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Parmenides, Anaksagoras ve Demokritos 

 

Parmenides’in ortaya koyduğu felsefe, Elea adı verilen bölgede etkinlik 

gösteriş olması nedeniyle Elea felsefesi olarak anılır. Ona göre her şey ezelî 

ve ebedî ise hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz ise değişme 

denen şey de herhangi şeyin kaybolup yeni bir şey olması ise o hâlde 

değişme yoktur. Değişim ve çokluk sadece duyuların bir yanıltmacasıdır. Ona 

göre birden çok çıkması mümkün olmadığı gibi varlıkta bir değişim olması da 

mümkün değildir. Her şey ezelî ve ebedîdir. Yoktan varlık, varlıktan yokluk 

meydana gelmez. Her şey “bir”dir ve sadece “bir” vardır. Değişme yoktur. 

Böylece Parmenides görünüş ile gerçeklik arasında bir ayrım yapmış, 

görünüşün duyusal olduğunu ve aldattığını gerçekliğin ise ancak akılla 

kavranan değişmez bir yapı olduğunu söylemiştir. Ona göre nesnenin en 

ayrılmaz özelliği varlığıdır. Ondan her özellik kaldırılabilir ama varlık 

kaldırılamaz.  

Parmenides’e göre evrene duyularıyla yönelen insan yanılır, aklıyla yönelen 

insan değişmez hakikati, gerçekliği kavrar.Aynı zamanda Parmenides’e göre 

düşünce ve gerçeklik özdeştir. Böylece her düşünce varlığın düşünülmesidir. 

Yokluk düşünülemez. Parmenides düşünce ile varlığı özdeşleştirerek bir 

anlamda her düşünce varlığın düşünülmesidir ya da düşündüğüm her şey 

doğrudur der. Bu da yanlış düşünme ve konuşmanın imkânını başlıca bir 

felsefi sorun hâline getirir. Bu sorun Platon tarafından çözülmeye 

çalışılmıştır. 

 

Anaksagoras’a göre evrendeki her şey sonsuz sayıdaki küçük tohumcuktan, 

yani Yunanca ifadesiyle spermatadan oluşur. Değişme denen şey bu sonsuz 

sayıdaki spermatanın bir araya gelmesi ve ayrışmasıdır. Evrendeki tüm 

görünür şeyler de belirli sayıda spermatanın bir biçimde birleşmesinden 

oluşur. Spermatalar sayıca sonsuz olmalarının yanı sıra aynı zamanda 

yapıca da ölümsüzdürler. Daima olmuşlardır ve daima olmaya devam 

edeceklerdir. Evrende nous denen bir yapı bulunmaktadır ki işte bu yapı da 

tıpkı spermatalar gibi katışıksız ve yalındır. Bu özelliği nedeniyle de o hiçbir 

zaman yok olup gitmez. O hâlde evrenin sonsuz sayıda spermata ve noustan 

ibaret olduğunu söylemek yanlış olmaz. Anaksagoras’ın bu tablo ile yapmaya 

çalıştığı şey görünüş ile gerçeklik arasında yapılan ayrımı aşmaya 

çalışmaktır. Nous evrendeki tüm bu spermataların değişimlerini, birleşme ve 

ayrışmalarını düzenler, devindirir. Nous; 1. Hareket ettirici bir güçtür, 2.Aynı 

zamanda belirli yerlerde evreni planlar. Anaksagoras’ın Nous’a hem hareket 

ettirici hem de planlayıcı bir güç atfetmiş olması onu ilk teleolojik (gayeci) 

düşünürlerden biri yapmıştır. 
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Demokritos’a göre evren atomalar denen gözle görülemeyecek kadar küçük 

temel unsurlardan meydana gelmiştir. Bu unsurlar ezelî ve ebedîdirler ve 

sayıca sonsuzdurlar. Parçalanmazlar, kendi içlerinde boşluk içermezler, 

yekpare ve yalındırlar. Bu yüzden de dağılıp gitmezler. Bir anlamda 

Parmenides’in varlığa atfettiği tüm özellikleri taşırlar.  

Demokritosçu evren sonuçta iki şeyden, sonsuz sayıda atomdan ve sınırsız 

bir boşluktan oluşur. Eğer Demokritos boşluk diye bir şeyi kabul etmeseydi 

bu atomlar asla hareket edemez, birbirleriyle âdeta bitişirlerdi. Oysa atomlar 

boşlukta hareket eder, birleşip dağılarak tüm evren olaylarını oluştururlar. 

Demokritos’ta değişimin temeli atomların birleşmeleri ve ayrılmalarıdır. 

Atomlar asla yok olmazlar ama birleşerek sonradan ortadan kalkacak bileşik 

yapılar meydana getirirler. Bu tabloda tüm değişim nicel bir temelde 

gerçekleşir. Boşluk sınırsız, atomlar da sayıca sonsuz oldukları için bu 

sonsuz malzemeden sonsuz sayıda kâinatın ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Demokritos’a göre ruh da atomlardan oluşmuş bir yapıdır ve bu yüzden 

bedenin ölümünden sonra dağılıp gider.  

Demokritos Antik Yunan dünyasında ruhun ölümlü olduğunu bu denli açık 

biçimde söyleyen ilk kişilerden biri olmuştur. Demokritos bütün bu evren 

tablosuyla bir anlamda değişimi kurtarmış olmaktadır. Ona göre atomlar tıpkı 

Parmenides’in varlığı gibi asla yok olmasalar da nicel anlamda birbirleriyle 

birleşip dağılarak bir değişim meydana getirirler. Böylece her türden değişim 

bir anlamda nicel temelde olup biter. Tüm değişim de atomların yer 

değiştirmesinden ya da sayıca artmasından oluşur. Bu tabloda bütün olaylar 

fiziksel süreçlerdir. Yani evren olayları üzerinde herhangi bir akıl ya da 

iradenin etkisi yoktur.  

Tüm evren olayları atomlar arası etki ve tepki ilişkilerinden oluşmaktadır. O 

hâlde bunun mekanik bir evren tasarımına giden yolu araladığı söylenebilir. 

Bu düşüncenin Antik Yunan dünyası açısından önemli bir yenilik olduğu 

görülmektedir. Demokritos bu evren anlayışının yanı sıra idealist bir ahlak 

anlayışı ortaya koymuştur. Bilgeliğin insanı mutlu edeceğine inanmıştır. 

Hayatı bütün olumsuzluklarına rağmen sırtlayıp götürmeyi savunmuş, 

bilgece, ölçülü ve dengeli olmak gerektiğini söylemiştir. 
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