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Düsünmeye dair bir kullanıcı kılavuzu



“21. yüzyılın bu nefret ortamında antik Atina’dan duyulan bir ses 

bize bir alternatif sunuyor; gerçek ve biraz da tevazu... Herkes bu 

olağanüstü kitabın peşine düşmeli. Sokratik yöntemi tüm ilginçli-

ğiyle sunarak, Amerika’nın politik hayvanat bahçesindeki fanatik, 

mantıksız, aşırı eleştirici vahşi hayvanları ehlileştirmek gibi göz 

korkutucu bir görevin üstesinden geliyor.”

– Wall Street Journal

“Bilge, seçkin ve zarif.”

– The Millions

“Sokratik yöntem, anlaşmazlık durumlarında mantık yürütme sü-

recini yavaşlatır ve etraflıca düşünmeye imkân tanır. Bu yüzden, 

diyor Farnsworth, Sokratik yöntem günümüzdeki bazı sosyal sal-

gınların panzehridir.”

– George F. Will

“Harika bir kitap. Seçkin ve zarif ama aynı zamanda bilgilendirme 

görevini öyle kaygısızca yerine getiriyor ki asla bilgiçlik taslıyormuş 

gibi görünmüyor.”

– Rebecca Goldstein, Plato at the Googleplex yazarı

“Kötü birkaç Amerikan filmi, ne yazık ki Sokratik sorgulama ve öğ-

retme yöntemini zorlayıcı bir öğretme şekliymiş gibi gösterdi. An-

cak Sokratik yöntem Sokrates için bambaşka bir şeydi ve ciddi bir 

entelektüel dürüstlüğün kalbinde yer alıyordu. Ward Farnsworth’un 

bu önemli kitabı, klasik kaynakları ortaya çıkarması açısından et-

kileyici bir bilgi kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bize, 

Sokratik yöntemin gerçekte ne olduğuyla ve onu neden bile bile 



göz ardı ettiğimiz ya da ciddiye almadığımızla ilgili en iyi açıkla-

mayı sunuyor.”

– Frederick Schauer, David ve Mary Harrison Virginia 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ordinaryüs Profesör

“Çoğumuz tesadüfen Sokratik yönteme başvuruyor ve bazılarımız 

da onu uyguladığını sanıyor. Fakat, ancak Ward Farnsworth’un bilgi 

yüklü, ilham verici kitabını okuduktan sonra Platon’un öğretilerinin 

derinliğini takdir edebilir ve verdiği derslerin, müzakereci akıl yü-

rütme ve mantıklı tartışmanın yerini eleştirel ve aceleci yargıların al-

dığı bir dünyada tam da ihtiyaç duyulan şey olduğunu anlayabiliriz.”

– Stanley Fish, Winning Arguments yazarı

“Büyük bir başarı. Bunun gibisi yok. Hem öğrenciler hem de genel 

okuyucular için kusursuz bir kaynak.”

– A. A. Long,

Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life yazarı

“Güzel yazılmış, son derece özenli ve çok yönlü bir kitap. Ward Farn-

sworth, Sokratik yönteme, Platon’un erken dönem diyaloglarında 

olduğu şekilde yepyeni bir anlayış getiriyor, sonra da onu, zekâyı 

iyileştirme yöntemi olarak nasıl içselleştirebileceğimizi gösteriyor.”

– Henry Abelove,

Wesleyan Üniversitesi İngilizce Fahri Profesörü

“Ward Farnsworth’un Sokratik Yöntem’i, sadece akademisyenlerin, 

avukatların ve hukuk öğretmenlerinin değil, mantıklı düşünme 

çalışması yapmak isteyen herkesin ilgisini çekmeyi hak ediyor. 

Sağlam akademik temeller üzerinde yükselen kitap, sadece birkaç 
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akademik çalışmanın başardığı şeyi başarıyor; sıradan okuyucuya 

da hitap ediyor. Aslında bu bir uygulama kılavuzu. Onu hem antik 

düşünceyle ilgili bilgi dağarcığınızı genişletmek hem de tüm dü-

şünenlerin faal kalmak için yapması gereken zihinsel egzersizleri 

yapmak için okuyun.”

– Paul Woodruff, The Garden of Leaders: 

Revolutionizing Higher Education yazarı

“Ward Farnsworth’un dâhice yeni kitabı Sokratik Yöntem, eğitimde, 

siyasette, işte ve günlük ilişkilerde, gerçeği keşfetmenin veya en 

azından ona yaklaşmanın en önemli ve etkili yollarına dair güçlü 

görüşler sunuyor. Farnsworth, Sokrates’in bilgeliğine dayanarak, 

yalnızca Sokratik söylemin neden gerekli olduğunu değil, aynı za-

manda bu tür söylemlerin olumlu ve onaylayıcı bir tarzda nasıl ele 

alınacağını da netleştiriyor. Bu, Amerikalıların giderek daha fazla 

sadece kendileriyle aynı düşüncede olanlarla konuştuğu ve karşıt 

görüştekilere nefretle yaklaştığı günümüz derin siyasi kutuplaş-

ma ortamında özellikle önem taşıyor. Şüphesiz sosyal medyanın 

doğuşuyla da desteklenen bu durum, iyi işleyen bir demokrasiye 

ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ulus olarak bugünleri atlatmak ve de-

mokrasimizin en temel dayanaklarını korumak istiyorsak, hepimiz, 

Sokratik söylem oluşturmayı öğrenmeli ve açık fikir, sıkı sorgu-

lama ve dürüst tartışma prensiplerine kucak açmalıyız. Bu kitap, 

Amerikan demokrasisini korumak isteyen herkesin ihtiyaç duydu-

ğu dersleri sunuyor.”

– Geoffrey R. Stone, Edward H. Levi Chicago 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ordinaryüs Profesör
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ÖNSÖZ

Sokratik yöntem bir düşünce tarzıdır. Zekâya açılan bir yol, 
aptallığın panzehridir. Bunu en başından söylemek gerekir 

çünkü pek çok insan, onu gerçekten dikkate alanları kastediyo-
rum, Sokratik metodu bir öğretme tekniği olarak görür. Evet, 
bir öğretme tekniği olduğu doğrudur ancak onun okullarda fay-
dalı olmasının asıl sebebi, önemli konular karşısında başvurma 
eğiliminde olduğumuz düşünce şeklinden çok daha iyisi olma-
sıdır. Sokrates, insanları, nasıl sorgulayacağımızı bize göster-
mek için sorgulamadı. Bunu bize nasıl düşünmemiz gerektiğini 
öğretmek için yaptı. Sokratik yöntemi, konunun uzmanlarına 
ya da özel durumlara özgü bir araç olmaktan çıkarıp topluma 
mal eden de budur. Elinizdeki kitap bir kullanıcı kılavuzudur ve 
ilk dersimiz şudur: Herkes bu yöntemin bir kullanıcısıdır ya da 
günün birinde kullanıcısı olacaktır.

Bu kitap Sokratik yöntemi ve onun nasıl kullanıldığını an-
latır; Sokrates’in, Platon’un diyaloglarında geçen özgün yönte-
mini. Kitap, zihnin işleyişi üzerine yazılmıştır. Aynı zamanda 
Sokrates’in felsefesine daha genel ve pratik bir giriş olma özel-
liği taşır. Sokratik felsefe, sadece zor soruları cevaplandıran de-
ğil, zor soruları soran ve onları takip eden bir yaklaşım olduğu 
için aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ heyecan verici olmayı 
sürdürür. Sokratik düşünce bilgeliğe giden bir yoldur ama söz 
konusu olan sınırları belli bir bilgelik değildir. Sokratik düşün-
ce bilgeliğin sınırlandırılabileceğine inanmaz ve bizleri küçüklü 
büyüklü her tür sorunu düşünmeye teşvik eder; nasıl yaşamalı-
yız ya da köpeği kim gezdirmeli gibi.
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Kitap aynı zamanda insanların hâlâ ilginç bulduğu eski bir 
düşünce okulu olan Stoacılığın ortaya çıkış hikâyesini de anlatır. 
Günümüze dek varlığını sürdüren Stoa öğretileri, Sokrates’in 
öğretilerinden doğmuştur; Stoacıların sözleriyle ilgilenenler 
onların Sokrates’in sözleriyle ilişkisini mutlaka anlamalıdır. 
Sokrates’le ilgilenenler de aynı şekilde Stoa öğretisinde, Sokra-
tik düşüncenin günlük hayata nasıl adapte edildiğinin örnekle-
rini görebilirler.

Sokrates’in öğretileri aynı zamanda, her tür zor konu hak-
kında yapılan konuşmaları bir üst seviyeye taşıyabilir. Sokratik 
yöntem, diğer her şeyin yanında, korkusuzca soru sormak ve 
soruları yanıtlamak demektir; kendi düşüncelerini dile getir-
mek ve başkalarının düşüncelerini duyduğunda öfkeye kapıl-
mamak demektir, gerçeği sevmek ve onu bilip bilmediğin ko-
nusunda alçakgönüllü davranmak demektir. Diğer bir deyişle, 
Sokratik yöntem tartışma kültürümüzden yitip giden bütün o 
iyi şeylerle ilgilidir.

Kitabın amacını kısaca özetledik. Şimdi bunu biraz açalım.

 1. Bundan 2500 yıl kadar önce Platon, ahlaki ve diğer bazı 
sorularla ilgili bir dizi diyalog yazdı. Bu diyalogların çoğu, özel-
likle de günümüzde en eskileri olarak kabul edilenler hep aynı 
kalıptadır. Platon diyaloglarında kendisine yer vermez. Diya-
loglar Sokrates’in başkalarıyla yaptığı konuşmalardan oluşur. 
Sokrates çoğunlukla karşısındaki kişilere, cevabını bildiklerini 
düşündükleri sorular sorar. Onların cevaplarını değerlendirir, 
savlarını çürütür ve onlara aslında konuyu sandıkları kadar iyi 
bilmediklerini gösterir. Okuyucular da kendileri için aynı iddi-
ada olma eğilimindedir. Bu, kulağa düz mantıkmış gibi gelebilir 
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ama Sokrates’in yöntemi ve onu uygulama sebepleri bize pek 
çok şey hakkında düşünmek için iyi bir fırsat sunar. Biz bu yön-
teme Sokratik yöntem diyeceğiz.

Sokratik yöntem sıklıkla, klasik zihnin en önemli ürünlerin-
den biri olarak tanımlanır. 20. yüzyılın en seçkin antik felsefe 
akademisyenlerinden biri olarak kabul edilen Gregory Vlastos, 
bu yöntemin “insanlığın en büyük başarılarından” biri olduğu-
nu söyler çünkü:

Sokratik yöntem, ahlaki bir sorguyu tüm insanlara hizmet 
eden bir teşebbüse çevirir. Onu uygulamak için felsefi bir dü-
şünce sistemine bağlı kalmak, özel bir tekniğin ustası olmak 
ya da teknik terimlere hâkim olmak gerekmez. Sağduyuya sa-
hip olmak ve ortak bir dil kullanmak yeterlidir.1 Yöntem hu-
kukta, siyasette ve gerekçeli hükme ihtiyaç duyan diğer bütün 
konularda faydalıdır. John Stuart Mill, Sokratik yöntemi kendi 
düşünme şekli üzerinde derin etkileri olan, güçlü bir kazanç 
olarak görür ve bunu Platon üzerine yazdığı bir makalede, “İn-
sanlık ona, bu benzeri olmayan, en büyük hediyesi için çok şey 
borçlu” sözleriyle belirtir.2 Kısacası bu yöntem Sokrates’in en 
değerli mirası, Sokrates de Batı düşünce tarihinin belki de en 
bilinen kişisidir. Bu sebeple herkesin Sokratik yöntemin temel 
prensiplerine aşina olduğunu düşünebiliriz ancak çoğu kişi 
öyle değildir ve en entelektüel olanlar bile Sokrates’in öğretile-
rinden bir fayda, en azından doğrudan bir fayda sağladıklarını 
hissetmezler. O halde Sokratik yöntemin değeri (hiç olmazsa 
bu konudaki şöhreti) ve hakkındaki popüler görüş arasındaki 
bu çelişkinin sebebi nedir?

Bence üç sebep var. Her şeyden önce yöntem Platon’un di-
yaloglarında hiçbir zaman net bir şekilde açıklanmaz. Farklı 
konular hakkındaki tartışmaların gölgesinde kalır. Onu ancak 

1. Vlastos, “The Paradox of Socrates”, 20.
2. Robson, Collected Works of John Stuart Mill, 11:46.
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Sokrates’in konuşmalarından, hareketlerinden ve nedenlerle il-
gili yaptığı yorumlarından çıkarımlar yaparak anlayabiliriz; bir 
diyaloğu açıp da doğrudan talimatlar bulmayı uman bir okuyu-
cu hayal kırıklığına uğrayacaktır.

İkincisi, diyaloglardaki tartışmalar ve bizzat Sokrates’in 
kendisi bazen fazlasıyla itici olabilir. Karakterler çoğunlukla 
okuyucunun çok da ilgisini çekmeyen bir soru hakkında tartı-
şırlar. Nihayetinde bu soruya verecek iyi bir cevapları olmadığı 
sonucuna varırlar ve bu sonuca varana dek yaptıkları tartışma-
lar bazen okuyucuya fazla detaylı ve şekilci gelebilir. Tartışma-
ların arasında gezintiye çıkıp yöntemden keyif almaya, ondan 
bir şeyler öğrenmeye çalışmak çoğu okuyucu için, en ılımlı ta-
birle, zaman içerisinde edinilen bir zevktir.

Üçüncüsü, Sokratik yöntem hiçbir zaman popüler olmaya-
caktır çünkü çoğu insanın, istediğini sandığı şeyleri sunmaz. 
Sokrates’in öğretileri hiç kimseyi daha zengin ya da ünlü yap-
mayı vaat etmez. Ölümden sonra ödüllendirme sözü vermez. 
Bize acı çektiren soruları yanıtlamaz ve düşüncelerimizin doğ-
ru olduğunu da onaylamaz. Öğretiler sadece bilgelik sunar ve 
iyi şeyler hep biraz sıkıntı çekerek elde edilir. İnsanoğlu geçmiş-
te ya da günümüzde ne bilgeliğe fazla açlık duydu ne de sıkıntı-
ya fazla tolerans gösterdi.

Bütün bu hususlar Sokratik yöntemin neden çoğu insan 
tarafından bilinmediğini ve okullarda öğretilmediğini açıklar. 
Oysa okullarda öğretilmelidir. Yöntemin basit ve ikna edici il-
kelerini kavramak kolay, onlara hâkim olmak ise zordur. Felsefe 
hakkında başka hiçbir şey bilmeyenler bile bu yöntemle başarı 
sağlayabilirler. Yöntemin sadece Platon’u ilgilendiren konularda 
değil, günümüz insanını ilgilendiren bütün konular üzerinde 
düşünmeye ve tartışmaya faydası vardır. Ayrıca antik zamanlar-
daki anlamıyla mutluluğa giden yolu da vaat etmektedir; daha 
iyi bir ruh halini olmasa bile daha iyi bir hayatı.
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Bu kitabın amacı diyalogların yapamadığını yapıp yönte-
mi herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koymaktır. Kitapta, 
Sokrates’in düşüncelerini, özellikle de yöntemini daha anlaşılır 
hale getirmeye çalışacağız.

 2. Sokrates ve Platon hakkında yazılmış bunca kitap var-
ken bir yenisini daha yazma zahmetine neden girdiğimi anlat-
mam gerekir. Söz konusu kitapların neredeyse tamamı felsefe 
akademisyenleri tarafından yazılmıştır. Bu akademisyenlerin 
görevi Platon’la ilgili her şeyi okumak, yazdıklarının en iyi 
nasıl yorumlanabileceği üzerine kafa yormak ve öğrencilerine 
aynılarını yapmayı öğretmektir. Söz konusu akademisyenlerin 
yazdıklarını beğeniyle okuyorum ama asıl ilgimi çeken soru, 
Sokratik yöntemin sadece öğretmenler tarafından değil, herkes 
tarafından nasıl kullanılabileceği; yani ona hayvanat bahçesin-
deki bir hayvanmış gibi değil de bir çiftlik hayvanıymış gibi 
yaklaşmaktan söz ediyorum. Bu, mütevazı bir yaklaşım farkı; 
ben Platon’un ne anlatmaya çalıştığını merak ediyorum ve bu 
soruya cevap ararken de pek çok akademisyenden alıntı yapa-
cağım fakat daha çok yöntemin uygulanabilir yönlerine odak-
lanmak istiyorum. Bu kitap felsefeye Sokrates gibi yaklaşanlar 
(hayata ve onun nasıl yaşanması gerektiğine dair çıkarımlar 
yapmayı günlük bir aktivite haline getirenler) ve Sokrates’in bu 
yaklaşımın nasıl daha iyi uygulanabileceği hususunda söyledik-
lerini bilmek isteyenler için yazılmıştır.

Pratikte bu, kitabın ileri sürülen her konu hakkında tam bir 
metin çözümlemesi yapmaya diğer kitaplardan daha az zaman 
ayıracağı anlamına gelir. Platon bizlere üzerinde tartışabileceği-
miz sonsuz kaynak sunar. Onun hakkındaki herhangi bir iddiayı 
bir rakibe ya da bir eleştiriye karşı savunmak için çok fazla za-
man ve sayfa sayısı gerekir. Oysa ben bu kitabın makul bir sayfa 
sayısına sahip olmasını istedim ve kanıtlarla ortaya konulmuş 
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her konunun peşinden gitseydim bunu sağlayamazdım. Bu se-
beple, kitapta pek çok zor soruyu kısaca ele alıp sadece kökenine 
ışık tutacak ve daha fazlasını okumak isteyenler için nereye baş-
vurabileceklerini gösteren dipnotlar sunacağım. Detaylı yorum 
isteyen okuyucular için aralarından seçebilecekleri yüzlerce ki-
tap var. Bunların birçoğunu kitabın kaynakça bölümünde liste-
ledim ama yine de bu liste konumuz hakkında yazılmış eserlerin 
tam ve güncel bir kataloğu olmaktan çok uzak; çoğunlukla sade-
ce adını andığım eserleri kapsıyor. Yine de ilgili okuyuculara bu 
literatüre giriş için yeterli olacaktır.

 3. Birkaç yıl önce The Practicing Stoic (Uygulamalı Stoa-
cılık) isimli bir kitap yazdım. Antik Stoacı felsefenin günü-
müzde hâlâ ilgi gören fikirlerini ele alan bir kitaptı. Elinizde 
tuttuğunuz kitap, aslında o kitabın giriş bölümü sayılabilir. Bu 
kitap Stoacılığın nereden geldiğini anlatır. Stoacılar kendile-
rini Sokrates’in mirasçıları ve takipçileri olarak görürler ve 
Sokrates’in onlar üzerinde derin bir etkisi olmuştur. Stoacılığın 
etnik öğretileri gerçekten de Sokrates’in öğretilerinin detaylı bir 
uzantısı kabul edilebilir. Bu kitapta bunun sebeplerini görece-
ğiz. Okuyacaklarınızdan keyif almanız için Stoacılık hakkında 
bilgi sahibi olmanız gerekmez ama o konuya ilgi duyanların bu 
kitabı da ilginç bulacaklarından eminim. Çoğu okuyucu Stoa-
cılığa ilgi duyar çünkü bu felsefe, diğer bazı felsefelerin aksine 
günlük hayata her zaman adapte edilebilir. Sokrates’in öğreti-
leri de öyledir. Onlar da her zaman fayda sağlayan bir düşünce 
yapısı yaratırlar. Bu, ileride de göreceğimiz üzere, Epiktetos’un 
düşünce yapısıdır ve bu tarz düşünce daha birçok Stoacı öğreti-
nin de kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Günümüzde, kendileri bunun bilincinde olsalar da olmasa-
lar da hâlâ pek çok taraftara sahip bir diğer felsefi gelenek olan 
Septisizm (Şüphecilik) için de benzer şeyler söylenebilir. Eski 
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Septikler, Sokrates’in öğrencileri, Stoacıların rakipleriydi. İler-
leyen kısımlarda onların görüşlerine de yer vereceğiz.

 4. Bu kitap aynı zamanda Sokratik öğretileri, günümüzde-
ki kültürel ve politik sorunlarla nasıl ilişkilendirebileceğimize 
dair bazı fikirler sunar. Şimdi tarihe kısa bir yolculuk yapalım. 
Eski Romalılar suyu istedikleri yerlere ulaştırabilmek için kar-
maşık boru şebekeleri kurmuştu. Bu ağlar olağanüstüydü ama 
boruların büyük kısmı kurşundu ve su, beraberinde kurşunu 
da taşıyordu. Düşünce okullarından biri, Roma’nın gerileme-
sini ve çöküşünü kısmen buna bağlar; kurşun zehirlenmesi ya-
vaş yavaş etkisini göstermiş, pek çok Romalının, özellikle de en 
tepedekilerin düşünce ve muhakeme yeteneğini zayıflatmıştı. 
Bu, ispatlanmaya muhtaç bir teoridir, hatta belki en ufak bir 
doğruluk payına bile sahip değildir ancak bir metafor olarak 
oldukça ilgi çekicidir. Bizler de bilgiyi dağıtmak için ağlar kur-
duk; internet, özellikle de sosyal medya. Bu ağlar da olağanüstü 
görünüyor. Öte yandan onlar da bir tür zehri beraberinde ta-
şıyor. Söz konusu kaynaklardan beslenen zihin, hızlı tepkiler, 
kolay elde edilen sonuçlar, özlü sözler, çılgın akımlarla mutlu 
olmayı öğreniyor. Onay görmek için çıldırıyor, kendisine karşı 
gelindiğinde öfkeleniyor. İnsanların odaklanma süreleri kısalı-
yor, cehalet yayılıyor, sonra da kanıksanıp alkışlanıyor. Karşıt 
düşüncelerdeki kişiler birbirleriyle akılcı konuşmalar yapamaz 
oluyor. Ben internetle ilgili kurşun boru teorisine ve onun top-
lumumuz üzerindeki etkilerine, Roma’nın çöküşüyle ilgili kur-
şun boru teorisinden daha fazla inanıyorum.

Sokratik yöntem bir tedavidir. Onu bir teknik olarak görme-
den önce sabır, sorgulama, tevazu ve kuşku erdemlerinden –di-
ğer bir deyişle sosyal medya tarafından baltalanan ve siyasi ve 
kültürel hayatımızdan yitip giden her tür iyi tavırdan– oluşan 
bir ahlak sistemi olarak değerlendirmeliyiz. Bu, hiç korkmadan 
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zor sorular sormak ve benzer sorularla karşılaşınca gücenme-
mek, hatta meydan okuma ve iddia çürütmeyi dostluk göster-
gesi olarak algılamak anlamına gelir. İleride de göreceğimiz 
üzere Sokrates bazen anlaşılması zor bir kavramı zıt anlamlısı-
nın adını sorarak anlatmaktan hoşlanır. Bu noktada bu yaklaşı-
mın bize de faydası olabilir. Sokratik metodun tam zıddını ifade 
eden bir kelime seçmem istenseydi büyük ihtimalle “Twitter” 
derdim.

Bu tür teknolojilerin iletişim becerilerimizin kalitesi üze-
rinde oluşturduğu tehdit ve bize çoktan vermiş olduğu zarar 
hepimiz tarafından bilinmektedir ama savaşın tarafları olması 
gerektiği kadar açık değildir. Fanatizm, gerçek yerine hayaller, 
karşıt düşüncelerin ayıplanması, kabul görmeyen görüşlerin 
sansürlenmesi, hatta otosansüre uğraması, bırakın işbirliği yap-
mayı konuşmayı bile reddeden insanların âcizliği; tüm bunla-
rın yükselişte olduğunu herkes görür. Düşünen insanların çoğu 
bunlardan korkup nefret eder ve gelecekten endişe duyar. Bu 
eğilimler henüz uygun bir başlık altında toplanmamıştır ama 
bir politik görüşe sahip olanların tüm bu sorunlardan (ya da 
en kötülerinden) karşıt politik görüşteki insanları sorumlu tut-
tuğu söylenebilir ve henüz bunların sistematik bir şekilde ifade 
edilebilmiş bir alternatifi de yoktur. Olanlardan kimse hoşlan-
masa da direniş henüz bir şekle, bir plana ya da kahramana 
sahip değildir.

Bu kitap, beklenen kahramana Sokrates’i, plana da Sokratik 
yöntemi aday gösterir. Az önce sözünü ettiğimiz bütün o kötü-
lüklerin doğal ilacı Sokratik yöntemdir. Hangi kötülüğü seçer-
seniz seçin, o kötülüğü hangi politik kutupla bağdaştırırsanız 
bağdaştırın, Sokratik yöntem şüphesiz hepsi için en iyi ilaçtır. 
Bu yöntem aynı zamanda önemli bir birleşme noktasıdır; güçlü 
bir mantık, faydalı bir donanım ve köklü bir geçmiş. Düşünce 
yozlaşmasına karşı duran, partizanlık yapmadan her cephede 
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savaş verenler bir politik taraf seçmeden önce rahatlıkla Sok-
ratik olduklarını söyleyeceklerdir; savaşa silah kuşanarak değil 
Sokratik düşünce kurallarına sadık kalarak gireceklerdir. Bu ki-
tap bu sadakatin ne anlama gelebileceğini anlatır.

Bir üniversite mensubu olarak kitabımın, akademik kurum-
ların en iyi hangi ahlaki sistem altında çalışabileceğine dair ge-
niş bir bakış açısı sunmasını istedim. Bu kurumlar sağlıklı bir 
işleyiş sağlamak için mantık, aksini ispatlama, zor sorulardan 
kaçmama gibi Sokratik düşünce kurallarına bağlı kalmak zo-
rundadır. Bir üniversite, Sokratik bir yükseköğretim kurumu 
olarak hizmet vermelidir.

 5. Bu kitapta Sokratik yöntemle ilgili pek çok prensibe yer 
verildi ve okuyucular kitabın bazı kısımlarını diğerlerinden 
daha ilgi çekici bulacaktır. İşte hangi bölümde ne anlatıldığına 
dair bir yol haritası.

1. Bölüm ve 2. Bölüm giriş bölümleridir. 1. Bölüm Sokrates’in 
kim olduğunu (ya da kim olabileceğini) ve tarihi bir karakter 
olan Sokrates ile edebi bir karakter olan Sokrates arasındaki iliş-
kiyi anlatır. 2. Bölüm Platon’un fikirlerinin esası ile diyalogla-
rında bize sunduğu Sokratik yöntem arasındaki farkları açıklar.

3. Bölüm’den 12. Bölüm’e dek Sokratik yöntemin işleyişi an-
latılmaktadır. 3. Bölüm’de, ilerleyen bölümlerde daha detaylı 
anlatılacak olan yöntem unsurları özetlenmektedir. 4. Bölüm 
yöntemin sohbette değil düşünme eyleminde nasıl kullanıl-
dığından söz etmektedir. 5. Bölüm sorgulamada soru-cevap 
yaklaşımını tartışmaktadır. 6. Bölüm ve 7. Bölüm’de Sokrates’in 
en sevdiği tartışma yöntemi olan fikir çürütme yöntemi (elenk-
hos) ve Sokratik düşüncede tutarlılığın önemi anlatılmaktadır. 
8. Bölüm’de farklılıkları belirlemek ve silmek konusundaki Sok-
ratik yaklaşım ele alınmaktadır. 9. Bölüm’de yöntemin, benze-
şimleri nasıl kullandığı açıklanmaktadır. 10. Bölüm Sokratik 




