MAĞARA BENZETMESİ
Sokrates: - Şimdi, dedim, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış
olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatıyım: yer altında mağaramsı bir yer, içinde
insanlar. Önce boydan boya ışığa açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri
ayaklarından, boyunlarından zincire
vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne
kımıldanabiliyorlar, ne de burunların ucundan başka bir yeri görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya
bağlanmışlar ki, kafalarım bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor
arkalarında. Mahpuslarla ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar,
hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi arasına koydukları ve üstünde marifetlerini
gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. Böyle bir yeri getiriyor musun gözünün
önüne?
Glaukon: - Getiriyorum.
- Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taşlar, tahtadan
yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları
şeyler, bölmenin üstünde görülüyor. Gelip geçen insanların kimi konuşuyor, kimi susuyor.
-

Garip bir sahne doğrusu ve garip mahpuslar!

- Ama tıpkı bizler gibi. Bu durumdaki insanlar kendilerini ve yanındakileri nasıl görürler?
Ancak arkalarındaki ateşin aydınlığıyla mağarada karşılarına vuran gölgeleri görürler, değil
mi?
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-

Ömürleri boyunca başlarını oynatamadıklarına göre,başka türlü olamaz.

-

Bölmenin üstünden gelip geçen bütün nesneleri de öyle görürler.

-

Şüphesiz.

Şimdi bu adamlar aralarında konuşacak olursa, gölgelere verdikleri adlarla gerçek
nesneleri anlattıklarım sanırlar, değil mi?
-

Öyle ya.

- Bu zindanın içinde bir de yankı düşün. Geçenlerden biri her konuştukça mahpuslar bu
sesi karşılarındaki gölgenin sesi sanmazlar mı?
-

Sanırlar tabiî.

- Bu adamların gözünde gerçek, yapma nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olamaz
ister istemez, değil mi?
-

İster istemez.

- Şimdi düşün: Bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi
olduğu gibi görürlerse, ne yaparlar? Mahpuslardan birini kurtaralım; zorla ayağı kaldıralım;
başım çevirelim, yürütelim onu; gözlerini ışığa kaldırsın. Bütün bu hareketler ona acı
verecek. Gölgelerini gördüğü nesnelere gözü kamaşarak bakacak. Ona demin gördüğün
şeyler sadece boş gölgelerdi, şimdiyse gerçeğe daha yakınsın, gerçek nesnelere daha
çevriksin, daha doğru görüyorsun, dersek; önünden geçen her şeyi birer birer ona gösterir,
bunların ne olduğunu sorarsak ne der? Şaşıra kalmaz mı? Demin gördüğü şeyler, ona
şimdikilerinden daha gerçek gibi gelmez mi?
-

Daha gerçek gelir.

-

Ya onu aydınlığın ta kendisine bakmaya zorlarsak?

Gözlerine ağrı girmez mi? Boyuna başım bakabildiği şeylereçevirmez mi? Kendi gördüğü
şeyleri, sizin gösterdiklerinizden daha açık, daha seçik bulmaz mı?
-

Öyle sanırım.

- Onu zorla alıp götürsek, dik ve sarp yokuştan çıkarıp, dışarıya, gün ışığına sürüklesek,
cam yanmaz, karşı koymaz mı bize? Gün ışığında gözleri kamaşıp bizim şimdi gerçek
dediğimiz nesnelerin hiç birini göremeyecek hale gelmez mi?
-

İlkin bir şey göremez her hâlde.

- Yukarı dünyayı görmek isterse, buna alışması gerekir. Rahatça görebildiği ilk şeyler
gölgeler olacak. Sonra, insanların ve nesnelerin sudaki yansıları, sonra da kendileri. Daha
sonra da gözlerini yukarı kaldırıp, güneşten önce yıldızları, ayı, gökyüzünü seyredecek.
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-

Her hâlde.

- En sonunda da güneşi; ama artık sularda, ya da başka şeylerdeki yansılarıyla değil,
olduğu yerde, olduğu gibi.
-

Öyle olsa gerek.

- İşte ancak o zaman anlayabilir ki, mevsimleri, yılları yapan güneştir. Bütün görünen
dünyayı güneş düzenler.Mağarada onun ve arkadaşlarının gördükleri her şeyin asıl kaynağı
güneştir.
Kaynak: Platon, DEVLET:7.Kitap,
(Çev. Sebahattin Eyüpoğlu ), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1937. (s. 514a -516 c)
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