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SOKRATES’İN SAVUNMASI, BALDIRAN ZEHİRİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE 

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER. 

 

İnsanlık tarihinin en saygın kişilerinden birisi olarak tanınan 

Sokrates, bir filozoftur ve ahlak felsefenin kurucularındandır. 

Milattan önce 470 yılında Atina’da doğmuştur. 

 

Sokrates’in felsefi yaşamına başlamasına sebep olan olay, Delphoi Tapınağı 

ziyaretidir.  Sokrates bir gün; dostu Kairephon ile beraber, söz konusu 

tapınağı ziyarete gider. Bu ziyaret esnasında; Sokrates’in dostu Kairephon, 

tapınağın kâhinine; 

 

“Sokrates’ten daha bilge birisinin bulunup bulunmadığını” sorar.  
 

Tapınağın kâhini; “ Ondan daha bilge birisinin bulunmadığını” söyler. 

 

O devirde insanlar, birden çok tanrılara inanmaktadır ve en büyük tanrı 

Zeus’dır. Kâhinlerin de, Tanrıdan gelen ilhamla konuştukları kabul edilmekte 

ve onların söylediklerine sorgusuz sualsiz inanılmakta ve biat edilmektedir. 

 

Sokrates, kâhinin söylediklerinden şüpheye düşer, çünkü “hiçbir şey 

bilmediğinin farkındadır.” 

 

Bu nedenle Sokrates; söz konusu kehanetin, çözülmesi gereken bir bilmece 

olduğunu düşünerek araştırmaya koyulur.  

 Sokrates; Kâhinin söylediklerini çürütmek ve kendisinden daha bilge kişilerin 

bulunduğunu kanıtlamak maksadıyla, önce adı bilgeye çıkan politikacıların, 

sonra ozanların, daha sonra da ünlü sanatçıların ve zanaatkârların yanına 

gider.  

Onlara sorduğu sorularla, onların bilge olmadıklarını kavrar. Sokrates bunların 

cehaletin pençesinde kıvrandıklarını fark eder.  

Bu kişiler; “Hem bilmedikleri şeyleri bildiklerini sanmaktadırlar hem de neleri 

bilmediklerinin farkında değillerdir.” Topluma en büyük kötülüklerin; İşte, her 
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şeyi bildiklerini zanneden ve bilmediklerinin farkında olmayan sözde bilge 

politikacılardan ve her şeyi bildiğini iddia eden yarı cahillerden geldiğini anlar. 

Sokrates bu kişilerden farklı olarak; “Bilmediğini bilir. Yani Sokrates kendi 

cehaletinin farkında olmak gibi insani bilgeliğe sahiptir.” Diğer bir deyimle; 

“Sokrates kendini bilmekte ve kendini tanımaktadır.” 

Sokrates’in, bilgelikleriyle ünlü kişilere yönelttiği bunaltıcı sorular, felsefe 

tarihine “Sınama yöntemi” olarak geçer. Bu yönteme göre; doğru olduğu iddia 

edilen bir konuya karşı yöneltilen çeşitli sorularla, doğruluğundan şüphe 

duyulmayan iddianın kendi içinde taşıdığı çelişkiler ve tutarsızlıklar 

gösterilmeye çalışılmakta ve böylece akıl ve mantık süzgecinden 

geçirilmektedir.  

Zaten Filozof kelimesinin bir anlamı da; “Bilgi dostu, bilgiye can veren ve onu 

sorgulayan” anlamına gelmektedir. 

Sokrates’in, adı bilgeye çıkmış politikacılara, ozanlara ve ünlü sanatçılara 

acımasızsa sorduğu sorular esnasında etrafına toplanan gençler; “Kim, ne 

maksatla, ne zaman, nerede, niçin, nasıl, neden” gibi sorgulamayı öğrenirler. 

 Adı bilgeye çıkmış kişilerin, verdikleri cevaplarla, kendi kendileriyle nasıl 

çelişkiye düştüklerini görürler. Politikacılara, kâhinlere, adı bilgeye çıkmış 

kişilere körü körüne, sorgusuz sualsiz biat etmemeyi, söylemlerin ve 

eylemlerin, akıl ve mantık süzgecinden geçirilmesi gerektiğini anlarlar.  

Böylece, gençler de; politikacıların, yöneticilerin, sözde bilge kişilerin, 

kâhinlerin yaptıklarını ve söylediklerini sorgulamaya başlarlar. İşte bu nedenle 

Sokrates, pek çok düşman kazanır.  

Ayrıca Sokrates; Peleponez savaşı sonrasında, binlerce insanın öldürülmesine 

sebep olan ve siyasal gücü kötüye kullanan 30 tiranın kovulmasına ve Atina 

demokrasisinin yeniden yapılanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle, dikta 

düzeninden nemalananların da düşmanlığını kazanmıştır. 

Sokrates’in yaşamının en belirgin olaylarından biri MÖ 399 yılında hakkında 

açılan davadır. Meletos isimli birisi, Sokrates’i; “ Gençleri doğru yoldan 
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ayırmakla, iyiyi kötü göstermekle, devletin tanrılarına inanmamakla ve 

bunların yerine yeni tanrılar koymakla” suçlar. 

Bunun üzerine Sokrates “500’ler Meclisi” tarafından yargılanır. Mahkeme 

kurallarına göre; Davalı, kendisini suçlayan davacıyı karşısına alıp, istediği gibi 

sorgulama hakkına sahiptir. Ayrıca; davacı, şikâyetçi olduğu davalı hakkında 

ölüm dâhil nasıl bir ceza istediğini, davalı ise kendisi hakkında beraat veya 

sürgün, hapis ve para cezalarından hangisine razı olduğunu bildirmek 

zorundadır. 

Sokrates, tarihe geçen savunmasını iki bölümde yapar: 

Birinci bölümde, 500’ler meclisine seslenerek; “Beni suçlayanların üzerinizdeki 

tesirini bilmiyorum. Ama sizleri, benim; eğriyi doğru gibi gösteren bir bilgin 

olduğuma inandırmışlar. Üstelik bunları, çocukluğunuzda olsun, gençliğinizde 

olsun, daha çok tesir altında kalabileceğiniz çağlarda iken kulaklarınızı 

doldurmuşlar” diyerek, düşmanlarının kendisini eskiden suçlayanlar ve şimdi 

suçlayanlar olmak üzere iki çeşit olduğunu vurgular. 

Eskiden sorguladığım yönetici ve bilge geçinen kişiler; “Hiçbir şey bilmedikleri 

halde, bildiklerini sanıyorlar. Ben ise, bilmiyorum ama bildiğimi de 

sanmıyorum. Demek ki ben onlardan biraz daha bilgiliyim. Çünkü 

bilmediklerimi bilirim sanmıyorum. Asıl bilgisizler, bilgilidir diye tanınmış 

olanlardır. Boştur denilen kişilerde ise daha çok akıl var. Bu adamlar, pek çok 

kimseye bilgin gibi gözüküyor ve kendileri de buna inanıyor. Ben onlara, 

kendilerini bilgin sandıklarını, hakikatte ise bilgin olmadıklarını anlatmaya 

çalıştım. Beni dinleyenler, başkalarında bulunmadığını gösterdiğim bilginin 

bende bulunduğunu sandılar. Ey insanlar; aranızdaki en bilge kişi, benim gibi 

bilgeliğinin bir hiç olduğunu bilen kişidir. Birtakım gençler, kendiliklerinden 

başıma toplanıyorlar. Ben önüme aldığım adama sorular sorarken, durup 

dinliyorlar. Üstelik bilgiçlerin sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. 

Çok defa bana benzeyerek, kendileri de başkalarının söylemlerini ve 

eylemlerini sorgulamaya başlıyorlar. Sıkıştırdıkları adamlar; Ah bu alçak 

Sokrates gençleri yoldan çıkartıyor diyerek bana kızıyorlar” açıklamasını 

yaparak eski düşmanlıkların kökenini, örnekler vererek anlatır. 
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Sokrates, savunmasının ikinci bölümünde 

ise; Mahkeme kurallarına uygun olarak, 

kendisini şimdi suçlayan ve hakkında dava 

açan Meletos’u karşısına alır ve 

sorgulamaya başlar. Bu sorgulama 

esnasında, kendisini suçlayan Meletos’un 

çelişkiler ve tutarsızlıklar içinde olduğunu 

gösterir. O’nun biraz önce ak dediğine, 

biraz sonra kara diyebilen bir yalancı ve 

iftiracı olduğunu kanıtlar. 

Sokrates, savunmasını bitirdikten sonra; Mahkeme kuralları gereği; 

Davacı Meletos, Sokrates hakkında ölüm cezası talep eder. 

Sokrates ise: 

“Seni serbest bırakacağız ama bir şartla; Artık bir daha böyle herkesi sorguya 

çekmeyeceğine ve filozofluk yapmayacağına söz vermek şartıyla, bunları 

yapmakla bir daha suçlanırsan öleceksin derseniz, kurtulmak için ileriye 

sürülebilecek böyle bir şartı kabul etmem. Ben size değil yalnız Tanrıya baş 

eğerim. Ömrüm ve kuvvetim oldukça, felsefe ile uğraşmaktan ve öğretmekten 

vazgeçmeyeceğim. Gene soracağım, gene sorguya çekeceğim. Paraya, şerefe 

ve üne bu kadar önem verdiği halde, bilgeliğe ve akla hiç önem vermeyenlere, 

sıkılmaz mısın diyeceğim. Onları, değeri büyük olana az değer verdiğinden ve 

değeri küçük olana çok değer verdiklerinden ötürü utandıracağım“ der ve 

böylece şartlı affı reddeder. 

Ayrıca Sokrates: 

“Yargıcı aydınlatmak ve kanıksatmak yerine, onun lütfünü dileyerek beraat 

kazanmak da doğru bir şey değildir. Çünkü yargıcın vazifesi, doğruluğu 

bağışlamak değil, herkesin hakkını ölçerek hüküm vermektir. Kendi keyfine 

göre değil, kanunlara göre hüküm vermektir” diyerek, yargıçlara yalvarıp 

yakarmaya dayanan bir beraatı da kabul etmez. 

Yine Sokrates;  
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“Sürgün cezası teklif edersem, belki bunu kabul edersiniz. Ama benim 

hemşerilerim olan sizler bile benim konuşmalarıma ve sözlerime tahammül 

edemezken, başkalarının bana tahammül edeceğini umacak kadar düşüncesiz 

olmak için yaşama hırsının gözlerimi bürümüş olması lazım” diyerek, sürgün 

cezasını da reddeder.  

Sokrates;  

“Hapis cezasına gelince; niçin cezaevlerinde, yılın yargıçlarının ve 11 savcının 

kölesi olayım” diyerek, hapis cezasını da kabul etmez. 

Sokrates: 

“Para cezası mı diyeceksiniz? Ben, hiçbir öğrencime parayla ders vermedim. 

Beş param yok. Benim vazifem, size para ile erdemin elde edilemeyeceğini, 

paranın ve iyiliğin de erdemden geldiğini söylemektir. Param olsaydı, beni 

beraat ettirecek bir para cezası teklif ederdim. Ama ne yapayım ki yok. Evet, 

belki 1 mina (antik Yunan para birimi) verebilirim. Onun için bu cezayı teklif 

ediyorum”  der. 

Sokrates’in savunması bittikten sorma, 500’ler meclisi bir oylama yapar ve 30 

oy farkıyla Sokrates, ölüme mahkûm edilir. 

Bu karardan sonra Sokrates, 500 yargıca hitaben bir konuşma yapar ve özetle 

şunları söyler: 

“Mahkûm olmama sebep olan kusur, sözlerimde değil, sizin istediğiniz gibi 

ağlayıp sızlayarak, başkalarından duymaya alıştığınız şeyleri 

söylemeyişimdendir.  
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Bir kimse, savaşta silahlarını bırakmakla ve düşmanlarının önünde diz 

çökmekle ölümden kurtulabilir.  Her şeyi söylemeyi ve her şeyi yapmayı kabul 

eden bir kimse için ölümden kurtulmanın, daha birçok çareleri vardır. 

Fakat şuna iyice inanın yargıçlarım, asıl mesele ölümden sakınmak değil 

haksızlıktan sakınmaktır. 

Çünkü kötülük, ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşlı ve ağır olduğum için yavaş 

koşan bana yetişmiştir. Hâlbuki beni suçlayanlar, kuvvetli ve çabuk 

olduklarından, hızlı koşan kötülük onlara yetişmiştir. Şimdi ben, tarafınızdan 

ölüm cezasına, onlar da hakikat tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına 

çarptırılarak mahkûm edildiler. 

O halde, benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki, ölümümden çok 

geçmeden sonra, bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir ceza sizi 

beklemektedir. Beni öldürmekle, hayatınızın hesabını soranlardan 

kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Fakat bana inanınız, sandığınızın tam tersi 

olacaktır. Evet, şimdiye kadar öne atılmalarına engel olduğum birçok 

kimseler, karşınıza çıkacak ve sizi şiddetle suçlayacaklardır. Bunlar, daha genç 

oldukları için sizleri daha çok incitecekler ve sizinle daha çok uğraşacaklardır. 

En kolay ve en asil yol, başkalarını hiçbir şey yapamayacak bir hale getirmek 

değil, kendinizi yükseltmektir” der.  

Sokrates’in son sözleri; 

“Çocuklarım büyüdükleri zaman, erdemden çok 

zenginliğe veya herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek 

olurlarsa, ben sizinle nasıl uğraştıysam, siz de onlarla 

uğraşınız. Kendilerine, kendilerinde olmayan bir değeri 

verir, önem vermeleri gereken şeye önem vermez ve 

bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa, siz 

de onları öyle azarlayınız. Bunu yaparsanız; bana da ve 

okullarıma da doğruluk etmiş olursunuz” şeklindedir. 

Sokrates; infaz edildiği gün, cellâdının sunduğu 

baldıran zehirini alarak tereddüt etmeden içer. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nde, Siirt Şehir 

Stadyumu'nda yaptığı konuşmada, İmralı 

çözüm sürecini kastederek: 

“Bedeli ne olursa olsun baldıran zehiri 

içmeyi göze alarak bu süreci sürdürüyoruz” 

diyerek, bir bakıma kendisini Sokrates ile 

özdeşleştiriyor. 

Acaba öyle mi? Örneğin: 

Sokrates; Siyasal iktidarların icraatlarını sorguluyor. 

Başbakan; Kendi icraatlarını sorgulayanlara kızıyor ve bertaraf ediyor. 

Sokrates; Sanık durumunda olup, kendisini ve ahlaki değerlerini savunuyor. 

Başbakan; Ergenekon ve balyoz gibi davaların savcılığına soyunup suçluyor. 

Sokrates; Gençlere, olayları akıl ve mantık süzgecinden geçirmeyi ve sorgusuz 

sualsiz biat etmemeyi öğretiyor. 

Başbakan; Kindar nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. 

Sokrates; Haksızlıktan sakınmayı öğütlüyor. 

Başbakan; Kendisi gelince ayağa kalkmayan komutanı Silivri’ye göndermekle 

övünüyor. 

Sokrates; Bilime değer veriyor. Şarlatanlığı ve hurafeleri reddediyor. 

Başbakan; Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu gibi bilim 

adamlarının Silivri zindanlarında çürümesine göz yumuyor.  

Sokrates; Özgür düşünmeyi, kuşku duymayı, sorgulamayı ve eleştirmeyi, 

demokrasinin ön şartı olarak görüyor. 

Başbakan; Özgür düşünen, kuşku duyan, sorgulayan ve eleştiren gazetecileri, 

terörist olarak görüyor ve kitaplarını bile bombadan daha tehlikeli olarak 

niteliyor.  
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Sokrates; Kuvvetler ayrılığını savunuyor ve yargıçların, egemen iradenin 

saldığı ölüm korkusundan sakınmak değil haksızlıktan sakınmaları gerektiğini 

vurguluyor. 

Başbakan; Kuvvetler ayrılığının kendisine engel olduğunu savunuyor ve 

siyasal iktidara biat etmiş bir yargı istiyor. 

Sokrates; “Çocuklarım büyüdükleri zaman, erdemden çok zenginliğe veya 

herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl 

uğraştıysam, siz de onlarla uğraşınız” diyor. 

Başbakan; Yandaşlarının bile eleştirilmesine tahammül edemiyor. 

Sokrates; Peleponez savaşı sonrasında, binlerce insanın öldürülmesine sebep 

olan ve siyasal gücü kötüye kullanan 30 tiranın kovulmasını sağlıyor. 

Başbakan; 30 bin kişinin ölümüne 

sebep olan, güvenlik güçlerini şehit 

eden, bebek katili Apo ve PKK 

teröristleriyle, Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluş temellerinin, anayasasının ve 

başkanlık sisteminin pazarlığını 

yapıyor. 

Sokrates; İdam tehdidi altında bile ilkelerini savunmaktan vazgeçmiyor. Dün 

ak dediğine bugün kara demiyor.  

Başbakan;  

Dün; “Teröristlerle görüşen ve görüştüğümüzü iddia eden şerefsizdir” derken, 

Bugün; “İmralı’yla görüşebiliriz, görüşüyoruz” diyor. 

Dün; Teröristlerle kucaklaşan BDP’li milletvekilleri hakkında “Bunlar siyasetçi 

olmaktan çıktılar. Teröristle kucaklaşana ben nasıl siyasetçi diyeyim. Dokuz 

milletvekilinin gösterdiği tablo yenilir yutulur bir tablo değil. Biz böyle bir 

milletvekili tanımıyoruz… Sessiz kalırsak halk bizi affetmez. Allah da affetmez” 

derken, 
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Bugün; BDP’li milletvekillerini, terörist başıyla görüşmeye kendisi gönderiyor. 

Dün; “Şimdi bana milliyetçi diyecekler. Evet milliyetçiyim. Biz Türkiye'nin 

bütün sorunlarını milletimizle birlikte çözeriz” derken, 

Bugün; “Biz, her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık” diyor. 

Sokrates’in, bundan yaklaşık 

2 bin 500 yıl önce, o günkü 

adalet sistemine yönelttiği 

eleştirilerden, bu günkü 

Türk adaletinin, özel yetkili 

savcı ve yargıçların da 

çıkarması gereken dersler 

vardır. 

Örneğin: 

a. Sokrates’i yargılayan mahkeme; Sokrates’in sözlerini kesmeden, 

savunmasını sonuna kadar dinlemiştir. Sanığın savunma hakkını 

kısıtlamamıştır. 

 

b. Sokrates’in; kendisini suçlayan davacı Meletos’u karşısına alıp, istediği 

gibi sorgulamasına izin vermişlerdir. 

 

c. Sokrates’i yargılayan mahkemede, Peleponez savaşında orduya silah 

çeken düşmanlar ve Sokrates’in kovdurduğu siyasal iktidarı kötüye 

kullanan tiranlar çağırılıp, tanık veya gizli tanık olarak dinlenmemiştir. 

 

d. Yine, Sokrates’i yargılayan mahkemede; Sokrates’in takipçisi ve 

öğrencisi olan ve onun fikirlerini benimseyen gençler tutuklanıp 

zindanlara tıkılmamıştır. 

 

e. Sokrates, tutuksuz olarak yargılanmıştır.  

 

f. Sokrates; 2500 yıl önce, kuvvetler ayrılığını savunmuş ve yargıçların, 

egemen iradenin saldığı ölüm korkusundan sakınmak değil haksızlıktan 
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sakınmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bugün, 2500 yıl sonra, özel yetkili 

savcı ve yargıçların usül ve esasa yönelik yapmış olduğu hatalar ve 

siyasal iktidarın veya bir cemaatin güdümüne girdiklerine ilişkin 

yaratmış oldukları algı üzerinde ibretle düşünülmelidir. 

 

g. Sokrates’in son sözleri, bu günün yöneticilerine, savcılarına ve 

yargıçlarına ders olmalıdır; 

 

“Benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki, ölümümden çok 

geçmeden sonra, bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir ceza sizi 

beklemektedir. Beni öldürmekle, hayatınızın hesabını soranlardan 

kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Fakat bana inanınız, sandığınızın tam tersi 

olacaktır. Evet, şimdiye kadar öne atılmalarına engel olduğum birçok 

kimseler, karşınıza çıkacak ve sizi şiddetle suçlayacaklardır. Bunlar, 

daha genç oldukları için sizleri daha çok incitecekler ve sizinle daha çok 

uğraşacaklardır.”  

 

h. Sokrates’in “Şimdi ben, tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da hakikat 

tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına çarptırılarak mahkûm 

edildiler” kehaneti doğru çıkmış ve aynen dediği gibi; Sokrates tarihe 

“Ahlak felsefesinin kurucusu” olarak geçmiş, ondan davacı olan ve onu 

yargılayan savcı ve yargıçlar da tarihin mahkûm ettiği zalimler olarak 

damgalanmıştır. 

Sonuç olarak, baldıran zehiri: 

 

a. Haksızlığa ve hukuksuzluğa 

isyanın simgesidir.  

 

b. Özgür düşünmeyi, kuşku 

duymayı, sorgulamayı ve eleştirmeyi, 

demokrasinin ön şartı olarak görmenin 

sembolüdür. 

 

c. Dürüstlüğün, ahlakın ve ilkelere 

sadakatin bayrağıdır. 
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Son söz: 

Sokrates’e göre yargıcın vazifesi; 

“Doğruluğu bağışlamak değil, herkesin 

hakkını ölçerek hüküm vermektir. 

Kendi keyfine göre değil, kanunlara 

göre hüküm vermektir” 

Anlayana, sivrisinek saz, anlamayana 

davul zurna az. 

Selam ve saygılarımla. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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