğullarıma da iyilik etmiş olursunuz. 

Artık sizlerden ayrılma zamanımın 

yaklaştığını biliyorum. Şimdi yolumuza gidelim; 

yani ben ölmeye, siz yaşamaya... Sizce hangisi 

daha iyi? Kuşkusuz, bunu Tanrı’dan başka hiç 

kimse bilemez... 
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KİTABIN YAZARI  

(SOKRATESİN ÖĞRENCİSİ)  

PLATON  VE FELSEFENİN TEMELİNE  

KISA BİR YOLCULUK 

 

Düşünce tarihinde, bütün zamanların, 

kendinden sonraki çağları en çok etkileyen iki 

ismi Platon ve Aristo’dur. Sokrat’ın öğrencisi ve 

Aristo’nun hocası olan Platon’un etkisi, XIII. 

yüzyıla kadar olan dönemde Hıristiyan tanrıbilimi 

üzerinde Aristo’ya kıyasla daha da fazla 

hissedilmiştir. Nietzsche, Hıristiyanlığı 

Platonismin geniş kitleler için geliştirilmiş bir 

şekli olarak tarif ederken, bu etkinin büyüklüğünü 

vurgulamaktadır. 
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Arap dünyasında Eflatun olarak bilinen 

Platon’un, insan düşüncesi üzerinden kalkmayan 

bir büyü benzeri etkisini, şu iki örnek ortaya 

koymaktadır : Sokrat’dan miras aldığı “bilgelerin 

yönetimi” düşüncesini sistemleştirmiş olan 

Platon’un asıl adı Aristokles, sıkça kullanılan 

“Aristokrat” ve “Aristokrasi” kelimelerinin 

kökenini oluşturmuştur. Ayrıca “Platonik” 

kelimesi de çağlar boyu, “maddesel olmayan, 

sadece düşünsel boyutta var olan” anlamında 

kullanıla gelmiştir. 

Platon, ününü, hemen hepsi günümüze 

ulaşmış olan diyalog şeklinde ki eserlerine 

borçludur. Eserleri karakteristik özellikleri ve 

yazılış tarihleri itibariyle üç evrede incelenir. 

Gençlik dönemine ait birinci evre eserleri, soru 

cevap şeklinde diyaloglar halindedir. Sokrat’ın 

çok yoğun etkisi altında ve onun ağzından kaleme 

alınmışlardır. Dolayısıyla bunlara Sokratik 
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diyaloglar da denir. Çağdaşı olan filozofların 

fikirlerindeki yanlış ve eksikler konu edilir 

sürekli. İkinci evre eserler, diyaloglar halinde 

olmayıp Platon’un kendi düşünce sistemini ortaya 

koyarlar. Yaşlılık dönemine ait üçüncü ve son 

evre eserlerde Platon, tekrar diyalog yöntemine ve 

kafasındaki ideal devlet yapısını tekrar 

tanımlamaya döner, ama bu sefer biraz daha 

gerçeklere yakın, fakat toplumu eğitme görevini 

felsefeden alıp daha fazla din kurumuna emanet 

ederek. 

Ardından gelen yüzyıllarda, Platon’un liberal 

olmayan, hatta zaman zaman totaliter denebilecek 

düşünceleri, nedenleri ve sonuçları itibariyle tam 

olarak anlaşılmasa bile, daima övülmüştür. Şu 

anda amacımız, onu yüceltmek yerine, onun 

düşüncelerini - neden ve sonuçları ile birlikte 

irdelemek olmalıdır. 
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Platon’un siyaset felsefesi, onun düşünüşünün 

odak noktasını oluşturur. Genel felsefesi ise 

sadece kendi siyasal görüşlerini desteklemek için 

geliştirdiği bir düşünce sistemidir. Onun ünlü, 

“Toplumlar, filozofların kral, ya da kralların 

filozof olduğu güne kadar, rahat huzur yüzü 

görmeyeceklerdir.” sözü, toplumu bilgelerin, 

filozofların yönetmesi gerektiği yolundaki 

aristokratik, eşitsizlikçi oligarşik görüşlerine 

evrensel temel oluşturabilmek için, aklın 

üstünlüğünü ve yönetimin akla ait olduğunu, 

felsefî düzeyde kanıtlama girişiminden başka bir 

şey değildir. 

Hocası Sokrat’ın, halk meclisindeki 

demagogların etkisi ile Atina demokrasisi 

tarafından Tanrılara hakaretle suçlanıp 

öldürülüşü, onun bir süre Mısır’a daha sonra da 

Pisagorculuğun yoğun biçimde yaşandığı güney 

İtalya’ya gitmesine neden olmuştur. Buralarda 
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Sokrat öğretisindeki ruhun ölmezliği ile ilgili 

fikirlerin Orfeuscu kökenlerini, inceleme ve 

kendine adapte etme fırsatı bulmuştur. Dönüş 

yolunda Atina ile savaşta olan Aigina kentinde 

tutuklanmış ve kısa bir kölelik dönemi de 

yaşamıştır. Onu tanıyan Kyreneli bir Filozof 

tarafından satın alınmış ve hürriyetine 

kavuşturulmuştur. Daha sonra Platon bu parayı 

geri ödemeye çalışmış fakat geri istenmediğinden 

bu para ile Atina’da, dünyanın ilk yerleşik 

üniversitesi olan ünlü okul Akademia’yı 

kurmuştur. 

Bilgi Kuramı 

Platon’un ünlü İdealar kuramını incelemeye 

almadan önce, onun evreni algılayış biçimini 

kısaca irdelemekte yarar vardır. Yapıtları bu 

amaçla incelendiğinde, Cumhuriyet isimli 

eserinde yer alan ünlü “Mağara benzetmesi” 



97 
 

hemen göze çarpar. Platon, felsefe tarihinde 

oldukça meşhur olan bu mağara benzetmesini, 

özet olarak şöyle bir dekor içinde aktarır : “Bazı 

insanlar karanlık bir mağarada, doğdukları 

günden beri mağaranın kapısına arkaları dönük 

olarak oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da 

arkaya çeviremeyen bu insanlar, mağaranın 

kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı 

duvarda, kapının önünden geçen başka insanların 

ve taşıdıkları şeylerin gölgelerini izlemektedirler. 

İçlerinden biri kurtulur ve dışarı çıkıp gölgelerin 

asıl kaynağını görür ve tekrar içeri girip 

gördüklerini anlatmaya başlar ama içerdekileri, 

duvarda gördüklerinin zâhiri olduğuna ve 

gerçeğin mağaranın dışında cereyan etmekte 

olduğuna inandırması imkansızdır.” Platon’a 

göre, insanın yaşam içinde bulunduğu ortamı, bu 

mağara benzetmesi çok güzel anlatmaktadır. 
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Platon’un iki evren ayırımı yaptığından kuşku 

yok. Bir yanda başlangıçsız, sonsuz ve mükemmel 

olan bir idealar evreni, öte yanda, ölümlü, 

mükemmel olmayan, nesneler evreni. İnsan 

bedeni ile gölgeler evreninde bulunmasına 

rağmen, ruhu bir zamanlar idealar evreninde 

bulunmuş olduğu için, idealar evrenindeki 

gerçekler hakkında, kesin olmayan fikirlere sahip 

olmaktadır. Platon’a ona göre bilgi, ruh için 

sadece bir “hatırlama”dır. Bu “doğuştan bilgi” 

veya “ruhun hatırlayışı” konusu Platon’a göre 

yaşam öncesi bir hayatın varlığı, dolayısıyla 

ruhun ölmezliği konusunda önemli bir kanıttır. Bu 

anlayış onun düşüncesinin, Orfeuscu ve Pisagorcu 

köklerinin kesin işaretidir. 

İdealar evreninde salt akıl yoluyla edinilen 

gerçeğin doğru bilgisi “episteme” ve nesneler 

evreninde duyularımızla edindiğimiz kanılar; 

Platon’un evreni algılayış biçimine uygun bir bilgi 
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kuramı... Hemen işaret edelim, çağdaş 

kavrayışımıza tümüyle ters düşüyor olması, 

doğuştan gelen bilgiyi, bilgi problemine temel 

yapan ilk düşünürün Platon olduğu gerçeğini 

değiştirmiyor… 

İdealar Kuramı 

Platon’un İdealar Kuramı üzerine neler inşa 

edebildiğini görmeden önce, idea kelimesinin 

Platon için ne ifade ettiğini anlamalıyız. İdealar 

yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildir. 

Nesnelerin olduğu kadar, nesnesel karşılığı 

bulunmayan, “adalet, eşitlik, güzellik” gibi soyut 

kavramların da, kendi ideaları vardır. Ve idealar 

evreninde, idealar, en üstlerinde Platon’un Tanrı 

ile özdeşleştirdiği “İyi İdeası”nın da bulunduğu 

bir sıra düzeni içindedirler. Somut nesnelerin 

olduğu kadar soyut kavramların da ideaları 

olduğunu düşünerek, fizikî ve sanal evreni ayrı 
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ayrı inceleyecek olursak; sanal evrende ki formlar 

hakkında bilgilerimizin tam ve kesin olduğunu, 

oysa fizikî evrende bulunan nesneler hakkında ise 

ancak bir kanı, yaklaşık bir bilgi sahibi 

olabildiğimizi görürüz. Çünkü fizikî evrende 

algıladığımız hiç bir nesnenin, zihnimizde 

canlandırdığımıza tıpa tıp uyduğunu iddia 

edemeyiz. Fizikî evreni algılamamız sürekli 

yuvarlamalara mahkumdur. Bu iddiayı daha iyi 

açıklayabilmek için şu misaller verilebilir : 

Dünyada 1 metre uzunluğu ölçtüğümüz 

milyonlarca belki milyarlarca 1 metrelik cetveller 

olabilir ama aslı Paris’te Luvr müzesinde özel 

şartlarda koruma altındadır. Diğerleri ona çok 

yaklaşık uzunlukta olabilirler ama mutlak 

eşitliklerini kimse iddia edemez. 

Algılamalarımızda ki yuvarlamalara Felsefe 

dünyasından bir başka ünlü örnek : Heraklitosun 

“Bir nehrin aynı sularından iki defa asla 
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geçemeyiz, ama biz hep aynı nehri geçtiğimizi 

zannederiz”, sözüdür. 

Platon, anlatmaya çalıştığımız bu İdealar 

Kuramı üzerine, mantıktan metafiziğe, 

matematikten sanata ve nihayet teolojiden ideal 

toplum düzenine uzanan, günlük hayatı tüm 

boyutlarında tarif eden sistemler inşa etmiştir. 

Bunlara da kısaca değinilmesi bu kuramın ne işe 

yaradığını bilmek açısından gereklidir. 

İdealar Kuramının mantığı ilgilendiren yönü, 

genel sözcüklerin anlamıyla ilgilidir. Misal olarak 

“kedi” sözcüğünü ele alalım : Dünya da “kedi” 

tarifimize uyan bir çok hayvan olduğunu hepimiz 

kabul ederiz. Aslında bu sözcükle neyi 

kastediyoruz? Doğrusu, her özel kediden ayrı bir 

şeyi… Bir hayvan, tüm kedilere özgü olan genel 

yapıyı taşıdığı için kedidir ama “kedi” 

sözcüğünün anlattığı şey herhangi bir kedi değil 
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“evrensel”, yani “tümel” kedidir. İşte bu sanal 

kedi herhangi bir kedi doğduğunda doğmaz, 

ölünce de ölmez, uzayda veya zamanda bir yer 

kaplamaz. İşte İdealar Kuramının mantığı 

ilgilendiren yönü budur. Bu bölümün kanıtları 

daima güçlü ve geçerlidir, ama öğretinin 

metafizik bölümünden de tümüyle bağımsızdır. 

Platon öğretisinin metafiziği ilgilendiren 

bölümüne göre “kedi sözcüğü” belirli ideal bir 

kediyi, Tanrının yarattığı tek bir kediyi dile 

getirir. Çevremizde gördüğümüz canlı olan 

kediler ideal kediyle ortak bir yapıya sahiptirler, 

fakat az ya da çok eksiktir bu ortaklıkları. Bu 

türden çok kedi vardır ama sadece ideal kedi 

gerçektir, tek tek kedilerse görüntüsel. 

Platon’a göre, ruh gözü ile idealar evreninde 

gördüklerimizin somut nesnelere uygulanışından 

Matematik ve Geometri ilimleri oluşur. Gerçek 
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olan sadece İdealar evreni olduğundan, bu 

ilimlerin de ancak bu ortamda varlığından söz 

edilebilir. Mesela daireye sadece bir noktada 

değen teğet çizgisinden ancak böyle bir kabul 

altında söz edilebilir. Ona göre sayılar dizisi 

idealar evreninin ilk basamağıdır. Şayet 

matematiği idealar evreninde yok farz edersek 

geriye ne sayma ne ölçme kalır. Platon’un sayılar 

konusundaki görüşlerinde, Pisagorcuların etkili 

olduğunu, öğrencisi Aristo’nun yazılarından 

biliyoruz. 

Fizikî dünyanın, idealar evreninin sadece kötü 

bir kopyası olduğunu iddia eden bir algılayış 

biçiminde, resim, heykel gibi görsel sanatlara 

fazla önem verilmesini beklemek herhalde yanlış 

olur. Bu tür sanatlar, Platon için gerçeğin kötü bir 

kopyası olan dünyanın, daha da kötü başka 

kopyalarını üretme çabaları olarak tanımlanır. 

Buna paralel olarak edebiyat ve müzik gibi 
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sanatlarda, sanatsal amaçlı değil toplumsal 

eğitimin bir parçası olarak, yani sadece bir araç 

olarak anlam ifade ederler. 

Başta da işaret ettiğimiz gibi, bütün bu felsefi 

çabalar, aslında zihinlerde bir ideal devlet 

anlayışını oluşturmak adına yapılmaktadır. Bu 

sebeple Platon’un siyaset felsefesi konusundaki 

fikirleri, tüm eserlerine yayılmıştır. Düşünceye 

başlangıç noktası hepsinde aynıdır : İki türlü 

evren, iki türlü bilgi olduğuna göre yapılacak şey, 

nesneler evrenindeki her şeyi, özellikle toplumsal 

kurumları, olabildiğince idealar evrenine 

benzetmeye çalışmaktır. Devlet isimli 

diyalogunda belirttiğine göre insanların toplu 

yaşamalarına yol açan, bir başka deyişle toplumu 

yaratan neden, insanların kendi kendilerine yeterli 

olmayıp, yaşamak için başka insanlara olan 

gereksinmeleridir. Örneğin çiftçi kunduracının 

yaptıklarına kunduracı çiftçinin yetiştirdiklerine 
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muhtaçtır. Kısacası, toplumu yaratan şeyin bu iş 

bölümü olduğu söylenir. Bu iş bölümünden yola 

çıkılarak sınıflı toplumun yapısı oluşturulmaya 

çalışılır. Platon zihinsel güçleri yerine bedenî 

güçleri ile çalışanları, “besleyiciler sınıfı”na 

sokar. Bu sınıf yalnızca üretim işleriyle uğraşmalı 

askerlik, yöneticilik gibi beceremeyeceği işlerle 

uğraşmaya kalkmamalıdır. Doğuştan yürekli, 

güçlü ve çevik olanlarsa, askerler, yani 

“koruyucular sınıfı”nı oluşturacaklardır. Böylece 

Platon’un Devlet isimli eserinde taslağını çizdiği 

“ideal devlet”in iki ana sınıfı ortaya çıkmış olur. 

“Yöneticiler”, koruyucular sınıfı içinden seçilip 

yetiştirilen belirli sayıda insan olacağı için onların 

sınıftan çok bir grup, bir kadro olacakları 

söylenebilir. Böylece besleyiciler sınıfı, 

koruyucular sınıfı, yönetici kadro olarak üçlü bir 

yapı oluşur. Platon ideal devlette, toplum 

yöneticilerine, toplum yararına olan bazı “yararlı 
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yalanlar” söyleme hakkı da tanır. Bu yalanlardan 

biri, halkın böyle tabakalı bir toplum düzenine 

karşı çıkmasını önlemek için anlatılabilecek olan 

“metaller mitosu”dur. Platon, yöneticilerin, halkı 

şu mitosa inandırmalarını ister : 

“Bu toplumun birer parçası olan sizler 

birbirinizin kardeşisiniz. Ama sizi yaratan tanrı, 

aranızda önder (yönetici) olarak yarattıklarının 

mayasına altın katmıştır. Onlar bunun için baş tacı 

olurlar. Yardımcı (koruyucu) olarak 

yarattıklarının mayasına gümüş, çiftçilerin ve 

öteki işçilerin (besleyicilerin) mayasına da demir 

ve tunç katmıştır. Aranızda bir hamur (maya) 

birliği olduğuna göre, sizden doğan çocuklar da 

herhalde size benzeyeceklerdir. 

”Böylece Platon, işbölümüne, doğuştan 

kalıtımsal farklılıklara dayandırdığı sınıflı 

toplumu, akıllıdan akıllı, güçlüden güçlü 
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çocukların doğacağını söylediği bir “ırk 

öğretisi”nin yardımıyla, sınıflar arasında pek 

küçük bir geçişkenliğin bulunacağı bir yarı kast 

toplumu biçimine sokmaktadır. Halka, 

“mayasında demir ya da tunç karışık olanların 

önderlik edeceği gün kentin yok olacağını tanrı 

buyurmuştur” denecektir. 

Bu şekilde, genel çizgiler içersinde sizlere 

aktarmaya çalıştığım Platon’un ideal devlet 

anlayışının, aslında sınıfların iç yapılarında 

yurttaşların evlilik hayatlarına kadar giren çok 

detaylı bir kurallar içeren bir sistem olduğunu 

unutmamalıyız. 

Platon bu devlet anlayışı ile günümüzde çok 

kullanmakta olduğumuz bir başka sözcüğe de 

babalık etmiştir : Ütopya. Platon’un “Devlet” adlı 

eserinde anlattığı, ama sonraları gerçekleşmesinin 

imkansızlığını kendisinin de anladığı bu devlet 
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sistemine, yunanca “hiç bir yerde olmayan” 

anlamında : Ütopya denilmiştir. Platon, ileri 

yaşlarında kaleme aldığı “Nomoi/Yasalar” adlı 

eserinde ise, “Politea/Devlet” yapıtındaki 

sosyalist toplumu az da olsa üretim araçlarının 

paylaşımı konusunda liberalleştirmiştir. Ayrıca, 

yöneticilerin keyfî kararlarının yasalardan üstün 

olmaması için, hukukun üstünlüğü prensibini 

getirmiştir. Fakat bu son eserinde bile, yine de 

derinliğine bir dinsel duygu egemendir. 

Sokrat’tan da önce yaşamış olan Protogoras 

“insan her şeyin ölçüsüdür” derken Platon 

“Yasalar”da, “her şeyin ölçüsü insan değil, 

Tanrı’dır” demektedir. 

Felsefî mirası 

Felsefede, gerçek varlıkların nesneler ve 

bunların kavramlarının ise zihnimizdeki 

yansımaları olduğunu kabul eden “materyalizm”e 
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karşılık, kavramların, ideaların gerçek varlıklar 

olduğunu ileri süren Platon’un bu tutumuna, 

“İdealist Felsefe” veya “Epistomolojik İdealizm” 

diyoruz. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak 

Platon, Empirizmi yani deneylerle, duyular 

yoluyla bilgi toplamayı, usul yönünden 

reddetmektedir. 

Modern filozoflar, günümüzde kullanılmakta 

olan bir çok kavramın insanlar tarafından 

yaratılmış olduğu argümanını ortaya koyarak, 

Platon’un İdealar Kuramının geçersizliğini ispat 

çabasına girmişler ve hatta ispat da etmişlerdir. Şu 

anda onun siyasi felsefesine inanan siyaset bilimci 

ve etikçi yok denecek kadar azdır. Fakat 

“Platonik” kelimesi her kullanıldığında, onun 

insani ilişkilerin bir boyutuna 2400 yıl önce 

getirdiği tarif tekrar güncelleşmektedir. Platon 

tarihin yetiştirdiği ilk gerçek idealisttir. 

Metafiziksel çalışmalar onunla birlikte 
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başlamıştır. Felsefenin temel kuramlarını ilk 

sorgulayan ve üzerlerinde ilk defa açık ve belirgin 

fikirler ortaya koyan odur. Soyut akıl yürütme 

yöntemlerini kullanarak politikanın genel 

prensiplerine varmak üzere çıktığı yolda Platon’u 

takip ederek politik başarı sağlayan siyasetçiler 

politika sahnelerinde kim bilir ne kadar daha 

varlıklarını sürdüreceklerdir. 
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MEKTUP-1 

 

Platon’dan Dionysios’a. 

 

İyilikler, 

Yanınızda geçirdiğim uzun yıllar boyunca, 

devlet yönetimi işlerinde herkesten çok bana 

başvurduğunuz halde, bütün nimetlerden siz 

yararlanıyor, bense birçok kara çalmayla 

karşılaşıyordum; ama, sizin yaptığınız 

kıyıcılıkların benim razı olmamla olabileceğine 
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kimsenin inanmayacağını bildiğimden, bu kara 

çalmalara, ağır olmalarına karşın, katlanıyordum. 

Devlet yönetimini sizinle paylaşanlar, çoğunu 

yardım ederek cezalardan kurtardığım kimseler, 

bana bu yolda tanıklık ederler. Birçok kez, kesin 

ve tam erk vererek devletin başına getirdiğiniz 

beni, bir dilenciye bile yapılmayacak 

aşağılamalarla yanınızdan kovdunuz; bunca yıl 

aranızda kaldığım halde, hemen gemiye binip 

uzaklaşmamı istediniz. 

Ben artık, beni insanlardan biraz daha 

uzaklaştıracak bir ömür sürmeye karar verdim. 

Sen de, ey Tyrannos Dionysios, yapayalnız 

kalacaksın. Gezim için verdiğin o bol parayı, sana 

bu mektubumu getiren Bakkheios geri verecektir. 

Bu para yolculuk giderlerimi karşılayamayacağı 

gibi, başka bir işe de yaramayacaktı; onu vermek 

senin için bir onursuzluk olacağı gibi, kabul etmek 

de benim için onursuzluk olurdu; onun için kabul 
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etmiyorum. Böyle bir parayı ha almışsın, ha 

vermişsin, senin için hepsi bir. Onu al, 

dostlarından başka birini sevindir, tıpkı beni 

sevindirdiğin gibi! Ben senin nimetlerinden 

yeterince yararlandım. 

Burada, Euripides’in şu sözlerini yinelemek 

çok uygun düşer sanıyorum; bir gün talihin 

değiştiğini görünce: 

Yanında benim gibi bir adam bulunmasını 

isteyeceksin. 

Şunu da anımsatayım ki, tragedya şairlerinin 

çoğunda, bir tyrannos, katilin elinde can verirken 

şöyle bağırır: 

Ne talihsizim! ölüyorum; hiçbir dostum da 

yok! 

Hiçbir tragedya yazarının yapıtında 

parasızlıktan ölen bir tyrannos görülmez. İşte, 
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sana akıllı kimselerin pek kötü bulmadıkları 

birkaç dize daha: 

Ne ölümlülerin umutsuz yaşamlarında pek 

bulamadıkları o parlak altınlar, 

Ne mücevherler, ne insanların öylesine değer 

verdikleri gümüş yataklar, 

Ne engin ovalarda ağır başakların kendi 

kendine bittiği tarlalar, 

Erdemli kimselerin düşünceleri gibi parlak 

olamazlar. 

Hoşça kal. Bana ettiğin büyük haksızlıkları bil 

de, başkalarına daha iyi davran. 
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MEKTUP-2 

Platon’dan Dionysios’a. 

 

İyilikler, 

Arkhedemos’tan öğrendiğime göre, senin için 

hiçbir şey söylemememi istediğin gibi, dostlarım 

da, hoşuna gitmiyecek ne bir şey yapmalı, ne bir 

şey söylemeliymiş. Bu yolda, yalnızca Dion’a izin 

veriyormuşsun. Oysa, bu “Dion’dan başka” 

sözleri, dostlarım üzerinde hiçbir etkim 

olmadığını açıkça gösteriyor; başkalarının, senin 

ve Dion’un üzerinde, sandığın gibi bir etkim 

olsaydı, emin ol, bundan sen de yararlanırdın. 

Dion da, bütün öteki Helenler de. Her neyse, ben 

kendimi güçlü buluyorum, çünkü yaşamıma 

düzen veren aklımdır. Kratistolos’la Polyksenes 

sana, birtakım yanlış şeyler söylemiş olmasalardı, 

böyle bir şeyin sözünü bile etmezdim; ama, 
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bunlardan biri Olympia’da benimle birlikte olan 

kimselerden birkaçının sana karşı olduklarını 

işittiğini söylemiş. Belki de kulağı benimkinden 

daha delikmiş; çünkü ben bir şey duymadım. 

Bundan böyle, sana, herhangi birimiz için buna 

benzer şeyler söylenecek olursa, bana mektup 

yaz; doğruyu, çekinmeden, sahte bir utanç 

göstermeden bildiririm. 

İkimize gelince, karşılıklı durumumuz şudur, 

sanıyorum: bizi tanımayan bir Helen (1) yoktur, 

diyebilirim; aramızdaki ilişki de herkesin ağzında. 

Emin ol, bunun, gelecekte de sözü edilecektir; 

çünkü, önemi ve salmış olduğu ün bakımından bu 

ilişkimizi birçok kimse duyacaktır. Ne demek 

istiyorum? Ta gerilere giderek anlatayım: 

bilgelikle erk, doğa yasalarınca hep birleşirler; 

hep birbirinin ardı sıra gider, birbirini arar, hep bir 

araya gelirler. Örneğin Hieron’la Lakedaimonyalı 

Pausanias’ın sözü edilince, insan, Simonides’in 
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onlarla olan ilişkisini, neler yaptığını, onlara neler 

dediğini amımsamaktan zevk alır; Korinthoslu 

Periandos’la Miletli Thales’i; Perikles’le 

Anaksagoras’ı birlikte övmek artık gelenek 

olmuştur; Kroisos’la Solon gibi bilgeler de yüce 

hükümdar Kyros’la birlikte anılmaktadır. Şairler 

de böyle yapıyorlar: Kreon’u Teiresias’la; 

Polyeidos’u Minos’la; Agamemnon’u Nestor’la; 

Odysseios’u da Palamedes ile birleştiriyorlar. 

Yanılmıyorsam, ilk insanlar da Prometheus’la 

Zeus arasında bunlara benzer bir ilişki 

bulmuşlardır; şairlerin gösterdiğine göre, bu 

yiğitler, ya nefretle birbirlerinden ayrılıyor ya da 

dostlukla birleşiyorlar; kimi zaman dost, kimi 

zaman düşman oluyorlar; kimi şeylerde anlaşıyor, 

kimi şeylerde de anlaşamıyorlar. 

Bunları söylemekten amacım, biz öldükten 

sonra da adlarımızın ağızlarda dolaşacağını 

anlatmaktır; bunu, aklımızda tutmamız gerek. 
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Bana öyle geliyor ki, geleceği düşünmek 

boynumuza borçtur. Kimi sıradan kimseler, bir 

doğa yasasıyla, bu sıkıntıya gelemiyorlar; oysa en 

iyiler, gelecek kuşaklarca iyi tanınmak için 

ellerinden geleni yapıyorlar. Ben burada, ölülerin 

bu dünyada olup bitenleri sezdiklerini gösteren bir 

tanıt görüyorum: en güzel ruhlar bunun böyle 

olduğunu, en kötü ruhlar da böyle olmadığını 

haber veriyor; ama, tanrısal kimselerin sözlerine, 

başkalarınınkinden daha çok önem vermeliyiz. 

O sözünü ettiğim eski insanların, aralarındaki 

ilişkileri düzeltmek ellerinde olsa, ünlerinin 

şimdikinden daha iyi olması için ellerinden geleni 

yapacaklarından kuşku duymuyorum. Bizim 

aramızda da, ayıplanabilecek bir şey geçmişse, 

bunu, Tanrı’nın da yardımıyla eylemlerimiz ve 

sözlerimizle düzeltmek henüz elimizdedir; 

başkalarının felsefe üzerinde edinecekleri doğru 

kanı da, ilişkilerimizde kusur olmazsa, daha 
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uygun olacaktır; birbirimize karşı kötü 

davranırsak, bunun tersini beklemeliyiz. Bu 

noktaya dikkat etmekten daha kutsal bir şey 

olmayacağı gibi, onu savsaklamak da dine aykırı 

davranmak olacaktır. 

Şimdi sana bunu nasıl yapabileceğimizi, 

doğruluğun bizden ne beklediğini anlatacağım. 

Sicilya’ya felsefeyle uğraşan kimselerin kat kat 

üstünde olduğum ünüyle geldim; Syrakusa’ya 

gelince, benim sayemde çoğunluğun da felsefeye 

saygı göstermesi için senin bu ünümü 

değerlendirip anlayacağını ummuştum. Umudum 

gerçekleşmediyse, nedeni birçoklarının sandığı 

gibi değildir; bu, daha çok, bana 

güvensizliğinden; beni uzaklaştırıp yanına 

başkalarını çağırarak niyetlerimin ne 

olabileceğini araştırmak istemenden ileri 

gelmiştir. İşte bundan ötürüdür ki, birçok kimse, 

beni aşağı gördüğünü, başka işlerle uğraştığını her 
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yana yaydılar. Bundan böyle ne yapacağımızı 

sana şimdi söyleyecek, karşılıklı durumumuzun 

ne olacağı konusunda sorduğun şeylere de yanıt 

vereceğim. Felsefeyi hepten aşağı görüyorsan, 

onu bir yana bırak; başkasından öğrendiğin ya da 

kendi kendine bulduğun bir öğreti varsa, ona 

bağlan; yok, benim öğretimi iyi buluyorsan, bana 

büyük saygı göstermelisin. Başlangıçta olduğu 

gibi, bugün de ilk adımı sen at, ben de arkandan 

gelirim; beni sayarsan, ben de seni sayarım: beni 

aşağı görürsen, susarım. Şunu da ekleyeyim ki, 

beni sayar, bunda da ilk adımı sen atarsan, herkes 

felsefeyi saydığını düşünecek ve birtakım başka 

düşünceleri de tanımış olduğundan, birçok 

kimselerce filozof olarak tanınacaksın. Ama 

senden hiçbir saygı belirtisi görmeden, seni ben 

sayarsam, zenginliği seven, zenginlik peşinde 

koşan bir adam olarak tanınırım ki, bu duruma 

güzel bir ad vermediklerini ikimiz de biliriz. 
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Sözün kısası, beni sayarsan, bu, sana da onur 

getirir, bana da; ben seni sayarsam, bu ikimiz için 

de onursuzluk olur. Bunun üzerinde daha çok 

durmayacağım. 

O küçük kürenin (2) tam olmadığını 

Arkhedemos dönünce sana gösterecek; daha 

önemli, daha Tanrılık olan ve Arkhedemos’u 

yanıt alsın diye gönderdiğin öteki konuyu da sana 

anlatacaktır. Arkhedemos’un söylediğine 

bakılırsa, İlk’in özü konusunda iyi 

aydınlatılmamış olduğundan yakınıyormuşsun; 

anlatayım; ama bunu, mektubum “denizin ya da 

karaların bir köşesinde” kazaya uğrayıp yiterse, 

biri okuyup anlamasın diye pek açık 

yazmayacağım. 

Bütün şeyler, her şeyin hükümdarının 

çevresinde döner; her şeyin sonu, güzel olan her 

şeyin nedeni, odur; ikincinin çevresinde, ikinci 
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şeyler bulunur; üçüncünün çevresinde de üçüncü 

şeyler. İnsan ruhu, kendisine yakınlığı olan şeyi 

gözönünde tutarak, bu ilkelerin özünü bilmeye 

can atar; ama hiçbir şey onu doyurmaz. O sözünü 

ettiğim hükümdarla varlıklara gelince, onlara 

benzeyen bir şey yoktur. Bunun üzerine ruh; 

“peki, bunların özleri nedir?” diye sorar. İşte, ey 

Dionysios’la Doris’in oğlu; işte bu soru, daha 

doğrusu, ruhta neden olduğu o doğurma acısıdır 

ki, ondan kurtulmadıkça gerçeğe erilemez. 

Bununla birlikte, bir gün bahçede, defne 

ağaçlarının altındayken, bu soruya bir yanıt 

düşünmüş ve bunu kendin bulmuş olduğunu 

söylemiştin. Ben de, bulduğun doğruysa beni 

birçok sözden kurtaracaksın, diye yanıt 

vermiştim; onu bulan kimseye raslayamadığımı; o 

sorunun, beni her zaman uğraştırdığını da 

eklemiştim. Ama sen ya birinden duydun, ya 

Tanrı’nın yardımı seni doğru yola götürdü, 
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konunun tanıtlarını sıkıca kavradığını sandın; 

bunları bağlamadın; şimdi de gerçekle hiç ilgisi 

olmayan görünüşler çevresinde bir oraya bir 

buraya gidip duruyorlar. Böyle bir şey ilk olarak 

senin başına gelmiş değildir. Beni ilk olarak 

dinleyenlerin hepsi, başlangıçta, hep aynı 

şaşkınlıkla karşılaşmışlardır. Bundan, kimileri 

çok, kimileri de daha az güçlük çekerek 

kurtulmuşlardır. Ama kimse bu şaşkınlıktan çaba 

göstermeden çıkamadığı gibi, hemen hemen 

kimse de kendini kolayca kurtaramamıştır. 

Bu, geçmişte de, bugün de böyle olduğuna 

göre, “karşılıklı durumumuz ne olmalıdır?” 

sorusuna bir yanıt bulmuş oluyoruz, sanıyorum. 

Öğretilerimi, başka öğretmenlerden ders alıp 

onlarınkiyle karşılaştırarak ya da kendin 

inceleyerek denediğine göre, bu denemen 

ciddiyse, öğretilerim kafana yerleşecek, onlara da, 

bana da, bağlanacaksın. 
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Bu amaca nasıl erişeceğiz? Bu 

söylediklerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? İyi ettin 

de, Arkhedemos’u gönderdin. Yanına dönüp 

yanıtımı verince, belki gene birtakım yeni 

kuşkular içine düşeceksin. O zaman, akıllı davran 

da, Arkhedemos’u gene bana gönder; o da yükünü 

alıp yanına döner. İki üç kez böyle yap, 

göndereceğim yanıtları da dikkatle incele; bak o 

zaman şimdiki kuşkuların başka bir yöne 

yönelmez mi? Öğütlerimi güvenle yerine getir; ne 

sen bundan daha iyi bir alışveriş yapabilirsin; ne 

Arkhedemos bundan daha iyisine aracı olabilir; ne 

de Tanrıların daha hoş karşılayacakları bir 

alışveriş vardır. 

Ama dikkat et; öğretilerim okumamışların 

eline geçmesin; çoğunlukça, bunlardan daha 

saçma bir şey olmayacağı gibi, yetkili kimselerin 

bunlar karşısında duyacakları hayranlık ve 

coşkunluğun da benzerini bulmak güçtür. Bu 
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öğretiler, uzun yıllar boyunca yinelenerek, birçok 

kez dinlenerek, ancak büyük çabalarla 

açıklanabilir; altın da böyle temizlenmiyor mu? 

Bundan dolayı sana birşey anlatacağım, 

şaşacaksın: derslerimi dinlemiş birçok kimse var; 

bunlar işittiklerini anlayıp belleyecek, her şeyi 

herhangi bir biçimde derinleştirip ölçtükten sonra 

bir yargıya varacak yetideler; şimdi 

yaşlanmışlardır; derslerimi dinleyeli de otuz yıl 

oluyor; işte bu kimseler önceleri inanmadıkları 

şeylere, şimdi inandıklarını ve bunları çok açık 

bulduklarını; önce inandıkları şeylere de şimdi 

artık inanmadıklarını söylüyorlar. İyi düşün; 

dikkat et, öğretimi çok çirkin olarak yaymış 

olmaktan ileride pişman olmayasın! En sakınmalı 

davranış, bir şeyi yazmayıp ezberlemektir; çünkü 

yazıların, herkesin eline geçmesi önlenemez. İşte 

bu nedenle ben, bu sorunlar üzerine bir şey 

yazmadım; Platon’un yazılı bir yapıtı yoktur, 
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olmayacaktır da. Onun olduğu söylenen yapıtlar, 

Sokrates’in, o güzel gençlik çağındaki Sokrates’in 

yapıtlarıdır. Hoşçakal; öğütlerimi dinle; bu 

mektubu defalarca okuduktan sonra yak. 

Bu kadarı yeter. Polyksenos’u sana 

göndermediğime şaşıyorsun. Onunla, 

Lykophron’la ve düşüp kalktığın daha başka 

kimselerle ilgili olarak öteden beri edindiğim 

kanıya göre, sen tartışmada, yaradılıştan olan 

yetinle, çekişme biçiminle, onların hepsinden 

üstünsün. Bu adamlar, eleştirilere, kimilerinin 

sandığı gibi, pek öyle gönülden değil, tersine, 

istemeye istemeye katlanıyorlar. Bununla birlikte 

sen onlara bence iyi davrandın; onları yetesiye 

hoşnut ettin. Artık daha çoğunu söylemeyeceğim; 

değerleri düşünülecek olursa, çok bile söyledim. 

Philistion’a gelince, gerekli görürsen onu 

istediğin gibi çalıştır; ama olabilirse Speusippos’a 
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ver, ona gönder. Bunu senden Speusippos’un 

kendisi diliyor; Philistion da, izin verirsen, seve 

seve Atina’ya geleceğine söz verdi bana. Taş 

ocaklarında hapsettiğin adamı iyi ettin de 

çıkardın. Ailesi ve Aristo’nun oğlu Hegesippos 

konusundaki dileğimi de sanırım bir yük 

saymayacaksın; çünkü mektubunda, bunların 

hiçbirine haksızlık edilmesine izin vermeyeceğini 

yazıyordun. Lysikleides’e gelince, doğrusu, 

ilişkilerimizi olduğu gibi gösteren yalnızca o var; 

aramızda geçenler konusunda hep iyi şeyler, hep 

iyi sözler söylüyor. 
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MEKTUP – 3 

 

Platon’dan Dionysios’a. 

 

Neşeler, 

Böyle demekle en iyi selam biçimini bulmuş 

mu oluyorum, yoksa gene her zamanki gibi, 

dostlarıma yazdığım mektuplarda kullandığım o 

alışılmış biçimi koruyarak “İyilikler” demek daha 

mı iyi olacak? Tanrı sözcüsüne danışmaya 

gelenler, senin, Delphoi’daki Tanrı’yı “Neşeler!” 

diye selamladığını ve şunu yazdığını söylüyorlar: 

“Neşeler, ey Tanrı! Tyrannos’un o sevinçli 

yaşamını sürekli kıl!” 

Ben, Tanrılar şöyle dursun, bir insanın bile 

böyle selamlanmasını doğru bulmam. Bir 

Tanrı’nın böyle selamlanmasını doğru bulmam; 
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çünkü Tanrılık hazdan, acıdan uzaktır; dileğim 

Tanrı’nın özüne aykırı olur. Bir insanın böyle 

selamlanmasını doğru bulmam; çünkü hazla acı 

çoğu zaman zararlıdırlar; ruhta üşengeçlik, 

unutkanlık, çılgınlık ve yeğinlik uyandırırlar. İşte 

selamlama üzerine söyleyeceklerim; bunları 

okuduktan sonra, sen gene istediğin selam 

biçimini seç. 

Birçok yerden işittiğime göre, sarayına 

gönderilen kimi elçilere, şunu demişsin: Bir gün 

benim önümde, “Sicilya’daki Helen kentlerinin 

yeniden kurulmasına yardım edeceğini; 

tyrannosluk yerine krallığı koyarak, 

Syrakusalıların boyunduruğunu gevşeteceğini” 

söylemişsin. Ben de bütün isteklerine karşın, buna 

engel olmuşum; ve sanki şimdi aynı tasarıları 

gerçekleştirmesi için Dion’u sıkıştırıyormuşum; 

elinden erki almak için de, senin kendi 

düşüncelerini kullanıyormuşuz. Bu gibi sözlerin 
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sana bir yararı olur mu, olmaz mı; bunu sen elbette 

daha iyi bilirsin, ama doğruya aykırı şeyler 

söylemekle sanırım bana haksızlık etmiş 

oluyorsun. Akropolis’te kaldığımdan, beni 

Philistide ve başkaları, Syrakuzalılarla ücretli 

askerlere kötüleyip durdular; dışardakiler de, bir 

yanlışlık yapılınca, her sözümü dinliyorsun diye 

bütün bu yanlışlıkları bana yüklediler; bu yetmez 

mi? Sen de çok iyi bilirsin ki, devlet yönetiminde 

kendi isteğimle bir pay aldıysam, bunu, yalnızca 

işlerini yürüttüğümü sandığım zaman, ara sıra, ta 

başlangıçta yaptım ve birkaç önemsiz şeyden 

başka, yasalarınızın yalnızca giriş bölümleriyle 

ciddi olarak uğraştım. Dahası, bunlara da, sen ve 

başkaları birçok ek yaptınız. Bu girişleri, 

kimilerinin gözden geçirip düzelttiklerini işittim; 

ama benim biçemimi anlayabilenler, hangi 

parçalar benim, hangileri değil, yanılmazlar. 
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Demin de söylemiştim: beni Syrakusalılara ve 

sözlerine kanan başka kimselere kötülememenizi 

istediğim gibi, kendimi o ilk suçlamanıza ve şimdi 

de daha ağır, daha yeğin olan ikinci suçlamanıza 

karşı savunmak istiyorum. Böyle iki yönden 

suçlandığıma göre, kendimi iki yönden savunmak 

zorundayım. İlk savunmam, devlet yönetimini 

seninle paylaşmaktan gerektiği gibi sakındığımı 

belirtmek; ikinci savunmam da, Helen kentlerinin 

yeniden kurulmasına yardım etmek istediğin 

zaman, bir takım yönlendirmelerde bulunarak 

seni bu yoldan ben alıkoymadığım gibi, önüne 

çıkan engelin de ben olmadığımı göstermek 

olacaktır. Önce, o sözünü ettiğim yakınmaların 

birincisine vereceğim yanıtı dinle. 

Dion’la sen, beni Syrakusa’ya çağırdınız. Ben 

de geldim, Dion birçok kez evinde kalmış 

olduğum, bana bağlı bir dostumdu; yaşının 

verdiği olgunluk ve güç, bir parça sağduyusu olan 
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kimselerin de kabul edeceği gibi, o zaman 

karşılaşmış olduğun sorunlar kadar önemli işler 

üzerinde bir karara varabilmek için gereken 

koşullardı. Sen çok gençtin; görgün yoktu; ben de 

seni tanımıyordum. Çok geçmeden (bundan ötürü, 

bir insanı mı, Tanrı’yı mı, yoksa senin de yardım 

ettiğin yazgıyı mı suçlayalım; bilemiyorum); 

Dion’u uzaklaştırdın ve yalnız kaldın. Kendisine 

bağlı olduğum bir bilgeyi yitirdikten sonra, ortada 

birtakım ahlakı bozuk kimselerle düşüp kalkan, 

onları dinleyen, devleti yönettiğini sanan bir 

çılgının kaldığını görünce, devlet yönetimini 

seninle paylaşır mıydım sanıyorsun? Bu durumda 

ne yapabilirdim? Devlet işlerinden elimi eteğimi 

çekmek, kıskançların kara çalmalarına karşı 

önlem almak, ayrılık ve anlaşmazlıklarınıza 

karşın Dion’la seni barıştırmak için elimden 

geldiğince çalışmaktan başka, ne yapabilirdim? 

Sizi barıştırma yolunda hiçbir çabayı 
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esirgemediğimi sen de bilirsin. Sonunda binbir 

zorlukla şu karara vardık: ülkeniz savaşta 

olduğundan, ben gemiye binip Atina’ya 

gidecektim; barış olunca, Dion’la beni 

Syrakusa’ya çağıracaktın, biz de gelecektik. İşte 

Syrakusa’ya ilk kez gelişimle, yurduma sevinçli 

dönüşüm arasında olup bitenler. 

Barış olduktan sonra, beni ikinci kez çağırdın; 

ama anlaşmamıza aykırı olarak, yalnız gelmemi 

yazıyor; Dion’u biraz sonra çağıracağına söz 

veriyordun. İşte ben bu nedenle gelmedim ve bu 

yüzden Dion’u kırdım; çünkü o, gitmemin ve 

sözlerini dinlememin daha iyi olacağını 

düşünüyordu. Bir yıl sonra, bir üç çifte kürekli 

geldi, senden mektuplar getirdi. Bu mektuplar, 

“Gelirsen, Dion’un işleri de düzelir, gelmezsen 

tersi olur,” diye başlıyordu. Dostlarıma, 

tanıdıklarıma, İtalya’dan, Sicilya’dan, senin ya da 

senin yönlendirmenle başkalarının yazdıkları ne 
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çok mektup geldi; doğrusu, söylemeye yüreğim 

elvermiyor. Bu mektupların hepsi, gitmem ve 

sana güvenmem yolunda beni yüreklendiriyordu. 

Başta Dion olmak üzere, herkes de hiç durmadan 

hemen yola çıkmam gerektiğini düşünüyordu. 

Ben boş yere yaşımı ileri sürüyor; onlara boş yere, 

bizi düşman görmek isteyen karaçalmacılara 

dayanacak güçte bir adam olmadığımı 

söylüyordum. Çünkü, bugün olduğu gibi o zaman 

da görüyordum ki, kişilerin, kralların bile, 

zenginlikleri ne denli geniş ve ölçüsüz olursa, 

zenginlerin zararlı ve insanı alçaltan zevklerini 

paylaşmaya hazır, o denli çok dalkavuk, o denli 

çok korkunç karaçalmacı türer, zenginliğin ve 

erkin başka nimetlerinin doğurduğu en büyük 

kötülük de işte budur. Bununla birlikte, bu 

düşünceleri bir yana bıraktım; yola çıktım, 

dostlarımdan hiçbirinin, bütün servetini 

kurtarmak elimdeyken korkaklığım yüzünden 
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yitirdiğini söyleyerek beni suçlamasını 

istemiyordum. 

Syrakusa’ya geldiğimde (o zamandan beri 

neler olduğunu sen de biliyorsun) mektuplarında 

söz verdiğin gibi, önce Dion’u çağırmanı, onunla 

yeniden dost olmanı istedim; beni o zaman 

dinlemiş olsaydın, önsezilerim beni 

yanıltmıyorsa, bu dostluk senin, Syrakusalıların 

ve öteki Helenlerin yararına olacak; olaylar şimdi 

olduğundan büsbütün başka bir yön alacaktı. 

Bundan sonra Dion’un malının mülkünün, senin 

de pek iyi tanıdığın o yardımcıların eline 

bırakılmayarak, akrabalarına emanet edilmesini 

rica ettim; bundan başka da, Dion’a gönderilen 

yıllık paranın, ben burada olduğum için, 

artırılacağını sanıyordum, indirileceğini değil. 

Hiçbir dileğimi yerine getirmedin, ben de gitmeye 

karar verdim. Bunun üzerine, Dion’un malını 

mülkünü satıp, paranın yarısını ona, Korenthus’a 



136 
 

göndereceğini, geri kalan bölümünü de oğluna 

vereceğini söyleyerek beni kandırdın; o yıl 

yanında kaldım. Verip de tutmadığın daha başka 

sözler de var ama, bunlar o kadar çok ki kısa 

kesmek daha iyi olacak. 

Dion’un onayı olmadan hiçbir şeyini 

satmayacağını söylediğin halde, bütün mülkünü 

sattın; üstelik doğrusu çok beğenilecek adamsın; 

üstelik hiç de güzel, ustaca, doğru ve yararlı 

olmayan bir kurnazlıkla, parayı göndermeni 

istememem için, sanki amacını bilmiyormuşum 

gibi, beni korkuttun ve böylece sözünü tutma 

yolunda en parlak örneği vermiş oldun. Ne 

Syrakusalılar, ne de ben doğru bulmadığımız 

halde Herakleides’i sürdün. Böyle davranmaman 

için Theodotes’le Eurybios’a katılarak yalvardım. 

Sen de bunu fırsat bilerek, uzun zamandır seni hiç 

saymadığımı; sanki, büyük bir suç altında bulunan 

Theodotes’le Herakleides’i cezadan kurtarmak 
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üzere elimden geleni yapmak için bunların 

Dion’un dostları olmaları yetermiş gibi, yalnızca 

Dion’la ve onun dostları ve akrabalarıyla 

ilgilendiğimi söyledin. 

İşte devlet işlerinden aldığım pay. Sana karşı 

biraz soğuk davrandığımı görüyorsan, nedeni 

bütün bu yaptıklarındır. Bunu böyle bil ve şaşma. 

Beni erkinin büyüklüğü çekseydi de eski bir 

dostuma, senin yüzünden mutsuz olan bir 

arkadaşıma, senden hiç de aşağı olmayan bir 

adama sırt çevirip, doğallıkla para sevgisiyle 

senin gibi eğri bir adamı ona yeğleyerek 

dediklerini yapsaydım, bütün akıllı kimselerce 

alçak bir adam olarak tanınırdım. Çünkü sana 

dönseydim, bendeki bu değişme para sevgisinden 

başka hiçbir şeye yorulamazdı. İşte, sayende, 

aramızda bir “kurt dostluğu” kuran, ayrılık 

doğuran olaylar. 
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Bu sözünü ettiğim konuyla sıkı bir bağı olan 

ikinci noktaya geçiyorum: bunda da kendimi 

savunacağımı söylemiştim. Beni iyi dinle: Bak 

bakalım, söylediklerim yalan mı; doğrudan 

uzaklaşacak mıyım? Syrakusa’dan Atina’ya yola 

çıkışımdan yirmi gün kadar önce, bahçendeydik. 

Arkhedemos’la Aristokrites de bizimleydi. Sen, 

bugün olduğu gibi o gün de, Herakleides’in ve 

başkalarının çıkarlarıyla seninkilerden daha çok 

ilgilendiğimi söylüyor, sitem ediyordun. Sonra bu 

iki adamın önünde, Syrakusa’ya geldiğimde, 

Helen kentlerini yeniden kurmanı salık verdiğimi 

anımsayıp anımsamadığımı sordun; 

anımsadığımı, bundan daha iyi bir şey 

yapılamayacağını düşündüğümü söyledim. 

Bundan sonra söylenenleri de anımsamak gerek 

Dionysios. Sana, yalnızca bunu mu söyledim; 

başka şeyler de eklemedim mi, diye sordum. Sen 

de öfkene kapılmış ve beni aşağıladığını sanarak 
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(şunu da söyleyeyim ki, senin o zaman aşağılama 

sandığın şey, bugün bir düşlem olmaktan çıkmış, 

gerçekleşmiştir), istemeye istemeye gülmüş, iyi 

anımsıyorsan şu yanıtı vermiştin: “Bana geometri 

mi öğreteceksin, ne öğreteceksin?” Verilecek 

yanıt tam dilimin ucuna gelmişken, kendimi 

tuttum; yurduma dönmeyi umduğum yol, açık 

bırakılacak yerde, önemsiz bir sözümle kapatılır 

diye korkmuştum. 

Bunları şunun için söyledim: Barbarların 

yıktıkları Helen kentlerini yeniden kurmak ve 

tyrannosluğun yerine krallık koyarak 

Syrakusalıların boyunduruğunu gevşetmek 

isteğine engel olduğumu söyleyip bana kara 

çalma; çünkü hakkımda, düşüncelerime bundan 

daha az uyan bir yalan söyleyemeyeceğin gibi, 

yetkili bir mahkeme olsa, daha açık kanıtlar da 

getirerek seni çürütebilirim; bu öğütleri sana 

benim verdiğimi, senin de tutmadığını 
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gösterebilirim. O kurduklarımız gerçekleşmiş 

olsaydı, bundan sana da, Syrakusalılara da, 

Sicilyalılara da en büyük yararları sağlamış 

olacağını açıkça göstermek de kolaydır. Ancak 

dostum, söylediklerini yadsırsan, davamı 

kazanırım; açıklarsan, Stesikhoros’un (3) bilge 

olduğunu kabul etmiş ve onun o dönüşüne 

öykünerek, yalandan doğruya geçmiş olursun. 

 

 

 

 

 

 

 

MEKTUP-4 
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Platon’dan Syrakusalı Dion’a. 

 

İyilikler, 

Olup bitenlerle candan ilgilendiğimi, bunların 

bir sonuca varması için çok çabaladığımı her 

fırsatta açıkça gösterdim, sanıyorum; böyle 

davranmış olmamın nedeni, her şeyden önce 

güzel şeylere beslediğim sevgidir. Çünkü, bence 

gerçekten erdemli olan, erdeme göre davranan 

kimselerin, uygun oldukları onuru elde 

etmelerinden daha doğru bir şey olamaz. Çok 

şükür, işler şimdilik yolunda gidiyor; ama dövüş, 

asıl gelecekte ateşli olacak. Başkaları, 

gözüpeklikleri, hızları ya da güçleriyle kendilerini 

gösterebilirler; ama gerçek, doğruluk ve ruh 

yüksekliğine ve bu erdemlerle birlikte giden 

seçkinliğe gelince, hiç kimse bunlara saygı 

duyanların üstünlüğünü yadsıyamaz. Bu 
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söylediklerim çok açıktır; ama kimilerinin 

(kimleri demek istediğimi sanırım anlıyorsun) 

başka insanlardan, insanların çocuklardan 

olduğundan daha üstün olmaları gerekir. Bizim 

görevimiz de, söylediğimiz gibi insanlar 

olduğumuzu göstermektir; bu, Tanrı’nın da 

yardımıyla kolay olacaktır. Başkaları, kendilerini 

tanıtmak için ülke ülke dolaşmak zorundadırlar; 

ama sen öyle bir durumdasın ki (böyle bir şey 

söylemek abartma olmazsa) bütün dünya 

gözlerini bir yere, o yer de sana çevirmiştir. 

Böylece bütün gözler sana çevrilmiş olunca, sen, 

o eski zamanların ünlü yasa koyucusu 

Lykurgos’u, Kyros’u ve kişilikleriyle yarattıkları 

kurumlarla ün salmış o üstün adamları kendi 

kişiliğinde yaşatmaya hazır olmalısın; üstelik 

şunu da düşün ki, burada, birçok kimse, hemen 

hemen herkes, Dionysios ortadan kalkınca, senin, 

Herakleides’in, Theodotes’in ve başka büyük 
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kimselerin hırsları yüzünden işlerin bozulacağını 

söylüyorlar. Böyle bir hastalığa kimsenin 

tutulmamasını dileyelim; ama tutulan olursa, her 

şeyin yolunda gitmesi için hekimlik etmek sana 

düşer. Senin de benim kadar iyi bildiğin bu şeyleri 

yazmamı belki gülünç bulursun; ama tiyatroda, 

çocukların el çırpmalarıyla coşan oyuncular, 

dostlarının alkışlarıyla daha da coşarlar; o dostlar 

ki, bütün yüreklendirmeleri, çabalarından ve iyilik 

isteklerinden ileri geliyor. Şimdilik siz kendiniz 

çalışın, çabalayın; bir eksiğiniz olursa bize yazın. 

Burada her şey bıraktığın gibi. Neler yapmış 

olduğunuzu, şimdi neler yapıp ettiğinizi yazın. 

Çünkü birçok şey söyleniyor ama, biz doğrusunu 

bilmiyoruz. Lakedaimonya’ya, Aegina’ya, 

Theodotes’le Herakleides’den şimdi birkaç 

mektup geldi. Yineliyorum: burada birçok şey 

duyuyoruz, ama orada ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir 

şey bilmiyoruz. Şu noktaya da dikkatini çekmek 
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isterim: kimileri, seni gerektiği kadar iyicil 

bulmuyorlarmış; unutma ki, ona buna hoş 

görünmek devlet yönetiminden sayılır; 

kurumlanmaksa kişinin yalnız kalmasına yol açar. 

Başarılar. 

 

 

 

 

 

MEKTUP-5 

 

Platon’dan Perdikkas’a. 

 

İyilikler, 

Mektubunda dilediğin gibi, Euphraios’a 

işlerinle uğraşmasını ve bütün zamanını bunlara 



145 
 

vermesini söyledim. Sözünü ettiğin konular 

üzerinde, hele Euphraios’dan nasıl yararlanacağın 

konusunda sen dostuma da kutsal denen o öğütleri 

vermem doğru olur. Euphraios’dan çok 

yararlanacaksın; çünkü daha gençsin ve bu 

konuda gençliğe öğüt verebilecek pek az kimse 

bulunur. Her devletin, her yaşayan varlık gibi, 

kendisine özgü bir dili vardır: demokrasi, oligarşi, 

monarşi (4), hep başka başka dillerde konuşurlar. 

Birçok kimse bunları bildiklerini söyler ama, 

gerçekte (birkaç kişiyi bir yana bırakalım) bu 

dilleri anlamaktan epey uzaktırlar. Tanrı ve 

insanlarla olan ilişkilerinde kendi dilini kullanan, 

eylemlerini de buna uyduran her devlet gelişir, 

yerinde kalır; başka bir dile öykünecek olursa, 

ortadan kalkar. Euphraios, sana, birçok şeyde 

olacağı gibi, her şeyden önce bu yolda yararlı 

olacaktır; monarşiye yakışan sözleri bulmakta, 

sana, yanındakilerin hepsinden daha çok yardımı 
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dokunacağını sanıyorum. Onu bu yolda 

çalıştırırsan, sen kendin yararlanacağın gibi, ona 

da büyük hizmet etmiş olacaksın. 

Sana bu sözleri söylediğimi duyan bir kimse, 

belki şöyle der: “Platon, demokrasiye yararlı 

olacak şeyleri bildiğini söylüyor, ama halk 

toplantısında konuşmak, en yararlı öğütleri 

vermek elindeyken, kalkıp da bir sözcük bile 

söylemedi.” Ona şu yanıtı verirsin: “Platon, 

yurdunda çok geç dünyaya geldi; halkın, 

yaşlanmış atalarının etkisiyle, vereceği öğütlerle 

çelişen birçok şeyi yapmaya alışmış olduğunu 

gördü. Hiçbir başarı elde etmeden boş yere 

çabalayacağını düşünmemiş olsaydı, halka, tıpkı 

bir baba gibi öğüt vermekten son derece mutlu 

olacaktı.” 

O kimse de, bana öğüt vermeye kalksaydı 

benim gibi davranırdı sanıyorum. Yola 
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gelmeyeceğimi görünce benden uzaklaşır, benim 

ve işlerim üzerinde öğüt vermekten sakınırdı. 

Başarılar. 

 

 

 

 

 

MEKTUP-6 

 

Platon’dan Hermeias, Erastos ve Koriskos’a. 

 

İyilikler, 

Bana öyle geliyor ki, yararlanmasını 

bilirseniz, eliaçık ve iyiliksever bir Tanrı, size 

güzel bir yazgı hazırlıyor. Üçünüz de birbirinize 

yakın yerlerde oturduğunuzdan, birbirinize en 
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büyük hizmetleri edebilecek bir durumdasınız. 

Hermeias’ın her alandaki erki, sürü sürü at, başka 

savaş hazırlıkları ve zenginliğine kattığı 

altınlardan çok, sağlam huylu ve güvenilir dostlar 

edinmekle artacaktır. Erastos’la Koriskos’a 

gelince, yaşlı olmakla birlikte şunu ileri 

süreceğim ki, o güzel idealar evrenine ulaşmış 

olmakla birlikte kendilerini kötü ve eğri kimselere 

karşı koruyacak başka bir bilime, kendilerini 

savunabilecek bir güce gereksinmeleri vardır; 

çünkü, yaşamlarının büyük bir bölümünü bizim 

gibi, doğru ve bozulmamış kimseler arasında 

geçirdiklerinden, pek görgüleri yoktur. Gerçek 

bilimi savsaklamak zorunda kalmamaları, insan 

yaşamının gereksinmelerine gereğinden çok 

önem vermemeleri için, böyle bir dayanağa 

gereksinmeleri vardır. Bu yetiyi (kendisini hiç 

görmemiş olmakla birlikte, anladığıma göre) doğa 
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vergisi yeteneğiyle, görgünün sağladığı bilgiyle 

Hermeias elde etmiştir. 

Bu sözlerle ne demek istiyorum? Erastos’la 

Koriskos’un huylarını iyice incelemek için elime 

senden çok fırsat geçmiştir Hermeias. Şunu 

söyler, şuna güvence veririm ki, bu 

komşularından daha çok güvene değer bir kimse 

kolay kolay bulamazsın. Onun için, sana 

söylüyorum, bunlara doğruluğun izin verdiği 

ölçüde bağlan; bunu önemsiz sanma. Erastos’la 

Koriskos da, Hermeias’a bağlanmalı. Birbirinize 

böylece bağlanınca, karşılıklı dostluk bağlarınızı 

sağlamlaştırın. İnsanca şeyler sürekli 

olamayacağından, aranızdan biri bu birliğinizi 

bozacak olursa, yakınılarınızı buraya, bana ve 

dostlarıma bildirin. Size buradan gelecek olan ve 

doğrulukla onur konularına dayanan yanıtlar, 

ayrılığınız çok önemli nedenlerle olmamışsa, her 

türlü büyülü seslenişten daha güvenli olarak, sizi 
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birbirinize yaklaştıracak ve üçünüzü de daha önce 

bağlamış olan dostluğu ve birliği yeniden 

kuracaktır. Böylece siz de, biz de, bilgeliğe 

elimizden geldiğince uygun olarak davranırsak, 

gelecekle ilgili olarak söylediğim bu sözler 

gerçekleşecektir; böyle davranmazsak... 

susuyorum; çünkü ben yalnızca iyi şeyler 

konusunda geleceği haber veririm. Tanrıların 

izniyle bütün bunları iyi bir sonuca 

vardıracağımızı söyleyebilirim. 

Bu mektubu, olabilirse, üçünüz birden 

okumalısınız; olmazsa, ikişer ikişer, hem de 

elinizden geldiğince sık okuyun. Bunu, doğru da 

olacağı gibi, bir sözleşme, bağlayıcı bir yasa 

sayın; ciddilikle, ama ciddiliğin kardeşi olan 

incelik ve şakacılıktan uzaklaşmadan ant için. 

Tanıklarınız olan ve olacak her şeyin başı 

Tanrı’yla, başın ve nedenin gücü sonsuz Babası 

olsun; gerçekten filozofsak, bu gücü sonsuz 
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Baba’yı göklerin iyiliğini görmüş kimseler gibi 

açık olarak tanıyacağız. 

 

 

 

 

 

MEKTUP – 7 

 

Platon’dan Dion’un akraba ve dostlarına. 

 

İyilikler, 

Sizin de Dion gibi düşündüğünüze inanmam 

gerektiğini; eylem ve sözlerimle size, elimden 

geldiğince yardım etmemi istediğinizi 

yazıyorsunuz. Şu yanıtı veririm: görüş ve 

istekleriniz gerçekten Dion’unkiler gibiyse, 
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çabalarımı sizinkilerle birleştirmeye hazırım; 

değilse, uzun uzun düşünmem gerek. Dion’un 

görüş ve isteklerini size anlatabilirim sanıyorum; 

hem de tahmin ederek değil; çünkü bunlar 

üzerinde tam bir bilgim vardır. İlk kez 

Syrakusa’ya geldiğimde, kırk yaşlarımdaydım; 

Dion, Hipparinos’un şimdiki yaşındaydı ve o 

zamanki düşüncesini bugüne dek hiç 

değiştirmemiştir. Dion, Syrakusalıların özgür 

olmaları ve kendilerini en iyi yasalara göre 

yönetmeleri gerektiğini düşünüyordu. Onun için, 

bir Tanrı’nın Hipparinos’a, Dion’un devlet 

yönetimi konusundaki düşüncelerine uygun 

düşünceler esinlemiş olmasına şaşılmamalıdır. Bu 

düşüncelerin nasıl oluştuğunu; genç ya da yaşlı, 

herkesin bilmesi uğraşmaya değeceğinden, her 

şeyi, ta baştan alarak anlatmaya çalışacağım. 

Şimdi bunun tam zamanıdır. 
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Gençlikte, ben de birçok genç gibiydim. Kendi 

kendime davranabileceğim gün gelince, hemen 

devlet işlerine atılmaya karar vermiştim. Ama o 

zaman, bu alanda birçok değişme olmuştu; 

kendimi şu durum karşısında buldum: Birçok 

kimse, o zamanki yönetime saldırmış, ayaklanma 

çıkmış ve yeni yönetimin başına elli bir kişi 

konmuştu. Bunlardan on biri kentte, onu da 

Peiraieus’da görev almıştı; görevleri agorayla 

kentin yönetimini ilgilendiren işlerle uğraşmaktı. 

Öteki otuzuna, tam yetkiyle en yüksek erk 

verilmişti. Bunlar arasında tanıdıklarım, 

akrabalarım vardı; uygun bir iş vermek üzere beni 

hemen çağırdılar. Genç yaşım düşünülecek 

olursa, hiç de aşırı olmayan birtakım düşlemler 

kuruyordum: Bunların devleti, eğrilik yolundan 

doğruluk yoluna getirerek yöneteceklerini 

sanıyor, ne yapacaklarını merakla bekliyordum. 

Oysa çok geçmeden, eski düzeni sanki altın 
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çağmış gibi arattıklarını açıkça gördüm. Birçok 

zorbalıktan başka, o zamanın en doğru adamı 

olduğunu çekinmeden söyleyebileceğim yaşlı 

dostum Sokrates’e de saldırdılar. Onu başka 

kimselerle birlikte, bir yurttaşı yakalamaya 

göndermek; bu yurttaşı ölümle cezalandırıp, 

Sokrates’i, istesin istemesin, siyasetlerine 

karıştırmak istiyorlardı. Sokrates onları 

dinlemedi; onların büyük suçlarına ortak 

olmaktansa, bütün tehlikelere göğüs germeyi 

yeğledi. Ben de, bu türlü şiddet olayları ve buna 

benzer, bunlar gibi önemli daha başka zorbalıklar 

karşısında tiksinti duydum; olup biten 

iğrençliklerden uzaklaştım. Az zaman sonra, 

Otuzlar düştü; kurmuş oldukları yönetim biçimi 

de onlarla birlikte ortadan kalktı. 

Devlet işlerinde ve kentin yönetiminde pay 

almak isteğini, biraz daha zayıf olmakla birlikte 

gene duydum. Birçok karışıklığın olageldiği o 



155 
 

zamanlarda da insanları başkaldırmaya 

sürükleyen birçok şey oluyordu: kimilerinin, bu 

başkaldırmalarda, düşmanlarından gereğinden 

çok öc aldıklarını görmek de şaşılacak bir şey 

değildi. Bununla birlikte, ülkelerine dönen 

sürgünler çok yumuşak davrandılar. Ama, nasıl 

oldu bilmem, güçlü kimseler yine o Sokrates’i, 

dostumuzu, hiç hak etmediği halde, iğrenç bir 

biçimde suçlayarak mahkemeye sürüklediler; 

davayı açanlar dinsiz olduğunu ileri sürdüler; onu 

mahkûm edenler de buna inandılar. Ve işte bu 

adamı, kendileri sürgünde ve yıkıma uğramış 

oldukları bir zamanda, kendileri gibi sürgün 

dostlarından birini yakalamayı, dine aykırı 

olacağını söyleyerek geri çevirmiş olan bu adamı, 

öldürdüler. Bu düzensizlikleri, devleti yöneten 

kimseleri gördükçe, yaşımın ilerlediğini de 

düşündükçe, devlet işlerini iyi yönetmenin çok 

güç olacağını anlıyordum. Aslında dost ve 
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yandaşlar olmadıkça böyle bir şey yapılamazdı; 

kentimiz de, atalarımızın yöntem ve göreneklerine 

göre yönetilmediğinden, elde hiç dost ve yandaş 

yoktu; yenilerini bulmaya gelince, bunun ne denli 

güç olacağını biliyordum. Bundan başka, yazılı 

yasalar, yöntemler ve görenekler bozulmuş; 

kötülük de öyle hızla ilerlemeye başlamıştı ki, 

önceleri halk çıkarını ele almayı can ve gönülden 

isteyen ben, bu durum karşısında her şeyin 

akıntıya kapıldığını gördüğümdem sanki 

sersemlemiştim. Bununla birlikte, bu durumu 

iyileştirmek ve tüm yönetim biçimini değiştirmek 

için yollar aramaktan geri kalmıyor, eyleme 

geçebileceğim anı bekliyordum. Ama sonunda, o 

zamanki bütün devletlerin kötü yönetildiğini 

anladım; çünkü yönetim, uygun koşullar altında 

yetkin olarak yeniden düzenlenemezse, 

yasalarının iyileşmesine hemen hemen olanak 

yoktur. İşte bunun için, felsefeyi överken, ancak 
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felsefenin yardımıyla devletlerin ve kişilerin 

yönetiminde doğruluk gösterilebileceğini 

söylemiş; bundan ötürü de, insan soyunun, başına 

çöken belalardan ancak tam ve gerçek filozofların 

yönetimi ele almasıyla ya da devletin başında 

olanların, Tanrı’nın iyicilliğiyle gerçekten filozof 

olmaları durumunda kurtulabileceğini 

belirtmiştim. 

İşte İtalya ve Sicilya’ya, ilk olarak bu 

düşüncelerle geldim ve bu ülkelerde “mutlu” 

denen yaşamı (İtalya ve Syrakusa yöntemlerine 

göre ardı arası kesilmeyen şölenlerle dolu o 

yaşamı) hiç beğenmedim. Herkes karnını günde 

iki kez tıka basa dolduruyor; gece kimse yalnız 

yatmıyor; herkes böyle bir yaşayışın açmış olduğu 

yolda yürüyüp gidiyordu. Yaradılıştan ne denli 

üstün yetileri olursa olsun, yeryüzünde hiç kimse, 

gençliğinden beri böyle yetişmiş olursa bilgeliğe 

erişemez; ölçülü de olamaz. Öteki erdemler için 
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de aynını söyleyebilirim. Yurttaşlar, her şeylerini 

çılgınca harcamak gerektiğini düşünür; bütün 

çabalarını aşk cümbüşlerine vererek yiyip 

içmekten başka bir şeyle uğraşmamak gerektiğini 

sanırlarsa, hiçbir yasa, ne denli iyi olursa olsun, 

bir devleti rahata kavuşturamaz. Böyle devletler, 

tyrannosluk, oligarşi, demokrasi gibi birçok 

yönetim biçiminden geçmek zorunda kalırlar; 

Siyasal erkin başında olanlar da, doğruluk ve 

eşitlik üzerine kurulmuş bir yönetim biçiminin 

adını bile işitmeye katlanamazlar. 

İşte yukarda sözünü ettiklerimden başka, 

Syrakusa’ya geçerken bunları düşünüyordum. 

Ama bana öyle geliyor ki, uğursuz bir güç, daha o 

zaman Dion’la Syrakusalıların başına çöken 

yıkımların tohumunu atmaya çalışıyordu. Size, 

şimdi ikinci kez olarak vermekte olduğum 

öğütleri de tutmak istemezseniz, daha başka 

yıkımların olagelmesinden de korkulur. Dion’la 
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olan ilişkilerimizde (Dion o zaman gençti) ona 

insanlık için en iyi şeyin ne olduğunu söylemek ve 

bunu gerçekleştirmesini istemekle tyrannosluğun 

yıkılması yolunda çalıştığımı bilmiyordum. 

Çünkü, keskin zekasıyla her şeyi, hele o zamanki 

sözlerimi çok iyi kavrayan Dion, beni rasladığım 

gençlerin hiçbirinde görmediğim bir anlayış ve 

coşkuyla dinledi; ve erdemi, zevk ve şehvetten kat 

kat üstün tutarak birçok İtalyan ve Sicilyalıdan 

büsbütün başka türlü yaşamaya karar verdi. Onun 

bu tutumu karşısında, tyrannosluk yandaşlarının 

duyduğu nefret de, Dionysios ölünceye kadar 

gitgide arttı. 

Dionysios ölünce, Dion, gerçek felsefeyle 

edinmiş olduğu düşüncelerin başkalarında da 

bulunabileceğini düşündü ve böyle düşüncelerin 

başkalarının kafalarında da yer etmiş olduğunu 

gördü; bunlar, sayıları az olmakla birlikte, yine 

ufak bir topluluktu. Dion, Tanrı’nın yardımıyla, 
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Dionysios’u da bunların arasına katabileceğini 

sanıyordu; böylece Dionysios da, öteki 

Syrakusalılar da sözle anlatılamaz bir mutluluk 

içinde yaşayacaklardı. Bundan başka Dion, 

benimle olan ilişkisinin, kendisinde nasıl en iyi, 

en güzel bir ömür sürme isteğini kolayca 

uyandırdığını anımsayarak, işbirliği etmem için, 

her ne olursa olsun, hemen Syrakusa’ya gelmem 

gerektiğini düşündü. Böyle yaşama isteğini 

Dionysios’da uyandırabilirse (ki bunun için 

girişimde bulunuyordu) bütün ülkede, şimdi 

olduğu gibi kan akıtmalara, idamlara, yıkımlara 

yol açmadan, gerçek ve mutlu bir yaşam 

sağlayabileceğini umuyordu. Böyle doğru bir 

düşünceyle, Dionysios’u beni yanına çağırması 

gerektiğine inandırdı; kendisi de bana adamlar 

gönderdi ve her ne olursa olsun, başka kimseler 

Dionysios’u etkileyerek onu en iyi yaşam 

yolundan çevirip başka bir yaşayışa sürüklemeden 
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önce, Syrakusa’ya gelmemi istedi. Biraz uzatmış 

olacağım ama, bunu benden şu sözlerle diliyordu: 

“Tanrı iyiliğiyle elde ettiğimiz bu fırsattan daha 

uygun bir fırsat bekleyebilir miyiz?” Sonra 

sırasıyla, İtalya ve Sicilya devletinin 

büyüklüğünü; elindeki yönetim erkini; 

Dionysios’un gençliğini ve felsefeyle eğitime 

gösterdiği ateşli hevesi ileri sürüyor; 

Dionysios’un yeğen ve arkadaşlarının benim her 

zaman öne sürdüğüm öğretiyi ve yaşayışı kabul 

edeceklerini; Dionysios’u etkilememize yardım 

edebileceklerini ekliyordu. Sözün kısası, büyük 

devletleri yönetenlerin felsefeyle uğraşan 

kimseler olmasını istiyorsak, bunu ancak şimdi 

gerçekleştirebilirdik; böyle bir fırsat bir daha 

elimize geçmezdi. İşte Dion beni bu ve buna 

benzer başka sözlerle kışkırtıyordu. Bana gelince, 

bir yandan gençler beni kaygılandırıyor, nasıl bir 

yol tutacaklarını düşünüyordum; çünkü, gençlik 
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çağında istekler çabuk değişir, sık sık birbirine 

karşıt yollar tutar; bir yandan da, Dion’u tanıyor, 

olgun yaşına, huyunun yaradılıştan olan 

sağlamlığına güveniyordum. İşte böylece bu 

düşüncelerimi karşılaştırıyor, yola çıkayım mı, 

Dion’un sözlerini dinleyeyim mi, dinlemeyeyim 

mi diye bocalıyordum. Sonunda, yasalar ve devlet 

yönetimi konusundaki düşüncelerimin 

gerçekleşmesi yolunda bir adım atılacaksa, bunun 

şimdi denenebileceğini düşünerek gitmeye karar 

verdim; yeterince inandırmam gereken yalnızca 

bir kişi vardı; bunu başarabilirsem, her şey yoluna 

girecekti. 

İşte yurdumu bu gibi düşüncelerle bıraktım; 

başkalarının ileri sürdüğü nedenlerle değil. Her 

şeyden önce kendime, yalnızca konuşup işe 

girişmekten çekinen bir adam gibi görünmekten 

ve gerçekten ciddi tehlikeler geçirmekte olan 

Dion’un konukseverlik ve dostluğuna sırt 
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çevirmiş olacağımdan utanıyordum. Dion’un 

başına bir yıkım gelseydi. Dionysios ya da başka 

karşıtlarınca kovulsaydı da sürgün olarak 

yurdumuza gelip bize şunları söyleseydi: “Ey 

Platon! İşte sürgün olarak yanına geldim; 

düşmanlarıma karşı kendimi korumak için eksik 

olan ne yaya askerlerdi, ne de biniciler; bana 

gereken senin o inandırıcı sözlerindi; Platon, 

gençleri erdem ve doğruluk yoluna götüren, onları 

dostluk ve arkadaşlık bağlarıyla birleştiren 

sözlerin. Bilirim, sen bunda herkesten ustasın. 

Böyle bir yardımı benden esirgedin; ben de işte 

Syrakusa’yı bıraktım, buraya geldim. Ama sen 

asıl benden değil, o hep göklere çıkardığın, 

başkalarının değer vermediğini söylediğin 

felsefeden utan. Çünkü bana sırt çevirmiş oldun. 

Megara’da olsaydım da, yapmak istediğim 

şeylerde seni yardıma çağırsaydım; eminim, 

gelirdin; çünkü gelmezsen, kendini insanların en 
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değersizi sayardın. Ama şimdi yolculuğun 

uzunluğunu, yolun güçlüklerini, yorgunluğu ileri 

sürerek, herkesin seni “korkak” diye 

ayıplamasından kurtulacağını mı sanıyorsun? 

Hayır Platon, hayır; bundan kurtulamayacaksın.” 

Evet, Dion bu sözleri söyleseydi, bu 

yakınmalarını karşılayacak uygun bir yanıt 

bulabilir miydim? Hayır. İşte, insanca nedenlerin 

olabileceği denli akılcı ve doğru nedenlerle yola 

çıktım ve yine bu nedenlerle ne ilkelerime, ne de 

huyuma uygun bulduğum tyrannosluk altında 

yaşamak üzere, bana onur vermekten hiç de geri 

kalmayan kendi asıl işlerimi bıraktım. Yola 

çıkmakla konuksever Zeus’a vicdan borcumu 

ödemiş, felsefenin ayıplanmasını da önlemiş 

oluyordum. Çünkü gevşeklik ve çekingenlik 

göstererek korkaklıkla suçlanmayı göze alsaydım, 

felsefe gerçekten alçalacaktı. 
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Uzatmayayım; Syrakusa’ya gelince, 

Dionysios’un sarayının baştan başa karışıklıklar 

içinde olduğunu gördüm; Dion’a da tyrannosluğu 

ele almak istiyor diye kara çalıyorlardı. Onu, 

gücüm yettiğince savundum; ama gücüm de pek 

öyle büyük değildi. Aşağı yukarı üç ay sonra 

Dionysios, Dion’u tyrannosluğa karşı birtakım 

hırsları olmakla suçlayarak küçük bir gemiye 

bindirtti; utanç verici bir biçimde kovdu. Dion’un 

dostları, bizler korkmaya başladık: Dionysios, 

Dion’la işbirliği ettiğimizi ileri sürerek herhangi 

birimizden öc alabilirdi. Bana gelince, bütün olup 

bitenlere neden olduğumdan, Dionysios’un beni 

öldürttüğü sözleri Syrakusa’da dolaşıp duruyordu. 

Ama Dionysios, hepimizin böyle ürktüğünü 

görünce, bunun daha kötü sonuçlar 

doğurmasından korktu; hepimize, hele bana, gene 

iyilikseverlikle davranmaya başladı. Beni 

yüreklendirmeye uğraşıyor, kendisine güvenmem 



166 
 

gerektiğini söylüyor, kalmam için üsteliyordu. 

Kaçarsam, kendisi için iyi olmayacağını; 

kalırsam, bunun tersi olacağını söylüyordu. İşte, 

görünürde yalnızca bunun için bana böyle 

üsteleyerek rica ediyordu. Fakat tyrannosların 

ricalarında zorun da yeri olduğunu hepimiz biliriz. 

Kaçmamı önlemek için bir yol buldu: beni 

akropolise gönderdi, orada oturmamı istedi. Ben 

burada oldukça, hiçbir gemi kaptanı, Dionysios 

gitmeme engel olmasa bile, ondan bu yolda bir 

buyruk almadan beni gemisine bindirip 

götürmezdi; tüccarlar da, sınırları bekleyen 

memurlar da, yalnız başıma ülkeden çıkmama izin 

vermez; beni yakalar, Dionysios’un yanına 

götürürlerdi. Hem o zaman ortalarda gene 

birtakım sözler, o öncekilere tümüyle karşıt 

birtakım sözler dolaşıyor; Dionysios’un bana 

şaşırtıcı bir saygı beslediği söyleniyordu. Bunun 

aslı nedir? Doğrusunu söylemeliyim, Dionysios 
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huyuma ve davranışıma alıştıkça, bana daha çok 

bağlanıyordu; ama kendisine, Dion’a olduğundan 

daha çok saygı göstermemiş; bana Dion’dan daha 

çok bağlı olduğuna inanmamı istiyordu; ve 

şaşılacak şeydir, bunu onur ve namusunu 

ilgilendiren bir konu sayıyordu. İstediğini elde 

etmek için en iyi yol, böyle bir şeyin olabileceğini 

varsayarsak, benimle çok yakından ilişkide 

olması, öğrencim olarak felsefe üzerine 

vereceğim dersleri dinlemesiydi. Ama bir türlü 

karara varamıyor; böyle yaparsa özgürlüğünün 

sınırlanacağını, Dion’un tasarılarının 

gerçekleşeceğini söyleyen kara çalmacıları 

dinliyor, korkuyordu. Ben, belki bir gün felsefeye 

uygun bir yaşamı sever umuduyla buraya ne için 

geldiğimi unutmuyor, her şeye katlanıyordum. 

Ama Dionysios dayandı, bütün çabalarımı alt etti. 

İşte Sicilya’ya ilk kez geldiğimde, orada 

geçirdiğim ilk zamanlarda olup bitenler. Sonra 
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Dionysios ivedi olarak beni gene çağırdı; 

yurdumu bırakarak Sicilya’ya vardım. Niçin 

geldim, nasıl davrandım? Böyle yapmam ne 

derece doğru ve akılcıydı? Bunu, Sicilya’ya ikinci 

kez niçin geldiğimi öğrenmek isteyenlere yanıt 

olmak üzere sonra söyleyeceğim. Önce, bu gibi 

durumlarda nasıl davranılmalıdır, onu 

göstereceğim. Çünkü mektubumda, ikincil 

konular yüzünden asıl olan konuyu 

unutmamalıyım. İşte söyleyeceklerim: 

Sağlığına zararlı bir yaşam sürdüren bir hasta, 

bir hekime danışacak olursa, hekim ona önce 

yaşayışını değiştirmesini söylemeli; hasta bunu 

dinlerse, ona bakmayı ve öğüt vermeyi 

sürdürmelidir, değil mi? Ama dinlemezse, böyle 

bir kimseye artık düşündüklerini söylemeyen 

adam, bence doğru ve gerçek bir hekimdir; böyle 

yapmayansa korkak ve bilgisizin biridir. Yöneten 

bir ya da iki kişi olsun, her devlet için de böyledir. 
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Devlet gerektiği gibi doğru yolda yürür de 

kendisini ilgilendiren bir nokta üzerinde öğüt 

isterse, aklı başında bir adam ona bu öğüdü verir; 

ama doğru yoldan tümüyle uzaklaşan, bunun 

izinden bile gitmek istemeyen, kendisine öğüt 

verenleri ölümle korkutarak yönetim düzenini 

olduğu gibi bırakmalarını, hiçbir şeye 

dokunmamalarını söyleyen devletlere gelince; bu 

devletler, kendilerine öğüt verenlerin, hırs ve 

isteklerine boyun eğmelerini, bunları her zaman 

en kolay, en çabuk yolla doyurmak için yollar 

bulmalarını isterlerse, onlara bu yolda öğüt veren 

kimseler bence birer alçaktan başka bir şey 

değildirler; bu isteklerine boyun eğmeyen 

kimseleri de gözüpek sayarım. 

İşte düşündüklerimi söyledim. Şimdi bana biri 

gelse de, zenginlik elde etmek ya da ruh ve 

vücudunun bakımını sağlamak gibi yaşamını 

ilgilendiren bir konuda danışsa; gündelik 
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yaşamını gerektiği gibi geçirdiğini ve bana 

sorduğu konularda öğütlerimi dinleyeceğini 

anlarsam, ona seve seve öğüt veririm; onu 

başımdan savmak için gelişigüzel bir yanıtla da 

kalmam. Ama bana danışmazsa, sözlerimi de 

tutmayacağını anlarsam, böyle bir adama (oğlum 

bile olsa) kendiliğimden öğüt vermem; onu 

zorlamam da. Bir köleye öğüt verebilir, bunu 

dinlemezse, zorla dinletirim. Ama (akıllarını 

yitirmiş değillerse) anamı babamı zorlayacak 

olursam, dine aykırı davranmış olurum. Onlar, 

kendilerinin hoşlandıkları, benim hoşlanmadığım 

bir yaşam kurmuşlarsa, onları ne ayıplayarak 

rahatsız ederim, ne de okşayarak ve hırslarını (ki 

ben bunlara kapılmaktansa ölümü göze alırım) 

doyuracak yollar göstererek onlara hizmet ederim. 

Aklı başında bir kimse de, ülkesine böyle 

davranmalıdır. Ülkesi iyi yönetilmiyor mu; 

sözlerinin boşa gitmeyeceğini, kendisinin de ölüm 
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cezasına çarpılmayacağını sanıyorsa, konuşsun; 

ama en iyi yönetim biçimini kurmak, ancak 

birtakım yurttaşları sürmek ve öldürmekle 

olacaksa, yönetimi değiştirmek yolunda ülkesini 

zorlamasın, sussun; kendisinin ve yurdunun 

esenliği için Tanrılara yalvarsın. 

İşte size vereceğim öğütler: (Genç) 

Dionysios’a da babasının başına gelenlerden 

kurtulması için gündelik yaşamını kendinin 

efendisi olabilecek bir yolda düzenlemesini; dost 

ve yandaş edinmesini, Dion’la birlikte 

söylemiştim. Babası, barbarların yakıp yıktıkları 

birçok Sicilya kentini geri alarak yeniden kurmuş, 

ama bunların yönetimini, yabancılardan ya da 

kardeşleri arasından (kendisinden genç oldukları 

için kendisinin yetiştirdiği, sıradan kimseler 

oldukları halde her birini birer baş yaptığı, yoksul 

oldukları halde büyük zenginlikler elde 

etmelerine yardım ettiği kardeşleri arasından) 
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seçeceği dostlara emanet etmemiş ve bu yüzden 

kendisine bağlı devletler oluşturmayı 

başaramamıştı. Bu devletleri kendi erkiyle 

işbirliği etmeye ne inandırabilmiş, bunu ne 

öğretebilmiş, ne de iyilikler ya da aile bağlarıyla 

böyle bir şeyi sağlayabilmişti. Böylece 

Dareios’tan (5) yedi kat aşağı olduğunu 

göstermişti. Dareios, kardeşlerine ya da 

kendisinin yetiştirdiği kimselere değil, yalnızca o 

Medli iğdişi ortadan kaldırmasına yardım etmiş 

olanlara güvendi; ülkesini, her biri bütün 

Sicilya’dan daha büyük olan yedi bölüme ayırdı. 

O güvendiği kimseler, kendisiyle de, birbirleriyle 

de kavga etmediler; ona bağlı iş ortakları oldular. 

Dareios, iyi bir yasa koyucunun, iyi bir kralın 

nasıl olması gerektiğinin bir örneğini verdi; 

çünkü, yapmış olduğu yasalar Pers devletini 

bugün de korumaktadır. Atinalılara bakın; 

barbarların ele geçirmiş olduğu birçok Helen 
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kentini geri aldılar; bu kentleri dolu bulup 

kendileri yerleşmedikleri halde, altmış yıl 

egemenlikleri altında tuttular; çünkü her birinde 

kendilerine bağlı birçok dost edinmişlerdi. Oysa 

Dionysios, bütün Sicilya’yı tek bir devlet halinde 

bir araya getirdiyse de, yalnızca kendisine 

güvendi, güçlükle tutunabildi; çünkü çok dostu ve 

bağlı yandaşı yoktu. Bir insanın yanında böyle 

adamların bulunup bulunmaması da erdeminin ya 

da düşkünlüğünün en kesin belirtileridir. 

İşte Dion’la ben, (genç) Dionysios’a bu 

öğütleri veriyorduk. Çünkü, babasının vasiliği 

altında bulunmuş olduğundan, ne konumuna 

uygun bir eğitim görmüş, ne de bu yolda bir ders 

almıştı. Dionysios’u, akrabaları ve kendi 

yaşındaki gençler arasında erdem bakımından 

birbirleriyle anlaşmış dostlar edinmesi ve hele, 

çok gereksinmesi olduğundan, kendi kendisiyle 

anlaşması yolunda çabalamaya 
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yüreklendiriyorduk. Doğal olarak bunu açıkça 

söylemiyorduk; böyle bir şey tehlikeli olabilirdi. 

Ama, kapalı sözcüklerle, ona bir insanın ancak bu 

ilkeleri göz önünde tutmakla kendisini ve 

yönettiği kimseleri koruyabileceğini; başka bir 

yoldan giderse, büsbütün ters sonuçlara 

varacağını göstermek için elimizden geleni 

yapıyorduk. Kendisine gösterdiğimiz yolda yürür; 

düşünceyle, akılla davranırsa ve o zaman 

Sicilya’nın yıkılmış kentlerini yeniden kurmak; 

bunları, barbarların saldırılarına karşı, kendisine 

ve birbirlerine bağlayacak olan bir devletler birliği 

durumuna getirmek isterse, babasından kalan 

devleti iki katına değil, on katına çıkarırdı; çünkü, 

böyle bir şey başarılırsa, Dionysios Kartacalıları, 

Gelon’un yaptığından daha kolaylıkla alt ederdi. 

Oysa babası, barbarlara vergi vermek zorunda 

kalmıştı. 
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İşte yer yerde dolaşan sözlere, Dionysios’un 

inandığı ve bu yüzden Dion’u sürüp, bizi de korku 

içine düşürdüğü sözlere göre, Dionysios’a karşı 

kötü niyetleri olan bizlerin ona söylediklerimiz, 

ona verdiğimiz öğütler... Her neyse, birbiri 

ardından gelen olaylarla dolu öykümü bitireyim: 

Dion, Peloponnessos ve Atina’dan geldi ve böyle 

yapmakla Dionysios’a bir ders vermiş oldu. Kenti 

kurtarıp, ikinci kez Syrakusalılara teslim ettiği 

halde, Syrakusalılar Dion’a; Dion, Dionysios’u 

dersleriyle yönetmeye uygun bir kral yapmaya 

çalıştığı ve bütün eylemlerinde kendisine 

uymasını istediği zaman Dionysios nasıl 

davrandıysa, öyle davrandılar. Dionysios daha 

çok kara çalmacılara güveniyor; bunlar da, 

Dion’un bütün çabalarının hedefinin tyrannosluğu 

devirmek olduğunu söylüyorlardı. Sözde Dion, 

Dionysios’un felsefe araştırmalarına duyacağı 

sevgi dolayısıyla, işleriyle artık 
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ilgilenmeyeceğini, yönetimi kendi eline 

bırakacağını umuyormuş; böylece yönetimi 

tümüyle eline alacak, Dionysios’u da bütün 

işlerden kurnazlıkla uzaklaştıracakmış. O zaman 

hedefe ulaşan bu kara çalmalar, Syrakusa’da 

ikinci kez gene hedeflerine ulaştı; bunları yayan 

kimseler de saçma, çirkin bir başarı kazanmış 

oldular. 

Bundan sonra olup bitenleri, şimdiki işlerde 

yardımımı isteyen sizlere söylemeliyim. Dion’un 

dost ve iş ortağı olan Atinalı ben, kavga ve 

anlaşmazlıklar yerine bir dostluk kurarım 

umuduyla tyrannosun yanına geldim; ama kara 

çalmacılar beni alt ettiler. Dionysios, bana onurlu 

konumlar vererek, paralar armağan ederek, beni 

kendi yanına çekmeye çalıştı; Dion’u sürmesini 

haklı gösterecek bir dost ve tanık kazanmak 

istiyordu. Bütün çabaları boşa gitti. Daha sonra, 

Dion yanında iki kardeşiyle yurduna döndü. 
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Aralarındaki dostluk felsefeden değil, büyük 

küçük değişik gizlere ermiş kimseler ve konuklar 

arasında olagelen ve birçok dostluğun kaynağı 

olan o olağan arkadaşlıktan ileri geliyordu. İşte 

Dion’la birlikte gelenler böyle dostlardandı; 

bundan dolayı ve Dion’a yurduna dönmek için 

yaptıkları yardımdan ötürü arkadaşları 

olmuşlardı. Ama Sicilya’ya geldikleri zaman, 

Dion’un, kurtarmış olduğu Sicilyalıların kara 

çalmalarına uğradığını, tyrannosluğa geçmek 

istemekle suçlandığını görünce, arkadaş ve 

konuklarına sırt çevirmekle kalmadılar; ellerinde 

silahlarla Dion’u öldürenlere yardım ettikleri için, 

onun öldürmenleri (katilleri) de oldular. Bu çirkin 

ve dine aykırı öldürüyü [cinayeti] ne saklamak, ne 

de anlatmak isterim: bunu, şimdi olduğu gibi, 

gelecekte de birçok kimse övüp duracaktır. 

Yalnızca Atinalılar için söylenenlerle, bu iki 

adamın kentimizi lekeledikleriyle ilgili olarak 
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söylenenlere yanıt vereceğim. Şunu ileri 

sürebilirim ki, Dion’a sırt çevirmekle birçok 

zenginlik, onurlu konum elde edebileceği halde 

bunu yapmayan da bir Atinalıydı. Çünkü bu 

ikisini bağlayan, sıradan bir arkadaşlık değil, eş 

bir eğitimden gelen bir dostluktu. Akıllı bir adam, 

ruh ve beden yakınlıklarına değil, yalnızca bu 

türden dostluğa güvenmelidir. Onun için, Dion’un 

öldürmenleri yüzünden (bunlar değerli 

kimselermiş gibi) kentimizi kötülemek hiç de 

doğru olmaz. 

Bütün bunları, Dion’un dost ve akrabalarına 

bir ders olsun diye söylüyorum. Bana üçüncü kez 

danıştığınız için, üçüncü kez aynı öğütleri veriyor, 

aynı şeyleri yineliyorum: Sicilya ya da herhangi 

bir devlet, dediği dedik hükümdarlara değil, 

yasalara boyun eğmelidir; ben böyle 

düşünüyorum. Böyle olmazsa, bu, ne isteklerine 

herkesin boyun eğmesini isteyenler, ne de boyun 
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eğenler ya da çocukları ya da çocuklarının 

çocukları için iyi olur. Böyle bir işe girişmek 

zararlı sonuçlar doğurur; böyle kazançlar elde 

etmek isteyenler, sıradan, bayağı ruhlardır; 

Tanrılık ve insanlık şeyler arasında, bugün de, 

gelecekte de iyi ve doğru olan şeyleri 

ayırdedemeyen kimselerdir. 

İşte önce Dion’u, sonra Dionysios’u, üçüncü 

olarak da bugün sizi inandırmak istediğim şey... 

Zeus hakkı için, bu üçüncü kurtarıcımızın hakkı 

için beni dinleyin; sonra Dionysios’la Dion’a 

bakın: birincisi bana inanmadı; bugün onursuzluk 

içinde yaşıyor; ikincisi bana inandı, onuruyla 

öldü. Çünkü, kendisi ve ülkesi için en güzel 

olacak şeyi araştıran kimse, bu yüzden acılara bile 

uğrasa, doğru ve güzel bir sona erer. Hiçbirimiz 

ölümsüz değiliz; bir kimse ölümsüz olursa, 

bilgisizlerin sandığı gibi hiç de mutlu olmaz; 

çünkü ruhu olmayan bir şey için sözü edilmeye 
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değer iyi ya da kötü yoktur; yalnız ruh, gerek 

bedenle birleştiği, gerekse ondan ayrı olduğu 

zaman, kötü ya da iyi olabilir. Ruhun ölümsüz 

olduğunu, bedenden kurtulunca sorguya 

çekileceğini; büyük cezalara çarpılacağını 

bildiren o eski kutsal geleneklere gerçekten 

inanmalıyız. Onun için, büyük öldürüler, büyük 

eğrilikler işlemektense, bunlara uğramak daha az 

kötü sayılmalıdır. Zenginlik peşinde koşan, ruhtan 

yana yoksul olan bir kimse böyle sözleri 

dinlemez; dinlese, aklı sıra alay etmek içindir; 

kendisine yiyecek, içecek bulmak ve insanı köle 

eden, adını, yanlış olarak Aphrodite’den alan o 

onursuz zevklerini doyurmak için, hiç utanmadan, 

tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi oraya buraya saldırır. 

O, eylemlerinin dinsizliğini, öldürülerinin 

getireceği kötülüğü göremeyen bir kördür. Bu 

dinsizliğini, yeryüzünde de yer altında da, o binbir 
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düşkünlükle dolu, yüz kızartıcı yolculuğunda hep 

yanında sürükler. 

Bu ve buna benzer başka sözlerle Dion’u 

inandırdım. Onu öldürenlere kızıyorsam, bu, en 

doğru nedenlerden ileri gelmektedir. Dionysios’a 

kızgınlığım da bir dereceye dek gene bundan 

dolayıdır; Dion’u öldürenler, doğruluğu 

gerçekleştirmek isteyen bir adamı öldürmekle, 

Dionysios da saltanatı boyunca doğruluktan uzak 

kalmakla, bana ve diyebilirim ki bütün insanlığa 

en büyük kötülüğü etmişlerdir. Oysa 

Dionysios’un erki vardı ve felsefeyle erki aynı 

kişide gerçekten birleştirerek, şu doğru kanıyı 

Helen olsun, barbar olsun herkese parlak bir 

biçimde gösterebilir; herkesin kafasına iyice 

yerleştirebilirdi. Devletler ve kişiler, yaşamlarını 

doğruluk yasalarına göre bilgelikle geçirmezlerse, 

ister bu erdemleri yaradılıştan elde etmiş olsunlar, 

ister dinli öğretmenlerin yöntemleriyle doğru 
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olarak yetişmiş olsunlar, hiçbir zaman mutluluğa 

erişemezler. İşte Dionysios’un ettiği kötülük. 

Öteki ettikleri bununla karşılaştırılacak olursa, 

bence önemsizdir. Dion’u öldürene gelince, o da 

bilmeden aynı kötülüğü etti. Çünkü, bir insanın 

başka bir insandan olabileceği kadar eminim ki, 

Dion eline siyasal erki geçirseydi, devleti bundan 

başka türlü yönetmezdi: önce, Syrakusa’yı 

kölelikten kurtarır, temizler, özgür bir kadın gibi 

giydirir; kenti en iyi, en uygun yasalarla süslemek 

için elinden geleni yapardı. Sonra bunun ardından 

yapılması gereken şeye geçer, birçok kimseyi 

Hieron’dan daha kolayca kovarak, başkalarını 

egemenliği altına alarak Sicilya’yı yeniden 

kurmak ve barbarlardan kurtarmak yolunda hiçbir 

çabayı esirgemezdi. Bütün bunları doğru, 

gözüpek, ölçülü ve erdemsever bir adamın 

başardığını gören birçok kimse, erdemin değerini 

anlardı. Diyebilirim ki, Dionysios beni dinleseydi, 
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bu değer gene de herkesçe kabul edilir, herkes de 

böylece kurtulmuş olurdu. Ama gerçekte, bir 

daimon ya da öç alıcı bir Tanrı, sizi yasaları ve 

Tanrıları aşağı görmeye, hiçbir şeyden 

korkmayan bir bilgisizlik içinde yaşamaya 

sürükledi ve bilgisizlik, insanlığın başına çöken 

bütün belaların kök salmasını sağlayan, onların 

bitmesine yardım ederek tohumlarını atanlara en 

acı meyveleri yetiştiren o bilgisizlik, her şeyi 

yıktı, yok etti. 

Ama şimdi, gelecekteki olayların hiç olmazsa 

bu üçüncü kez uygun gitmeleri için iyi sözler 

söyleyebilirim. Bununla birlikte, Dion’un dostları 

olan sizlere gene şu öğütü veririm: Dion’un yurt 

sevgisine, sade yaşayışına öykünmekten geri 

kalmayın; onun yapmak istediklerini de, daha 

uygun koşullar altında siz gerçekleştirmeye 

çalışın; bunların ne olduğunu söyledim. Aranızda, 

babalarınız gibi Dorlarınkine uygun yaşayamayıp 
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kendisini Dion’u öldürenlerin ve Sicilyalıların 

yaşayışına kaptırmış olan biri varsa, onu 

yardımınıza çağırmayın; doğru ve sağlam 

davranabileceğini sanmayın. Böyle olmayanları, 

ister Sicilya’da olsunlar, ister Peloponessos’un 

herhangi bir bölgesinde olsunlar, hemen 

Sicilya’ya yerleşmeye, herkes için eşit yasalar 

altında yaşamaya çağırın. Bu yolda Atina’dan da 

korkmayın; orada da, erdem bakımından 

herkesten üstün olan dostlarını öldürmeye cüret 

edenleri tiksintiyle karşılayan kimseler vardır. 

Ama bu önerilerim ancak daha sonra 

gerçekleşebilecekse, siz de şimdi, her gün 

birtakım ayrılıklardan doğan pek çok kavgayla 

uğraşıyorsanız; Tanrı’nın iyiliğiyle doğru 

düşünüşten azıcık olsun pay almış bir kimse şunu 

anlamalıdır ki, devrimlerin yol açtığı belaları 

önlemek, ancak kazananların, savaşlarla, sürgün 

ve öldürülerle kötüyü kötüyle karşılamamaları; 
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düşmanlarından öc alma yoluna gitmemeleriyle 

olur; bunlar, kendilerini tutmalı; kendilerini de, 

yenilenleri de doyuracak eş yasalar koymalı; 

yenilenlerin, bu yasaları saymaları için iki 

zorlama yoluna başvurmalıdırlar: saygı ve korku. 

Yenilenleri, onlardan üstün oldukları için, yasaları 

zorla saydırabileceklerini göstererek korkutmalı 

ve istediklerinin ölçülü olduğunu, yasalara 

kendilerinin de boyun eğme istek ve yetisinde 

bulunduklarını göstererek, kendilerini onlara 

saydırmalıdırlar. Yoksa, ikiye ayrılmış bir 

devletin uğrayacağı belaların sonu gelmez; böyle 

karışıklıklar içinde bulunan devletlerde de 

ayrılıklar, düşmanlık, nefret ve güvensizlikler 

sürer gider. 

Öyleyse, kazananlar güvenliklerini sağlamak 

istiyorlarsa, aralarındaki en ünlü Helenleri (her 

şeyden önce yaşlılarını) karıları, çocukları olan en 

değerli, en ünlü, sayısız ataları bulunan, hepsinin 
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de yetesiye zenginlikleri olan Helenleri 

seçmelidirler. Böyle adamlardan ellisi de on bin 

kişilik bir kente yeter. Bunları, yalvararak, onurlu 

konumlar vererek ülkelerinden getirtmeli; 

Sicilya’ya geldiler mi, ne yenenlerin, ne 

yenilenlerin yararına olacak, ama bütün 

yurttaşlara eşit haklar verecek yasalar yapmalarını 

sağlamalı; onları bu yolda zorlamalı, ant 

içirmelidir. Yasalar yapıldı mı, her şey şu 

aşağıdaki koşula bağlı kalır: yenenler, yasalara 

yenilenlerden çok saygı gösterirlerse, devletin 

esenliği ve mutluluğu sağlanmış olur; bütün 

belalar ortadan kalkar. Böyle yapmazlarsa, 

öğütlerimizi dinlemeyen kimselerle işbirliği 

etmek için ne beni çağırın, ne de başka birini. Bu 

size verdiğim öğütler, Dion’la benim, 

Syrakusa’ya beslediğimiz sevgiden doğan ve 

ikinci kez gerçekleştirmeye çalıştığımız 

tasarıların kardeşidir. İlk tasarılarımız, herkesin 
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iyiliğini sağlamak için, gene Dion’la benim, 

Dionysios’la birlikte gerçekleştirmeye uğraşmış 

olduklarımızdır. Ama insanlardan üstün bir yazgı, 

her şeyi altüst etti. Tanrı’nın iyiliği ve yazgının 

yardımıyla daha başarılı olmak için siz de 

çabalayın. 

İşte Dionysios’un sarayına o ilk 

yolculuğumun öyküsüyle size vereceğim 

öğütler... Bundan sonra yaptığım yolculuğu, 

Sicilya’ya geçişimi, beni bu yola götüren akla 

uygun nedenleri, bunlarla ilgilenenlere hemen 

şimdi anlatacağım. Sicilya’da geçirdiğim ilk 

zamanları, Dion’un dost ve akrabalarına verdiğim 

öğütlere geçmeden önce anlatmıştım. İşte ondan 

sonra olup bitenler: Dionysios’un gitmeme izin 

vermesi için elimden geleni yaptım ve barış 

olduktan sonra (o sırada Sicilya’da savaş vardı) 

yerine getirmek üzere ikimiz de karşılıklı sözler 

verdik. Dionysios, erkini güçlendirir 
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güçlendirmez Dion’u da, beni de çağıracağını 

söyledi ve Dion’dan ülkeden uzaklaşmasını, bunu 

bir sürgün değil de bir yer değiştirme saymasını 

istedi. Ben de ancak bu koşullarla geri 

gelebileceğimi söyledim. Barış olunca, Dionysios 

beni çağırdı; Dion’un bir yıl daha beklemesini 

istedi. Bana gelince, ne olursa olsun, kesinlikle 

gelmemi istiyordu. Sicilya’dan gelen haberlere 

göre, Dionysios felsefeye büyük bir sevgiyle 

bağlanmıştı; onun için Dion beni, Dionysios’un 

bu çağrısını geri çevirmemem için sıkıştırıp 

duruyordu. Bense, birçok gencin felsefeye böyle 

sıkı sıkı bağlandığını biliyordum ve hiç olmazsa o 

zaman, Dion’la Dionysios’u dinlemememin daha 

iyi olacağını düşündüm; çok yaşlı olduğumu, 

verilen sözün tutulmadığını ileri sürerek yanıt 

verdim; Dion’u da, Dionysios’u da kırdım. 

Bu sıra, anlaşılan, Arkhytas Dionysios’un 

yanına gitmiş (Sicilya’dan ayrılmadan önce, 
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Arkhytas ve Tarantolularla Dionysios arasında 

konukluk ve dostluk bağları kurmuş, ondan sonra 

ayrılmıştım): o zaman Syrakusa’da Dion’un 

konuşmalarını dinlemiş kimselerle o konuşmaları 

bunlardan duymuş başka kimseler, kafaları iyi 

kavrayamadıkları bir sürü felsefe düzgüsüyle dolu 

birtakım adamlar vardı. Bunlar, Dionysios’un 

benim bütün öğretimi dinlemiş olduğuna 

inanarak, bu düzgüleri onunla tartışmak 

istiyorlardı sanıyorum. Kendisine öğretilen 

şeyleri kolayca kavrayan ve son derece kuruntulu 

olan Dionysios da, bu tartışmalardan sanırım zevk 

alıyor ve yanında ilk kez bulunduğum zaman, 

benden hiçbir ders almadığı ortaya çıkacağı için 

çok utanıyordu. O zaman derslerimi niçin 

dinlemediğini de yukarda anlattım. Yurduma sağ 

salim dönüp, yukarda söylediğim gibi, 

Dionysios’un ikinci çağrısını geri çevirince, 

sanıyorum ki Dionysios bunu onuruna 



190 
 

yediremedi; yaradılışı, huyu ve yaşayışını 

denediğimden artık kendisini aşağı gördüğümü ve 

darıldığım için sarayına gelmediğimi sanacaklar 

diye korktu. 

Ama her şeyi olduğu gibi söylemem doğru 

olacaktır: bütün olup bitenleri işittikten sonra, 

felsefemi aşağı görecek ya da Tyrannos’un zeka 

gösterdiği sonucuna varacak kimseler olacakmış, 

benim için hiç önemi yok. Gerçek şu ki, Dionysios 

dileğini üçüncü kez yineleyerek, yolculuğumu 

kolaylaştırmak için bir üç çifte kürekli yolladı. 

Arkhytas’ın öğrencilerinden olan ve Sicilyalılar 

arasında en çok değer verdiğimi sandığı 

Arkhedemos’u ve tanıdığım başka Sicilyalıları da 

birlikte gönderdi. Hepsi de bana aynı haberi 

getirdi: Dionysios, felsefede şaşılacak derecede 

ilerlemişti. Dion’a beslediğim duyguları, Dion’un 

da hemen gemiye binip Syrakusa’ya gitmemi 

istediğini bildiğinden, uzun da bir mektup 
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göndermişti. Bunları göz önünde tutarak yazmış 

olduğu mektup aşağı yukarı şöyle başlıyordu: 

“Dionysios’tan Platon’a” ve o geleneksel hatır 

sormalarından sonra doğrudan doğruya şöyle 

yazıyordu: “Dileklerimi karşılar, hemen şimdi 

Syrakusa’ya gelirsen, Dion’un işleri istediğin gibi 

düzenlenecektir, çünkü akla uygun şeyler 

isteyeceğinden eminim. Ben de hiçbir şey 

esirgemeyeceğim; gelmezsen, ne Dion’un 

kendisi, ne de çıkarlarını ilgilendiren işler 

istediğin gibi düzenlenecektir.” İşte bu konuda 

böyle diyordu; mektubun geri kalan bölümünden 

söz etmek yersiz ve uzun olur. Bundan başka, 

Arkhytas’dan da, Tarantolulardan da birçok 

mektup alıyordum; Dionysios’un felsefeye 

gösterdiği sevgiyi övüyorlar, gelmezsem onunla 

aralarında kurmuş olduğum dostluğun bir daha 

yenilenemeyecek biçimde bozulacağını ve bu 

dostluğun siyaset bakımından hiç de önemsiz 
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olmadığını söylüyorlardı. Her yandan dilekler 

karşısında kalmıştım. Sicilya ve İtalya’dan beni 

kendi ülkelerine çekmek istiyorlar; Atina’dansa, 

beni sanki yurt dışına çıkarmak için yalvarıp 

yakarıyorlar; hep aynı görüşü ileri sürüyorlardı: 

Dion’a, konuklarıma, Tarantolu dostlarıma sırt 

çevirmemeliydim. Bana gelince, önemli 

konuların konuşulduğunu duyan yetenekli bir 

gencin, en iyi yaşayışa sevgi bağlamasında 

şaşılacak bir şey olmadığını düşünmeye 

başlamıştım. Asıl gerçeğin ne olduğunu anlamak, 

bu görevden kaçmamak; söylenenler doğruysa 

gerçekten ağır bir sorumluluk altında kalmamak 

gerekiyordu.  

 


