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GORGİAS’IN ALTIN HEYKELİ 

YAHUT 

PLATON KÜLLİYATINDAKİ KUDRETLİ VE ZENGİN 

ERDEM ÖĞRETİCİSİ “GORGİAS” ÜZERİNE 

Özet 

Aristoteles’in Retorik’i bir profesörün hazırladığı dört başı mamur bir ders 

kitabından farksızdır. Kısa ve detaylı anlatımlar, düzenli tasnifler, atıflar, başta ve 

bilhassa sonda yapılan özetler, iktibaslar vs ile ortaya konan eser zamanın hareketli 

kültür yapısı içinde kuvvetli bir “retorik” kanalı açıldığını (/bir retorik geleneği 

oluştuğunu) da gösterir. Homeros’u retoriğin büyük babası addedersek, Korax, 

Syrakuslu Teisias, Thespis, Antiphon, İsokrates, Lampsakoslu Anaximenes, 

Longinos ve elbette Sokates, Platon gibi onlarca düşünür “retorik ilmi”nin temelini 

fersahlarca derine atmışlardır. Bu derinliklerde define bulanlardan adı ilk sırada 

yazılan ise her zaman Gorgias olur. Devrin bu çok tanınan hatibi kendi som altın 

heykelini yaptıracak kadar çok para kazanmıştır bu işten. Peki, nasıl? 

Anahtar Kelimeler: Gorgias, Platon, Retorik, Sofist, Sofizm. 

 

THE GOLDEN STATUE OF GORGIAS 

OR 

ABOUT “GORGIAS” THE MIGHTY AND RICH TEACHER OF 

VİRTUE IN THE TEXT CORPUS OF PLATO 

Summary 

Aristotle's Rhetoric is not different then a fully-fledged textbook written by a 

professor. Short and detailed descriptions, regular classifications, citations, 

Summaries at the beginning and especially at the end and quotations in the works 
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show that a strong “rhetoric” channel (/a rhetoric tradition) opened up within the 

bustling cultural structure of time. If we consider Homeros as the Grandfather of 

rhetoric, then dozens of thinkers like Korax, Tisias, Thespis, Antiphon, İsokrates, 

Anaximenes, Longinos and of course Socrates and Plato  have taken the science of 

rhetoric to a very deep level. Gorgias is one of the first who found a treasure in 

those depths. This well-known orator of time has earned so much money with this 

business that he had built a statue of himself out of solid gold. But how? 

Keywords: Gorgias, Platon, Rhetoric, Sophist, Sophism. 

 

DİE GOLDENE STATUE VON GORGIAS 

ODER 

ÜBER DEN MÄCHTİGEN UND REİCHEN LEHRER DER TUGEND 

“GORGIAS” AUS DEM TEXTKORPUS VON PLATON 

Zusammenfassung 

Die Rhetorik von Aristoteles ist nicht anders als ein von einem Professor 

geschriebenes Lehrbuch. Die kurzen und detaillierten Erzählungen, die geordneten 

Klassifikationen, Informationelles Reichtum, die Zusammenfassungen am Anfang 

und insbesondere am Ende und die Zitate in den Werken zeigen, dass sich ein 

starker “Rhetorik” Kanal (/eine Rhetorik Tradition) in der belebten kulturellen 

Struktur der Zeit, geöffnet hat. Wenn wir Homeros als den Großvater der Rhetorik 

benennen, dann haben viele Denker wie Korax, Teisias, Thespis, Antiphon, 

İsokrates, Anaximenes, Longinos und selbstverständlich auch Sokrates und Platon 

das “Rhetorikwissen” in die tiefsten Tiefe vertieft. Gorgias ist der Erste der diese 

Schätze in diesen Tiefen gefunden hat. Dieser vielbekannte Redner der Zeit hat so 

viel Geld mit dieser Arbeit verdient, dass er eine goldene Statue aus massivem 

Gold von sich selbst bauen ließ. Aber wie? 

Schlüsselwörter: Gorgias, Platon, Rhetorik, Sophist, Sophismus. 

 

Sofistler
2
le meşgul olmadan önce tüm önyargılar “bir kenara bırakılmalı ve 

unutulmalıdır.” (auf die Seite zu stellen und vergessen)
3
 dese de Hegel bunu başaran çok kişi 

yoktur.   

Sofistler başından beri Yunan coğrafyasından bir fenomen haline gelmişlerdir; onlar 

rhapsodistlerin (epik şiir okuyan, duygularına kapılan, heyecanlı kimse) mirasını toprak üstüne 

çıkarmışlardır. Öğrettiklerine karşılık para almaları sebebi ile eleştirilmelerine karşın insanın 

hayatını idame ettirmek için yemeye ihtiyacı olduğu ve hiçbir sofistin hanlar ve hamamlar miras 

                                                 
2 “Sofist”ler konusunda yararlandığımız temel kaynaklar: 

Philostratus des Altere: Lebensbeschreibung der Sophisten, Lulu, 2012, I, 9, s.17-18; Hirschenberger, 

Johannes: Geschichte der Philosophie, C.I, Altertum und Mittelalter, Zweitausendeins, s.52-58; Waterfield, Robin: 

The First Philosophers: The Presocratics and the Sophists: The Presocratics and Sophists, Oxford Uni., 2009, 354 s; 

Bowersock, G.W: Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford, 2003, 152 s. 
3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, İn: Werke in zwanzig 

Bänden, C. 18, Frankfurt a.M. 1971, s.409; Halkın iyiliği için en mühim gereklilik belâgattir. (s.412) 
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bırakmadığı savunmasına ilk büyük usta bile muhaliftir. Gorgias’ın kendi parası ile altından bir 

heykelini yaptırması sofizmin sınırlarını başka mecralara kaydırır.  

Öğrencilerinin başarılı politik hamleler yapmalarına yardımcı olmak ister sofistler ve bu 

amaç için kendi uzmanlıklarını taktim ederler. Bunun için kullandıkları ilk yöntem diyalog 

yahut münakaşa ve tabii ki retoriktir. 

Asiller merkezli ilerleyen yönetim ve eğitim, zamanla rayın dışına çıkar. Sofistler hangi 

"tertib"i buldu iseler, geleneksel standartlara göre icra edilen arkaik kültür her zaman asiller 

yönetimi merkezli olmuştur. Kaderi bükebilme tahayyülü ve dini-mistik algının zemin 

hazırladığı insanüstü kudrete olan kırılmaz inanç; sofistleri salt devlet, ahlak, dil yahut din 

alanında sınırlamayıp tüm kültürü kapsar bir konuma getirir.  

Sofistler bilgiye sahiptir fakat bu halk bilgisi değildir; bilakis politik idare ilmidir sahip 

oldukları. Bu yeni açılan saha elbette yenilik getirmiş ve heyecanla karşılanmıştır. “Hayatının 

kontrolü eline almayı vaat etmek” reddedilecek gibi değildir. Düşünmeyi öğretmek (ve bunun 

yollarını) sofistlerin en mühim kozudur. Üzerine düşünülecek şey nedir peki? “Zayıf şeyleri 

güçlü kılabilecek” (:Protagoras) nitelikte olan; veya zehirleyen yahut büyüleyen bir hediye 

(:Gorgias) gibidir bu konuşma hüneri.  

Sofistlerin gezici olması onları; farklı ahlaki değerlerle, farklı hukuk sistemleri ile ya da 

en azından adalet anlayışı ile muhatap olmak zorunda bırakmaktadır. Bir şehirde yasak olan 

diğerinde olmayabilir; yahut birinde talep gören bir şey diğerinde reddedilebilir. Bu sebeple 

sofistlerin “problemleri” yoktur. Bir ölçü geliştirmek yerine her seferinde yeniden bulmak 

zorunluluğu eleştirilmelerinin bir diğer mühim sebebidir.
4
 “Adaletsizliğin hizmetinde olmak, 

adaletin hizmetinde olmak gibidir, hakikatin hizmetinde olmak yalana hizmet etmek gibidir; 

iyinin hizmetinde olmak, kötü şeylere hizmet etmek gibidir.”
5
 onlar için. 

Şehirleri imar için bir araya gelmişler, yeni yasalar ortaya koymuşlar ve farklı sanatlar 

keşfetmiş
6
 sofistler Yunanistan’ın demokratik yapılanması çerçevesinde “entelektüel bir 

özgürlük hareketi”
7
 meydana getirmekle yüceltilseler de söz sırası Platon’a gelince işin rengi 

değişir. Uygun kelimeler doğru düşüncenin en kesin göstergeleridir,
8
 İsokrates’e göre. Platon da 

aksini düşünmez: Onun retorik eleştirisi sofizmin zayıf taraflarını vurgular: “... beden eğitimine 

göre süsleme ne ise tıbba göre de aşçılık odur; ya da beden eğitimine göre süsleme ne ise 

yasamaya göre de safsatacılık odur; ve tıbba göre aşçılık ne ise yargılamaya göre de retorik 

odur.”
9
 Dalkavukça yemek pişirip buna tıp diyen aşçının durumundadır retorikçi. “İyiyi arayıp 

bulmak gibi bir derdi yoktur; gayesi sadece ahmakları zevk vaadiyle büyülemektir; onlara 

                                                 
4 Ueding, Gert: Klassiche Rhetorik, C.H.Beck, München 1996, s.19-20. 
5Gomperz, Heinrich: Sophistik und Rhetorik, Das Bildungsideal in seinem Verhältnis zur Philosophie des V. 

Jahrhunderts, Leipzig 1964, s.41; “im Dienste des Unrechtes so gut wie im Dienste des Rechtes, im Dienste der 

Wahrheit so gut wie im Dienste der Lüge, im Dienste der guten so gut wie im Dienste der schlechten Sache.” 
6 İsokrates, Nikokles, 7; Aynı düşünceye Cicero’da da (De oratore) rastlanır.  
7 “intellektuelle Emanzipationsbewegung” Rahn: Bemerkungen zur philosophischen Rhetorik in der Antike, in: H. 

Schanze, J.Kopperschmidt (yay.), Rhetorik und Philosophie, München 1989, s.15.  
8 İsokrates, Nikokles, 7. (Νικοκλέα) 

Bkz: Αραπόπουλος, Κ.Θ: Ισοκράτους Προς Δημόνικον, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι, Αρχαίον κείμενον, 

εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις, Πάπυρος, Αθήνα, 1950. (Eski metin, tanıtım, çeviri ve notlar) 
9 Platon, Gorgias, 465 c. 

Bkz: Κρητικός, Β.Δ.: Πλάτωνος Γοργίας (ή περί ρητορικής ανατρεπτικός), Αρχαίον κείμενον, εισαγωγή, 

μετάφρασις, σημειώσεις. Πάπυρος, Αθήνα, 1957. (Eski metin, giriş, çeviri, notlar; diğer başlık: Yıkıcı Retorik) 
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hemen tuzak kurar ve bundan dolayı taktir görür.”
10

  “.... iyiyi arayacağı yerde hoşa gideni, zevk 

vereni arar.”
11

 Elbette bu kadar ağır eleştirilerin sebebi yıkıcı eğilimleri izole etmektir.
12

 

Prodikos’a (MÖ 465-395) göre insanlık “bir şekilde” başlamış olmalıdır. Yararlı şeylerin 

tanrısallaştırılması adına mesela ekmek tanrıça Demeter olur. Daha sonraları da bazı insanlar 

tanrı statüsüne yükseltilir. Bu nedenle Antik zamanlarda ateist olarak addedilir.
13

 Elde olmayan 

eseri Perì theôn (Tanrılar üstüne)da tanrılar hakkında şöyle der Protagoras: “Tanrılarla ilgili bir 

şey bilmek imkansız; onların var olup olmadığını, suretlerini bilmek imkansız. Bana mani olan 

sayısız kudretin varlığı aşikar; bu mesele muallak ve insan hayatı kısa.” O da agnostik bir tavır 

sergiler.
14

 

MÖ 490/485’te Leontinoi’de doğar Gorgias
15

; takribi 380/396 yılında muhtemelen 

Thessalien (kuzey Yunanistan)’de ölür. Bazı kaynaklarda 109 yaşına kadar yaşadığı ve son 

sözlerinin şunlar olduğu söylenir: “ve beni kardeşine götüren uyku başlıyor.”
16

  

Gorgias hatip ve retorik öğretmeni olarak zamanında da meşhurdur. En bilinen eseri 

"Yokluk/Hiçlik Üstüne" (Über das Nichtsseiende/ Über die Natur; On Nature or the Non-

Existent /also On Non-Existence) radikal şüpheciliğin bir parodisi gibidir. İki versiyonu vardır. 

Eserde hiçbir şeyin var olmadığı ve hiçbir şeyin tanımlanamayacağı belirtilir.
17

 Yazdıklarının 

                                                 
10 Gorgias, 464 d. 
11 Gorgias, 465 a. 
12 Ueding, Gert: age, s.27. 
13 Kerferd, George B. und Flashar, Hellmut: Prodikos aus Keos. In: Hellmut Flashar (Hrsg.): Grundriss der 

Geschichte der Philosophie/ Die Philosophie der Antike, C. 2/1 (Sophistik, Sokrates, Sokratik, Mathematik, 

Medizin), Schwabe Basel 1998, s. 58-63; Hinz, Valentia: Der Kult von Demeter und Kore auf Sizilien und in der 

Magna Graecia (Palilia),Reichert, Wiesbaden 1998, 252 s. 
14 Kerferd, George B. und Flashar, Hellmut:  age, s. 28-43; Dietz, Karl-Martin: Protagoras von Abdera: 

Untersuchungen zu seinem Denken. Habelt, Bonn 1976, 180 s. 

Agnostisizmin, ateizm olmadığı aşikar. Agnostik, bir önermenin doğruluğuna ilişkin muğlak bir görüşe sahiptir. 

Bilgi ancak zihinde oluşturulan güvenli hudutlarda sınırlıdır. Tanrı’nın varlığı bilinemez, aslında Ziya Paşa’nın daha 

cesurca dile getirdiği şeydir mesele: 

İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez/ Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez (Terkîb-i Bend, IV) 

Bkz: Plantinga, Alvin:, A Companion to Epistemology, (ed.) Jonathan Dancy, Emest Sosa and Matthias Steup, 

Wiley-Blackwell 2010, s. 223. 
15 “Gorgias” için temel kaynaklarımız: Ricken, Friedo: Philosophie der Antike, Grundkurs Philosophie, B.6, 

Kohlhammer Urban Taschenbücher, Stuttgart 2007, s.62-65; Heinimann, Felix: Nomos und Physis. Herkunft und 

Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts, Reinhart, Basel 1965; Diels, H.: “Gorgias 

und Empedokles”, in Classen, Sophistik. Wege der Forschung, Darmstadt 1976, s.351-383; Kerferd, G.B (ed.): The 

Sophists and their Legancy, (Hermes Einzelschriften, 44), Franz Steiner, Wiesbaden 1981; Rankin, H.D: Sophists, 

Socratics and Cynics, Totowa, NJ: Barnes and Noble, 1983; Buchheim, Thomas (Hrsg, üb. und kom.): Einleitung zu: 

Gorgias von Leontinoi. Reden, Framente und Testimonien, Hamburg 1989; Scholten, Helga: Die Sophistik, Eine 

Bedrohung für Religion und Politik der Polis, Akademie Verlag, Berlin 2003; Lee, M.K: Epistemology after 

Protagoras: Responses to Relativism in Plato, Aristotle and Democritus, Oxford University Press, 2005; Heitsch, E: 

Wollen und Verwirklichen. Von Homer zu Paulus, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abhandl. 

der Geistes- und Wisschenschaftlichen Klasse, 1989, Nr.12, s.11-16; Kobusch, Theo: “Sprechen und Moral. 

Überlegungen zum platonischen Gorgias”. İn: Philosophisches Jahrbuch 85 (1978); Kahn, Ch. H: Plato and the 

Socratic Dialogue. The philosophical use of a literary form, Cambridge 1996; Kennedy, G.A.: Greek Rhetoric under 

Christian Emperors, Princeton- New Jersey 1983, s.126-132; Kolovou, Foteini: Die Briefe des Eustathios von 

Thessalonike: Einleitung, Regesten, Text, İndizes, de Gruyter, München und Leipzig 2006, s.58-60; Szlezak, Thomas 

Alexander: “Platons Philosophie der Werte”, in Value, ed: İvo de Gennaro, Brill, Netherlands 2012, s.20; 

“Byzantinische Rhetorik”, Ueding, G (ed.), Historische Wörterbuch der Rhetorik, B.2, Tübingen 1994, ss.92-118; 

Jacob, Joachim: die Schönheit der Literatur, Niemeyer, Tübingen 2007, s.42-55. 
16 “schon beginnt der schlaf mich seinem Bruder zu überliefern.” Diels Hermann: Die Fragmante der 

Vorsokratiker, grich./ dt., (yay.) W. Kranz, B.1., Berlin 1951, 82 A 15 
17 Diels Hermann: Die Fragmante der Vorsokratiker, grich./ dt., (Hrsg) W. Kranz, B.1., Berlin 1951, 82 B 3 

Sextus Empiricus/ Σέξτου του Εμπειρικού: Adversus Mathematicos, VII, 65-87. (bilhassa 66) 

Tezi şu şekildedir: 
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tamamına yakını günümüze ulaşamaz. Eldeki eserleri sadece “Helen'e Övgü/ Ελένης 

εγκώμιον”
18

 (Lob der Helena) ve “Palamedes için Savunma (Özür)/ Ὑπὲρ Παλαμήδους 

ἀπολογία” (Verteidigung für Palamedes)dır. 

Çok seyahat eden ve hiç evlenmeyen Gorgias bilhassa Atina (Athen), Olimpia (Olympia), 

Argos ve Larisa gibi yerlere sadece diplomatik bir elçi olarak gitmez. Oralarda hem sohbet 

havasında toplu konuşmalar yapar, hem de özel dersler verir. Bilhassa Pers’lere karşı 

Yunanlı’ların birleşmesi çağrısında bulunur bu konuşmalarında. Bu derslerden çok ciddi paralar 

kazanır Gorgias; pahalı ve dikkat çeken giysilere sahiptir; hatta bir seyahatname 

(Reisebeschreibung) yazan Pausanias, Delphi'de onun altın bir heykelini gördüğünü yazar.
19

 

Cicero da aynı bilgiyi nakleder; heykel altın kaplama değil, bilakis som altındır.
20

 Gorgias bunu 

kendisi ödemiştir. Heykel kayıptır (!) 

MÖ 437'de Leontinois'a savaş desteği için Atinalı'lara yaptığı konuşma onu neredeyse 

zirveye taşır.
21

  

Teisias ve Empedokles'in öğrencisidir. Sonraları da Eleaten (okulu) ile rabıtası olur. 

Yüksek bir ihtimalle İsokrates onun öğrencisidir.
22

 Sofistler arasında zikredilir; Flavius 

Philostratos tarafından "sofistik sanatın babası"
23

 addedilmesine rağmen Platon (Sokrates) onu 

erdemin öğretmeni (δάσκαλοι της αρετής/ Lehrer der Tugend)
24

 hatip diye anar.  

Çoğunluk modern zamanlarda onu (sırf) sofist saymak yerine sofizmin ana 

temsilcilerinden biri addederler.
25

 O, nesir sanatının yaratıcısı ve retorik stilin kurucusudur. 

Onun keşifleri ve başarısı şu kanaati oluşturmuştur; konuşmanın kudreti hiçbir sınır tanımaz ve 

doğru ellerde tam olarak erdemi tatbike vesile olur. Onun örgün eğitim amacı sadece ahlakî bir 

bariyere saygı duyar; şiddetin yasaklanması, onun dışında aldatma ve kandırma için kullanılan 

her araca müsaade vardır. Onun aşırı epistemolojik göreceliliği ona inanmak için neden verse de 

bu hakikat değildir ve bilim insanî varoluşun temel koşullarının yansıması ve fikri olmalıdır.
26

 

                                                                                                                                               
1.Bir şey yoktur. 

2.Bir şey varsa bile, bu insanlar için tanınır değildir. 

3.Tanınır olsa bile, ifade olunamaz ve bir başkasına bildirilemez. 

Bu ifadeler Parmanides’in antitezidir. Onun varlık birdir, kalıcıdır, değişmez, yaratılmamıştır; hep var olacaktır, 

var olagelmiştir vs. anlayışına cevap niteliğindedir bunlar. 
18 Özellikle "Helen" cesareti ile karakterize edilir: O, Yunan Mitolojisi'nin en çok iftiraya uğrayan kadını olarak 

hep suçlamalardan arınmaya çabalar. Gorgias bu amaçla belli bir muhakeme tekniği kullanır, diğer yandan üslup 

vasıtalarının son derece yoğun repertuarı; rasyonel ve rasyonelimsi muhakeme teknikleri açıkça dinleyicinin idrakine 

galebe çalmalıdır; üslup vasıtalarının gürültülü tesiri duyguları seyahate çıkarır. Muhakeme teknikleri, aynı şekilde 

sıkı olan açık tertiplere dayanmaktadır, bazı yönlendirilen düşünceleri kesin eğilim takip eder. (Fuhrmann, M.: die 

Antike Rhetorik, Eine Einführung, s.20.) 
19 Pausanias: Beschreibung Griechenlands 10,18,7. 
20

 Cicero: De oratore 3, 129: 

“....cui tantus honos habitus est a Graecia, soli ut ex omnibus Delphis non inaurata statua, sed aurea statueretur.” 

Ayrıca Gorgias, de Oratore’de şu yerlerde zikredilir: 

3,59: politik tavrı ve 1,103’te de büyük kalabalıklar önünde hatiplik münasebeti ile ele alınır.  
21 Diels Hermann: Die Fragmante der Vorsokratiker, 82A 4. (Diodoros 12,53) 
22 Öğrencileri arasında şu mühim isimler de zikredilir: 

Hippokrates (tıp ilminin babası), Agathon (trajedi şairi), Alkidames: meşhur kölelik jurnalcisi ve sofist muhalifi, 

Xenophon'un arkadaşı Proxenus ve Sokrates'in sadık takipçisi ve okulun kurucusu Antisthenes. 
23 Diels, Hermann: age, 82A 1.  
24 Platon: Menon, 95c.( Kap.35)  
25 Kerferd, George B. & Flashar, Hellmut: Gorgias aus Leontinoi. In: Hellmut Flashar (Hrsg.): Grundriss der 

Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, Band 2/1, Schwabe, Basel 1998 
26Fuhrmann, M: die Antike Rhetorik, Eine Einführung, s.19-20. 
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Gorgias döneminin bu doğranmış cümle yapısındaki ritm ve doğranma tavrındaki abartı 

hem çağdaşların hem de sonraki neslin tenkidine sebep olmuştur.  Öğrencisi İsokrates onun 

yolundan gider; Gorgias’ın anlaşılmasına da vesile olur. Aynı şekilde Gorgias'ın 

azımsanamayacak sayıda öğrencisi devam etmiştir ondan sonra.  

Temel kırılma noktası “retorik” olduğuna göre Gorgias’ın eserlerindeki tavırdan ziyade 

Sokrates ile tartışması
27

 daha sağlam bilgiler verecektir. Zira muhatap yani Sokrates retoriğe 

karşıdır ve eleştirileri bu bakımdan mühimdir. "ῥητορική τέχνη“ (rhētorikḗ téchnē) ifadesi ilk 

önce Platon'un Gorgias'ında (449 c ve sıklıkla/u.ö) geçer. Burada bir sanat addedilerek 

"belagatin teorisi" ele alınır.  

Platon, eserdeki tasavvurla, sofistlerin amansız bir düşmanıdır. Retoriğin ise sofistlerle 

rabıtası elbette bir artı değildir retorik için.
28

 Retorik eserin yegane teması olmasa da en mühim 

kısmıdır, denebilir. Esas konu “hayatın amacı” olsa gerektir. Zaten retorik ile bağlantılı olan iyi-

kötü ve haklılık-haksızlık kavramları çok daha derinlemesine ele alınır. Bu şüphe götürmez bir 

şekilde önemsenmektedir Platon tarafından ve zamanın en mühim problemi etraflı bir şekilde 

tartışılmış olur böylece.
29

 

                                                 
27 Platon Külliyatı’nda Gorgias’ın geçtiği yerler şu şekilde: 

Menon: Menon “erdem”in öğretilebilir olup olmadığını sorar. Sokrates cevaben Gorgias’ı da över. “.... 

Larissalı’lar bilgelikleri ile de anılmaktadır. Siz bunu Gorgias’a borçlusunuz. ....Gorgias sizi her soruya güvenle 

cevap vermeye alıştırmıştı....” (70a) 

Gorgias’ın cevaplama şekli üzerine: “Sokrates: Düşüncelerimi kolaylıkla takip edebilmen için sana Gorgias gibi 

cevap vermemi ister misin?” (76c) 

Gorgias erdemin öğretmeni olmayı reddetmektedir; Menon: Beni dinle, Sokrates. Gorgias’ta her şeyden çok 

sevdiğim taraf, bu çeşit vaatlerde bulunmak şöyle dursun böyle yapanlarla alay etmesidir. Ona göre yapılacak tek şey 

hatip yetiştirmektir.” ( 95c) 

Menon, Gorgias’tan; Sokrates de Prodikos’tan dersler almıştır. (96d) 

Philebos: Protarchos sık sık Gorgias’tan kandırma sanatının bütün öteki sanatlardan üstün olduğunu işitmiştir. 

(58b) (Bkz: Gorgias 452 d-e)  

Retorik (kandırma sanatı) Gorgias’ın okuttuğu bilim olarak nitelenir. (58c) 

Symposion:Kudretli hatibin karşısındakini susturması, taşa çevirmesi münasebeti ile anılır. (198c) 

Phaidros: Sokrates, Phaidros’a kinayeli bir üslup ve içerikle takılır: “O halde sen bu konuda sadece Nestor'un ve 

Odysseus'un İlios önünde boş vakitlerini geçirmek için yazdıkları konuşma taslaklarını muhtevi ders kitaplarını mı 

okudun? Palamedis’in söz sanatı hakkında yazdıklarına gelince, tabiî o kadar ilerisine gücün yetmedi.”  

Phaidros’un cevabı daha az da olsa manidardır: “Doğrusunu istersen gücüm Nestor’unkine bile yetmedi. Meğer ki 

sen Gorgias’la Nestor’u, yahut Odysseus’la Thrasmakhos veya Theodoros'u birbirine karıştırmış olmayasın!” (261c) 

Olasılığın hakikaten daha üstün olduğunu bulan söz kuvvetiyle küçük şeyleri büyük, büyük şeyleri küçük gösteren 

yeniliklere eski, eskiliklere yeni çeşnisi veren nihayet, her çeşit konu üzerine bazen kısacık bazen da bitmez 

tükenmez nutuklar yazmayı beceren o adamlar’dan biridir Gorgias. (267a) 

Hippias: Çok kısa bir tanıtımı yapılır Gorgias’ın. Leontinili ünlü hatip diye bahsolunur kendisinden. Bu işten ne 

kadar para kazandığına da vurgu yapılır. (282b) 

Apologie:Şehirden şehire gezip gençlere para karşılığı ders veren bir sofist olarak taktim edilir burada da Gorgias. 

(19e) 

Genel anlamda Platon eserleri için: Otto Apelt çevirilerini kullandık. 

Platon: Sämtliche Dialoge, 7 Cilt, Çev: Otto Apelt, Edition Kramer, Koblenz 2013, (Leipzig 1922’den) 

Ayrıca Friedrich Schleiermacher (çev) (Rororo, 2004) ve Erich Loewenthal (yay.) (Lambert Schneider, 2010) 

yayınlarını da mukayese için kullandık. 

Ayrıca Gorgias için: 

Platon: Gorgias, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi XII, Çev: Mehmet Rifat- Sema Rifat, Türkiye İş Bankası yay., 

İstanbul 2006.  
28Eisenhut, Werner: Einführung in die Antike Rhetorik und ihre Geschichte, Darmstadt 1977, s.8-15. 
29 Apelt, Otto: Eileitung zum Gorgias, Sämtliche Werke, B.1, Edition Kramer, Koblenz 2013; Sprute, Jurgen: 

Philosophie und Rhetorik bei Platon und Aristoteles, in: Carl Joachim Classen / Heinz-Joachim Müllenbrock (Hrsg): 

Die Macht des Wortes. Aspekte gegenwärtiger Rhetorikforschung, Marburg 1992 (Ars rhetorica Bd.4) s.29-45 

(burada: s.30.); Dörpinghaus, Andreas: Logik der Rhetorik- Grundriss einer Theorie der Argumentativen 

Verständigung in der Padägogik, Königshausen & Neumann, Würzburg 2002, s.52-59 
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Platon’un tasavvur ettiği fikirler metodik bir dayanak göstermez. Retoriğin ne olduğunu 

anla(t)madan dalkavukluk, sahtekarlık ve teknik rasyonalite içinde eriyip gider fikirler. Platon 

nispeten amacına ulaşır; yani diyaloğun bitiminde retorik aleyhine düşünülmesi muhtemeldir. 

Platon tarafından hakarete uğrayan “hitabet”in ruhun tasavvuruna yönelmeye dönmesi istenir. 

Fakat bu amansız eleştirilerin sonunda Platon’un kazanmak dışında bir çözüm sunma gayreti 

içinde olduğunu söylemek pek mümkün değil.
30

 

Sokrates Phaidros’a karşı “gerçeğin tasavvur imkanları” üzerine konuşur; “kim küçüğü 

büyük, büyüğü de küçük yapabilir konuşmanın kudreti ile?” yahut yeniyi eski, eskiyi yeni...
31

 

“Über das Nichtseiende” adlı eserinde vurguladığı gibi verilen gerçeklik var olan değildir, var 

olsa da tanın(a)maz ve anlatılamaz.
32

 Gorgias var oluşu reddeder; dolayısı ile konuşmanın 

ölçütleri oluşu da gerçeklik bulmaz onun nazarında. Bir tasavvur prensibi olarak mimesisin 

Platon ve Ariston nazarında taşıdığı önem Gorgias için geçersizdir.
33

 Gorgias nazarında hitabet 

yaratışsal özgürlük açısından tamamıyla özneldir. Şaşırtmak; hatta yalan ve aldatma her 

konuşmanın temel efektlerindendir. Gorgias’ın “Enkomion auf Helena/Helen’e Övgü”de izah 

ettiği gibi “hakikat (ἀλήθεια -aletheia) üzerine bir bakış” değil; bilakis “halkın fikir 

(δὀξα dóxa)lerinin tesir altında bırakılması”, onları etkilemektir mühim olan.
34

 Yani konuşma 

evvela tesir gücü ile değerlendirilir. Şiir gibi düzenlenmiş düz yazı üslubu içinde dil formu; 

özellikle retorik figürlerle süslü yapı, bir ilaç içindeki uyuşturucu gibidir. Duyguları 

yöneltmekte kullanılan bir madde gibi.
35

 “Korkuyu teskin etmek, acıları dindirmek, mutluluk 

vermek ve duyguları artırmak...”
36

  

Gorgias aynı isimdeki platonik diyalog ile meşhurdur ki aslında eserde Kallikles ve Polos 

daha ciddi varlık gösterir. Buna rağmen zamanında çok bilinen ve temsil ettikleri değerlerin bir 

sembolü olduğu için diyaloğa onun adı verilmiş olsa gerektir. Sonuçsuz bir tartışma olan 

platonik diyalog "Gorgias" bir locus classicus'tur. Gorgias, retoriği bir sanat addeder (τέχνη / 

téchnē). Oysa retorik konular hakkında gerçek ilme sahip olunmayan, sadece deneyim tabanlı 

bir beceridir.
37

 Sonunda stoacılar retoriği bir bilim (ἐπιστήμη,  epistḗmē/ wisschschaft/bilim) 

olarak tanımaya hazırdırlar. 

Konuşanlar sırasıyla Kallikles, Sokrates, Khairephon (Chairephon), Gorgias ve Polos 

olan diyalog zaten ona bir nevi övgü ile başlar. Kallikles Gorgias’ın anlattığı yığınla şeyi bir 

“şölen” olarak nitelendirir. (447 a) Bu üçü yani Kallikles, Polos ve Gorgias bir cephe gibidir ve 

bunlar zamanın Yunanlı’larını (Hellas) sembolize ederler. (Gorgias, Sicilya’da Leontini’de 

doğmuştur.) 

                                                 
30 Bkz: Dörpinghaus, Andreas & Helmer, Karl: Rhetorische Argümentation in der Padagogik, Würzburg 1999, 

s.16. 
31 Platon: Phaidros 267 a. (Kap. LI) 
32 Aster, E.; Cassirer, E.; Kohler, M.; Geyser, J. & Hoffman, E: “Die Philosophie der Griechen von den 

Anfangen bis Platon”, in: Die Geschichte der Philosophie, Max Dessoir (Hrg): Lehrbuch der Philosophie, Bd.1, 

Berlin 1925, ss.7-139 (burda: 72) 
33 Fuhrmann, M: Die Dichtungstheorie der Antike. Aristoteles-Horaz-‘Longin’, Darmstadt 1992, s.98. 
34 Gorgias: Lobrede auf Helena, Frg. 11, 13, in: Gorgias von Leontinoi: Reden, Fragmante und Testimonien, 

(hrsg., Vorwort, üb.) Thomas Buchheim, Meiner 2012. 

Bkz: auch Frg. 11,5. 
35 Robling, Franz-Hubert: Redner und Rhetorik, Studie zur Begriffs- und İdeengeschichte des Rednerideals, Felix 

Meiner Verlag, Hamburg 2007, s.53 
36 Gorgias, Frg.11,8. 
37 Aristo'da bu zaten farklı algılanır: O retoriği " τέχνη" olarak ve resmi bir disiplin hüviyetinde belirler; bir bilim 

olmasa da, yanılmaz bilgi üzerine gitmez. Buna mukabil sadece az ya da çok mutabık olacak; amaca hizmet edecek 

fikirler üzerinde durulur. Bu özelliği ile retorik belli bir bilime ait değildir; onda farklı bilimlerin uygulamalarını 

görmek mümkündür. (Rhetorik 1,1) 
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Retoriğe muhalifler azımsanacak bir sayıda değildir ve bu iki tarafın bir araya gelmesi 

zıtlık arz eder. Kallikles, Sokrates’in Gorgias’ı dinlemek istemesine çok şaşırır. (447 b) Sokrates 

de Gorgias’ın kendileri ile konuşmak isteyip istemediğinden emin değildir. (447 c) 

Retoriğin az sonra sıralanacak birçok artıları ve eksileri arasında belki de en büyük 

“kişisel zaaf”, hatibin kendine aşırı güvenidir. (kibir de desek olur) Gorgias, Kallikles’in 

bulunduğu ortamda oradakilerin istediği, merak ettiği “her şeyi” cevaplayabileceğini iddia 

etmektedir. (447 c) Gorgias sorulacak her şeye cevap vereceği iddiasındadır; yıllardır da onu 

şaşırtan bir soru sorulmamıştır. (448 a) 

Tabi Gorgias’ın mühim bir isim olması onunla muhatabiyetin de biraz ağırdan alınmasını 

gerektirir. Önce Polos girer araya. Polos, Gorgias’ın ön elemesi gibidir; (zaten Sokrates’in 

hazırlayıcılığını da Khairephon yapar.) önce Gorgias’ın yorulduğu gerekçesi ile soruların 

kendine yöneltilmesini ister. (448 a) 

Gorgias, kardeşi Herodikos gibi hekim ve Aristophon gibi ressamdır. (448 b-c) Ancak 

Sokrates’e göre asıl sanatı izah etmez Polos (448 d) onun yerine eleştiriyorlarmış gibi bu sanatı 

över. (448 e) Tartışmanın açılışındaki sanat tanımı sorunu bile hatibin zaafını ortaya koyar. 

Polos’un laf çelmesinden; konuyu dağıtmasından (ileride bu boş konuşmak olarak da 

tanımlanacak) hareketle Sokrates onun karşılıklı konuşma sanatından ziyade retorikle 

uğraştığını söyler. (448 d-e) 

Gorgias retorik sanatı ile iştigal ettiğini, kendisine hatip denebileceği hem de bununla 

övündüğünü söyler. (449 a) Retoriği öğretebileceğini her yerde ifade eder Gorgias. (449 b) Yine 

zaaf yinelenir: Gorgias kimsenin onun söylediği şeyleri daha kısa ifade edemeyeceğini iddia 

eder. (449 c) 

Retoriğin malzemesi (dokumacılığınki kumaş ve müziğinki ezgilerdir zira) sözdür. (449 

d-e) Hakkında konuşmayı öğrettiği şeyler hakkında düşünmeyi de öğretir retorik. (449 e) 

Retorik hiçbir el işi gerektirmez, tüm tesiri kelimelerdedir. Bu yüzden konusu sözlerdir ve diğer 

sanatlardan farklıdır. (450 b-c) Sokrates’in dediği (ve Gorgias’ın onayladığı) gibi resim ve 

heykel gibi söze başvurulmayan sanatların retorikle hiçbir ilgisi yoktur. (450 e) Aritmetik, 

hesap, geometri ve şans oyunları vs gibi sanatlardan biridir retorik. (450 e) Bu sanatların sözle 

alakasını kendine göre izah eder Sokrates. Aritmetiğin konusu büyüklüğü ne olursa olsun tek ve 

çift sayılarla ilgili sözlerdir. Hesap da aritmetik gibidir; farkı sayıların birbirleri ile olan 

bağlantılarını incelemesidir.(451 b-c) 

Retoriğe özgü sözleri sorar Sokrates. İnsanla ilgili işlerin en büyükleri ve en 

mükemmelleri bu kapsama girer, der Gorgias; bu Sokrates’e göre oldukça muğlak bir cevaptır. 

(451 d-e) Sonra sanatta faydanın retorikteki derecesini sorgular Sokrates. Hekim pekala insan 

hayatını kurtardığı, beden eğitimi hocası da beden güzelliği ve güç verdikleri için kendilerini 

retorikten daha “faydalı” addedebilirler Sokrates’e göre. Sarraf da en büyük iyiliği zenginlik 

olarak görür. (452 b- c) Yani kime ne faydası vardır bu “retorik ilmi”nin diye sorulur. Fayda 

mevzuunda savunmaya geçen Gorgias retoriğin özgür olmayı ve kişiye ülkesindeki diğer 

insanlara hükmetme gücü verdiğini söyler. (452 d) Retorik yargıçları, senatörleri, toplantı ve 

meclislerde diğer insanları ikna etme kudretine sahiptir. Bu sanatla beden eğitimi hocasını ve 

hekimi kul köle etmek mümkündür. Sarraf da zaten iyi bir hatip için zenginliğini kullanabilir. 

(452 e) Hulasa; retoriğin asıl çabası insanları “ikna etmek”tir. (Gorgias:)(453 a) Sokrates 

tanımlamaya derinlik ister. Zeuksis canlı varlıkları resmetmektedir. Ama ne tür canlı varlıkları 
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resmettiğini öğrenmeyi istemek en doğal hakkıdır muhatabın. O halde “ne tür” sorusunu retorik 

için yöneltir Sokrates. (453 c) Mesela aritmetik de sayılar üzerine öğretir; ikna eder. O halde 

retoriğin yegane ikna vasıtası olmadığı aşikardır. O halde reorik hangi ikna üstüne kuruludur; ne 

için uygulanır? (Sokrates:) (454 a) Konu daha da netleşir: Gorgias’a göre retorik mahkeme 

salonlarında ortaya çıkar; konusu doğru olanla olmayanı ayırmaktır. (454 b) Sokrates daha kavi 

saldırır. Bilmek ve inanmak farklı şeylerdir; bilmek kesinken inanç daha ziyade hislerle 

alakalıdır. Ama Sokrates’e göre (ki Gorgias onaylar) bilen de inanan da ikna olmuştur. O halde 

retorik mahkeme salonlarında iyi ile yanlışı ayırmakla değil; sadece ikna etmekle iştigal 

etmektedir. (455 a) Doğruluk uğruna ölen bir adam için bu bulanıklık üzerine gitmek 

kaçınılmazdır. Daha sağlam delillerle gelir Sokrates. Devlet hekim, gemi yapımcısı yahut sair 

bir sanatkara ihtiyaç duysa hatip işine yaramaz. Sur inşası, liman ve tersane yapımı için de hatip 

işe yaramaz. Bir orduyu düzenlemek yahut bir kale fethedilmek istense yine faydasız kalır hatip. 

Peki bu hatip ne işe yarar? Devlete hangi konuda bilgi verebilir? (455 b-c-d) 

Gorgias’ın savunması ise örneklere dayanır. Mevubahis tersane, liman ve surların bir 

bölümü Themistokles’in öğütleri üzerine yapılmıştır. Hatta Perikles’in iç sur yapılması önerisini 

Sokrates kendi kulakları ile duyar; ki her ikisi de meslekten değildir, hatiptir. (455 e) Bu açıdan 

bakınca retorik Sokrates’e de olağanüstü görünmektedir. (456 a) Gorgias elini kuvvetlendirir. 

Retorik sayesinde ilaç almayı reddeden ve ameliyata razı olmayan hastaları ikna etmiştir. (456 

b) Bir seçim esnasında hatip konuşma kudreti ile kendini hekim olarak seçtirebilir yahut diğer 

bir sanatkar yerine kendini kabul ettirebilir. (456 c) Gorgias muhalefet tehlikesini sezip ilave 

eder; Palaistra’da çalışan ve savaşmayı iyi bilen birisi bunu her yerde kullanmamalıdır. 

Retorikçinin de böylece doğru ve yanlışın farkına varması gerektiğini vurgular Gorgias. Hatibin 

elindeki bu çok tehlikeli ikna silahı dikkatle kullanılmalıdır. (456 d-e/ 457 a-b)  

Bir sofist ve filozofun tartışması dinleyenlerin de çok ilgisini çeker. Hatta Kallikles hazır 

bulunduğu konuşmalar arasında en zevk verenin bu olduğunu söyler. (458 d) 

Konuşmanın bir diğer mecraya kaydığı kısımda Sokrates üç öngörü ile sorusunu hazırlar. 

Gorgias derslerini izleyenleri hatip yapma sözü vermektedir. Ona göre hatip kalabalığı eğitmez, 

sadece ikna eder. Önceki kısımlarda vurgulandığı üzere bilgisiz bir kalabalık önünde de 

hekimden daha fazla hekimdir. Bu çıkarımlara göre bilgisiz biri ikna etme hususunda bilgiliden 

daha mahir olabilir. Yani ikna etmek için bilgi şart değildir; bu başka bir şeydir. (458-459) En 

zayıf noktayı vurgular Sokrates. İkna etmek için retoriğin birtakım şeylerin hakikatini bilmeye 

ihtiyacı yoktur. Gorgias bunu kabul eder ve bunun öteki sanat ustaları ile baş edebilmek için iyi 

bir yöntem olduğunu vurgular. (459 c-d)  

Polos’un araya girmesi ile konuşma üçüncü bir boyut kazanır. Doğrunun bilinmesi ve 

öğretilmesi meselesinde araya giren Polos’a “sözü uzatma” hevesi konusunda bir nasihatte 

bulunur Sokrates. (461 c-d) Aslında temel zaafların ilkine bir daha vurgu yapılır: boş 

konuşmak/verbalizm. Diğer zaaf da hakikatten yoksunluk idi. 

Polos akımı tersine çevirir ve bu sefer Platon’a retoriğin ne olduğunu sorar. Sokrates 

retoriği bir sanat olarak kabul etmez. Neşe ve zevk vermeye yarayan bir görenektir retorik 

Sokates’e göre. (462 b-c) Aynı şekilde aşçılık da neşe ve zevk vermeye yarayan bir görenektir, 

sanat değildir; özü dalkavukluk olan bir mesleğin parçasıdır retorik gibi. (463 ab) Retorik 

siyasetin bir bölümü olarak dalkavukluktur. Bunun izah edilmesi diğer bir konuya geçişi 

sağlar.(463 d) Eleştirinin özeti gibi bir ifade gelir akabinde; retoriğin iyiyi arayıp bulma diye bir 

kaygısı  yoktur. Peşinde olduğu sadece aptalları büyülemektir; bu bir tuzaktır ve saygı bile 
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kazanılır bu sayede. (464 d) Misal olarak aşçı ile hekim verilir. Hangi besinin vücuda daha 

yararlı olacağını şüphesiz hekim daha iyi bilir; ancak cahil bir topluluk önünde aşçı hekime 

üstün gelebilir. İyi yerine hoşa giden tercih edilir. İşte budur dalkavukluk. (465 a) 

Dalkavukluk bir görenektir. Gerçeğin ve hakikatin bilgisine sahip değildir; böyle akıldan 

yoksun bir şeyi sanat olarak nitelemez Sokrates. (465 a) Beden eğitimine göre süslenme ne ise 

tıbba göre de aşçılık odur. Yasamaya göre safsatacılık ve yargılamaya göre de retorik odur. (465 

c) Polos bu dalkavukluk” meselesine şaşkınlıkla yaklaşınca Sokrates bunama riskine (!) atıfta 

bulunur. Tabi bu derece sert bir çıkış beklenmemektedir sofistler cephesinde. (466 b) Üslubun 

yer yer sertleştiği zamanlarda Sokrates’i yumuşatıcı bir tutum takındığı fakat “tahkir”e vesile 

olan meseleyi er ya da geç rakibinin yüzüne vurduğunu görüyoruz. Bu yüzden Sokrates, 

Sokrates olsa gerek.
38

 

Polos, hatibin kudretine misal olarak onların da tıpkı tiranlar gibi istediklerini öldürtüp 

istediklerini sürgün edip mallarına el koymalarını verir. Halbuki onlar kendilerine iyi görünen 

şeyleri yaptıkları halde istedikleri şeylerin hemen hiçbirini yapmazlar. (466 e) Polos erdemin 

sınırlarını zorlar. Herhangi bir adamın istediği kişiyi öldürtme, sürgün etme ve malına el koyma 

kudreti Polos’a cazip gelir. Kişi bunu haklı da yapsa haksız da imrenilecek bir şeydir Polos’a 

göre. Sokrates karşı çıkar. Ona göre bu tip insanlara imrenilmemelidir. (468 e-469 a) 

Polos’a göre asıl acınacak haksız yere can alan değil, haksız olarak öldürülendir. Sokrates 

ise karşı çıkar. Öldüren, haksızlık yapan daha kötü durumdadır; kötülüklerin en büyüğü 

haksızlıktır. (469 b) Sokrates hasızlık yapmaktansa haksızlığa uğramayı tercih eder (469 c); öyle 

de olmuştur zaten.  

Bir diğer yan konuya geçiş Polos’un Perdikas’ın oğlu Arkhelaos’u mutluluk mevzusunda 

misal vermesi iledir. (470 d) Sokrates’e göre mutluluğa bilgi ve doğruluk ile ulaşılır.(470 e) 

Arkhelous’un cinayet işlediği halde mutlu olduğuna inanmak, insanın kötülük yahut haksızlık 

yaptığı vakit mutlu olabileceğini savunmaktır Sokrates’e göre. Polos’a göre ise bu mümkündür. 

(472 d) Polos’a göre suçlu insan cezalandırılmazsa mutlu olur (cezaya çarptırılırsa mutsuz olur); 

Sokrates’e göre ise suç işleyen yahut suçluluk duygusuna sahip bir insan her zaman mutsuzdur. 

(;vicdan azabı çeker) Cezalandırılmazsa da mutsuzluğu artar. Cezalandırıldığında ise 

mutsuzluğun azalacağını söylemesi Polos tarafından oldukça garip karşılanır ki bu tepkinin 

kendisi zaten gariptir. (472 e) Sokrates’e haklı olarak cezalandırılan kişinin ruhu iyileşmiş olur. 

(477 a) 

İnsanları yoksulluktan kurtaran para yapma sanatıdır, hastalıktan kurtaransa tıp ilmi; ruh 

kötülüğünden ve ruhî marazalardan kurtaran ise adalettir. Polos’un da tasdik ettiği üzere 

bunların en güzeli adalettir. (478 a-b) Adalet hem en zevk verendir, hem de çok yarar sağlayan. 

(478 b) Polos’un da tasdik ettiği üzere ceza insanı uslandırır, daha dürüst yapar; adalet tıbbın 

bedeni iyileştirmesi gibi ruhu iyileştirir. (478 d) 

En mutsuz insan kötülükten kurtulmak yerine onu kendi içinde saklayandır. (478 e) Bu 

ruhu hasta insanlar zengin olmak, çevre edinmek ve inandırabilmek için retorikte usta olmak 

isterler. (479 c) Suçun cezası görülmeden suçlunun arınmayacağı fikrini Polos’a kabul ettiren 

                                                 
38 Bu bölümün detaylı izahı için bkz:  

McTighe, K: “Socrates on the Desire for the Good and the İnvoluntariness of Wrongdoing: Gorgias 466a- 468e”, 

İn: Phronesis 29: 193-236. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4182203?uid=3737864&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104586

567037 
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Sokrates yine eski konuya döner: retoriğin yararının ne olduğunu sorar Polos’a. (409 a) Ortada 

bir haksızlık varsa savunma konusunda retoriğin hiçbir faydası olmaz. (480 b) Retorikten suçu 

gizlemek, örtbas etmek yerine açığa çıkarmak için yararlanılmalıdır. (480 d) 

Kallikles’e göre Gorgias utandığı ve diğer insanların tepkilerinden (ön yargılarından) 

çekindiği için herkese retorik öğretebileceğini söylemiştir. (482 d) Gorgias, belirttiğimiz gibi, 

aslında eserde ciddi bir varlık göstermez. Hatta onu kısa tasdikleri Sokrates’in hoşuna bile gider. 

Eser ilkin Polos’un ikna edilmesi ve ardından Kallikles ile (takriben kitabın yarısından itibaren) 

girişilen diyalog ile sürer. (481 c’den itibaren) 

Zaten Sokrates muhatabı olarak Gorgias ve Polos’ta bilgi ve dostça tavırlar görmesine 

mukabil onlardan açık yüreklilik göremez; çekingendirler. Oysa Kallikles tüm bu niteliklere; 

açık yürekliliğe de sahiptir. (487 b) 

Kallikles’in eleştirisine göre temelde Sokrates biri yasalara dayanarak konuşsa doğayı; 

doğadan söz etse yasaları öne sürmektedir. (483 a) Geryones’in öküzlerini satın almadığı ve 

bunlar kendisine verilmediği halde Herakles malların zayıflar ve küçük insanlara değil, güçlü ve 

mükemmel insanlara ait olduğunu düşünerek doğaya göre haklı olduğunu savunmuş; bunları 

almıştır. Bu durumda felsefe işe yaramaz Kallikles’e göre. Hatta felsefe ile çok meşgul olmak 

insanı yıkıma götürür. (484 c) Yaşlılığında hala felsefe ile uğraşan insan gülünçtür Kallikles’e 

göre. (485 b) Hatta bu tür bir insan kamçılanmayı dahi hak eder. Bu tür bir insan Homeros’un 

(İlyada IX, 441) dediği gibi herkesin parıldadığı şehir merkezinden ve halk toplantılarından 

kaçıp adam olmamaya niyetlidir. Ömrünü kıyıda köşede üç beş gençle, ağzından büyük ve 

özgür bir laf çıkmadan fısıldayarak geçirmeye mahkumdur. (485 d) Kallikles’e göre felsefe o 

kadar faydasızdır ki Sokrates ve onun gibi biri işlemediği bir suçtan ötürü tutuklanıp götürülse; 

şaşırır, aklını yitirir, ne söyleyeceğini bilemez. (486 b) 

En iyi ve bilge olanın değersizlerin başına geçmesi ve onlara hükmetmesi; onlardan daha 

büyük paya sahip olması doğaya uygundur der Kallikles. (490 a) Kallikles en kudretli insanlarla 

devlet işlerini gerektiği gibi yönetebilecek olan hem zeki hem de cesur insanları kast etmektedir. 

Ki bu tür insanlar ruh zayıflığından dolayı korkaklık göstermemektedir. (491 b) Sokrates ve 

Kallikles’in tartışması nispeten düğümlenince araya girer Gorgias. Sokrates istediğine kanıt 

vermekte özgürdür ona göre, bunun engellenmesi tartışmayı çıkmaza sokar. (497 b) 

Şairlerin tiyatroda hatiplik yaptıkları konusunda Sokrates ve Kallikles mutabık kalır. Bu, 

tüm halkın yararlanabileceği bir retoriktir. Bu, dalkavukluk addedildiği için buna pek değer 

verilmez. (502 d) Sokrates hatiplerin halkın iyiliği için, onları erdemli kılmak adına 

konuştuklarını düşünmez. Ona göre sadece hoşa gitmeyi amaçlayan bu insanlar halkla 

çocuklarla konuşur gibi konuşurlar; halkın çıkarlarını önemsemezler. (503 a) Kallikles tüm 

hatiplerin dalkavuk olmadığını, içlerinde erdem için çabalayanlar da olduğunu söyleyince 

bunlar için bir misal ister Sokrates. Zamanından, halkın iyiliği için çalışan bir hatip örneği 

veremez Kallikles. (503 b) 

Hekimler sadece fiziksel bakımdan sağlıklı olanlara diledikleri kadar yeme içme 

müsaadesi verirler. Ruh için de durum aynıdır; hastalıklı ruh arzu ettiği şeyden uzaklaştırılmalı, 

başka şeylerle uğraşmasını sağlamalıdır. (505 b) Birini arzusunda uzaklaştırmak ise cezadır; o 

halde ceza ruh için dengesizlikten daha iyidir. (505 c) Nihayet Kallikles pes eder; zaten sırf 

Gorgias’ı memnun etmiş olmak için Sokrates’e cevap vermiştir. (505 c) Sokrates, Kallikles 

daha fazla tartışmak istemeyince Epikharmos’un bir sözünü misal gösterir: “Kendisine soru 
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sorulan kişi yanıt vermediğinde, bu kez soruyu sorup yanıt vermek aynı kişiye düşer.” 

(Athenaios’tan derleme 7, bölüm 16/ 505 e- 506 a) Gorgias araya girer ve Sokrates’in 

söyleyeceklerini bitirmesini ister. (506 b) 

İnsan çabalarının gerçek amacı uzun yaşamak ve tehlikelerden koruduğu söylenen retorik 

adlı sanatı uygulamak değildir. (511 b) Sokrates gemi kullanma sanatı ile retoriği kıyaslar. 

Alaycı bir dille yapılan kıyaslamada geminin tıpkı retorik gibi (!) sadece ruhları değil, bedeni ve 

malları da büyük tehlikelerden koruduğunu söyler. Fakat bu gemi sanatı çok da alçak 

gönüllüdür; kibirli değildir retorik gibi. Mahkemedeki hitabetin tüm yararlarını sağlamasına 

rağmen Eghina’dan bulunulan yere gelmek için sadece iki obolos (Eski Yunan parası; 1/5 

drahmi) ister. Mevzuubahis uzak bir yerse, der Sokrates o vakit bu büyük hizmet ve can 

muhafızlığı için en fazla iki drahmi (Eski Yunan gümüşü) ister. Ama bunu yapan adam rıhtımda 

çekingen tavırlarla dolaşır. Zira boğulmaktan kurtarıp iyi ettiği yolcularla haksızlık ettiği 

yolcuları birbirinden ayırmakta zorluk çeker. Gemidekiler ilk bindiklerinden daha sağlam bir 

beden ve ruhla inmemişlerdir gemiden. Ama kaptan (hatip yahut) bu sefer kendi kendine 

düşünür. Ölümcül hasta olan bir insanı kurtarmakla ona iyilik yapılmış olunmaz; aynı biçimde 

bedenden daha değerli olan ruhu hasta olan birinin yaşama gereksini de olmaz. Yani hatip onları 

kurtarmakla aslında onlara hiçbir iyilik etmiş olmaz. O kişi hep mutsuzluklar içindedir zaten. 

(511 d-512 b) Hatibin bu şekilde faydasız iş yaptığı halde övünmesi de hoşuna gitmez 

Sokrates’in. (Gorgias’ın baştaki tavrına da atfen) Bir ordu komutanının şehirler kurtardığı halde 

böbürlenmek gibi bir alışkanlığı yokken hele. (512 c) 

Hatibin bunu insanlara kendini hoş göstermek için yaptığı daha önce vurgulanmıştı. 

Sokrates bunun sakıncasını bir örnekle, bir kez daha vurgular. Ayı kendilerine çektikleri 

söylenen Thessalialı kadınlar (Suidas’a göre ayı gökten indiren bu kadınlar hırslarının kurbanı 

olarak kör yahut sakat kalmaktadır) gibi olmaktan uzak durulmalıdır. En sevilen şeylerin 

zararına olarak iktidarı ele geçirmektir sakınılması gereken şey. (513 a) 

Nihayet Kallikles’ten somut bir örnek ister Sokrates. Eskiden kötü, haksız bir insanken 

onun himmeti ile dürüst olmuş bir insan olup olmadığını sorar. (515 b) Kallikles retorik ilmini 

kullanarak kimi iyi yola çekebilmiştir? Perikles misalini verir Sokrates. O insanları bir sürü gibi 

idare ederken eğer o devlet adamı niteliklerine sahip olsa idi; yani hitabetin iyileştirici gücü olsa 

idi, yönettiği halk daha da vahşileşmezdi. (ki bu halk daha sonra kendisine saldırmıştır.) (516 d- 

516 c) Akabinde Kimon örneğini verir Sokrates. Yönettiği insanlar tarafından on yıl sürgünde 

yaşatılmıştır. (516 d) Bu devlet adamları gerçek retoriği kullanmamışlardır; kullansalardı 

yıkılmazlardı zira. (517 a) 

Sokrates’e göre devlet adamı görünenleri de sofistler arasına katmak gerekir. Sofistler her 

konuda akıllı ve ağırbaşlı oldukları halde bu konuda kimi zaman saçmalarlar. Erdem hocası 

olarak görünen sofistler çömezlerini kendilerine karşı haksız davranmakla, ücretlerini 

vermemekle ve minnet duygusundan yoksun olmakla suçlarlar. (519 c-d) 

Sofistlik ile retorik bir bütündür; ya da en azından birbirine çok yakındır, birbirine 

benzerler. Ama Kallikles’i bilgisizliği yüzünden retoriği çok güzel bir şey sanmakla suçlar 

Sokrates. Yargılamaya karşı yasama, tıbba karşılık (bedeni sıhhatli tutan, hastalığı önleyen) 

beden eğitimi ne kadar güzelse sofistlik de retoriğe oranla o kadar güzeldir. Sofist ve siyaset 

hatibi yetiştirdiği insanı da kötüler. Ücret alarak bunu yapmaktadırlar, iyilik olarak değil. (520 

a-d) Konuyu yine örneklendirir Sokrates. Mimarlık ve öteki sanatlarda verilen öğüde karşılık 

para almak ayıp değildir; fakat iyi bir adam olmak ve evini- ülkesini iyi yönetmek mevzuubahis 
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olunca öğütleri para karşılığında vermek Kallikles’in de onayladığı üzere utaç vericidir. (520 d-

e) 

Aslında retoriğe tâbî olmamanın canına mal olacağını önceden kestirir Sokrates. Retorik 

riyakarlıktır onun için, o ise dürüstlükten taviz vermek istememektedir. İnsanları hoşnut eden 

şeylerin ne olduğunu bilmediği; bunları söyleyemeyeceği için yargıcın karşısında donup 

kalacağını düşünür. Yine aşçı ile hekim örneğini verir. Aşçı hoşa gideni verir çocuklara, onları 

memnun eder bir hatip gibi. Oysa hekim onların iyiliği için onları mahrum etmiştir ki bu 

çocukları hoşnut etmez. (521 d-e/522a) 

Bu bedele de hazırdır: pohpohlayıcı retorik yüzünden yaşamını yitirmek zorunda kalırsa 

ölümü rahatça karşılayacağını taahhüt eder. (522 e) Öteki dünyaya; iyiliğin mükafat, kötülüğün 

ceza göreceğine inanır Sokrates. Bu yüzden ruhunu en sağlıklı biçimde yargıçlar karşısına 

çıkarma gayretindedir. Yığınla insanın peşinden koştuğu şan ve şereften uzak durup yalnızca 

doğruyu aradığını ifade eder. (526 e) 

Son kez retoriğin sakıncasına değinir Sokrates. Bir insan suçlu ise cezasını çekmelidir; 

ancak bu şekilde doğruluğa ulaşılabilir. (527 b c) Ancak retorik işte tam da buna mani 

olmaktadır. 

Hatipler eski Yunan’ın avukatları ve savcıları hükmündedir. “İpten adam almak” bu 

hüner ile mümkündür. Aisopos, Samos’ta ölüm cezası ile yargılanan bir demagogu şu hikaye ile 

savunur: Bir tilki bir nehri geçmek ister, bir burgaca (girdap gibi) kapılıp sürüklenir; mahsur 

kaldığı yerde bir sürü köpek biti musallat olur ona. Bir kirpi, dolaşırken tilkiyi görür; bu haline 

çok acır ve bitleri kovması gerekip gerekmediğini sorar. Tilki buna izin vermez. Sebebini soran 

kirpiye cevap verir: Bu bitler şu an doymuş durumda, daha fazla kan emmiyorlar. Bunları 

kovarsan yerine susamış olanlar gelecek ve kanımın son damlasına kadar içecekler.” “Öyleyse 

şimdi siz Samos’un erkekleri” der Aisopos, “o size daha fazla zarar veremez (o zaten zengin 

biridir.); ama onu öldürürseniz; diğerleri gelecektir, fakir olanlar. Devlet hazinesini soyacaklar 

ve tamtakır edeceklerdir.”
39

  

Sadece bir insanı, aileleri, toplulukları, şehirleri etkisi altına almaz hatip. Külliyen milleti, 

medeniyeti idare edecek; yönlendirecek kudrete sahiptir. Hatta bir hatip dünyanın kaderini 

değiştirebilir (!): Hitler, Almanya’da darbe ile iktidara gelmemiştir. Temmuz 1932 genel 

seçimlerinde, NSDAP 37.3 yüzde ile en güçlü parti olur. Kasım 1932'de oy kaybına rağmen 

yine de nüfusun %33,1'i Führer'in arkasındadır. 1932'de nüfusun  65.716.000 olduğu 

düşünülürse Hitler 21.751.996 kişinin temsilcisi olarak Almanya'nın idaresini devralmıştır. 

1933'te oy oranı 39,5'e çıkar. 66.027.000 kişinin %39,5'i....
40

 

                                                 
39 Aristoteles; Rhetorik, 1393b 23 (6)-1394a 2 (7) Bkz: Braun, L.: Die schöne Helena, wie Gorgias und 

İsokrates sie sehen. İn: Hermes 110, 1982, s.158-174. 

40 Hitler’in bir seçim konuşması izlenirse ne demek istediğimiz çok daha net biçimde anlaşılacaktır. Tüm 

dünya çapında yaklaşık 72.758.900 insanın ölümüne sebep olan savaş için gereken zihni tetikleme/birleşme/bunalım 

yahut motivasyonu sağlayan (daha doğrusu buna sebep olan) şey hiç şüphesiz hitabetin gücüdür. 

Schildt, Axel; Das Kabinett Kurt von Schleicher. In: Everhard Holtmann (Yay.) Die Weimarer Republik. 

Band 3: Das Ende der Demokratie. 1929–1933. München 1995, s. 415-416 

Nüfus durumu için bkz:   

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1358/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-deutschlands/ 
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“Aynı anda konuşmak ve düşünmek zor olduğu için retorik bir problemdir. Politikacılar 

çoğunlukla bu ikisinden birini tercih eder.” der Mark Twain; akabinde Descartes vurgular: “Kim 

düşüncesini en iyi şekilde organize etmek; açık ve anlaşılır kılmak için büyük bir idrak 

kabiliyetine sahipse en inandırıcı şekilde konuşabilir. Onlar asla retorikten bir şeye sahip 

değildirler.” Her ne kadar Geryones’in öküzlerini savunmak için retoriğe ihtiyacımız olsa da 

aynı silahın ne derece ciddi yıkımlara sebep olabileceğini akıldan çıkarmamalıyız.  

Mesele Gorgias’ın altın heykelinden öte ve ciddi olmakla beraber bağımsız da değildir. 

İnsanların bu hüneri edinmek için (bunu neredeyse doğa üstü bir güç olarak addetmeleri, 

kelimelerin büyüleyici tesirinden haberdar olmaları hatta peygamberlerin en temel hünerlerinin 

bu olduğunun bilinmesi sebebi ile) ciddi maddi fedakarlıkları göze almaları Gorgias’ın suçu 

değildir elbette. Kendine hayranlığı bu derece fazla olan bir adamın kendi heykelini yaptırmak 

istemesi de doğaldır. Doğal ve de normal olmayan şey Platon’un ikazlarının (nasihatlerinin) her 

iyi şey gibi çabucak unutulması ve tarih sahnesine çıkan büyük yalancı ve hayalperestlerin 

aşçılıkla tıp yapmalarına izin verilmesidir. 
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