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Görünü ş  (Appearance) ve Gerçeklik (Reality) problemi genel ola-
rak felsefenin olduğu kadar, ayn ı  zamanda özel olarak felsefenin bir di-
siplini olan metafiziğ in en önemli problemlerinden birisidir. 

Ilkçağdan günümüze değ in, pek çok filozofu me şgul etmiş  olan 
görünüş  ve gerçeklik probleminin filozoflar taraf ından ortaya konulu-
şunda farkl ılıklar göze çarpmaktad ır. Bir çok filozof görünü ş  ve ger-
çekliğ i birbirinin karşı sında yer alan konumlara yerle ş tirmiş lerdir. Böy-
le bir yakla şı mla ortaya ç ıkan görünü ş  ve gerçeklik dikotomisi, nesne-
lerin "gerçekten ne olduklar ı" ve bize "ne gibi görtindükleri" olmak 
üzere nesnelerin iki yönüne dikkat çekmektedir. 

Görünü ş  ve gerçeklik dikotomisini ilk kez sistemli bir biçimde ince-
leyen filozoflar Herakleitos ve Parmenides olmu ş tur. 

HerakleitOs evreni sürekli bir olu ş  ve akış  süreci olarak kavram ış -
tır. Evrende tüm olu ş  ve ?kış a rağmen kendisinin ayn ı  kalabilen tek 
şey, söz konusu olu şu idare eden, ve ayn ı  zamanda evrenin düzenini 
sağ layan "Logos" adı  verilen genel yasad ır. Bu yasa evrendeki değ iş i-
ınin belli bir düzen içinde olmas ını  sağ lar. Logos dışı nda her ş ey değ i-
ş ir, "ayn ı  ırmağa iki kere girilemez -Daima her ş ey akmaktad ır- Bü-
tün nesneler (evren) ırmak gibi akarlar."' 

"Görünüş ler dünyası " ile "Gerçeklik dünyas ı "nı  ayıran Herakle-
itos duyular ımızla algıladığı mız aleme, görünüş ler alemi adını  verir. 
Görünüş ler alemi sürekli ve değ işmeyen olgulardan meydana geliyor-
muş  izlenimi verirken, ak ılla kavranı lan âlem sürekli bir olu ş  ve akış  
içerisindedir. 

Oysaki Parmenides'e göre, gerçek âlem sürekli olarak kendisinin 
aynı  kalan, değ işmeyen bir alemdir. Görünü ş ler alemi, değ işmenin ve 
alo şı n sürekli olduğu bir âlem iken, gerçek âlem, kendi içine kapal ı , 

(1) Kranz W., Antik Felsefe Metinler ve Aç ı klamalar, S. 69 
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birlikli bir âlerndir. Bu âlem bölünmeyen, de ğ işmeyen, durağan halde 
bulunan bir âlemdir. 

Başka bir deyi ş le, gerçek âlem "B İR" in kendisi olan bir âlemdir. 
Bİ R "tek gerçek, sonsuz ve bölünmez olan varl ık"2  dır. 

Böylece Herakleitos'un gerçek âlem olarak kabul etti ğ i sürekli 
oluş  ve akış  halinde bulunan alemi, Permenides görünü ş ler alemi ola-
rak ikinci plana iterken, akı l yoluyla kavradığı  gerçekler alernini ilk 
plana yerle ş tirir. 

Herkes için geçerli olabilecek genel bir do ğ runun varlığı nı  kabul 
etmeyen Sofistlerin en ünlülerinden olan Protogoras'a göre, "Bütün 
şeylerin ölçüsü insand ı r, var- olanlar ın var olduğu, var olmayanlar ın 
var olmad ıkları  için... Herbir şey bana nası l görünürse benim için böy-
ledir, sana nas ıl görünürse yine senin için de öyle... üsüyen için rüzgar 
soğuk, üşümeyen için soğuk değ ildir." 3  

O halde Protogoras'a göre, do ğru olan şey, duyusal farkl ı lıkları-
= sebebiyle ki ş iden kiş iye değ işebileceğ i gibi, ayn ı  kiş i için de zaman 
içinde farkl ılı k gösterebilmektedir. Böyle bir yakla şı m nesnel bir bilgi 
anlayışı m ortadan kald ırmaktadı r. 

Gorgias ise "Var olmayan ya da doğa" adl ı  yap ıtında "hiç bir 
ş ey yoktur... varsa bile insan için kavran ılmazdır... kavran ılabilir (bi-
linebilir) olsa da öteki insanlara bildirilemez ve anlat ılamaz"4  der 

Herakleitos ve Parmenides'in görünü ş  ve gerçeklik dikotomisi, 
bir taraftan sana (doxa) derecesindeki bilgiyi do ğuran oluş  âlemini 
görünüş  olarak, diğer taraftan bilgelik (sophia) derecesinde bilgiye 
sahip İdealar âlemini as ıl gerçeklik olarak kabul eden Platon felsefe-
sinde daha sarih bir metafizik anlat ım bulmuş tur. 5  

Platon'a göre görünü ş ler alemi biz ölürnlülerin, içerisinde ya şadı -
ğı mız, sürekli bir değ iş im halinde bulunan, gölge âlem de diyebilece ğ i-
miz bir Ilemdir. Oysaki gerçek âlem öncesiz ve sonsuz olan, de ğ işme-
yen, ideal varlıkların âlemidr. İdealar, görünü ş ler (ya da olu ş) ale-
mindeki tüm varhklarm öncesiz sonras ız örnelderidir. Görünü ş ler 
âlemindeki her "cins"in, idealar âleminde bir "idea"s ı  vardır. Ve her 
cins kendi ideasmdan pay ald ıkça varlığ a gelmektedir. Görünü ş ler 

(2) Russell B., Bat ı  Felsefesi Tarihi, S. 59 
(3) Kranz W., Antik Felsefe Metinler ve Aç ıklamalar, S. 194 
(4) a.g.y. S. 197 
(5) Ülken H.Z. Varlık ve Oluş , S. 151 
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âleminde görüp güzel, iyi v.b. dedi ğ imiz nesneler, idealar âlemindeki 
"güzel ideas ı"ndan, "iyi ideas ı "ndan v.b. pay ald ıkça varlığ a gelen, 
ancak hiç bir zaman "mutlak iyi" ya da "mutlak güzel"in kendisi ola-
mayan nesnelerdir. 

Güzelin, iyinin görünüş ler âlemindeki çe ş itli örnekleri relative ve 
zamansal iken, idealar Mutlak, ezeli ve ebedidir. Ancak bir ak ıl yürüt-
me ile kavranabilen idealar dünyas ındaki idealar, Platon'a göre, kendi 
aralar ında değ işmez bir düzene sahiptirler. Bu düzene göre tüm ideala-
rın en üstünde "iyi ideas ı " yer al ı r. 

Öte taraftan görünü ş  ve gerçeklik bahsine Aristoteles'in yakla şı -
mına bakacak olursak: Geli şme ile ilgilenen Aristoteles'e göre doğa 
bir oluş  ve geli şme halindedir. Bu geli şme düşüncesi bizi filozotun mad-
de ve form öğ retisi ile kar şı  karşı ya getirir. 

Alemdeki her oluş , form verici bir kuvvetin maddeyi etkilemesi 
ve bir form kazand ı rmas ı  ile oluşur. O halde Aristoteles'e göre gerçek 
varlıklar form veren bir kuvvetle, form kazanan maddeden, di ğer bir 
deyiş le form ve maddeden meydana gelmi ş tir. Maddesiz form dü şünü-
lemediğ i gibi, formsuz madde de dü şünülemez. Olu ş  bir form ile mad-
denin birleşmesi ile ortaya ç ıkar. Oluş  mutlak maddeden, mutlak for-
ma yani Tanr ıya doğ ru bir gidi ş 4,ir. 

Aristoteles'in bu düşüncelerin den feno ınenler dünyasındaki her 
şeyin, bir kuvvetin maddeyi etkilemesi sonucu, form kazanm ış  bir mad-
deden ibaret oldu ğu anla şı lmaktad ır. Platon dü şüncesi ile kar şı laş tırı l-
dığı nda, Aristoteles dü şüncesinde art ık fenomenlerden ayr ı , fenomen-
ler ötesinde üstün bir dünyanm kabul edilmedi ğ ini görüyoruz. 

Fenomenlerle idealar ı  birbirinden ay ıran Platon için, idealar, fe-
nomenlerin sebebi olan gerçek varl ıklar iken, Aristoteles için ise gerçek 
varlık, fenomenlerin içinde kendisini gerçekle ş tiren özdür. Böylece 
Aristoteles felsefesinde form ile madde aras ındaki ilgi karşı mıza geliş -
me olarak ç ıkmaktad ır. Filozof madde ve form ö ğ retisi ile ilgili olarak 
dört sebep kavram ından söz eder. 6  

1- Maddi sebep 	 2- Formel sebep 
3- Fail sebep 	 4- Gal sebep 

Bir mermer yontu yapan adam örne ğ i alındığı nda burada, yontu-
nun maddi sebebi mermerdir. Yontunun bir biçimi, formu vard ı r. 
(6) 	Gökberk Macit; Felsefe Tarihi, S. 81-83. 
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Bu formel sebeptir. Yontunun formunu maddesine i ş leyen, y ontuyu 
biçimlendiren bir heykeltra ş  vard ır. Bu yontunun fail sebebidir. Son 
olarak yontunun hangi amaçla yap ı ldığı  onun gal sebebidir. 

Rönesansla birlikte skolastik bir dü ş ünceye ba ş  kaldınlmış  ve bu 
düşüncenin yerini matematiksel bir dü şünme biçimi almış tır. 

Böyle bir yakla şı m biçiminin yani matematiksel ölçüyle elde edi-
len as ı l gerçek dü şüncesinin Descartes'da daha da geli ş tirilmiş  oldu-
ğunu görüyoruz. Görünü ş  ve gerçeklik problemi Descartes'da madde 
ve ruh problemi olarak kar şı mıza çıkmaktad ır. Maddenin ana yükle-
mi  veya "uzaml ı  olmak" iken, ruhun ana yüklemi "dü şün-
ce"dir. Filozofa göre evrendeki her şey ya ruh tözüne ya da madde tö-
züne indirgenebilirken, bu iki töz birbirlerine indirgenemezler. 

Onların herbiri kendi kendine yeterlidir. Ne ruh maddenin, ne de 
madde ruhun herhangi bir özelliğ ine sahiptir. Onlar birbirlerinden 
mutlak olarak farkhd ırlar. Ancak di ğer taraftan gerçek anlam ında ne 
ruh ne de madde kendilerine yeterli varl ıklardır. Çünkü Descartes'a 
göre nihai' anlamda sadece Tanr ı  veya Tannsal töz kendi kendisine 
yeterli olurken, diğer iki töz Tanr ı 'nın gücünden dolay ı  tözdürler. 7  

Analitik geometrinin kurucusu olan Descartes, matematiksel ve 
geometrik bir yoldan yürümenin etkisiyle, matematik bilgi kadar aç ık 
ve kesin dü şünceleri "Cogito ergo sum" ilkesinde bulmustur. Ve 
bu ilke çerçevesinde bilincinin varlığı  hakkında doğ rudan doğ ruya el-
de etmi ş  olduğu açık ve seçik bilgi yard ımıyla Descartes Tanr ı 'n ı n var-
lığı  hakkındaki kesin bilgiye ve Tanr ı 'nın aldat ıcı  ve yalanc ı  olmamas ı  
sebebiyle O'nun beni aldatmayaca ğı ndan dolay ı  dış  âlem hakkında aç ık 
ve seçik bilgilerimin do ğ ru olmamas ının mümkün olarnayaca ğı  düş ün-
cesine ula şmış tır. 

Locke ise " İnsan zihni üzerine deneme" adli yapı tmda "Zihnin 
üzerinde hiçbir yaz ı  bulunmayan, hiçbir tasar ıma sahip olmayan be-
yaz bir ka ğı t gibi olduğunu varsayal ım Bunları  o nasıl kazanır? İn-
san ın her zaman me ş gul ve sını rsız hayal gücünün kendisine hemen 
hemen sonsuz değ iş ik biçimler verdiğ i bu geniş  yığı n, zihine nereden 
gelir? Zihin, aklın ve bilginin bütün malzemesini nereden al ır? Buna 
tek sözcükle cevap veriyorum: "Deney" den. Bütün bilgimizin temeli 
deneydir ve o eninde sonunda deneyden ç ıkar. Zihnimize bütün dü şün-
me malzemesini sağ layan, gözlemlerimizdir." 8  

(7) John H.R., Jr.-Justus B., Felsefeye Giri ş , S. 152 

(8) a.g.y., s. 56. 
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Zihne, akl ın ve bilginin tüm malzemesinin "deney" den geldi ğ ini 
söyleyen Locke, birincil ve ikincil nitelikleri birbirlerinden ay ınr. Filozof 
birinci tür nitelikleri bedenden ayr ılamayan nitelikler -uzam, biçim, 
kat ı lık, hareket- olarak ifade eder. Ve bunlar ın öznel olduklarını  belir-
tir. Bu nitelikler d ışı nda kalan renk, ses, koku v.b. gibi tüm nitelikleri 
ise ikincil nitelikler olarak adland ınr ve bunlar ın nesnel olduklar ın ı  
ifade eder. 

Locke'un gerçek nitelikler olarak sözünü etti ğ i nitelikler birinci 
dereceden niteliklerdir. Bir cismin bizde tasar ımlar meydana getire-
bilmek için sahip olduğu güçler ise ikinci dereceden niteliklerdir. 9  

Görünüş  ve gerçeklik problemine Alman filozofu Kant yeni bir 
boyut getirmi ş tir. "Saf Akl ın Kritiğ i" adlı  yap ı tı nda "fenomen" (gö-
rünüş ) ve "numen" (as ı l varl ı k) arasındaki ayrımı  öncelikle i ş lemiş tir. 
Filozof bu hususta "Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Ç ıkabilecek Her 
Metafiziğe PROLEGOMENA" adli yap ıtmda ş unları  söylemektedir: 

"Gerçekten de, eğer biz duyu nesnelerini, uygun olduğu gibi, sırf 
görünüş ler sayarsak, bunu yapmakla, bunlar ın temelinde -her ne ka-
dar kendi ba şı na nesnel olduğunu bilmesek, yaln ızca görünü şünü, ya-
ni bu bilinmeyen "bir ş ey" in duyular ımızı  uyarma şeklini bilsek de 
-kendi ba şı na bir şeyin bulunduğunu da ayn ı  zamanda kabul etmi ş  
oluruz. Demek ki anlama yetisi, görünü ş ler diye bir ş ey varsaymakla, 
aynı  zamanda kendi ba şı na şeylerin varlığı nı  da kabul etmi ş  olur. Ve 
böylece diyebiliriz ki, görünü ş lerin temelinde bulunan bu tür varl ık-
ların, dolayı sıyla sırf anlama yetisi varl ıklarının tasar ımı  yalnız kabul 
edilebilir değ il, kaçını lmazdır da. 

Böylece anlama yetisi varl ı klan kabul edilebilir, ancak istisna 
kabul etmeyen ş u kuralın altı  çizilerek: biz bu anlama yetisi varhklan 
hakkında belirli hiçbir şey bilmiyoruz, ne de bilebiliriz, çünkü saf an-
lama yetisi kavramlar ı= olduğ u kadar saf görüler de, ancak ve an-
cak olanaklı  deneyin nesneleriyle, dolay ı sıyla duyu varl ıklarıyla ilgi-
lidirler ve bu görülerden insan uzakla şı r uzakla şmaz, o kavramlann 
en ufak bir anlam ı  bile kalmaz." 10  

Böylece Kant kritik yakla şı mının numenleri hiçbir ş ekilde olanak-
sız kılmodıklann ı  ancak bilgimize bir s ı nırlama getirdi ğ ini vurgulamak- 

(9) a.g.y. S. 155 
(10) Kant I., Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Ç ıkabilecek Her Metafizige Prolegomena, 

S. 66-67. 
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tadır. Zirâ biz ancak nesr elerin bize görünü ş lerini bilebiliriz Ama bu 
görünüşün ardında numen (kendinde şey) in olduğunu da tasarlar ız. 
Bu tasarlanan rumen, fenomenler ötesinde bir şey olduğ u için, bizim 
için bilin.emez oland ı r. Çünkü müdrike'nin a priori kategorileri yaln ız-
ca fen omenler dünyas ına uygulanma durumundad ır. Müdrike'nin 
a priori kategorileri sebebi ile fenomenleri bilebilen ve bu fenomenlerin 
ötesindeki numeni bilemeyen insan, Kant felsefesinde bir fen omenizm 
içerisinde hapsolmu ş tur. 

Öte yandan fenomenoloWnin yaln ızca " şeylerin kendilerine git-
mesi gerektiğ i" üzerinde uzla şan fen omenologlar tarafmdan dünyay ı  
numenal varl ıklara ba şvurarak aç ıklama çabas ı  felsefenin d ışı nda b ı-
rakı lmış tır. Fenomenologlarca, şeylerin kendilerinin, tecrübe edildik-
leri biçimiyle ş eylerden a.y ırılmaması  gerektiğ i düşüncesi kabul edil-
miş tir. 

Fenomenolojinir. kurucusu Husserl'e göre fenomenoloji "kritik 
bir öz bilimi" dir. O halde fenornenoloji ile meşgul olabilmemiz için 
tavrımız da kritik bir tav ır olmalıdır. Oysaki günlük ya şamdaki alışı l-
mış  tavrımız doğmatik olan doğal tavırdır. Doğal tavır doğmatik olma-
sı  sebebiyle fenomenolojiye uygulanamaz. Husserl fenomenolojisinin 
konusu olan fenomenlerin birer fenomen olarak kendilerini ortaya ko-
yabilmeleri için doğal tayını  bırakmam ız gerekmektedir. 

Husserl fenomenolojisinin gözönünde bulundurdu ğu fenomenler 
"öz fenomenleri"dir. Öz fenomenlerinin özelli ğ i real bir karektere sahip 
olmamalar ı , refleksiyonlu bir tav ıra dayanmalar ıdır. Bu tav ır naif 
ve doğal olmayan, refleksiyonlu bir tav ır yani fenomenolojik bir tav ır-
dır. Fenomenolojik tavr ın yöneldiğ i alan halihazırdaki bir alan değ il-
dir. Bu alan ın elde edilmesi için fenomenolojik redüksiyon ad ı  verilen 
yönteme ihtiyaç duyulur. Redüksiyon yöntemi ile fenomenoloji, psi• 
kolojik ve diğer fenomenlerden saf öze var ır." 

Husserl'e göre "öz" bir bireyin kendi iç varb ğı nda. bize onun "ne" 
olduğunu gösteren. açan şeydir."12  

Filozofa göre, bir öz, bir refleksiyon eyleminde, bir bütünlü ğün 
içinde sunulur. Özler üzerine refleksiyon yani eydetik refleksiyon, fe-
nomenolojik bir yöntem olan eydetik redüksiyona ihtiyaç duyar. Ey 
detik redüksiyonla nesnenin varl ık şartları  ayraca al ınarak o nesnenin 

(11) Mengü şoglu T., Nicolai Hartmann ve Fenomenoloji, S. 3-5 
(12) Husserl E., ideas, S. 54. 
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özü elde edilmeye çal ışı lmaktad ı r. Böylece eydetik redüksiyon sonun-
da sezgisel olarak kavranan şey, Husserl'in anlad ığı  anlamda kendi 
kendisine yeten bir özdür. O halde öz, refleksiyonda bir bütünlü ğün 
içinde surulmaktad ır. 

Husserl'e göre "özsel sezginin verisi saf bir özdür... özsel kavray ış  
bir sezgidir." 13  

Görüleceğ i üzere Husserl felsefesinde fenomen, Kant'ta gördü ğ ü-
müz anlamda sözkonusu edilmemektedir. Zirâ Kaneta fenomenler 
görünüş lerdir. Ve Kant felsefesinde fenomenlerin ötesinde -bilgimizin 
s ınırları  dışı nda da olsa- bir kendinde şey kabul ediyordu. Oysaki Hus-
serl'de fenomenler öz fenomenleridir. Ve filozof di ğer fenomenologlar 
gibi dünyayı  numenal varl ıklara ba şvurarak aç ıklama giri ş imini red-
detmiş tir. 

Husserl'in "her bilinç bir ş eyin bilincidir" düşüncesini esas olarak 
alan, ve fenomenolojiyi kendi ekzistans felsefesinde yöntem olarak kul-
lanan Sartre görünü ş  ve gerçeklik ayr ımını  reddeder. Sartre'a göre "... 
biz bir kez Nietzsche'nin "sahnenin gerisindeki dünyalar yan ı lsamas ı " 
ad ın ı  verdiğ i ş eyden uzakla şı r ve görünü şün ötesindeki varlığ a art ı k daha 
fazla inanmazsak, görünü ş  bütünüyle pozitif bir ş ey haline gelir: Onun 
özü, art ık daha fazla, varl ığı n kar şı s ı nda olmayan, ancak tam tersine 
varlığı n ölçüsü olan bir "görünme"dir. Çünkü bir varolan ın varlığı  tam 
tamına onun göründüğü şeydir. Böylelikle Husserl'in ya da Heidegger' 
in fenomenolojisinde bulabildiğ imiz türden fenomen dü şüncesine ya-
rma -fenomen ya da göreli- mutlak olan. Geride fenomene göreli olan 
kalır, çünkü "görünme" özü itibariyle kendisine görünece ğ i bir kimse-
yi varsayar. Ancak o Kant' ın görünüşünün iki yönlü göreliliğ ine sahip 
değ ildir... Varolan mutlak olarak vard ı r, çünkü o kendisini olduğu gibi 
gösterir. Fenomen olduğu gibi ara ş tırılabilir ve betimle ıaebilir. Çünkü 
o kendi kendisini mutlak olarak gösteren ş eydir... Görünü ş  ve öz ikici-
liğ ini aynı  ölçüde reddetmemizin nedeni budur. Görünü ş  özü gizlemez, 
onu açığ a çıkarır; o özdür." 14  

Bu sözler ışığı nda Sartre' ın, Kant' ın felsefesinde gördüğ ümüz tür-
den, fenomenin kendi ard ındaki numene (kendinde ş ey) işaret etmesi 
ş eklindeki bir dü şünceyi kabul etmedi ğ i açıktır. Zira Sartre' ın mensubu 
bulunduğu ekzistans ı  temele alan fenomenolojide bu tür bir ayr ıma 

(13) a.g.y., S. 55 
(14) Sartre J.P., Being and Nothingness, (Önsöz) S. liv-Iv. 
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yer yoktur. -Ekzistans ı  temele alan fenomenolojide fenomenler ile nu-
menler- tecrübenin nesneleriyle kendinde nesneler -aras ındaki geler ek-
sel ayırımı  yeri yoktur. Ş ey ya da fenomen t ıpkı  göründüğ ü gibidir. 
Fenomenoloji yapmak fenomenlerin ya da görünü ş lerin -Sartre bu kav-
ramları  birbirinden ay ırmaz- betimlemelerini ya pmakt ı r. 15  

Böylece Sartre kendi fenomen kuram ında, fenomen ötesinde varl ı -
ğı n bulunmad ığı nı , fenomenin yaln ızca kendisini gösterdiğ ini "Varl ık 
ve Hiçlik" adli yap ıtında şu sözleriyle peki ş tirir. 

"Fenomen kuramının ilk sonucu ş imdilik görünüşün tıpkı  Kant'ın 
fenomeninin numene i şaret etmesinde olduğu gibi, va rlığ a i şaret et-
memesidir. Görünüşün ötesinde hiç bir şey bulunmadığı na ve o yal-
nızca kendisini (ve görünü ş ler dizisini) gösterdiğ ine göre, o kendi var-
lığı ndan ba şka herhangi bir varl ıkla desteklenemez." 16  

Anlaşı lacağı  üzere, İ lkçağdan itibaren pek çok filozofu me ş gul 
etmi ş  olan "Görünüş " ve "Gerçeklik" dikotomisi, Varl ı k felsefesinin 
öz ve varolu ş  olarak da anlayabilece ğ imiz görünü ş  ve gerçeklik birbir-
lerini tamamlamaları  sebebiyle birbirlerine kar şı  konumlarda yer ol-
mamalıdırlar. "... Her varl ık görünü ş , her görünü ş  ayn ı  zamanda var-
lıktır. Onlar adeta ayn ı  özün birbirlerini tamamlayan iki manzaras ıdır. 
Bize bir aç ıdan görünü ş  gibi gelen her ş ey, aslında varl ığı n bir manzara-
sı , yani varlığı n kendisidir" 17  düşüncesiyle a şı lmış tır. 
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