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J. ADAM, Antik Yunan’ın Din Öğretmenleri. Çev. Ö. ORHAN. İstanbul

2019. Pinhan Yayıncılık, 475 sayfa. ISBN: 9786059460736 

Eren NACAK 

James Adam’ın Antik Yunan’da şiir ve felsefe arasındaki çatışmaları inceleyerek tarihsel önemi ve 

dini gelenekler üzerindeki etkileri açıklamaya çalıştığı eser Özgüç Orhan çevirisi ile toplam 475 

sayfadan oluşmakta, herhangi bir görsel bulunmayan eser yalnızca bazı fragmanlara ve yazıtlara 

çevirileriyle birlikte yer vermektedir. Platon’un diyaloglarının da aynı zamanda çok bilinen 

çevirmeni olan Adam, verdiği derslerden oluşan bu eserde Hesiodos’tan tragedya yazarları 

Aiskhylos, Euripides ve Sophokles’e, Sokrates öncesi filozoflardan Platon’a ve Sofistlere kadar 

antik Hellen dünyasında theoloji geleneğinin gelişimini açıklar.  

Kitapta 22 dersin toplamda 17 ana başlık altında toplandığı ve bu ana başlıklar altında 

konuların ana başlıklara bölünmeden bütün haliyle yorumlanarak aktarıldığı görünmektedir. 

İçindekiler (5–14) kısmında her bir başlık altında incelenen konuların kısa özetlerinin öncelikli 

olarak listeleri bulunmakta ve kitap toplamda 27 “dersten” oluşmaktadır.  

Birinci ders Yunan Dinsel Düşüncesinin Gelişiminde Şiir ve Felsefenin Yeri (17-36) başlığı ile 

Hellen felsefesi ile Hellen şiiri arasındaki husumet, bu önermeleri destekleyen kanıtlar, felsefenin 

rakibine karşı nadiren adil oluşu, Homeros’un Hesiodos ile birlikte ilahi zatın “ortodoks” Hellen 

tasavvurunu temsil etmesi, Homeros’un algılanışı ve alegorik yorumu, Hellen dinsel düşüncesinde 

gelişimin iki ana akımı olan şiir ve felsefe konuları ele alınmaktadır. Adam’ın başlangıcını yaptığı 

Gillford Dersleri’nde geçen üslubu takip eden kitabın bu ilk kısmında sonraki bölümlerde izlenecek 

olan yol da tarif edilir. Homeros’tan Sophokles’e ulaşan şiirsel gelişim ve ardından Thales’ten 

Anaksagoras’a felsefi gelişim üzerinden devam eden, Sofistlerden Euripides’e oradan da Sokrates 

ve Platon’a uzanan yol takip edilme sebepleriyle birlikte derinlemesine yazar tarafından açıklanır 

ve akıcı bir dil kullanıldığı görülür.  

İkinci ve üçüncü dersler Homeros (37-82) başlığı ile bu ozana ayrılmıştır. İlk olarak dios aisa, 

dios moira gibi Homerik şiirlerde bulunan tanrı ve tanrıdan üstünlük taşıyan güçler ele alınır. 

Homeros’ta metakosmia veya intermundia sonrası Olympos’a geçiş ve özellikleri bulunmaktadır. 

Tanrı tasavvurları insanlara standart ahlaki düzen sağlayacak konumda değilken, yazara göre 

örneğin Odysseia’nın insanlara tanrının yollarını haklı çıkarmak için yazıldığını John Milton’un 

Kayıp Cennet’inden alıntılarla örnekleyerek aktarır. Homeros’ta göze en çok insanbiçimcilik ve 

çoktanrıcılık çarpar. Aynı bölümde ölümden sonra yaşam ve elysionun Homerik şiirdeki karşılığı ile 

diğer kaynaklarda ne şekilde ele alındığı karşılaştırılır.  

Dördüncü dersin konusu Hesiodos’tan Bakkhylidis’e (83-106) başlığı ile devam eder. 

Hesiodos’un altın ve demir çağlarına yönelik görüşleri ile kendi kaderini değerlendirmesi, 
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apokatastasis gibi terimler eşliğinde incelenmiştir. Ayrıca yazar epik şiirden lirik ve ağıt şiirine 

dönülerek Homeros ve Hesiodos tarafından atılan temelin üzerine MÖ VII. yüzyılda 

Arkhilokhos’tan V. yüzyılda Bakkhylides’e kadar onların halefleri tarafından nasıl inşa edildiğini 

göstermeye çalışır. 

Beşinci derste Orpheusçu Dinsel Düşünceler (107-128) yer alır. Hosioi olarak bilinen müritlerin 

thiasoi adındaki örgütleriyle VI. yüzyıl Hellas’ında, Peisistratos yönetimi itibariyle etkinlikleri 

kapsanır. Sokrates ve Platon’un somo ve semasına bağlı olarak bedenin ruh mezarı oluşu dahil 

olmak üzere dönemin diğer fragmanları sayesinde Orpheusçuluk yorumlanarak açıklanabilmiştir. 

Bölümün ilk kısımları genel itibari ile Orpheusçu öğretinin ne olduğuna, ruhun beden 

hapishanesinden nihai kurtuluşunun nasıl sağlandığına ve hapishaneden kaçınca ruhu neyin 

beklediğine odaklanır. Panspermianın en erken örnekleri de burda görülür. Platon’un phaidrosu 

ruhun dönüşümüne ve günah sebebine ilişkin örnek kaynak olarak gösterilir. Arınma ve 

omophagia harici etten uzak durma gibi ritüel ve gelenekler irdelenir. Homerok ve Orpheusçu 

yaşam görüşleri birbirine karşıttır. Homeros’ta ilgi odağı çeşitli özellikleriyle dünyadır ve bedenden 

ayrılan ruh soğuk ve rahatsız konuma geçer. Orpheusçu yaklaşımda tanrıların toplumuna yeniden 

katılabilecek hapisten kaçışın kapısıdır ölüm.  

Altıncı ders Pindaros (129-150) için ayrılmış, tanrının gücünü tamamıyla kendime iade edişi, 

kendisini Delphoi oyunları ile doğum tarihi yoluyla ilişkilendirerek peygamber gibi görmesi, kader 

ile Zeus önceki bahsi geçen şairlerde olduğundan ne kadar farklı şekilde birbirine bağlanmıştır gibi 

öne çıkan özelliklerden bahsedilir. Kubernetes olan Zeus’tur ve kubernatai zeka ona aittir. 

Pindaros da günaha bencillik olarak bakar ve diğer şairlerle benzeşir. Ona göre fani olan tanrıcılık 

oynamamalı, ölümlü olduğunu unutmayarak haddini bilmelidir. Pindaros öbür dünyada 

cezalandırmadan da bahsetmektedir. Erdemsizliğin cezalandırılmasından ziyade erdemliliğin 

ödüllendirilmesine daha fazla kafa yormuş gibi görünür. Pindaros’un sahip olduğu “tatlı umut” 

ölümsüzlük umudundan kaynak alır.  

Yedinci ders MÖ 525 yılında Eleusisli soylu bir aileye doğan ve Delphoi’daki Apollon Tapınağı 

ile içli dışlı olan, Marathon, Salamis ve Plataia’da bizzat savaşan Aiskhylos (151-176) ile ilgilidir. 

Prometheus’u konu edinen üç eserin bütününü ele alarak incelediğinde yazar Aiskhylos’un 

Herakles tarafından Prometheus’un kurtarılmış olması gerçeğine dayanarak kader’in Zeus’tan 

daha büyük olduğunu anlatır. Aynı döngüyü daimonlar üzerinden inşalarda Oedipus, Orestes, 

Klytaimnestra gibi örnekler üzerinden anlatarak hybris ve bunun aktarımı ile soy devamındaki 

sonuçlara değinir. Hesiodik şiirde düzelticiden çok intikamcı ius talionis yani kısas hakkı veya lex 

talionis yani kısas yasası olan günah – ceza yaklaşımı varken, Aiskhylos’ta pathos mathos şeklindeki 

acı çekerek öğrenme mevcuttur. Hermes, Apollon gibi tanrıların Aiskhyloscu koroda nasıl yer 

edindiğinden ayrıca bahsedilir. Ölüm ise Aiskhylos’a göre yaşamın acı ve kederinden kurtaran hiç 

bitmeyen bir uykudur. 

Sekizinci ders ise Sophokles’e (177-196) ayrılmıştır. Aiskhylos’tan Sophokles’e geçişte Hellen 

dramasının belirgin değişimine vurgu yapılır. Sophokles Aristophanes’in de belirttiği gibi mutlu ve 

uzlaşı unsurlarını seven bir karaktere sahiptir. İnsanın “kalbinde” tanrı veya doğa tarafından 

yazılmış bir “doğal din” vardır. Erken dönem Hıristiyan din savunucularının tek tanrıya yönelik 

fikirlerini destekleyen birliği kesin olarak onaylayan fragmanlar Sophokles’te mevcut 

görünmektedir. Fakat yazar bu fragmanların sahteliğini de ayrıca tartışır. Homeros’ta görülen çok 

tanrıcılık ile Sophokles’in düşünceleri arasındaki temel fark göksel hiyerarşi içerisinde herhangi bir 

irade çatışmasının olmamasının yanında Zeus’un otoritesinin sadece yüce değil aynı zamanda 

sorgusuz olduğunu görürüz. Pindaros’taki kadar belirgin olmasa da Sophokles şiirleri de ölümden 

sonra yaşama ve ceza – ödül dengesine atıflarda bulunur.  
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Dokuzuncu ders Thales’ten Ksenophanes’e (197-224) ilerlemektedir. Yazar burada mousaları 

felsefe için terk ederek MÖ VI. yüzyılda Miletos’ta yaşamış olan Thales, Anaksimandros ve 

Anaksimenes üçlüsünden konuya başlamıştır. Teolojik konulara değinmeseler de kendilerinden 

sonra gelecek olan düşüncelere etki ettikleri için yazar değinilmesi gerektiğini düşünür. 

Pythagoras ve Pythagorasçılık ile bunların yarı dinsel tavırları ve Aristoteles’e göre ikilemde 

bırakan düşünceleri din öğretmenleri örneklerinden felsefecilere geçişi yumuşatan bir nokta 

olarak verilir. Ksenophanes’in tanrıları hem Homerik dine hem tek tanrıcılık ve hareketsizlikleri 

konusunda ters düşmektedir. Ona göre tanrıların doğduklarını söyleyenler öldüklerini söyleyenler 

gibi dinsizdir. Tanrılar emirlerle değil örneklerle öğretir. Hesiodos ve Homeros’ta olduğu gibi kötü 

örnek olmamalıdırlar.  

Onuncu ve on birinci derslerde yer alan Ephesoslu Herakleitos (225-254), Sokrates’e gelene 

kadar Hellen düşünürlerin en önemlisidir. Herakleitos daha önceki düşünürlere gelişiminden 

dolayı borçlu olduğunu düşünmez ve kendisi hakikate eriştiğini belirtir. Herkleitos gençken kendini 

bir şey bilmez olarak tanımlarken yaşlanınca peygamber yerine koyacak kadar ileri gider. Beni 

değil logosu dinleyin diyerek kendi üzerinden geldiğini bildirir. En ilgi çekici özelliği belki de doğu 

Stoacıları tarafından ortaya çıkarılan ve Hıristiyanlık, İslamiyet gibi dinleri etkilemiş olan ekyprosis 

yani kıyamet benzeri anlayıştır. Ona göre “ateş gelecek ve her şeyi yargılayıp mahkum edecektir”. 

Ölümden sonra yaşantıya dair tutarlı sonuçları yoktur. Her şey logostur ve bu da tanrı ile ateşe 

bağlanır. 

On ikinci derste Ksenophanes’in öğrencisi Elealı Parmenides’ten Anaksagoras’a (255-278) 

geçilir. Parmenides’e göre varlık var olmamış veya olmayacaktır; sadece vardır. Halefleri için de 

tanrı kavramı varlıkta yoktur. Empedokles’e göre sevgi ve nefret arasında bir denge vardır. Sevgi 

altın çağda tek başına hüküm sürer. Anaksagoras’a göre nous hariç hey şeyde her şeyden parça 

bulunur. Her şey en çok içerdiği şeyden oluşur. Beden ve ruh birbirinden ayrıldığında ruh da 

parçalanır ve yok olur.  

On üçüncü ders Sofistler Çağı’na (279-298) Apollonialı Diogenes ve Abderalı Demokritos ile 

başlar. Diogenes’e göre canlılar birbirinden farklılaşarak evrilir fakat aynı şeyler sayesinde yaşar. 

Demokritos çoktanrıcılığın tanrılarını daimonlara indirgeyen ilk kişidir. Ölümde atomlar parçalanır. 

Sofistler MÖ IV. yüzyılda, Atina’nın aydınlanma döneminde Sokrates’i de idam edecek kadar 

geleneklerinden kopmadığı zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

On dört ve on beşinci dersler aydınlanma çağını hem erkek hem kadın karakterleriyle 

şiirlerindeki konuşmalarla iyi yansıtan Euripides (299-332) için ayrılmıştır. Sophokles ile çatışan 

Euripides’in eğer kötülük yapıyorsa tanrıların tanrı olarak kabul edilmemesi gerektiği 

düşüncelerine yansımalar sunulur.   

On altıncı ve on yedinci dersler Euripides ile şiirlere son vererek sadece felsefeye devam etmek 

üzere kendini Atina’ya ilahi bir şekilde atanmış bir elçi olarak Platon tarafından tasavvur edilen 

Sokrates’i (333-366) konu alır. Sokrates Aziz Pavlus’un da desteklediği gibi kimsenin kötülüğü 

bilerek yapmayacağını savunur. Sokrates direkt insan ile ilgilenir ve tanrılara ibaret destek 

kazanmak veya öfke dindirmekten ziyade şükran amaçlıdır.  

On sekizinci derste Sokrates’ten sonrasının devamını bağlamak için doğal olarak Platon: 

Kozmolojik Öğreti (367-384) başlığı yer bulur. Platon dünya-ruhu açıklamasında yapıcının 

suretinde baba-oğul ilişkisi görülür. Beden içerisinde ruh tüm köşelere gerilmiştir ve dairesel bir 

form kazandırılmıştır. İskenderiye’deki Hellen kültürüne aşina Yahudiler arasında büyük 

memnuniyetle karşılanan bu düşünce Hıristiyanlığı da etkilemiştir. On dokuzuncu ders Platon’un 

devamını Platon (devam): Çilecilik ve Gizemcilik (385-406) ve yirminci ders ise Platon (devam): 

Eğitim teorisi (407-328) başlıkları ile getirmektedir. Yirminci derste akademinin, şiirin, 
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Aristoteles’in etkilenerek ortaya çıkardığı bilge insanın Platon’un kendisinin filozof kralının bahsi 

burada geçer. Yirmi birinci ve yirmi ikinci dersler de son olarak Platon (son): İdealar Teorisi (429-

463) başlığı ile Platon’da ideaların neyi temsil ettiğini, aşkınlığı, Aziz Augustinus’tan benzerliği, 

mevcudiyeti, erekselliği, Hıristiyan göksel hiyerarşiler öğretisiyle karşılaştırmaları, iyiyi ve kötüyü 

ele alır. Kitap Dizin (465-468) ve Kaynakça (469-475) ile son bulur. 

Adam’ın ölümünden sonra birçok kez yenilenen eser karışık ilerler gibi görünen yapısına ve alt 

başlıklardan yoksunluğuna rağmen her bir paragrafta belirli konulara değinerek ilerlemekte, 

konuyla ilgili derin araştırmalar yapmak isteyen ve öne çıkan din öğretmenleri, şairler ve 

felsefecileri öğrenmek isteyen bireyler için her birine kısa da olsa değinmeye çalıştığı ve ileri 

okumalara yol gösterebildiği için oldukça değerli bir başlangıç ve aynı zamanda da pekiştirme eseri 

olarak görünmektedir.   

 


